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(ndehavere af lejligheder, der har , 
foretaget flytninger, forondrlng af lej
ligheden eller tilflyttEre t tiden I.okto. 
ber 1948 til dato samt alle loge
rende må afhenle anoøgningo.kemaer 
Til brændøelokort for den kommende 
fyring.periode på kommuekontoret 
onSdag d. 18. maj d. I. kl. 9-13. 
Skemaerne tIIbagelevereo oamme oted 
i u Ifyldt stand lIenest lørdag den _ 
21. mal 1949. 

Samtidl!! kan tejere t central <arme' 
fyrede ejendomme, der kun her adgang al 
Iii brændseloopfyrede vaskekedler, af- øl 
hente skemaer til ansøgning om brænd- m 

I 'el III dIsse. 
Alle øyrlge Skal Ikke afhente Iii 

ansøgnlngllllkema. ni 
Bekendtgøralse om br .. nd- A 

.elakortene. afhentning og an
søgnlng.skema til e,hva,v, a6-
vel til drift aom opva,mnlng, vII 
.enere fromkomme. 

Thlated bJ',6da br .. ndaela- •• 
Udvalg. (1070) k. 



Ansøgningsskemaer 
til 

Brændselskort. 
Indehavere af lejligheder, der 

har foretaget flytninger, for
andring af lejligheden eller 111-
f1yttere l tiden 1. oktober 1948 
til dato, samt aBe logerende må 
afhente ansØgningsskemaer til 
brændselskorl :(Ch den kommen
de fYTlOgspcriodc på kommune
konlorC't onsdag den 18. maj d. a. 
kJ. 9-13. Skemncl"ne tilba~cl('vc
res somme sted i udfyldt stand 
senest Idrdag den 21. maj 1949. 

Samtidig Itao lejere i ceniral· 
varmefyrede ejendomme, der 
kun hal' adgang til brændsels
opfyrede vaskekedlcl', afhente 
skemaer til ansØgning om brænd· 
scl til disse, 

Alle øvrige skal ikke afhente 
a Il sø go i ng,sk cnm. 

Bekendtgørelse om brændsels
kortenc9 arJu"n1ning og anc;;øtr
ningsc,;k('ma til erhverv, såvel til 
drHt som opv~lrmlling, vil senere 
fremkomme. 

TJlJSTED BYltADS 
BRÆNDSEJJSl1DV'!-\I,G 

J 
J 

-



--------
til 

Indehavere af lejligheder, del' har 
:foretaget flytninger. forandring af lej
ligheden eller tilflyttere i tiden 1. ok
tober 1948 til dnto, saml alle logerende 
må afhente ansagningsskemner til 
hrændselskort for den kommende f y
ringsperiode på. kommunekontoret ons
dag den 18. maj d. å. k!. 9-13. Ske
maerne tilbageleveres samme ~;ted i 
lJdfyldt stand senest lørdag den 21. maj 
1949. 

Samtidig knn lejere i centralvarme
fyrede ejendomme, der kun hal' adgnng 
til bl'ælldseJsopfyrede vnskekedler, af
hente skemner til ansøgning om 
brændsel til disse. 

Ajle øvrige skal ikke afhente anseg
ningøskema. 

Bekendtgørelse om brændselskor'le
,nes afhentning og ansøgningsskema til 
erhverv, S3avel til drift som opvarm
ning, vil senere fremkomme. 

THISTED BYRÅDS BRÆNDSELS 
UDVALG. 

• 
1 
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Lidt før Klokken et i Nal hen

vendte Repræsentant H. P. N i e I

s e n. Hurup, sig til Politigaarden 

i Thisted og fortalte, at han var 

ble"'et overfaldet i Raadhusstræde. 

Han sad paa en Trappesten, da 
der kom to Flygtninge hen til ham. 
pen ene holdt en Knytnæve op for-

, 

an hans Ansigt, mens den anden 
gennemrodede has Lommer. Da 
han ikke fandt Penge hos ham, tog 

• 
de Tobakken og fon~l"andt. Senere 

paa Natten fandt Politiet Flygt
ningene i østergade, men de var 
for fulde til aa,bliye afhørt. I 

Kt'iminalpoliliet har i Formid

dags haft dem t il Afhøring. 

, , . . 



lIeIIdIiIse ...... 
af 

fur kød, næst øg pålægmrer 
saml 

1 tI- flbold t l 
.f 3. d. udle.o!re:1I der for 

- ... t mber t949 nre 
kO:1. Ih'uk og pA'l2$l.t rEr 

""lue. 
s.-t ~lR: {llfe. o, mærk om t1, 

f den I. fil 11 IlInl J. A. kn "'" 
Is.;::el leverandønklfte dl d~: 

V d ber.yenjel.e til d II 

lev rar du fås del a}'e ,':'~:~~:~:':: 
Il e Hel, hvorelter der pi 
le fIloret mod afle"feMlIIt øf lel 
korlet for februar-mej d. l. ti. loa 
ytTel tiUa(jel.e til le.erender, 'IHe. 

tDldelse 'I,,! .nevtres til detl 
Inerender tilH~e med de mool1l2ne 

for iuni-!eplember 1949, 
refler leverandlJrea udleH;rer n~ t 

Tbilled byråd, den 18. mat 1949. 

