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IOI1R.Ilt>t.al lot. n.ntcr i ThIsted 
,del" blev en CI1 Ji"'ugtindsllmbng, 
blev indt>n ~eget stor SUCC4..':;. Der 
nedfald • FJll et. store 1Ilæn,gder af 

en ,·u Kt t.·l F .1\fa rmcJadc ! renu,liIl ing af 
tilbel'cdt. t' og desuden blev del' 
dre T ' . Ul'r-cde RII bnrber og n.n
Let el;m:;~~r bl(!;v ligefrem opr'ct
ooskilJl e ~ocll'Ll'nl, og del" b lev 
L b . g TII~'!.dage I Sommerena 

o tll,berrod t. l d red , og lenkogi i H un-
tet ,etB Pund uf F rugt.. R esu lta
,de ~ø , (~tte ArbeJdc, l\'la l'mellRden, 
,den si~ e nabnl1be r oov. JW l' si-

ste Sommer væ l'et gemt. hen 
men P ' ' afh ldt a.;'l et l Gnar Eftel':middags 
Ud:' lode blev det vedltaget, at 

f
' del lOgen IIf l\la!'meladen nu ska l 
In. e Sted. 

f Byraadsmedle.rn Frk. A a b e r g 
:\~I"tæller paa v-or F-orespørgael, at 
• ann~laden, Rabarberne m. v. for
tr11l6V~S vil Mive uddelt til gam le 
og enlige Mennesker samt til Kvjll
der med Bonn og paa et l;ener~ 
?\~od.e vjl de nærmere Retningsli
nier for den.ne Uddeling bli,'e fast
s.:'lL. 1\lan regner med, at der er ca. 
1000 Pund MillIImelade at u ddele 
fO-rurLen en Del torrede Rabarber, 
denne. nye Fremgangsmande, oom 
~arglv.et et udmærket Resultat, 
Idet flere ar Damerne hal' prøvet 
den og hllr hart. atol' Glæde af d!Cn. 
Desuden er der en Del SUlr. Saft. 
For MC:\I·melad-c.n gælder, at der tk~ 
ke bliver Tale o.m nogen Sukk(lr~ 
tilsæt.ning. 

- Det er ~t me1(lCi 1):lat;;kon,neI 4 

sesværdIgt Arlxdd<.>, der her er 1:\
vet, og ,denne UddtdinK vil vække 
Glæde i mange JlJ(!m her i Byen. 

A Uc r U o rlcc lægn ingsin!04l)ck tion . 
Politkt i ThilitNl var ol\.iter i Af

i{'I!t udi' paa en ~f ol'lk<"lU'scninKl'in
~I" ktiOf}, ,d('r dog Ikk(' Knv n.og.t'i 
~tØlr'rf' H,,·.'ult.at. ~1~1II m(Hlt(> flid in~ 
}(f'1l Cykli"u'r, ~lwn !':l1l ~'n 1)(,1 Vin· 
(l u~'r, Ihvis LYfi Jkkl' VJII' helt uflyn
l iJ(i, OK I In 'I' d fJl,\lde blev der op
ulJ{l'i Jta p.pnrt. 

PQJj,lid i lIu ru p vnr (lIKfIlIlI I 

K o b e n h a v n, Torsdag. Kir
keminister Fibiger hal' i Caar 

, 

Aftes pUR InsJ>(:ktion. Der blev no
teret to Hut:lejcre for mangle.nde 
i\lork'Clægning, og notel't(!t blev lige
ledes to Cykbs-ter. 

Udnæ" nt t.il Provsl . 
p astor J C. Vinth~, Skorpin}(, 

er fra 1. Februar udnævnt til 
Provst for H indJSted og J lellum 
Herreden~ Provsti. 

Pastor Vinthcr, der i sin Tw var 
Sognepræst fo l' ø. og V. Vl3.ndct. er 
Søn.af Gdr. Niele Vinther, Kettru p
gaand. 

Mund- og l{lovsygevaccineringen 
ved Hurup. 

Antdelsmejer iet "Frem" i Hurup 
har modtaget ca. SO Henvendelaer 
om Serumil16pEoJining mod i\l und
og KIO'VByge. l Forvejen var den 
stollrbe Del af Andelshaverne mde 
u nder 2 km Zonen fra Samlestalde
ne, hvor anan 130m ticUigere nævn~ 
har f.anet gennem fort Sprojtllin
gen. 

Dansk J llgl(or enings Thisted-
A fdeling 

fremviser paa Lordag Af~n pa' 
Hotel ,,&oy.al" JagtforeIllngernes 
Farvef.ilm. Ane Jægere og Natur
'Venner indby.o.et3, og der er gJmtis 
Adgang ,for alle. Filmen bkal yæl~ 
enesbaaentcle smuk og g,iv'C cen det 
&konneste Indtryk <tf vort Land og 
d-ets Natur 

l Mor gen fyld~r 

Rentier P. Kløw Hustru, Nr. Skjold
borg, 92 Aar, Parti kulier La.r!'l Jo~
sen, Je::;trup, 87 Aar, Tr:ehandlcr Ro
sin, Thisted, 76 Aar, Gdr. Jcn~ How 
Ander,sen, O. Vandel, GO Anr, BOOker
melollN J. NOr!~kou, HVldbjt-rg, 57 Aar, 
Niel:; Nielsen, lIun."trup, 53 Anr, 'la
skinmc:llt'l' E. :!\lorlcnsf'n, This.l('(l, 49 
Aar, Gdr. Birkholt Dicchman, Gmn('
rup, 49 AnI'. 
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er saal~des .ca. 25 pet. l-;i~; Penge tHbl 
Kun I Thisted og Tønder Amter a88 let have væ 

forefaldt ikke Hundesyge. 

