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, "d" al bdnge til Tashed - endnu. °l 51o, 

navn Ig vor e M c. 
Ins!lumenternes Aks~l unk. Fredag ( 

r
Sik31sk Akt, hvor \ .Aalbo l ~ 
musikalske har Minerne sprænges. Hovedi 
hented' D,et kan Den ved Vangsaa ilanddrevne Profes~or 

HP! un C'S reges, _ . UnLversit 
pg som vej har .'v1me blev sprængt I Oaar Efter- Iversen E 

l~ 'Aarhundredes middags, og Drønet kunde heres Søn el d 
Kirkens Rum til over store Deje al Thy. levet næ 

~r alskens Slags I Morges kørte Minørerne lil land, me 
Da hans 

Agger for af sprænge de fo ,'i1iner, 
erd har Menne~ , log han 

naturlig TranJ!' der er drevet Ind paa Aggerlan- Danmark 
og understrege gen. Det er ikke noget misunde]· ca. 40 N 
ttagelMu~ikkens sesværdigt Job, Det maa være Medet 

En tLl~indaarig lidt hvas al komme paa Arbejde en Ræ~ 
~ fortæller saa· i Havstokken i et Vejr som del, skab 
der Lovsangen Motorkl~ 
le for al denne der i Dag farer over Landet. I forening 
nd skønnere o~ og K Yi~ 

d,nn, 'n kl. Nyt Musæum i Skive. Porenin 
Tid (ca 1650- terne, o 
lag beskæJtiger En BYICnjng til 150,000 Kr. gaar til 
n enorm Ud- I Sk' h Aflene san,(ts "Midler- lve ar man gennem lænj.!:ere 
____ u • , Tid arbejdet mpd Planer om Op- meget f 



dllg Middag: 
I "flallende 

lild. 
tIlJ I Alten 
dd((~tt I Mor~ 

savnes. 
Ol{ fcm 

den_ 

. 
BehandlinIl. hvorefter Soc a u 
gel hold l Møde. 

Minerne ved Kysten. 
I Dag foreligger ingen Med

delelser om ilanddrevne Miner. I 
Uaar Middags sprængtes de to 
Miner, der sidst er drevet ind ved 
Agger. 

• Velller- Klrkomuslken I Aften. 

s sammen 

Thyborøn 
rhyborøn
, L. 163' 

VI erindrer om KlrkemuRiI!en i ThIsted 
Klr"e lAflen. 8 Mands Orkester med
vIrker Ol: Peter Jensen aynger SOlo. 
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s a værnes. 

~ket 

R
. da ... ens seks største Partier tilsiger 
Igs b • r 
Regeringen Støtte tIl Neutra Itets-

politikens Videreførelse. 
K ø b e n h a v 11. (Privat). 

atik paa 
'mar" 

Ved Begyndelsen af Folkething~t8 Møde i Dag oplæste for_ 

manden et for~lag til Beslutning, Bom er stillet al Partiformændene 
H.dvig fri,ch (S), Brorsen (V) . Hasle (KJ, A. M. H.nsen (RJ Vald . 

Thomsen (B) og Uregersen (Retsf) forslaget har følgende OrdlYd: næsten 
n haarde 
bevirker, 
rykkdse, 
man nu 

li Ved 
~ Stt-der 
af flere 

• Agger. 
'dt0rllig 
'iden al 

mere. 
ermarl/ø 
~e her· 
e bort 
til bag 

Folketinget beslulter at udtale, at man fra alle Sider 
j det danske Folk er enige om, at Landets Neutralitet 

skal opretholdes, og at de Midler, der raades over, Oll 

fornødent skal anvendes til at hævde og værne Rigets 
Fred og Uafhængighed, og tilsiger Ministeriet lbo 
Sløtte i Arbejdet berlor • 

