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1968
ble et godt år
for Pors
Vi står på terskelen til et nytt år,
og med dette har vi grunn til å
gjøre oss visse refleksjoner over
innsatsen i året som gikk. Da kan
man vel straks slå fast at 1968 ble
et vel så godt år for Pors som året
før.
I første rekke siktes da til fotballguttene som igjen har vist at
de er verdige for 2. divisjon. Selv
om det ikke ble opprykk denne
gang har vi Svein Barths ord på
at det skal satses for fullt i 1969.
Det er tross alt jubileumsår.
De øvrige gruppene har også all
grunn til å være fornøyd, bort
sett fra Skigruppa som gang på
gang har latt seg ta ved nesa av
NSF. Dette later det til at det ny
valgte styret ikke vil finne seg i
lenger. I kommende sesong kan
denne gruppa også se tilbake på
50-års virksomhet, og av den
grunn, ikke minst, er det visse
håp om at det skjeve forholdet
med NSF kan rettes på. I alle fall
blir det en rekke store renn i Rugtvedt til vinteren.
Ellers er det å si at både bokserne, bandygruppa og turngruppa
er aktive som aldri før og at det
er grunn til å se et nytt godt id
rettsår imøte.
I likhet med tidligere år vil re
daksjonen og Hovedstyret benytte
anledningen til å ønske alle for
bindelser og samtlige medlemmer
av foreningen en riktig god jul og
et framgangsrikt nytt år.

Red.

Gledelig
utvikling —
Redaksjonen har mottatt en rekke
bistre hentydninger om at «nå skal
det være slutt med å skrive i bla
det». Og grunnen er at de som har
anført dette argumentet ikke har
kjent igjen stoffet de har sendt
inn. Vi er de første til å beklage,
og vil bare komme med følgende
opplysninger:
Grunnen til at stoffet er skrevet
om og kortet ned er i første rekke
plassmangel. Det er umulig å få
med alt i bladet når skrivekløen
viser seg å være så stor som den
nå er blitt.
Dette er en gledelig utvikling,
for vi har ikke hatt inntrykk av
at forholdet alltid har vært slik.
Det er bare å håpe at alle misfor
ståelser kan bli ryddet av veien
og at alle foreningens medlemmer
fortsetter å skrive. Alt stoff er
velkommen, og vi er de første som
skal forsøke å tilfredsstille alle —
så langt plassen rekker. Man må
huske på at skal vi ha et større
medlemsblad, må vi ha flere pen
ger — og det har vi ikke foreløbig!
Red.
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Ved Telemark Fotballkrets

ting på Høyer i Skien sondag 8. des.
ble Helge Madsen valgt som første sty
remedlem i det nye kretsstyret.

Pors Fotballgruppe
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har fått 2000 kroner av Porsgrunn
kommune, og pengene skal benyttes til
feiringen av 50-års jubileet.
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Som dommer var han dårlig — men
springe kan han da virkelig storartet.

Arild Jensen
var blant de seks juniorhoppeme som
i dagene 11. til 12. desember deltok i
områdesamlingen på Kongsberg. Leder
for guttene var Thoralf Engan.

REIS TRYGT
REIS MED
BENNETT

^^Jelevisjon
Porsgrunn
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Telf. 52506 — 52 507

SkolegL 1, Porsgrunn — Tlf. 53 65G
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Telf. 51568
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Telefon 50 409

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

H. OL/SN-Ssr
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
SENGEUTSTYR — ARBEIDSKLÆR
DAME- OG HERREKLÆR

Alfred
Telefon 51 404 — Porsgrunn

I toppform
føler den seg som bruker G R U D E S
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festlige i GRUDEKLÆR

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET
Enciorbnnd'?x

Beha
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Varsomhet

med

spillermateriellet

det første bud!
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Thor har lykkes!