Radioen lav I Aftes. 
Statsradiofoniens Udsendelser var i 

Aftes afbrudt fra Kl. 20,39 til 21,54. 
KJ. 21,56 blev Radioen alter afbrudt af 
militære Aarsager, og Afbrydelsen ved
varede til Sendetidens Ophør KI. 23,00. 

Mund- og Klovesygen. 
49 Besætninger angrebet 
i Thisted Amt i 1939-40. 

Der foreligger fra Veterinærdi· 
rektoratet en intereasanl Oversigt 
over Mund- og Klovesygeepide
miens Hærgen i de enkelte Lands
dele i Perioden Ir. I. Juli 1939' til 
Ud .ngen al Au ust '24,,°.'--__ 

Nødhjælps 
i 8. V. Vaj 

Oruodple 
arbejde. 

ø.V Vande 
Møde og be , 

- Mandta 
gaaet og beri 
sesskemaern 
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Brugsforenin 
flIskødet den 
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Sogneraadet 
handling om 

• 



al man nllr KU''''',' &~~ .. _ -

Rugerier som værende fri for Ty· 
fussygdomme, deraf 150 l Thisted 
Amt 

Hvidl p08 Vejskille, 
.sted, er 
"æsenef 

Samtlige Politimestre bar fra 
Juslitsministeriet modtaget en 
Skrivelse om at foranledige, at 
alle Vejskilte afmærkes med hvid 
Kant. • 

med· 
, Thi· 
·en fil 

) har 
annes 

, 

rhus
Gaar 

De nye Politibetjente, 
ner bliver Overbeljenle 

al snden Orad. 
Som det vil erindres, skete der 

for nogen Tid siden en Udvidelse 
af Politistyrken med 1400 Mand, 
der blev ansat honorarlønnede. 
Nu kan der, saa vidt vi erfarer, 
ventes Lovforslag om, at dIsse 
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nan rormfra I I Aften K!. 20 forevises Filmen offent· 
ligt p •• Hotel .Roy.I", 

-
Hilsen Ira Tyskland. 

L Barber Alfred Jensen, Køben· 
Syeg •• rd, Thi· havn, forhen Hvidbl'erg, sender os 
" 08 dette Ind· en Hilsen fra Eilersburg ved Leip-
M t t zig, hvor han i ca, tre Maaneder 
~oarrs s ogafh~~ har, arbejdet paa en Pabrik, Jensen 

afholde en skriver, at han har det udmærket 
Ford I f lOg er godl tilfreds med Porholdene, 

eg gø~ all~~ og han beder os hilse alle Venner 
aa Dagene og Bekendte her paa Bgnen, 

lrbejdet paa 
e sig dem, Skinnerup-U1ykkens Olre. 

De tre ved Bilsammenstødet 
, 
I 

Skinnerup i sidste Uge tilskade· 
komne Mænd har det paa Syge-

pmærksom· 
erne til Ba· 
vil være at 

vi maa nok 
sædvanlig huset efter Omstændighederne ret 

' ælgerne og godt. Maskinist Ejvind Hegelund 
at B"azar~-' og Arbejdsmand Niels Johs, Han-

Store 
I Pisk 

omtales 
som er 
Mariager 
og mel 
navnlig 
~, , Ilplsmng 
Ved Nibe 
steme m 
en halv til 
Mand. M 
til lokale 

Pjord laa 
stille det 
ned, fordi 
Muslinger. 
ca, 650 Ton! 
møller, SIa 
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Arbejdsløsheden i Thi
sted Aml 

o,u UOO ledige, deralltl'lO 
Arbejd..'VI1(l·nd. 

])en vcd\'arendc Fl'ol'\l gor Ikke 
.alene et alvorligt Indh ug i de 
.sp.n.rsonm1o Brænd...-;ek;bcholdnin
ger, men bevirker, nL mnng'C 
Irrender bl.J\'el" arlJejdslcdige. 

l't cn IIJ' 

de udnyt· 
gJor,t. ved PM FOJ'(lsporgse1 oplyser J{on 

torbos1yrcr J Ienry T h o 1Il :s c n, 
Arbejdslun-isninøonLol'et i Thl
sted, &.wedes, .'lI; del' n .>d sid.stc 
Opt..'Ullmg l Th istcdAmt \'ur 2156 
Mænd og SS l("indel' ledige. Det 
-var den 10. JUllunr, JIlodens der 
den 3. J,Uluar val' 2212 Mænd og 
godt 100 KviIlder ledige. Den 
storst.o Gruppe arbe)d:;Josc den 
10. Januar vm' Arbejdsmænde.ne, 
der m:fgJorde C:l.. 1670 MWld. l 
Thisted yar del' 87 AJ'bcJdsmænd 
og l Ny.kobing 290 ledige. Ledige 
,kTindelige Arbejdere udgjol't:le 

37, l-Iandefs.... og lillntormedhjæl
pero 38, Formere 70, Murel'c 139, 
Tomrere 50 osv, 
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25.aa.rs Jubilæet j Handels· og 
LandbrugsbankclI i Thisted. 

Den 26, Januar cr det 25 AaI' 
.sicLm, at Handels- og Lalldbrugs
banlren i Thisted a..1.bnede, me
dens den stiftende Generalfor
srunlillg ,blev holdt den 2. Decem
ber. 

Skoletiden I Thisted. 
Fra J. . 'oebrUar .... Rl 

Kl. 8 1 J. 

lJ,rltrt.'IIC Jwn~"" nu lx'tyt!t'lil<t 
DeL bct)"(lt'r lor Skolt.-bftnIt'UC I 'rhl· 
~t'l'd. (lt dt'I' f\kn l hl'Jtynd,'1I i Sko
Icn nOIo .... ·t (Ol' og t:iluth'" nogd tid~ 
11Fre, dll'lT (ll{t>lln lit Skoll'tillll'l'l1t' 
bllvt'r lænJ:t'Cf'C. j<;(t('t' h""(lfl Skalt'
imJPckt.or L a r R l' Il ollb 8{'r, JX'gllt'r 
mnn med, ~It. Skolebul'ncllc k.aJ! bl'
srrlldc at m..,do 1\1. 8 1,il f l .l. den 1. 
Fcbl'uar, l1leden~ de 11\1 forst lIli)· 
der lil 9. i\ l nll I'CiC1101' mcd, Ilt 
l\Iorkcllt'gumgcll dn vii ophore KI , 
8~.1 , 0('11 Hi . dl!. eller i TOl'RdagR 
ble\' Skoletidcn om Eftermiddag'(' I 

!ol'iæl\ll'ct til KJ. ,p~, og oIlcrhnnn
.<lcn bliver Sko!cllmeruc liaavel 
Formiddag 60lH l '; CtoCl'lllidd. l g" fol'~ 
l æll~et, ISllIt Skolcliden reL fUllIl't 
kan bine nogenlunde 11011I1UIl Igen . 

Ikke mere Forkølelse end 
sædvanlig. 

Vintervejret med Kulde og Sne har 

bevirket megen Snue bllUldt li"olk, mon 

eiler hVRd Amtølæge Fo l k e oplyser, 

drejer det. aig pan ingen Maade om 

særl1g mange i Forhold til tidUgere, 

Der Cl' cn Del TIl!ælde af letLcre For

kolelse, lIlen 1'ilfældenes A.ntnl aCsllej-

101' sig ik.ke pall SyglisLcrne, Der Cl' 

Jleller ikke 'rale om nogen SLignill g i 

TiUælde ru BroncltiUs og Lungebetæn

delse i Forbindelse med Forkolelses

tiUældC11e," 
"Hvordan med Skarlngellst.il!ælde

ne 1" er i 

, at 

-
I Anlednmg ru Jubilæet vil der 

i Morgen otte Dage, den. 26., bli
ve afholdt .en Frokost. 

90 Anr, 

"Ja, der Cl' her heller ingen Tale 

om særlig mange TjUælde . Der fore

lindes stadig spredte 'l.'iUælde i hele 

Amtc~," 

f Ti~dag den 28. Jll nuar fylder 
hvo I'JRkcr Jells Chn: BruulI Dc 

- gamlf.'fl Hjem j HoJ6tebro 90 ~ 'ar 
'Ha rI. l ' , .l'4 ' Il er Out J Harboore. og alic-

e rede ~m J' .,.' , , u-o ,lrIg-c )cgyndt.e J . 

r 
at driV(' Fi.skeri O" bo 1 l' la I V. ~ e(elor~t' 

_ O~J~t, m;; j 1897 flyttede lUln' ti; 
• HUtli;u' Ol' ,hlUl, .. ammen med "in 

11 ' Mane KlI'tItlne. drev c~ 
• dcu~~n~~6t~d, ligl'Rom JJan fiHke: 

i Sttm ;:.~~~;nøoi Tid Cnt'r ILJI~I(>u 
b14'V 73 A 1\ cmot'lI. Oll 11un 
pit', Hy' II 111', J:lgdf' Jlan Fi~k('l'it.'t 

• fl'!I{JKrJylt.'d,t'III 
hr." hVllr jJo' I . ~ J OJ'itf'~ 
J)alttr ~!f ~IJflrCf't hON!f' 1106 en 

l
,. 'w j"}VJVf'l'IUJIl O ' , hl' indl," IJ ,V~I porto,. 

J ' JruulI ha A 
lUI tn~JN:11 IJMI flyt /' ' . nr dl-('J' 

)(limJq. Hjl'm, I ,II' IIHI JUUL Dc 

BruuII tr f II lir dl' 4 , 
1ra df!n fiVJff' JV~ rlf Vf'udl' 
hWlr f}}{ 'III II /' IrblUll"l' TJlyllk(!, 
IhVll m 11118 l;iJld.·IIIV Vllr l/na d k' lI VU I' fl, t j"Wllll lir ti 

, , r om I, Vf'lnll , l 
fri Hlldn Il 1 IIIn~1 .1 

1 
IIIU l' k,· 1 1 • 

,1IndJngA" 1 l /I I"f I j, v,·,1 
,'l(1J"1I2f 

f\11-trdll1{ flmk fJlrJ, I \1l1l1dl Ih-

En Luftværnsforcnlllg 
I 1'hl.tcd 'I 

D(!>I' .~II holdc!-l Modt' om 
Forcnln~cn~ Start. 

I Pil ){::a:>kkc Byer l .:mdct ovel' 

er der nu IJIC'vcL stiftet Lurt
vlCl'lIl:1fOl'Cningcl', Rid~t bl. u. i 

I'nT 

] IjOtTmg og BJ'ondcl'Rlcv. For 
Thisteds VedkOllllllcnde hlcv del' 
i sin Tid afholdt et Mode mellem 
forslteUige indbudte. og hvor der 
blev holdl Forcdrng, og del' blev 
senerc ncdsal cl Udvu.lg til ul fo
l'csln.ll. Daunclscn HI cn Lu rt
værnsfol'cning, og dclle Udvalg 
valgte Slcnhuggenneslcr Sander
hof I Jensen til Formand, 

~rU1 

('r u 

Foreningen 
vi Sundcr~ 

"J IvornlUU' studes 
i Thisled 'l" sporger 
horf J e n s e Il. 

"DeL varcr siltkerl ildte snn 
længe. Vi hnvde lige fol' Jul Kon
torchef Slok j Kobenhavn f 01

0 

at 
deltage j ct Kw'suS der, og fol' et 
PtU' Dage sidcn cl' del' af Konlor
cheIen bl vet aflagt. Beretning 
herfra, l Dag skulde der have 
værel Mode j Udvalget, men det
te Mode er blevet. udsal. Jeg l'eg~ 
nel' dog ikke med, at. del vil VlU'e 

meget længe, for en Luflværlls
foren.ing startes, men mnn skal 
luge det med Ro ... Det el' Me
ningen at indkalde til et nyt Mo
de mellem de, der tidligere var 
indbudt, og her vælge en Besty
r else og FOlTctningsudvulg, og 
sna Cl' Luflvæl'DSfOl'cningcn jo 

startet," 
"De regner med, ul Foreningen 

kommer 'l" 
. "Det vil jeg 1Ulse for tellunelig 

Sikkert., og ogsnu inden all fol' 

Jænge." 

50 km med J(rllnbilcn for ut rcjHC 
en lIe~l Olll 

!"ulckR n.l'dninRtlk(lrr~ fnnr nd
t-lkill,J!{(' t.. mmt'li~ oVl'rClodlj(t.' Alal'
~11(,JUJlgl'l' i Anlx'ttl Ll~h. OJ{ nJwllli~ 
l <k'I1I1t' 'rid, h\'o!' tiN' t't' IHlIllHt 

mod Bl'IIZUI, blU'dl' Folk tl\'ukt.' hll'4 

rt' lH'rpnn. SaalNh'" hl(·\' r",kk fr', 
lIurup i (;nnr kuldl t'! 'I . " u . I. ('j.\"lIl{ (1 

JIll' J(l"lIuhih'n, nI'! \'it-lh' til{ t 
Vll'I'l' l'lI IIl'Mt, tI\'1' i "<id I!I:d;t., F:~. 
l~' val' fnhh'1 (lill IlltJl Y{'jt'll f O l'jl 1\ 

','Urt'tlljt'l. Ha Fah'k JH\\'d(, fua~'t 
(~'n !'t'jtlt up k I , , ' 1' ' \ IH {('Il fr.1 t ælt .. 

I J
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Ny Lultværnssil"ene opsat 
j This ted. 

TeknIs k S ko les Und ervis 
ningsplan l aves om. 

Der er nu opstiUe t 6 S irener 
den 2J j Byen. _ Ny t rg;ul!-~etnings_ 
Dage. skab pa .. , E le k trici tetsværke t . 

To Klasseværelser og et Lærer
værelse har maaUel afgives. 

lIve.r Dag ]1I'C . KJ. 12 J\I.iddag 
lyder Luftværnssirenerne i ThI. 
sted, dog kun som en Prøve for 

Paa Mandag paabegynder Tek
nisk Skole i Thisted Undervisnin
gen Igen efter endt ,,Juleferie", 
Grundet paa mdtrufne Forhold at være klar o"-el', om Ide virker 

trods Frosten.. Denne dnglige Ai
prøvning Jlar imidlertid vist, at 
Beboerne paa Dragsbækvej, Torp 

, 
hvis Resultat er blevet, at Skolen 
har maattet afgive 2 Klassevæ
relser og eet Lærerværelse, er 
det, efter hvad Lærer S. C. li! a d
s e n oplyser. blevet nødvendigt 
at lave en Del om paa Undervis
ningsplanen uden at dette dog vil 
betyde nogen Indskrænkning af 
Undervisningen. Der vil blive 
flyttet en Del sammen paa UD
dervisningstimerne, og det vil i 
enkelte Tilfælde komme til at gaa 
ud over enkelte Fagklasser, der 
maa skifte Lokaler, ligesom f. 
Eks. Typograferne mister en 
tneoretisk Undervisningstime. 
,.Det laver jo en Del Forstyrrel_ 
se", slutter Lærer Madsen, .,men 
VI kommer over det". 

osv. næsten ikke k.wlde hore Si
renerne, og for nogen Tid lSiden 
blev det beste:nt at ,anskaffe 
endnu en Sil'ene, foruden de fem, 
der nu er opstillet. Denne er nu 
ble\tet opstillet paa Stadion i 
Dragsbæk, umiddelbaI'lt incleDifor 
Indgangen, og da Sirenen er af 
den storste Type (4,6 kwt) vil 
den kunne høres vidt omkning. 
Sirenen er jmidJertid ikke gaaet 
ind i ,)).riften" endnu, da man 
afventer S\rar fra Luftværnsud_ 
valget j København. Igangsæt
ningsskabet paaElektricitetsvær_ 
ket i Thisted, h vor de øvrige Si-
rener sættes i Gang fra, kan 
nemlig ikke rumme den nye Si
rene, hvorfor man 'har anmodet 
om at maatte faa et storre Skab. 
Der blev skrevet herom for en 
halv Snes Dage siden, men indtil 
i Dag foreHgger der ikke alOget 
Svar. Sirenen el' imidlertid nu 
klar. 

Der er derefter 6 Sirener opsat 
i TJlisted, nemlig 3 .store, 2 mel
lemstore og 1 lille. 

Skyum-Hordum K. U. 
afholdt i Aftes Generalforsmn_ 
ling paa Koldby Afholdshjem. 

Formanden John B i s g a ar d 
aflagde Beretning. Medlemstallet 
var steget med 26 Medlemmer i 
Aarets Lob, og det var nu en le
vekraftig Forening. Regnskabet 
balancerede med 229 Kr. og slut
tede med en Kassebeholdning pan 
17~ Kr. 

T HI 
• o 

F 
Forl 

ste Ur. 
dans 
HØj6kc 
Rys lin 
om F(I 
tydnin 
100 ml 
kedan: 

Rati 

Et af.c 
Let! 

