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ESS EM plast

Knut Bjørnstad
PORSGRUNN VEST

SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51 487

Porsgrunn
Kino

Porsgrunn
Verft A.s noe

PARKRESTAURANTEN A/S - PORSGRUNN

Esso

INEN SIER:

I----------------------
Fra redaksjonen
I

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

Sigrid Kjellevold 
Tlf. 52509

FUNNEMARK 
er stedet

VAUXHALL
er bilen

Redaktør:
Thrond Kjellevold,
Anders Bårsveg 1, 
3900 Porsgrunn 
Tlf. 52509 (P), 25065 (K)

Kasserer:
Inger Åse Wickmann, 
Nybergveien, 
p.a. 3907 Klyve, 
Tlf. 54872

Lars Vik 
Tlf. 52990

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland

Telef. 51 730 — V. Porsgrunn

Blomster for alle anledninger i inn- og utland 
Bukett- og kransebinderi

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

service
v/ Broen 

Storgt. 84 b — Porsgrunn 

Telefon 50 834

Andr. Aasland
V. Porsgrunn

Tore Halvorsen
Tlf. 51120 (2427) (K)

For å spare penger 
har vi skrevet dette 
nummer på vanlig 
skrivemaskin. Vi be
klager det hele,men 
økonomien sier vi 
måtte gjøre det denne- 
gango
Med det sparer vi over 
1000 kroner og det kan 
komme godt med til et 
større julenummer* 
Til neste nummer håper 
vi å komme tilbake til 
vanlig format.
Innlegg mangler det 
igjen fra våre medlen
er * Det er ikke akkurat 
hva vi ser med lyse og 
åpne øyne på.
Vi må bare igjen få 
be om bidrag* Det lette: 
vårt arbeid betraktelig 
Ellers vil få takke 
Grant Teigen for den 
gaven vi har fått* 
Det kommer vel med!-

Det er litt vanskelig å skulle sette seg 
ned i solvarmen og finne noe som kunne 
innen foreningen* Jeg har nevnt noe om at 
det burde være sagt noe om Kulturmelding- 

noe som forhåpentligvis vil gi mer 
til idretten på lengre sikt* Dette 

alle burde kjenne noe til, 
å si noe om den i neste

en, 
penger 
er et emne som 
og jag skal prøve 
nummer * 
Idag vil jeg heller ta opp noe som vel ±±g 
ligger oss nærmere- nemlig treningsbanen* 
Mange av dere kjenner bakgrunnen og gangen 
i utbyggingen - i hvertfall dere som har 
vært på våre medlemsmøter * Dere vet også at 
banen ligger ferdig i dag* Hvordan kunne det 
hele gå så raskt? Og hvorfor vil jeg ta det 
opp i dag? Jo, fordi det nå i et annet blad 
her 
om hvor fantastisk det er at en klubb har 
tatt initiv til utbygging av anlegg* (Det er 
jeg enig il)* Men det var vi som var førat 
ute, , og det hele atartet etter påske 1974 
med henvendelse til kommunen ( teknsikk rad— 
mann og bygartner) om å få utarbeidet et 
kostnadsoverslag til en godkjent bane*

Overslaget lød på 
ler* 252.000.- i 
Imai 1974* Etter 
kontakt med ord
fører, befaring av 
formannskap på de 
daværende anlegg, 
med formannskaps- 

i distriktet(PD) i lengre tid har skrevet møte i vårt klubb
hus, hvor vi fikk 
legge fram planene 
våre for utbygging 
av området og de 
vanskelige trenings
forhold vi hadde, ja, 
da gikk- det slag i 
slag* forts* s* 5

Postgiro 54954. Abonnement kr. 10,—pr. år. Utkommer 6 ganger årlig.

Ettertrykk tillates gjerne, men husk: oppgi kilde!
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1-rVJBREEN
Telf. 51 632

Telefon 50 260 V. Porsgrunn

r
Telefon 52 392 — Porsgrunn

Troll fra Porsgrund.
Porselen for de

dagene det er flest av. I

0» '=^111'

Produsent for Telemark:'bpsijola Lundetangens Bryggeri
lig.

7//<S(2 s.

J.Kr. sen

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

garanti for at vår 
hovedentreprenør 
Hans Darud ikke

Bingo-feberen er 
over det norske 
folk for lengst 
og det skal ikke 
vi idrettsforen
inger se oss leie 
på.. Uten den kunne 
nok ikke en idretts
forening på Pors 
størrelse eksistere.

KLÆR TIL ENHVER !
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

Gå til

ALT I PREMIER OG GAVER 

får De hosJ. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER H. M. Marthiosen A.s

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

jr

Ved brua Porsgrunn

!

,r
LX-

overslag, slik at vi 
kom ned 1 180*000.- 
Komiteen gjorde et 
kjempearbeid. Vi 
søkte kommunen om 
midler og fikk be
vilget 60*000 pluss 
garantert lån på nye 
60.000( nedbetalt på

I hele sommer 
har det derfor vært 
holdt drive-in bingo. 
Det siste nye på den 
fronten. Interessen 
er upåklagelig og 
mye skyldes nok det 
de menn og kvinner, 
som står bak det hele*

_ -_—-___

om 
når en forening tar 
seg av saken. Vi kan 
vise fram et tydelig 
bevis for det, og en 
viktig ting her er at jobben i løpet av et 
vi har ikke tatt år - den blir vanske- 
noen unødvendig Hg å slå - eller hva?
sjanse på at det 
skulle mislykkes* 
Banen er meget godt 
drenert, vi har

REFLEX
Tor gt. V. Porsgrunn

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

r-f - \
i

G^ar Jorgensen Tlf. 5O538J*22I222J±L

Det ble nedsatt en 
komite som fikk 1-g- 
uke til å legge fram 
et revidert kostnads- ønsket å levere 

dårlig arbeid* Det 
har han heller ikke 
gjort* Såingen har 
slått meget godt an, 
og banen er allerede 
slått flere ganger. 
Egentlig kunne banen 
tas i bruk i år - 
noe som vel ville ha 

4 år) og det ble søkt vært rekord,men det 
om tippemidler w- nye ville ikke være for» 
60.000, noe som ble varlig* Banen trenger 
bevilget* Det snakkes å ligge i ro til 

at det går raskere våren, da vil den være 
mer verd, og det går 
jeg ut fra at de 
.brukende også vil for
stå. Men vi har klart

1...Ifr
__



PORS - BLADETBrødr. Karlsen

TLEVISJON
Porsgrunn

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507

Alfred Sport
I toppform Telefon 51 404 — Porsgrunn

1/
jaOJtWLSW,

Ene forhandler V. Porsgrunn

TEXACO
Vi utfører

I
i

Smøring

Vask
Oljeskift

H j ula vbalians ering

føler den seg som bruker GRUDES! 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festelige i GRUDEKLÆR

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen 
TORVET

Telf. 52 121

& <SerD(*ce->
Porsgrunn — Telf. 53410

Med seg har han en 
stab ethvert proff 
bingosenter kunne 
misunne han.

HOL
\ 'i: . f

r
i

Her kommer vi ikke kulene har kommet opp 
utenom Realf Rollefsen, av hans nummermaskin 
bingogeneralen på vites ikke,men få er
Vestsidal Hvor ofte det i allefall ikke-

Se også vårt store utvalg i 
Bilrekvisita - Kasettspillere og Band

blikkenslagerverksted
Telefon 50409



Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Vcstregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729

Herman Holtan
GLASS — PERSIENNER

Telf. 51396Kirkegt 35

OMEGA

Enkelte - lurer seg selv i  .

SKIENSFJORDENS KOMM, KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

SKIEN SKIEN

andre er våkne — sparer og sikrer seg med tanke på fremti
den: Gjennom de mange forskjellige spareformer vi kan tilby, opp
når De fordeler langt ut over renter, blant annet rett til lån. For 
eksempel: Sparelån, Bosparelån, Lønnskontolån.
De virkelige store fordelene får De imidlertid ved 
Sparing med skattefradrag.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24 221

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

I

hand om serveringen 
og den kan i mange

Vi vil ikke her prøve 
å analysere hvilke 
mennesker som ferdes

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene

AUT. FORD-FORHANDLER 
Telefon 51150

Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

Dertil har damegruppa ting sammenliknes
_ L med Hotell Continen

tal på sitt beste!

H

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telef. 50 693 Porsgrunn Telf. 50 693

Co til

/©tPTTOCK^

A-BMANDMa
JKX^RiTTILSENs

%l®i'>OPSGRUffl

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Den norske Creditbank
PORSGRUNN 

Filial VEST Tlf. 54535

-

«

r-

i takt med tiden!

- ' • 1
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SKIEN

DRANGEDAL

KRAGERØ

Eget bakeri med 14 ansatte og 4 bilei

0BINGO

9

i
£ “

SE

DOMUS
Skolfois 
Bakanutt Skien 
Ovre Solum 
Heistod 
Skrap.kl.v 
Manufaktur • ' 
0 X beniimfc

på bingo,men alle 
har det godslige i 
øynene og synes å 
like seg i den til
værelsen de har i 
dagens samfunn. Det 
er derfor bare hygge- 
lige mennesker,som 
igjen og igjen finner 
veien til bingo- 
arrangementene ► 
Mange er nok blitt 
bitt av en spesiell 
basill - spille- 
manien,men det er 
ikke så altfor mange

Igjen en honnør til 1 
de som ofrer sin fri
tid til Pors beste.1

TORVGT. 12 
PORSGRUNN

Eidanger 
Vollermyrene 
longaiund

Xlaivo 
Borgeiiod

PORSGRUNN

«BREVIkST!

GDS (gicr det selv:-ho'ler for vedlikehold og 
småreporoljoner.

r som forsyner 
distriktet med rykende ferske vorer fro Langesund 
til Bo. Leverer alt i brod og konditorvarer til alle 
anledninger.

Mindåi
Herre
Belehegdo
Sioihallo
Drangedal 
Vadfaas 
Klyve

; ri ' V

Vf.'

’ F F

De fleste kommer kun £ 
for å hygge seg i et 
par timer. Bingoen 
har nemlig blitt en 
avkobling for mange 
i den norske befolkning 
Synd er det imidlertid, 
at det er på den måten 
idrettsforeningene må 
skaffe seg sine penger 
men sånn er det nå en 
gang» Det blir nok 
betraktelig mange år 
til før staten be
vilger så mye penger, 
som idretten så 
absolutt fortjener^

• longaiund 
utoijon. Bratsberg

PORSGRUNN
distriktets største og mest moderne varehus
tn morkedsundersokeise g;O'i lo< Domus vise» ot 50-60’» ov kundene hondle' hoi oss p g o. 
perionoe' Og vå'e 1 10 onio"e g;or ol< for o! du skal tr.ves r vårt hyggelige m.ljo Unde'- 
ioke sen viter videre of de flesre ov vdre kunder mener of vi hør

* Moderne lokaler som er lette å finne fram i. Ir Kvalitetsvarer i enormt utvalg.
★ Riktige priser ★ Spesielle gode tilbud på aktuelle varer 
Vet du at vi har spesialavdelinger i
Bobyklær - Barnesa” - Ungaoms.laer - Domeklrer - Herreklær Sko -• Utiryrsvorer - 
Kosmetikk - Elekir.sk - leker - H,s . K|økken - Gover og presangortikier - K-osk - 
Motvoreavdel rg - 8,ens «ofeiero

Vi er noe nytt og friskt
som hor mye å vise deg Vont.ge vorer men ogsn 
■.o'e' du vanskelig kon f.nre and'e steder 
Den nye moten blomstrer her
Koimetikkovdehngen - en duft fro monge verdens- 
h;o'"e' Preionger - også M dem som hor de< mei’e 
lyst på noe godt?
Del voieneovdehngen hor de'
Etter en hyggelig og morsom handletur
vil du oppdoge o' du ho' spo" en motte penger 
Fo' så monge og gcde »o'er r I i0 'ove p'-se' e< 
vanskelig 0 finne ona'e s'ede'
Stor parkeringsplass ute og inna
Benytt Dem av vår informasjonstjeneste 
ved hovedinngangen.

største
Æ®‘&®®gf©rrefning
s|eiTerer med 78 mill, kroner i 1975.

hj<db©iØmsermg, kvåkk-vmk, kå©$k m/ brus, 
sijok©llode, ©våser, fiøbsikk, sågareHer, etc.

Elekir.sk


PORS - BLADET PORS - BLADFT

JENTE-
FOTBALL *

Alt i forsikring

S!P©CTSHUSET

A

X

hyd i o
Hydro —Oljekontorr,..

JERNBANEGT. 15 - 3900 PORSGRUNN

Telefon 51504— 55300

FYRINGSOLJEPARAFIN

HEIA PORS!

SPAREBANKEN
Resultatet er usikkert —
Heigarder — Bruk

Sykler - mopeder og påhengere.

Tlf. 53594

iMGE—MA A/S
ALT I BARNEKLÆR 

samt oppskrifter og garn.

Branntakstbestyrer
Anders Bj. Kassen
Skolegt. 2
Tlf. 52238 - 50684
Porsgrunn

SPAREBANK
Banken der du bor.

j

Vestsiden Delikatesse
Smørbrødbestillinger mottas

* Alt fra eget kjøkken.

Fiskemat og delikatesse.

™ BREVIK, EIDANGER « PORSGRUNN
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Trener Engelstad forklarer lærevillig elev Hege Isaksen en del 
fotballf messer.

Norges 
Brannkasse

Xxx ■ gk- ->

v .
F? H ■

V l ■F "" ' I '
F • U

Ja,så er Norges første 
fotballandskamp for damer 
blitt til en historisk 
begivenhet- Vi tapte riktig
nok med 0-4,men det går 
sikkert flere tog og vi 
kommer derfor sikkert sterkere 
igjen ved neste korsvei.. 

Her på berget har 
vi ikke fått frem landslags
spillere innen damefotballen, 
men vi har nå kommet igang - 
Mandag 4- august var derfor 
en ikke mindre historisk begivenl 
het for våre ungjenter enn det 
var for de 11 rød-hvite som 
stilte opp på Ullevi-

Igjen er det vår uopp- 
slitelige A-trener, Odd Engelstad 
som er opphavsmann- Han må ha en 
kolossal energi, den karen 1 Jammen 
er det bra vi porsere nyter godt 
av en slik kapasitetl 

17 ungjenter stilte opp 
til første treningskveld på Vest
siden skoleidrettsplass og morsomt 
er det å vite at Porsbladets egne 
spalter har hatt en liten stjerne 
her,da Engelstad fikk ideen herfra-

Jentene vil i første omgang 
bli kjørt i en fotballskole på 14 
dagers tid. Om det blir noen perma
nent serieordning etterhvert vites 
ennå ikke- 
Kontakt-kvinne her er Åse Christiansen ■ , • , /

11 I f'
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Vi blar i gammelt billedarkiv:

PORS-

STØRRE OG BILLIGERE
] C-3 ra E3 M »-

Porsgrunn, den 26. novbr. 1954.

Kjøtt - Dagligvarer

NEPTUN MARINA
PORSGRUNN - Tlf. 50277

Alt til båten

Sykkelverksted
Storgt. 184- Gromstul - Tlf. 50863

ESuassgvama. ®Legg merke til treningsdraktene - Be var toppmoderne den
gang! Ellers legger vi til at 1954 var et godt år for
juniorlaget i det det kom frem til semifinalen det året
og tapte knepent for Vi-To*

PlA
Juniorutvalget vil til slutt få takke fot- 

ballgruppas styre for godt samarbeid, tre
neren for vel utført arbeid og guttene for god 
innsats og oppførsel i den forløpne sesong.

Pors fotbdllgruppes juniorutvalg 
Helge Madsen.

f rygg og DBS sykler - Trygg mopeder - 
Dekk og slanger — Sykkeldeler — mopeddeler — 
og reparasjoner

KLYVEGT. 25 - TLF. 52450
Kjøtt — Kolonial

Disse har tatt bronsemerket: Alle med sølv- 
merket, Tor Andersen, Øistein Barth, Leif 
Christensen, Finn Erik Dolva, Bjørn Hagen, 
Per Heidal, Svein Åge Jensen, Ragnvald John
sen, Leif Karlsen, Åge Lund, Svein Nilsen og 
Helge Skifjeld.

Fordringene til merket står annet sted i 
bladet.

I
I
I
I
1 
0 
0 
Ej

VelJkemmeiin
til våre forretninger !

NETTO . TLF. 54795
10 % på kolonial

Nar del gjelder SYMASKIN 
Til

Stoff. I rad. Sinavarcr. 
glidelåser, klipping 

bruker alle
Pursere

KLYVEGT. 1 - TLF. 50292
Kjøtt

TOLLNES - TLF. 50343 
Kjøtt — Kolonial 
10 % på kolonial

w
pa sokkel-lesten

Johan 
Jeremiassen a.s 
3901 Porsgrunn 
Bjarnason Bygg 
3670 Notodden 
Evensen Bygg 
3700 Skien

I
PORS- “ 
grunn!

I
I
I
I

^!vuauvinnere fra Pors. I første rekke fra venstre: Svein Solstad,
Rolf Askedalen og Arild Olsen.. Bakerst: Nils Jørgen Olsen, Ivar Olsen, 
Odd Baoh, Finn Haakon Grotnes og Vidar Kristiansen sammen med

formannen i Pors juniorutvalg Helge Madsen. (PD-foto)

Benne artige saken fant vi i Porsbladets julenummer 1954*

Salg - Service - Innbytte 
v Knut Slatta — Tlf. 54630 

Porsgrunn Vest

[cece] fe

start 
kombiskap 
med 2 slenger. 5 hyller og 
rygg gir deg en praktisk og 
rimelig losning pa dme 
garderobeproblemer.
Samtidig tar skapet liten 
plass, og det er enkelt 
å montere 
Leveres i bredde 100 cm, 
dybde 58 cm. hoyde 2,10 cm 
kr. 728.40 inkl moms og i 
hoyden 2,48 cm - kr. 774,- 
inkl. moms

”Fra forna da’r”!
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DIV. ØSTLAND SØNDRE —

Olftal-lrykk Brødrene Dyrirtg, Porsgrunn
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