iden treningen tok til i ja
nuar 1968 for gutter og juniorla
get, har det hele pågått med liv
og lyst. Vi har over 60 treningskvelder å se tilbake på, sier gut
tenes dyktige trener, Thor Skames
til Pors-bladet.
— Og dette skal fortsette?
— Jeg har ikke grunn til å tro
annet. Da jeg ble forespurt om
jeg vi]le ta på meg treningen, var
jeg faktisk litt betenkt. Grunnen
til det var at guttene ikke hadde
hatt noen til å lede seg på treningskveldene.
— Din første oppgave da?
— Å lære guttene disiplin. Jeg
valgte kanskje en noe hard linje,
men etter hvert forsto både jeg og
guttene at alt var til alles beste.
Det hele har faktisk gått over all
forventning.
— Hva har du lagt vekt på?
— I første rekke å trene opp de
muskler en fotballspiller har mest
bruk for. Man må huske på at det
er gutter mellom 14 og 18 år —
altså en meget ujevn materie.

Følgelig sier det seg selv at man
ikke kan følge samme opplegget
for en gutt på 14 som en på 18 år.
Er de av den grunn noen av guttelagspillerne som føler at de ikke
har fått det riktig til i år, så skal
de ikke ta det for tungt. Det kom
mer nok. Man må ta puberten i be
traktning og den inntreffer gjeme
mellom 12- og 16-års alderen.
I denne tiden utvikles muskler
raskere enn hjertet, kar og nerve
systemet. Derfor må en trener væ
re varsom når han har med men
nesker å gjøre på dette alderstrinn.
Man må ikke kjøre for hardt
når det gjelder utholdenhet og ko
ordinasjon.
— Men da må man gjøre?
— I første rekke la guttene leke
med ballen ! Da over de opp sine
tekniske ferdigheter — noe gutter
i denne alderen er meget mottake
lig for. Faren med å brenne ut i
den alderen er meget stor dersom
det drives for hard trening i over
gangsårene.
— Og juniorene?
Disse guttene er bedre ut
rustet med fysisk styrke. Der har
musklene festet seg og tåler mer.
Det er klart at jeg kjører junio
rene hardere.
I moderne idrett må man plage
seg selv om det skal bli til noe.
Fremfor alt må man gå systema
tisk til verks — for ikke å for
glemme dette at man må lære å
kjenne seg selv, sier Thor som har
all ære av sin innsats i år. Vi hå
per bare at han følger opp like
godt som han har startet. Kjenner
vi ham rett klarer han nok brasenee i tiden som kommer.

Thor vil også benytte anled
ningen til å takke alle guttene for
samarbeidet og resultatene gruppa
har oppnådd i sesongen som har
gått.

I
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TM og KM
i Rugtvedt
I anledning Skigruppas 50-års ju

bileum til vinteren skal de stå som
arrangør av Telemarksmesterskapene i hopp og langrenn.
For første gang er T.M. lagt på
samme dager som kretsmesterska
pet (som går på samme dager over
hele landet).
Øst- og Vest-Telemark og Gren
land har i den anledning lagt sine
K.M. i samme renn i Pors’ regi.
Dette setter selvsagt en ekstra
spiss på arrangementet og blir da
en stor mønstring av hva Tele
mark har av løpere i hopp og
langrenn.
Løyper og bakke ligger i dag
bare og venter på snø!
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Til
Langrennsportens
tilhengere