Rat 
nodve 
Forho 
Husm 
Opga'l 
Mærk. 
traadt 
huske 
Kob. 
f..,8S I 
ke .Ml: 
Er de 
Folk, 
Handl 
glemt 
Er de 

Til Formand genvalgtes John .H 
Bisgaard og ti! :>1 æstfolnland An- der 
dreas Kja~r. Til Sekrett'l~r yalgIndvielse af Samaritter

kolonnens Depot i KOldbv. tes Thyra L.,rsen, llordum, i Ste--



og 

I Dere~e; GeneraHorsamling. C. R i i 8, Vestergade 27. 
---------=---::--------_,_ m. Gæste, 

• 
al 

afholdes følgende Steder : 
Paa Afholdshotellet i Snedsted Tirsdag den 28. ds. 
Paa Afholdshotellet i Thisted Onsdag den 29. ds. 
Paa Hotellet i Vestervig Torsdag den 30. ds. 
Paa Kroen i Hvidbjerg Fredag den 31. ds. 
Møderne afholdes præcis Kl. 7%. 
Taler: LothaJeppes en, Branden. 
Entre 50 0re. D. N. S. A. P. 

hurtigt og solidt. VALDEMAR ANDERSEN, Sofievej 3. 

1. Maj . ( 
MøUeve 

GI. 

Roer 
Nielsen, 

• rmg. 

En 
N. B. 

efter 
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isgaard, 
godkendtes 
let Dette 
r. og viste 
52 Kr. 
Igles med 
18nd. Til 
Kristensen 
fil Revisor 
f Kjeldsen 
lev Bane
N. Se ve

fanebærer 

Jngdoms
alget, og 
ede med 
okratisk 

Der er bude Slanghuller og svag mer al Komm 
Is ude paa Ijredningen, og Taagen lev (Øsler og 
kan komme pludseligt . Amtsraad!lmec 

Mørklægningstiden forkortes. 
Paa Onsdag træder nye M0rk~ 

lægningstIder I Kraft . Tidspunktet 
for ,"r1ørklægolOgens Begyndelse 
rykkes I,em ttl KL 18.00 og Op
høret flyttes ligeledes et Kvarter 
og bliver KJ 8,30. Der bliver 
suledes klippet en halv Time af 
Mørkl ægn ingspe riaden . 

• 
Maskinisteksamen. 

Den almindelige Maskinisleksa· 
men ved Københavns Mas~ inist
skole er nu afsluttet. Der var ind· 
stillet 100 Ele\'er fra Aalborg, 

V Thorup, 101 
medlem Kr. 
og lor HasslO 
raadsmedlem , 
Bedsted, for ~ 
lem Horsagerj 

Ejendomsha 
Od, J . p . S 

Mors, har fa 
M. P P,UhstU, 
po. Salling. 
Overtagelsen 

Badminton-TI 

oldsholeJ. Horsens, Helsingør og Københavns 

Badmintonkl 
Klublurnering 
d 16 F.bruar 
al'!'ore Qd lugen al MaRkint~"dtl~I...... ! ..... 



• ' - JUl UtlU " ", ... , ,,,, . ,,,, "' J ,-- -

r del læl 
usse OgSlI11 "'Inge Aoleslangcrc vaT 

dog f del dejlige Solskinsvejr ude pall 
An- PJorden, ligesom andre hrlVdc 

Iravl! med al hugge Brislinger op 
af Isen og slæbe dem Ind III Thi · 
s led Havn . 

Pludselig kom den tælte Rim 
laage Igen I Løbet af faa Minut

~ s ly . ler vaT Solen skjul! og CII Iyk 
s led T88ge hindrede a ll Udsyn SaB 

vaT Dagen ødelagt lor Skelle
nis - løberne, og de drog cflcrhøandCII 
Ind- hjem. 

• 

SlIuallo ncn blev farlig lor de 
Irli- mange, de r var langt ude paa 

Pjorden, enten paR Sko li er eller 
lien 

I rI i-

bcskælllgcl ved Pisker I Dc maalle 
e n· l1alurllgvls hurligsl muligt se al 

nu Land, men del var svært al 
orientere sig. I de fleste Tilfælde 
kunde de dog skImle Sporene poa 
Isell , søa de PBO den Maadc var 
klar over, hvilken Vej, de skulde 

nl- gas 

l
en Ved Thisled Havn IIk man !!Iot 
en pli nogle Tøagehorn t og I fiNe 
Ig Tlmert heil 111 KI 20, skiltedes 

nogle Mænd III al lude I Horncne 
lor al vejl ede dem, der var pØII 
PlordclI, 

Alle slap velbeholdnc Ind Mtll 

mftn /Ika I 011988 være IOlsll(lIg 

I
r- nH'd al /llIkke III Sos paR 1s1~11, 

Bc lv 0 111 Vt'lrcl er 8ldrl~ BRn IInl. 
d, Der er budt' SlolIghulll'r o~ BVn)( 
F.s Is udI' pu HrednlllgctI, OK TallKt'n 
te kftll kunlll1t' pludBCIl~L 
le 

d MørklæiCnlniCslidcn lorkcHtcK. 

11 Pli Olllldajl IIh.'drl "YI' Mttrk

" 1.'1(111111(111111('1 I Kril" Tldl'lllllllkh' l 
I fnr ,\1"1 kllf'Nllhl~ll' nll UCKYlHll'llIl' 
1 

rykkrIl Ir~1II III KI 1",00 Ili( Op-
hArri lIyll(11I I1WI'lrll('1 rt KV'HIN 

" "Il hlIve, KI M,aU. n~' 1 hllvN 
"",Irdra kIlJ'IIl'1 1'11 halv Ilmt' III 

• M"rkl.g nhl wøprlloth'lI 
• 

d • 

udcn ni der ske le nORcl "Ivarl ig t Nr. 15c 
Brud p lln Ro o~ Orden dctlnJ[1 

Civilbefolkningens 
Beskyttelse. 

Pligten til at stille EJen
domme lU . 111 . iii Raadig

hed. 
I Henhold lil Bestemmelse I 

Lov om BorReInes Pllgl III 111 stille 
deres IIIsil' Ejendnl118 Løsøre m. v. 
III Ra adighed lor Myndi~hedernl' 
ved Bc~kyllelsc 111 Clvilbelolknin · 
gcn lOod F"I~erne al Lullan,l,l:rtb, 
skal der I hver Re tskred s lIt'ds8.'Ues 
en Vurderingskommi:\slolI til, hVIS 
mindelig Ordning ikke kan naaes, 
III Inslflll111c Slore l ~c ll al dl'n Erstal 
lIin~ , der vil være "I ydl' for de i 
Henhold til L oven ivmrksllllr RekYI
slllollcr 

Kommiss ionerne skal bes lsø a l 
Relskredsens Civildonl1ut'r ~OI1l 
formand og <\ 1 cl Mt' dlcm, beskik 
kel al IndclHlgsminislericl, hlr hVl'r 
Rl'lskrcclsj videre udvælger hver 
Kommunes Hy cller Souncla.d 

SI 
re le 
pere 
i Lør 
i Ø, 
deles 
Ir II I 
ha\ 

AI 
nes 
mali 

h"rh· 
Slenl 

lil at hIlræde Kommissionen, 1l31U -

SaKe l 'ordiK~I'1 i fllIRgældclHlc 
Komo'une. n 

for Thislt'd Amts Rt'tskrt'dlu' 
t'r Indl'nrigluninish' l il'ls Mt'dlt'ill' 
111l't rll Knll1l1liMMhllH'1I hu Fit" ril~ 
Il'V (Ø8ler UJ.! Vl'~ll'l H.lIl lI\'fn'd) 
AI1lI~tl"td~1I1rilh'llI 1"lIs MølhA'k, 
V rhorup, lor I hl14h'd Am:sllt.nl~ 
1111'<11.'\11 KI V.'Sh'IIlUld, riIMlt'd, 
ng Inl 1",""MIII/<{ l~t+~ I h'. rrd -\mls
IllndllTll'ilh'!U l' Er Ik ('II, • "'nvsntot -, 
Unllh'd, lur Mun", A11Ih llftl"HlI~d 
h' lIl II00taR/olN, Oøh" A."~l'l 

I!Jendn RIshandel 
Odl ,I P . ~1"lhlrl~. tl1l11111{ flI'1I 

MIlT , hal 1M 14:\,000 Kr kflhl 
M Il P,Uh,IUckl lluliI I NI ,"n1 
t"1f1 S"II'llM, fralIlO III1 1.'Uld 

Ind 
h,)1't!1 

f J, 
K. 

lind, 

n 
ThOl 

Te 
1\('1 II , 
ml'" 

Cl v (' 1111 K I' I ~"'Il ' :!o' ~'k~';.:I ______ ~:;: 



en l 

parti Til Regimentsmusiken. 
Ollicer i Frelsens Hær J E. 

T h o m S e n, Thisted, er antaget 
nlige som Regimenfsrnusiker veu Ran· 
t KI. ders Garnison. 

" 254 VBI.) 

280. 
Bned 

:ielle 
ør. 

nJ1:er 
øre. 
pCt. 

MørkJægningstiden forkortes . 
• 

Nu længes Dagene kendeligt, 
og fra J. Pebruar forkortes Mørk
lægningstiden sa.ledes at den kun 
varer Ir. Kl. 18,30 til 8,15 Uet 
giver en halv Times Lys mere om 
Aftenen og et Kvarter om Mor
gene., . 

In2en Tørve-RationerinJ(. 

. .. .. ·b .. 

26.00c 
Fr. 

Mure 
90 N 
VurdE 

Fr. 
Beat y 
Matr. 
15b • 
Helli@ 
Løser 
72.00< 

Fr. 
Niels! 
Sandi 
sum ~ 

særs ~ 

This 
r og 
bd.t Handelsmimsteriet meddeler paa ho 

given Foranledning. at det ikke rallOl 
paatænkes at indløre en Tørveratio- Fa 
nering lor den kommende Fyrings-, g a a 

~rtlg 
tale. 



glig-

Ipoli
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øncd 
lIam 

L hOd 
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e de 
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de 
h<lv
ulde 
uset. 
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læ-

"~I;TI nusl'-U- l 'H YV~ .- '~~~p~~-:: 
Sag mod. ,hum vil bliV!- beh",ndlet. BOm 3: 

Nye Tider for 
Mørkelægningen 

---<o 
Statens civile Luftværn med

deler, at Tidspunkterne for den 
daglige Møl'kelægnings Paabe
gyndelse og Ophør .fra og med d. 
1. Februar .fastsættes til hen
holdsvis IG. 18,30 og ID. 8,15. 

Kommunernes 

"UNn" l 
blev hu 
Domsto 

DCllJ 

K"iro 
dc!1c D 
gere 
Konsul 
myndig 
mænd, 
1876 

• rIng, 
udenl' 
ten-. 
DO'lllIS 

akal 



senram l'"4Ut:~ . B" , 
Der var Enighed om, at Arbej- o~r 

del skal forceres mest muligt, saa .. 9B~ 
ledes .t Hallen kan staa færdig' pr., t 
til September. Alfr 

Petl 
0000 Mand indkaldes til C. B.- R 

T' t Rd lenes e, Pia 
Over 6000 unge værnepligtige sa~ 

fra hele Landet er indkaldt til ha~ 
Uddannelse ved de nyoprettede toltl 
Vaabenskoler. Det drejer sig om F 
Aargang 1939, der i Stedet lor Mc. 
Soldatertjenesten skal allj ene Vær' Fru 
nepligten som C B.ere, mens der Nyl 
al Aargang 1940 nu i Foraar!:t 
kan ventes indkaldt 1500 Mand . Le 
De 6000 C. B,. Betjente . ullgør den 
største Indkaldelse siden April , og sti 
i Statens civile Lullværn arbejdes 
der stærkt med Forberedelser. 

