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glredleligt og kedeligt!
I lighed med de foregaaende aar har A. S. G.
ogsaa i aar gymnastik paa programmet. Billedet
er det samme — mange damer og faa herrer.
Det er glædeligt, at damerne møder saa godt
frem, men det er lige saa kedeligt, at herrerne
svigter. Det begyndte i grunden bedre end sidste aar, idet der de første 4-5 gange havde vist
sig op imod en snes forskellige herrer, og som
følge deraf regnede man med, at det nok skulde
gaa. Imidlertid er det gaaet saadan, at der kun
har været 8-9 herrer ad gangen, og det er afgjort for lidt. Det er sørgeligt, at der i en by
paa Allinge-Sandvigs størrelse ikke er saa mange
unge mænd, som interesserer sig for gymnastik,
saa der kan stables et hold paa benene. Det
burde være en selvfølge, at alle fodboldspillerne
gik til gymnastik om vinteren, men erfaringen
viser — ikke blot her i Allinge-Sandvig — at
det er meget svært at faa fodboldspillerne ud af
deres vinterhi. Man skulde ellers tro, at enhver
fodboldspiller af egen interesse vilde gøre en
smule for at holde sig i delvis form, saaledes at
de ikke skulde begynde helt paa bar bund, naar
fodboldtræningen til foraaret begynder. Det var
et lille hip til fodboldspillerne, men nu alle de
andre. Der er vel ingen tvivl om, at alle unge
mennesker vilde have godt af en omgang gymnastik. Ved hjælp af gymnastik faar man de stive
lemmer bøjet, og de krogede arme og ben strakte,
og det er der sikkert ingen skade til. Der, er
mange ting, der trækker unge mennesker, ting,
der maaske er mere morsomme og interessante

end gymnastik, men med lidt god vilje kunde
man nok ofre en eller to aftener om ugen til
gymnastik.
Nu nærmer julen sig, og vi holder pause til
midt i januar. Naar vi nu begynder igen, saa
haaber vi, at en hel del unge mænd viser sig i
gymnastiksalen, saaledes at vi kan holde gymnastikken igang og ikke aflyse herregymnastikken, som vi har set os nødsaget til de nærmest
foregaaende aar.
Hvad er »den Slags«?
I sidste nummer af Å. 5. G.-bladet var der en
artikel med overskriften „kritik over kritik". — I
forbindelse hermed vil jeg tillade mig at citere
følgende fra Rønne Boldklubs medlemsblad:
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at vi endnu ikke er helt paa højde med R. B.,
men jeg vil paastaa, at vi har halet godt ind
paa R. B. i den senere 'tid.
Spørgsmaalet om de 3 sportsreferenter gaar
R. B. redaktøren ganske stille udenom ved at sige
vil gerne holde våre spalter rene for den
slags". Hvad menes der igrunden med udtrykket „den slags"? Artiklen i A. S. G. bladet var en
kritik — og en berettiget kritik. Er et sportsblads
spalter for gode til det? I hvert tilfælde ikke A.
S. fi. bladet. Vi modtager gerne artikler, der
indeholder kritik. Hvorfor altid dette vammelsøde
og yndige — alt er som det skal være o. s. v.
løvrigt er der ofte i R. B.s sportsskrift kritik,
som regel rettet mod unionen e Iler udtagelseskomiteen. Men det kommer maaske ikke ind under „den slags".

Carlo Bendisen . Nørre e,ade 11, Allinge . Tlf. 198

Ekstrafin Klipfisk hjemkommet
KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79

Telt Allinge 39,

P. C. Holm
.1.14:m■al..ffim■a■3

udfører alt i Nybygninger og Reparationer
Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser
,11,1321MM51.1.

,Ganske vist mistede vi folk ved sygdom, uheld
eller bortrejse, og det var hver gang et føleligt
handicap, men det giver ikke holdet absolution
for de ganske unødvendige nederlag til de provinsklubber (først og fremmest A. S. G. og Aa
I. F.), som spillemæssigt i mange aar har ranog stadig gør
geret et godt stykke under os
det. Det vil vi vove at paastaa, selv om vi risikerer at møde indsigelse fra A. S. G., der i sit
sidste medlemsblad har antydet det modsatte i
en harmdirrende artikel, hvor galden bl. a. øses

ud over de tre R. B.ere, der refererer sporten til
dagbladene, en artikel vi løvrigt ikke skal komme
ind paa, da vi gerne vil holde vore spalter rene
for den slags."
Den „gode" R. B. aand fornægter sig ikke ;
slynge en løgn ud og saa iklæde sig rene englevinger. Der er intet indlæg i A. S. G. bladets
spalter, der paastaar, at A. S. G. rangerer over

R B i spillestyrke. Selv om vi for tiden har en
bedre placering end R. B., og ogsaa har slaaet
R. B. i efteraaret (2-0), saa er vi godt klare over,

Heders Hotel
H. Nielsen

Grammofonplader
i meget stort Udvalg til Julen
Fra i Dag behøver De ikke mere have
en gammel Plade med for at faa en ny,
kom derfor og se vort store Udvalg i
Svensk, Harmonika, Jazz og Klassisk
o. s. v.

Fra Fredag den 4. ds. haves
originale engelske Plader paa Lager.

William Lind
Tlf. 95 . Nørregade 8 . Allinge

Mange nye Modeller
hjemkommet
Altid Batterier paa Lager
Fineste Service Værksted

idegtwef,
til hele Familien
køber vi hos

ind. Det nytter ikke, at man 2. juledag prøver paa
at smugle gæster her fra byen ind, den gaar ikke,
saa lad være med at gøre jer selv og os den
ulejlighed.
Tag humøret med og lad os faa et rigtigt julebal.
»Nøddebo Præstegaard«
Den 17. december har ASG igen noget at byde
sine medlemmer paa — og noget godt. Det er en
teateraften med ,Nøddebo Præstegaard". Det
stykke behøver ingen nærmere præsentation, det
kender alle..
Ganske vist er tidspunktet ikke særlig godt,
men det er vi jo ikke herrer over, vi bliver nødt
til at tage det, naar det kommer. Vi haaber, at

Ure
Briller
Guld
Selv

Ove A. Pedersen, Havnegade 7, Tlf. All. 120

Conrad Hansen

Efterse Deres Fodtøj.

Bevar
hvad De har!

Send det til Reparation, før det er for sent!

Børge Nybos Skotøjsreparation
Kirkegade 5, Allinge

Franks Herre- og Damesalon
Faguddannet Betjening

Lad Fagmanden raade Dem ...
Telf. Allinge 53

Julefest 2. juledag
Som sædvanlig afholder ASG sit julebal 2. juledag paa Gæstgivergaarden. Traditionen tro er
entreen gratis, og ligeledes efter traditionen er
det Arvidsens orkester, der spiller. Haabet er
lysegrønt, og derfor haaber vi, at den tidlige
lukning falder bort i jule- og nytaarstiden, saa
at vi kan faa et rigtigt julebal omtrent saadan
som i gamle dage.
Ligesom tidligere har enhver ASGer lov at tage
sine julegæster med til ballet, men lad os slaa
fast med syvtommersørn, at det er kun gæster
ovrefra og gæster udefra paa øen, der kan komme

Glødelamper . Sikringer . Batterier
Lysekroner . Lampetter . Bord- og Læselamper
Reparationsværksted for Støvsugere, Strygejern,
Varmeovne, Motorer m. m. Altid . Kl. Arbejde
Nyinstallationer . Omforandringer
Tilbud og Overslag uden Beregning

S. Aa. Andersen
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Alle Reparationer af

Cykler og Symaskiner
udf. hurtigt og billigt

Fr. Bager
Husk den nye Adresse: Nørregade 48

haft, ikke er helt, som det skal
være, idet det afviger en del fra
det byvaaben, der hænger i byraadssalen, og byraadet forlanger,
at naar vi benytter byvaabnet
som motiv, saa skal emblemet
2. Juledag Ki. 19 indbyder vi alle vore
være nøjagtig af samme udseMedlemmer til deri aarlige
ende som det rigtige byvaaben,
og det er jo kun et rimeligt forlangende. imidlertid har vi ladet
udfærdige en tegning, som er
blevet sendt til byraadet til anerpaa Gæstgivergaarden i Allinge
kendelse, men heller ikke denne
Arvidsens 4 Mands Orkester
tegning kunde staa for nærmere
kritik, saa der er vist ingen anden
udvej, end at lade byvaabnet foAftenen er gratis og absolut kun for Foreningens Medlemmer
tografere. Alt dette tager selvfølMedlemskort skal forevises
gelig tid, men vi haaber, at de
af vore medlemmer, der mangler
emblem, vil væbne sig med taalmodighed.
vore medlemmer vil møde godt kalde saadan noget for andet end
Naar vi nu faar emblemer igen,
frem, for der er ingen tvivl om, bøllestreger? Foreningen er na- skal vi saa ikke være enige om,
turligvis uhyre interesseret i at at vi alle bærer et ASG-emblem
at det bliver en god aften.
faa at vide, hvem der har lavet
det, saa dersom der er en eller
B ale stre ger !
ASO har som bekendt en tromle, anden, der kan give os et vink,
der bruges til at tromle løbeba- vilde vi være taknemlige derfor, og vi ønsker alle vore medletnmer en rigtig glædelig jul og et
nen og springbanerne med. Den
godt nytaar.
har hele efteraaret ligget bag klub-

Indbydelse

-439 son er det jul

Dragbog

huset ud mod gasværket. For
Cand. pharm. frk. I. M. Møller
nogle dage siden er der sket det,
at nogen (eller en enkelt) har har været saa elskværdig at skænudset sig som opgave at faa trom- ke foreningen en borgerlaansaklen bakset igennem en af laagerne tie. Tak.
ud mod gasværket, saaledes at
Den samme elskværdighed har
den har rullet ned ad trappen.
Resultatet er, at trappen er blevet gartner Carl Andersen vist foren hel del molesteret, og tromlen eningen, idet herr Andersen ligerigtig godt skamferet. Kan man ledes har skænket foreningen en
borgerlaansaktie: Tak.

gicedelig

Formanden for badmintonudvalget Knud Jensen har faaet en
stilling paa kommunekontoret i
Rønne. Det er det andet bestyrelsesmedlem, der er flyttet fra
byen I aarets løb.

Trykkerlærling
Opvakt Dreng, 16-17 Aar,
med Lyst til at arbejde
med Maskiner og med
Sans for Farver
kan faa Plads straks
eller senere

Gornitzkas
Bogtrykkeri
Værksted for moderne Tryksager

Tlf. Allinge 74

Emblemet !
AXEL

Flere fodboldspillere og forresten ogsaa andre ASOere har
spurgt efter emblemer. Desværre
er vi for tiden udgaaet, men det
skal ikke vare længe, før vi har
emblemer igen. Forholdet er det,
at det Emblem, vi tidligere har

Ring til Allinge 74
eller kom og tal med os,
naar De skal ha' Tryksager
lti d hurtig - altid rigtig

Gornitzkas Bogtrykker

