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A a Ibo -Arkitekt
kudt ned

1/1 Vognm 11,000

Uforstaaeligt Mord paa ForstanJeren
for Teknisk

rderlngl-

ygøtrup,
ygølrup.
vurd.
A a/ b Or g. Ved 18,30-Tiden t han ikke deltog akllvt i Pollllk.
I tIICbr.
Aftes blev Paicks Redningskorps
m 27,000 kaldt
fil
Bjendomskomplekset Dr.bt af otte Revolverakud

erlngø- "Bnighedslund'" paa Vester bro, pø. Vejen til alt Arbejde
A a r h u s. Formand ved Aar·
sted, til hvor Porstander for Aalborg fe kn, Thi- nlske Skole, Arkitekt Poul Sleg- hus Kommune, August Petersen ,
Høgevej, blev i Oaar Morge s
er/nga- manD, var blevef skudt.
Han vaf pIIa Vej hjem fra Sko- fundel liggende dræbt pøa Hjør ·
181ed, Jen og der blev da ban Dssede net af Puglsangalle og Høgevej
Sten-'
,
Paicks Redningskorps bragt e
eringø. sin Oadedør, affyret et Skud mod
barn. Det ramle ham j Hovedet ham Iii Kommunehospltalet, hvor
'ensen, og var øjeblikkelig dræbende, del viste sig, at han var bleve l
Bunch, Han blev kllrt efler fundet af ramt af 8 Revolverskud i Hovedef.
nogle 8' Ejendommens Beboere.
Pormand Petersen er antageli ~
Porslander Stegmann blev 55 skudt ned, da han har været pa l
rgenNeel, Aar gl. og havde i 7- 8 Asr Vel Iii sit Arbejde . Han var 45
32,500 været Porstander
for Teknisk Asr og var ansat under Kommu
Skole. Man staar uforstaaende nens Vej inspektorat.
over for Motivet iii Drabet, da
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megel uenstand lor Upmærksomhed i .:nrg-en
Itil sin Anledning al deres Jubilæer.
Jel/ ve,
lesterdele, a
rmand
Houe.
SIreneprøver ved Thisted.
Idværskulde
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Den tyske Værnemagt afholder i overdra l
Morgen, Lørdag Kl. 11,30-12, Prøve
øaa bllli
med Slrenevarsllnger.

Al Garderobe

r om

lond i
tionevar

renses, presses.
811

HARALD SØRENSEN,
Storegade 22.

vi ondrl
Houe II

aldrig s
Ihi det
synes, t
daarligt
Hou

Begravelse.
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aern og Svlgerberea.

Det bekendtgøres herved for
Belolkningen i Thisted, al den
lyske VærnemagI afholder

PrøwemedSi
Lørdag d. 2. December Ira
KI. 11 ,30 til Kl . 12,00.
Luftværn.kontoret
I Thisted .
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Gevinslerne er udtrukket pda følgenM
Numre: Stolen Nr. 1051 (Erst.nr. 1992),
Kaffestel 431 (1736) . Lampen 1236(1682),
Radering 161 Cl 5&5).
Ge vi nsterne kan al hentes hos Bagermelte r Høje·Kr" lensen, Kohtby.
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Naar Vagtværnene foretauer AnhOldelser.

Den offentlige Anklager i Hurup
Politikreds, Sagfører .Tohan Jakobsen, har meddelt de kommunale
Vagtværn i Politikredflon. at der i
Tilfælde al Anholdelser straks maa
ske Hen vendelae til den offentlige
Anklager. hvis man er i Tvivl o~
hvorvidt den anholdte Person bør

indsættes i A.rresten.

d.

Bedsted Kontrotlor.

g-':-~I~';:'::;'::i.~

OVERO
Det bekendtgøres herved fo r Befolkningen i Thisted, at den tyske Værne~
magt afhol~ler Prøver med Sirenevars linger LØ'rd{tfl den 2. ds. i Tiden frR
KJ. 11,30-12,00.
L-ttfLværnskontoret i Thisted.

;. ;5tf

og Avancer fastsat af Priskontrolraadet.

•
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Ncdcnstaaende Priser og Avancer man - uan set ti dligere indgaaedo
Aftaler om højere Priser eller Avnllcer - ikke oversk rides.
Optændingsb.~r~æ~n~d~e=.~____________JO"""""L....._
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,
lremlagde R~Rn.tabt'l.
Til Be"1relun Iilenvalalu fru

SI_II og f,u teol.g.ud.

Filmen "Vester-Vov-Vov" .~'':;;.~

I Lø •• re: IO(
I Krofter,

D. der bl ... film_t • •d
Vorupar.

Thlatedbo IId.Uller .... I.rl.'.

un,. Thistedbo Jllr~ell H o v II
ha, lndtU s-ad" MIni Udstilling p..
l RoyaUeatret KU' nu Fy 0l BI-PlL_
Holel .J(0lal", rQ Ud,llIlina al egne men .Vnter Vov-Yov·, lom I Somme·
Malerier, Jørgen Ho" er fn i
;,; ren 1927 blev opl'Hel, tIldeIs ved Vorupør.

Pr.

,t..r 8eJtlvenhederne fr. den

Pr.

o.a

Ud.aiUin~u kendt lom en U,,,"

ønl Mand og mao vil hive Glllede
,t ae han. Billeder.

Legitimationskort
til Børn.

I

Pbll

i lri,k Minde hoe BeI:.>lltn;ngen. : lU
I M.j ankom Dire~r Llu Lau- ilted,
'.;
mM et Penon,le p •• 20 Penoner, vuuleret...
Ul
Indk .. rteredn i Stenbjer!il:. Et Pn
fra

lenere ankom Pilmen, prominente \ til Hin,
Sc:henslrøm Ol!: M,dlen, !!lIm
.
Pyrta.rnel og Bivognen. iii Tbieled,
Pra

Kraflire uoge Meooesker
kao faa KOrleDe, 'ør de
fylder 15 Asr.

de naturligvi. vakte Ilor Op,lgt, I borg, til
blandt den Rr.nne Ungdom.
I belum
Der akulde jo loreg .. en StrandinR
Fri
Redning II st.U.lu:11 Iklbbrudne Oh.
Pligten iii at være lorsynet med
I
Ul den Ende havde Fllms·
Legilimalionllikort indtræder ,om
et gammelt Sejllkib, der
bekendt lørsl ved det fyldte 15
l.a i Tbybnrøn Havn og
Aar. Myndighedernes Opmærk . •;. at skulle ende alne Dage paa
.omhed er imidlerlid blevet hen. lerne ved Vorupøt. Det var den finlke
ledt PU, al ogsu ikke
.Cecilie-, og om AfU:nen den
kan komme i den Situation, at
19. Maj ud,plllede. det ,Iole Drama .
• Iille. overfor Kravet om at fore.Strandlngen- blev dog nærmest en
vise
idet de
Fi..ko. Vejret var temmelig godt, og
deres
Skuden, der Ingen Lut havde, nr ,~:;
dre ud,
let, l' den jumpede helt ind pli
nisteriet har nu
den. Der blev aaaledea ikke Brug
regillren~ lil, nur
bverken Rakellpparal eller
i
lore ligge rimelig Grund, 0Rln • • 1 bud, og de mange Hundrede Tilskuere"
udstede Legitimalionlkorl til Børn der var .. miet pall Stranden, lølte alg'
under 15 A,r, naar forældre eller Ilemt akullede. læRe Buus, Wundboflt,: d t
Værge pas vedkommende Barnlog to S"lepl~ierlker var mBdt lor III e
Vegne Iremlællfr Anmodning der- .. ,lltere ved .de Ik.lbbrudne-', Genop-,
om.
IIvnlng, men de kom ikke i Virbomhed. '
Samtidig henlede,
Men filmalotkene fik blgefteropllgel
heden pu, al
nogle Billeder Ira ØvelBer med RednlnR"
gitimationekort til Erstatning
blid ele., og dille Billeder fik de bebortkomne Karl midlertidig er hen\lettet jnd I Pilmen. detbindler
lagt til Oph oldskommunens folkeen Smuglerbandee Bedrifter, OJ!:
regilter.
kom en Imuk og munll!!' fy· 0Ji:
ud af del
Det er morloml at le den glmle Pilm
JordfordelIDgeD i Hvidbjerg.
IRen. Mlnge af oe har Io lom Til·
Jordlordeling ... gen i HvidbjuR
.medvlrket- ved denlOplagelae.
har ved de i denne Ug e alholdte
I.. et praktisk talt udell

"""d'.

r er ::søn OOr I Aarnus, en J venasyy. uer var
Jor- seJ, en i København og en i Ydbi· p.a hele
lig og l
Skakturnering I Thistad.
Slaldkan
Amtsturneringen i Stak spilles l Mor· pa. be~
D

gen paa Hotel • Phønix· i Thisted. Der 80 Kr. (
kommer Deltagere fra Fjerritslev, KUm, gjorde I
Frøstrup, Lildstrand. Ørding og Thisted. .t arbej
Der er ikke saa stor Tilslutning som næsten
tidligere Aac, hvilket mas tilskrives de som rn
daarlige Trafiklorhold. Der spilles hele staa di!
Eftermiddagen.
der nok

,

-

Ol'

ogsa •.
Vagtværn i Øsløs-Vesløs-Arup. Kbmd.
Øsløs· Vesløs· Arup Sogneraad sundby,
holdl i Oaar Møde.
en Løn
- Som Voldgiftsmænd iii Af· jeg lik
løsning af Jagiretten valgles Hus1885
mand Th . Jensen, Øsløs, og Piske· Nørresl
mesler Jørgens en, Vesløs.
hold d
- En Udslykning af en Bygge- ham lil
grund Ira Søgaard Prandsens
Ejendom III Tømrer Martin Ander- Frlmæ
sen, Vesles, anbelaledes.
1 hist.
- Lærer Jacobsen, Øsløs, be- Genera\
vilgedes I Kr. pr. Undervisnings· med gOI
lime i Aftenskole.
Til B
Købmand Johan Sørensen, tører

II -

.

.

Sekretær

_ _- - - - Øsløs fik Anbefaling pu en An- hlælper 1'\,
søgnl~g om Ret til Porhandllng Bøgelte,
af stærke Drikke. Bn tilsvarende og man dl
Ansøgning fra Købmand Lynge,
Skaarup, nægtedes Anbefaling Dødstall
med 4 Stemmer mod l.
Staldll
_. Landsforeningen til Kræftens
Bekæmpelse og Nallonalforenl n. sled, afl
gen til Tuberkulosens Bekæmpelae 69 Aar
været A~
bevilgedes hver 20 Kr.
_ En Ansøgning fra Hanher· var ha~
sIdste
S'
Ited
reds Planlnlngsforenlng om TIltil, og l
~Jderforenlnø skud kunde ikke bevilges.
Nogle Beboere I Øsløs an- tcr til 8
Karl
lom, al der atter søgte om to Pavne Orus til den
~ en Vaar. Tær- gamle Skolevej. Der bevilgedes en by, hvo
havde
l
digt for i Aar. Pavn.
~I Ikke saa godt
Til et kommunalt Vagtværn som Utl
od Kvalitet som valgtes: Ø si ø s: Edv. Sørensen Oaardsl
man er dog I (Leder), Chr. Jensen, Niels Chr. kom h
le tilfreds med Christensen og Henry Larsen. Aar, I
Inge Steder var Ves I ø s: P. Kragholm (Leder), meget
O j Stakkene, og Th. Christensen, Lassen Andersen sin Oel
de disse ogsaa og Uddeler Møller. A r u p : Chr. olfenlll,
3d af den megen Oddershede (Leder), Ejnar Kjær, Hustru
de fø8et.
Mørlnus Christensen, Peter Jensen Døtre
SlIkebc
Ikke, 881 gode og Johan Mortensen.
tør I K
de var lovlig
er Ollr
ndre Egne af Novemb r blev meget v.ed.
gode Resulta· OgBOD den nu forløbne Uge gav godt
haabe, øt Pr!· med Væde. I Thisted mallies 20,8 I Aftc:
, Ilt alle kan mm. November har fait glvell1l,l5l1llll.
1<1. 21
beo Roerne er I~t"n, men. Normalen er 71 mm.
• ... "ØI111

-
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JOrcll elen stfl'!'ko ul'æsvækst (!:1l0.l'S vil

være l Stand til at kvæle de spæde
T.ætræer.
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Telefon 940.

L. JØRGENSEN, DragSbækvej 30.

pau
antages o m g a a e n d e til Akkordkørsel i Kobber•.

te

S Spand Heste

antages til Akkordkørsel i Lyngby.

NIELS BALLE, Telf. 45 Krik.

Vor

-

Skarpskydning.

~ed

Den tyske Væ:nemagt meddeler, ,a t der finder Skarpskydning Sted
Jnfllnterivaaben Tvrsda.g ~en 5. ~ecembcr Kl. 8-13 i den lille Plantage
mellem Thorup og Vust l Retnmg mod Thorup Strand i et Bælte i en

~redde

af 1-1,5 km.

\
\ \

l,

Skarpskydningen, der var avert~ret til Fredag 8. ds. fra Kl. 8-15,2,5 \
kn vestlig Nors ved Sydsiden af Nors Sp, Il f l y s e s herved. Skydningen
1
tinder i Stedet Sted Torsdag d. 7. ds. samme Tid og Sted.

-

Priser og Avancer fastsat af Prlskontrolraadet.

Avanc~t

\
•

\

\ hen

Neden'laaende Priser og
maa - uansel tidligere indga.ede I
Aftaler 0111 højere Priser eller Avancer - ikke overskrides.
_lknnUr-ve
Tunfi.'ik. Ufr. Lundbl'u Sllinisleric\s Bekendtgørelse at

Aal

1

_ _ _ __

~

___ _
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UlOU..-O

givet til Vagtværnet I Holstebro 51011
elier Tbisted.
raad
tusb

Socialdemokratisk festalleo
paa Haostbolmeo.

P.
bevl

P.

Socialdemokratisk Porening for sier
Hanstholm, der i Bvakueringsperioden var ude i en kritisk Hot ·
P.
Situation, har forlængst igen faaet
sit Arbejde i god Gænge, selvom Kro,
de ekstraordinære Porhold - og nyet
navnlig Lokalemangelen - lægH
ger nogle Hindringer i Vejen.
Poreningen holder ikke saa sfæl- hold.
dent
hyggelige
kammeratlige sund
Sammenkomster for Medlemmerne,

A

og Tilslutningen er sædvanli~vis
udmærket. I Lørdags a!holdtes
en Sammenkom,t med Pakke!est
i Ræhr Skole, hvor omkring 80
Medlemmer var samlet om KaUebordene. Redaktør Brunsgaard,
Thisted, talte og læste op. Aftenen' økonomiske Udbytte blev
henved 400 Kr., et fint Resultat.
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Med December Maaned !(ommer den
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En Køkkenpige
anlagea paa Urund al indtruine
OmatændiRheder straks.

Hotel "Phøn'x
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V. a

]uIUræ~r!
Sønder.kov,
..

AU

SToregade 21.

Husa

Telefon 380.

Foranstaltni
SKARPSKYDNING
Den lyske VærnemagI meddeler, III der finder SkarPlkydning Sted med
Infanlerivaaber Tirades den 5. December KI. 8-13 i den 11Ue PlaDtage
mellem Thorup og Vuet l Re!ning mod Thorup Strand i et Bælte i en Bredde
af l-I,S km.

SKARPSKYDNINOEN.

-

Thi

og

der var averteret til PredeR den 8. da. Ira KI, 8-15 2,5 km vestlig Nors "ed

p"

eller
lød t
skal

Iylder
skal

Sydsiden af Nora Sø, allyaea herved. Skydningen linder i Stedet Sled Torsdag dan 7. ds., lamme Tid o~ ~ted.
..,.

THISTED HAANDV ÆRKERFORENING
_.~~~~~~~~~
HARALD STABEHLs Taurne
Tor.dag den 7. December Kl. 19,30 pr.

,

NØDDEBO PRÆSTEGAARD
elith RcumerlS Dramatisering

le paa
KI, 14.
IBH,

.rd.

l Porsp!l og 5 Akter
Bille1111gel bejtvl1der i O'K hOl BOKh. Chr Chrlltenaen
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øVE
Skarpskydning.

•

pen tyske Væ~emagt meddeler, a t der findel' Skarpskydning Sted med
terivøaben T7;rsdag den 5. December KI. 8-13 i den lille Plantage
jPlø Jl Thorup og Vust i Retning mod Thorup Strand i et Bælte i en
l em
",el
Vredde af 1-1, 5 km .

\

sov

,

,

Sknrpskydningen, der var avert~ret til Fredag 8. ds. fra Kl. 8-15, 2,~
vestlig Nors ved Sydsiden af Nors Sø, a f 1 Y s e s herved.. Skydningen
)<JI1der i Stedet Sted Torsdag d. 7. ds. samme Tid og Sted.
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Priser og Avancer fastsat at Prlskontrolraadet.
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Skarpskydning. ,

.
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\ T:ernemagten afholder Skarpsh-yd ning '!'orwp,g den 7. ds. 194-4 K1. 8,30
_12 sydØstlig N ors Sp med Skudyetning paa Søen·

iØBENHAVNS BØRS
OBl:IGATlONSLlS1B, 2 , Decbr.
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•

t
Min kære Far,

ol!:

L. .

.g

og F lasker.·
For Ilt kunnt' le"t're "ore Kunde l' dl'rcs Tildelinge r r ettidig t til
J ulen. anmodt'r vi ,'ore ren'<le Forbrugere o m at liIhagele \'e re alt,
hvad der /U'n:;to.'lo.'lr tomt IIf "01' EmbolLllage, til d e H undi ende s narest.
da. det e r os umuligt at rremskarre ny E mba llage.

Als THISTE D BRYGHUS

Heste

25 S

f.

-

antages o m g a a e n d e til Akkordkorsel i Kobbero,

,

8 Spa nd Heste
antages til Akkordkorsel i Lyngby,

(

N IELS BALLE, Telf. 45 Krik.

--

I

og Kohalehaar
samt Vildtskind,
gerne.

l

Hu nde~, K nnin~

og Kalteskind købes og afhentes
MARTI N OLESEN, Mogeh"3 l1g pr. Y. Yilds und.

50 S

Heste

soges omgaaende til Akkordkorsel IlelligflO-Kobbero.

H V I D B J E R G K R O. Telf. 101.

EJelldom
til
Salg
__n..... .... . n..... 1.1 1.... 1

slllc....·rorre.lling
til Sal tc-

Overordentlige ~oranstaltninge
o
...

000 Kr.
kun .jOO Kr.

Skarpskydning.
Den tYli=ke Værn _, m;'lg1" meddeler, :lt der finder Skarpskydning St
lnfanterin~aben Tirsdag df>n 5. ])Ccembe.- Xl. 8 l3: den lille Planla ed, l'nt:d.
jem Thorup og ,'u;;t i Retnin.1; mod Thorup Strand i el Bælle i en B ge tne}.
l'e<lde ar

5'l\'

TI

.
l

1-1,5 km.

B
3Iandag. Da
Tiden skulde
fra Tot.Ii-

" ædble,' Toop af fire

Skal'p::;kydningen, der var !lycrteret tjJ Fredag den 8. ds. fra KJ.
2.5 km yestIig Xors ved Sydsiden :tf Xors So, a fly ses he~·ed.
. 8-15
Skydningen finder i Stedet sted Torsdag den 7. ds. samme T:d

'og~

F or l:nde r slæb paa 9400 Kr. i
F agforen i ng l•

Jen
~1.
50n

>en
,'

leli
de'

25 kg.

•

•

44 - 45 Kr.

48-

- - - - -'mng. !"TØStrUP , mISlea ;J'II og Klfm

1'/•.
C-Klassen: Thisted 4 Points, fjerritslev 3'i., Lildstrand PI,.

Uld
Natl

Rudeknu.erl I HvidbJerg.
Hos Købmand KlIngenberg, Hvidbjerg,
blev der Mandag MOIgen sla.et en
Butiksrude Itu og igen Mandag Alten en.

glid
guh
i d~
paa

Ny Formand for Thisted

For

Ligningskommission.

og den
alt for
I

havde
at de

Over~rdentlige ~oranstaltnin ger.
Jl

_

i..tot~~

,

Skarpskydning.

Værnemagten 'aLlroJder Skarpskyd:-ing Tor$g den 7. d.s. 1944 Kl.
e beta- I
-12 sydøsthg Nors Sø med Skudl'etnnng paa Søen.
8,30
eeJdigt
J

sam-

mvset

---------

Side

:I

. Overordentlige Foranstaltninger. \
-

SKARPSKYDNING
Værnemagten afholder Skarpskydning Torsdag den 7. Decbr. 1944
KI. 8.30-12 sydvestlig Nors Sø med Skudretning pas ~ øen .
nn

•

•

II

,

· I
r

I Alle arbejdssøgende bedes henvende sig

Ine

paa Arbejdspladsen i Vigsø.

•

la r.

•

....

Fa. Møller.

.
.......
_..........................
..•

E. Skov, Porrnand .
~..............

.....................

\

•

Rer K.ommun(~
d 36,000 graven.

~o,oou

I'U.

JYIUlcnOIt:1

110 VIUØ -

p.. Hjørnel
• Lyngbyvej. I

e Kuller,

ud al en TaxI

Øre for Sk8rp.kydnlng.
der slor

g Sorle-

cl en Del
kun en

POD Predørc I{l. 8-12 er der Skarp-

sllydnlng pM l{ronen8 Hede.

Større PlaøtnlnKsloretageøde.

amonsHede8elsknbel forhandler lor
en Del Tiden 001 Køb ni liere Tu,inde
l her fr., Tdr. Ld. lonl/" Havel mellem Tra·
kommer num o~ Hlokhu9 Klilplonl.~er med
8ellere Tilplanlning lor øje.
b l n e.

handlerens (
og Tegllebog
var elterkom
bo,\.

Bladt

Bombeeksplosioner I Hømlum. Bombeett
Nultell til M.lldllfl eksploderede

Københ

i Ihlll11u111 nogle Bomber, der var b~ev CIIDul
ond Jflinø
(iIIlIr for anh'8g1 under MOlorhlelmene
Illp.d en ",

"8.

0Kere Tid lire danske Lulbiler . Vognene
~tlort· To- odel.ude..
Man lik fjernel Bom~d !t lt h' IIlt C11 berne
fr. Io .ndre Hil.r. Der
~ew F"' IIK~
'p,oolll/Ies en ocl Ruder i Nærhf
, IlOnfhkc"
dl'lI, men ingen Menncakc.'f kom
111 Skad •.

l
al en

lRK
y(~

Lrmkdti

Dansk Jul
Syd for Grænsen

--

biler lo .. n
SI" ndcn f
lil al fjerne
blev 181/1
stuks dtN
pl08ion.
IItldol/l
.11(' Rud"r i
IIIgell

'v u, .. ut. KL. 20,
Kommune.
All,'" III': om I'IUl'11111( lir SIH'Y'
1',11 N •. ' blnS
Nr_: 0344 81!)!)8. h'lI' Hl~ I", ]94~ mila 111<1~,'nd,'~
"Nr 543.\ 73\)2 " " fl ]!'i [)ccllr,
421 2712027105 - \hOldet KuulI!t hOl
1}54 55172 5boQb
"'''. O.m~Ril-I",d I
353 7b548 S071S
dal! dfn II ds.
Z5b 95483 997b91
120215 121034'
Kva,lal 1945 uddelu
132139
158304

Thy
af Dansk

den 13. December

Nr: 689 31
6 23304
,90 32829
'27 47214
00 72098
'98 9IW75
104074
112297
130130
153848

ReRlskol~ns aYll1na~lik~~1 lil Bl"
i Ejendorrmc med

Numre mellem KL 9-12 O~
Numre mellem KI
KOllene

alhenlell al til
Voh~n i H lIs~landcn, der hlU
dbfinRe Taloner I,a IIdli~cre ud
Karl for.ynet med
og Adre •• e. Der ud
reverts Sukkerkort, Br"dkoll, '
I
s'ml Købekort III
l
ILI Børn, der den
1945 ikke er [)lIdi 15 Aili,
rillæ!!:skoll ul Brød og Sæbe
h nstllles, III Eltulæl'L
udl~yeu'de Korl linder
ol"
da muh~l' Fejl kun

Søndag d,

maa

Thisted
Thisted

et Herrekor
og et Børne
Didp;f'

,

pall, ,III d~1 er

mtd SlrBlllnsyal al bl'
Kort udlt'yerel, hvis Betin'
"",,'", lor al erholde dl8SC j,k,
1 Siede,

Kommunekontoret og So·
er lukket hele
Thilled Bvrud, d ~J December
Bjerregaard.
I DII

Thisted
Mellem- og Realskole
Indmeldt"løe al

Ell'vl'r pa,1
d. 12. Oecem.~~ 1944
1),'l\bø·
Oll

,

13-.5.
V.. !&cinllljonuth'll
t-'or al rI !:JUlI kali

, .. .. ,

Mt! II" 11\- II ol f 1&1"'1\:1', '
,
" .... ,.,."'

"anlOI
Sol ...

li

o I!.

Fru Juul
Orl!:el:

Organist
Ahdoj!! ved

Pastor JI

Hde Ind,,, glel
la1t1lae' hn I I
del Ind om~e [l
deib!"1 hH dCI
BIUll neJ Pr
y, d Ind~.,,~cl1

Velgøren

Til I""rdd l

Thlaled 8r\1h

ROYAL ·

Sno,tRO[ ,J. Il

Provil

•
1-

Overordentlige Forans
-lilj....-

Itninge..•

Den tyske Værnemagt meddeler, at der finder SkarpskYdning S~
Jnfanterivaaben Fredag den 8. ds. KJ. 8 12 paa Kronens Hede.
. 'ned

•

SIde

Overordentli

~

Foranstaltni

SKARPSKYDNING
De~

tyske Værnemagt meddeler. at der fj ., der Skarpskydn\nf;!; Sted mu!

Jnfantenv8aben Predag den 8. ds. KJ. 8-111 pat!. Kronens Hede.

""

S K ARPS K YDNING.
Artilleriskarpskydning afholdes Mandag den 11. D >ocbr . 1944 Ira KJ. 13-15
paa Thisted Bredning.
Udgangssted : Vild sund Kro.

,. ,

Skudretnlnø: Sydvest-Nord0st.
Truet Omr.ade: ThIsted Bredning.

V.rnemegtan.

•
u eu
f-::':;'H

r

,

•

Eliter at have opoaael deo Ordoiog, al Nykøbing·Værkel gaar i
Oang og Thisled Dampmølle holder shlle, medOele, der Tilladelse
lil Butiker, Værksteder m. Y. al holde a.ben til KI. 20 de 6
si Jste Søgnedage før Juleaftensdag og Søndag den 17. December
al holde ooben fra Kl. 14 III 19. Derimod moD der ikke holdes
B!l ben Søndag den 24. ds.
Da det er kommet til Kundskob, at de hidtil gældeode Regler
lor Belysning ikke slren~1 overholdes, indskærpes del, al samtlige
Lysbestemmelser maa nøje overholdes, og ot der til T,der vil hoJe
Kontrollering Sled, og koostoterede Overlrædelser vII da uVlI'gerllg
mpdløre Alb'ydelse al SlIøm.
THISTP.D IWRAIID, den 7. December 1944.
AARD .

ange

_ _- o _ _u-_

I

Vagtværn i Hvidbjerg-Ørum_
LOdbjerg.

~g l'ave

egaaJ.'d
IJastol
jl'ettedr

I n"idhje1.·g-Ørllm-Lod.hjcrg Sogn
er der JJlc-vel Q'Pl'~tlc-l el kommuna.lt
Yagtva-'l"Jl\ SOUl er kOllJmet tU at hc..staa. .a[ tfolgcndc: J.[y,idhjel'g Sogn:
Pedel' Pedersen. :M adslC'd (lIJOd,Ol") ,
J, S\'elldsen Mikkclsun, l stnlp, Jon,s
}JPlll'l.k::'C'll, Svan.kjn~r, Bp.'J:lol If\,('l'(11m, LYllgtbolm) Kri,o.;.1offor Krog,
I;.Yngby, og Søren J:ym~C'n, Lyngby,

hnlC'des
F'oj,illde-

og delalle

tervig,
ned til
firsdag
idbievg
f,~ berede
es ta~te
: n, Hu,
, kaldet

- ... -------,~~
\.~;'':l~
C

Ji'or Ønml Sogn: Smed('m.1rru'~iJI
NIelse". ;PI<>rup ~iølJo (Leder), Sroedt'sy<,nd J , 1'yngo Kol,d, Morup Mø.u~

J,aul'il.sClJl, 0rum]JY.
J,OrlbjCl'g Sogn: Plan'lor Dolcfl (Ledu') og Niels 'l'h. N,0læO.
op;

GdI"

AxC'1

i

Ak
I:'ald
D~t,

hidt

keli
dn~,h

Han

Sa

San~
faa

at

ej

lt:1d

"D
ske
og

I{ettrup HusJ;llandsforening
holdt Generalfors. i "Ahnhus" i Af~
tes. Form.) Chl'. S i In o n s e n, Ket~
trup, aflagde Bel'et,ning og oplæste
Regnskabet, der bal. med 666 Kr,
Til Bestyrelsen valgtes Johan Stor~
vang, Husby; Maller Kjeldgaal'd, Aa~
'ffiaw
'
li
d,

vel

e"
hø ,
Pr

rneraad
" -tG beha.'1d,
II at Udsk!-iv"
tes med 5000
ndskyldspro_
22, og Ejen '
-3/., mod 16'h.
ffentlige ArLukning af
•
mmngen ikn lIIinisteriet
t • der i Sam-

lOgSvæsenet
op i begge

1ger bevilgeKr.
olen i Hvidd efter snme1'e.

ænd til AfaJgtes ElekKnudsen og
ard.
vedrøren de
ke anbefllJes.

Vagtværn i Hvidbjerg-Ørum_

Brækket Armen for
LOdbjerg.
Da en 13-aars D
. l . ~ Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg .uejdsmand Chr.
Sogn er der blevet oprettet
Sned sted, 'i Aftes
kommunalt Vagtværn, som er de sammen med
komm.e t til at bestaa af følgende: 'Børn, løb hnn
HVidbjerg Sogn: Peder Pedersen, Damsgaards
~adsted (Leder), J. Svendsen Lillebil
Mikkelsen, Istrup, Jens Henrik- sen, Snedsted .
sen, Svankjær, Bertel Ifversen, ret paa Gaden
Kristoffer Krog, ter. Pigen
Lyngholm,
Lyngby,
og Søren Iversens, siden brækket
Lyngby. For Ørum Sogn: Smede- Sammenstødet i
mester Martin Nielsen, Mornp . hun den igen
Mølle (Leder), Smedesvend J. Hun blev ført
Lynge Kold, Morup Mølle, ogGdr. hus,
Axel Lauritsen, Ørumby. Lodl '
bjerg Sogn: Plantør Deleff (LeSlgnalmand
der) og Niels Th. Nielsen.

et

r"pør, 69 A,U".

Sønderjydsk Forening fOl: Hunstrup-Østerild-Hjardemaal oprettes.

n
e

dem /J1l.vde Revolvere.

p..ø,·ern
a den 29-aarige HarrY Jensen,
den ,w-aarige Biirchl er og den
23-aa ri ge Aage B/om.
•

(Uden Ansvar).

L

o

Skarpskydning.

A.rt.ller.-Skarp.;CYdnin~ afholde., :\landag

Kl.

1~1;;

pU

dl'n ll.

Thif>ted Bredning.

nd
:
L:dganØ ted ViJd.sU
Kro .
Skudretning: Syd\,~.>t . Xord0~t.
Trul't (JrlIraaOe: Th iswl Bredning-·

llierteUg Tak
~ r den

riet.
•

Ing~n
Khtmøller Kirke KJ. 14

red den j Dag fortsatte 3.
Sidsre Uges Afregningstal 389 • Lodbj erg Kirke Kl. 10 A
Trækning faldt følgende større Sto' THfø'"'' Handelen daarligere V,. Vandet Kirke:
:l'r•.
.

10,000 Kr.: 62087 142552.
;;000 Kr.: 17199 15154 57173
10,,748 1302612000 Kr.: 13296 20970 3631;)
3872412746 63291 72965 00399
90~16 91948 104601 105567

107354 10ij467 108894 121008
113~JG 114605 149122 150015

",m GiG:) 14377

1;)21;1 1672G 170m 17293 25972
.,;} .~;)l);}G
27272_ "~2J-2
,-~. :15876 45556
Jf/H;, ~Il :}j ;;iJ/! 13 56522 fi6771
",(fl/2 /17% 72275 73:~9g 9(1777
( 1770 :1 7H 101442 HY2~r.l

:~!}i2

7~; ~

lJ
:U7'j3 121;;WJ l 4''J(J".""
.)~'J

l Hi7i1 )JfJWi l 1

')

Vandet Kirke Kl 10
Københavns Kvægtorv.
Hjardemaal Kirke
Alte...
København, 7 Dtcemb...
Hi ....demaal Klit Kirke ID Alter._
. Københavns Kvægtorvs NoteKirke KJ. 10 k' 14.
nng,udvalg elfieieile B..etning
V,gs. Kirke Kl. 10_'
r. e. Pr_
s
I Dag tilførtes Markedet 4'i3 Ræhr Kirke Kl. 14.
Kreaturer og 3/} Kalve.
Vang Kirke KI. 14.
priserne: de af Landbrugsministe- , . Bapt.istmenigheden.
f1ets Kvæg. og KødudvaJg fast. ThIsted Bethania .
d
saite
tor Opkøb i
KJ
.
on ag kok
' . • . . Knud n II
København.

tillave" Priser

(j(:yjnster:

1;;3(J97.
1000 Kr.: 943

I

ø.

J~gond.

ID 10

Noltrin~"

freL..;ens Hær
Dtcembr inkl fo
.

•

r rene,

enl3
A •

KJ. 10 taler "I: l' II "1 F
KI . 19,aO ull
rr .
II. Frr

.

store Opmær - o ",
.0
d .
~
sara blev u \'15 o~ aa ~ r
bryllUpsdag. Ta - 11 Be
e
ro.in Po-u'ute.:: am Po~· lli.e::-d
cg persona ~ paa T . - ed. P
kOntor for den 5 ore peno;ce_
50ra blev 05 o -ena tt. E n
Tak til Hl'. og Fru Bil e " -o · -<
forpagter Jul en "-e
~ li
-tvrerinde for al de
og J{jæl ~orohed i
til alle, 50n ha·
crlæde 0 5 •.
Inne

. rt r

80.-..-.

Huse

Beke

i Luften

\

Pressekonlorel boa den Sebot~.
3 Sommerhuset Rotbajere SS o..: PoIitiiercor ; mano'ivf'j 9. Klampenborg, saml
DaDmark meddeler:
d. 2. Decbr. 1944: Weekendhu'Set

Den 6. December 1944 mellem Ellebæksvej 8, GenloHe.
KL. 14 og 16 blev følgende Huse
Alle disse Huse var bleveni
sprængl i Lullen pli PoranSlalt- benyttet lU Opbevaring at sterre

LllU'

mag al det lyske Sikkerbedspoliti : Meog der Vuben, Ammunition og
1. Beboelsesbuset Maolz;usvej II, Spræogmidler.
Hellerup. Villaen AJmiodin2.,eo 8.

K.F.

lHISTI
rums 1

"'"

e,·st·~

kon t521
(leV\al

MandeR; Morgen, vedtoges.
Ligeledu se2U om Titlad .. lse
til Beoytlelse .1 Briølingesko\llvod
som d!dyanliR OR: om Tilladelse
fJ Brug at Imaam8~kede Vod til
f::!.cg5t ai Brillioger i timljorCien
Ira T~rrlinien Odby Kirke-Rim·
merhuae og øst paa i Tidt:o Ira
I.
I

128'132

13805q 141988.
()ec<mb<
1000 Kr. ! aa Nr.: 39'9 24\1 11312 10%4 19107 2415420912 1
41>000 40018 47082 4ql% 4n72 \ G..'
;05Q8 57871 onQ13 0:\03\ 680-17 !\="'
708QI 719U 81Q40 93080 Q4ll41
I009QQ 110200 119037 12\03Q og T"••l

F.O

l::::'"
•

AI

Ingeniør
skudt ned

og S
har
ikkl:!
K

--

Mord paa aaben Gade
I København
,
K 0 b e n h 8 V o. Den Motorsagkyndige Civilingeniør Erik P.lk
er K!. 16,30 i Oaar EIlermIddag været
lælde
blevet skuåt ned og dræbt l
Hagemannsgade ved Teknolog isk
InstUut.
i

ikke

Ingeniøren kom kørende

sin VOI(:O,

og

man

hørte ham

Irulle el Par Oange i Hornel og
saa slraks eller lo - Ire Mænd
gaa hen III Bilen og allyre lire med
Skud mod Ingeniør Palk, som
blev lundel død i Vognen, Han
var paa Vej Iii nogle nye Konforer,

som

Teknolo~isk

er

blevet

indrettet

j

Inslilu!.

---

Til Danskes Jul
Syd for Grænsen

af

De

f

---'

U'a
1000

lU.....
-Kr. i Øede 5ubaidillBrt

D_gu PenIlIel, 207 .. Kr. blev in 'l
dugel, 02 de 438 flasker Vi II
.1 blnl. Hellc-,
ko nh.kc,edetl . Priedrichlen appe l
d... KJ. 18 . .
16 .15. .,., Ol h:redc ,Irah Domm en.

el'''''O': .Elly KrybskytleSa~en Ir. Hansted•

iI. Soødal 1lUIIle

n k.lde,· med

n finke Film
.~

KJ. 18,JO og

I 14 Velg0ren-

Reservatet.

Tømrer Harald P e d e r

8

en

fr .1

Ræbr stod i Dag for Rellen I
Thi sled j Anledning af, at han tf
sigtet lor ulo vlill JaRI og voldeli ~~
Adfærd overfor Opsynsmand Kjel l 1
Nielsen, hvem han paa Reservah !
ved Hansl ed sk&1 have truet mf l
el Jagtgevær. Harald Pederse u
ukendte al have været paa ulov·
lig JIlIgt, men hævdede at han ikk e

Itellret. Kl. 16
KI. 18 Marine·
et f. Hotel.Pbs·
afbundet. Præe1ld.
havde sigtel

poa Kield Nielse n.

men ~tod med Geværet pas tvær ..

Ibi n&".

loran sig. Kjeld Nlel,en laslhol dl

dlunkler paa
& M. kommu ·
~r anSlI som
111 e Skole:
A. HInberIl,
.rsberg. cand.
l, clnd. mag.
, cand. mag.
lorrlng, und.

sin Porklarlng, og Statsadvokaten
skal nu afgøre, hvilket Omfan ~
Tiltalen mod Harald Pedeu(.'1l
skal have .

Tllfidsvolom iii BnRlands
ReRerinK.
A m s I e r d a m. Ved Alslulnl ngen al Underhu.deballen i Oa. r
om den britiske Oplræden I ar .. ·

--

jIlIIIQl"'lSc Ul

!Ic ikke an-

L. B.ernes l\Iødepligt.

\ - ('!'ill'.rvi~.

s..

D~n

Er d e r 'M uliJ;: h ed fol', at d(' klln skU-

ig$ ælds:c
estcr.-ig i
dode for·

t es Ul at mode un dt't FIYT('r\.a fflel~

at Ægteup. Jcnder $Ia.-

in By I}g
ai den
-t. Fag, og I
ge, hans I

r

agen ,-il

hen,

orning.
60 Aar'

Han er
gJl,

og var

81'S Alde-

. Efter 7
ndle han
og har !;j<'trele, del'
kIlbte dcn

orme, som
. JJoderl"n ,
rdr~W"t

P.
n. dl'n lille
Id!' køJd,'r
1'1'. Sidt'n
oTnlng -rivl' Ej('lI-

u!>holdninsin $t1U11!r

har \-'æret

Indcn !orL\lftbc~'1tclsscn i S~'imd~(n1l hul' l1\~m fluId den Ordning, at
lkke ::lUC tjenstpliØigc L. B.-cr skal
mode, "ed Iwer! .:mestc Fh"\'crv(l1'scl
C!r<!mngcn. der er godkendt ar sa:wel
'",,.,tre L'.lftværnskommando som af
Statens cl\-ilc Lutt"ærn. IDt-ncs at
kunne danne Grundlaget for li~ncndc
Ordninger i andre LuftbcskyHell':c3-

• Thl.led

Orrlning.
',l. viet! nOlll:m"'l,tl ren_ ml"'r hvad

I

~ydthy

E

stAldt:' i Hn
1'::: I'l'uhlrer og

1('1'<' IilrlclH's
\"t',

Cl~

Hit.i 1

Ek!;llort.
Ketlrup Ung
holdt i A H
hus", ck>:r l d
pyntet med

ammeder
Ordlliugen gaar io\'r!gl ud p..;}a at
mBd\ mang~
kun i Tilfælde af Bomb~nedk3st 'moder alle L . B.-cr. Mandskabet inddelc,s
og '.'-"Agre. F!?l
h"obmnnds.e;aa
i Hold og moder paa Skift lil de farAAelli~e
Flyvervl\rslinger_
Der <'r
h\'oreUe.r Fa
ingen Tvivl om. at en !<.3adnr, Ordning
over Ad"\'ens
Efter Knffe
\-il bllve modt med Forlitaael~e OR
scllund band
V{<lvilje i hvert Fald af L. B.-MandTing. "Fonn.
skabet, som i Øieblikket stiiler Gang
ge.ns Tilslu
J;aB Gang til Tjeneste ved. F)~vel'\'ar
scl uden al komme I Funl{tion - he.l·
dJg\<is, man man l':igo?
Sorlbørsman
Der kunde være Grund til at ofre
for Rette
denne Sa~ no~en Interesse, og \'i liar
spurgt Lu[t\'ærm::.chefen i Thisted,
l\ommil:i
Borgmester B i e r r e ga a r d, h\'orsom 111,,\,
dan man \'i1dc se pM. noget $asdant
HOl'nllln,
for Thist(>(is Vcdk.
Borgmesteren 51 iller sig dog meget
f l"i'nlSli ll\"'t~
skeptl~k o\'erfor Spørg.srnBruet.
H"t!l'n i \.
- Hvordan det skal prakU~rcs i
dng Han
Vil-keligheden, kan jeg ikke forestille
Vag1\"n'Mh't
mlp;, og :lt dt'l i det hele laget. kan
frt'mkomme, forl':1-aar jeg Ikke, efterMnnn has
som det sidst€'. vi har h<'lct fra Lufth l ().1l Pris
'\·ærnell': Ledelse, er {'Il Indskærpelse
dC'li('. al 1
ar. ni nIle T!HJ:vltere skal mdde sig lil
1o'orr"loill
Rullen o~ ind fores i Luftbesk~ttel~en.
hvis de er pligfil{!' d.-rtil.
Jnl'ti lhlllk
- Del Ef'r ud til. At L. B.-Mand~
:-<113 h>Ci t:'s
!;kebcl skal inddf.'les i HClld. to {'Her
lun 111' '"I\'f
tr!', ol{ al Halvdelen cil€'r Tredjedelen
drh' Fort,i
mltdcl' cHt'r nrennl're Artt\lc
,Jn, d{'! tr meget godt, m(>n 1\\'01'\gt'l"SkiH·
olln skal man !>Ila fan fal paa Resten,
1'11 1-\lI"l'f'\1
naar der vid,dig !;kl'r n()gt't~
(\Il 1o'In:<11'
nI' ~knl ~twmm(' t.1l dcn's T,\('nc·
11 I('I!: h'th',
f:.lr's;h-dn. ln,1!': d!:'r Sltl't nop;C'I nlvorHil!
Dlltnhcm'<lkastnlnA, Skydning IIiR i tllHh
cll('r dril HIRgs'
I'l'r 0ll o
nen lJ'lr jl>g tkkt' fiAA - sll'rlip;
ikke i n('ltnglnin)t nI. ul vi l'llllrltR har
Il1Hn)tt' For""mtfltb:N undl''' Flyv('r\'flr~lInlt, fortH Mnlld<Malwl i\tk(' km
h~H' Strt'nf'rnl.', dier h\'8(\ dl' da f'lgt\",
~B tror 'p~ ht'II~l' Ikkt>. d<' knn 11","!'
('n Aomb('{'l. pJo$.li'1n
,Irog !nlr i ch't
ht:1" Illgel ilr.ke- nll ,A:C'I pBII l n !'nRdall

blllumeTI!
011 etpd e

S ydthy Ekspor'
opkøb i Hu

\I

i'lr

hm

fRRd opIY!!I. ktmllnf'r ('hft-f,'ll

Ve

tI""

],lIrlv'trrn..~ktllTlllllmdol

nl'I"01l11\"
:0;11'11111'

I

t<knlrh,

1)\

lI\-MHi~
Ilh'rt

iii }
T ]<

lh\Jtf' Il, ~
1 111l1\\h,1

l tl'flinSt'

Vin

•

Spirituosa, men fik Afslag.
Tif Slul behandledes en Del
, Skattesager.
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! Han
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vilde Ikke I Kælderen.

i

En Københavner, der for Tiden op, holder .ig i Sydthy, var .at un 1er Til·
,tale, fordi han ; København ikke
havde villet gaa i TilHugtsrum under
,Flyvervdr'ling. Han blev i Gaar ved
~, Relten i Vestervig - hvor han undlo-f
at møje - Idømt en Bød " af 30 Kr.

,
I

eller 3 Dages Hefte.

A

I
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lund
at h
Egh

Jordefærd i Tbisted.
!

14 [

Staldforpagter Karl Krogh, Thi·'
sted, blev i Gaar begravet under Bor
stor Deltagelse. Pastor Holm lalle
ved Baaren. 02 endvidere talte

40 Air u .d
lII_rkl_øn'n,,-" o_u.nd-'
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To Menresker styrtede
i Brønden.

IJtI:~l/Ih'" I

.I"k~'"

De sad I olle Timer med
brfl!kkede ArlUe Oll' Dm
64 Meler nede I Jorden.
I O .. r MorKel Kl. Cl. 1 "Ilde
en MII"d og
IO ulige M eline, • er,
ell Kylnde, I"Ke I..y Ivr RIIKneu I
el j,/'Immell Brøndhul I HalIlied,
OK de tOA\ her III "' Ir/llde p.1
cl inierirnilU6k Brunddæk,el med
del Relulllll, III beilKe liy"edt fled
i den 64 Meler dybe Brønd. I
Paldel brletkede den unge Pige
lin "en,lre A,m, • og hun bh:Y
IrYRlchB' IOflh~lIel I AIlIIUlel 0R'
pli Hænderne. Den unge ~and
brækkede lil ene Ben og Ilk et
Til aH Held
Par Skrammer.
slyrlede el Par planker m~d ned,
del bleY deles Redninj.(. ide.t
den ene Planke ,alle aig III' I
Siderne II Br.nden med den ene
ende under Vblldet. Her BAd den
unge Pige nu i Vand ti! Brysld
menl den unge Mand kun ha\'de
Benene i Vandel. De loraøgte al
tube Hiael!l hl, men lilaynellldende
uden Resullal. Pønt Kl. 15 Itom
IiU.ldlgvil en Mand lorbi OB hørle
Nødraabene, Der blev nu lil kaldt
'"alk Ira A. E. G.s Værksted i
Nærheden. Arbejderm: frk lilItlIdi
en Udryltni.glvogn med Redningsmalerlel, Oll msn lirede lygte Oll
Reb ned iii de Io nødsledle, men
min ble y Inarl · ltlar over, II der
mllalte en Msnd derned til Hjælp .
Tømrer Johsn Kjær IrI!. Velløs
meldle sig frivilligl hl del 'Ingi
Ira behlgelige Job. Under Ned·
lirinllen var Kjær Sial uheldig at
Ilede iii Planken med del Resul.
lal, al den unge Pige Illdt ned i
Vandel, og kun en hurtig Indlats
Ira Kjær reddede hende fra Druknedøden.

O"

Hun blev nu bundet fasl
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Ydby, m.
Prl III
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Pra Dit
IrepreM
KDbea llm
Fra P
en frk . Dagr

BlllldsmandsllloJ, hyLJket var meget
vanøkeligt pBl. Grund al Pigen a
brækkede Arm. Meget langsomt
blev hun lirel op. Hun Vir nalurligvis haardt medtaget al de mange
Timers Ophold i del iskolde Vand.
Herefter hejsede man den unge

Kr., Vurd

Nsar Vi
Ran

Piakel
model ,
Jagtlove

Mand op,

Oi"88a han bar Spor kund e f
ha ndle
al den uhyggelige SitUlltion, hlln Fisk ud

havde været j, De blev al 501- er det
daler blIsTe! over til det nærhggen do Fug le
Marincsygehua. Hvis det Ikke var der g
lykkedes de unge Mennesker al ~idt!n. ~
tilkalue Hjælp, vilde de have lidt I~~:~:~~
en kvalfuld Død i den dybe, kolde Itore niOl
Brønd. Der er al Grund til al Irem- Mod s ta
hæve Johan Kjærs modie-c og re. 188 Fis
lolule Optræden.
Ud en hallS
Indsats vilde Redningsarbejdet være
.
bl evet megtl pineluldt lor de Io
tIlIludekomne.
I Redningsarbejdel
deltog de. uden Elektriker
Poul Fromholl, Montør Svend
laraen, former Chr. Vandel. Montør Hans Møller, alle Ira Thillted
•
lamt Arthur Knudten, SVl!nd Pi·
bi~ar og Svend Segalo Ira Ræhr
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Udsenderse al
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Rllionerlngskflotl 111 de fem UØle·

venlede pda, al SalJ(E'1 al Jyllands- vl'nngssleder fonverllg under de \ bllJetlersklJldebe~yndeIIIMorgen. nuv ærende Forhold,
B~
__
Orr lI.r under Pordl'UnRen ,I
Høn yar ralllt af •• ks Skud Numre Op'ræk III Uro bl~l\dl c e
p"

Død Man d f uo det

men Vag!mandskab~'
tel d
K 0 b t n b a v n_ Ve d 6 TIden I ~kJrre ,lil ~al Io!'Jdl fil sin OpI!:IVe,[
Hen r
OUf
Morges lindi II læld'ge 11 dl' vel,1 nde P"Hagerer I luller
Ipør
for bipasserende en Mi nd j'l':,.;'endl'/ BelZeislflrl~ slallede en Ind511mlinR
This
død pal Krags Boulevlld. I en lU Pordel lor dem . Denne indhl r
De blev fundet døde
konl
br."Je"
"T''''
Ambulance bragles LtRer " ,Sundby
.
O~frra
~IZ mlln , I e
ml'
II
; T
Hospital, bvor der viste Stg, II I ; for AssisriHlce Belflbel bar mIn
København. Brandvæsenet 9han vir remI af seks Skud 'I (l01! srrlks laa~1 Kaa I/Idere til bil'l/ i Alles Kr 22,46 kaldt til
U
HOl/edel og pu Kroppen . Der Børnel\('s Kontor
Nerregade, hvor man udfor Nr. 3~ fie
tanates Ingen Legirlmallonspaplrer
............................ , havde lundet LiRel ar IO Mænd, ml'
pu LIger.
. der be~u~e var raml l' flell~ Skud
-- -----I Hoved,-' De dra:ble var Arbejds·1
,venlende,

To Mænd skudt

--

'V", K" ,P,'",','"'

Elektricitets Katastrofe
i Sonder)"ylland

Rigtige Vagtmænd

--

Ol' fik Ducer af dem, de sk ulde
holde Slyr paa
K e b e n b al/n.

Københll/l1~

I

man"
~ade

Herge N1t'lstn. Hldgren·-

7,

o~

Gravør Svend Olla

Jacobsen, Dosse/lnKen 26b. Begge
Ked.lhovorl po. det .~ore Ugene lørles Iii Retsmedicinsk
[nsituL De nærmere OmslændlgHøJap_ndingsværk
A a b e n I a 8. I Sønderjylland hejer kendes Ikke.

kommunale Vagtværn blev I Nat el BlekIJrcllelsforb,uj!:el bleven
It D. S. B. kaldl hl HOl/edbane· ramt al Følgerne II el Kedel
I/anden lor al holde Orden pUl h~l/llri pu Sønderjyllands Hej
de Irere lu!inde Mennuker, som jIPllmdlnf(Svæ.lk r Aab rn ru. Vær·
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Støt dt Jlnnoncmndt I~d'

.aet ikke saa

s Cykletyve-

Erik Hansen
en, idømtes
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forsyningen tildels kan holdes i
Orden, saafremt Strømforsynin-

ten

i Vibor;

Fængsel

san

.Kr., subsidi:
gen "Katastrofetilfælde skulde sel, og des
blive afbrudt. Udgifterne til Geinddraget i

l, Tage Han- neratoren vil beløbe sig til ca.
Flasker Vin
,illigt mere 6000 Kl'.
Han ap
i Fon11 af
O.,
fik 10 AI offentlig Dans ,i Thisted skal Landsrette~
stemte, a~
lens Anders
forbydes.
,været med , Indenfor Thisted Byraad har fængslet til
)ages Fæng- man i nogen Tid d.røftet at for- faldet, paal
stensen, der byde al offentlig Dans i Byen, delse til
Samvittig- idet der efter de forskellige DanTorveFængsel.
,seaftener har været ikke saa lidt
Skaden
Uro i Byens Gader. I Byraadets Brand i
. Hørdum.
Møde paa Tirsdag foreligger der værks stor
Agerskov, en Indstilling om at standse al kevej nu i
rnt blev an- offentlig Dans indtil videre, en gjort. De
iet for Sort Indstilling, der uden Tvivl bliver 70,264 Kr
ledes i Dag vedtaget og sikkert ogsaa er paa
r tilligemed sin Plads.
Paa Om
r Plet, der
J e n s e n.
arede ens- Fastsættelsen af, hvor der sl<al er en af V
~un drejede være Markedsplads i Thisted. og har for
Efter RetsThisted Byraad vil paa Tirs- bilæum so
ker i Byet
øsladt. Sa- dag komme til endnu engang at
bejder ha:
vokaten.
beskæftige sig med Markedsfor- fra tidlig
holdene i Bye11 , selvom det den- tf af den
Kr:
0111
ne Gang
anetogeL

.,,--- -~

f Tbi-

stærkt paa at taa eL nlU~UU",
undervisningen kan foregaa.

, -~~~~~

" . v~

)illere.

Bøde i Vestervig for ikke at gaa
i Tilflugtsrum j København.
redens
~ Ved Retten i Vestervig har der
l blev
været behandlet en Sag mod en tilrejsende Københavner, der var be3ryg- gæret tiltalt for ikke at have villet
r. og gaa i Tilflugtsrum under FJyvel'varsel i København. Han mødte ik~t er
ke i Retten og idømtes derfor en

:le Dr.

f

til
I og
mm-

Bøde paa 30 Kr.

6·Ti
forn
de d
en l
Sun
lige

han
paa
Legi

Sydthy Lokalforening af Landsforeningen til Kræftens Bekæm-

BlAf-

,yt-

~gt

pelse
har holdt Generalforsamling, hvor
Formanden,
Landsretssag'f ører
Lind aflagde Beretning.
Til

Rp.c:t.vrpl~~n

a.~n:valil.t.A

",h-

K
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-
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Findes der
arbejdsinteresserede Kvinder,
saavel gifte som ugifte, der maa!!e ønske sig anvist et Arbejde lor
enkelte Timer, halve elter hele Dage, da henvend Dem til
Afdelingen for kvindelig Anvisning.
AI Anvisning sker gratis og vederlagsirit.

Thisted Amts Arbejdsanvisningskontor,

r. ""
e

Kontortid Kl. S'/.-17 . T.II 906 (2 Linier).

Dermed raader denne BygII "
IOlld Qver en Kapital .1 ca. 63,000
Kr, og der vil kUllne tages lat pa .
iet, saa snart forholden,
Materialer ka li

ndag 11. December 1944.

!ltslaan 2 Huse sprængt i Lutten paa Forans\alt-

af det tyske Sikkerhedspoliti.
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Pressekontoret hos den høiere SS- og Pollt1fører i Danmark medde\er~
Del tyske Sikkerhedspoliti har NaUen mellem den 7. og 8. December 1944
Sllrængt en Lagerbygning i Taarbæk samt cl Hus i en Havekoloni i LersB i
Luften. Begge Huse benyttedes til Opbevaring af Vaaben og SprængmaterIale.
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J,ægetilkaldelse j Mørkelægningstiden kun i de alvorligste Sygdomstilfælde.

• Lægekredsforeningen hal' udsendt en Opfordring til under de
nuværende Forhold kun i de alvorHgste Sygdomstilfælde at tilkalde
l ·rege i Mørkelægningstiden.
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Skarpskydning.
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Den tyske Værnemagt meddeler, at der Torsdag den 14. Kl. 8,30---11
finder Skaropskydning med Infanteriv~aben Sted 1 km Vest for Nors.

Priser og Avancer" fastsat af Priskontrolraadet.
Nedenstaaende Priser og: Avancer maa - uanset tidligere indgaaede
Aftaler om højere Priser eller Avåncer - ikke overskrides.
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.. ,har vi en ek~trafin Oceka. Flormel og' R\1gsigtemel samt ~~sexi~r :
o~< Kry~derjer ,i prima Kvaliteter.
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J. MlKKELSEN, Stagstrup.

•

NB. Husk vore Kaffeers tatninger "Luksus" og "Oceka". ,
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_ef01kningen anmodes indtræl\ge~de om i Mørk1æ.gn.ingstiden

I

S

kfm i de alvorligste SygdomstrIfælde at kræve Besøg paa.

Grund af de yderst.- 'Vanskelige Forhold, hvorunder Lægerne i
den1\C Tid mR udføre "deres Ge rning.

Lægekredsforeningen for Viborg og Thisted Amter.
Kj€ll€rup, d en 7. December 1944.
Søren C. Dalsgaard.
I'

•

VILLUM LARSEN, østergade.

De af Forretningens K\1nder, derønsker R I S E N G R Y N, bedes
venligst bestille dem sammen med Juleordren.

Villum Larsen.
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Overordentlige Foranstaltninger. \
SKARPSKYDNING
Den tyske Værnemagt meddeler, at der Torsdag den 14. Kl S,30---1 \ ftr.jer

15. Skarpskydning med (r,fanterivB sben Sterl l km Vest tor Nou.
I

B

Kor- ,

I

etolkningen anmodea Indtrængende om I Mørklægnlng.tldan kun I de alvorligste Sygdomsttlfæ1de at

krave ø.aeg paa Grund af de yder.t vanskelige Forhold,

hvorunder L_ge,ne ; denne Tid m •• udføre deres Gernløg

idig.

Lægekredsforeningen for Viborg 0ll Thisted Amter

KjEllerup, den 7. December 19M.
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Saren C. Dal.g •• rd .

L___-:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Alten.

-~--,-m

er 6
Pi>kereu blev trukket over Bord. mod
m en
Paa Thyborønkutteren .Maagen" fa.r
indtral i Lørdago under fiokeri det lede
alvorlige Uheld, at en al Fiskerne Sm~
nog'
blev trukket over Bord .1 Spiltovet. Rati,
Det) lykkedes dog Kammeraterne
at redde ham.

Mangel paa kvindelig Arbejdskraft.
Arbejdsanvisninglkontoret i Thi·
sted modtager mange Henvendel·
ser Ira Husmødre, der ønsker
Medhjælp i Huset. Det drejer sig
om ssavel Husaisistenter som løs
Medhjælp i kortere Tidsrum . Kon·
toret anmoder derlor Kvinder, der
ønsker geskælligelse, om at henvende sig Storegade 21, Tlf. 906.
En Cykle vundeL

Den af Kotonihaveforbundet i fhlsted I
bortloddede Cykle er vundet al Murermester J. Hebsgaard, Thisted.

tænkeli
]ustit
Byraad .
·.rlll_gnlllgen &tegYllder
l Aftea Kl. 16,30 o~ v.rer til KJ. 7,30
Færdsel.lygterne lændeø 16.1 t, Og

Idukke. 8.28

De var ikke Marioevægtere.

Iljeodomsbaodel.
Andreas Langballe, AI up,

tleskælt
sen,
har kan -

sotgt sin O.ard, 30 Td. Bygsdl.,

•

Vl S

e

med udvendig Besætning til Haa- uund
kon Christensen, Vesløs Overta- Land

gelse II. Decbr. Pris 40,500 Kr.

at ta I
De tre forleden ved Retlen i L_øen .kal Ikke uden N.dyen- F o r h
med I
Thisted dømte Cykletyve, Tage
dig hed ud I Mørket.
p. a I

Chr. Hansen og
Lægekredsforeningen for Viborg og
Tommy Svendsen omtaltes i Lør- Thisted Amter anmoder in Jtrængende
dags her i Bladet som forhenvæ- Befolkningen om kun i de alvorligste
fellde Marinevægtere. Der med- Sygdomstilfælde at tilkalde Lægen i
Mørklægningstiden. Henstillingen er
deles 08 nu, at de paagældende en Pølge af de yderst vanskelige Porikke har været ansat ved den tyske hold, hvorunder Lægerne i denne Tid
Krigsmarinl.
maa udløre deres Gerning, o~ den er
Hansen,

Erik

samtid
Byraae
at sku

Havne
plade,
længe
This

meget forstaaelig.

Byraadsmedlem opereret.

Julefiskeriet.
Byraadsmedlem Oscar Andersen,
Tin~
Fra Thyborøn meddeles:
Thisted, blev i Torsdags indlagt
Fr.
Fiskeriet nll ind und"r Jul synes
paa Sygehuset for Blindtarmsbe·
til Ari
ikke
at
give
stor
Tillørsel
al
fisk,
tændeise. Han er bleven opereret
Købes
og har det efter Omstændighederne trods det, at mange Baade kommer
ind hver Dag, men med smsa Krone
godt.
Fra
far,gater. 60 Baade landede i

•

Bestialsk Mord
i Aalborg

-

'.'.::,Tl;dtrf I"
~IInll~n S~ldf.
°ll'"

"II

tt"I""III.'~'"

'I,.",
I"'.,,, •••.

•• 11.1111'
I~n.

\1t"'l\lfll'II'. v,·
lynn ., Irn.

nytlu l!llllil Kr

Mord.rne bort,."I. 8n
h •• rdl ••• r.' Mand . , .
Ambulancen og dr.bt a ham

fl. I Il (I,

P,lek.

I{

Redniul('-

Bekend

iI""PI bl~v ~.nd'lI AIt~n al.,me,d
Vir I P.,e, Ul m'peuIII'dr ved RullI' .. nl
VI vil /1"116
l,.~';',,, fl. b/Ilten, Rilz, hvnr 811 Hcrreehlpcrh1i"
f
TIII, ... d.
h,,,dlrr I',ilz BorU/1, Allborll. ur ølle, dtr pao
_kudl Ilrd II revolvnbevæb'lcde vht, 0/1 SØCl "
M'Ond. Horup Vir hlardl .... el, rorm ø/ GClve
OK Ambul."ce" kølle høm Iii gr~mmør, vor
Ko",mullchnspi!altl.
H'f~n:
, I HII.pil.lel, F''.Irl blev Ambu· Krls/me og.s
d lallcl'lI "'"d'el AI Io revolverbe. l.
•
vltlbller:r, Ma'nd, Inm holll1 ehnl· )
IlIrcn Ol/ han~ MedhJrulper op,
hvorelle. de Ira Ambulancen Ijer. j
. Kil
vur n ude Banr~n med den h.~rdl SU' br;~~:(!~~~1!.
I
0"
~OIl1
kBn rede MRnd. lo m ,'ndil{ var ved Inden Ui. Df
!n.
l:ievidllhed. Du m\'dllelte I'plck·
'" en Del Pupi,
'M
'nlkene,
fll
de
.
kulde
lorllOlde
lig
!Jiul MRtrri~lc.
II
!RU.lioll bliver roll.l/I, da d~t IpIldte. liere .evol.
vt,bevKlbnede Mænd 1 Nærheden,
.i! 1'/1
juldl S VUl.'l oll og d~relkr kHlvand1 de, media. I
~ Vø , er.
80m
Rtnde f'rlIZ Borup.
Indmelde1.
Materialer til,
Ved I·Tiden blev Paick II.rme'el d a g d . 14.
or d øb ig holde
:, er øk.ffet til paany denJle OIIlR Iii vnlerblo. [ Al1e Indmelo
,
ø.tre Skol~
den om løller i gide, hvor C/1 Mind .tel'!' op pli Pød.eI .. lIul
~n TøgelBgen. T, lnbncdtel af Arnbul_ncen oll" be. 1i Thi.ltd).
~ VlUlkelighe.
ordrede dem til .1 kore lil Sten· 10reviJu.
1lgmlltfl,le.
lI".d~, der lll1l1er ! Nærheden It
Bø"",. der
S blev B)(I:1110'
Her 'andles 1 .... 11 mdero
TaI/pip, mfn Kommuntfrolpilllet
.
Indme lde.
glle TeR' pu. PrilZ Borup Irll({ende pIB Oaden lilralde Bt
de r lormen1lig " r~bt .f liere Revolvtrlkud i Ho· meldu: der
il lis k TIgdæk- vedel Oll Muen. lll'll blev lørt den I I\pril
de r ikk e kBn
\li Kommuneho,pllalel. Den a'dllde [e r fyldt elli
re n nem Lo ll el.
11"1. Hin eUerladu p" .... pril k.
bfev Cl. 35
orældrcnt
H U8hu og ti Barn.
De nye t

,

N O R!

•••
T"

B

I

org

I

1\.,

25 Aar
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Tid a l H"mle
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linIe Ile aia-
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-_ .._.- Skol\'n Onu
... - -THISTEl!,

Redningsmanden :::..'.-=-

dræbtes
_

Han "lIde ha"e .t. n d ••t
d. I.b.k. H . al.
Købt·uhIVII. lin At Tuhnq...

l.'R~~: ?r:~1
D.
Mand'lI" d.

•

•

''''" ~ ~, elli III mlln I 'l mll:/de at, III det .kulde
POl mUt fil Jndlta:t1t en Kb'llutro'e, kunOe
!JtI (~P'd'~t tir.verJd~ den "J O"fla' Pumperne'.
10
up ,000 f\:r. j 01:( jj.:ulde Op/Øltt el HUl "'
, el pa. I O'nera'Clren, 0" de nm lede Ud.
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bydtj O,undtfll
M. AI Køi.lUI
pet. bt/~lu .h
.1 lem Allr 0" ~
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Kr_ III HYfilldtl vedlv"
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.. OffeDflir 0 . 0 s i ThlsJed forbu d'. med Ha . . tul.k
ItUtA' Be'I h/ll!:'d Byraad ve dl
I Allu O."",_rkqrt..,
fnelJ. SI/fJ In<llll vlette ,I 'lJtbYdt- Q/lenWIt:
II H/emmel VIJnl, An/tOningen hul/J el, IJI f'r,:J,eo, Hær.
Thl'tt'd AfhpJd.h
CJanioke J

ti"

GØ""

har Vlrrel vuo!h:! rel Kod TIl
Uf(JII~hedtr og Slag.OlIllI j O,. tI'! tldmttrlrltl Alte
Iftr (JIJng JIU
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rtllMI
1, Ulu"."

~uællljnM
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'Jtl
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Dan.tllfl"ntf

Syæsker

-
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'pJllede ullde:r /!'lu:
.~", Ledt! e. (oK ~

P,,'hllor. d~r
P'~d'''Hd, "lig '"
Clllller .Iø,
, .murke o r iuin.'~ flcontr "",meD
Mlllor Pl)'Ckl rn
Gad j ulf'v.IYt,
d.nlk Nlltur, 0" M
AnallV.l.
VII:

Chr. Sørensen,
•

,

I

for
ti l
der

hende paa den store Mærkedal(.
, '''ii. ~ ,./ "l
ObsCTVator.
•

Ingen Offentlig Dans i Thisted.

Ho-

paa

Som beIlUdet behandlede Thi,ted
Byra.,l i sit hI kkede ~Iode i Aftes et
Forslag fra Borgm""teren om Forbud mod offenthg Dans i Thisted,
Forbudet blev vedtaget o!( hwder
sh'aks i K raft Det g'elder . indtil videre", hrilkN vel antagelig vIl sige.
indtil del' kommer merl' ordnt'{\e
FOJ·hold.

-

,

...................... _...

11'1 PllI' Sllke8 1r omper
HIjUlllet.
}; (I,-,,.,.,.,,,,.,., Inf( ('n ('flf" r T:n f>n nf·
sI.nor' Son u.,..,. 'land." nu""
n f'n ' lIundr,""t' I"n kJ,,;f>r Tohnl...

•

T-

J-

Ti l Arn' t{urn,n'r' ,\l ltlP'lu, Y'II,
Thi tNl, IlJlnlt'ldtt' " r k. !'igrid
J,'n/K'n, Dau,'r nf \ 'nndllll"lf'l' r
J(,I1!1t.'n, :'o1l,lIt'\'1'j 36, i Gnnr Jo:!tt'rmiddJtJr:t, nt hu n \'nr bh.' \'oJl
!rn..~tjanJt'I 13 Plir S il kl':tt rumf'j('r
og l't l"nr nidest..,dl'r .

OP 1.y"I,lIlt'd.' i FUrI'njn,,' n".
Til H"~ I "r, 'I"(,, ".'nvMhrh'.

110''''

OK

denne havde skullet rej se fra
havde Linde s purgt ham,
!l1l han ha\'de købt Cigareiter, og Godsk havde da opgisin Leverandør som en Jens
!aS.;."n, Toldbodgade ) .1, der
ha\'de Tobakken fra en
i Københa\'Jl , Linde indat han havde solgt
Pakker og tjent 1 Kr.
blev derefter anholdt, og

rges

anholdt Vagtværnet
Thomassen. Denne indrom-

at han ha\'de drevet Sort
Handel

med

Tobak j

lam-

Tid, men hvem han s Lever i Kebenha\'n var, \'jJde

<ke opgh'e. Han opgav, ut
.avde købt ialt 850 Pakker
'D som Bøn, og deraf hav-

solgt de 600 Pakker t il
i _tørre Pante-r.
Je Linde og Thoma.ss(!n
nu foreløbig j Arres ten.
betJæ.gWr fl'l"mdel~!:t at

1

Sogneraad
h ar holdt

-

Mode.

Som Snef oged for Sønderhan

!!ondr e Dil:itnk t in d s t illedes Chr
Larsen , ,.,soly s t "
- Chr . Sau gbjer g m. i l. slJgte
og fik bt:"!lget 3 F avne Grus til
Vej e n fra J aco b O \'ergll:lrds III
Hord urn Ske l.
K.'lta." lrofef o nde n be ... i1 fledes
10 Kr.
O ver s lage t. for 1945 16 \ar
t il l . BehandJinsr, De t ve d togt!s :tt
ud.!!kri\·e 60,000 Kr, i: S kat mod nu
50,000 Kr.
- Prisen for Grus h a rpJl iJlJl for.
hojedel'l til 2.j Kr. pr, Favn
Der HkrideH ind mod de murke
Cyklister i Hurup og Ik-dsted,
. J den M!nt!re Tid har Sydthy S tllt!onJ:lbyer ",eret i'lemt plll,lle t af
mørke C)'kli !> tE: r, dt:t v:eJder lli:pr
Hurup og BedRted, h\'OT mu n hVt'r
Aftt:n pua dt! me!'t:l morke S l(len-jt'
kan rl8ikere at blive pa.1.kort, Il ,m r
Cykll ,. t e rne udelt Hl'n ",yn til Tr;lliken komnH' r f.lry$(tmde udt' 1I (' y,"-_
It-IYKW VII$l'1\'a 'l'ne ne i hl'KJ/e 8~' I' r

Il

nU fri

12 Nylndm.. ld ~ l ~r p •• T hJM"d
ltuJøko l".
'111 d.'1 "y,' Hkol,.,lar i ThilllAld
kommul'1u\t' Mtlh'm- 0111: RA-1I1.ko!·
,r nu Indmt'Jdt 72 EI .. vt-r fr. Byt:n
O" 11 Cr. ""nd!:t, l'1l'mliJr 13 til l
KllUOH', a til 2 KIIIII~t: OIC ~n til
3. KIII"'"

lI('nry J ('II'
H", G .. ttru ll.
Endvldl'n' uddelIN'
:\0 I ' r .'m i e r til D(·ltn"crl' i lin,,·
dom"lIrbo;-jdt l .

h ~Ul

faa et
.en .M and ved Na vn Gods k, og

mtllU"
1"111,,. I orftyndt,I ••'r

Far-

Under A!lHH"inR"-'n 0I"lIYl:itl' hU I1.
Tø mm e rby- Llld Sog n eraad
ll.t en Loget't'nde I Ejendommen
hn\'de \'fcret bekendt m4ad, at hu ldt I VU.llr .\føde
AlD l fI~lImm .. nll lu l ninKen:l C 11" 1'1'
h un hm'de de mange S ll kt'J:ltrom· tlt' rJ)'d~kt' ~'o ren i llp'c r I:wv ll J('" d~'"
per. og ha n hlll'de s purgt , om ik- IO K r . i Til"kud, R u~a fo rt'nlnll'o:n
ke b an k unde kul>e e l Pur l il lit ti l Jkkæmp..>J8<! a C r h eu n llll IHkc S,nrd omme 21) Kr, Hun ht'rred t!rllt. ..
f onl't"C sin &stel" til Ju l.
Pl nn l nJn gF Corclllng 10 Kr.
"ag1,l'æ rnet blc \' dt.'r{or M'lldt
Som VoldglCll!mtcnd til Afln ll'
op for at alhUTt! unde. [A'JlIl(> DIng IIC ,Jagtrette n J('e nv8 lgte8 e hr
nægtede paa. det besicmteste at l ..a rl'cn J uu l, Kæ rd, og Pou l J,,",
ke nde noget til T.\-"\' eril't af Sil- hen, Frøstrup.
Der !lU KW!I om Approblltion
.kestromperne,
PJUl Udl"t ykm ngen n f Sve nd Jv('r·
Pas Bordel- ]a:t et ret s tort Par- ~e n " Ejendom i Frøstrup A nbefllti Tobak, og da Vag1.wl,)TJlet ledt!lI.
_ Det vedtogelI a t forhøj e 'filDt.s purR1c ud om det . oplyste Linde, at det stammede fro Sort løn nen fo r Grus- og Vej a rlH!Jde i
Kommunen til del tarifma:8l'1ige J
Bors Handel. Vagh'æJTlct fik
Kr , 82 Ore, medens T ime lønnen ved
derefter TiJL.'ld elsc i1l at. foreta- a nd>!t kommu nalt Arbejde f us umtenRansagning, og "ed denne [es u fora n d r et. III J Kr 50 øre.
OH!r s laget over Regn8 kn ~ t
lev der fundet 92 Pakker Cign1945 16 , ' il.!' til Bebandlin g. D e t
etter og 7 Pakker T obak.
vedtogeJ:l al a n sosre Unde n Is nin~s
T,inde tilstod deref te.r, a t han mi nisteriet om at faa tIldelt en
" de d r e \'et Sort Bors H a ndel Række Træsn, Billede r til Skole red Tobak, og han indrømmede, ne.
- Carl Th. J ens en, This ted, sogbSD lige havde fanet 200 P aker Cigaretter af en anden Sort te om Sogneraadets Anbef a ling f or
Op r ettelse af f ust B iograf I FrojØrs Handlende, og d isse Cign- .str up m ed to ugen tlige Spill eafteltrer havde han betalt med 6 ner _ Andragendet næ(rtede:!.
, pr . Pakke og havde solgt
for 7 Kr.
Sønderhaa-Hørsted

-igaretterne ha\'de

§

IH' ~

mnndt'n Ok 1/1 }o'orn'lnlu ... "ud,'.I", I
J, P_ Lun,'·n. n rov~ f . ("hr. And,'r·
('fI, Kllm, .... ll!'h:" t il Ilevl"or.
Fllr nlrninddiK !of_rkL>ruk' uddt·'
lo,,, 2. Pr..·",I, ti' KrI"llnn~' J,'II,,"ll,
O" lnll. Ok' Hh-rTl' J1o"h, Skno'm, :J,

" r til Johll.

- -~-

EJ" n dom !Oh an d e l.

Gdr_

I~

C SI('nloCt, K.'ret, b9.l"
Mllvt 11111 I-:jf'ndom til J Chri"t.en·
""n, Drovllt. Cor a~,ooo Kr_ Av l. Se·

"u'(nlnl( OK Jtt·d"kabt'r medfølger_
OVI'rlllp:elll(,n "kt.r Ftrlikø, RandeIf·n er ordnet Vf>tI Ejendom"hllndJer
Wlldmnnll, Fkrrit"lev.
FruKl n,' IHkur HulS I Frøølcup_
DanfIk FruJ('l8.vl , Hanherred
holdt j Gnllr Eftermiddags Be"kæ·
r illl(f'ku rsus
I
Frolltrup,
hvor
F r ugtnv l"konllulenl Pall esen demonfltrcrede Be~kU:'rinJf ae ~l dre
YDp-re Træer og beflvarede en
RJ.'kke Spø r glImaIl I vedr. Beh andlin,lt: a f "~r ugtlra:er_ E f ter Kursuset..
" Hm lede" mlln paa Hotellet til Kaf~
f c,

0"

Julen K Glæ de i Hurup
udbt:ta ltc i Aftes til 464 Sparen
56,808 Kr, mod i Fjor ca_ 40,000

K,
Til Belltyrclsen genvalgtes Manu-

fnkturhand ler Anton Niel"en
L.-'prl'r Videbæk

Oll"

Julens Glæ de i BecLsted
udbE: talte til 212 Sparere 29,400 Kr
T il Best yrelsen gen va l gtes Postbud
Ant on Sorensen og Toymrennester
Ove r gaard , Som Revlsar genvalg•
tes Mejeri besty r er Nielsen.

I

I AFrEN I THISI'ED:
Ho yal-Theat rel; KJ 7 og 8% "E U)'
Pe tEr bCn w ,
Pnl æ-Theatret: KI 8 "Kvind>.on, ban
e l !'tkede~

De grønne Korntort
kommer ikke fur efte r Ny-iaar .
!ll a nf.!;e efter lyser i disse Dage lit::
grønne Ko rnko r t, der tidligere er
blevet udl ev er et til de m indre
Lllndbru J! og ogsaa $kulde ud levere s i A a r D e r guar de mest for·
skelligt,! Rygter derom_ Paa StatensKo rnkonto r o plyt<er man i Dag,
nt Leve rin gern e a f )I æl'kerne ikke
er pnabegyndt end n u og s ikkert ikke bliver det for N~1811r, me n d erimod umuldt'lbll rt l'fte r N yt.aar
Grundl'll t il KOl'tt'llcs fO l's m kedt'Fremko m!! l mali Rnjtes i d e fo n.: t.aR'
Ile

r;lektJ'i ci tct s l' l,~ tl' ikli o n ~r

Oj!'

det mildt' "t'J r, dl' r f o rb ru~r T ærsknillR'l'U OR bt,J,("' ~ T in/{ I>t'\'i r kt'f, !il
Fon;YllinlH' 1'l1C til Sta t :-; laln't'Jle for
hall's. -\arsugclI Cl' l kkl' Ek ~po rt af
KOl'llt t, o)." Tlldcli uS"E'lls illrste }'.. ,
!t' ,"-{lil ;.I1",a:l \'t'nlt' "" li /te e f t ... r :-lyt
aur

.

51<1.

,

~

.~:~:~ I Overordentlige Foranstaltninger. \

I Skjold~ '

I

-

SKARPSKYDNING

r--I
Der afholdeB Arttll eriskarpal{ydnlll l! Fredag den Fl, December K\. 10 - \3
I
81 Vang888 og Tvorup Strand. Skudretning for V unRsaa ; sydvestlig Retning ml d
ne ~,
Vesterhavet. Skudretning tor Tvorup i 9ydve8tli~ Retning mod Vt>stethavet m'

13, vf'd

.

~

I
y. 88 1/ 1

•

12, ved

Under Henvisning til Thisted Byraads Bekendtgørel.e
AB' gI. af 7. ds. gøres opmærksom paa, at I Ugen fra 17. til
Kirken 23. December maa Forretningerne benytte elektrisk Ly.
f - - - ' til Kl. 20.
....
Bestyrelsen.

I a.

u L

_

." ol

.~~_

__

Fælles Ssrntalemøde i Aften KL 20

Tekst: Johs. Ev. 16. I<ap.
VIrk for god Tilslutning,

I

HENHOLD

nu

....

Byraadels Ved .
tagelse bekendtgøres herved. al
iii

offentlig

1
Jndtil videre er forbudt I Thi. 3
UIl
sted Købstad.
Thisted By,a.d, d. 13. Deob •. 1944.

'"

P. B. V.:
Bjerregaard.

Unglotterne.

JULEPEST Søndag d. 17. ds.
KI 14.30 pa. Realskolen. Brød og
Sukker medbringes. SO Øre pro

16

,.., - - _.

{l~ ~I II"
i ti,,! l' t
1"rnlll'l Il'

• .. ... C\I

ITIttlOI\'m;rr---C"-UllWets kTdt- r 8rnnll at Anli _

luflskytsel DU nu styrter til Jordlltt med en Hale af RII g ofter sig. Et
POt af de n'ndre M<l$klner legner dures mørke SlIhuc1 mod do hvide
Lammeskyer.

"l' mldn

S·,

hu
'nd

dann

sk:d
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lil K\'mi

til
adsk

<.1!ot "'r~t
'ur ,j )..n'l,

d,

in ~l" ' \" l'-

troede de da.

spIr

Uheldige Sortborsfolk, der vilde pudse Vægterne med en f in Plnn.
Den ene tmholdt i 1'histed i Nat.

d"

I, ,

en
l\Jlfli!!,sUUll bl'-

I

d,

D('I
\<,1"

[I,"

:""ortrmrs~'s\'l'('r

](aItl(il,

sinIt.'! i

,,1',,- om

nord-

sindi!: ,.1 l'isikabl'lt li n'l"\' ul

Slllllt>dl'';;

PIlH.

dU;~'J

,\fll'S Og i )inl hal' dor
"I!.'!','l ~jort olH'rp;il'k .lagt

I

PIlIt nogl(> Io', J'{" som snnd;;ynli!l\'i~
i nogen Tid har n'j;;! i fasl Rutefart

mellem KobCnhlHI1 og ThblNl. Den
('110 fif dl'm er /lltl fnsl, og dl' to andll), han lar i Folgelikab mml, ha\'

Ager-

en

,Ikke
hgstore
11):24.

sikk('rl helJer ikko haft ,,\'on1 Mol" i
li \I ff{'l'Il'rnl'.
Historien er i Korthed følgende:
Vagten I Bedsted havde fundet ud af,
at der vilde komme nogle Herrer tilrejsende, og man havde Lyst Ul ol und{'rsoge deres Forhold nojere. Vnglen
medte derfor mandstærk paa Bedsted
Slntlon ved sidste Tog i Aftes og
holdt Vagt paa begge Sider af TogeL
I det tætte Morkc var Byttet lige ved
al slippe dem af rIænde, da man fik
øje paa tre Mænd, der steg ud af
allersidste Vogn De tre Mænd havde! h\'er to tunge Kufferter i Hænderne, men inden Vægterne fik Assistance, var Mændene Corsnmdel paa
den anden Side af Jernbancoverskæringen og steget Ind i en Bil, der var
ankomm~t
fro Tllistcd for al hente
dem.
Vø.)tten maattc Ikke se Kurrerternes Indholil.
ImidlerUd otlnp;de de (el'St Besøg
hos en Mand i Bedsted. o~ her henvendte Vagten sig senere mL'C:! Anmodning om, at man lukkede op for Kufferterne. Imidlertid var Mændene og
lre a[ Kufferterne sendt a[ Sted med
Bil Ul Thisted, og de tre Kufferter,
der var Wbage i Mandens Hjem, nægtede man at lukke op for over for
Vaglen. Da Væj:!teme ikJ,e \·"r I
Stand tB med Magt at g,cnnem[ore, nt
KufCel"lcol'l1C blev aabnet, mHulte man
gao med uforrettet Sag
Der kan
næppe være Tvivl om. at KuUerternes Indhold har været "sort", siden
Vaglen Ikke mnutte sc. hvad der vor
I dem. Vaglen i Bedsted maattc
n
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vod

derfor najes med at underTelIc Kolle&eme I Thisted om. at SOr\bonlmæn_
dene var undcneJs.
Det er senere blevet oplyst, at en
nr dem i over el Aar :lævnllg har
bcsogt Thlsh.'CI, og hver Gang har han
benyttet samme Traflk med at stige
ud af Toget I Bedsted og kore i Bil til
Thisted. aabenbart for at lmdgaa Opdagelse paa Thisted Jernbanestation.
Havde truffet hinanden I Toge'.
• Vagten I Thisted søgte og fandt
Manden paa hans Boprel I HojtoftekvartereL Hans Navn er Adolf R;I;'goard Jensen. Han fortalte. al
han Ikke kendte det mlndste Ul de to
andre Herrer, han havde fulgtes med.
De have lruHcl hlnanden I Toget, og
de inviterede ham med I Bilen, som
de havde holdende I Bedsted.
Ved
r\nholdelscn forsagte Rægaard Jensen
al gemme b.1ade sig sell' og sin Kuffert i noget Ha paa Loflet, men uden
Resultat. I KU[f erlen var der Stof Ul
en Habil samt 150 Pakker Cigaretter.
Han indrnmmcde, at hlln havde kobt
Cigaretterne paa Ka(feborer i Ko·
bl'nhavn.
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»Economist« tager Bladet fra Mlinden.
En sensationcl Artikel, der ogsaa
"il vække Ertertanke i
du.tlskc Krcd::;e.
KE. A In s t e t d a 111, Onsdag. B1a~
det ~Economist" s1..-ri\'er i en stort opsat Artih't om Noden i de hE'.58He
Lande under Overskriften "Befrielsessmert.er", at dan britIske Regering
ikke \'edbli\'l\ndc klln ignorere de stadIge KrIser I de snaknldtr ~~r ricdc"
Lande. Pc Jlolltiske Uealitt'ter og SammenstOdrnE' i Baglandet truer de AIl!eredes Front.
Undt r d,>n (/lS~'" B,'i>ll!,ttcllll' hor

boml.· HflUll'lIdrl'f, Gt'ljli"rc, J'ron.'tkm.'t"lul 0(1 Gr(ll'k, r,' Imlt Ilt4bil.' Førhold' dl'f,$ LIUWf, O d, fr.-((rr "
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Flyvervarsel i Thisted.

og l•
over
"" 20

Ane
i Ve, Ane
JJ'ig og

Vf>d 18-Tidl'n i ,Aftes var der nogen "Uro l tuflen Over' NOl'd!hy, og
](1 , IB,OH blpv del' giVl.t Signal Ul
AJarmliJf>tand fol' Thisted, Faa Minutt('r eftf'r gik dt?t OV(>t' til Plyvt'l'varsel, df'1' varede fra 18,1 t Iii 19,00,
da Signalet atlc!' blev givet tIl
Alarmtilstand, og denne varede til

19,31.

Som Følge al Alarmeringen blev
Fjerl'itslev-Toget mrd Afgang 1~,25
og Struer-Togel med Afgang 18,10
tilbageholdt i Thisted, indtil Faren
var helt afblæst. Som Følge heraf
fik Togene J'ct stoJ'e FOI'slnkelser,
men da det drejede sig om Tog, der
ikke havde Forbindelser videre ud i
Landet, gav Forsinkelserne ikke Anledning fil nævneværdige Forstyrrelser i Driften.
Radioen val' afbrudt Ira 18,35 til
20,10. Ogsaa tidligere paa Dagen var
Udsendelserne slandset af militære
Grunde.

Rutebiler, der ikke længere
medtagel' Aviser.
Indehaverne af Stenbjerg Rutebil,
Stenbjerg Lastbil og Boddum Rutebil
beder os meddele, at de fra Nytaar
ikke længere kan medtage Aviser,
hvorfor de paagældende Holdere af
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rt t udltæmpl!t cn Del Ho.and- og Fod- ";:b~"'~n~I~'~'~2~.7~'~7~K~,·."T
::c.i1·B~;';·;:i:;'n g:;'-v~.- Ixlldkompe m."<f Om.·gncns K. F, U. M,
l.an Andersen OK lngv. Andel'l!('n.
ug K.~ Jdrl[·tsafdt'llngcr. bl Il Thlll\.(>d
Hov og Hundborlt.
Et Par OldboYI~
l-,uftv~dc i Thuud i D(I(1.
Kampe har oa~a været 5p!lh~t Regn_
Chrfen for VMltr(' Lurtværn,kom",kUbet for Bnsnrl'n tlI Fordel tor Køb
mando, Olx-nt n a n b y e, holder I Ung
nf det gI. MbJilonJ>hus. der tl('nkel anv('ndt til Gymnastik og Husflid. naar
Møde i Thisted mod Luftværnachercn,
dC't paatænktc nye Missionshus to"es
BorgmcSl1"r B j e r r (' g a a l' d, dr-nn('1l
I Brug. udvl!>le et Overskud paa ca.
Stedfortræder, Hltmf!:St.er Eilskov J en4000 Kr. Huset er tilbudt K F. U M
II e n og Fonn, ror Luftvaernaforeninog K.s Be,tyrelsc for Cll 3500 Kr
Til BltStyrelscn valgtes Chr. Soe,
gen, Købm. Kai P f' d c r s e n, østerChr. Christiansen og Chr_ Clausen
gade. Snmtidlg inlplC('rer Obeuten
Chl·. p Jensen. Nors. valgtes af
Kommandocentralen
K F. U. M, OA K s Bestyrelse. For
K F U. K. valgtes Ellen Larsen, JoFællc&T6{wcta Juki1\.CUamlmg
hanne Boyer Larsen og Anna Clauhar fra Foreningen SO.S . i Thisted
<en
modtaget 600 Kr.
I Tilknytning til Oplysningen pna
NBKs
Generalforsamling om, at
D.F D _S.-Kdpta;JlI"7l,
K. F. U M. og K paatænker at benytte
der blev anholdt af Vagtværnet i NyStadion tre ugentlige Aftener, blev
købing Natten til i G""T, ligt.es for
det fremhævet. at man intet kendte
til Sagen indenfor K . F. U. M. og K.s
Underslæb, BUbsidJært Tyveri AnholJdrætsafdeling.
delsen blev efter GrundlovIforhØret
Gartner Mikkelsen sluttede Geneopretholdt for tre Dage.
ralforsamlingen med AndagL
Anholdt for Bcnuel8e.
En Arbejdsmand Jens O I sen fra
Husvagten tog sig en Lur under
Bedsled, der havde (&aet for meget at
FJyvervarsling.
drikke i Thisted, blev anholdt af VegOg andre VM overhOvedet ikke
terne i Aftes og indet i ATtcsten.
hjnnme.
Det at være Husvagt i en Ejendom
er en Beslllling, der er meget VlgWg,
selvom den ikke ligefrem horer li! de
mest eftertragtede. I Tilf~lde af en
Katastrofesituation med mange Bra.ndbomber f. Eks. vil det kunne komme
til at ~tyde uhyre meget for hele Situationens ForlØb, om hver enkelt Husvagt i hver Ejendom er paa sin Post
og er klar li! at skride ind og omsætte
i Praksis, han har lært. Indenfor
Thiated har man
at Byens HusSituationen,

ar hestemt

lpr foruden
fOf)tagcr('n

mere naf
en v(Jcllagl
,iOrh' Takt m!tn paa
J) for ]{a.,<;glling fr'B.
n fl.~ .-.;tr'mm(!
(lf'lHlf> Fol'h·, at KA'>luhanari
Il.

HIUI. op-

/'Onn pall,
II n t Ilf'n If.
1'1 til \lttk-

n hnl' mnn
trlfll1

tror

Simle bliver

IIIU- VIl'_

var

at skride
blev der
ud paa In·
i Byen, og
nænnest ned-

i et stort Kompleks i di'n
maatte man banke Busvaaten
op. Hall havde Jagt sig til at sove paa
en Divan, og han var m('gf't fortornet
over at blive vækket I L.R.-PatruIJen
bh!v oVflrfulrl m('(l SkældMrd. Han VII
en af de nænncste Dage hØre nEnnerc
fra Luftværnlehc(f'n. Ojtllsa nndrr
St('(!f'r var drr Mnng!l:r "\"{'(l Hu"vagtordnmgf'n. FI('rll Stl'dcr vl\r Husval{'lf'rnc overhovf'df'l ikkf' modt, og ogsnA.
dtssr torllJhrunelilfc 1th'nnelkcr vil fnn
('1\
mf'j:{l'l I1lvorlig Uf'priml1mlo frB.
Lufl\'ærnsclH'fl'n. Snnfr/'lnt d('nn(' lU>primnndr Ikkl' bror('T Frugt, \'iI man I
Frl"mtldf'n rl'jtw TiJtlllf' mod C!(' forflnmmf'lIK", og df'l kan kommo til nl
IlI'tyd l' stor" R"dt'r f'lIt'r IIll"ftl'strur for
rll' lwftf·rrdif·IIK". V"d (rf'mtidiKf' FI)"

vcrvarellngtr til LD·Palruljcr foreta.a;a

Palæ-Teatrf't
spiller i Aften for sidste Gang den
&tore finske Sang- og MusIkfi
nKvinden, han elskede".

Skatte/n Film. om. KønS8jfodommt'7H'
Palæ-Teatret tager i Morgen Atte
den stor e svenske Film mod Konssy
dommene, "Erotikens Ofre", paa P
grammet. Det er det hidtil vægttgst
Films·Ind1æg i Kampen mod de
Snml-undssvobe, og den er af de dan
ske Myndigheder gjort skattefri
Række danske I ø'geautoriteter m
vtrker i Filmens danske Bearbejd
og en realistisk og um'linket Handli
holder lammen paa det advarende.

i'o Cjfkt'ldæk .tjooltt.

Hos Cyklehandler Hundahl, Fr
riksgade, Thisted, er der blevet øtj
Ict to nye Cykeldæk fra Lageret. T)
riet er anmeldt til Vagtværnet.

_.-------j
•

30,000 Kr. rovet fra Ba
i Tolløse.

I

HolblOk, (RB). To n ...ol\'(~rbe
n('de Mænd trængte l Dag ved u·T·
md i Lantlmnndsbanken. AfdeUn
T011Ø,;(', hvor de tor allc Konunt
fra Pengt'flknbt't, Inlt ea. 80,000
UUVf'rllf',

dl'r

gjordl" ('t ner\"lloItl

tryk, fou\'andt i en Bil.

Skarpskydning.

•

Al'tiI1eriskydning afholdes F·rcda.q den 15. ds. fra K1. 10-13 i Vangsaa
og Tvorup Strand.
Skudretning for Vangsaa i sydvestlig Retning mod Havet. Skudretning
for Tvorup i sydvestlig Retning mod Havet.
I
Do.
II " 105.75 107.00
=LL,..d",,,k-"L..,,"n,,d",,K,,r,,d,,tf.~ 8" 104.00 106.00
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Plyvervarsling i Thisted.
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Eft.er nogen Tids Pause fik
Trusted atter i Aftes Flyvervnl's_
Iing. KJ. 18,08 blev der blæst
Alanntilstand og KI. 18,11 Flyvervarsling. Denne gik KI. 18,58
Over i Ala.rmtilstand og endelig
KI. 19,31 lød Afblæsningen.
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Forskud PH4.'\ Statsrefusionen

sociale Udgifter.
l disse Dage hal' Socialministe_
riet an\ist Landets Kommuner
Forskud PM Statsrefusionen for
J)a.'\

en Lastbil t
tersen, Thorl
af dennes SI
fik saa s\'æ:
\'edet, at hm

Til Danskes:
har vi mod

H. S. Bu
600 Kr.
Foreninge
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gorenhed 6
fOl'esianend
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Der afnold,;s ArtilleriskydlJing Fredag den 15. December
il. .
J 3 j Vang
og Tvo\"up .strand.
'
lQ \\1
saa
Skudrety\ing
fo~ .Vangsaa:
sydvestlig
Retmng
.
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V t mod Vester1\avet Sl<
retJllug for • vorup: l ;;Y Y S \g e mug mvu es erhavet.
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S(}Dagus H1P'tl •
~IJ li:
:lises som af-soDN i VarEihEgtsn.rr~sltm
samt Spirilustilhold i 2 Aar cfte~
Løsladelsen.

Anmeldt Vagtværnet for Overfald.
Al'bmd Niels H (J j, Taabel, blev,
som meddelt, fOl'uylig anholdt 'af
Vagtværnet i Vestervig, efte~ a.t han
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sammen med "Sin)) to Somrcl' havde
aflagt Besøg paa .,Maricsmindo" i
Kl'lk, hvor dor el Pal' Aftener i
FOI'vejen val' km)st Huo{)l' i Stuehuset. .'\I1J101rlel:;rn gik ikke "tdure
blidt for SIg, idet Niuls Hoj fik forskrJJjge Knubs, og nll har ha.n anmeldt de Mænd, SaDl anh'Oldt ham,
for Overfald. I den Anledning har
Statsadvoka.ten bes temt, at d~r ska.l
forf'tages Afhoring "ed Retten i Y'estel'vig, og i Gaar blev en Del af de
:M.ænd , der "ar U1@d ved Anholdelsen ,
a{horl som Vidn"Cr. De forklarede, at
ingen af dem havda tilfojct Niels
HOJ

nogen Overlast,

de havde hlot

grebet ham i AI'men fol' al fore hum
med tilbage 111 "Mlll'ict-ilninde", Sag(ln
hlev dcr(\[tcl' udsat, for at fI't're, som
"al' med til Anholdelscn af Niels
Høj , men Ro m ikko w\l' i Hcllt'll i
Gnar, kan afgive FOl'kluring,

Tiltalt for Beruselse og Overfald .
VNI Rp\!on i Vp~tl'l·"ig "EU' del' i
Gall!" l)om .... rOl·hnndllllg I SngPll mod
ellI'. NIJI'agt'l', Ih',I:.;t,,!!, {li'L' fOl' lIu-
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Vagtkorps I Skjoldborg-Kallerup.
Der tor ble\'t'l opl'eltct Vllglkorps i
Skjoldborg-Kallerup KommUno, og
Vægterno - de l' er 4 i hvert Sogn
- kan tilkaldes hos Leder ne, Niels
Pe'dersen, Skjoldborg, og Chr. Pcdei'sen, Kallerup ,

Der varsl edes Alarmtilstand
i Thisted i Aftes, Kort forinden
,'al' del' givet Flyver"arsel fra. en
Sirene udenfor Thisted. Alarmtilstanden varede fra. KL 1B,00 til

1\1,54
Radioudsendelserne
fra 18,09 til 10,30.

var

afbrudt

Indmeldels erne til Borgerskolen
i Th isted
fundt Sted i Gllar, og 'der intImeIdtes G4. Dl'e,l1gt:> og 54 Piger, Dot er (It
nog0t Iigu0nde Antal, stim hR.r ,'æret
indmeldt i dr senere AI\I', og der
blivN' SOm hidtil fem 1. Klasser.

Skjoldborg og Omegns Kontrolforening
holdt Oe!l01'<llftl1'samling i G38r
F(1I'IIl" Od r, i\la l'h n liS Ch rlsl"'!UiNl
Skjo ldborg, fronlla,l-tdr nl'gngk!tb('t~

som bul. mod 2~55 1(1'. og: slulh'u
1l1L'd NI Kn sst'b,'llOldn, lHla 20n Kr,
' GpnIlNn"nit.,,-F,'dtlll'O\'I'ntC'\\ \[\1' 3,;
'nInI' 122 kg 111', ](0, lIn 'Ft'Nl1
o
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Iskrig til Gud.
et netop var J oden var jo over
fdr hans Skyld,
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la Nødens Dag,
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Elektriker, men denne havde ikke kunnet observere noget usædvanligt.
Alarm tilstand i Aftes.
I Aftes var der atter Bevægelse i Luftrummet. Ikke uventet
fik Thisted KI. 18,00 Alarmtilstand, og Afblæsningen lød først
Kl. 19,54.
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80 Dages Hæfte for Salg af
kunde ~
ulovlige Billeder.
til.
- S,
For nogen Tid siden blev en 50
Aar gI. Mand fra Hurup anholdt talt hal
sted, kl
i Struer, h vor han i spirituspaa- ning a1
virket Tilstand foreviste utu i- hans J