Det anses tor sandsynliRI, at forslaget Yil komme til enel. 
Behandling i ,t Møde KJ. 17 i Eflermiddag, og da del paa Forhaand 

har samlel Tilslutning Ira seks af Tingets Partier, kan del lorudsea, 

al det vd blive vedtaget med overvældende Flertal, om ikke enstem

miRI. Hvorledes KomnJunist~tne og Nalionalsocialislerne vil stine 

sig Iii Forslaget, vides ikke i Øjeblikket. 

forslajO(els fremsættelse vakte stor Upmærksomhed og var det 

almindeligt Samtaleemne paa Rig ~J a gt:n i EIlermiddagens Løb, 

rO saa 
e over 
hiøled, 
n, vd 
Bane 

u:lene -~===""","",==---=====---==""~.",,,, """,,·=m 
al lor . 
·orbin · 

Morderisk Leve Finland. 



el/ær )!:, 
ka ldtes, og 

til S tede. 
t lu Bug! 
loe havde 

. .. 
e~I~ &, og ArbeJdernes ltø<lIO~'~U , 

Thl.led. 

Mørke Udsigter for Kyst
fiskeriet. 

Drivmin erne 
Erbvervet. 

generer 'rEndt, og 
og neden
ine al Ild, 
~ en Del 

Fr. Lild.tr.nd meddelel; 
BrgyndeJsen al ddle Aar Ijer. 

tilhørende ne de ikke de mørke Skyer, som 
ester, blev siden 1( , igen' Udbrud elle' ~aanden 

har lagt siR ove~ Kyslflsken el 
al Hotel- Fiskeriel løn!ler sig melie! ~Ie l . 

øn havde De sladig stigende DJI[tsudglller 
virker næsten Jammende pHa Er

Rummel hvervet. fIskepriserne er smaa i 
an sagte forhold lil, hvad det koster III 
nmet raa IanIle fisken. Og naar Drivminer 
fængeligt h. Tid til anden dukker op, er 
anlændl del ikke forsvarligt at opholde 8i~ 

ru Havel uden netop ved luldt 
me, saa Dag&lys, AI s~mme Grund bl,ver 
Ivis Ilden f,skl!rneS Arbejdsdag paa Havet 
~ven op- beskaalet betydeligt, det er d"ilor 
~I sikkert ikke let at drive fIskeri langt ude. 
li! Nabo- og fangsterne naar ikke d~n nor· 

værel i male Hejde. 
YdcdiR"ere har man for Lild· 

rærets!:r strand fiskerlejes Vedkommende 
{is IIdtn en MænJ/'de R~dskaber staU'nd~ i 
rngetid, Havet. Garnene og Krofo(ene har 
n meget sIas el der ude i liere DdRe unt:er 

I 
Vinterslormen og er sikkert nU 
meget ,ml!dtaj!:el. Del g,ver Tab, 

S som VII tynge haard! pan de 
PISkere, der i forvejen er lanMI 
nede. 

hu. " el, saa· 
Ikke og 

les i 
endnu 
nvnes 

leJ,e ,I 
§hu8et 

Stalen har som bt'lt.endl nu 
aabnel Adj/anll lil mind,e Rl·d
Skabslun At den Grund var Lild· 
strand J.!I. PI;ktriforenillR i Gaar 
umJel til Ml'lI.lc, hvor man ind· 
gaaende dreflede Laan.lovel1. 

]I 

"II'" ,,~._. 

Der rel1~dei 
ger til Søred 
og han lovedi 

Sukker til B
J 

Nogle ro~ 
Danmarks B,. 
deling~kontorf 

lodling er n~ 
slutninR" om, 
Ira fordeling 
Sukkerkort, dl 
ud_endes Id 
helt! Landet. 

Dreng plu 
nem Isen, 

Kammen 

fra at dl 

Den 13 Ila, 
Søn al Arbejc 
sen . Mdlemg, 
gede i Gai 
jævnaldrende 
drukne. Ozt 
Søn al Arhej' 
dl!rsen, NT. A 

Dc to D 
paa Havnem( 
ud paa Ise 
slærkt, idet 
Isen kunde 
sprang aHij.!E 
H~n plumpe 
o~ sank hl t
Vand. Dl'r v~ 
heden, men I 

!Ja 1"'1 i Kn 
hjulpet op, l 
øikkat ikke 

I.gt en EJendom~handel. 
ol{ IO. AI'ld ". ø . ,ig I Land t 
aar .1' Illur" I ,tenld er til I:je. 
Lærer, i:~~, LI~.nd ,~e.~J~_'~~."., II!,,".( til ,',_af. kummen "t • mllu",I!' hil'm 
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ej al man 
af slippe 
)rmenllig 

)gneraad 
;er Møde 
dværker· 
! af Cen· 
Arbejdet 

SOCIAL-DEMOKRA 

Thistedbo til Finland. 
TYPoKr.1 ~~on Bcrlelsen 

rejser sammen med 
ZO Kammerater. 

En ung ihistcdbo, TypoWal 

Eg.:>" Bertelsen, der lor Tiden 
opholder sig pan ROijkilde Høj
skole, rejser pas Lørdag Allen 
sammen med 20 andre unge Dan-
6kcre til Finland for at gaa ind i 
de frivillige Soldaters Rækker. 

ciulde 
har lul 
ledes 
I Pod 
slOlg, 
som, 
meget 

Lilie 

pol 
betlæn 
be .næ 
vilde I 
ud tt 
nemU 
til de 
m •• 
vi al 

Egon Bertelsen fortæller, at der 
kun antages kraltige og habile Folk 
til finland, og Sessionen er meget 
skrap, bl. a, bliver man meget 
kritisk undersøgt af en Læge. Kun 
en al hver halve Snes. der melder 

Larsen, sig, bliver godkendt. De andre 

rVlg. og afvises. 
~erarbeJ-ig, llrø- De frivillige Soldater laar Pels, 

Po. 
herme 
Bom I 

komm 

Soci, 
t 

J Krlk. Ski, Skistøvler m. m. udleveret, 
Sparre- men ingen har opfordret dem til 

estervig, at tage al Sted, Egon Bertelsen 
n's Hil- erklærer, at alle tværtimod bliver 

og ;:!I~ !raraadet at tage til finla nd l saa 
I ste-rvlg. der er aldeles ikke Tale om noget 
p. Lund "Bondefangeri", 
'dearbej. - lait er mellem 50 og 100 

Bleklri- unge Mænd Ira Nordjylland ind
vig. ruUerel i det danske frivillige Korps 

grunden i finland. 
1a snart 

85 Aer. 
Fhv. Veimand P. MiI<kelsem! HU!itru . ' 

Ane MII<kelsen, Kastet 43, Thisted, 
fylder I Morgen 65 Aar. 

ho 
Portl 
nede 
godt 
Andi 
skab 
Kror 

TI 
Tho l 

sen 
valg 
Rev 
og 
Mar 
Krei 
og 
pen 
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Ii"ør'" •• btl,.,er ".".,., 
M" .. otQlu61llk In,Ulul ""Id", , U_II 
Ud.,,,, eeMr.nde III I'red_e Midde/(; 

fI(lr~l"b'a rrlak, lIydv«ltUlC VInd m .. a 
Slud 4'!Iler Mn_, UI1N" Vlnddrefn 1n" 
mod Nordu.1 OK eflcrhnndM p .. ny 

ProIt. 
rÆIlVB~I.HLY(jJt':,.. "ke' I AII~. 

I .. ~ød •• f{l. 17.(J11 øv rf"n .Iukl'~" I MM

iCtlrI Kl. ,fj,II, 

Soclall 
K. 

ulho 
KI 20 
J v c r I 
Siede 
Sp"," 

Spærreballon D~[e~ 
ved Lemvig. mange 

I Møde 
1111vareref i en PlantSKe Dit' bord 
øfrandet I et Plgtraadsh.gn. Pd_, 

en Ilor Spærreballon, ani ligelig 
øf engelSk Herkomst, blev I Por
mldrJøgs fundet I NeeIJ ved Lem

vig, 
Ballonen v/Ir kommen driven ae 

Ind over NeCB Oranplanl8Ke, hvor 
Træerne havde revet Hul j den, 
Den havde og,ua været J Konflikt 
med Telelon- og HoJ.pændln"s
ledninger. Nu hænger den faBt I 
et PJgtraadshcgn, og nur Vinden 
blæøer den op, er den paa HøJde 
med el Hus, En flere Hundrede 
Meler lang Slæb,lIne er ' .. Igjort 
III Balloncu, fJt:nne tr mærket 
T. O. P. 

Mllre/ n~bll-SygepleJer8ke 
til Pin/and. 

reJser 

P •• Lø'd.g ",cj •• r el nyt Hol<l 
af danske Læ"., "K 8y~epl.j."kcr 
III Plnl.nd lor al deltage I den 
dan8ke Ambulance. VI'k~~mh"d 
med PI"je .1 de lurede flnøke 
Soldalcr fll.ndt dO "It. t!y~.
Illejeflke, er f',k , I'rld. Jacobo __ n, 
/Jall., al Mølle, Jacob •• n, ['lade 
VIHI Mor.. Hun er ud (I A fHlI' I paa 
I:Il1kebl1fK gy~.hu. , 

RJ".',.n.r .0'''' NI •••• " 
h,.r nu "'VI'1 bJrltfl'lI tJ" '1I1111ji.1I UIU .t 

kfllllrrlft III l , A. H. (J,_ " nr, ... rkunuI, 

S"lvb, 
kan 

f:jagt:r 
bjerg, 

Tingl 
Frd ( 

Ham! C 
4q, ,13d 
"JU.li LI 
24/lOO I 

Enke 
Adolf I 

Nr, 81; 

Ikke Jlt 

Søm~ 
Søndlir 
HutJ K 

Ilødsl 
~au 

~' crl(, 
-· d ' I H • 

[~ .. , 
LIlII"I
fI.n I 
H lHHlt 

flød il 

kend.· I 
I 

v"j 21 
~I ' rll' I 
Død", 
~yv.d() 
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tes, 
lsi-

Da vi maa forudbetale alle vore Varer, tillader vi 
os atter at erindre vore ærede Kunder om vore 
under de herskende Forhold skærpede Betalings
betingelser: 

Netto Kontant ved 
Fakturaens Modtagelse. 
Da vi i Dag igen har forhøjet vore Priser, gør vi op. 
mærksom paa, at disse kun gælder fra Dag til Dag. 

AI 
's 

Thisted og Vestervig, den 25. Januar /940. 

"Is H. Kulhandel, 
p, Jepsen. "Is p. o. 

, 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

li I I 
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Fredag- 26. Januar 1940. 
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~ TYSK Kanon, ~ 
der kan skyde 

250 km 
::; :: - -- -
:: Fra l~ruxelle~ meddeles, at. Ty- ~ 
:: skcrne har kOll<.;(,ruerct en Kanon, ;: - -:: der er i Stand til nl, !okyde 250 Ki- :: 
;; lnmeter, ug hvis Formaa! maasl{e : 
:: er at kunne skyde rra Fastlandet ~ - -: til London. Kanonen har et Ka- :: - -
§_ liber uf 28 elnVog kan afsl{yde ~_ 
::: Granater af en ægt. I)Un 300 kg. :: 
::: Fremstillingen af den nye Kallon :. 
~ skyldes d" ~amme E\tspl'r1er, dt'r ~ 
:: udarbejdede Planerne til Ver-; 
:: denskri,ye-ns tvkhe Bt.>rtha. ,ler i g 
2 sin Tid .... heskØ[i Paris pau 118 l(i~ § 
~ l(.'meters Afstand. _ 
- --
2'1111111111111111111111"111"'11111111""1111"11111111111111'1"11111= 

R s 
Raader 

Mini.ster 
• SIne 

Svel"ige. 

8lo('khol 
"l\lails 
holm 
rle a111(''''' 

f;lilk'l alle 
Svcrigp ('11 

lH~n~\i\lcs lil 
det ikke . 
"Vpndc tIlhag{' 
lp\' saa :-ma I'l 

JnjC'8, a L 
('I' umir\delhal .. 
dng inlt'l :-:.igc 



Sneslorm 

Vejr over Havel 
strenge Vinter 

haarde Ture) 
Under regu

de ca. iO 
I saa bidende 
Stænk Vand, 
lryser til Is, 

... glat som 

har I SIdste 
oo!!le al dem 

ind med 
sol;::!es lor 

al Kul
FIs ep adsen. 
sal lIele al 

et m.nl!e Red-

SOCIAL-DEMOKRATEN 

Tbylandske H/em aabnes for 

finske Børn. 

I Dag modfog Sekretæren i fore
ningen .Norden·s Thisted Afdeling, 
Direktør Rich Hove, i sin Post 
Titbud om Plejehjem lor 26 linske 
Børn. 

Dir. Hove beder os takke de 
mange Hjem, der beredvilligt 
aabner deres Døre for vort Broder
lands ulykkEligt stillede B~rn [alt 
staar nu over 100 !hylandske Hjem 
i Reserve. og mange vil sikkert 
melde sig. 

Endnu fore'igger dog mtet om, 
hvornaar en eventue Overlericg 
al linske Børn til Danmark pa.be
gyndes. 

40 Aar !lU Lokomotivet.-
Lokomot"v1ører Tb \1" d s e n, 

Thisted, ka I Februar !fr. 4U 
Aars Ju Ilæum som Jernbane 
mand. Madsen, der , ammer fra 
Egtved, ble, s m ~"g Mand an
sat ved Ko d g-Egtved Puvat
bane, og I 1905 ."'altes han I'ed 

Man 
for at 
situ 

I 

staar 
menbrud, 
lsb •• 

Ga.r, og 
\ed hd 
F 
pakker 
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40 Sømænd Stivnes, kun en Mond er reddet. 

fra Vestervig blandt de ~vnedc. Ung Thybo 
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TOni 0111.1'1""', er bYII"t' 1922 I 
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TOUU~lel 

rIet. 
del er 

ned en 

IVlanucn erKllCreue sig IIl1rC(l8 
med DommeII, der nu forelæg/(cø 
SIII188 dvokø lell . 

4'11.41\" 'I 

611111ul~ 
Th. L~ 

fl. [ 
Brygge- Eo Timeløn til finland. h'v!'rel 

ledNlel 
hør by 

, 
• 
i Guur 

onærer. 

'I 

skrevet 
~a Ege· 
~ndend" 

CII lur 
Arbe!· 

ArbejdHmamdcneH I'uglorenillg 
i J-Jørdum har til Høde Kors Am
buluncen I Pin land skænket 50 KI, 

loruden en Timeløll 'Ul hverl 
Mectlem . 

Gasværkskoks i Thisted. 
Prisen "8ur næppe foreløbi" 
over 3,35 pr. HI. 

l Af' 
"'mmcl 
Kro, h 
lalrrc I 

Blu" 
Odr N 
~ ()m gi 
uf cle « 
førte I:l 
del hel 

___ .-.-IL... nu: 



det hete . ""oo ...... , u.'v -"" "';;'i~',~;j,';;;;~-;;;:ha~~;;''';:;'it;;,~ _.p,.--,...., Kr.. og al man i Brstalllln~ for at det lorløbne Aar været En 
Tilbagerykningen fik 24,000 Kr end d~ IOrtq~a8ende, iJet Salget RoyaH 
Pormsnden lakkede Arkitekten, i!O!en i Aar var steget betydeligt. Premierl 

--

T 
Predag d. 2. !'ebr. KI. 20 paa Hotel AALBORG -_. - -- ~- -
Professor felix Ivusen, Helsingfors, taler . Med· 
virken af et 30 Mands Or"esl., Ira Nykøbin~ 
og Thisted samt Thisl,d Kor/or'"ing. 

Enl" I Kr. - Porsall( hos 80gb. ehr. 
C h i s t e 11 s e 11, Vestergade, er hC'gyndl. 

Hele bttlllzglen gaar ubeskaaret lil Nn/alld ! 

Dansk Preds - o~ POlkelorbundslore"ing . 
Kvindernes Pred,liga Red, Kors, Thisled Aldeling . 

Thisled Amt, Motorklub. 
H88ndværkerfort>nlllj.:{ell . Foreningen Nordt'll . 

haveta I\' 
FlImspr 
er vidl 
Schøn 
Skulfe. 
ducere 
.t H 

• 

Filme 
folgell 
anke 
det e 
tanRt 
blevet 

om e 
hans 
Søn n 
Fade 
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oprel 
Skib 
forst 
rtis! 

I ,liba 
kom 

I Hn 



nI en Ul- nled at hrinve Post og Pødevarer 
ud iii isolerede Smaaøer 

I. ,. 
3. 
4. 
5. 
6. 

~n bliver 
~ ors Teg
og Laza
er ud til, 
d forsæt 

.. gninger, 
je dem. 
)mberne 
, Tillæl
'und, al 

russiske 
~ere Tid 
rne, lor 
de slap 
e Is e n. 

Tysk Flyver over 
dansk Omraade . 

NB_ 
mærker 
indleveret 

en 

stort 
kom
iglen, 
rttur~ 

t '.'ren 
li,kel 
Bane
enne 

• 
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Mlddelgrund.fortet .kød 

Varsel •• k'-ld. 

K ø b e n h a v n. I Pormiddags 
KJ. 10,05 blev der fra Middel· 
grundstoffet afgivet Varselsskud 
mou en tysk Plyvemasklne, der 
fløj over dansk Søterritorium. 
Maskinen forlod straks dansk 
Højhedsomraade og fløj Nordpaa. 

SømanJsLjemmels 

TraqeJie. 
--

Esbjerg. Fyrbøderen 
efterlader 10 Børn. 

Esblerg. En ,f de ved Dam
peren . BnK'land"s PoriIs formentlig 
omkomrie Sømænd t"r den 47 aange 
Pyrbøder N Chr. ChrlSlen"n Wlnd, 
Borgergade 5 1, Esbjerg . 

Han cfJerlader Hu"ru og IO 
Børn . f en halv Snes Aar havde 
han været ArbejdsmanlJ, (f,fn da 
han før Jul blev arbejdsles, tog 
hap 8lftr til ~ 0!, for lit skalle 
Bred t,1 lin SltHe PamiIie 

holdes 
Valg al 

med Spisnil 
borde: Sil 
a Kr :.!I~ 

FASTELi 
Grønlan~ 

Te2:ning 
Torsda~ A 

I 

VIL 

Kaff4 

Mu.' 
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Side I, 

Predag d_ 2_ !'eb,- Kt. 20 paa Hofel AALBORG 

Professor I'elix Iversen, Helsingfors, taler, Med
virken af el 30 Mands Orkester fra Nykøbi ng 
og Th isled samt Thisted Korforening_ 

Entre I Kr_ - Porsalg hns 80gh Ch,
Chistensen, Vestergade, er begyndt. 

• flele Ind/æg ten gaar ubeskaaret til Nnland I 

Dansk Freds- og Folkefor bundsfo l ening . 
Kvindernes Fredsl'ga Røde Ko rs, Thisted Afdeling . 

Thisled Amts Motork!ub_ 
Haandværkerforeningen . Foreningen Norden. 

1- HUNDBORG. Itusk min nye 

7 Pers. PLYMOUTH, r. 
-1 Stor fa ste lavns- Ol{ Pakke fest 

_L_~ __ 1;. !i Itabat pl. Lanll_" 
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