re være
Kjenner du noen grunn til å si
eller synge de ordene? Nei, ikke
etter alt det strevet jeg har hatt
med juleforberedelser og mas fra
unger og kone.
Ære være Gud! Det ville være
bespottelig å si noe slikt i en ver
den så breddfull av urettferdighet,
lidelse, sykdom og meningsløshet.
En må helst ta alt i beste mening
og heller tale om at Gud er død.
Skulle en gjøre Gud ansvarlig for
alt dette, ble det en forferdelig
bloddryppende Gud som ytterst få
ville ha noe med å gjøre.
Ære være Gud! Til tross for alle
motforestillinger og all protest fra
mange, blir dette sunget hver søn
dag og jublet hver jul. Er det bare
i tankeløshet slikt kan finne sted?
Jo, det kan være grunn til å spør
re. —
Vi vet det var meningsfyllt den
første julen. Da skjedde det som
skapte en ny tidsregning. Kristus
ble født. Men i dag? Jo, også i dag
er det grunn til å synge og si det.
Det er ikke bare ondskap, bare
urettferdighet og hat. Ingen har
lov å glemme at det vitterlig også
finnes noe annet som er begynt å
prege mennesker.
Jesus kom ikke for å skape en
verdensrevolusjon av det bloddryppende slaget. Han visste at
vold skaper mot-vold.
Hans oppgave var en annen. Fre
den på jorden var ikke en politisk
fred, men freden i hjertene, freden
i de enkelte menneskes samvittig
het. Den er resultat av det ordne
de forhold til Gud. Dette er hans
gave til oss også i dag. Det er in
gen ubetydelig gave. Den forand
rer alt for den som tar i mot den.
Den blir ikke bare en handlingsløs hemmelighet for hin enkelte.
Nei, der den får gjøre sin gjer-

ning, hjelper den mennesket til å
gjøre gjerninger preget og spnmget fram av fredsforholdet til Gud.
Freden er ikke bare en framtidsdrøm. Den er en virkelighet i
det sinn hvor Jesu gave blir tatt
i mot. Det er også en realitet som
tar form, inntil det en dag bryter
fram i det bibelen vet å fortelle
om: Guds rike, på en nyskapt jord
hvor rettferdighet bor. Da skal vi
se at Gud var tross alt fredens
Gud. Han bygde sitt fredsrike når
menneskeslekten ikke ville virke
liggjøre hans vilje her. Gud arbei
der, han frelser, han skaper nytt.
Ære være Gud i det høyeste!
Gunnar Holtskog.

GODE SKI-RaD

1. K-jop av ski.
Gå bestandig til en fagmann,
for å få veiledning. Kun det beste
er godt nok. Det er høyden og
vekten din det skal legges vekt på
ved skivalg. En fagmann vil aldri
lure deg.
2. Preparering og vedlikehold.
Nye ski må behandles riktig skal
de bli gode. Alle nye ski har i dag
et tynt lag med impregnering, raen
er ru og trå.
Denne impregneringen er ikke
god nok. Skia må impregneres på
nytt, og impregneringen må bren
nes inn i skia, skal den ha noe
varighet. Men før denne operasjo
nen foretas, må skia pusses under
med stålull, for å få vekk den ru
flaten. Forst da får du skikkelig
gli på skia, når de er ferdig im
pregnert.
Impregnering må også foretas
med jevne mellomrom utover vin
teren, slik at en ikke sliter på
ski-sålen, for kommer det hvite
fram, vil ikke smurningen bite.

Porselen skltler seg irt fra andre keramiske ma
terialer ved sitt rene, hvite utseende og sin
store styrke. Ikke uten grunn ble porselen
før kalt «det hvite gull». Her vises kaffeserviset Spire, en stllren og moderne re
presentant for det tradisjonsrike Porsgrund
■porselen. Spire fåes også som mlddagsog te-servlse. Spør etter Spire
fra Porsgrunds Porselænsfatrik.
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Hold deg til ett merke når det
gjelder smurning.
Sammenblan
ding av forskjellige merker kan
fort ødelegge turen. Smurningen
legges på i tynne lag, og gnis ut
med kork eller et stykke skum
plast, til det blir en jevn flate.
Hvor mange lag du skal bruke,
avhenger av føre, eller hvor langt
du skal gå.
Gammel smurning pusses vekk
med stålull før ny legges på. Dette
er meget viktig, skal du få glede
av turen. Står du inne og smører
skia, må skia settes ut en stund
før du skal bruke de.
Smurningen må tilpasse seg
temperaturen ute, og du må ogsa
gå en stund på nysmurte ski før
du merker om smurningen sitter
som den skal.
Nysmurte ski er som regel bakglatte med en gang du prøver de.
De må tilpasse seg snøen før de
blir gode.

Konklusjon.
Stell bestandig godt med skia
dine. Husk det er du som skal
bruke og ha gleden av de på turen.
Hilsen langrcnnsutvalget,
Stadie Voje, form.

på Vestsiden
ir EX A C o

BØROI
— e£ alrovs^o^tr med
enerett for Texaco
VAUXHALL

er bilen

FUNNEMARK
er stedet

©oé er Texac© som har Eåoroo

<~Dedtd(c/eH <EBendin & ^ervice^,
Porsgrunn — Tel f. 53410
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Kjenner vi vårt
ansvar ?
For kort tid siden ble en bredt an
lagt undersøkelse av den fysiske
styrke til ca. 20000 elever i alderen
7—16 år foretatt ved folkeskoler
i Akershus fylke. Resultatet er
nylig offentliggjort, og idrettskon
sulenten i fylket konkluderer med
at tusenvis av elever går ut av
folkeskolene med et fysisk grunn
lag som gjør dem uskikket for de
påkjenninger de vil bli utsatt for
som voksne.
For det første: resultatet kom
mer ikke uventet. Vi lever i et vel
ferdssamfunn med en vidt dreven
mekanisering på så og si alle felt
— et forhold som allerede for
mange år siden gav oss de første
symptom på fysisk forfall både hos
unge og eldre.
For det andre: om resultatet
var ventet, må det likevel i høg
grad virke alarmerende på alle som
kjenner ansvar for de unge — og
for samfunnet. En spør uvilkårlig
etter rådgjerder mot denne fare
truende utvikling.
Idrettskonsulenten i Akershus
mener at en ikke må nøle med å
gi kroppsøving i mest mulig va
rierte former en langt bredere
plass i skolen enn tilfelle er i dag.
Og dette er sikkert en av veiene
vi bør gå. Rikelig gymnastikk un
der kyndig ledelse vil sikkert føre
oss et godt stykke mot målet. Men
skolen kan på ingen måte makte
denne oppgaven aleine. Samfunnet
vil i stadig større utstrekning måt
te satse på det arbeidet som blir
gjort av våre idrettsorganisasjo
ner.
Med dette som bakgrunn er det
lite hyggelig å minne om tillitsmannskrisen i norsk idrett. Den
eksesterer nemlig. Vi leser dess
verre ofte om idrettsledere som
går trøtt og slutter. Bare for noen
uker siden trakk en kjent idrettsorganisator i en av våre største
byer seg tilbake. Han hadde gått
trøtt på grunn av «En mur av
manglende forståelse for idrett hos
de folkevalgte».

Samfunnet har mange og store
oppgaver å ta seg av, og ærlig
talt ytes det ikke så rent lite til
idretten heller — både på kommu
nal og statlig basis. Men er det
nok, og står bevilgningene i for
hold til den kjempcoppgave og —
ansvar vi står overfor? I denne
sammenheng bør vi minne hver
andre om to gamle, men stadig
aktuelle ordtak: «Man kan spare
på skillingen og la daleren gå,» og
«Det er lettere å forebygge enn å
helbrede».
Det er imponerende å se de man
ge idrettsledere i vår forening f.
eks. som ofrer mye av sin fritid
hele året igjennom for å holde det
gående innen de forskjellige grup
per. Samtidig er det tragisk å væ
re vitne til at en stor del av den-

ne «fritid» ofte går med til ar
beid for å trygge det økonomiske
grunnlag for driften.
Mange ganger kan en ha grunn
til å stille spørsmålet: Hvor er
foreldrene? Å stå som medlem i
den idrettsforeningen som tar seg
av gutten eller jenta deres, burde
i alle fall være det minimum av
interesse en burde ha rett til å
vente. Å aktivisere de unge gjen
nom idretten er jo også et av de
fremste midler vi har i dag til å
motarbeide
ungdomskriminalite
ten — som dessverre ser ut til å
øke.
En stor del av elevene ved Vest
siden skole nyter i høg grad godt
av det arbeidet som drives innen
de forskjellige grupper i Pors. Og
det er lett å se at det gror etter
dette arbeidet. Jeg vil derfor som
lærer takke for innsatsen dette
året og håpe på et fortsatt godt
samarbeid i 1969.
På skolens vegne: God jul’ Godt
nytt år !

Magnus H jellum.
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Jeisen ser med optimisme fram til
kommende sesong
-- ------------

4-

T

Jeisen

Gundersen.

— Jeg må så sterkt jeg kan få
sagt det understreke at vi har all
grunn til å være fornøyd med se
songen 1968, og at målet må være
a styrke vår posisjon i 2. divisjon
ytterligere, sier Einar Jeisen Gun
dersen som har trenet og fortsatt
skal trene våre fotballgutter.
Noen grunn til å klage på in
teressen for treningen har jeg hel
ler ikke, og det er bare å håpe at
den fortsatt holder seg på topp.
- Og spillemateriellet?
Det er mange år siden vi har
hatt slik bredde som nå. Vi må
også huske på at guttene er unge

og hva dette betyr sier seg selv.
Men vi må legge større vekt på
styrketreningen. Våre gutter er
ikke sterke nok, men skal bli det.
Og da tror, ikke bare tror, men
jeg er sikker på at vi vil kunne
gjøre oss gjeldende i 1. divisjon.
Nå satses det som sagt på styr
ke og spenst, og i den forbinnelse
kan jeg også føye til at Skienshallen er en gledelig ting vi kom
mer til å dra nytte av. Dette gjel
der ikke bare oss i Pors, men all
fotballen i kretsen, sier Jeisen som
ser optimistisk på kommende se
song.

H sfchprteras appropos
Hun strod.de sin sno over
fjellbratte li og bod sine gutter
og sta dem på ski.
heter det i

De voksne snakker om store skidyster og hvilken sjanser den og
den løper har i NM, VM eller i
olympiaden. Da står mangt et gutteøre på stilker og lytter.
I stunder da aviser, radio og TV
forteller om gutta som kjemper i
sporet om viktige sekunder, ja, da
drømmer mang’en unggutt om å
hive seg ut i skisportdansen. For
mange blir drømmen til handling
og farten gjennom skisporet kro
net med medaljer av edleste sort.
De fleste av oss fant imidlertid
inn dit hvor det stilnet av. Til
møte med snøeventyret, til den
hvite verden med ro og fred, og
med plass nok til alle. Du minnes
de ganger løypa lå der, og førte
deg inn i skogen.

Vinterskogen har aldri stått som
stengsel for den som har sug un
der vesten etter snølandskapet.
Den står der med sine milliarder
av snøkrystaller, tung av trygg
het, full av fred, alltid åpen og
forlokkende. På en høyde sto du
kanskje i vinterdagens sparsomme
solvarme, og så inn i snøtung
skog dorgende mett av sno og rim,
og kjente at strengene du bærer
i ditt bryst ble underlig stemt.
Eller du kom settende ned etter
bratte lia, da smalt de i barken
rundt deg, da suste de om ørene
dine og snøføyka sto som fresen
de troll bak deg.
Hei og hå, her kjente du frihe
ten, her merket du Nansen-gnisten, gnisten som alltid nøres under
gutten i deg.
Derfra kom du aldri hjem med
grin om munnen. Du sang deg ut
fra skogen. Du vendte tilbake fra
et rike som hadde gitt deg noe,

gjort dagen og turen til en opp
levelse, fornyet deg, og fort styrke
og kraft til nye dagers virke.
Du dro kanskje alene inn i skog
og mark, men aldri var du ensom.
Landskapet betok deg, skogen ble
som en venn der du på ski gjen
nom den for. Du solgte villig din
sjel til eventyr-riket, og den had
de du grundig igjen. En slik in
vestering er til velsignelse og glede
for alle skisportens elskere.
E. K.

HUSK

BLADKONTENGENTEN KR. 5,—

Bruk vedlagte postgiroblankett !

PORS- BLADET

10

o

a tenke på i julen?
Tobakkskadene i vårt land oker i
uansett hvor meget der settes inn
for at så skal kunne skje, er at
antall og alvor fra år til år. Bruk
av opplysning. Bjartveit-komiteen
våre ansvarlige myndigheter nå
av tobakk resulterer generelt i en
har funnet at virkningen av en
bruker det foreliggende materiale
nedsettelse av kondisjonen og pre
rekke opplysningskampanjer i for
til å gjennomføre fullt ut de til
stasjonsevnen så vel fysisk som
skjellige land har vært få og små.
tak som anbefales og som er uom
psykisk. Røyking er videre en ho
Hovedårsaken til dette synes nett
gjengelig nødvendige for en effek
vedårsak til kronisk bronkitt og
opp å være at opplysningen har
tiv og vedvarende innsats mot de
emfysem som fører til store lidel
måttet skje i konkurranse med den
økende tobakkskader i vårt land.
ser og invaliditet for et stort an
omfattende og intense tobakkreDen forholdsvis gode posisjon
tall mennesker hvert år. Tobakklame.
som Norge ennå står i m.h.t. to
kens farlige virkninger på hjerteLandslaget forutsetter at alle
bakken, pålegger oss et særlig an
ansvarlige instanser nå vil støtte
og karsystemet er også forlengst
svar til å utnytte situasjonen til
de tiltak som de sakkyndige an
fastslått av den legevitenskapelige
beste for vårt folk, og ikke forforskning. Denne siden av tobakk
befaler gjennomført. Etter LMT's
skusle den. Norge bør ha forut
oppfatning bor man nå gi dette
skadene ser ut til å være av enda
setninger for — og føle plikt til —
langt alvorligere karakter enn selv
store og viktige arbeid for folke
å gå foran i kampen mot den store
lungekreften.
helsen høy prioritet på alle plan.
og stadig økende helsefare som to
Aldri før har vår viten om toFremfor alt må man unngå halve
bakken nå er blitt for en stadig
bakkens skadevirkninger vært stør
forholdsregler, f. eks. kompromiss
større del av menneskeheten. Kan
re og bedre vitenskapelig fundert
med tobakkreklamen, som vil kun
vi dermed virke som et positivt
enn i dag. Tobakken er avslørt
ne skade det kommende opplys
eksempel for andre land, så desto
som et ensidig helsenedbrytende
ningsarbeid og gjøre all innsats
bedre. Det ville være en menings
produkt som det er nødvendig å
mot tobakkskadene illusorisk.
løs forsømmelse å la Norge spille
bekjempe med alle tjenlige midler.
Landslaget er den eneste orga
sinkens rolle i dette viktige inter
Samtidig opplever vi at rekla
nisasjon i Norge hvis program om
nasjonale helsearbeid. Jo lenger
men for tobakk er mer intens og
fatter bekjempelsen av tobakkska
man venter, og jo mer nølende man
omfattende enn noen gang tidli
dene i alle deres forskjellige for
nærmer seg problemet, desto tyng
gere. Mens stadig flere mennesker
re vil kampen bli. Men for eller
mer. Landslaget kjenner et sterkt
går til grunne av lungekreft, ro
ansvar for at dette arbeidet skal
senere må alle land ta den opp.
mantiseres årsaken — sigaretten
kunne føres etter retningslinjer og
Et nært nordisk samarbeide bør
— mer enn noensinne gjennom en
i former som sikrer gode og varige
kunne gi økt effektivitet i arbeidet.
hensynsløs og høyt oppdrevet reAllan Aarflot.
resultater. Den første betingelse
klameinnsats.
Mange spør seg nå hvor lenge
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illlllllllllllllllUIIIIIIIIIIII
et opplyst samfunn som vårt skal
la dette skje, heter det i en hen
vendelse som Landslaget mot to
bakkskadene (LMT) har vedtatt
å sende til Stortinget.
ikke, men jeg kan nevne at det er
— Skigruppas jubileum kommer
Utvalget for forskning i røyke
ca. 30 aktive løpere på hver trevi til å satse stort på denne se
vaner, den såkalte «Bjartveitningskveld på Klyve skole. I tillegg
songen, og det skulle bare mangle
komiteen», konkluderer bl. a. med
er det endel som går inn for se
når gruppa kan se tilbake på hele
at «dersom myndighetene ikke re
songen
med liv og lyst.
forman50-års
virksomhet,
sier
agerer mot tobakkreklamen, vil det
— Og ellers?
nen Eigil Kristiansen.
kunne oppfattes som om røykin
— Skigruppa skal arrangere
Når selve jubileumsfesten skal
gens skadevirkninger ikke er fast
hyggekvelder for juniorene, og i
finne sted er ikke bestemt, men
slått». Komiteen innstiller på at
januar får vi besøk av Gunder
jeg skulle anta at det blir på vår
reklamen «bør begrenses så langt
Gundersen som skal snakke om
parten
en
gang.
Jeg
kan
vel
også
i retning av et totalt reklamefor
ski. Denne sammenkomsten blir i
understreke at vi har fått tildelt
bud som det er praktisk mulig å
klubbhuset og vi håper guttenes
flere større renn i år i den anled
håndheve».
foreldre
møter opp. Her blir det
ning,
og
dette
setter
vi
selvsagt
Landslaget mot tobakkskader er
også skifilm.
meget stor pris på. For å makte
— på linje med Bjartveit-komi
Det største rennet blir jubidisse oppgavene trenger vi støtte
teen — av den oppfatning at det
leumsrennet i Rugtvedt 5. mars,
av alle klubbens medlemmer som
første og helt nødvendige skritt
og da får vi eliten og alle utlen
jeg håper vil gå aktivt inn for
i arbeidet mot tobakkskadene må
dingene som befinner seg i landet
kommende
sesongs
opplegg.
være å bringe enhver form for tomed- Jeg har tro på at nivået vil
— Hvor mange medlemmer har
bakkreklame til opphør. Før dette
bedre seg — i alle fall etter ingruppa nå?
skjer, kan det overhodet ikke opp
terssen å dømme, sier Kristiansen.
— Det eksakte tallet har jeg
nås nevneverdige resultater —

Skigruppa satser stort da det er jubileumssesong
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Realisens Elektriske forretning A.s
Porsgrunn

Telefon 50693

Telefon 50693

BUSSE
Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNLNG

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51729

Porsgrunns Auto

Vestsidens Herrefrisør
Dame
og
Herre
klipp

Winjc & Christensen
Tlf. 50 915
Fagmessig arbeid

Vallermyrene

Vask
og
Føhn
Massasje

AUT. FORD-FORHANDLER

Telefon 51150

LONGINES
i takt med tiden!
Brustrøket — Porsgrunn

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Torggt. 6, V. Porsgrunn,
for utførelse av alle Deres bankforretninger
SKATTER OG AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas

Den norske Creditbank
Porsgrunn

ere

B

Stikk innom

når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Elektrisk utstyr pa lager

Innsiallasjonsavdelingen

qrå dl
Spcsialfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

ETTER TRENINGEN-----slapp av i en god stol

Klær til enhver !
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

fra

G& til

BOTNEN

LI.KrJ

^ssnkseii
x.

Telefon v. brua 52 951 — v. Osebro 52 328

- HtwcKHwiWNf'- rontnaftMHgl

V. brua Porsgrunn

Telf. 51 632

Oscar Olsens Eftf.

KEFLEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

BAKERI OG KODITORI
Telefon 50 260

FRUKT

TOBAKK

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

V. Porsgrunn

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

J. Petter®eo

H.

KJØTT- OG PØLSEVARER
Telefon 52 392 — Porsgrunn

Mtatt it
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn
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SiO,

• ——--------- 1

a
fremstillet av det
beste korn cg det ster
keste bindemiddel

o

V\ |

Når

De

velger

en siipeskive. så finn
den riktige hårdhets og grovhetsgrad • den
som vil pascs fe Dem.
Vi har all?.

FABrøEE A/S
PORSGRUNN

J'

Produsent for Telemark:

Lundgtangeos Bryggeri