Afvanding og Ungdomslejr 
H 



\ II'I,..r 
/on,rI 

,.1 ,,>! 

A lIr 
, 11,1 

hl, ~ ,-, 

" ~K 

\. I'lllll[el'. 
~lr\"n\l", .!~r, 

IluljtlUlld Al1dlr:k'lCll• 
I .,~rrr. 

,hl'1 I~HI,II', 

11"11 111'1' NI ~ t ' 

,,;. 1~U1,1{t' ll, 

''''l1lk~!It<' t. 

( '. \ , nl'lllll~lIltll, 

N.ti"".U-*nk.! ITkhtr. 

I'nul Ihndt'l'Jo;4'l1. 
;'lltt l'flll' I 

NM'! lIukh, 
~'urr.t.uu"·r. 

\'fIU{U (,hrl Hlt\ n~'n, 

ih,'rl"I'Jr' 1M 

('hl', nrh'llI :lIt~,U, 

FolhUlil\ • ..mal~l, 

. ..,.. 

san s ævner I en 

l'. M. lJaeU, 
{lI"UMI'l\' f . 

Einar l'.1"008, 
ClvlUnl(f'ni,r, UlN'ktør. 

!WrU'4 Fr::Il1ck, 
~k()lI'lHrrkl.or. 

AllICe Fulk lI (ln~n, 

~'kl'1,tn'r. 

Hknl lIoHmcycr, 
JU~kOIl· 

A. {', 1I01111C, 
I .. r'!'t. 

J. IIH·}\I1U(l:«'I1, 

KIllIlI! ml'~l4'r, 

Hal Koch, 
Prof .. MOr. 

K. A. Kristensen, 
r·'l"Itelarn. 

Snnd Lomholt, 
l'rofeIlOT. 

Chr. Nielsen, 
Reklor. 

A. r. l'oul-.en. 

lngeborg lUc.hler, 

,'"" 
J. Snild, 

Ci"i1inhfninr 

o 

• .' p' 

• 
1 

, 

• 

• , 
• • • • 

Jt' l1ll Mndnu!'! JI'II.'o(' II, 

FI'r~t I\,..I.,r. 

O!<k llr Bondo S\nn~. 

{'In I h.llUt! lil'Jl, 

{il'fl" '!'fr. 

IIDjuUol'I!t 1'III'('T 

Poul Rllrfn"i(n, 
~ret., 
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Thisred. 
• 

Hærværk mod militær Telefon

ledning . 

35 pCI. 
nægtede 
zin uden 
Ile skyl
D bavde 
... iler for troede l Erslev paa Mors er der for .. 
tydnin • øvet Hærværk mod et militært 
l søle Telefankabel, der er tilføjet tre 

nu til Hug eller Snit. , politiet har ud· 
lovel en Duc.r af 250 Kr. for 

'T havde Oplysninger, der fører til Sagens 
hvilkel Opklaring. 

Der maa paany stærkt advares 
mod den Slags Handlinger, som 
er meget farlige, ikke alene for 
den paagældencte selv, men for 
vort Land og Polk . 

ningen. 
I noget 

kunde 
, glemt 
vedlog 

l
and et Bellmann .. Aften I Thisted. 
6 pCt. . foreningen .Norden·s Thisted Afde

orledes Im~ arbejder stadig energisk. Den har 

, stort, ~u 1~O Medlemmer, -og; der kommer 
r Jævnh ny Til ang. 

Udgift' 
politiets ' 

anbefale( 
noget ml 

Porma 
Regnskal 
Beretnini 

Som l 
Damsga, 
sen val~ 
og Johs 
valgles , 
ningsud\ 
gaard o 
Christen, 

Som I 
general f< 
uden Be 
og Jens 

Porm, 



opJy
Jektri
mend~ 

stbka-

1_ 

af 
var 

Chr_ 
Sa-

op-

den, 

til 

3_ 

cl." ,J..J.)""'" - -

og at Signalklokken virkede tid- køre ir 

ligt nok-

Hesteopkøbet i Thisted
priserne var fra 1575 til 2100 Kr_ 

I Middags naaede den t-jske 
IIesteopkobskommission endelig 
til Thisted og foretog Opkøb paa 
Stationspladsen. Der fremstille
des 42 Heste for Kommissionen, 
og heraf købte de 15. 

Der knyttede sig til Opkøbet 
den særlige Interesse, at Land
bofOl-eningen Nordthys nedsatte I 
Mønstringsudvalg, Viggo Odders
hede, UlIerupgaard, og Chr_ Bis- I 
gaard, Skyum, for første Gang 
val' i Funktion, og der syntes at I 
være almindelig Tilfredshed med 

Aa 

fortsæt 
en kold 

Frost. 
Paa 

lig ude 
indtil 

• rongen 
daglig 
stange 
gode, 
en Da 
genne 
for so 
Kr. P 

den lIIaade, hvorpall. de ordnede der h 
Mgerne. Der indmeldtes ialt 19 saa ty 
Heste til Udvalget, og Hestene at hug 
kom i Aftes til Thisted, h vor de Steder 
blev opstaldede, hvorefter Chr_ stor D 
Bisgaards Søn og en Karl fra Ove 
UlIerupgaard pudsede dem op og I get fa 
mønstrede dem. 10 af Hestene get S 
blev udtaget, og derefter for- folk da 

og for 
bwde 

Mind 

BraT 

handlede Udvalget paa samtlige 
Ejeres Vegne med Kommissionen 
om Prisen_ Resultatet blev, at 8 
af Hestene solgtes_ Endvidere 
solgte Chr_ Smed Christensen, 
Thisted, 2, Krabbe, Ydby, 2, Brø
drene J orgensen, Hundborg, 1 og I 
Madsen Jensen, Gettrup, L Pri- Formie 
serne varierede fra 1575 til 2100 I ret til 

Iler ha 
stærk 
Brand, 
slukkel 
Virksol 

Kroner. 

I AFTEN I THISTED: 
Palæ Th.alTet : Ki. 8 nSaria". 
noyal Theatret: Kl, 8 "Sf'nsationeJlIII

• 



d dJ ('fOh'II(' 
t' t r l'('JI(', 
1II1'-.r1. HII,I 

S II: 1$..1'(' r I:' 'I 

IltJtlili'\'(' 
d~' f'lI l'; r~ 

S l\,It(' Il fI 

r PIl 1I1lJr 

l./lC'"C lili" 
'lutin}.! Ilf 
fol' Som~ 
, Hid han 
bel' ulov
t['Il, 

~I.ten nt 
~dnl!'{,1I , 
Bort.vjl~

lig, idet 
v(>rfuJdd 
li Gu 1'V'(~t, 

1IIFtru 
"3. hinnn-

Rrin RidEo, 
dt med 

eren og 
II ud til, 

Sllta pan 
V(1f' gr~

te, lIan 
{'vet i' TI 

og vnr 
tilfojl'de 
1IT1/i Oll· 
IJw·dw}]" 

• ,,' 

1'1I1I1h,'1", (lIt! VM' Ihlu~ "IJI~, 
' .111 1"0 ]"·" 1'11 i 111[<1 11 111 !1 ti i f:-\ y_ IN lY 

nk "/I Af\,I'1l HnHl,1.(' nf l 'oHU"', flpr 

.l{jol"l l l' Itl~rn HJlIIIII'11H1U1TI I'nll, nt I.lY
fll'! ';kiil'lIfld~' u.I fi lt I., 1< II' Ifl4 r vin
(Itw !". tier ikllo{' VIII' mnl'kel111!ll:' 
MI111t1f'lI '.seik IHf'd " ,.!Hid hp-IJ for ul. 
flf' ,II· t, JlIf'II 11a val' ti.,.!" iklv' I,y,. 
n\-('n' l !'nl"l"d"ju~,,,,aIH'4'" bl~v 
irnidl"'l~itl IJHJt('rf'l ug tfik (m'I,In!!!' 
0('/1 UCJcl{', FOlll,JI!Ul flll'.Il~'df' uL l1f'f'" 
lp. fi nn 11IIV'dc ,rhrc'VI"i~L en (Tg~' lur 
iH;!-Lllll 1~1I 1 ~lJd~' ,for 1'11 H},!"~J1df' Iffll' 

!'lu'L!;!', 
fR./l,ltNI kom HU fOl" Rl'U.P'11 i Ve· 

~\.crviK, IIV0r 1/'''1' 11 flHJrl.{'~ ItflKle af 
I t'o"n'tlJ i n.llfmlHrHl{'m~ [.'olk, Tnf'l1 d(,t 
kllfll,pt/p, niti milli fllw m il li r~iJ,!.f'. ik 
kp lJyYJ nve)' Hagl'n, , IC1· IIlpt.OI!'NI t.il 
' Jorn",. 11 1'1" htlw rt'OI'I'I't.lJH1 '!!$mnn" 
d'ell fIlMlln,uÆ'(., id~,t (I~,t ikkf' vur !lu
!kurt!f"lIl,('I'('l., fil tid I.lYEl, Horn !'oli .. 
1-it\t llnvdf' .sd, (~tl1 mrTH'{le Irll li'or 
l'('Lni 1lj(&1TI It flirt ('llt' V i 1111 U~ r. 

Hrt('nd~1 for J.oU{>rig('vjn~t{'n, 
,J)rft har hidtil vlf'ret Fiaa,<1an m"J 

If('J1F1yn fil Van·ln!.t.('l·idA Gcvin 
R-WT, ut dM' ku.n k.unde t!,dlevrTl'5 
dallsk(' Han,rMIV41'rks- Ol( fndust.ri
fn.mhrltlgf·lsrr, mt'dt'lls r. Jt~k,",. 
Brlf"'fl41~-c1 o.'rKolonlialrvan'r vnr und .. 
ta.g"". Nu "1' ·der imldl{·rl.id truffet. 
·den O}"dnillU', nit der O~dlla klin ftlllR 
Bn"lIdH't'1 ,pall nev,in,st6cdlc.nrlp, Ol.j 
V'lIl'elot.t./·ri-d ml'-fldeJt'l', nt A/S Kul· 
k()mpa.gni, t i Thi6f,(''CI ('I. hlcvd au, 
l.ori,\t'I,/'t Bom I,ot.!('ri('fA lA'VdllHn 
(f nr . 

""('"f'l11' 

~l d qlJt. n~ 

~I I 1 1.~!t"ltl'll 

(ljk~'1 1' 11 
~fl·f1. 

Hi n 
1,:ll1,In 

1"11'11 M111' 

II'lF1f-:~'hl1 
kpIHI., ,h 
~I", VII r ~ 

nnfllltø.1I 
~k;l.rrf'\. 

I'inhfr\l 
Gd!", "'18 
Ailr. l;d 
Aor, ( 
(;jfMl'lh" 
G. 1'f'(I~ 

Anli . Cl 
F'OI'l'J>tnl 

fK'1l, 'ni 

'I"hi<stf 
ner.,lrm 

I'ali!) 
Rnyn 

Spø 
En 


	1941-0116TAA
	1941-0117SC
	1941-0118SC
	1941-0118SC-A
	1941-0118TAA
	1941-0120SC-HK
	1941-0122TAA
	1941-0122TAA-A
	1941-0124SC
	1941-0124SC-A
	1941-0124SC-B
	1941-0124TAA
	1941-0125SC
	1941-0125TAA
	1941-0129SC
	1941-0129TAA
	1941-0130TAA