(171(1 ør. "e ..... 

lor perioden l. jani Iii 30. 
1. _ddlltl i Thi!ted 

o....... den 25. ",oJ '"9 
rplekolenl O_DMtlk,,1 til 

e;eudOlUlle med 

.lIr' .... , ..... 11 .... t!. '-IZ 
lir ...... '. melIeIII _I. 14-17. 

Kon.. .. albecueI al ....... _. 
b ... tapdea, der mil 
Ih tidligere ad ..... ede tort. 
iii ........ og .d ..... , Der .d'e 
"eta_ker· CItI: IClakøn ... tUpm~ 

0117 Ol -eder 6 Ar, _om 
ti b 2 I .. tDl-. kort tU ..... 

iii 



Et lille røveri Thisted. 
En Ijekker og en IIIhauer. der -

begge var berusede. forsegle sig 
i alles som røvere i Tblsled. Oe 
aniaslede en mand i Raadhus-
Sir æde. og medens den ene Iruede 
med knyloæve. IHegnede den 
anden sig mandens lobakspung. 
Andel og mere fik de ikke ud af 



deres lilJe bold·op, Idet den over· 81 

faldne vægrede sig ved at ud. 9C 
f· levere penge. Tbistedboen an· 8 

n· meldte sagen til politiet, og en 
te balv time efter kunne polilipatroull· v 

len anbolde de to udlændinge. 

Hedfolt oR Kral! kommer til 8 

Huru 
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Alle velkorhne, 

Meddelelse 

Il 
Ij 
k 

_ vedrØrende fornyet udlevering af It 

forbrugerb:ort for kØd, flæslt 
og påTægsvarer, samt 

• 
l leverandørskHte. 

i- I henhold til handelsministe-
1- dets cirkulære af 3. ds. udleve-
D res der for perioden juni-scp- ~ 
d tember 1949 nye fOl'brugel'kort I-l 

til kØd, flæsk og pålægsvarer af b 
:I, detailhandlerne. sj 
n Samtidig gøres opmærksom pa, v 

at der i tiden 1. til l L j um d . å. 
kan foretages lcverandØrsldJle 

Ig s<iledes: 
t- Ved henvendelse til den hid w 

~- tidige levC'rand~11' Cis det nye 

-

·n forbl'ugerkort udlc'vcl'ct, hvor ~ r 
efter der ph komrnunckot'ltoret 

). mod arlev(,l'il~g :.lf fOl'ln'ugcl'kor- d 
- tet (Ol' f('bl' .-maj cl. cl. fås ml- ~ 

lr'vcrd Ullmkls(' t il lL'vC'nmdpr-
1- skifte, Dcnm' tillnr!('l!w Hk<11 ;.1(-

il'vcrcf, til dpll nye' }C'vcI'and\:il' 
ro tiJhgel1wcI det 111orltuI-!nc rOl'bru
~! gerk(Jrt for juni- -Sl~Pt. 1949, 
1'. hvoJ'l'ft('r h"'v(,l'and~h'(ln udh.'Vl'- cl 
t j I 1'f'I' nyt forhI'lU"{l'rlwl"t. g 

'rhistpd hyrml, d. In. nwj IO .. ll. 1\ 
Chr. (V(':I','il'll. b 

• • , .. . 
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Rationeringskort 
for perioden L Juni til 30. sep
tember d. il. uddeles i Thisted 

onsdag 25. maj 1949 
l realskolens gymnastiksal til 
beboerne I ejendomme med 
ulige numre mellem kl. 9-12 og 
lige numre mellem klo 14-17. 

• 

Kortene må afhentes af en 
voksen i husstanden, der må 
medbringe talonerne fra tidli
gere udleverede kort, forsynet 
med navn og adresse. Del' ud- r 
leveres sukker- og smØrkort m. ~ 
v. til personer over og under 6 r 
ar, smørrabatkort til bØrn, til- t 

a. lægskort til sæbe samt teksul- ~ 
rabatkort hl mindrebemidledes l 
børn. I 

l.- Det henstilles, at eftertælling 
af de udlevel'ede kort hnder l 
Sted straks, da mulige fejl kun ! 
reltes pa udleveringss~edet. End
videre gør.es opmærksom på, at 
det er forbundet med .. straf
ansvar at begære korl udle .... eret, 
hvis betingelserne for at e.rholde 
disse ikke er til stede.. 

a- Rationeringskort, der ikke af-
henles udleveringsdagen. kan r-
først fås udleveret p~ kommune
kontoret den 7. juni 1949. 

De kommunale kontorer er 
af lukket hele dagen. 
- Thisted byråd, d. 18. maj 1949. 

Chr. Iversen. 

= 
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ZS •• rS redaktør-jubilæum. 
vo 
Ido 
ha 

Redaktør C. B r U n s g a 8 r d, