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O" ,'" ,I,rr .1",.1 r . " "·01" "~K .r u .... .... ø'/lllllrn. e", de" .1 .• ,._ '''ø t ' I ""Meo Ot./I v.t I lU" ,,_ (ltlU 8'I(*" "lIlofl 1(11")'''11 vII bliv. "pil'" "",.d. IW 
vlr,kll.brllle, I!II.r."I,16.II.'" o. Allllnl", ... ,I,.I"" 

..... f.detul .1 de '"'rme.ed", J'.rl/fulen l lhlllled l Morlt'eø. 
'ØIl1 k.tI blive /II,." I HllltllOll1 Ul Stlllel,u'ellen I SoC;r.ldr,nøkr.· 
d~ ."rllwt'.e P."II,.lltr m .. l'lIer ll.k P"r ... nrnK I 1hllled Ilewyurle' 
"'øven Ilrkl! flodt S'Ud, "W tlllUe Kl. 11,80 I MunfCIIl pu A'hold.· 
er , /tunøe Til/ælde urhntllwl. hO;;~:('~k.r nok ttJlvt' .. n jOd Pul, 

VI 11'10 n .. vnl' el P.r Bklf'mpler, Kr"d.en •• ,hØldlt' .... ofll.elllll/..k• o · 
fo Il' ulke unRe PIKer fr. Tødbøl did., t.....od.tfogun.nd Henry H.o· 
blev urtsleret dtn 21, Juni. De se", kommtr III Stede aammlw 

bl, ,,, ""'el ror Ilt ha",e ror.nltdl- tillid aln Hualru, oR hao ",II holde 
.. en korl Tille Redak'ør Brun.· 

øtl, .. en pollllmllnd I P/tlll/.lt '" flurd vII tlu,ete o",er .kll.lelle alf 
ble" I'!lrl II Ty.kertll', mttt df'1 munlrl' TIng, Ol( Peltr Pidu' har 
er I Rellmødunl' Ikke 'reml'il l "'od .Bn megel lørRe!l1l: Vlae øm 
nogel .om htl51 Bevl., Oll PIgerne 0SIf'tBkolelolkl'l8 laprt:, Illen lor· 

B I edle unja: gævU Kamp "Iod Overmagten"" 
næRter be"t'nt'- II r løvrlRI lIlIver der MusIkunderhold. 
Pille f" Hundborv ble'" I/rt'SIcrcl nloll ved Bordt', 02 ved 20 Tfden 
dtn 22 Juni, ,Iglef for bl II. ryddet Sateo og Damlen l!tllyn· 
, nogle Tilfælde ni have være! dtr. Her Jndl.dea Medlemmer, 
Tolk for Tyskelnr. OH er heller 9010 Ikke della~er I SplllllnRerl, 
ikke I HeIsUIoderne fremle" noget lor I Kr. Desværre hllr det III 

fik 10nkcJlIRe Orunde Ikke værel 
Bevli mod hendt, og mlln mu1fKI III medlllge alle de 4-500 
Indlrykktl af, al Sllllelserne vte· Medlemmer, der ønskede al del· 
,enIlIg bundede l MIsforslllllelSer 'age I Splanfngen. Men alle Med· 
og fes Sn/lk, lenlIner har AdUal1g III Btlllel KL20. 

DIsse unlte PIger hat nu .,Id
del pli Mlsranke" Ilueslen el halvl 
Aar, og de synes Ikke at ville lu 
deres Ss ger alg/orl I delle Aar, 
Er drr nogen Mening i, at de 
Jkkr mU løslade~ under Sagen? 
Nok er drr bare Ite [elifs e Piger, 
og maaske har de være! Hdl 11'1· 

s/ndlge, som Ungdom kan være 
def. Men vi finder del nærmest 
barbarisk III lade dem sidde Milli' 
ned eller Maaned uden at Sagen 
fut en Bnde. 

Juleillumination 
i Gaderne? 

Nllllppe ,or "._te Aer. 
Fllsr 'II Oad.rne I Thisted pynlet til 

Jul? aporJl,er mlnRe Læsere Del vilde 
være øal dejligt, ,Ilter de, om vi Igen 
Ilunde ol'leve den ø'emnln~lIlulde Tid I 
Decombllr med Grttngulrlandcr I Gliderne 
og L). Iro Hundreder af Lamper. 

Jeg har foretagt Sporgsmaalct for 
den k.t. Pormend I Tttlaled Handels· 
.talldsforenlng, DIrektor Axel Mikkel· 

Hvad el der forøvrIgl skel med 
de lo Mænd i Hundborg, tier 
ovedeldl den ene af PIgerne? Er 
der i el feJt Danmark tIlIadi ol 
eve VOld og Selvlægl? 

øen, der syarer: 
- JeA 'ror Ikke, 'II fsaT Oedeillumi

nation I Aar, hvor fes'ligl del cnd 
vilde være. Sagen draftes I Aften I 
Elektrlelletøudvalgel, men Brændscis· 
situationen er endnu ølloledes, al det 
efler min Formenin!!: ikke kan tillades 
III ofre SliB me~en Strom, 80m denne 
lIIumlllll!lon vil lage Derimod vil Por· 
retningerne aikkert foa Lov lU al høve 
deres Vinduer fuldl oplysle l Jute
perioden, OR dette vII Jo ogua øælte 
sil Præg paa de ellers morke Aftener, 

VI kan ogsaa pege paa ælde!' 
Mænd som Ibv. Mejeribestyrer 
Svend Jenten, Pru~lbandler FUndl 
og Gdr, Poul Sønderskov, der nu 
har siddet siden I Ma/. De bar 
nok forset sig under BvsælleJsen, 
men dog Ikke saa alvorJlgt, ni de 
kan kaldes slemme Forbrydere, 
og vi kan ikke se nogen Fare 
ved al lade dem komme pll8 fri 
Pod, Indtil deres Domme lalder, 
Bliver de sa8 Idømt FrihedssiralIe, 
klin de aU/d sættes ind Igen_ 

Del kan vare Aar og Dag endnu, 
Inden alle de Inlerneredes Sager 
er paadøml, og vi er lilie med Iii 
al befale de drabelige Omkost. 
ninger. 

I samme Forbindelse kan 
alge, af den Ordning, efter 

m.n 
bvll· 

Sodal-DemoLraleo 

5118 vid I D/r. Mikkelsen, VI m8a nok 
bal uve 08 pall al vente et Aer endnu, 
for 'Ii tæntler Gadernaa mllnf/:e Julelya, 

Den forbiplIs.erende. 

Skoleudvidelse i Nyk.biD~. 
J NykebuIg er Børnetallet steget 

betydeligt, og der er en Plan 
fremme om Udvidelse of Skolerne 
med 20 Klasseværelser og tre 
Gymnastiksale, 

Landsrelfeo forhøjede Slrllleo, 
En ung Mand Ira Hølslev ved 

Skive, Hakon Akselsen, der er 
Nazist og har været tYSk Brand· 
mand I Tbisted, idømles ved Ret· 
len I Viborg 2 1/. Aars Pængsel. 
Han appellerede iii Landsrellen, 
som nu har forhøiet Slraffen lit 
3 Aars Pængsel, 

Jubilæumsfesten 
i Brugsforeningen 
"Nord thy" . 

I de lorl.boe 53 A.r b.r 
Omsetølolt'en Vcret p •• 
over 14 MIII. Kr. 

Bruu.lon:nir'l!"cn .Nordlhy" 
f "!ttcd holdt i Allu p •• Alhol 
høldltt en .mu~, .1i1la.:rdig l' 
lighed i Anlednlnj;! .1 B'UKII 
nilljlCnll !T3 Ae" Slillclaeødlll{. 

Foreningen Porm. i 20 ARr, 
Bi,lon N i e I 8 e n, Skinnerup, 
velkommen, idet han udlall 
Fulen ikke lod .ig holdt 
Hllil'lredø' Alfidagen lør Irt 
siden, Poreniogen ble'" still 
I. December 1892 Oj;! begy 
sin Virkloml,ed i den al døvter 
Købmand Ooller;s benylfede 
mandsgurd i NøtreRad e (al 
Hcslchdlr. Kjæra Ejf'lIdom). I 
kobles EjenJommcn i Aaglld 
hørende dcn umyodiRR'iolle • 
Lamberl,eo for 23,500 Kt, I 
53 Aur har Foreningen hall 
Uddelere, A C, Anderacn (2'/, 
Th. Cbrilllenøen (14 Aar), 
Jacobaen (13 A,r), J P. B 
g5llrd (3 1/. Aar), og I" N. 
der al$(8Ir til I Jan. 1946, 
ART. I ssmme Tidsrum har 
ningen hall lire Pormænd. 
lorslr var Lærer Pedersen, 
sirup, derelter Chr. Mik 
Neergllsrd, Ch,. M. Poulsen, 
nerup, og BiTton Nielsen, d 
været Formand i 20 Asr. 

Omsælnin.llen er stegellra a 
Kr. i 1892 lil 381,000 i 19421 
ket AlU Foderslolsalget v. 
minimalt, at Tallet er nogel 
visende, Om~ælningen i 
Aillr hdf ialt været ca. 14 M 
Gælden, der elter de m0r~ 
Ira 1922-26 var stege I 
10,500 Kr, til 158,837 Kr. 
nedbragt til ca. 17,000 Kr. 

Brrlon Nielsen oplæste ~ 
al PorhandlinRsprolokollen Ir! 
erne, og du kom man;;:e me 
me Spørgsmaol Irem, 80~ 
dens l\1.enneakcr puslede tf 
1893 vedtog Bestyrelsen lEi 
at Foreningens Medlemme 
have serveret gratis Kalle I 
foremngen, naar de kom 
gøre Forretning. 

Oeneralfora8mlin.lo!erne 
navnlig i Thorshej Forsaml 
pas Nors Havreland, o~ ma 
Forkærlighed lor al vælg 
Folk iii de betroede Poste 
Revisorer kunde de jævne 
ikke bruges - det var { 
derne kunde skrive og relln~ 
Formanden, og de første RI 
var derfor en Mt'jeribt'styr 
Psr Lærere, 

uat'lvet .f det d ... ke Arbelderp.rU 

Kontor; Mollcyej 4, Thisted. 

Bi,lan Nielsen foreslog 
at Brugsloreningen " 
akulde indmelde sIg i F O 

LærJiogemedet pas K F U M, delle Forslag blev tage 

Omkrin 70 Lærlinge Ira Thisted unlladi,qt op al de ældre __ ~hæ~~ ~ erlOnli" ... .~:!':C~:: '~~'!J ~elimedlemmer I 1916 • 

, 
, 



III Købmand,,· 
ter. KJ. 11,30: 
okr."IIk Po,· 

(lI'OIlIfi .... '.JoCa' .. "H... • 'Øll .. unoe 
iøvrip,f erkendt: øig .kyldiH" Hall 
blev JænJ(øJel lor 14 UliC. 

,valget 

~ lodre 
rt el 
rum 
e. 
j Thisted 
fDrhDJds~ 
Der blev 

" deraf 2 
hvilket vil 
de kirke-

lilisi') lik 

roe) 171 

1322 SI. 

75 Slog 

del hid· 
forskyd· 
I Grundt · 
Mandat, 
Ol< Ar, 

I e A : 
Søren

S. Chr. 

Sil/bed om Luod Ibseo • 
.. Hilh:rø sid ,le ChauUør·, Pri. 

korpømanden Lund lb.en fra Thi . 
• /ed, hen,idder stadig i Thialed 
AIreslog hans Meddellomhed 
syncl:l at være stilnef noget af. 
Sldcn han fortalte Hialorien om 
Hillers Køretur gennem Berlin , 
hllr han Iremsat en anden lantui. 
'uld Berdning. lom Poliliet ikke 
rigtig Iror paa. Deauden har han 
opgivet Navnf:ne paa en Række 
Personer, der efter hans Mening 
er i Stand til af lige ham fn 10f 
Krigslorbrydelser. Det har kun 
været muligt al laa fat pBa en al 
diøsc Personer, men del viste ai g, 
al han var sindssyg, laa hans 
Snak var der ikke meget ved, 

Foreløbig ser det ud iiI, al TiI~ 

talen mod Lund Ibsen kun vil 
komm e til at omfatte hani Med. 
lems8kab i Frikorpset. 

Kaffen kosler 6,40. 
Priadirektoratet har luløal Prisen 

p.a Jul,kallen lil b Kr. 40 Øre 
pr. Kg. 

Ni c lAen lU •• C" _ __ . o. ___ •• .. _-------



Lindholm, ølullede Jen vclfykkl'Cle 
Allen med Andagt. 

Marinerevy i Thisted. 
Til Fordel tor J ... I .... dd.lln •• n 

r skal paa· Marinerne fri Hanøtholm opfurte tur~j 
S Sager I I November for en Indbudt I<rodl en 
Skavanker. megat mor80m Revy ~VI kan aelv·, 
kai være I akrevct og udfort øf Merlnerne ~elv. 
d, PJerrlls- Mlln har ment. ol et ,lorro Publikum 

f I kunde hnve Glæde af al 86 denne 
de age Revy, og efter at ruon har ekHorct en 

brdlg, selv Del of det, der vedrører de mere 
rnmer frem Interne Forhold, bort og erstattet det 
~ _ hvad I med andet aktuelt Stof, vil Mllrlnerne 

I nu opfore deres Revy som olfentllg 

h 
d d I pllB Thisted Teater Sondag 

n e me 9. December. Overskudet ~ollr til 
~ har for- Fordel for )uleveJgorenheden i Thisted. 

men der Oet er en smuk Tanke, Mar/lierne 
ring. Og her har heft, og forhallbentlfa: vll 
'nings'øsl, Mennesker benytte Lejligheden 

der pao een Gang at foa et Par fornoje-
lige Timer aR stotte en god Sag. 

holdes Sllletjlrleen er 2 Kr. over hele Salen, 
>re" alle- der er POfSO/g af BillelIer i Chr. 

de kan 80~h8ndel frQ Mandag 
J. ds. 

Revyen vil blive opfert basde som 
EftermIddage- og AftenforestllHnl{. 

Brugsforeningen 
"Nordthy" • 

I de forløbne 53 ABr b.r 
• • 

fører Skov 
men til d 
Olsen 

N. S o d 
trLlp, blBg 
"nskning. 
han oplo 
om Andeli 
han Btu 
som en 
Kreds. H 
skatning R 

forrelni 
rOB i TI 
havde Gru 
med Resu 
Aars Vifks 
den slore 
retningen 1 

Han lakke 
25.000 Tel 
Samarbt:jd l 

havde værl 
lører Skov 
og Uddele 
Porrelningt 

Der ble' 
Brugsloren 
lade til Da 

Vaglmesl 
lakkede pI: 
enings Veg 
og nævnee 
Mand, del 
5000 K,. 
Brugsforen: 
kunne iodsl 
i deres eg( 

V.AJ. __ 



eu S~Jn· -,~nflll~d elI !Jef Jufc-Vcl~r,r'I!,jlHJUIi' 

der har IOdbohi!mmpe, SItr:vnel YlirfH 1'1. T!rnr', 
ul( enlreen er eller BctJaK. Til det 
lejrende Huld hør Idrwlllklubben ud,,", 
lem Imæklede Ænder. 

f B 36,000 
42, hvit-

2 Aars FænRsel Iii Prlkorps~ 
manden. 

(Lærer Rii. OlelIen); Pru SI~,<h'r01. 
H ø nilen (Tørn nll:1 hdlr. N. NItill.m), 
Lo.Uerørbr:ld,'r Poul Møller (Slig It· 
rillrbejdet Lan P. Tom· 
rerm. 0, Or8'1l:11:en Afl~IIIIU:Il), 
Porlner Sørtn Hanlen 
Ovt:rgBllld), SlIdelmllger P. 
Pedersen (Arkitekt herAf"). 

L I i I c D: RcmillcllIbejdcf And. 
Ved Særrellt'l! j Thiø.led :.uø.mtel Jenlen (Pru Køl en T~n"t: ll}~,u:n)J 

!ril CII. i DaR den ca. 23'8IIflgc lldr."crc Kommuntbud Jens A. Nu::,lnn 
er nu SS Mand ERon Top A 11 d e r 1'1 C n, (Typogrsl Birkrmolf::), Pru el,l' 

var l8a 
gc:1 mia· 

de 53 
MIII. Kr 
frite Allr 

Skive, 2 AlH' Pæn".c! ,,-)ed Tab I Brøchner Poull"n (Væver Erik 
Uddr81l al ølmtn Tillid I 5 Asr lal lysk Pouløen). 

fra 1890' Kriusljf'nealc. Kun tre al de va:lgle er Med· 
~0I8om li il II lorklarede, al han oprindelill, lemmer al det ølgaBede Meniu· 
m Dafi- var Løndbru.Iltmedhjælpcr, rnf:n hedaraad. Det er P. Oyhd/lhl 
med I eller n0'lcn ~rue!d8tø8hed i 1940 Niel.en, Lauerarb Poul Møller og 
aaledcs'l meldte han 'IU til SS Korpset 0R Remisearb. Anc!ersJen.en. foruden 

økulde fik Uddannelse i Polen 0R øst ig. de 14 valgte er Byens {rt P,zatLr 
Brul{fI' I Marrs 1942 b/cv han kasseret Oll Medlemmer .t Meoi~hedfraadcl. 
lor at hjemsendt paa OrunJ al Sygdom. 

I 
November var en ter M •• ned. 

Den fotllfbne URe K8Y I Thl.ted 
mm kego. og hele November Ma.ned 
Køv 48p mm Nedbør, men. 
er 71 mm, 

Unen. hølelte Temperatur, q ar. 
Varme, m&flltel Torød8K, OR den lave· 
Me, 0,6 Or. ProII, Natten 111 Søndag. 

Han meldre sig til tYRk KrrRstje· 
hold les neal e, fordi han troede, det var 

Ingshusllovligt, da Frikorps "Danmark
r havde var oprettet med Regerin~ena Til· 
e lærde ladelae, og lord i han lølle TranA: 
~ Som til al hekæmpe Bolchevismen. Eller 
pønder Hjemsende/len blev der puny 
Ir Bøo· reuet Henvl1lldelRe til ham om ol 
(sagde indlræde i et lysk Korps, men han 
rviaorer havde laael nok al tysi: Krigøtje-

r 
og et neste og svarede Nej. Derimod Boddum.Ydby Sogoeraad 

lod han aig anilIge som t yak Tele-
i 1910, lonarbejder. H"in næj?lec'e al have boldt Torsdag Møde. 
Hulby· været SChUlzkommandomand,lrodt - Boddum Husmandsforening a, men del. at han Blod opført 80m saadan søgte om Tilskud iii AUenhølskole 
meget paa en tyek De8ertør/iale. Han og al benylle Skolelokalet i Bod. 
elyrel- benægtede al have været Medlem dum. Sogneraadet bevilgede laS 

le Ind· al nogen nazistil. Organisation, Kroner. 
øltedes men slod dog oplørt som Medlem - NatIonalforeningen III Tuber· 
~a'llar- ai DNSAP i Skive, g Varde. kulosena Bekæmpelse fik eller 

Ansøgning IO Kr., Hjemmet I,""en, _ Den 22·aarige Københavner, 
I d Vanføre IO Kr. Ør U Allan Olaen, der havde værel uni· I Aarhus, 

formeret og bevæbnet Vagtmand; O K 
Slul i Værløle og Mørinevæf,/Ier i Thilied, hver l r. og 
Ol Aalborg, Hjørring 

ten idømtes 2'/. Aarø Pængtelog Tab Amler 25 Kr. 
e tyve al almen Tillid i 5 Aar. 

og 

I J N. 
------ TYSkeren 8lja' Sko. 

JOI 
og 
Je' 
vi. 
bel 

en ti 
mie RUlleRardiner hOl 

D - TELEFON 

en 
462 

En ung tYlk Soldat fca 
nin~,komlr.andoen i Sdr. Vorupør 
Iremstilledel ; Dag i Relten i Thi- fOl 
lied, ,illlel lor at have IIJulet 
lek, Par Sko Ira el Skur i Drags. 
bæklejren. Han lorklarede, al hin 
i Our Morgel KI. 8 \ar anllOiOmel 



~ Torv 

paa Hotel .Royal· 

, PaJæteatrel: .Fint 
lerikansk Film. Søn
og 16: .Motordren 

øndag KI 11 og 20: 
ler". Fy og BI-Film. 
id: KJ. 14: Thisted 
?gs Genera1forssm
Dyal-. Kl. 14: Vel
g I Royalleatret. 
dsfodbold pas Sta
lO: .Jul i Købmands
ed Teater. Kl. 17,30: 
faldemokratisk For-

!ladsvalget 

~re og Indre 

It bvert el 
Cenlrum 

lable. 
valget i Thisted 

al en forholds
gelse. Der blev 
!emm er, deraf 2 
jige, hvilket vil Ft. af de kirke
Jleml. 
! Pælleslisle) fik 
l:J ater 

igianerne) 11 J 

~I •• ion) 322 SI. 

!rne) 175 Slog 

old Iii del hid · 
Id den Porskyd· 
fon og Grundl 
~ v e r el Manda t, 
~l e 8li j te og Ar. 

el. 

Telelan 
Tlicatage 

98 -
til Felllazarellet i Drag_bæk lor 
at blive behandlet for el Skud"",r 
Eller Behandlingen passerede ha~ 
paa Tilbageturen et Skur, hVal til 
Deren stod uben. Han 880 her 
nogle Brød, og da han gik ind 
lor al lage et Brød. observerede 
han nogle Par SkO, der laa paa 
Gulvet. Han lilegnede sig lIeh 
Par, som han skjulte i el Ammu. 
nilionilskib. Han forlangte i op. 
stemt Tone al blive stillel lor en 
engelsk Krigsret, idet han erklæ· 
rede, at han var er.gelsk og ikk .. 
dansk Krigslange. Høn kunde 
iøvrigt erkende sig skyldig. Han 
blev fængslet lor 14 Dage. 

Stilhed om Lund Ibsen. 
"Hitlers sidste Chautlør-, fri. 

korpsmanden Lund Ibsen fra Thi · 
sted, hensidder stadig i Thisted 
Arrest og hans Meddellomhed 
øynes al være stilnet noget al. 
Siden hltn fortalte Historien om 
Hitlers Køretur gennem Berlin, 
har han Iremsat en anden lantaai· 
luld Beretning, lom Polilie! ikke 
rigtig tror paa. Desuden har han 
opgivet Navnene paa en Række 
Personer, der eller hans Mening 
er i Stand til at aige ham Iri lor 
Krigsforbrydelser. Det har kun 
været muligt at Isa lat paa en al 

disse Personer, men det visle sig, 
al han var øindsøyg, saa hans 
Snak var de r ikke m eget ved. 

fore løbig s e r det ud til, al Til
talen mod Lund Ibsen kun vil 
komme til a l o mtatte hanll Med
lemsskab i frikorpøct. 

Kaffen kos ler 6.'0. 
p r i Il d i re kt o Hl t e t h 8 r'",. :;;' I:::S:lB .. I P~ri::':.:"::.1 ___ '-_ 
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t4dsvalget 
,('d. 
Grundh,gia· 

er I't Manda1-

rands\'nlgc'_ i 
,der kun nfo(1· 
a.o.ledea at 1>un 
,ellge Vælg"rc 
amelIetIler vnr 
!"!'. Valgets R<,,· 

tg Frellesli~U:!) 
valgt, ncmlig 
Biering Saren
Ir Lærer Mad
:loegh Nielscll 
ko\"sgaard) . 
rigianeme) fik 
nemlig Sned
Jensen (Ft-u 

lOnsen). Fru 
rer 11. P. Jen
!Sler Knudsen 
::inde Frk. Hel 

Mission) fik 
nemlig Skræ
Nielsen (Læ

Slagi.enne
erhandler N. 

rbejder Poul 
ejdcr Lars r. 
lester o. Gra

ntsen), Port
(Skomagenne
j~ Sadelmager 

rkitekt lw'r. 

erne) fik 175 
ilig Remlsenr-

(Fru Karen 
Kommunebt'ft 

graf Birk
BrochnerPou]· 
ulsen). 

det hidtidi· 
er Slillingen 

at Indre 'Ii,;· 
neme h\'fl" 

dal, fK)1ll Su
den klrkeliv.1" 

Hel afgive, 

Lar i Fjernt .. 
l valgt, 

I SS-l\1anden {'rk{'ndll' sig 
skyldig. 

Ung Mand idnmt 2 AllI"N "'æ~1 
Hd Hett<"n i Thisted. 

s."\!rn!tWn i TIullh-d i><"'Il"lldW I 
Fomllddng" KJ. 9 H<"hnndlingen 
af l'n Rækk<" Sager, der i de kom
mende Dnge skal lx>handlea H'd 
denne Rel, Sagen var I"<"j81 mod 
den 22-aarige Egol! Ufre Ton 
11 n n s e n, der er hjemmehoren
de i Skive Oi" t.iltale~ for Over
trædelse af Straffelo\"lIlillægets 
Par. 10. l. Stk. vød i Tidsru.mmet 
fra l. Oktober 1911 til 26. Marts 
1912 at have forrettet Lysk Mili
tærtjeneste ved Waffen SS. 

Pan Dommerens Fore&I>Ol"gsel 
erklærede den tiltalte sig skyldIg 
i at hll\'e IOOet sig hver/e til 
tysk Krigstjeneste, selvom han 
bemærkede, at hlln ved lit melde 
sig Ul Waffen SS denned havde 
tænkt pM Frikorps Danmark. 
Det er første Gang i denne Sær
rets lIistOl·ie, nt en af de tiltalle 
blankt har erklæret sig for skyl
dig, 

Grunden til at han indmeldte 
sig i SS var en Fonnodning om, 
at Danmark tru.edes ru BoIsche
\,jsmen. Efter at have meldt sig 
kom han til Polen, h\'or han fik 
SoldAteruddannelse, og derefter 
til Gratz i 0st.erlg, hvorfra han 
i Marts ){lUUled hjemsendtes, da 
han \'ar syg. lIan arbejdede ef
ter Hjemkomsten pan forskellige 
tyske Arbejdspladser, idet han 
ikke havde taget mod Tilbud fra 
Tyskerne, bl. a. om at bli\'c Vagt
mand i Aarhus. 

Efter Proceduren, hvor Lands-. 
retssagforer Ln.rsen talte for An
klagemyndigheden og Landsrets
sagfører TC'l"kildsen som Forsva
rer, fulgte en længere Votering. 
hvorefter Dommen afsagdes ved 
ll-TiJen. lIa1l8cn idomtcR Z Aar:> 
FEt·ugsel nll'd Frndrng nf 185 Da
ge fOl' u<1l\taact Ytl)"{'\.l('gisarresL 
lian frnkl'ndtc,; lil' oorgerligt' 
Hl'ttighed~'\" for fem ,·\ar, 

Bortlodning fOl" at skarre 
Mad til Sydslesvigs Danske 

SøndE'rjyd.-.k Fortning for Thi· 
slNl og Omegn \"il {remskaffC' 

:1000 Kr. 

l difi&<' DIlIf~' pnlllwg}'ldl'~ i Thi
/lkd og Onwgn SI\lgt't nf ('n Lod· 
t;{'(!tlcl, 110m udscnd{'!\ ar Sondc\"o 
n-tlllk FilJ"\'nlng fll!· Thi~ted og 
Omean. Ol' PM- IWllkell der bort· 
loddes 12 forakeU'" GevtDater, 
10m har en samlet VMI at over 
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Tyskeren stjal Sko. Barberen blev fængslet. 
Barbt:r Pedersen. Ræhr, Ih. Ha'l

"ted. der som Ilævnt i Forg~ar& 
bievanholdt, sigtet for Sort B"ra 
Handel med Tobak, blev ved t!;t 

1 Gnut' EftcrmiddR'M anholdt ,'n 
cansk Kaptajnlojtnant i Drngsbæk
Fæstningen en yngre tysk Sold'lt, 
helmuth Wasml:r, sigtet for Ty\-e
ri af Sko fm et Skur indCflf::u' 
Omraaået. Den tyske Soldat. df!( i 
!-;Indnnne Tilfælde ~kul sidestilles 
Med dnn.<,ke Lovovertrædere. blev 
overgl\et ti) KriminalpolItiet til 
Afhøring og blev i Formidda~s 
fremstillet i Retten. 

I r.eLsmode i GaaT fængslet. medenll 
rorholdene underl'ogell nænneN. 

Her oplyste Soldaten, at han i 
Gaar Eft€rmiddags "ar kommet fra 
Sygehuset i Dragsbæk, hvor han 
ha\"de været til Behandling, og h:ln 
\ ar da kommet forbi et Skur, hvor 
r,an havde set, der var noget Brød. 
Han var gaaet ind i Skuret og 
fandt her 6 Par Sko, der laa spredt 
Gmkring. Han tog Skoene med 3ig 
og gav dem til en Kammerat orn
tord paa Ammunitionsskibet i 
Dragsbæk. Wagner vilde ikke cl
kende sig skyldig i Tyveri af rle 
lleks Par Sko og erklærede intet at 
kende til, at der var forsvun.lpt 
ialt 7fj Par Sko fra Skuret. Han 
mente nok at have Lov til at tnge 
Skoene og ønskede at blive frem
stillet for en engelsk Krigsret, Ja 
ban var engelsk Krigsfange og ik
ke dansk. 

Dommer Johansen afsagde '3.lut
teHg Fængslingskendelse for 14 
Dage, og Landsretssagfører Te:r
klldsen beskIkkedes som For~"'l

rer. 

• 

Bat.a.ren i VanMt FOl'loDmhngshui:l. 

Gevi.nsterne fra Bortlodningen er nu 
nihentede. De heldige Yimlt're yar: 

• -

lkdsted Kontrolforening 
holdt Torsdag Aften Generalfor
samling. Formanden. Jens Tha'1l
sen, Bl:ldbjerg, aflagde Beretning 
c.g omtalte berunder,' at Gennem
snitsyddsen i Sroor var gaaet 3 kg 
tilJlage pr. Ko. Regnakabet bal.ln-
('erede med 3800 Kr. 

Som Formand nyvalgtes Jen'! 
Christensen, Nr. Fladskjær. Smn 
Revisor genvalgtes Forpagler 
Lutzhoft. 

Fodboldinstruktion i Hrldbjcrg. 
Riga~ll6trukt0r i Fodbold, Sofus 

1-= i e l s e n, boldt forleden Aften i 
H vidblug Instruktion. Sofus Niel
sen frE;mviste to Films fra Lands
kampe mellem Sverige og- Danmark 
s<!mt tre Instruktionsfilm. Der V11' 

{>n Del langsomme Optagels-er, hvor 
forskel1ige Finesser ved Fodboll\~ 
spillet vistes samtidig med, at <;0-
fus NIelsen ledsagede de enkelte 
Situationer med udmærkede in
~ ruk-tive Bemærkninger. 

Royal-Theali el 
har genoptaget den dlln$ke Lysl.:.-pil
:Ulm "Teatert:o..:::.«elH med ~arguerite 
Viby i Hø ... ~Ilen. Ikt er en .;;prod
lende mor,;om Film. .som man nok kan 
t.aa.1-:l at 'Se endnu ~ Ga.ng. 
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2 III Aars Fængsel til Mar.ne
vægter. 

Ved Særretten i Thisted idøm
tes den 22 Aar gl. Allan Olsen 
21/2 Aars Fængsel samt frakend
tes almen 'I1iIIid i 5 Aar. Han var 
tiltalt for Overtrædelse af Straf
felovstiIIægets Paragraf 1 0, Stk. 
1 ved at have været unifolmeret 
og bevæbnet Brandmand i Vær
løse samt Mal'lnevægtel' i Thi
sted. 

Thisted Ekspol'tmarked 
var i Dag tilført 300 Kreaturer, 
158 Kalve, 1 Hest og 1 Føl. 

Mod Jul-

og fliv. Folkethmgsmanu nan."" I 

Brødrene Thomsen appellerede 
til Vestre Landsret, der i Dag 
har stadfæstet Kendelsen med 
den Motivering, at der findes ad- I 
skiJlig Grund til at antage, at de 
to Brødre vil kunne sigtes for 
Overtrædelse af Paragraf 16~ 
eventuelt tillige Paragraf 13 l 

StraffelovstiIIæget. 

Fem SS
flygtet. 

I Nat er der sket en Flugt fra 
Mosede Fortet, idet ikke færre 
end 5 tyske SS-Folk ved 23-Tiden 
L.._", .,J u.,J .,....,.,.,.:r....o.~ .d ø !:d:or~ Hi ".- ., 
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Liniehningen, og Vejudvalgt!t IIll· 

bdaJede den Linie, !lom man I 

sin Tid var enedes med Kommu
nerne om. Det elleste, der var 
Tvivt om var, hvorvidt Vejell i 
Hans/ed skulde Jeres op over 
Skrænlen eJler bag om denne III 
Havnen. VejudvaJgel landr. 81 man 
burde holde "!B lil det sidslnrovnll:, 
og delle lillrRBdle Amlsrude!. 

øom SnelnuJ't uae lillI! I By Oll pOD 

Lalld, III BørneaH,lton klin løa en Kod 
011"11 lU Arbejdet med de nodøJedtc 
BOrll, H. P. Nielsen, 

Kommuneut:rer 

Arne Smith - Sagen for 
lukkede Døre. 

Er der kommet 802et betyd
ningsfuldt frem? 

Tømrer Kjærs 
Fængsling. 

Dommeren 

ladeise. 

bebuder Løs-

Tømrer Johan Pr. Kjær, Thisted, 
der er siglet lor Angiveri og 
Værnemageri, 0R som den 6, Juni 
blev intereret, fik i Lørdags ved 
SærreHen I Thisted sin Pængsling 
forlænget til den 15. December. 

Polililuldmægligen oplyste, al 
Sagens Akter den 19, Novbr. var 
sendl frf RIgsadvokaten og kunde 
venles tilba~esendt herfra mIdI i 
December. 

Dommeren vilde gerne have klar 
Besked, men tvivlede ikke om, at 
Poliriluldmægligen havde gjorl, 
hvad han kunde lor allremme 
Sagen, 

Forsv., Lrs. Therkildsen : Det 
lvivIer jeg heller ikke om, Jeg har 
lorome Tider Indtryk al, at Politi
fuldmægligen endog gør al! lor 
megst! 

Pohtjluldmæg'ig~n udlalte, at 
Peøsimiøterne ikke troede, at Sagen 
!lunde være tilbage Ira Rigsadvo
katen lør midt i Januar, hvorrmod 
Oplimiølerne regnede med 15, De
cember, 

Domm.: Hvad Slags hører De 
Sllll III, Hr, Politifuldmægtig? 

Plm,: Desværre PellSimlSIf.!rne I 
Domm,: Saa mas De forberede 

Dem paa, al nogen bliver løsllldt 
nælte Gang. 

Som bekendt lorlangte Dommer 
rlohn ved lorrige Rel»mod(:, al der 
skulde .»ke nogel" i Arne Srolth· 
Sagen i Thisted, hvis fængslingen 
sladig skulde forlæn,QeI, og ved 
Retsmødet i Lørda[Zs, hvor Arne 
Smith paany var Iremsltllet, .akele
der ogsaa noget, idet Anklageren 
mød le op med et pænt Bundt 
Rapporter af ny Dato. 

Politifuldmægtigen havde netop 
udlalt, al man havde berelliget 
Mistanke om el bestemt forhold, 
da Arne Smith begyndte al røre 
paa sig og spurgte, om Retsmødet 
ikke masIIe loregaa lor lukkede 
Døre. Da SlIgen endnu er paa 
EllerforsklllnJsstadiel gik Domme
ren med hertil. Dørene blev eller 
nogen TIds Forløb igen lukket op, 
og da var Arne Smilh lørl ud, 
men hun var fængslet for yder
ligere 14 Dage. 

De nye Momenter i Sagen maa 
al Dommeren være blevet tillagt 
en ikke uvæaenllig BetYdning, og 
nnar Poliliel laar endnu fjorten 
Dage af arbejde i, vil der mOIlSke 
være Holdepunkter fremme al 
flIsIere Karakter. 

100 Kr. iii Døroebeklædniogen. 
Til Arbejdernes Børnebeklæd

nings JuleuddeJing i Thi8tcd har 
vi under Mærket "C M. K." l1lod~ 
tagel 100 Kr, 

• Aflen. 

Lts Therkildsen oplyste. nt han 
havde rellel Henvendelse lil Poli
tiet for al laa godlgjort, al Sigtel
sen for Angiveri var urigtig. 

KI, 19,30: Hovebruglkuf8uø pall Ileol· 
Ikolen, 

Sodal-UemoLra'en 
Ud.rJvei ",r det d .... ke ArbeJder".rU 
" . •• •• 

IC1. '20: ROYlllttlotret: .Hr, Collins 
Evontyr·, ~vonøk Film, 

KI, 20: Polælcntrot: .Alle Rflllr rundt 
og lorell'lller si,,", danI I, PHm, 

. ... 
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I Mooned 

r 17 ør. 
Øre for 

IknlnHor. 
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Kl. :W; Palll'tf!otrel: .1\110 Koer rundt 
UK furel,l(er aI2-, dun,l, (lilli!, 

Løøladt Ira Arresteø. 
Tomlermcøh'r Ludvij:l' BUHge, 

Thisted, hll'V i Lørdtl~. '"siødt tru 
Thilllod Artesl ul Dommer Holm. 
H08f;CC .i~tc. lor OvorlrwC:clsc ul 
tJcn milde Værncmo(itcrlov, of;{ hun 
muoftc ved Løøladoløe ROB ind puu, 
at Oil:lpoøitiollMreUclI over hOll8 Por
mUl', ejendomme 02 rel atort' Be
holdning al Sølvtøj overlades 
Politiet. 

Parmaceulslrejke Ira IO. Decbr. 

, køb lor 19· 
Ind'tlllI,,~ 
AndrllJ(cn 
Ind, lIl1lnq 

Pølllghlælp. 
Andra,l(en 

p •• Bueh. , 
Ind811111"y' 

Llellu 110" 8111 
Skalle8øg' 

Dlamaøtbrl 
BI I HI 

kendl Ægle 
Povl Chr. ( 
Llld,tJond. 

Landsbeslyrehlcn i Dansk 1'8r~ fclre deres 
1lI8ccutlorening IJlu i O"Ar vedtauet 
nt nedtruR"ge Arbejdet Iru MundaR ... d •• I.dom 
tO. December, du del ikke lykkedCils Auktloll8hol 
al opnua t!lIiJzhed mce! Anolck(:rne toreRfldc 2, 



• eve,. 
p" 

SygepleJeeleveo, der fik Bank . 
Anna Margrethe 

Viborg, der er lød t i 
som del vil h Ulke" 

lor to siden KI., a l 2 1 andre 

og Smør. 
Juleralionen er fri~lv~l" 

Mali køn " Herede nu kebe Jule. 
Eklilrøracio nen "I Sukker og S;nør. 
Hllnde lsministeriet meddeler bl. B. : 
Pall Ralioneringskorlcl. Sukker, 
Smør 08V. sidder der el Rln/lmæl ke 
med Bogatl:lvbelegnelsen r\. De l 
er delt j 4 Alsnll med Taller,e 5, 
6, 7, 8 . Dette Mærke glver samlel 
Rrt iii Køb al Ilt kg Sukker, og 
del er ~yldigl hele December. 
Hverl al de lire Alsnit giver Ret 
til 125 Gram Sukker, hviø. man 
loretrækker al dele Indkøbe!. 

IndthI 

& Kr o li:h 
~e n 0R I 

mester 
blev j 

Thisted 
ilen sal 

Veller- PIRer pa a Viborg Sygehu~, 
) Dags- hun havde anmeldt iii Tyskerne, 

~
18raadl si hun blev generel, fordi hun 
g jorde yi .. te stor Interesse for 

V. magiens Medlemmet. De 21 
~r ej" ved ReUen i 
3eskæf· en Bøde ni 60 Kr., 

mBII truede med s være 
Ct. TiI- hvis der ikke skele mere Det ekslra halve Pund Smør kan 

købes paa Ringmærket, de r pr be
tegnet som O, oJ! !I'!.rr! sidder paa 
del s amme Rallonermgskor!, Det 
giver som be ktndt Adgang lil Køb 
a l 250 Gram Smø r, Inen del skal 
købes ss mIe!. Man kan ikke dele 
Mærket. Ogsaa O·Mærket gætder 
j hele December, saa der kan alt
saa købt's, SBa snart man begyn· 
der paa Julebagningen. 

K lavede Frk, Anderaen et 
c I Over.lald pBS sig ~e v og 

,ekom' det Udseende BI, a l Kamme· 
paany havde 

det hende. Hun masUe imidlertid 
Men erkende, a t Anmeldelsen var lalsk, 

saa blcv hun sendt ud Irn 
og loravandt til TYI"

sammen med en Ven, Hun 
vendt tilbage, o g ved Retten 

er hun idømt el Aare 
og Tab al simen Tillid i Ivar NielseDs Fæogsliog 

sætges i Allr Onsdag d.b, December, 
TOA" vel Imod den og vær m€d til a t 
slolte Bornessgens PælJe srasd i dets 

for st hjælpe nedstedte Bern 

III Hjælp hos disse Børn og 
ungø er ikke mindre i ABr -
Derfor, slu, op, alfe, der har Sind 
H/erte for Bornenes Sag, og lad 
srnaa, hvide Julesljerner drysse ned 

Snefnug pas alle i By og paa 
.and. IiIt Børneaagen kan fa8 en god 

Gsve til Arbejdet med de nødstedte 
Børn. H. P. Nielsen, 

Kommuneiæ rer. 

Arne Smith • Sagen 
lukkede Døre. 

Er der kommet ooret betyd. 
Diogsfuldt frem P 

Som bekendt forlangte 
Holm ved forrige Ret.møde, al 

skulde .ske noget- i Arne Smith· 
Sagen i Thisted, hvis fængslingen 

stadig skulde forlænges, og ved 
Retsmødet i Lørdag., hvor Arne 
Smith paany var fremstillet, .skete
der ogsas noget, idet Anklageren 

mødte op med et pænt Bundl 

RappoIler at ny Dalo. 
PolitIfuldmægtigen havde 

udtalt, al man havde 

forlæaget. 
Fhv. Bogholder hos Installater 

Busk, Tbisled. Ivar N I e I s e n, 
fremstilledes Lerdag Eftermiddag 
i Særrelfen i Thisled, der forlæn· 
gede Pængslingen til 15, Decbr. 

Politifuldmægtigen oplyste, at 
Sigtelserne omfallede Ire Porhold, 
Værnemageri, Underslæb og Sort
børshandel. Sigte lsen fo r Værne
mageri var bedst oplyst, hvorimod 
Sigtelsen for Underslæb stod svagt, 
m88$ke drejede det sig kun om 
Sløseri. Sortbørssagen, der drejede 
sig om Køb af elektrisk Materiel, 
gav Politiet et stort Arbejde, der 
langtfra er afsluttet. 

Nielsen: Porrlg p Efter aar har 
afgivet fuldstændig Rapport 

Arrestforvarer Magnussen. 
D.: Det har vist ikke været su 

fu ldstændigt. AI Ting Var 5118 rodet 
den Oang. 

Plm.: De hører blot til den Slags 
POlk, Nielsen, der skal" varmes op·, 
inden De vil fortælle noget. 

Den fortsatte Pængsling blev 
nu drøftet, og PolHHuldmægligen 
bemærkede, at Ivar Nielsen kun 
havde siddet fængslet en Maaned. 

Porsvareren, Lrs Tberkildsen: 
det er forskrækkeligt - kun 

en Maaned I 
Ivar Nielsen blev fængslet iii 

15, December. 

"Hr. ColII". Eventy ..... 

al Mistanke el bestemt 
var 

Poli tl 
Anklag ' 
III Rig !! 
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relurne 
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troede 
loreUR ' 
Vogmr 
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Jem 
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fast I 
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Jensl 
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'N)C lAl .1)P.MfJKHAn.N. 

,,,.,,,,,,., A,t .. J".' 
,,-,,·Jdl·' .~lIltllll' 

MnJlrlIHl'fl ulI 
A""t,.hl .nHI 

SII/'jhn N lilI/Jill 

Smør. 
rr frlrJnf. 

• 
hl,lI: 

4c K rOlCh kom 
ud. 

Ih' 1ft lødth.vere blev 
f.nr.'e' III 18 UtCOlllbClf. 

IlIlIth_IIttl ... ,I "I "n_rI Jrll.NI 
K/fJj4h, VOII/llTlltllloJI.'1I0 Jftll' Jl"fl· 

.'11 vw ""mlk KrON" .. ml Muu.'r 
"U'"'" "uul C J"n.cIJ, lhllllo,d, 

, "'''11'111 v"ll tI .. "~U~n I 
1'1I1.10 IJ lurlnl IIlW""~do, II" 1",/. 

'1/'11 uHu III "t lJ~tf"m"r'. 

Skal 

El Forslag 
der ikke 

, 
SllkkeH, 

l 1 kr 
CJply.Il', II ht;lldl I Our 

I "led Tlllh'hl' I I I I , VIIr "llOdl 
ke /lIl/II' •• lIIlel I ItIUlIII:dvokal()n 16. Novem I Thtllrd. 44 

II, /II{ SUklcrr, flll 

~
' Ilde f)rCl'III')N. 

Ol Ar'lll, Uivtll 
uU;ef, hvillllall 

UN, hl/U' Ira (1('1 kundt< ven!c_ 
,,:Iuwe'cl III Hellen mIdi I 0..,-

~l'h' 11Il.Ik"hel. uede Ikke, 
fIl/lI PUlld ~lI1llr klin 'urrlJlI:ltl' 'ør Ilt 
!1II~rilc', dl'r I" bl'· VOI!UmlllJd KfOKh~ 
Pil '11111 IIhJtlcr po., Køl,rllhavtr, Lil, L,.,lIIunK, 
IOltclillllllkllrt. • d'""~' O,IIY'lllnu dl,akle Ila 

l lldl Adlllllll{ hl ) adl/okl!llcu. 
mør, !lien dlll lilla I Jen. <':hr. Jen,en ""'d'" 
Mon kRil Ikkt lerll. LfI. Ih.muuell kUf'vrae 

O·Mlt'rkd I"sllldr, Idi'I hlll h",nvlsle 11/ 
t, u. der kan I der vir pit 
unllrr milli bll1l111- 'J rllpperne. Dcn SIglede hovde 
nJUuon . BOpttl I ThilIIcd. ON: vilde 

tr J 

'vor 
ør(lllK 
Ihlslca, 
gen rli 15, 
lrlgen op lyø le, al 
faUede Ire Porhola, 
Undl'rsl!lb Sorl-

vwrc III Rand'ghC(I lor Po " ... 
menle Ikk!o, al der 

I Tale om Ma .. ele., 
IlIdelllcr eller I 

lonnen/llg kun • .erllge 
hold kunde bCRrunde en 
IIHJe'fte. J den lorelluende 
,dorde særlige Rrlahenllyn 

5'g 
"g 

C. Jensen blev derefter 
Porsvareren begrun 
Le.ladel.eskrav som 

f,
.li:rCISen for 
I oplyu, hvol/mod 
ders/æb stod .vagl oven.nf", / or, lIlIelede som yder 

e der 51~ kun Ol~ lI~ere Bf>JeruMelsc, 8! Poul C. 
Jss8gen, der dreJede Jensens Pørstemllnd, IOR· 

e/eklrlsk I I Nielsen, for nogle Dage 
Slorl ArbeJde der 'Varsel vllr Iralrudl Firmaet, 

Ullet, ' Ikke mere kunde bære hans 

Reprll"ltnlllllrr Ir, 
m.,øl. POlmlndell, 
len'r ell r, Smed 
'1'111'1('13, ubnl!de 
udlllltf' MllldeQrd 
pen' Oh( 0" ""b! 
101 Kon"en, 

I ,In BertlnlnR 
dlln bl. • dt 
Skyller".. I Kr! 

ude lor. 
.f 27 

nye. 
om a' 
rlnlt III 
Thisled, 
lavC! ti 

m" 
bed.le 
kllltdelig 
Medlemitallet 
aldrig 'ør . 

Biler 
derne. 

Ka8lereren, 
gura. all_Rde 
bal. med a211 
en Pormuc pli!! 

Revhor S ø n 
sted, 

nlg" Bfter",r hpr Løn. ~e,"." 
IIdsfændlR Rappurl Domm,; Br Dcreø ForretnJng 

r MaRnussen, Raael III bage ? 
vlsI Ikke vær/,'I saa Jensen: Nel . men leg kan Jo 
I Ting vor SlHI rodel ikke sidde I Arrelilcn og drive 

VhkaomhedclI. Jeg har lor isal 
Arbelde for Bryghuset, alekltJcf-rer blot III den Slags 

ler skal ~vllrfOCS op~, 

lorlrelle Iloge!. 
e Pængsllng blev 

,I: Polfllluldmægligcn 
Il IVllr Nielsen kun 
'ængslet en M.oned. 
, Lrs. Therkl/dsen: 
skrækkelig/ - kun 

! Sygehusel fil. fl. 
Dommeren udlaltc, al han inlet 

havde ImOd, al der i Arreslen 
I levnel Poul Jensen mCre Tid 

Porreln ing6k onlercncer. 

Lrs. TerkIldsen krævede som 
Forsvarer lor Henrik Krogh Løa
Iildelsc. PolJtifuldmægtiRen 

uheldlgl, al der landl 
" blev fængslel IH delser Sled, Inden RIgsadvokalens 
• 

Evontyr". 

Afgørelse lorelaa, IPeler Thayscn • 
Sa(!cn bJev SlrafkravN frafaldef 
fordi Thayscn havde SlddCI(rengs~ 

f 

Icl en Tid. 
Terkildsen : Ja , hvJs forlsal 

. Pængallng kan skalle Krogh Straf. 
:: (riføRelse spnerI,>, hllr Icg 

Ikke n0l<el Jmod en lorlænget 
Pængsllngskendelse, (Munterhed), 

7,2 Mil!. Kr. skjUlt 
i Thisted 

LigOln/o(lIkommissionen i Thillted 
har nu alli"lullcl den eklllraoldinrure 
formueopgørellIe, og dt! hur viII 
lig, at de akju/(e FOlmuer i Thisled 
By udgør 7,2 MiII. Kr. 

I'.rlile.'e. I Thl.'ed. 
Socialdl'mokralisk foreninIlIl 

Stiltelsclh,'1I1 j Thisted i Allcl lor. 

lor al 
et Led 
nlnll 
skulde , 

program, 
lor Hærene 
blev læøt 
dannels"n 
omlalle : 

0& 



7,8 lil !I,7 Jm l Ofr ' 
10, 1 ti l 11 ,2 km , 
Anlbol'l,>"\' j'j, .'Oflmt 
,2 t il -J,2 km P/UL 

g ::Ib,OOD K r f ,'n 
" nn " jJdsund\'l,'j. - S It' r re (ICII i 'J'hi ~lf' d • 

- _ J )to l' "h_" 
Omg lll1 lC. .., )(~ r 1101111 I • " 

iS \ 'ilkll/lT til Om- El'klU'rt'flt. DOIlI!! • kelt LIJ'dlldel.ltf" i ( l·nn~ 
l vide/BI:' la!' 1\ ,11'''' doA' kuli '1~ lle om (' II (11 ___ _ 

fm I til .1. J km ," dl't -jd ti' hil-y IluS( I" 

'
tI" ,'d I 

g (iD 000 Kr (m I . I(ulill , '['/:Ol('r'\" g. l.. ,,' (l'fJl' l'llren'Il , 1..nIIlIIlJ"{ll 
, • !l0I1111H' 1 " "[1" ·Ir ul II 

'''''/11 \ 'ol'unnn-('J , " '1'llll>tcd .1>1(1,.. • ' " ",·Ift!!f·n It· f .... ,-,_. cL J'l'lflllll l/ I.' , " g1'un']' r' I " . , 
t 092,~DO Kr. til ~;fjl' l'l;liddllg i Il)"\" Tilflf',.!(:n ~~,Ir~ ~,~\.'(Ic pns!wt lo Vjdn~~- (1(h"r1. ",f 

e Ad)t~J(hw, dlw Jillg t H hvorddl frcllgf< cc l' S Polilir-l ___ \'lU' hkv, l J,wnJ.(' Il't Ul 
iJskud frll Vej- " 1 lo"lndr'!i, JlH'cll'IIB, 11- ,,', V"""ml!ll, 1l'cu\fitllhdt'h ;\Jft-

I NUIl(' r wm.' '1'1 ' ikke Uet IJlcv "" 
, P:t'1l lit:IU I' pun, dl, , 'f' -II ' ru'fllklurhtuUlI.'1' Arne S rTI j I h, 

Dclse il: Vejene kUIl ti l LUIlIIlJ e1~~'J1 vcl rl1 '~I(l'l Den nc l:Iyn tc,.; rn l '~~I't ophn,J(t 

[e
,QOO h l', agle,. n ,' 1'1.'11 bl' nUl! I'kl'de (flg, o:: "',"'.'do ,t ,'al,y t;in nailA' mod 
b 

" 

,lllCll. ornl1 I r Tn- '; ,, \. 
Il ægllJug nt II' 0('1' nll'sh~ C; aNf vdde ) ',\'1.', J F'1 ldmægtllf Korsner og tall.' 

a~u~k f /'1I 1,2 lev om fl ore LO!i liulclslJ l', IlVln Ilt te med dl>ll ne, ManilY;\U1iW, .corsl'ta, 
k,', t il Mll ler!- A" " 1 IHlUde mude Jlled nye ,e'. S-," h v," d. U,)·I .... ntll- at. have "G' , ll tngc l CI 'd tDom- " ", Ul:> 
tI 1'1I,s1l 1l1g' j Of! l:i!t'digc Oplys ningel', I c ri r uget J r cm , ,hl det " kund e skude 
O Kr, til Soe- lI1~ren gjorde ~W.Jd~ tllrlf.l;, ,,~Idt .. ,, ~ ham" , nIT da det N (o'Vr I,lJl! yflt, al 

. f 'J" ars J.I ~ ... 1t1nge Frcngshnge I ,, ' cl FoJ'1lOldel end nu ,h""r i ,UndcrBo-

e alt-
Ister 
f Vejlll'oej
Oll ni Ritn

~omlen 1,1 
2 Mill. Kl'. 

forhi. NnlurlJgtdwn\ ,man ,un de~ ~('Isesstadiet , flf~ngIlP Dommer 
, d p"'" det fores nl\fl ."' Stlgernc JIl ' P alm Kendel 8El um, a t Sp0rg-~;ø 

Tillæg til n(lL~Jllejeloven, hv~~- l!Hlalet s kulde dl'Oft.cs for lu kkec'le 
eftel' del' lwn findJ et A~ru Lø~

Domm~er Holm Døre. 
ludeIser Sted , men . 

---< I det lukkede Hetsmooe blev 
Smith fængslet til 15, December, 

Ep Lo..;ladelse. 

Kr, paa Ud, 
Kr, fra Kfls

red Hjælp a f 
positionsfon
;;laaede Bud
r1dspromjlJen 
J{yldspromil_ 
'" ' " uSVlS l ,.t5 · -

IJi.mrel'kede herom, aL det ,Ikke 
vilde gwe Anledning til ~mmd .. e
lIg Løsladelse, men kun] enk_l

ø 

te Tilfælde, hvol' Sygdom, AJdp'l" 
P 1ndsJmmgel osv. talte derfor. 

.Tensc-n og Krogh st'ldig fængslet. 
Vognmand Jens J e 11 s e n, Mll

l'flrmester Poul C, J e n s e n og 
Hestehandler K r o g h fængsle
des nile til 15. December, idet Po-

I litifuldmægtig K o r s 11 e r oply
ste at man havde Haab om, at 

EntreJ.>rcnør Ludvig Baag~, d?r 
sigtes efter den "milde" Væro.e
magedov, blev løsladt eftel' a t 
h~ve givet Tilladelse til, at hans 
Formue, derunder Sølvtøj til 
l?,OOO Kr,s Værdi, blev depone
l'et hos Piltiet til Sagen bliver af

gjort. 

44 4,5 9,65 , 
Allkl,ageskriftet kunde være fær
din' medio December Maaned" • 

og 
~udgettet. 
I~e en Be
:'!t fOl" Vej
f Ilde, idet 
rrundfol'be
udt. 

aftalte Bombarde-
mentet a 1 chawa 

f()l,"Poul Jensens Vedkommen-· 
ce gjol'de ForsVal'el'ell,Land.srets
sng!, Rasmussen opmærk
som paa, at Jensens Førstemand l 
V.:ll' reJ s t, og nt det var umuligt Interesc;,.1.nte Yidneudsagn 
1('1' Jensen at passe sine Forret- i NurnbergproceAAen. 

aa, at der 
f gifter til 
kle ogsaa 

ninger fra Arresten, J e II s e n -
op!yste selv, at han var tilbudt Kiirnber g, Lordag, " ed 
flyt Arbejde fol' sine gamle' Kun- Retsmodet i Gaar afhOl·tes d~n 
der, saaledes Thisted Kommune, østemgske Geneml Lahausen. 
Elektric,itetsværket, Sygehuset, der har virket l den hemmelige 
Br~rghtlset m, v., men det Val' tyske EfterretningstJeneste un-

idet d~g 
n saadan 
[nde være 

det for
ndf olV)e

se ArbeJ
ositions
tet. Han 
genUlyk
Iygg.eriet, 
til Gode 
af Frem
rdtaleJser 
,t vi skal 

der S p ionagechefell, Admiral Ca
ham umuligt at varetage den l1aris, 
daglige Ledelse fra Arresten. I General Lahausen erld;C'l'cde. 

. a t del' indenfor Spiunagetjene
Ivat· Nielsen tiltales for tre For- SLeJl vm' to Grupper, ll\'orHf den 

:le imod, 
Isat sine 
for øJe. 
,re Aars 
Je frem-

, 

tt Kors
komme 

1ge1', og 
at det 

~et merl 

100,000 
, '. 

hold. I eue, ledet af Cam~rls, !la~e~e Hit-
Iva;" Nikola)' ~i el s> In- ler og moda,.heJ dede NaZlsmen, t f ';, e n, I men de fleste Medlel'nmer af den-

Sb~l1a, øl' Busks ti(Uiger~ Boglwl- ne Kreds blev henrett et efter Al
del, fa:lngsledes oIlima til 15, De· ! tentatet mod Hitler 1911. L nhau
cembel'. Anklageren oplyste, ~lt sen havde den 13, Sepemb\>l' 
lUll! sigtedes for tre forskellIge 1~39 .oy~rværet, ~n Konfe~'~' llce i 
Forhold. FOl'st og fl'emmest for FlltIel s Fog, h, 01 ogsaa ,R l~)ben
Værnemageri tit t B I b af t1'(1P, Kelte! otr J odl \I~~ttl :stede, 
., e" e o ca. CanarJs havde du glve t Udb'yl;: 
"'10~ .000 Kr., dernæst fol' Unc1~r- for Bekymring o"er BumbardE'
s æh overfor Saren Busk, allta- lTIf'ntet af Wtn'sehawn, men K:;-j
g,.,lig til et Belob af 10,000 K~., tel havde svaret, at denne Fol'
og endelig for Sort Bors Handel holdsn;gel "ar b~e~'et aftalt I1l<>l, 
med ell:'ktl'isk Materiel lem Hitler og Gormg. 

<, Midt j August. for det ]loI3:~l' 

Arne SlI1ith fol' lukkede Dore. 
,Efter at Johan 1"1'. Kj ær, der 

sIgtes fol' Væ:l'nemngeri og Angi-
- , 

Anton trensen gjorde op
mrul'k~orn )Jem, ut ITnnstedvejen 
V~l' I en meget ,'j('ndig FOI'fat
JlIng, lig at Pil lTdvidd1'iP nf VP1C'11 

Felttog indlededes , fik den hem
melige Eftcrretningst jenest (' Or
dre til at sImffe polske l.'n if(1)"
mel' og polsk Uds tYl' t il Himmlel', 
Kort eftel~ kom Hel't'tning'(~ rn..: (1m 
"polsl;:e Tl'opper"~ Angrfth 11!\.'i 
tysk Oml'aade. Det Vlll' lIh'dll'lH 
mel' ilfR8. og dl~ hh\\ ~ (;'nlTl\ ~1 tf 
ff't af Vt'jl'll - - dm'hL. 

-

, 
SIIl 

efterlader 

Gdr, 
t al' haft 

I Hustru. 
'Bach der 

_ed Doden. 
f.t.el· om 

E~('h 

undt 
\.hld i 
Df'dell 
Dcr 'eY'S , 

fc,lelse 
c1t>rgaard" . 

L,'et i 
)!r. lld 
re 80nner 

Frk,)!. 
t:: rdtar-et 
<'es erl 
df1laE'~ 

1.: • Den 
\ -l''' 8 
\" 1\, 

t il 
1) Pil 

rok 
Dann 
ol J e næ'm 
J 



Isen er 
og den

le i 250 
h.jemme
en Stør
nne lyse 

.mpene 
ar hnvde 
dre go{le 
~nneskel', 

Kr, Df:!1 
rold, og 
flT.I.K. 
Ib Kjær, 
SoreJl",en 

--------- - ~y .. 
Fftel'retning. 

'~ Aars Fængsel til tysk V ugt , 
mand, 

Den ca, 35 Aar gI. Sønderjyde 
,Torgen Carstensen blev I 

nag ved SælTetten i Thistpd 
idomt 2 Aru's Fængsel med Tab 
d almen Tillid i 5 AnI'. Carsten
sen tilhørte det tyske Mindretal 
og hal' været ansat i Flyversb
tionen i Dragsbæk som Vagt 
mand, Brandmand og som Med
hjælper ved den meteol'ologisl{e 

T:eneste. 

~ .... ~ ................. -: 
, 

• 
den paa Scenen, _ l 

ikke smeltede, 
nJul i Købmll.nd!!g' 

tik A1mll.nllkforeslill 
den kun fmdes !'olig 
lige noget for harnl 
;-ar ogsua et stort 
Theatret, - og ,i I 

Bom, nan!' vi ser 
Julely~, Og der \', 
nogen uf de lugl 
mnatle blive en fe 
vnr 5ffiuklt.a Dekoru 
lerne ydede brav l 
de flade Holler Ir' 
lykkedes særM1cs 

Centraliseringe 
avlS:ll 

Bestyrelserne 
a vlsforeninJ,te1111 
lede til Mode ('I' 

Mpt\lpmrnN. cl 



JBibel 7,2 Mil!. Kr. skjulte Formuer 
fundet i Thisted. 

(kyJIdl' fOl Det 8llrnlMe &Iøb er 'Hi,,1 MUl. 
~". Kroner. 

dc t. -1('1' 

netop et l .J?/lg' har LigningllkomrniS8io
(IB? Mt_ 111m I Thisted offentliggjort Ih!-

nIl'PP" sullnt.et Ilt den skete Gennem_ 
for det. ilUlg. af Formueopgørelsen !lam

" bolt, 0/1' nle~lignet med de indkomne Selv. 
!.ryk for, r.lIgJVe)lICr til sidste Nylaar. Da 

du hm' ~ ~r Formuerne oPgivet Ul aB.2 
d Ki~ke- . hil. Kr., men ved Formucopgo-
leget vi r~'sen til 45,4 Mil!. Kr., SRn der 
t r d~r l I er "fundet" 7,2 ],lill. Kr. Der er 
kke (or, dE'rtil at sige, at Ligningskom_ 
t vi fik miSSionen i dette Tal har laget 
i Jette ult med, selv de FOl'mucstignin_ 

I.ede vi 
It 'elve 

n. der 

ti!"r, der er sket helt ned til 1000 
Kr., ligesom man er klar over, at 
(O Del ar Belobet kan være salli, 
menSparet i den forlobnc Del nf 
A'll"et til Formueopgorelscn. d" 

jo dll 
de er 
o,'er 

in Be-

d,' 

men-

yum, 
ko i 

('JIIo.'. 

ro .. 
for 

r 

J. 

Kommissionens Formnnd. 
RegnskabSforer S k o V s g Il. a r d, 
finder ikke det frem]mmne Tal 
fvt' overraskende, særlig da ikke-. 
da han havde set Resultatet fra 
Nykøbing, hvor der blev fundet 5 
MilI. Kr. 

Anlæget af Kystvejen. 
Amtsmadet fastholder den gUInle 

Llnid6rin~. 

I Amtsraadels Møde i Dag be
handlede. Sagen anglUU.'nde ~n 
Vej fra Vestervig til KJilmoller 
og eventuelt videre lilIlnnslholm, 
idet. Vej udvalget hnr vedtaget nt. 
udtale, nt. AmtRrnndei for ait 
Vedkommend(' kan anlX'fnle ,len i 
Poin Tid lir Arnbwaad og ~R1j(l
kornrnun('nu' faRt aUi' Unit'fu. 
ring. 

A m i rn all d l' n KIL'" t'll Ht'de
r.orcl!~e fOl" ~nlll'lI. KYdl\'('jl'lI \ ur 
111,rindehK lll'ukt urUor~ 10m li"" 
l:hf>ftig('!KI fot Iln!ilaltlllllll' <lg 
fI1nn!aJrt, Ø()/ll m<lan, uJ, t. mali 
I )111 dl' Rom HI'\ inKe]",', III ~tllt,'n 

'dr'rlll f,O I,{',. lif ,\nlwK udgift l" 
m i (hrf'ktt, 'I'tl klid mOl! n! d/' ih 
t( I~ t>r, ri. 1-\001l11u1WI IIId kod 

]1fJ,OHO Kr, t IlglftN"1l 11.1" In· 

l" ""t lil !I,I()O,Ollfl IH fnl" \ I'J 

I fl , dl r lIkullh b~ Jeg,,, 1\111 HI'I II 

or il ... 1 I ti It '"lIh Ht hib 

Den kraftige F.ndefuld 
til Sygeplejeeleven. 

D. "IO SYII'epleJftleoer kl,",de en 
KOUfau "'~d en Gryd""k ... _ Ty. 
ll",rplaen rik l AarM Pn.nJ[lM>\ ror 

An"lverld. 

Viborg SYJfehull var I E!ler~m" 
Dleren 1943 Skueplad8 for cn R~,,_ 
k, dramalIRke BeJfi\"enhedH, hYil 
MIdtpunkt var den 19-aarlge Syge. 
r,Ic.J~elev Anna )16ry Ander&4!n, Olf 
h.-Je AHleren var huo ved at la .. 
n!vorll)~e Følger for flere ar dH 
ov( rordnede Per.ønale" 

Anna AnderlIen ha"de paudra""t 
sie Kammcraternn Vrede ved ~'n 
livlige Flirt med tnke Soldater, og 

'" "4-
• 

• • 

• 

• • 

... 

dl\ hun den 30" August blev 0Ptre_ 
r"t. kunde et Par Sygeplejerakl'r 
Ikke dy lig for at male et Uall'''
klor~ Pia hendes ,'elllltN! Ben. Sy. 
~"r lejeeleven erk.1wrede, at det var 
en Formermelse mod TYlkern~. 
hl"llig .. Symbol og anmeldte Sagen 
t,l det tyske Feltgendarmeri Fnl
G'C:n herar blev, al IO Sygeplejel~" 
vel en Aflen trængte Ind pan hen. 
du Vll!relse, trak hendes Henkl.
der ned og I{IlV hende h\"er et Par 
Sina med en Grydeske, oa da hun 
haenligt. spurate, om det var det 
ho!le, f ik hun endnu en Omgang, 
Sj'gepleJele\"en ailt ntter til Ty_ 
sk~rne, 110m truede med :,t nnhold~ 
OVt"rlægen, RI"!IIen"elll'gcn og OHr
~"H'l'plejersken, men til~ldst gik de 
ind pall III lade Sngen med O"er
fploel nfgere '"ed dah!<k Ret, h,'"'' 
21 Sygeplejelever h,"er gladdigt 
H,dtog 60 Kr .i Bød!.', som foro,"
ri'~! blev dækket Yl'd ton Ind .. aml!ng 
pcn Sygehullet 0lt" blandt Byen!l 
hOTS/ere" Et Par Dage efter tog Sa
v(.n en mere ah"orlig Vendin$" Frk" 
ATldl'r~en ble\" rundt>t pan en Trup
Pl'l'llllg med Hllarct arkhppd 0$ 
f(,l talt l', nt tre Pl'rqOner ha"h' 
(\'(Trl\ldl·t Oll kliPlIt t hende, men 
dit! d indp-nllt'lIdt' Forhor i O'" ... f' 
"hllle af dlln~k Oi' t~'~k P(lhli 
int,lL1mmt'dt hun. at det \ar e', 
F.lm hun ha\,\'· 1,1,· arranl{l'rlt 
O'\rjaldd Ol( klil1Pt:1 ~ig , lill! 

."9. 

" ~ ~ gt'plt'Jt It·, I Il rordurted,' • 
r hl T) ~klalHI M"\ en ar I 
\"t "1I1f'T, men "IHltto tilball'l fOi 
11fljl"11 "IllrLllt>dt r Sl\l, '1 (lg bil" an" 
holdt 1 lLit lljl'tn I'al' Th;~tt IH'$ 
n~ll. Ol{ ,It 1\ ILII'r1ill" net I V,lh"rR 
J" II 1)\1 idllml h. mh' 1 \RU 1- tW
III fOl \I1)1";HII n. de ral~k, \1 
n lclt>ltl 

H('\ II)I1Kl'!1 til '1111 UII :\tnUt' n,1'O. 

l Thi t"d \mlll/Ul.J1I :\\(lti, l 
Il II{ 1,1\ ('lilA :\tl~l,tl'l llle r, a {h el 

• • 

KJeI 



nD8k OK tY~k Pollli 
un, Ilt det "ttr -'''I 
\'de lod ... "rl"lm~('r('t 
khppet IIlg i Hn',-

n fordu fterIt' .""e
nd mt:d en nf -ml' 
vendte tilbngl' {Ol" 
l!idtm og ble" Iln, 

m pnn Thlllted-Eg_ 
rhge Ret I Vibor,r 
!nde l Anr!! Fæng

og den falflktl An-

l'tforup :lIoUe Kro. 
n1.srnads Mode i 
ddelelse fra Over
t om, at man ha\'
ming bl )!orup 

d tog straks Or
~e, at det va.r en 
af det kommunale 
~verbevillingsnæv
an Bevilling, naar 

og Amt.sraadet 
ralt sig imod, 
J e n protesterede 
In fandt Nævnets 
~-orisk.. lian men
aet skulde prote-

og ikke, og ~[ed
l Efterretnmg. 

rE~INING 
::1'D THEATEH. 
bgel" i Gnllr oprorte 
oume Folkekomedien 

~
n~ pIlll Thi5tod 

turllg\'lS .:otuwnde 
_ blev Pn .<Ila dro

S,-ed<>n pt'rledl' pnR 

e .... pillf'rne udkæmJK"-
omkring SMm:ln
det vår ~t, h n n 

ga.ordell~ l'1" ('n nK
IIhnl{. ',n nAIv Mm 
Ig" St.,do,r. I)l'l vnr 
nlht" ~jll'lI-, mNI drr 

Konh!.gf'nt Høm 
lioon' blh. r JO IIOUI 

Snt'V1!jr, (;r:.n og 
ilT ikllr PIITf't pM 
rd.1.'n"..r, ""'" .lIt 
lk#'lil(' uk., l:h r 
t on"r, "M' kUl' pU· 
nol all [ol" .11 ha'l ... 
1!Jt; I Lllnd, "IC ,I. t 

'n nf }<;H(I·kvl\·r 
riK' jd('t. 

(or Elli. I., It 
, hllr v. I Inm 
l~ "'dtn,,,'!. nt dl' 
~ • 'jfJ1,'(h' f 

• • :~.~ . 
J AYfE1 Kjeldgaard tIlstnar Angiver 

:\~~en mod Barberen. du ble>; 
• annevægtel'. pa."!.dommes I Dag 

Særretten ! Thisted begyndte . 
Dng ved Middagstid BehandJin I 
I;t:n af den omfntlcnde Sag d" 

J\.olonihav .. .Ior 
su.a ~ Real"kc 

DanlM'Amenc. 
glvillg-.Fe..t Jl4II 

~~srej:.m~ fhv. Barber joha;~ 
~. tel ) e d g Il Il r d, ThIS""..ed. 
.. Ip: se.n mod ham omfattet 
hans Vn'ksomhed som Mari 
\'ægter, Angiveri og Forsøg ;:;. 
0l?f.agelse i Frikorps Danmark 
K)el?~rd erkendte sig skyldIg i 
A.nglVcn med Hensyn til at hav" 
Vlderegivet Købmand FaurhøJ~ 
Oplysrunger om Politiets skjulte 
Benzin til det tyske Polib, Her-
1,E:<! blev Ingeniør Vestergaard og 
Di{ektør Kaj Petersen This+-..J 

t 
,=, 

æres eret af Gestapo og interne
l 'C!l i Fro~levlejren. Rjeldga.'ud 
erkendte Slg ogsaa skyldig i For
sog paa at lade sig hven'e til Fri
:k{,rps Danmark i 1942, men han 
kunde ikke erkende, at Marine
\æg'terarbejdet var KrigstJene
ste. 

KjeJdgaard oplyste, at han i 
1934 aabnede en Barberforret
n:rg i Thisted, som gik godt ind
til 1935, da Befolkningen blev be
lrendt med, at han val' NazISt, 
Forretningen blev boykottet og i 
Lnbet af kort Tid ejede han ikke 
Salt til et Æg 1 Han tog del'paa til 
Mdre Byer, men saa snart hans 
politiske Overbevisning ble\' 
kendt, mødte han kun )Iodstand 
ito Befolkningen, 1 1940 !\Om 
hnn til den tyske Flyveplads i 
Po alborg, senere til Thisted. Hel" 
f!:l rejste hnn i 19-11 til Norge, 
h'or han arbejdede ved tysk 
EnvnearbeJde m. v, Han \'ilde 
aoy, hellere være hm; Fnnulien i 
Thisted og sogte i .Juli 19·12 til
l}1~ge. Hnn blev ArbeJd!:'mand ved 
F!YYCl~tntionen i Dm~bæ:k. T 
l" 13 am'l~te den nnzistiske For· 
cfling Dansk Arbejdsfælles..,kn') 
ham Arlwjdc som i\lllnne\':l'gl 'r, 
Drnne Bestllhng havde han til 'l 
~~uj i Anr. Hnn forsClgf.(' H, )hlj 
Ilt flygte til T.\'sklaml i t'l )Inl'int'. 
f, rtuJ, m.'n hil'\' t,II{('l i Stnler d. 
J:!. :\fnj, 

Oomnwn kAn f~lIl1t \'l'Ull'R nf
:.JH \'\'d IG·Tidt'n. Domsmn. nrl~

nt' ,'r J\ohmnnd Villum .1l'1l;"('u, 
N, rha", Ol{ F()),I'l·tninR'tUøt~1' 
l' I H~t, Thi~h'd, 

, IlrllH'\ ('jlrdning i Thisted. 
Som tlt·t 11't'mK,mr ;tf nm"hu\

t'rnlt' ,\nnnI1H', VII \'anl\C'ktlllto
l'I't Kommlt'lll i ~11lI·j..'l'n "~'t"(' til 

8rugaforh.irl$ 
bii..utllllfett PI 
Uligt!. 

'Royal-Th .. D.tr 
E\'entyr". 

V 
pldt!ndc ltI 'I 
10M: Svag 
Ve.at dreJenek 
mange Stedu 
lidt bliger!" 

Fra 
y 

Du er ve 
mlllsione i 
arbejdet 58 
marken, &oll 

understøtte 
me, har lid 
under KriS!; 

Pnn ),IIS 
Krigsbegh' 
Arbejdet o 
1'or08et1 
kunde fol 
dt>rude, op; 
at ),Iill!lion 
U:3np;c, 

),Ien 
mnrker er 
nyet Inte 
bt>jdet de 

Det (>1" 

Glll'de "i i 
)h~jlionpd 

l'nl\ KFl: 
i \lIlIl'ion 

y \'.1 h 
i'('ul Blia 
I Pilt' hd 

l'r I St 
\ an~kt>li 

;OIUt'll r 

und\'l Kr 
",',n \'Il'rll 

Missions 
"t'r Intl'l' 
Snit· 

M .""iol 
l \N, til' 
{Plwt } 

t "('lI' IHU 

th-dor ('I 
Il t \lUt' 



I men I Toner. 
t Ma- sled Orkesterfocening og F. D. P.s 

'sljene· Orkester. D,.r.k~ 

I i 1934 Z Aars Fængsel Iii Vagl-
~ i Tbl· manden. 
1~\I~= Den ca. 35·aarige Sønderjyde, 
~ Bzlst Jørgen Carstensen, blev i Oaar 

, ved Særtetfen i Thisted idømt 2 
I og i F T n ikke Aars ængsel med ab al almen 
d tog Tillid i 5 Aar, Carstensen tilhører 

det tyske Mindretal og har været 
ansat i Flyverst.tionen i Drags· 
bæk som Vagtmand, Brandmand 
og som Medhjælper ved den 
meteorologiske Tjeneste. 

I ~ s •• 
ISnJng 
Mod-
1940 

plads 
, Her· 
orgel 
lysk 

vilde 
men i 

t II· 

245 Kr. III Julnuddellng. 
Ved Velgørenhedslorestillingen i Søn

dags i Royalteatret, indkom 245 Kr, 

Dødsfald i Hvidbjerg. 

Hurup 
delse al l 
al Kr. fug 
plads lor 
ningen 8~ 
Leje. 

Spor' 
f j erri t 

delse til 
GI und a 
gaard til 
Skole, 

G 
Vester 

Tilladels 
i Tø.bel 



. ul 

1fIHlIS TED 
BY OG EGN 

.. ~ " 
M. H,_ 
'" '.11 ", 
I .. . 

•• lUdtill' en Pro!ul mod Ud&ledel· 
Stikkerdom I Thisted. ,1'0',1 dennI' BI'YUtIr'/t. "lU" al 

dl'! J d .. Io SlJl(nerua Ol( I Amt&-

e, , 
Jobs. KJellliurd fik 6 Allr. , .. drl ..,ar kl.,. f'l",lal detlØJod. Oll 
fenJa!!!. Amhr .. det IfTK !:i."en III elif'(· 

Serrelle" I Thl,led begyndte I 
Our ved Mldd'R,lld Beh,ndlm· 
IC!!n ., den omfallende Søg, det 
v" re/si mod Ihv. BarbU Johs. 
K/eJdKII.rd, ThIsted. Sigtelsen 
mod ham oml,lIede hant Virk
somhed som Marinevæglcr, An
giveri og POIsøg pall Optagelse 
i Prlkorps .Dtlnrnark-. 

Johs. Kleldgurd erkendte sig 
skyldIg i AngiverI med Hensyn 
iii BI have videregivet Købmand 
Paurhøls Oplysninger om Politiets 
skJulle BenZIn III d.el tyske PolitI. 
Herved blev Ingemer Veslergaard 
og DIrektør Kaj Pedersen, Thisted, 
IIrre!.leret af Oefilapo og interneret 
I Prøslevlejren. Johs. KJ~ld~lIlIn:l 
erkendte sf~ og9a8 fikyldl~ I Por· 
søg pØl! al lade sig hverve III 
Frlkorps .. Danmark" I 1942, men 
han kunde Ikke e'kende,. al Ma· 
rJnevægterarbe/det var KrigstJene-

P. 
relnlnfl· 

Juletr._' p •• St. Tor •• p 

PtlllJlenl Hær. ltore juh:tra: p" Si. I 
Tor" J Thlal"d IlefIdu I Mor~en Ol vjl ~l' 
med alne mange L.y' k .. le IUulg (illnlO da 
o"er Ftoretor" OK 1II11.dll"de Qader. au 

Prelten, Heri julelnd .. mllng huber pil 
og .... 1 nyde godl .1 Juletræet Idel fil 
./uleJCryden" og .... I A.r eT .nbra!!.1 her. ~ 
Sld.le Alt ble" der tyrel "adi under l = 1 
Gryden Der indkom .woo Kr" .om 1-r1 
lli:ldre og 111'1/:" n .. d I/:0dt ,I. I Alt 
h ... ber man p .. el lI"e "' Kodt Resul
lal'" b"rnerll!'e Pamlller og... kan 
ko~mO i Belr'Kinlnl· Tllu.RJI om S 
Tøjgave og andet INaluralle modlaie

Kerne. 
Som el Led i Prelllln. HRra Jlltelod-

.. mIln" "it der Oo.dag d. 12. d •. blive T 
alholdt en Julekoncert p .. Afhold.- o 
halellet, ooder Benævnelsen Nordiøke P 
Toner, med velvillig Medvirken af Thi-I Kj 
IIled O,keøterforenlng og F. D. P.I 
Orketler. 

ste. Z 
KJeldgaard oplyste, al han i 1934 

aabnede en Barberlorretning I Thi
sled, som gik godt. Indtil 1935, da 
Belolknin2en omkring Valgel blev 
bekendt med, al han var NazISI: 

Aars fæDIsel li! Valt- d 

Porretnlngen blev boykollet, og I 

Løbet af korl Tid ejede han ikke 
Sall Ul ef Æg, Kjeldgaard log 
derp8a til andre Byer, me~ ~aa 
snart hans politiske OverbeVisning 
blev kendt, mødle han kun Mod
!Iand fra BefolknIngen. I 1940 
kom han Iii den lyske Flyveplads 
I Aalborg, senere til Thisted. Her
fra rejste han i 1941 III Norge, 
hvor han arbejdede ved tysk 
Havnearbejde m, m. Han vilde 
dog hellere være bos Familien i 
Tbisted, og søgle I Juli 1942 til
bage. Han blev derefter Arbejds
Dland I Plyversløt!onen j Drags
bæk. I J943 anviste den nazisti
ske Forening .Dansk ArbeJosfæ~
lesskab· ham Arbejde som Mart
nevægter. Denne Bestilling havde 
han Il! 5. Maj 1945. Han forsøgie 
den 6. MIIJ al flygIe III Tyskland 
I el MllTlnefarføj, men ban blev 
laget i Struer den 12. Maj. 

Med Hensyn IllStlkkersigtelsen 
forklarede Kjeldgaard, al Købmand 
Paurbøj, Thisted, en Allen i April 
havde henvendt sig til ham og 
fortalf om Politiets Skjulte Benzin. 
Det var sigtedes bestemte Opfat
telse, at Paurhøj vilde have ham 
III al gia iii del tyske Politi, og 
af Frygl for Pølgerne, hvis han 
lod være, foretog han su Anmel
delsen. 

Pørs! sent om BIlermiddagen 
faldt Dommen. Den led pu 6 
Aars Fængsel og Tab af almen 
TiIIld 1 fem Aer. Domsmændene 
var Købmand W!1Ium Jensen, 
Nørhas, og Porretnlngsfører Prosi, 
Tblsted. 

God Julekort .. lde. 

Ballebya Boghandel I Thiated har i 
Air ladel Ircm&tille en ny Serie Julekort 
med Motiver fra del Kamle Thisted i 
Perioden 1@80-1890. Billederne er ud
Jaanl al Thisted Mu&æum og vlaer bl. I. 
l<.ptljn JIgda Vælgermøde p .. St. Torv, 
Havnen og Hotel. Thy·a O .. rd, 

Protest mod Morup Melie .. 

8evilliojlco. 

maDden. a 
Den ca. 35·aarige Sønderjyde,l Jjj 

Jørgen Carstensen, bley i OUf n 
veel Sænellen i Thisled Idømt 2\ y 
Aars Pængsel med Tab al almen 
Tillid i 5 Aar. Carstensen tilhører 
det tyske Mindretal og har været 
ansal i Plyverslatlonen I Drags· 
bæk som Vagtmand, Branamaod 
og som Medhlælper ved den 
meteorologiske Tjeneste. 

24& Kr. til Julnuddellng. 
Ved Velgereohedstorestillingen i Sen

d.ga i Royaltealret, indkom 245 Kr, 

Dødslald i Hvidbjerg. 

Phv. Odr. Niels Bbbesen Vangs
gaard, • Tværdal" i Hvidbjerg, er 
r Søndags død efter Isa Dages 
Syp.eleje, 68 Aar ~1. Han efter
lader Slg seks Børo. 

- Købm. Chr. Madsen, Hvid- ~ 
bjerg, døde i Lørdags, 76.4,ar g!. ~ 
Han efterlader sig Hustru og nogle ~ 
vokSne Børn . 

0sles-Vesløs-Arup SOl/:oeraad 
boldt Møde Lørdag Aften. 
- Lærerne Sloth, Vesløs. Ja

cobsen og Vestergaard, Øsløs, 
bevilgedes 1 Kr. pr. Time til Aften 
sk ole undervisningen. 

- Øsløs-Vesløs Arup Bibliotek 
fik for Atret 1945-46 et Tilskud 
paa 50 Øre pr. Indbygger. 

• 

- Nalionalforenlngen til Tuber· 
kulosens Bekæmpelse og Lands
foreningen af BørnelaDlmede i 
Danmark, hver 20 Kr, K.P.U.M.s 
Soldaterhjem i København, Ran
ders, Aalborg og Aarhus, hver 10 
Kr., og Amtsudvalget til Arbejds- .j 

løshecJens Bekæmpelse 100 Kr. 
Ar bejdslesbedskassens Sygefor
sikring bevilgedes et Tilskud ps! 
100 Kr, 

- Beboerne I Øsløs fik to. 
Pavne Grus ti1 Vejen fra Sønder· 
gfJ.ard til Bisgaard. 

En Del Lokal.tor 
har vi af Plad!lheM)'n 

8kyde tlI I Morgen. 
maRIlet ud-

Kloakeringen i Ydby. 



fra 
ngt 
.Vor h an 
orefter 

at 
Død 

il en 

fortsat 

rummelig, at nen Kan nave J:'laa 

t'll1 Rutebiler. s 

Sagen mod Læge Lehnbrock. 
Læge Lehnbrocks Sag vil blive 

b"handlet ved Landsretten den 20. 
December. 

Thinglyste Skøder. 
Fisker Mads V. Nielsen til Fis

ker Klemmen Vester, Jegindø, Mt" 
Nl'. 41 h Jegindø By og S., 5000 

ten betale 
Kommune 
12,000 Kr 

Fra fle, 
seret, at 
gjorde fOl 
en genner 
dels er ID' 

af Aaret 
vandet. D 
udsætnin! 
te være, 

. j, vurd. ___ I n"dh<o± 



Unrbcr KJeldguard Idomtes 
6 Aars Fængsel. 

1 6.- li an , ""n. ,,,,,,'1 .' .. de 
Ji"~' -, 

I IH'dl>"Jl'df' 

Han f",kelldtea rtJnll~ 1I 'NUld f 
et Tid&rum (tf ri Altr. ør 

r ('lld. ,Iløp,' M"d,- Ord IIi",,,,. 
I)~I<' k I I 1I\"l~m IHU' Ihk" I!l1t l \I g 

SIl'I'rctlNI i 111 11:1led I 
vod 1(' Tid /I snldo d ,- en I Gnllr Jo:rt.C1-rnld-0' 1'11'- I f\ (III' lorknvl. 111111 I,n" mo,·· 

J{1I1< l' . 
11'" ~}'l1t ..... Ul,t umull jl't nwn, Ilt 
II~rl . O," Ikl' l'r flok, dl'r klin , ... ,,'il 

lig,. Oom I dlm Snlr I 
I't'jal mod n ' (er vnr 
Kjeld.='" T1V

, , Bn.-bor Johnnnca 
. ' tilSted, for Ilt have 
,,~t Manlltlvll'gt.cr 0lr øngt O 
tnlrCllKI i l"rikOll)S Danmark an;:;' 
for Angiveri . 

,r,. .. ,. ol "llIkk('11I ;\ lel1nuke-
O"IIJ11' p tTl /,"01' ri~ l'n 0 111 ""01111', 

rir. !Il ~, I ,tit Gud tlOl' hllllld t d u I 
il ell~' 

i~" lI"dbøle",'. nll'11 OIJ~lIn. ol 
,Mil . >" I' • .. Je l" /lIll Il".! hl dl'm Oll' 
~., \ ..... 

~lI.1I r dem op. 110m naR .. !IIor Inlfer 
(tl·r d .,dl' Bllrn IJRII " Ine Ar
, II<' ro' 

Det lOIr en,·1 Tuner ni be
hAndle &llrCn. hvor KjeJdgnard 
~m .meddeli lllBtod sig Skyldig I 

III lrø~ler riet. 
øI~ "th,_ol' "ildl' det VR're Nodt lal' 
. D~ drr /lo rll'er, om d.., vilde 
Jl~ dem. I 

ll8'lvenet. og i ni have BUgt O 
t.ngelse j Frikorpsct, meden. h~ 
Ikke kunde erkende, nt Marine
,:ugtcrtjeneJrl.cn var lysk Klip.-

,~ til Gud med Il t del, d ur 
~ "JTlme (/I'nI DA' (lIIde ham, 110m tJe~este_ Der kom ikke under Af

hOMngQnie nye Ting frem udover 
det nllerede anforte 1m de tidH
gel"C Forhol'. Som V.idne nfhor1.c 
11lv. Købmand FaurhoJ· dA ' to ' "r gen-

, go'r p",1I 
l) fI { .. ndt hAm : lianI den, der 
jl.u/l

lil 
de nedbøjede. 

fI'~l e r I sJcal ikke uckllukke den ry-
I{afl Tande eller knække det 110/1-

.. ødt . /' dte Ror, nej tvært Imod, han 
;tfbrtl Lh' I den Gnist, der kun 
bI,,!tr 

g. den Forklarlllg, han havde 
aIg1Vet, da ban blev domt, idet 
han hævdede, at det. var i For
troligh~, hM havde givet. Kjeld
gnanI Listen over Benunen me
dens Kjeldgaard JUUl sin' S'd 

, slln den slam' ud i lyø Lul' 
IØ~ , c' heler det brudte Ror, 8118 det 

lI,n r rllnkt og lige DA' den, der 
Ilh'e B d I røves med den e rove H_C, der 
ttd {ter Guds Sind, akal naadlgt tor
Ir t at den virker Omvendeløe til 
{1ft, f'J'flte, 50m ikke fortrydes, 2 Kor. 

t 10. 
øRr du da før SAn vældig o\'et 
Vl

t 
nerredommes o!ltore Mngt, 

H~I gaar jeg da snn dybt 
bedrO\"\lt 'I 

O '~IUS vend til mig din Agt, 
A; Jeg clldog~nn her ~ Lh'e 
AI" derved rIg og sahg blive! 

til Trafikministeren 
om S1llingsundbroen. 

Sallingsund Bro-Udvalget har 
et Mode i Nykøbing konsti

sig med Borgmester Ivan 
som Formand efter af

Borgmester Haurum. 
Ud\'alget vedtog endvidere at 

en Deputation besiaaende 
Repræsentanter for Thisted 
Viborg Amter til et Mode den 
December med Trnfikministe

med hvem man vil drofte 

planerne om Rutebilstationen 
l Fjerritslev 

• 
j Gaar til Behandling i del 

Udvalg, som gcnnem-
de Tegninger, man havde 

(iiBendt. Udvalget delte sig 
fil Række Underudvalg, som 

ak&] se nærmere paa de l'i 
der kan v~re Tale om. 

skal bygges MB 

at den knn hllVC Plads 
Il Rutebih>r. 

Øart-n mod ......... LthnbrOCL 
.... rp Lthnbrocks SH.M' vil blivl! 
... m I vl'd LundHdttn Ih'n 211. 

. rd I e 
gJO e gældende, at det var hans 
Indtryk, at Faurhøj med at give 
ham Listen havde ment, at den 
var bestemt til det tyske Politi. 

Politifuldmægtig K o r s n e r 
krævedeKJeldgnard idømt mmdst 
8 Aars Fængsel og frakendt de 
borgerlige Rettigheder for be
stanctig, medens Forsvareren, 
Landsretssagfører T e r k i l d
s e n, procederede til Frifmdelse 
for Forsøget pnn ~~t komme ind i 
Frikorpset og lOV rigt til Rettens 
mildeste Dom. 

Ved Dommen blev Kjeldgaard 
idømt 6 Aars Fængsel minus 180 
Dage for udstaaet Varetægtsar
rest og frakendtes de borgerhge 
RettighedCl· for et TIdsrum af 5 
Aar. 

KloakerIngsplanerne 
I Tvolm og Ydby skal 

fremmes. 
Ydby-Borgerne kræver dOR" sam

tidig Vejen gennem Byen 
forbedret. 

Et Lodsejermode i Ydby drøf
tede i Aftes de tidligere omtalte 
Kloakplaner, som Udvalgsfor
manden, Dyrlæge V i u ro rede
gJorde for et. foreløbigt Udkast, 
hvoraf fremgik, at. Udgiflcrne 
vilde blh'c fra 12 Kr. op til 70 
Kr. pr. Ejendom om Anret. Det 
el' Lnndinspektor Berling, Thi
sted, der har udarbejdet Planen, 
del' er delt i to, nemlig en Plan 
for Ydby og en Flan for '1\·olm. 
Førstnævnte er nnslaaet til at 
viDe koste 31,000 Kr. og sidst
nævnte '16,000 Kr., hvoraf Sta
lAm betaler 75 pCt. i Tilskud. og 
Kommunen har lovel At yde 
12,000 Kr. 

Fra. flere Sider blev det kriti
..eret, At AmU\'cjvæøenet intet 
gjorde for en Forbedrinl' af Vej
t'n gennem Ydby StaUonaby. der 
dt'lt ('I' amal det mule 

af 

Skal t'n Del af lIanatholm_ 
)fæstningen bevarea/? 

U('L """, VII'rl!! Mnrlllt'-KomlP ". 
.. Ionen" Mening nt foredMI:I d.L 

• fx· ~ . 
• 

DI'n MllrilwkCUl1milUll'>n m. d 
Kr.mmanllor IV""" Ø(,m l""'oder, d4'r 
rf r fnn Mrutnl'der 1IIIII'n rorl~t.l)g 

1'11 Indgnncndo 11l'ølgt1x"JI;(! lir d" 
l)- l'Ikf' Hdll'"in lngIUUlh,'K' I Jyl
land, har endnu Ikk.· IIrgivei IIln 
Jkiænknlng. mf'n riet 10rlBfl for 
nogen 'rid øiden, ui det ikka var 
MI'nlngen Ilt hcvnl'r. Anlø'gene 
IJlLOl Vcøtkysten, men lade dem 
snlUldrc hen med Tiden, 

Denne Holdning skal man nu 
have fraveget, Idet mM nu in
d(nfor Marinen er bcflluttet paa 

· .. 
'4-
• 

• 

• 

• • 

• • 
al bevare et Ilt Batterieme ved 
Hirtahals, sa,a.. ,Hnvnen i givet. 
Fald knn Cors\'urcs Der er des
uden Og8ru\ Tille om nt oovare en 
Del af Fæstnlngsanlægene ved 
Skagen og Hanstholm. Saavidt 
JTUJn fol'8t.aal' er der Tale om at 
~vare et af Battcrieme, mcdel18 
de oVMge Batterier sikkert vil 
fan Lov til at smuldre hen, men i 
hvert Fald boJ' udnyttes i To
risloJemcd. 

• • 
Efter hvad vi erfarer er det 

Meningen, at et 10,6 cm Batten 
du ligger i Nærheden af Vi1d~ 
Rt..>servatet, skal bibeholdes lor i 
Fremtiden at skulle benyttes af 
Murinen til 0velsesskydninger. 
IX.rimod skal der ikke være store 
Chancer for at resterende Del af 
F ortet tages i Brug af den dan
ske Marine. For Tiden er man 
t"avt beskæftiget dels med at kø.
re Ammunition bort, dels med al 
mure Ammunition inde i Bun
ker s m. v., men der bliver natur
li~ en Del Batterier, Stillinger 
Jr. , v" herunder de fire store Ka
noner, som det ikke skal være 
}~(:ningen nt bibeholde, der ikke 
k~ fjernes_ Det er derfor llerun
gen, nnar AdglUlgen til Omraadet 
n'lbnes for Befolkningen, at disse 
Tmg skal spærres af Pigtraad, 
hvis der ikke træffes en anden 
Ordning, san f. Eks. de forske}. 
lige Batterier, herunder de slore 
Kanoner, kan blive en Turist
attraktion. 

Landøthinpmand Fulleanp 
Loyalitet 0l Suulhed •• -rliched· 
Den ny..-aIBtl! Landathingt'mand. 

HI. Fuglaang dt>monatrerede i Ler
d[.~8. lIin ~ær1ige Form for Lo)'ali-
let og Sandhl!dakærlighed. Hr. 
Fugbang er 110m bekt>ndt Formand 
for Skatlerandt'l for Ha8øing·Reb 
Hureders SkaHt'kreda. oll' Lørdag 
Formiddast rinllt'de "or ~edarbf'j-
du i Hurup tal Hr. Fua:hana: og 
bad om Oplysning om Resultatet af 
dl (J "biTaordinere Formuenp,... 
rt:lse for SkattekredHn. Hr. Full
øang narede da. at Op,.relHn ik· 
kp \'ar færdiII. F.nt ua Hllt paa 
Eltermlddaren, at Tallene iklre 
kunde naa at komme I AviND øn 
Daa rlnsede Hr Fualun .. or 
OplY8nina om OpprelHnl 
"'I 

Alen allt'rede .amme Af t." 
Tallene i "Thiated Amu 
lom havde faa.t dem af Hr. 
.an. om Fred ... n 

~ .,. 
• 

.11. 

• • 

• 



" 

MI •• lon ·- over 
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fra Thl.tod var med I den engol.ko 

For.rnlnlil.tJene.to ,. 
r klører del d.flske Ruluklb .Parke· mod Daom.rk med en LadninR 

ted. 
d KaHe lyder Svare! VI helle I 

lorieden sejlede Jnd mo Sklbe',s Radio, hv.d der Vir silel, 
""'''1 H.vn efter Rejse 'ra OK d. vi nuede Ir em til Buropa 

aldemo- Bnllland, stod pu Drkket bl.ndt søllle vi engelak H.vn . Andre 
de mange andre danske p.ssage · d.nRke ~klbe ankom ellerhaanden, 

;
:':;,en II ng Tbl,redbo og spejdede 0ll pall nORle al dem var Skipper 

Konrur erne .r KøbenbavnS (l~ Styrmænd sal I Alle,' al 
, MIIII,hl.llbel, IUldl d~ vUde hl ~1I1 

Turne I defl blu BltermfddallS- tu Danmark . Der blev f Bog land 
Der vllr Donkeymand Knud oprertet en .Danlsh Shipping 

der efler sli laog e Dagværk Pool~, ligesom aUe lodre Nallo· 
den enlZelske Hand elsllu Je lIr1er ner havd e deres eget Porhyrlngs. 

!ole"'" srt Hjemland, Den ~plnkle kon tor. 
og blege Kvinde v~d hllos Sidt; 

hans engelsk/ødte Hustru, der 
" .d" Krigen har drejel Tuslod er 
al Granithylstre paa en III Bng· 
landS AmmunilicJnslabrikkf'r 

Lokkf'l III Lysten tn Bventyr 
Knud Busk Iii Ses I A.renf' 

lør I\rl/ol~udbruddel, og der var 
Romanllk I tlf fjl.!rne Sgnes Hllvne· 
byer. I Sydamerika plllskede hin 

Deo danske PInde se jlede Ira 
nu af under enp;elsk Pllg I Por· 
~ynlngst J ~ ne9Ie paa bl. a. eaotdl
ske og amerikanske Havne , I slore 
Konvojer sejlede vI over Nord· 
atlanten, es kor leret af Krigssk ibe 

- Hvorlor ~Ik Ruten altid den 
lange V~'I over Nordallanlen? 

I en L.gunes lime Vand. 
ng I ved var en farvel Skipper ved 
~n SJO al gøre sit lilie Parlej seJ lkl.r, 
, slor men Ankerel SId fasl i Koralrevel, 

Mrd· Skipperen sprang ud og dykkede 

- P'ren lor U bude var min· 
dre ber, men 5111 var der !li Gen 
gæld Isbj erge og Tillige. i Begyn
delsen var det Ikke saa rarl, vi 
Vir vel Ikke vIdere modige, men 
saa vænnede vI os !li det. 

- Og nu skal De gu her
hjemme og 181 Nerverne lOr den? 

Men· ned fo r .t gøre Ankeret fri, Paa - Nel, jeg er allrlghl. Englæn
derne var meget IHnke Imod os 
Sø lolk. HvIs det slOR Klik eller 
en la rllg Tur og Nerverne stod 
Pli Højkant, fik vi Lov . 1 komme 
lidi lOrden Inden nlCsle Tur. Men 
del er slel ikke værd al snakke 
om aU det deri Englænderne sel v 
mulle igennem megel, men det 
er et mOdIgt Polk , 

g I eller bred le en Plet .1 
,i1ef sig paa VindspeJlet. Bn 
r Pol- Bvenlyrers Liv var endt, uden øl 
18I'Or III meget som el Suk steg op !li 

" e n, 
lede. 
ali ela 

/tIge 
ober 

d" , 

o~ , , 
~rlid 

N" 
folk 
ardl 

Da Krigen aalle ind, boltrede 
en ny Slags Hajer sig i Havdybel. 
Del var de slore Sværme .f l}Ske 
U·bude, der lurede Næller aR 
Dage I alle P.rvande lor al skære D. Engl.nd blev luft-

Llvslllad over, som Bnglandl bomb.t 
var. D.nske Sømænd I den - Har De alt id Iroel 

engel.ke H.ndelsllaade var med I.nd vilde vInde? ' 
al Bng-

III ø' gøre denne Llntraad slærk I - Haabel var Ikke slort da 
" Tyskerne aabnede LUllkr'!!:en. 

VI harte J Skibeta R.dlo _ .Llv~18Ie og frll~lbed eller de 
mange Angreb nile sine Spor I 
Belolknlngen, men Villen 111 al 
h~lde ud kom Plyverne aldrig III 
LIVS. Bndellg kom Amerika Io 
med I Krigen, 

- Hvordan kom De fnd I den 
Handellflaade, spørger 

Busk, der I Mnndagl kom 
Thl,led? 

- [Jen 9. April v.r vr paa Vel - Men varede del Ikke længe, 

% Thisted Dampmcz;lk I 
Thl.".J 

, 

H .. nll.lrrklllldll AnIU:l~OI(II<:1 . 
Plk.e Bøjler .. . . . 

•.• ",'u 

1,3B 0,88 O,M • 
~ OK o. køn fa. cUt ho~ 

• • 

-

• , 
~ 
• 
~ 

li, 

'~I JI1 •• 
• 

. ~ . 
-'O-d-'-O---K--,,-.-,--m.-,,-,-',-'-'e-'---o-'-'--'de,j[:::::::::::::::::::::::::; -
Irem? 

_ Nel, pu k{)rl Till væltede 
Strømme ni Plyvemasklner, Tanks, 
Biler, Skyllevaaben 0 , I, v. ud Ira 
Pabrlkerne. Samtidig begyndte 
de engel.ke Pabliker at spy Krig. · 
malerlel Ull , eo Rlgantisk Krigs
produktion VII begyndt. D. vI 
51a del, tvivlede vi Ikke pl18 KrI· 
gl'OS Udfald . Pa. Søen tyndede 
det snarl ud blandt U budene, 
der Iværmede aUe Vegne. Radar
Apparaterne, en Opflndelse, der 
gu r ud paa ved Hjælp al Slru
ler al lokalisere U·budene, var 
el ,Iærkl Porsvarsvaabeo 

Et neJaomt og 
Folk -

flittigt 

_ Br det rigt igt, at Englæn
dernes Levevis var uanfægtet al 
Krigen? 

Julebefter og Bøger 
fOfRende _ nll IIller lU UdlIIndet 

OaJleby':; UOlbsndel 
SI. Torv ri - Til, 110 

Thløled 

Omruder begynder Porbechl;' 
Iol;Ctne at aælle Ind. Alder.renltn 
er u l I Velr el, 01Z der er a.nl I 
Boligbyggeriet, Arbeldslorholdeoe 
er lorbedrede, men der er du. 
værre mange Strelker, og del tr 
Synd lor den nye Regering, der 
træn ger Iii ArbejdsIred. Men enl!:' 
land er eller Krigens Ahavn Pia 
Vel fremad, og del rolige Og be. 
sindige Polk skal nok nu Iii 
Mul. 

Et Med. I C.'eu"_ 
- Mødle De .ndre Thl'ttrS

boer i den .llIerede Pla.de? 
- J., en Dag, dl leg sp'dIt

rede rundt I Calcull. i Indien 1111 
Jeg en Tømrenvend Ira N,rre 
Rade, men nu har leg glemt h'ns 
Navn. H.n vi r den eneste, lel 
Irll, men vi fik en hyggelig Slud. 
der om fredelige Dage I ThIlied. 
Jeg har Ikke sel ham Ilden, men 
en skøn Dag slur han Io nok 
h" paa Bane.urden. ol ,. 

_ Nel. Iror nogen del? Ratio
nering vir gennemført paa næsten 
.lIe Varer, og del kneb haardl 
med al lu Rationerne III ,I si .. 
til. Beklædning,varer kneb del 
særligt med, Pra Canada OK New 
Zeelønd l endtes Kød og Plæsk, 
og i Hjemlandet lik Landbruget 
el vældigt Opsving. De slore J ord· 
aruler, der lu ubenyllede hen, 
blev plejet op 111 OyrknlnQ: ,f 
Kartoller • Korn etc. Mange Bng
lændere, ogsu I Byerne, holdl 
sel v Orls. Mest beundrer leg de 
engelske Kvinder l Krlgsinduslrlen 
og i Hlelpekorplene, Hvad de 
har udrettel for a' Bngland skulde I I 
selre, kan slet Ikke overvurderes I D R Æ T T E N . 
VI kommer anart til .t baf,1 '----:B~.-d~m-:'n-t~o-n---...J 

D.nm.rk - Ved Io SadmlOlonkampe l HD," 
- Hvad mente den jævne Bng- ,Iebro i Nordvutjydak Badminion 

lænder om Danmark? Menle han, Di,hikts. Divi.ion vandt Hernina 
al vi VIT allieret med Tyskland? 11 ovet Hvidbjetg II med g-2 DI 

- Nel, Aviserne skrev meget I Hol.tebro II vandt over Hvidbjrrl 
om D.nmark, me,t paa Villig- III med )0- l, 
hedssiderne, bvor der olle var en 
Tegning, der paa en mon om 
Maade iIIusherede D.nsktrnes 
Kamp mod Besællelsesrnag ten. 
Men der var 0R'U "Ilore Ponlde
ar tikler om Uanmlrk. Bngløen
derne Slgdt, al de anart Vat 
nødsagel tit at befri Danmark, 
lor de .lYnede vort Rode Smer 
og Bacon I Men de v.r meget 
Il1nke Oll: Imødekommende over 
Inr Danskerne, Om Julen IIk vi 
om Bord p .. Skltlene en Hilsen 
fr. den enRelske Konllelamlllr, 

drm 

Arb.Jd.r ..... rlng.n 
Br man Klade i Bngl,nd lor 

Ilye RegerlnR? 
Ja, nalurllavil, Pu manat 

" ., 
" , 
t , 
, 
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Thistedbo dræbt 
i Klitmøller 

El sværl Ueioololl s1yrlede 

oed ovor bam. 
Under Nedbrydn ingsarbeide I 

Qur Syd lor Landlng_pl'd.en 1 
Klilmøller skele en Ulykkt, hvor
"ed den ca. 50 -Ulige ArbeJds· 
man_ Olcar O I a e n, Nørregade 

24, 1hl!iled, blev dreb\. 
El 4 .Mands ArbeldlbOld Ir. 

Qpll lle la e , , I dtl j de It ntfl' ,.. 
Vir _rlll'ld el mUl pia dtH IIkOI 
ml. ke Pille, idel den I.WU",. D~ 
IIgMd lIadig bliver 11II1fff" 
,!l1IH", men OYIIIIRhrd , lIu 
Gel ne "ære. lorenet m"rl Mt-n 
Ikehahed, ellen .... r deu il 

... .rrd, 
I Hotellets lilie Sal vtr opal 

nogle smukl pyntede Borde, 
sent It g Juh'an angementer, I 

Mødedeltagerne havde megen l 
"ølelse al III studere . 

,ød ••• ad.ge • 
Skræderm. L. T o I t d a h l, Thl.lcl 

dDr Mand.g d. 10. d, . 60 A.r. 
Phil. ArbeJdarn.nll K.rI Andr. 

"e n, Ø.tI.>rg,de ta, Thl.ted, 
Odld," d. 12. d •• 70 A.r, 

sef, hvorfra hIn mente, Arbejdet SalliogAUDdbrofolk bes_le 
bedst kunde lore1altes. Kemme· Trafikmtolstertø • 

Thisted var beskleUlget med al 
nedbryde el tysk BelonhuS med 
meget svære Mure . Medens de Ire 
Mænd bearbejdede Murene udefra, 
vilde Oscar Olse n 5/:aa Ind I Hu · 

ralerne advarede ham, men ban I SalllngslIodbro· Udval~el 
gik alligevel Ind Olsen var næppe kon stitueret sig med Borgl 
kommel Ind i Huset, f!!lr del lunge !vao Pedersen som PormanC 
Benlo

n1oll 
styrtede ned over ham. aldede Borgmester Haurum 

Hans Legeme blev under del val~et vedtog endvidere al en Deputation al Repræset 
stærke Pres lormenlll~ knust, og lor Thisted alt Viborg Am 
Livet vaT sirak!! udslukl. el Møde den 14 Decemb 

Paicks Ambulance Ira Thisted Trøllkminlsleren. 

blev tilkaldt, mens Arbejderne. 
søg le al befri den foruykkede 
Mand. Med AssiSiIInce af en Del 
Klllmøllerllskere fra den nætHg
g:ende Landingsplads lykkedes del 
ogsas al løfte Betonlladcn bort 

588 den dræbte Mand kunde 
befries. Men da havde han sid· 
det f86tklemt I en halv Times Tid. 
En Hestevogn førle ad den smalle 
Kllfvej Liget hen til den ventende 

Ambulance. ' 

Jule_Lutlpoden Ul ov.r 
Lande. 

Generaldlrektor.tet for Pc<sl
gralvaenet henaltller til Publi 
rellt .t alaende Jule_Lu1tpolten 
aølake Lande, lor at den kan 

tidlR frem. 

08 politiet kom lor at meddele 
Pamillen Ulykkes budskabet, vaf 
der kun en Søn hjemme. Han 
blev nalurligvls slærkt røtl og 
opfatlede Meddelelsen sudan, at 
Paderen endnu ud fast paa Ulyk
kesstedet. Drengen videregav 
Underretningen Iii den øvrige 
Pamllle, som belavede sig pu at 
tage til Klitmøiler. Pejltagelsen 
blev dog I Tide opklaret, og de 
ulykkelige ellerladte tog til Thi· 
!lted Sygehus Kapel for at gense 
den dræbte. 

Spritflasken eksp 
derede. 

Bo Mor og beodes 
Dreog blev alvorli 
forbræodt. 

Tirsdag Allen skete d 
borg en alvorlig Porb 
ulykke, der let kunde h 
to Mennesker Livet. 
Kone, Pru Ebba T b o m 
Mand er C. B.er i Ply 
ren, havde sat en Plask 
sig paa Komfuret, som 
havde tændt op i. Ol 
blev varmt, eksploder 
!lasken, og Pru Thoms 
des 3.aarlge Søn, Je 
oversprøjtet af den ant 
Hendes Mand, der 8 
hørte de ulykkelige sk 
ban ko m lU, landl h 
Barn omspændl ai Pia 
Tæpper Ilk han slukke 

_ Oscar Olsen kom for godt 
en halv Snes Asr siden til Tbl
sted fra Oudnæs, hvor han havde 
været Pisker. I Thisted ernærede 
han sig I de første Aar ved al 
lave Legeløj og ved al udlø re alt 
forefaldende Arbejde. J de senere 
Aar havde han arbejdet pu de 
store Byggepladser og i el Brun· 
kulsleje ved Herning. Han val' en 
redelig, mlllg og slræbsom Mand, 
der bel si puseae sig selv. 

svære Porbrændinger 
foraaTsagel. 

Paick førte de Til 
til Thisted Sygehus, 
Thomsen behandles 
GradS Porbrændinger 
stand er alvorlig. De 
bar det eller OmslfQ 
god!. 

I Ægteskabet er der Io Børn, en 
halvvoksen Dreng og Pige. 

HusmoderdB~ i Thisled. 
Der vIn luldl Hus til Nordlby 

Husholdningsfoumlngs Hu ~moder· 
~81{ paa Alholdliholellet I Thisted 

n '" 

Sølvbryllup. 
Husmaod Peder S !ol 

og Hust ru, Snedsled, 



~.~IIT"gi<e~RR<e,,,,;,uu'''.~n"t~e,c·l::::::::::::::::::~~~~::::::::::=:~==~~~~--~---. 
I p811dr og Morlen rekter Erik ' Dreyerø ForBæde for kent't ved Centralskolen bevilgede.. 
lor8kerrj~t' Rifler I al forhandle om Muliqhedcn lor I - Svend Skøjt! StaRe søgte om 
~ sæd e l blev Over ~ Nedsællelse al en VoldRift.ret, 8118~ l Tilladelse til al drive Kallebar paa 
·gense" og høns lede. al Konlliklen uodgaas . Thyborøn Havn . Anbelaledea. 
. El Stykke Pjanke - Thyborøn J"løresignalata tion 
heR0,.,1 havde borel F_nge Nr. '41046. bevilgedes 200 Kr" ThJborøn 
og raml fru Jør~ Sygekuse l Kr. pr, hoglørt Med_ 

vel, OR huo kunde lem og Agger Sygekasse ligeledes, 
Ir der kom Hjælp - Der forelaa Tilbud pas Om_ 
r, al Fruen havde lorandrinR: al Okøenbøl Skole: 
en lang og dyb Tømrer Gravesen, Krik, 4469 Kr., 
~ LUT, og hendeli Tømrer Skammeløen, Krik, 4922 

j Bryøter. og Murer Henry Christensen, Ve~ 
giede afSprritus, stt!rvig, -4895 Kr. 
I forelagel Spil I' 

It Andersen, der 
have nydt 7-8 
ikke paaviseligl 

ni lus. Der gik 
kesstedel Rygler 

været endnu e n 
0R Politiet søger 

VeJkommende. 

,der. 
!ter Slenhuggerm. 
il, til Stenhugger 
lbe,g Jensen, Thi

Kr., Vurderings· 

. Agerholm, Nora, 
Nora, Købesum 

~ 15600 Kr., Vur-

I Nora Havreland, 
l) Thisted, Købe
.øaøre 19000 Kr., 

~ r. 
nomet for Enke
Jlev, Vurderings-

r. M, Christensen, 
~ Knud Sune8en, 
Ind p, Pedersen, 
j Kr .. ikke sær8k. 

, 

Ar!dtekt H. K ar n b e c k, Charlotten
lund, der hlir været Pange Nr. 141646 
i Dacheu og Neuengamme, er pas 
Tourne med et Foredrag, l hvllket han 
fortæller om de umenneskelige og ned
værdigende Forhold og dyriske Mis
handlinger, Tys!,erne bød vore Lands
mænd, Pas Søndag KI, 19,30 tøler han 
pa8 Thisted AfhoJdahotel, Arkitekt Korn
bE'ck vil skænke Tourneenl Overskud 
III Dansk h:øde Kore. og foreløbig er 
Overskudet CB. 10,000 Kr. 

Der er POf8flJg af Billetter hos Bog
handler Chr. Christensen. 

Thyborønproblemet. 
V esterviø-A "O'p. il': ~nll n .... _1'1 .... 

• "elIesIra' lor Spiritus-Bil-

I kørsel. 
Ingeniør i firmaet TheuI, Viborg 

V. Kjær Jensen, blev i Dag ved 
Domsmandsret i ThistedI4.idøn:1 

, IO Dages Helte lor i juli i Fjor I at have lørt Bil i spirituspaavirket 
, Tilstand/. mens han blev frifundet 

for en TIl!ale lor at hsve overfaldet 
Restauratør Thorv&ld Pedersen, 
Thiited, i dennes Restauration. 

En Del Lokal.tof 
hor vi af Pladshentyn 

skyde til I Morgen. 
mllstlet ud· 

Smørnoteringen 
var i Dag 3,89. 
~idsle Uges Notering 

Ægnoterlngen 
var i Dag 2,70. 
Sidste Uges Notering 

var 3,89, 

var 2,70 

, 



ede Ænder •• Gennemlt. 
{ Kl. 20 Numre 2 Kr. _ Ek8tranumre: 2 store fede Gæs. .... 
illelter) 

æle 
.) 
om lnva
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"" • 
l 

Til Fordel f o, fulevelg.tenluden i 7 hisled 
op/*rer Marinere fra Hanstholm 

den meget morsomme 

an se v= 
MARINERE.VYEN 

• 

som offenllig Poreslilling paa Thisted Tester .end_g d. 8. de. KI.1. 0918. 
Marinerne underholder I et Par Timer med Sketch, Sang, Musik m. m. Der er 
Forøalg ved Chr. ChristenseRs Boghandel (Tlf. 264) fra Mandag den 3, ds. -

Billetprisen er 2 Kr. over hele Salen. "II 

OST OST 
• 

"o S T E H U S E T" hø, nu iii !ulen udstillet 
__ .I-R_A.J.... n..11. _ ........... __ ._--.J.:I".~"~, .~.,-~-=----- ---



I J 

IyUet 
smuk 

kan 

dom, der efter Krigen er retsgyl. 
dig. Der er M ulighti(j-for, 'at Hel. 
weg Larsen kan indgive Ansøg. 
ning om Benaadning, og i saa 
Fald er det Regeringen, der skal 
træffe Afg ørelsen. 

Søndag den 9. Oecember. 

THISTED KIRKE. 
Højmesse og Altergang KJ. IO. 

Pastor Juul Sorensen. 
Famillel(udstjeneste Kl. H. Pastor Nye

gaard. 

Tilsted: Pamillegudstjeneste KJ. IO. 
Pastor Nyegaard. 

Skinnerup Kl. 14. Pastor Juul Sørensen. 

Ugetjeneste : Pastor Juul Sørensen. 

Thisted Sygehus Kl. 19. 

SOClAl.-DEIlOUlA'I 

Ellpr Bej!æring al Landsretssag· 
lører Ter~ildsen, Thisted, lor 

en Pant og Ud:ægshaver alhol4ea 
Torsdag den 27 , Oecembt-r 
Kl. 14,30 paa Dommerkontoret 
Thisted Hus ~ 

Su 
VIII« 

over den Hans Peter HillErUp til 
hørende Ejend m. Matr. . r 901 
ø ster Von det By og Sogn. 

Ejendommen kan beses ved 
Henvendelse paa Stedet. Do~u
m enter vedrørende Ejeedommen 
henligger til Eltersyn psa Dommer
konloret. 

Dommeren i Thisted K.b.tad m. Y., 
den 5. Debember 1915 

4111 Y. Johansen. 

Th 
Borge ole. 

At 
albo 
dag 
hall 

I 



Ine-
'ier , 
rieL , rr-
~lev 

me-

at 
<fin 

• J ll-

tiet 

~I 
el'

l' i 

I t ' t - l~~- _ ........ ~ ... ~.,.-. ,''c, • Ui'Uluu\r {C~ {an SIge'\;, at Ingen Mtl1igh~ 
l f D hm" faaet Afre jseord re. (er or H I~"al'k elIcl' 111ndl'etnl_ 

Jet er forspI ldt med de hidtil fo- -
retagne b.ritiske Disposition!'! l" A Il I b o \' g, Tir&.htg. Dc ~idsle 

l~oynl An" Fon:e-Slyrker \"enlen 
Men Hensyn til FlygtI1mgene midt i Decemher at vllle forinde 

udta lte den paagældellde Tals_ DI\nnU\1'\c Der ligger i Øjeblikket 

t hver stor Pakke DANMARKS Kaffetilsætning findes 
et af denne aktuelle Series hrvestraalende Billeder. 

Album - Pris 25 Øre - faas hos de Handlende. 

Forlang en Pakke DANMARK, naar De køber Kaffe
tilsætn ing , og saml Serien "Seirens Vaaben", 
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LlIUl"ib:t>llfl Lcdcl!lC, dCr !lcjrede, Del' 

dcllop; .o;eks G!'UPpC!', 

OIlIC,-CI!:icr ! lyskc Koncentl'ationslejrc. 

Arkitekt H. Kornbeck, Charlotten
lund. blev under Besættelsen arreste
ret af Geslapo og sendt til Tyskland. 
hvor han opholdt sig i de lo berygtede 
Koncentrationslejre Dachau og Neuen
gamme. Paa Søndag holder han paa 
Thisted Mholdshotel Foredrag herom 
og vjser Lysbilleder derfra. Tourne
ens Overskud, der fOl'Clobig andrager 
ca. 10,000 Kr., vil blive !-lkllmket til 
Dansk Uøde J<OI'.';. 

ige Foranstaltninger. 

MaksimalIodtøj. 
endlgorclsc IIf 1. Doccmblw HM!; I Sl lllstlclendc 

rlscrllo frn IJolallll,l III l<'ol'hrul(cr for llorro
UI'oejfhsko. Do rlRlIf(1I Priser fl'orngmu' n! Bl'-
for Ih'tI 5, Dce'e'lllll1'r IIH:}, 

rull't. dl'll 't. H('rl' mhcr 10 11" 
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S. Nyegaard. 
, 

J 
Mødl 

MORDEREN ger1 

skal dø 
--

Højesterel sladfæstede Døds

dommen over Helweg Larsen 
K " b e n h a v n. Højesteret af .. 

sogde i Ooor KI. 14,25 Dom i 
Sagen mod Flemming Helweg 
Larsen, der ved Underretten og 
Landsretten var idømt Dødsstraf 

KOI 

mod 

for Mordet paa Redaktør Carl 
Henrik Clemmensen. Højesteret 
stadfæsfede Dommen med 10 SI. __ 
mod 3, idet de tre Dommere vilde 
idømme ham livsvarigt Fængsel. 
Det er suledes den første Døds .. 



er kommer 
,eli lyvende 
nmeideløer 
,Ile hldtlge 
'(II Hum",r. 

aktuel! og 

r
entng af· 
nløb Ifa 

~ Det PIBn· 
r.nde, S. 
~ollgen I 
le le Ruten 

aaasom 
donnan." 

l(onlorl.llorenIlIXtlnll .. u ....... · · 
PorenlrlJlln. Julelr .... le.t .Ihuldel a. 

Juled_" Kl. 17 .. nlme Sled 
Thyboer, tler itlC'Ier K.benhlYlI, er 

,Itld IIeIlIamIle I PtuenlnNen . 

Stllfo, ••• t •• , , O. s . U. 
I Morgen Allen KI. 19 alholdf'r 

D s.U. I ThiSled pIS Afholdlholel
ler lin 29·aarlge SlIlIellc.ftll 
Borgmcsler Axel 'ven Pedenen. 
Nykøbing, laler, og der er end 
'Ildere Oplæsning, fælles t{aUebord 
o~ Dan8. 

Saa kom Koksene. 
Der kao fus 5 HI. 
pr. Husstand. 

Handelsministeriet har nu be· 
slemt, at de med Nr. I beleRnede 
Rationeringsmærker - Rlnl(mæf~ 
kerne - pØl Brændsclskorlene 
Ir" og med Fredag den 1. Decem ~ 
ber er gyldige til Indkøb ., 5 HI. 

Ivar Lyhne 
UHMAUr.;N 00 OPtIKP.k 

Ve,ler". 3.1. Til. 2tIO Iltl 

al LaurIt. I .. lYR pli el LIurel 
I Polen, og han var den Oanlt I 
Bedring. Bu Inden Medlnlerneret 
hil' torIlii, II Laur. Chtlllenlen 
under BvakuerlnRen .t Slullhot 
Lejren blev lY" under Marchen, 
OK sammen med B-4 Kammerater 
sell'e ud af Kolonnen og InQen 
ved, hvad det lIenere er blevet.1 
dem . 

Den ruullke Zone er Ikke let 
tIlKænQellg . og forvirrede Po,hold 
hersker der formentlig, men PI. 
mlllen prøver nu at 'II Laur. 
Christensen efterløgt og haaber 
al finde ham . 

Arholdaloge I Thl.ted. 
D.N.O.O. ,fholder SøndaM: Eflermld· 

diK KI. 115,30 el Møde p .. Alboldlbolel
let I Thl,ted for .lIe. der er Interea. •• ret 
I Oprellelse al en AfholdaloKe I Thl'ted. 

Koks eller Cinders, 850 Klit· uden- F d I· 
I.nd,k' Brikeiler ,Iler 225 K~. Julefrugtens or e mg. 

KUQ(lerøe skrives op 1}I1 

Lister, oa: DOkle Ilar 
mere end lodre. 

Anlrazllkul eller Ægbrlkeller. Pr. 
samme Dato vil der 111 BJere al 
centralvarmefyrede BJendomme, 
IH hvilke der ikke er udleveret 
RdtJonerJn~8kort. kunne udfærdl- De omøorglfulde Husmødre f 

ges Indkøbstilladelsc til Brændsel Thisted er for nORen Tid siden 
blevet tegnet lor Julelrugtratlonen 

til Brug i BJendommen. Indkøbet bos Købmænd og Prugthandlere, 
kan Ikke overstige Rallonen pal og da nogle er mere charmerende 

el Udhal. Ringmærke I. Til Opvarmning af og energiske end andre, er det 
til Blblio- Bullker, Konlorer og andre Br- lykkedes for nogle a' dem at blive 

hvervslokaler bliver givet visse skrevet op flere Sleder, SIa Re-
B d Isultalel er blevet, al der er Udsigt gennem· 

il. Løbet 
Id boys· 
I V. Lau· 

Tildelinger af udenlandsk ræn - 111 en højst uretfærdig POldeling 
øel. af Julelrugten. 

Direktør A. Mikkelsen, AIS. I Skive har man været mere 
reningen p , O Poulsen, Thisted, oplyser I snilde. Par al laa en 118 reHer
l I I s I en Slml.le, al der I Thisted er dig Pordellng som mulig, er de 

~ Uf n ~a't~ fu ld Dækning lor IlIe Mærker og Handlende I Skive blevet enige 
flse~r som Ilndkøb61illadelser, og delle gælder om al afstemple Kundernel Købe
~ske Vln- bude Koks og BrikeIler. karl ved Køb .f Prugl, og Dlrek-

mdpren- Der er alisa. Ingen Orund til loralet lor Varefonynlng blr givet 
den nære Panik. Alle Ordrer vil kunne den gode Ide aln Velsignelse. 
n har til ekspederes. Et P.r Pruglhandlere I Thisted 
fdig med oplyser over for os, al man alle .. 
øjne lor I Thistedboe. i Pole.. rede er I O.ng med Uddellng.n 

Thiøtedboen Laurits Holm Chrl· af Julelrugten, og det er for leni 
Amlllue. steolen, der sad Interneret I Stult- al lage det udmærkede Skive· 

hof·Lejren 10allyskland, er endnu System I Anvendelse Prugthlnd. 
Ikke vendl hjem , J Juni fik Pa- lerne er klir over, al en Del .1 
mlllen f Thisted gt"nnem en hjem· deres Kunder .gur Igen· i andre 
vendt Kammerat Meddelelse om, Porretnlnger, men delle kan der 

paa en 
I tolk.d. 
.n fra Ny· 
Christen· 

n h ·u a "" n- 11 tlUY.' ____ _ 



el De 
ner. 

ste Hatro· Dage 
iO lidt 

Husk Marlne-Rev»,en pa. 
Søndag. 

Til Pordel for Julevelgørenhed i Thi. 
sted opfører Marinerne fra Hanstholm 
paa Søndag Marinerevyen paa Thisted 
Teater. Der er PorestIlling K\. 16 og t9. 

Billetsalget er i god Gang, men det 
kan endnu nus at laa Billet. Prisen 
er 2 Kr. over hele Saltn. Værnepli~tige 
har Adgang for halv Pris. 

Vestervig Meoigbedsraad 

• 

nlnge 

fast 
Væl 

Afdrsl 

Pol 
modtl 

har til Formand valgt Pastor __ 
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" "'!lJ SJørring Vold 
KONCER'r og ]) 
Søndag ]{I. 18,30. A.~a 

• 

øu-k_: y ,'2 h .. D.M\I.I .. I ..... ~ _ .' • Ja, 
Afholdshotellets Sal. I 
Sfjndllll' d. 9. ~"ber 

• 

Kl. 19,30 

Arllilul H. K'''.''k 
(orl.lIt, .... 

Opl",I." 

I og 

51 ed L,..bUleder • • tI1Iet lU R •• eU,_ 
.... n. _III" 

m' .... '. to o..m_"" 
O\I.r.kwd.,t lJaG'/' tU ll/Nrlødt. el'er 
d. 4~e IrA ROffCflntJ'nfloK3lojrent'. 

Rill, n J(;r. 2,00 hos· Uogh'-.-n-'d-
lcr Chr. Christensen, Tlf. 264, 
samt. ved Indg. fra Kl. 18.30. 

... 
-

-

• 

- live,' ArtennJ!KQI._ 88 _ ___ _ 
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enlrdl dthJle U"~<:::IJ;;'~kk·tn.-o~ S'_ld- •• 

".<11, ",''','; j~ld,eIlU .... d KoldbJ SilO,,'" *" 
lIru/I,e ol{ II .... '., '", dtnne Skole, ,k.J • ~ 

0' ..... /'0 • E d lorn.dn" LcredlUIØ er 

,. , .. ..... H. •• '. • ~ Btlordrirlli!,jlodlRlre .... .. li ~ .. "'r lE 

dll S~~~:djrellliontn iOdlrtt~tl~b,1 ~_~_~~:"":.-~;-=~~--;:;:-~=:;~ 
. " "'kole,l.nen lor o - b,. N ~ . Trioletre "1tCI Th""; Our, . , "dkomrntnd~ tr.du j M .. kinub~lder, OJ her •• " I ar" e 

~,SkoltJ At ril 1946, men. dUI 10.' den 9. April 1940 I .M'I nn It 
I Kul' l. ~IrOlt ud.eltu I"dlll h," hjc.m ol to.n hil. $nul Aro 
H.rdum "- beJd!" p.; en ty,lI ",bej.dlpl'd., 
"id .. r... ,kanl han pAi delle TII"pun'lt 

mermt,t "' tpllf)tndllji!- I 194~ 

lAge •• St •• Ud" ,*, p il 
i Ø4III~ M,1t'w, 

Dc iUl" 2 T...s" .. tor IO Øre 
rg. ' TILI •• ..,øo .,. .......... k 1'1-1- IIw;,le 0'0,11 Arbej(!llellenlr..b 

'-01.. I h.m PI;d. tom M.rioeveg Q oa: Ivar Lyhne 
Dd ,ftMlrt MUfsrlorband a/botder i Mellemlidtn var b.n h •• 1 "2re URMAUER OG OPTIKE!.k 

Ola:eni! .).. - 19_ JIllIU' el Kum .. I F'a- J A K. _ Mind bluel Medlem ,I V ... er&-~ . Tll. 280 _ 
h Idl lo,elllnrlnlndllllb m.m p .. Bnt;:'Ifk; Nu.islp.,tiel. Han Ie.d .1 en ,vær ___ "':'==:'::"':'''':' __ -,--= 
;0'- Hlpkoil Oll" har anmodet Mattrt6 lUI- I Brokltade Oi ønltede dtrlol ItI- t.lt for I 1944 at hue 1b1&1 eIII 

,vde det I Osnml,t; om at ItlIdt to yng~ 'tere Arbejde. ArbejdavOlln lU TJs~erDe Iot" 1100 
~lifJtr Medlemmer derover Som ci ;u~ d Som Vidner .I.arlel de o\'tnlor Kr. HID 'O,kl,rede, .t del OI!1-

~
~O:1ti Oellai/emee.l.IdpelletMllur r. "n· nævnte Perloner. Dommen bider I 
,,~el bOf.IC, Tha.ted. i Eltermiddag_ mul v.r el TvaOi".IIl. del 

T,..lctrne elIelI vilde b.n I.gel 
ltgn- Vognen. H.n havdt ikke ul" 
),129 Boddøm MeDi~bed&raad I Aftenl henytndt Iii Il\Ty.1r.eroe, Oi b.n 

pd. ha' konstitueret .ig me.d r.stol KI. 19: O".U .. Srlftel_e.fet.1 p .. At- b,vde Uil IIJ dtm, .1 bvil det 
lem- Knudaen som Form I nd, Lærer holdabotellet. Vir ulovllil, skulde HaDdelen gu 
t51,6 Poged som NæstlormanJ og KIS- Kl.I9,16:H.&K._Aaltltlollefeal,Holel tilbage. SaRen udul1u, Idel det 
Kg. atter lor PrællelønninRJh~sen .Roy.I·. skal løres Vidcer. 

[ pr. uml Ddr. P Odgu,d 110m KlIke- Kl. lD.JO: Andeapil DU GnQd HOlel 
Tille- Sodaid. Porelllng for Thltted unOllORn• 
rind værge og Kanerer. Kl. 19,JO: Haveltelakabel .Norden"_ 

Aftlbtu .. ",wt •• a .. I ..... 

• ~gn- Andespil, HOlel .RoJIl'·. 
Mads Samuels Dom, Kl. 20: Palæteatrel: .Manden med 

ue· Jernma.ken". Søndeg Kl. III DC 20,4::.. 
Jers ED af de oDdartede .sorte". Tillige Kll4 ('g 16: .Indlanernes H~"n·. 
ede .. KI 20' Royalt!!alrel: .Udenfor S-
ode Den "" - urige M.ds Chm~"n. Mile' Or~nlen' og .Prærleal Snll-

en S e m u e I, der har udlørl Mln~e- Ilkyuer" Søndag KJ. H, 16, 19 og 20,45. 
uer- vægtertjenesle og ,nden tYI~ TJe- Snedated BioSøllClagKL20: .Selren' 
Iske nesle bl. Il . i Thisted, blev I Dag . Milepæle", engellk Pllm. rge dømt ved Særrellen i Thisled. Til- I SøndIg I Tbl"ed: Kt H,,JO: StIfteiiI! 
• er. I I d R kil: af Afholdsloge i Thi_ted. pu Afbolda
ilter Jægsenll:lagen om et e ~ e? æ e hotellet. Kl. 16 DC 19: Mllrine-Revy pil! 

~Re Tilfælde, hvo' Semuel I 1m I!ge.n- Hotel .AlllKarg" Kl. 19,æ: JIllekoncert 
ljlt- 8kab al Mlllin cvægler har holdt I Kirken. KL 19,30: Arkitekt H. Korn
i al en Del Thi81edborgere op, bech fortæller 0111 Neuen2amme 1118 
~de I Elleraarel 44 Ivang han ved AlholdøholelleL KI. 19,30: Thl,ted Skak
l.øel~ .Pasleur" Stationsarb. Jeppe Jeppe- ktubll Andeapll, Hotel .Pbønl:r.· , 

riet ,en og Barberlærling Benl Chn
ilte atensen, Mirobellavej, iii atlorevise 
Ide Legitimationskort og underkaste 

aig Viailalion og Alhøring_ 
Sle, 
Lml I MllIla 45 beordrede han pIa 

Entreprenør Høje-Kristensen 
blev t OUT ved Retten l Ve· 

stervig længslet lor yderligere en 
MIlmed 

døe Aalborgvej Stationssrb< Carl Niel- Ulovlie:t Pedl!lal~, 
Ko sen, Dr. Louisegade 26, til al vise 
dlil Legitimationskorlog al88 med op· 
,de Iler rlkte Arme, mens han blev viai-

leret II en anden Vægter. 

'" Da der i April skele Sabohge 
aer mod en BIl ved .Aalborg"', beo 

ordrede han liere hl at8træklle Hmn· 
~~~ defne i Vejret unit er Viail",tionen, 

men de lik omsider Lov lil al 
:le l gaB igen , Det va, HotelkarI Henry 
Ig- Jensen, Afholdshotellet, Orønlhdlr. 

Ernsl JenselI, Kbhvn., og Sk ræder-
IO" S svend v. HedeRaard, Aa leslrup. 

Sæbeflbrikant Thegersen, As
hele, erkendte I Gaar ved Retlen 
I Vestervig, at han af DeslruklBr 
Sønderborg, Holslebro, havde 
købt 1220 Kg. DesttuktlonslecH !li 
en Pris al 6100 Kr, skøn I Maksi
malprisen kun var 1,90 pr. Kg, 
Han hlvde hetler ikke afskrevet 
Kebet pli sin Indkebstll1sdetse. 
Hin forklarede iøvrlgl, at 300 Kg 
a l Pedtel blev ,t julet Ira ham, 
men han turde ikke anmelde 
Tyveriet. Sagen udsaltes·m AI· 
høring al Sælgeren. 

.p11l~ I MotIi!ell PlI HotlII .PUIIis-. 
Der tf Delttlld_t. Ira HUf"1III. S.tOI! So 
F'Ø'UIIII, LUdatran4, Pjerrilllu, 0.J ~ 
og: Thi.lee!. 

Ophlr:ves Teneratlooeriolea? 
Del venlta, al Rationeringt.Q al 

TII'v og Pormbrænde inden !enge 
vil hli\'e ophrvrl. idet alle fortJru
gere nu har luet Tllrv p .. dttea 
A Mærker . 

Kommer Pool Seadersko, 

pia fri Pod? 
Odr Poul Sendenkov. Brtlod, 

der har liddit arresteret siden 
Kapllulationen , lremsliUu pu Man
dag i Rellen i Thiited, og der tf" 
Mulighed lor, al han vil blive I • .,. 
ladt under Hensyn lil, ., han tf 

en ældre Mand :ned lesl Bopæl, 
og Arreslopholdet har taget hl8rdt 
paa ham. Dommen 1.lder lerlt 
aenere, idet lOlakellige forhold 
har gjort, at Stilen endnu ikke 
bn .I,lulles_ Rigudvotaten bit 
lidIigere .llIlaael en lndttilling tr. 
Ank.lagemyndigheden (1m al I .... 
lade ham 

--- --

"DANMARK" 
Veslo!~.de 11 - Teidon ~ 

RPI",", "",. dsl",fW Korlotw 
HUlk det er Vestet1lede17 - nt. 913 

'" el' I Slutningen ul April I ADt blev 
<r. Kioskeier Poul Chrislensen, Ny. 

Bn Hlodel med Tyskerne. I 
Henry Jensen, Oellrup, sia d I 

Oaat ved Retten I Vestervig til· 

Begravelser ordnes 
a' pen .. Klokker C. AUS, 

Vestergade :n. TIf. bl . lorv, holdlop al Mads Samu el, 
der truede ham med Hin P idol, 
menS hin lo rctog Vlli/nlion. 

Samuel rorklnrede, al hlln e r 
<le lød t i ThilIed i 1901, og ni han blev 

Maskillarbejder PSI! Pab, i Th)''' 
by og ved P;crrilBlcvbanen. 
up arbejdede hun lonkt: ltlf,tll 
IB- i Landet I I!tlbJerg bl ev hun 
0, 1923 g il! med en tyek Kvind~ . 

;tp 1939 rcjlle ha ll til Fin land ' O,," 

Vi har meget til Julen t 
Byena SfClute Udvalg t JULEKORT, Master af JULEPYNT, 
n lv JUlEKI!RTER køn De kobe, oø: nf JULEHEPTER har 
vi ouall elliar i Udvalg. - Mlnl{ll Rode Ideer Ul Jult"jtlverl 
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I·U' ,,, _ .-- -- • Kral!, blev Ænderne solgl i KØ'· manO " I~''''.~··, --_.. " . -----
benhavn, hvor man belalte en I...Indmlnd Ander. NIellen Jenil!rl, Rel.· 
god Pris. VI er derimod bedre b_I,10 Air. bekæm 
sllllel med Oi!5, her er Biler· Delle 
spørgselen ikke su slOr. Sølvbryllup. Fluekl 

Fangerne fejrerJuleaften 
i ByraadsSalen, 

Telefonmester S Ø r e n & e n og 
Huslru, KongensRade 11, Thisted, Hundbo 
k.n Mandag d. tO. ds. lelre Sølv- Torsd ag ( 
bryllup m.nden rI 

_ Onsd.g d 12_ ds k.n Tømrer været ro li 
Hans P e d e r I e n og Huslru, d. der II Arrestforvarer Magousseo 

fortæller om Juleafleo og 
om Kostforple'oiofen 

Tved, felre Sølvbryllup. nyt, og 
mere end 

i Arrestbuset. 
Del er atminCleli1il: kendt, al Kost· 

forplejningen I de danske Pængslcr 
er særdeles god, og nur man 
lænker pae Skeletterne i de tyske 
Koncentratlonstejre og sammen· 
Ilgner disse ulykkelige Mennesker 
med de danske Panger, hvis Vel
færd paa alle Ledder og Kanter 
er sikret ar el solidt Reglement 
og en kongelig Anordning. er 
POllkellen pli danik og tysk 
Retspleje iøjnefaldende. 

PruRtb.ndler FUndt ventes 

føsladt. 
Prugthandler Rob. PUnd!, Thi· 

sted, der har siddet inlernerel 
siden S. Juli, bliver dømt den 15. 
DCicember. Anklegeskriftel er ud
arbeJdet pas Grundlag af den 
lersle strenge Værnemagerlov, idet 
den mildere Lov 'ersl er kommel 
senere. Del er ~Odlgjorl, at Pilndt 
har forespurgl Handelsministeriet 
om Tilladelse III al sælge Pisk og 
Grøntsager til Værnemagten, og 
al Minislerlet Ikke har nedlagt 
Porbud herimod 

skabet b~ 
Kr. Parti 
Smør hu 
lrullprisel 
ørc. Of 
Mælk 42 
100 Pd. 
Ilørslen 

_ Hvordan ikal Julen forme 
sig for Pangerne i Thisted, spør· 
ger vi Arrestfnrvarer Magnussen ; 

_ I Henhold iii Reglementet 
serveres der Juleaften særlig Mad, 
svarer Arrestforvareren. og der 
bliver ikke noget al klage pIB 
Pangerne vil lu serverel flæske· 
sle~ ng Rødkaal og som Bllerrel 
SøClgrød og 01. Det bliver ikke I 
lilmulle Portioner, men su me
gel. som hver Mand kan proppe 
ned, uden at der bliver Tale om 
Prud ser I. Senere paa AUenen 
serveres Kalle med hjemmebagt 
Kage. Og hvis vi kan skalle Æbler, 
fllr de el hVer. 

- Gælder del alle Panger, og-
911 .Hlpoerne l jl 

- Ja, naturligvis, vi kan da 
ikke Juleaften gøre Porekel paa 
~ogen. Og del gør vi heller ikke 
I det digUge. Maden er ens lor 

Blter 29. August 1944 bar ban 
ikke - mg. Vidneudsagn - balt 
utilberligt Samkvem med Tyskerne . 
Det kan venle!!, at Lrs. Rasmus
sen vil kræve Sagen henført 
under de mildere Beslemmelser i 
den anden Værnemag.rlov, og at 
Clen lange Internering skal gaa 
lige op med en evt. Pængselsdom. 

Ydby Menlgbedsraad 
har konstitueret sig med Gdr. 

Chr. Larsen som Pormand, Fru 
Dam, Næstformand, og Postbud 
Jørgen Pedersen som Kirkeværge 
og Kasserer. 

Tinglyste Skøder. 
alle, nlar undlages de Panger, Pra Anker Nik. Pederaen, Østerild, 
der har Ret til al skaffe sig Inden til Tnehandler Chr. P. Chrlslenlten, 
Kost end den sædvsnlige. Men Ø.lerlld, Købesum 1172 Kr .• ikke sær.k. 
der er ingen .f dem, der døl'!r vurderet. 
med at bolde Sul paa Kroppen Pra Ar.ker Nic. Peder,en, ØsterUd, til 
del er tværll'mod almindeilgi, .1' B ager Pru ADdre. Thomsen. ØsterUd, 
Pangerne tager paa i Vægt. VI Købeltum 1016 Kr., ikke aærsk. vurd. 
har haft en, der i Løbel al nogle f 
M • 

ra Enkelru IngerThoUBgurd, Hund· 
line er bragte sin Vægl op b paa lOK org, til Peder Chr Niel.en, HundbOrg, 

g. over sin Normalvægt. K.beaum SUO Kr., ikke sEnk. vurCl 
- Skal der være Juletræ I Arresten Juleaften; Fra Laur. Chr. Thomeen, Hundsirup, 

3 pC!. 
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Øllen. Politimesteren og Am'et hl.ted, Købesum?JOO"l Kr. plua Leaere 
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den 16. L>ecember 1(1. 16 pre Pllll Hotel .P1Ietnh:" 

ekstraordinær Generaltorsamling. 
Deg .. rden: a_t,. ... I •• "_ Fora •••• Porbln1l •••• 

m_d Udrenenlng. 

AU. ".1' MedeplIgt I 
!:idmme Da~ KJ. 18: Ulk_nen med bUUr Spllning.; 

~ 

ø •• t"I'"I"n. 

• 
l 

Til ~ordellol juløvelgølenJuden i 1 histed 
op/firer Marinue fra ffanstholm 

den meget morllomme 

an selv= 
MARINERI.YYEN 

som offentlig PorestIllIng paa Thisted Teater Søndag d. 9. d .. KI.18 01118. 
Marinerne underholder I et P.r Timer med Sketch, Sang, Muelk m. m, Der er 
PoranJIl ved Cbr. Chrlltenaena Boghandel (Tlf. 264) fra MandBR den 3. da. -

Billetprisen er 2 Kr. over hele Salen. Mil 

__ V_rn_pligtlge .. ar Adgang for "alv Pr ....... 

,. 
_,I Eli ril//iI/ !ul'llav.1il Mandfolk: 
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tilde 2. 
l'IJI S'I' J<:: D ;\M TSAV i S 

Agressiv Marinevægter 
i T h isted. 

Kvindelig leder 
nistisk l 

,,' 11 ~ ,,('{'c'ml""', 
Lønlul-:' ( ..• _____ _ 

···:·········~·I ......... . . : 
Thisted Andelsm~lll!.! i 
• 'l't,jcron 2 J.{I. : 

" cl IJ<->tist;· Produkter; :" . Il ri "'!.'-)l i '/ hi t,·d J,,'h IT)(II~(J, I 
l Formid,hg. s 19'f'1l /Ilod dr n II 
A u' VI. . T;lIj,; {'hl', ~anHIf'J. II 

I lml 
1<1 I I 

I Il I 

: r J I , ,,-
• Je\'erl'r c 
: J\U.:I,Ji • ;Sl'>1OJt - ! 
: FLØI)1:-It; . • ,'-iull Jot"uylig \<,<1 .!fllm J:, t 

, (h 

fuld ~ 

• I Thi..:1cd slll~I'r nlll'" :0 
: 'I'J ,f,,/L'd Flødt'·l _ 

idmntl ~ 1 ~ _ Aar 1',1 I1~Y J. 
,"'::UllU"j t,. till;tlt f"l" Ilt h " 1 

" ,nlly, 

: ...•... ~ ........ . ...... ~- funr 'n·t ~()m :Mal'inr''\:, -g'l(,' ilY; lIIS! ,! , 

fliH'U pt.lfort :utden iy J, 'I'j n~: li, il,Jd il I (j .- .- .Al SJf1K·~ 

Entreprenørarbejde 
udfores, 

V:l1dcJ1lllr An de l ·Sl ' lI. 

Margrethevej 3, Tel!. 859 k, ben. 

- ' 
." DL 

tilfældigl f:mdt den J1lJ"'declc 

D ,I" hJlJl lwm ind i et Fc-l'Cng, ," ' I ," , J 'n' som Jiggol' IIH c l ~~ Ol'~ 
1'1t?' 1]C , • ' t I I' rcskoven. Ved 1\ yse met Slll 
Lommclampe hon Pll.'l en Dyngp. 
sten der lillI i Huse~, san Over
ruont:oren JIOget, glimte, Han 
nemede en Dej .tf Stenene og 
fandt del'efter først en Barnecy
kel og seJlere den ~1Yrdede Dreng 
liggende dækket til under Sten 
og Gl'ene .. 

Mund" og Klov
sygen synes at 

brede sig. 
Vetel'inærdirektør Gcrh. Petersen 
er do" vedvarende Optimis t. -
Danm~k leverer ikke ubetyde
lige Partier Vakcinc til E"glæl1~ 

derne I Syds lesvig. 
-

Veterinæl'dlrektoratets Ugebe
I'etnmg fol' Ugen til og med den 
~ , December er ikke ubetinget 
dlfredsi>til leTh(1~ . Del' er for hele 
:.andet anmeYdt 13 nye Tilfælde 
Li 1fund- og Klovsyge, det stør
!Uf Ugetal gennem lang Tid. TiJ
æirlene fordeler sig med 1 i Som 
tmt, 7 l Vejle Amt, 3 i Handel's 
.mt og 2 i Rlbe Amt. 

hl. :1. l Thi.'ltcrL D08Udf'n hl( v han ;\1 J r h Tt TI 
.,blld (J\'('dnr l'll TiIJll:gM111Idllg'f'. ,Luk ,( t t 
hvol'efter llHn i sin Rgi'nsJmh nf VIU' blevc r,,! 
Mal'im'\l.l~gte1' i ~T! HlI'!;:]W 'rilfwl- JwndC' -L,', 111 t Il 

! 

d 
e' 

de "JinJ have ~talld.'let Thi lcdhor- fol'1..Jllt, ;It .1H! n v' ~'1' 
gere og ladet disse vi,dt.PI'e, nw~ rupH T·.jf,ndflm i ,:,cnnel '~' Il 
dens dl' val' beordret til at BtH!! w'L f(f'fJn<.>rnhullc1 af h 1 "le', (g 
med Al'mene i Vejl'el. DettIl var en h':l1llllneral ha de 'I ham d 
:maledes rrilfældct i 1:J4,1 j 0RLcr- afskudt!' Pl'Ojektiler. 
gade, hVOI' det gik ud ovel' Sta~ . - neLtcJl p; 

dn r, tioJUmrheJdel' .Teppe!'!en og IJar~ tCl' Afhøring tl ) 

berlæl'ling Bent Ch,'isLenf>('n, og I 
l Mm·ts i Aar paa Aalborgvej, Optra .. adte tnwndc og o"-(>I'le ~('n, 
hvor han krævede Legitimations- l' Samtliw' V"dn" vJl'klal'ede, a 
kortet fOl'evigt af StatlOnsur!)cJ- Samuel ,ed Vi italionerne havd. 
der J{arl Nielsen, medens denne optraadt i allerlwje·,te Grad I u
skulde staa med Hænderne i vej-I ende, V;J~l'et 0verlegen. fræ~- W 
l'et. I AprIl l\-faaned j AaI' havde næflvis op: i et enkelt T'lfæ de 
Samuel, ef Ler et Attentat mod en havde beordret en anden >Ialine
Bil j Thisted, truet tl'e Thisted- vægter til at foretage YiSitatiu~ 
bo/'gere med Revolver og aflevc~ nen, 

'j'et dem til tys]{e Politisoldatel', Samuel seht benægtede ikke at 
De paagældende havde dog faaet have foretaget Visitationerne el
Lov at gaa igen . Endvidere hav- le/' Anholdelserne, men hævdede, 
de han holdt Kioskejer Poul Chri- at han i alle Tilfælde havde op
sLensen op og visiteret ham. traadt høflig og paa en JYæn ).1aa,-

Samuel, del' hal' indtaget en de, 
ovel'ordnet Stillmg indenfor Ma- - Ved godt 13-Tiden tog Ilet
l'inevægterne, forklarede j Ret- ten Middagspause, KJ. 14. he
ten, at han val' født i Thisted, g,vndte Proceduren, og Dommen 
hvor han havde gaaet paa Mel- falder tidligst ved 15-Ttden, 
lemskolen og slden arbejdet paa 

Russerne i Polen. 
HæYder at der kun er Styrk ' 
til Bes-kyttelse af Forbind L-.es

linierne tilbage, 

Lrn 
:llssis ~ ~,;~"-
1L t JcP 
J.\Iosk\ a 
l USSi~K 
i Polen, 
II sI;:, tt For 
nt til de Vl tJ 1:-; 

~':-;klal\{l. 11, 
",lml 'slalin g'1 

lPd('s (111fyldt, 
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e 
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Frost over hele 
Lalldet i Morges. 

I 

Sn 
lola 

T , 

l 

R 
t 

"Der er" - udtaler VeteriIlæl'
:rektor Gerh , P etersen i en 
~tale - " i de sidste to Beret
il1gsuger sket en noget størl'e 
l1ittesjJl'edning end ellers i Vej
~mt! paa. Handbø!-Eg'nen, Nå-

111gvJS ,er der sprøjet og bliver 
l' sprøJtet OVe1' bele det paa
!ld:llde Omraade, og f01'h&'1-
nttig lykkes det derigennem a i 
;p:ænse Sygdommens vide re 
b~edelse, Men det ma.a j den 
I,'bJ,ndelse ikke glemmes, at del' 
arm~smæssigt gaal' 10- 1,1 
!r~. l enkelte TIlfælde endda 
tIl 8 Uger, før et vnkcineret 

l~Hbriken "Tliy" og pan Fjer
ritslevbanen. Senere arbejdede 
han forskellige Steder rundt i 
Landet. Han bJev gift med en 
tysk Dame, rejste i 1939 tit Fm
land som ).Iaskinarbejder og 
vendte hjem igen i l\faj 1940, 
Han tog Plads paa tyske Ar
beJdspladser og blev i 1942 af 
Dansk Arbejdsfællesskab anvist 
Arbejde som l\Iarinevægter i T.b.i
sted. lIan havde v.-eret mtel'<'sse
ret i J.A.K" men var blevet in
teresseret NaZIst. lIan lun'de til 
ut hegYl1,de med ingen Uniform 
i hvilken Forbindelse der oplæ~ 
stes et Bl';~\', som af l\fadneinten
dan turen i Thisted 22. Maj 10,12 
VUl' sendt til Politiet, Der stod 
h~l'i , at Mal'inevægterne var ud
dannet i Vaabenbrug og i at a1\
hulde F{)J~, og'at }Tandskabet S('

nel'C vilde fa-c.'l Unifol'm. Man vil
de ikke opgivc l\fedlemmernC's 
N a vne, Det var Samuel.:.:. Ind
t ryk, at P olitiassistent Uoscn
g reen havde lwesse-t T rskcrne ti l 
at ifol'c l\Ial'incvægt~rne Uni
form. Det var hans Opgm'c som 
Leder fol' Mm'iue.\·'l'gtel'llC at an
melde bl, Tyskerne, hvad d er )las~ 
serede mdenfoJ' Va'gternes Om-

1,,01 nh \ 
o rolOg~Tn 11p1;\"" r , 
I l t r lturen \ i te 
hde I mi d BI 

Lcm - I ~ 
4 er hJeven gjort helt immunt 
~or Mund_ og Klovsygen, Og 
.nne ~elJemtid kan del' fol'c
lme TJIf~lde a'f, at et Dyr 
ttes, . bliver syg og dedgen. 
I maDlfeslerer et nyt 'l'iJfa.j!Og oftest gansl\(! !I'tte, Men 

Ide af den Art (!I' hcldig\-'ii{ 

• , , • 

gelsk Side gt"rnt1 en FOl'l.<wtlt'l!il' 
deraf," 

"III/M mt'gen Vah:t'inC' ll1'udllt,c-
,-_A.-., ... 'ril "',, '" 

,. nd 
!l, Knhl n ha\ 'l o L 

I~nd\ IG re '81 \1 l' ~I 
Bornholm, I"~n 
.:n'll,lIld. t 1) 

tsndt ~1 lu . 
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Besætninger, nu 45. 
Indenfor Svineavlsal'bejdet el' 

der kaaret 17 Orner og 6 Søer. 

Jo· Entreprenør Høje-Klistensen 
~sel ? f H, i Gaar ved Retten i Vester
;ud.. vig sin Fængslingsfrist forlænget 
lium :med en Maaned. 
væ-

;uds 
fle

i de-
• 

~ SIn 

Retssag om Køb af Destruk
tionsfedt. 

Ved Retten i Vestervig var 
Sæbefabrikant Thøgersen, As
høje, tiltalt for udenom Fedtcen
tralen af DestI'uktør Sønderborg, 
- . Ilt h"vp k"ht 1220 k . 

, 

• • 
I 
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Solgte l'n Vogn ti l Tyskerne. 
Henry Jensen, Gettrup er ved 

Retten i Vestervig tiltalt for nt 
have solgt en Arbejdsvbgn til 
Tyskerne fol' 1100 Kr. Han hæ\'
del' imidlertid, at det nærmest 
val' et Tvangssalg, da han men
te, at Tyskerne ellers havde ta
get Vognen. lIan onskede fort 
forskellige Vidllcr pna Hnn<lelen, 
IIVOl'for Sagen blev udsat. 

Ulnv lig Il unde l med Tubnk, 
Ved Retten i Vestervig Cl' Hen

Hing Sorellscn, Cettrup, tiltltlt for 
nt have knbt 1000 CIgaretter af 
Holger Sloth, Hvidbjerg. fUl' 36 
Øre pr Stk, og videresolgl dem tIl 
lyske Soldater for 50 Øre, End\'i
dere l:a1' hnn kobt Cigaretpapir IIf 
Ty~kcrnc, linn erkendte sig skyl_ 
Gig. og Politimestercn kl'lc\'ede 
Frihedsstraf og Fortjenesten PIIII 

Hodl 425 Kr, konfiskeret. SIIKcn er 
optaKel lil Dom~, 

Sfllll" IIln hJell1nlllL!l\'ed,~ '1'ohllk til 
pri\'llle. 

Ct'lIIl,1ntølohcr Nicollljscn VIII' ved 
nulten i Vc~tt't\'lg tiltnll for ikke 
ro! hm'" anm~lelt sit Tobak~nrenl til 
1'oldvu'~rUlt OJl' ut have 80l(lt nf øin 
Tohul. til prLvate. Dommer .. n til
bud HI ordne SIIR'''n mcd CII Bode 
\I/IIL 1(1(\ Kr .. me'n del on~kcdo Nit'o" 
IlIj~"n ikh'. hvorfor Snllt'n u(l~nt· 
t I'~. 

IlDet frie Nord"s Sammen
slutning med "Norden." 
OplJ~ningcr Om ~Iulil:hcdcme 

for Ilt ~endc Ganpokker Ilt elc 
nor~ke Bllm. 

Ve'd en ekstraordiflll.'l· General
for~IIn;linl( i Aiteg blev "Det frie 
N"ol'd"s ThIsted-AfdelIng officielt 
indrul1<:ret i nNGrdcD"8 Loknl:l.fd~_ 
ling. og Afdelingens Be~I)·rehe 
blev IIdl'idet med folgende ~led
]. mmer; O\'erdyrlæge S\'end Lill'

~en, Lalldinspektor Boe og Krllnf,,_ 
ler 1I11rbo, medens Dr, Bertelstlll 
\·olltle" til ~Nordcn~s HOI'edl'\!. 
\" æsentoulskab, 

Pna Modet Rav Dir. Rich~l\·tI H o
ve <'Il RedeK"relsc for MuliRhe
t:('rnc for Afseudel~e nf G!I\'cpnk
:;er til de nor~ke B"rll. dCI' \'~~r her
loppe i SommCI·. AdskllhKU nf Plej,>. 
fOl'n,ldl'cnc hal' IwmlilC \lusk!'! :It 
~end" ROlldnnne Pukker. men hur 
\ I\'ret nOl/ct i Vildrede mel!. hyo"
kdes cle ~kulde b~~ ~ill' oel. E'·~JI" 
111 elle Givere skftl strnk~ IIn~"Jte 
\' Ill'('el i ri'ktorlltet for \' Ill'('fonYII inK 
11m I'dfflfsclslillndcbe. <IR nmn 
~knl ind"ende en spc('ifi~en:>t Or
I"nrelsp o\"l~r, h\·!ld milli "II~k"r :11 
H'nde bl. li. med AIII/i\"cl~l' nf \''''.r
h'H 111111 dt> fOl'~k"'1ige Ting. Nn'IT 
.~.. I, .. " t 
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, illede og hø-

Husmands-, 
kamling, hvor 
lf1agde Beret
ler Jensen 
[tede med en 
ca, 500 Kr. 
algtes Mads 

1 Bestyrelsen 
en og nyvalg
ren Yde med 
ppleant, 
lingen læste 

Ydby, sit 
Verden." 

ngs Skyttelav 
ykket Afslut
Phonix, hvor 
mieuddelilW, 

en blev i KJ. 
nd Thomsen, 
jerg og Kvnr
Klasse B Ar

n, og Somand 
Ol' bemærkeB, 
Aur, sna det 

tion ut vinde 
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taget snll fOl"nuftigt og tetfærdig, 
s{'m det overhovedet kan lade sig 
gOl'e, 

HjemmeværnsforC!R'ingC!n lægger 
ud - ! 

Nordthy HjemmeværnsfOl'ening, 
rIer i Øjeblikket arbejder paa at 
lt:.gistrere sine Medlemmer i Mod
stand~bevægelsen og inddrage 
Vaaben fra de ModstalHlsfolk, der 
ikke ønsker at væl'e med i Hjem
meværns-Bevægelsen, lægger Tors
ciag Aften ud med sit første Al'
l'angement efter Stiftelsen. 

Det drejer sig om en Foredrags
('g Filmsaften, hvor Journalist 
Knud Damgaard fra Hjemmeværns
ft.reningens FOl'edragsudvalg t 

l':øbenhavn skal tale om Hjemme· 
værnsforeningerne j Almindelig
hd, deres Formani og Betydning, 
Endvidere vil del' blive vist adskil
lige Tonesmalfilm, bl. a. nogle 
Film fra det svenske "Hemværn" 
.!'amt nogle danske Orienterings
cg TCrl'ainsportsfilm. 

Da del' denne Aften er Adgang 
1<11' alle interesserede, og del' vil 
U ive reltet en speciel lntlbydelsc 
til Skytteforeningerne, Terræn
spol'Lsfo re Il i n ger n c, So l daterfor· 
CL ingerne m. v. regner man med 
stort Besog. 

HrenturOIJlwbct. i Hurup 
! Gfllll' var lilfort 230 store og 25 
Kalve, Slagtel'lle PIIII Egil en tildel
te" IC store og 8 Knive, Kobcnha\'ll 
; ... l'.tol·C og 16 Kalve, Svejl!'. li! slo
le, FWlIkl'ig 48 HIOt'C, Belgil'1l ·I~ 

f.tOI'C, 'J'Yllklllnd 55 I:IIOI't',Vidcrf'ft>(!. 
IIlJlK!i store ost l Kalv. 

Onsdag . . , . . . 
Torsdag ... , . . 
Fredag , " .. . 
Lørdag ...... . 

I 
Hidlil maalt i Dee 
Normalen for D 
Ugens max. Tem 

les i Døgnet lil Tir 
min. Temp. -:-3,0 C 
Lørdag Morgen. 

Thisted 
r,ar nu modtaget 
til det kommend 
til 1. Mellem iti 
fra BOl'gel'skole 
cl~sud{'n el' del' 
udenbys Born 
Lr ved at være. 
Skolen, men iov 
pe- all" de indm 
gelsesproven. 

Cyk lctY\'e 
Forleden Nu 

t'ig Adgang ti 
RtlUl'rI ;; Lade i 
ttjaalei to Cykl 
rlel'gl',ards Son 

ltOYI~ 

:<pillel' fol' Tide 
mild to spænden 
Dell cnc er en 
Tl'em i lotl·l..; flcnsen 
Film!l5kuespi nel' 
len, lIen anden h. 
lOkytlt'l''' og ('l' 

WI'st l"Hm med 
0lt K I'udtrll,l(. 

t'M K Jule 
"'n~'.' .I ___ ~_ AmlHtmllcrinj{ i Rknk. 
- __ ' __ m_hl l.,,<t "il.! ' 

:->011\ 

lillI' A.ll1let 11('11 
Mnrtin ,1(llIansl' 

, I OUlIIl ltnnl'(l, D. 



Ydby :st., har solgt sit Hus med. 
Forretning til Skrædermester Ver
ner Brødbæk, Holstebro, lor 20,000> 

ds. lejres Kr , Overtagelsen er sket. 
gaard 
Thisted. 4 Aars fæogsel til Marioe-

er, 

,eJle 

vægtereo • 
... Johs. Garholl, der har været 
Marinevægter i Thisted, blev Lør. 
dag I:!itermiddag ved Særretten 
idømt 4 Aars Fængael og Tab al 
almen Tillid i lem Aar. 

Rædalerne I de tyake Fange
lelre. 

Arldtekt Kombec:h holdt I Aft •• p.a 
Thlated Alholdshotel LY8bitledtoredrag 
om sine Oplevelser i Tllintetgøretses
lejren Oachau i Tyakiand (hvor ban sad 
a.mmen med bl. a, Overbetjent J P. 

• 



i I 
le var 

Por 
op· 
iglo 

SieJø . (le uden medvirkede 
Redaktor BrunlfZ81Jrd. og UDll:e Menne
sker optraadle under !!tort Bifalj med 
San _e og Komedie. 

Sam· 
blev 

Hjemmeværns-Møde i Thisted. 
Vi har modf8~et deUe Ind

læg: 

B. Nordthy Hjemmeværnslorening. 
og der i Øjeblikket al beJder ",aa at 

Om registrere sine Medlemmer I Mod
stand'bevægelsen og in~drage 
Vaaben rra de Modstandsfolk, der 

at ikke ønsker at være med i Hjem· 
vde meværos·Bevægelsen, lægger lora

dag Allen ud med Bit første Ar
r.n~emenl eller Stilleisen. 

Del drejer .ig om en foredrags
ag film •• llen, hvor Journalist Knud 
Damgaard Ir. Hjemmeva:rnBfore. 
ningens foredragsudvalg I Køben
havn skal tale om Hjemmeværns. 
loreningerne i Almindelighed, deres 
formaal og Betydnin!!. Endvidere 
vil der blive vist adskillige Tone 
Bmafilm, bl. a . nogle fitm fra det 
svenske eH emværn- saml nogle 
dan.ke Orienteriogs· og Terrain 
Bportslilm. 

Da der denne Aften er Adgang 
for alle intereBserede, og der vil 
blive retlet en speciellRdbydelse til 
Skytteforeoingerne, Terrain sporls 
loreningerne, Soldaterloreningune 
m. v .... gner man med stort Besø.,. 

Pu forh.aod Tak fo r Oplagelsen. 
H. H e b s g a a r d. 

Da Ilamt. Grammofonplader. 
fra i Dag ophører Afleveringspllgten 

for brugte Grammofonplader, 188 man 
kan k.be nye Plader uden at skulle af· 
levere li!smle. 

Soedsted Husmandsforening 
holdt Fredag Alten Oeoorollor. 

samling. Formanden, Chr. Boje. 
sen, allagde Bentning Ira Lands-
mødet o end~mand 

slUkket Den havde pea 
Tidspunkt ~odt fat i fyrrummets 
Uere og Lolt, saa Situalionen var 
fll'Iorli~ nok. I Kælderen blev 
nogle Rør og LedninRer ødelagt. 
men i Lejligheden oven over skete 
kun Røgskade. 

I Aflenl ,og 
1<1. 19,30: Malerne. Andespil pal ' 

HoteJ .Roya". I 
KJ. 20: Poredrag og Film om Grøn

land ved Kontorchef Ph Roaendahl i 
H.eandvær ker forenin2e D. 

Kl. 20: Pslæteatre(: .NI Mænd-. 
KJ. 20: Royalteatret: .Under de evige 

Stjerner' . 

H eje. Krisleo seo .Sage D 

lager Tid. 
Bedragerisagen mod Entreprenør I 

Høje·KriBlenBen, Hurup, bliver en 
al de størBte i sin Art her i Landet. I 
Al ene Lønning.bedragelierne lor 
Aarene 1943 - 44 - 45 andrager 
486,000 Kr. og de almindelige Be· 
d"'geriforhold har man slel ikke 
sammentalt endnu, saa man kom· 
mer antagelig op over I Mil! Kr. 
Det omlattende Revisionsarbejde 
ventes at være afslullet omkring 
15. Januar, og Politid regner med 
at have tilendebragt sif Arbejde 
Bidsl i Januar, men derefter vil der 
antagelig gaa endnu et Par Maa· 
neder, før Sagen kan bringes iii 
AlgerelBe ved Retten. Den er BI 
et saadanlOmhng, at den rellllige 
Behandling vil lage CB. 14 Dage. 

Hotelkarlens forsvindin2s
numer fra Holel .. Royal". 

Hotelkarl Villy Dam var i Dall 
til Forundenø else.lorhør ved Rel· 
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købing OH 
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Dlelelmo1oftn vII kOire 

Kr, og Leve,'ngllld~n er Ci. 
Air, Por TllIen er Vllerk~11 
kuf, 1460 H,K, 

Til DJeselmolore !1 skar Th',.".,~ I 
Tillige I Odense levere en 
r.tor. der vII ko,le mellem 290,000 I "",;'"' 
og 300,000 Kr. del .HoJd 

'"';;;;0;, Meledet 
fOfk'arede han, 
lores".el under 

.. Nordeo· Dg 
PortnlnJjC'n 

Irle Nord", 

Idel Samuel, 
helligt og 

Alder/ng holdt 
nlloranmllng, og 
mensJUlnlnRen med .Det 
endell~1 beseglet Til al 
r Norden"! AldeHngsbe5.yrelsc 
valgtel OverClyrJæge Sv. Lllurn, 
Læge BerleJsen og Kranfører 
Harbo Læge BertelSen IndvIrgies 
J .Norden"s Hovedrepræscnla/ll. 

'ø,' CrI kammeratlig 
med de to Mænd, der 

h·o", I 1111 J .Plllteur"S Porl, 

skab. udenfor 
Ohek'erRIchard I 1945, hvor Ire 

nogle Oplysninger om op, forklarede Samuel, al 
al Gavepakker lU norske n, en SabOlaJ<lehandllng nelop bavlle 
M.n skal I alle den Slags Tilfælde lundet Sled, Bn fYlk Solllat had 
hllVe UdlerselsllUadelsp., der seges ham assistere ved Afhøringen 
paa Skema, aom lalls hos Dlrek- Ire Mænd, der VM holdt op, men 
lorelel lor Vnelorsynlng, Vogn- Samuel havde sergeI lor, al 
magcrg.de 2, Kebenhavn. I'" Mænd fik Lov al gea 

N •• r N." ... er e .... 
Et herværende Bind ~ar broll:t en 

Meddelclse Oln et Slue_moul t Thlstcd, 
t hvilket en ArbeJdB!hand Joha. Andct· 
.e" var Indblllndlu. 

Da Kioskejer Poul Chrislensen 
April 1945 blev holdt op, skele 

det løral elter, hvad Samuel vilde 
kalde grov Provakallon. Men og
saa her var SlImuel den flinke og 
elskværdige Mand, selvom Tonen 
!lok var noget bøs. VI cr B"modet om al oplYBe, ul det 

Ikke drejer ijtg om ArbeJdBIn.nd Joh8, 
Anderlen, Nørrc/lode .&b. tI!)m Intet hH 
med denne Sug III g~re. 

Mads Samuel fik 6 Aar. 
Hu vil appellere til 
LIDdsrelleD. 

Under den fortsalle 
fhv , MIrInevægter M. 
ved Rellen I Thisled i 
oplystes del bl. a" at Samuel VIH 
blandt de lørste Mørlnevæglere I 
Thisted. Han ber da Ingen UnJform, 
men havde pu sll civile Tel pu· 
9yel el Armbind. 

l Rellen blev oplæsl en 
al 22. Møl 1942 iii Pollllet 
øled Ira den 
lur, hvoral 
vægterne var 
bru~ og I .1 anholde 
Samuel indtog en 
Stilling I Korpset, og h.vde 

._"= . ".-- -=-"'.0-=-_. __ _ 

Som Vidne lerles 
, I 

Stalionsarb, 
østergade. 

en Allen 
I ~P8Steur·s 

Pari var blevel af Samuel 
og cn andcn Marinevægler, der 
1I00/endte en meget streng Tone . 
Vidnet og hans Kammerst, Bar
berlærling Bent Christensen, som 

og lalle 5l1mmen, blev vlsi· 
ol! Ilherl, men derudover 

'~;':;,,~rnlel. Bent Christensen for· 
~I overeusstemmende med 
Jeppesen. 

Slallon&8rb. Cerl Nielsen var 
1945 blevet si Indset 

muel. 

af Samuel. Han 
/lJherl af en I '~d" 

efter Ordre IIf 

HoleJkarl Henry Møller Jensen 
ølod sammen med Bin Bror og en 
Ven udenfnr Helel .AHlberg- I 

I 1945, Samuel og tre tyske 
havde visiteret dem, og 

havde brugt Ordene: ~Op 
Hænderne lor Helvedf'-] 

'Ol 

Dc-f II , , 
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Mllllonødvldol •• pa. 
Mor •• EleklrlclleIlV.rk. 

III .1 lomild. i"",~~_, de' p ....... de .'_' 
lull·id.omr .. d., 
h.vdll _ r 
."meldl Be MOlet' IfllOt.oøt kr. or 

eø Oeoer,letr III .iDO,ooø ICr. 
Opløller,e, 
V.ll en p"llluh'! 
IIrllll~n VII Ikke vtolllll 

ove"ar M.tlnevell'rln~, men 
mu~1 'N'nle heUrr Ilrk~ .• , 
h.u Pellet h.vlle ve,tl 

Urr h" I nOal" Tid v.,et lø,1 
Po,h.ndlln"e, om Ullvlrlr.Jlr II 
M.,krnk'.""" p" "'10'" BI~kl'" 
elleUve'.' oa 8Ulyrel,"n hit "U 

vedl'lIe' .r k.be "" Dlrulmrllur 
hOl AIS !hllmer.t~r " W.ln ['1111 

Z800 H K, 
Udvld.lun II VR,ke' er aod. 

O,.n ('> "'1.1 , A.r 
Irl Thl,u,d I ~I II h... v.ll blevel 
der kuode .lre. 
ul Skrek I 

Ire"dl .r Blekltlcfle'lr.,del, air 
Bcølyt .. lun. Vedllgd.e .kll nu 
'orelR8Vu ri! Oodkende!le at Ny· 
ketil,,!! 8yta.d og Anderurl.kabel 
Mo", Ble~lrJcllelllo,.ynloK· 

D/uellllOloren vII kOltc 800,000 
Kr" og I,.everlng.!ldro er ca. 1 
Air. Par TIllen er Værket. Mukln· 
1rt.1. 1460 H.K. 

.1 HIII~r up' 
var blevel 
ver blevet 
ProlekIlIer, 
II have pfllel 
Ad.pur,,' om 
dlw 29 
udla"e 
,uel ",I 

blenl .~."~':~ PoJl/i. 
Til Dleselmlltoren 8kal Thi, B. 

ThrlRe I Odl.'l1ge lev .. re en O .. ne
t110r, de, 1'11 ko,'e mellem 290,000 
Oll 800,000 Kr, 

h'. '~".~' lind rIglIR 

.. Nordea"' og .Det "'e Nord". 
Poren/nilen .Norden a

• 1"I:11,led. 
Afdeling hold I Predøg Allen O.ene· 
røUouamUng, ofl her blev Sam: 
menlilUlnlnRen med .Oet (de Nord 
endel/gl buelIlet Til Ilt Indlrlede 
I Norden·s AldellnflSbeBlyrelsc 
valgte. Overdyrlæge Sv. L.rsrn, 
Læge Berlel!en og Kranfører 
Harbo Læge Bertetsen Indvllglel 
I .Norden·s Hovedrepreøenlalll
skab. 

DireklørRlchørd Hove Irems.tle 
nogle Oplysninger om Alsendelseo 
Ir Olvepakker til norske Børn, 
Man skIl I lilie den Slags TUfælde 
have UdlørselsWI:ldelse. der søges 
pas Skema, SOIll lan hilS Dlrek
tonlet lor Vsreforsynlng, Vogn
magerRIde 2, København, 

Et hervæ,ende Bllld har br81l1 en 
Meddelelse om et SIlIrImDel I Tbl~ted, 
I hvIlkel en ArbeJdsmand Joh!. Ander-
.en vor IndblD.nder, 

.II han Ikke 
lerlero~ I Thisled. 

011'1 del .Hold 
loden/or Melerlet 
forklarede han, del 
loregutt under hyggeURt 
uter, Jdel Samuel, som allld op· 
Ifudle befUgt og el6kv!erdliOl l , 
havde rørl elf kammer aili g Slim. 
lilIe med de Io Mænd, der blev 
holdt .11 J .. Pnteur"s Porl , 

AI Hensyn 
Mar!uevægterne 
.Pll&leur~. 
Bogerrn. Larsens I 
BaTaljen udenfor HOlel 
I April 1945, hvor Ire 
hold\ op, forklarede Samuel, al 
en SlIbotllRehsllOIl01:: nelop havde 
lundet Sled. Bo tysk Soldal bad 
ham assIstere ved Afhøringen 
!re Mænd, der var boldt op, mell 
Samuel hllvde sørget lor, al 
Ire Mænd Hk Lov al gu 

Da KioskeJer Poul ChrIslensen 
j April 1945 blev hold I op, Skete 
del førsl eller, hvad Samuel yllde 
kalde groll Pral/skallon. Men 
SliB her vur Somuel den Illoke 
el5kværdlge Mand, selvom Tonen 
nok Vllr noget bøs. 

Som Vidne førtes Slationsarb. 

VI er ønmede! om Ol oplyøe, at del 
Ikke drejer ~IK om Arbejdlmlnd Johs, 
Andenen, Nerrej!'ade '-b, 110m Intet hor 
med denne ~Bg al gorc. Jeppe Blglt Jeppesen, Øslergade, 

Han forklarede, al han en Allen 

Mads Samuellik 6 Aar. r Efteraarel i MejerIet ~P8Sleur·s 
Porl var blevet tmall III Samuel 

HIO vII appellere iii 
LaodsrelleD. 

Under den for1181te Afhøring al 
fhv, Marinevægler Mad~ Samuel 
ved Rellen I Thisled iLerdags 
oplysles del bl. II., al Samuei Vllf 
blandl de første Mllrlnevæglere l 
Thisted. Han bllf da Ingen Uniform, 
men havde PIB sil civile Tøj pu
syet el Armbind. 

J Rellan blev oplæst en Skrivelse 
af 22, Maj 1942 Ul PollUel I Thi. 
sled frll den lyske Marloelndendan
lur, hvor.f del fremgIk, al MIlrine· 
vægterne vir uddannet I Vaaben
bru,q og I .r anholde Polk. Mads 
SlImuel Indtog en overordnet 
Stilling I Korpset, og havde PlIgl 

_--=. - -c:- - -:-- - -==-=-'--__ 

og en anden MarInevægter, der 
anvendte en meget streng Tone 
Vidnet og hans Kammerat, Bar
bertærllng Bent Christensen, som 
slod og tillie sammen, blev 
teret og alherl, men derudover 
skele inlel. Benl Chrislensen for
klllrede overeusstemmende med 
Jeppesen, 

Slatlonsllrb. Carl NIelsen var i 
POfllarel 1945 blevet staodset paa 
Paartoltvej af Samuel. Han blev 
visIlerelog Ilfhørt af en tililende 
MarInevægler efter Ordre al Sa
muel. 

HolelkarI Heory 
910d sammen med sin 
Ven udenfor Holel 
April 1945. Samuel og Ire 
Soldater havde vlslIeret dem, 

0.".1 I 
III I U'iI 

, , 
Dø' ,I 

2) Til 
I~kt 

" al 

, 

SV.I pli 

:~::I alg/vel 

Handel .... Oa 
Tbl.led 

'" 

der I 

Vubell 
ik Il e 

vil der 
Im a. lilm, 
svenske 

lor sile 
blive , , 

D ••• mj 
Fru I 

'00 k,. 

, 

Samuel havde bru~1 Ordene: 
med Hænderne for Helvede" S • I D I f Eller en langvarig Procedure I ;,,,;, 

0('1... elDokra en hlldl Dommen senlom Bllermld. 
Udafvet .f det d ••• .IIe ArlttJderparU dagen. Den lød paa 6 Aau 
Konton Møl/eve! 4, Thllted. Pængael og Tab .f almen Trrlld 
Ko,4o'lJd: KJ,8-17I' •. Par peraonllge I 5 Air, 
~Wer træff. Red8ktoran bedll KJ Da Samuel var glort bekendt 

• med de særlige AppelregJer, er-
PonwrollOlllo 1187U. I klælede ban. al han vilde appel

lere Dommen. 

Trykllerflll (Ablldgurd Uacoblen) 
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Mølgaards Farvehandel. 

Hjemmeværn. 
Om delle emne Foredrog af JOlJrnnll~1 Knud Dam E a 8 r d, Kebenlmvn 

Tor.dag d. 18. da. Kl. 20 I Thl.ted Re elakol •• Gymn •• tik"" Pore
ledsages af Tonefllma·Opt_gel •• r fra det Ivenake Hjemmeværn 

Oplageller frll danske Terrænlporlb·0veløer og IIRn. Bnlre::SO 0re. 
Alle Intere8allrede har Adgang. specielt Indbyde. Skytteforenlnilernee, Ter

rænaporløforenlngenø og SoldaterforenlnlZer nel Medlemmer. 

Nordlhl' HJemMeværn.rorenlng. 



• ~ .. , l\J1 U. 

etl . SØREN~EN, P"hri.t,rk<f 
Bt. TaMI .... °O~ Vard. har II 

-::: . mCRn lor at 
len~n., Thisted}. Han gaven stærkt delen Paa Po 
",r bende S ildrinjt. af ~e t\lrtærd.e1i~t er d( r laretalol: 
TIlstande. dEr rudede l Herrefolket. Menlle~ker, de 
Fangeleire. ØR han tore'liiste en Række d n ~h\'r$ngte 
auter.tiUe. chokerende Lysbilleder, som de.t er d ab'H 
ar tage-t \ ed de .mere.-:1es Ankomst til Maar ove, tor, 

Lejrene. Til Slut krævede h.an Døds- lndran1mel al 
domme over de danske Stikkere, der Smat\stt.>n. el 
.bavde solgt deres Landsmænd til St~dcr i Nør 
"TYSkerne. piia, at ell t 

Dora Miehes Urne bisat. 
Cirkusdirektør Fru Dor. Mid,. 

lPlinmr$ Urne blev i Oaar, elter 
at Pastor em. Lundbye havde ind· 
viet familiegravstedet i Ydby, h0j· 

·sat. Dette I~ndt Sted under Til· 
·stede.værelse al ca. 50 Mennesker • 
. væ~eetIL<! tilrejsende nære Venner 
al f am.H",n. 

Efter at Urnen med Fru Miehes 
Sløv var sat ind i Mauseliet sam· 
ledes Følget til en Mindelest i 
CirkuSIraarden. 

Den fe.tlige Marinerevy 
paa Holel .Aalborg" i Thi,ted i Oaar 

-eG' et Overskud p.a 1000 Kr., som ti1~ 
ialdt.r Velgørenbedslormaal i Thisted. 
Til de to Porestillinger var der el stort 
Publikum, 80m var overmaade veltll
Iredse med Mannemes Optræden p .. 
de skr .. Brædder. 

fOlnojl!\se i I 
holde disse : 
Varde Po\iti~ 
sy_tematisk E 
nærer Haab 
naa et Resltl 

Be 

Otto Peter 
gl. Beflr8ve~ 

Kirken. 

Dorthea } 
Aar ~I. Bel 
Vestre Kape' 

Karen To 
Begraves T 
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Fhv. Mejcrlbl'øtyrer Jenøen 
føftr 81n Dom I Dag. 

Sa,rrn mod Gdr. 1'0,,1 s..w ........ ov 
u b}c,;, .. t udRal. 

S.muel fik 6 Aara Fængsel 
lian "il appdltn _ • 

Vo ... " 
1,.r til Fon 
1'.7. hl N 
Vrue 8 u .. , 
<IV 111 K ••• 

o. Uad ... " 
I ,:",orntidda.rs ~kuld(' s...'rrdu'n 

,l1usled hn,,1' bebandlot elen 
StIr:, som Hll]:lI.IIdvokn\.(on hat ~. 
ordret n'J~t mod C;'k Poul Ron_ 
dl'Nlkov, Bronel, ror OverLræcl<,l ... 
ar Strnffelo\"~tlllø; 1I11:et v~ III h ... 
H' henvendt Illa Ul Vlernemar:ten 
Oll !løge Hjælp der Ul at flla op. 
tar:et en Arllkel I Thillled.Blad~ 
flt'. Sagen hnr Imidlertid mllat
tet udlllCt\.(oS, bl. >1.. fonli el VIdne 
ikke var blevet lndknldt, 0ll fordi 
viase Fonnahteter i Sallen endnu 
ikke er i Omen. Søndenkov vII 
dOIl bh,,·e fremstillet i Eftermid_ 
dng og Forsvareren, Landsret.
sagforer Rasmu~n vil s.ikkert I 
dette Hetsmode kneve sm Khent 
10sln.dt under SRgcn. ~mstor
handlingen knn forventeh g Ikke 
finde Sted ror efter Nylaar. 

F"~l LonJall" EherrrUddaJr w<l 
HI·Tlden kun.I., :-;a·tn:twn I n". 
r.led RI,III"'· Dom l !-\a""n mod Ma. 
tlncvlI:l!"ter Mnda Chr. Samu~l 
"'~r forudrn "In Vlrktl<.omhed ..... n: 
Lider af Marlneva:r:teme o....,. 
to..n"de d~("t en Slap Pnvat
V'rk.omh~ De manKe Vidneud. ""'*" var IP'Ael Imod Samuel, der 

11ft. 
h~. vml vt 
.·ormo.nd. 
aorrI ~ ... U 
Cl,. P;.,,~I 

KuH,er 

lnd~t'l!ed .. , tU ltcttellll mlldc~tcl !-ok 
Dorn af eln FOl1lvorer, Landercta- hH t.l .. 
,ngforer ItumuBIICn, medena An. 
klageren, Landllre~lIrf!r ULt. 
lien, knevede Dom efter Anklllge. 
r;1criftet. 

KJ. H begyndte Særrelten Be
handlingen af den Sag, der er 
rejst mod MeJeribeBt>;cr Svend 
Jen~, Sundby, der tiltAles for 
Ilt have ,,stukket" en S"!dcnt og 
ror uordentlig Bogionng a( 
Sundby Mejeris Regnskaber. An. 
klager er LIlndllTcls8Bgforer Lar. 
sen medens LnndsretsaagfØrer 
Jen~ ~U85Cn moder som For. 
svarer. 

Poul Sondenikov ltlev 1Ø!;lad t I 
I Retsmødet I Eftermiddag beo 

g~redc Forsvareren Sønderskov 
IOllladt under Sagen, hvilket An
klaaeren som Forholdene var in· 
tet havde imod, hvorefter Son· 
dc.rskov blev losladt mod, nt han 
ikke deltager i nogen Form fOl" 
l.olitisk Demonstration og ikke 
f. røoger al forsvinde. 

Ildlos pau John nulle I 'MIlbll'd. 

Dommen kom Ul at lyde pall G 
Aars Fænpel med F-..a.drRg nf 
1!tO Dage ror VaretægtaarTUl Ol 
l<'rakendelse af almen TIllid for 
fem Allr. Samuel, der tilsynela
dende var overnlllket. over Dom· 
men, bemærkede straks. at han 
"ilde appellere, men skal nu drot
le det. nærmere arunmen med lIin 
SngfoN:!r. 

I Aar!! .'rn~1 for al ha'·e 
Været Marinevægter. 

keVR 
wm 
h 

Særretten i Thisted behuldle
de sent LcJrdag Ert.enniddar: en 
EnlJ, der var N:!jst mod en 'Mand 
\ed Navn Alex Garhofi, der ha.v
de rungeret som Marinevl1;:gter i 
Thiskd i et Par Aar lil Kapitu
lationen. 

S"lIu ",,,, 
Ko~ 

Dommen kom til at lyde pna I 
Aars Fængsel og Frnkendelæ af 
almen Tillid i rem Anr 

60 DaR" Fængscl (or DeruselM. 
Roland Chri8tellM'n, kaldet 

• Fredf'nkshavneren,M der utalli
ge GanRe hAr ,·ære~ slrarf\!l for 
BerulK'hw, idllmtes i Formiddags 
ved Rellen i Thillted 60 Dages 
Fænpl. 

"'''' 
b,.r 
l·n I 
A,d 
Koø 

l., ,,, 

BrnndVIP~lIet bh'v i Gllar For· 
l1'iddnlt. nhermH('t til JohnB('u.nlL(o 
i Thl~ll,>d, hvor der var 0i"'øullet 
IldlM i K .. IMrl'n til 8kotøjøhanrl
I(·r TIli.!I'onrdl VIlIIf. I1dtn ,tom' 
I df' rra F)'r("1 Oll" h"'"'"d",',j" •• ""m""'.J _______ • ______ _ 
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en landbohøjstolen, 

a n s t h o I h a y n e n. 
Fhv_ ~Iinis1er Fiblgers TnJe ved Finanslovsdebatte n. 

l lån Tul .. i FredaS" ""'" Ind· Tid e r del SIden. at det blev vcd
ledn Ing l il FinarW ..... ~b.t~n bt.get. her i rugsdngen .. t. byltlI'l 
nd t.o.lle 0> .... :Mimis\(!r V. F i b i- diSlle V~t.k~'1JllhaVDC _ ikke er 
gc> r .ng . .. R\g9dag1;tl<iende- · foret;ngeL ,Uldet. e n d al d ., ," er 

For nogle Dage side n san jeg bygget en Ydermole. 
efter i RigsdRgstidende for 26 Jeg tror , at man pM det. 1'ldli-
Anr sid en , du Jeg h oldt n,il1 fu.r- pUlkt vnr noget. ootænkf!lig ved, 
.. te 'J',ue vcd FinnnslO\-beh,u,dlil" om det overllOvedel kunde lade 
R"lll ho," l Rigsdngcn for ~lt flX!ll1- sig gOT'e .Ilt. bygge d ,sse I1 llvll{~, 
konulle med nogle Ønsker oPI1C n\l'n rn~nior Fibige.r viste, at 
:fra min Valgk.rcds til den dn sid- der " ro H irtshals kunde bygges 
dcnde Venstreregerlug . .Jeg fandt en H avn, og denn e Ydermole ved 
dJI. nt jeg bl. !l.. d eng:utg talte om Hanstholm. som e t" d en v igtigste 
:~t. fremskynde Bygningen nI' og vanskeligst e, og som er byg_ 
F!lI.IIslllolm Hnvn. og jeg er ,'ed ~t lige ud i Havet, ser ud til 
senere Lejligheder ber i Rigsda- at kunne staR. Jeg Sporgur uu 
gen ,'endt tilbage- b1 den snmme d irekte den hojt:æredc Trnfikrm_ 
S'Ig. Nu e r det jo ret mærkeligt, nister, om Ministeren agter i 
nI,. jeg efter 2S Aars FOTlob kun denne Srunling a.t soge en Bevil
tale om det samme Emne, . thi lillg, en betydellg Bevilling kan 

~vn er endnu Ikke I jeg godt sige, sa.'lledes at der \ 
færdig. Ja, det lyder i kan komme Gang i dette Havne

fantastisk, at de I byggeri. Jeg vil fores.laa ~tilliste
sJdftellde Regeringer e.ndnu iklu: ~ ren, at mali nu træffeT Bestem- \ 
bar udfort det, som Rigsdagen I melse om pa.a hvilken Maade 
}918 vedtog angaaende Vestkyst- Havnen skal fuldfores, for del I 
havnene. .Jeg kommer ikke i Dag kan godt være, at der er sket el 
til Regermgen .med et Ønske - ! og andet sna. den kunde bygges 
~er er heller Ingen Mi~o:r til paa en n~get anden Ma.mie, mn.'l
Stede. Jeg ved for ovngt Ikke, ske skal den fores ind i Landet. 

det er en ny Praksis. . de.r er l h"ert Tilfælde vil jeg henstille, 
indført af den nye Regenng, at .Ilt man udbyder Arbejdet i prt

ikke agter at være til Stede vat Entreprise til et af vore sro
underFinanslovbehandlingen . .Teg Tf.' Ill ...... niorfirmaer sna vi hur-
, 'h rt Fald h till .- • vil l ve gern.e ens e, tigt kunde faa en Losning pM 

at det ikke bliver saadan hele Ti- denne Sa Fiskern -n<><> den a.ab-
bli d g. e .... -. 

deP, for saa vel' et noget van- ne Kyst venter med Længsel eS-
skeligt fo.r Med1~mmerne at ~d~- ler, at der kan ske noget derop. 
le sig, hVIS de vil henvende SIg til pe, og der er be:rettigel Harme 
}tegeringen. • ! over, at denne Sag efter 27 Aal'S 

• , 

• 

Patton alvorligt 
tilskadekommet. 

Yed BiluJ.ykke i Nærheden af 
Heidclberg. 

- I 
Jeg kommer altSAA ikke til Re-- Forløb endnu ikke er lost. 

... ringen med noget Ønske, og I N e w Y o r k, Søndag. Kcw 
~~ ~ork Radio meddeler. at den tid-
som jeg siger, vilde det for ov- Rvomaar kan Hanstholmboc.me \;"ereO"erslkommanderende o,'er 
rigt v-.ere ret ligegyldigt, da de.l' vende lilb.'lge, og bliver deres I h7edlC amerikanske Hær, ~n~ 
ingen Wnister er til Stede, men H use: sat ordenUigt i Stand P.ltion, er kommet alVorlIgt ~ 
de a"'+"'r maaske at læse det - for dem? Skade ,'ed en A~lomobilulyk~e .l 

.- I' Ih 1 h . Nærheden sf HeIdelberg \ 'r}sk-saa, nu er Statsministeren kom- Beboerne paa "lMS o m ar l IlInd. 
met til Stede, og jeg "il da ger- flere Anr været evakuerel PM ~n~rale.n \;,om korende i sin 
ne sporge, om det er en ny Prak- Gnmd af Kngen og d(' Fæst- st.o.1l"e BH sammen mE'd GenlmIl· 
sis, at Mi nistrene lkke agte r at nmgsanlæg, som Tysken\e har major Gn",. der er Ceneralshbs-
'-re til Stede ved Flnanslovfor- , D 1 1 t un d ef vt>d Patt'Ons 15, Anne. Bilen .- bygget de.roppe. e lill' ('ve - tornede mod ('n af HæN!ns !.Mt· 
.I,,_U Behandling -, men jeg d ,. r " 'd .,' 
",,-.w (Fortsæth~1I Side S). biler, er ... Onl ra ~n ~ e' . 
j:oromer med et Kr a.v til Hage-
ringe.!} om, at der nu gøres A lvor 
øf at fan den Havn bygget ffCJ'

dig. I ViI'keligheden (!r del en 
l>'bndnlc af Rang, at det ikk(' er 
ak('t. ,I ('g har fur givet Udtryk 

for 111'1' i n.ij{'lldn~n, al det ml' 
oJ( ]l'g' I 

, nl d. r 

l!:l Iling I 
rn IIfI.liollltJ SkAndfl.lt> 
vil (Ct'! n. genW!{'e d~ l 
f'fu-r 211 An, hlllflh 

- z 

Der klippes Julestads. 
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Om Jeph_ 
nan 

Leder en 
b,"·d .. a, ~"e 

iii! det-

~" <lU' kumm<r , lletrall1nLng, <KIm 
kinT TIlbud lOl1l1 

......... u.,,,' .... ,, •• , .". ,n." .. 11_ 

~ok!ten, Portieren holdet fortant 
fil"nllølet. 

ft>1kir_ 
nOra. 
~. ... 
... " 
lykke! 
ito/f 9 
J Ny_ 
hlev. 

]ilted 
LiJ at 
hy", 
• In 

Sort Iklno !Iandel I ~hr med 
,,. ..... Tobak. 

LandPOlitiet, Thlated behandler 
I denIle Tid en Sort Bo,.. Sag fra 
J'.·hr. h"or en G.ardeJu og hana 
Ilu.best:r~rlnde .igte, for gennem 
e' Tld,tum at 2--3 Aar at h"e 
'pk_b' Tobak at tyake Soldater o&, 
, de~a.oll't Varerne til O'·erpri.er, 
l Sann er ogøaa indblandet fIne 
ArbeJd('re, 

Fdrer Soh'brYlluppet ]lU SY/e
hURt. 

J"letne I Fjerrflale • . 
Pia IIjoMlet \'ed Fjerrilllev Kro 

blev l LordaIlI "'Ilt et Ilort Jule
Ir,.., OY , Glllr t.ndU>1 de manlle 
Lya for rønte Cana: til ator GI ... 
(le Ikk~ mmdst tør Bomenl'. 

.'jerrll!!ln Marked 
'ilr hltort en Del Heau>, men d~r 
"ur kun ringe Handel. Fuldt..ndede 
III"U> \'ar ikke fremltillel. 2% 
Aarl! Hnte kostede 1400-1(iOO Kr" 
1% Anrs 900-1100. Prisen paa 
Lellll~kl' Oll' jYdske Føl Ina mellem 
0\0-';00, Smaahette handledes en 
Dl't Ul Prlaer, der ~tlede lill' e f
kr Kvaliteten. Af Kreaturer var 

j ~r kun tllrart enkelte oa: Hande-
J"n var uden BetYdning, 

Førrelnlnp.t"t .. fb ..... 

Teldonm .. ter Serenllen Oll' 11,,_ 
.lru. Thl.ud, lejrer 1I0Øl nlevnt i 
l.a .. S.lvbryllnp. ar&,iHnheden har 
lUe kunnel feJ",R paa lædvanli. 
Maade. Idet Sarrnun • Ian. T,d 
lUr '·.'rrt Patleut paa Tbiated sy
rehn~ Her bar man Imidlenld I 
Da ... Jort alt mnJirt for at .. are 
Oa.~[o f HUl .. (or S.",n~D ol' hanø 
Hu.tru Id~t Palienten for denne 
tt e Da, bl a er (lyttet paa Ene
~Ine. li/l'aIGm Da .. en O/foa. paa an
li )faade markerea 

Barber Jenaen, Fraalrup. hlr .t
~taaet ain Barberforretning til AI. 

! f!fd Jacob,~n, Glll!d~, for 6000 Kr 
Inventaret medfølger. 

Kli._Modt f ~"'ed. 

Klrk~koncerten i 'rhhlled 
i Gaar til Fordej for Julc\'el/j'øren. 
!>tdl'n ha~·de paa det Dll'rmUle 
Ivldt Klrk~n Koncerten, der ar. 
h-;)Jdln med A •• i~tance øf Kantor 
Fn'&klldl fonkelllllO! Sanl/kor. 
~1~nufKklurhandler Petrr Jenøl'n 
CIl' O,.anlot ~Iunk farlab "om thld F 

Cl" ,k. 

lUr h ,Idea I llor,lfen Arten Kl. 8 
; aa BHI,ted Kro et ~Iade. h~"r 
I ..... d .. tlølltl~kreter Vllh Ravne
-, nlate4, vil fortæl!" om lit 
(JpIteJc: I tJ'I;k Fannnakab )I'Ntl-t 
w &rraII1' rft ., fkodded-Grurup l K V ajle Inlnea~~ .. r 

rd~11'I Ih·IDIllDI!.fnldl Pastor 
IInlm holdt , TiI~lulnln/l' IIJ KOIl. 
Hrt~n rn kort Arullll!l. Indtæll'ten 
III MI I!o.h' ~·nrmaal blev ca l!t,ll ., 

• -, 

lI.nd~l8- 0/1' Kontormedhjælper_ 
r"«nlnli!n. Unlldom"l'rUp~ , Thi. .. '" hold~ lArda/f Arten en vellykket 
$1mmlukomlt paa Hotel ._Ro:rll~ 
med I tor TilsJutn ing De unle hl"_ 
de In.tnderd torskeilIge 11'1111 mor. 
omme S<:etchl Oll' demonItrerede 

i"~rlll derra rønblh/futede Ta
Jenter Redaktør B r U n. I' a a r d 
unde rholdt med et Cauleri Ol Kon
torilt Nlel~ R i i B fortalte om Bt. 
Iydninll'tn af lf . K., Arbejde_ 

Opkub ar SJagtehut" 
flndt. Sted I ThIoted i :lllorlen 
T.ndnll' K1. 14 GennemlniUpMlen 
o..r 60-70 øre pr. kø', men lovrlll'l 
H Pri·cn etter Kvahtet 

De IYllke KoncentrationRlfj ..... 
Sondall' Arten ho ld t Arlmekt 
K, r n b e, k, København. et Fore
dl~. Pall Thisted Afhold~ho!el om 
tit tyøke KOncenlratIOn~l.cj .... ,. ~pe
cllll Tihnteta:erelSClarbeJdet I Oa
chan. hvor han le lv ~nd bl. I. lam· 
~l~n mrlt Overbetjent J, P_ Je,:,un. 
TI illled lian lI'av en meret grIben· 
dl- SkIldring af Forholdene lIerne· 
I !U Ol! 10reVI~le en Serie cbokerende 
1)lIbllleder, der var opta~et ,-cd, dl> 
/I.lwl'ed ..... Ankom_' t,1 LeJ",n. For
ø,lmllnlwn rul!tf.e ~t .. rkt mteres.~· 
d~· med i den n'.tende SkIldrIn,. af 
lh rrdOlkelJo Sk .. ndsel.rerninnr 

Thoru 
I'ar .--I!tf. P 
"'Ind. Kebm 
mand Oll' La 
h " 

ØMer VI 
hr III Fon 
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E.OTTESEN. 

Hjemmeværn . 
Om dette Emne Foredrag af Journalist Knud D a ru g a ard, 

Kobenhavn, Torsdag den 13. ds. Kl. 20 i Thisted Realskoles Gym
nastjJ;:sal. - Fored.raget ledsages af Tonefilms·Optagelser fra det 
svens],e Hjemmeværn samt Optagelser fra danske Terrænsports
Øveiser og lign. - Entre; 50 øre. 

Alle interesserede har Adgang, specielt indbydes Sl,yttefor
eningernes, Terl'ænspol"tsforeningernes og Soldaterforeningemes 
::'lIed lemmer. 

D€n Enkefru 

Nordthy Hjemmeværnsforening. 

I Jydsk Tyr 
nyindkobt, af meget god ~
stamning, stanr til Bedælmmg 
fOl" rene Koer a 6 Kr. lWlltftut pna 

"Ydesminde", Skinnel'up. 

fra Lan 
fra 1. J; 
Hjem, 
la\o-ning 

K 

Undel 
110ncer . 
for 6 ø 
20 Ore: 
Ord {m 

JI'J' i 
de Rer 
og Pen 
torv 6. 

Eo' 
~I'r til 
lofon ~ - ---

ger tilhorende pan 
Hovedgaden j Frøstrup, indehol
demle 7 Værelser, stOl' Fol'- og 
Baggang samt Kælder tIllder hele 
Hl et ~mskes 301srt OÆ kan iflyL- ., ' ___ ~-,_a"~' ~. 
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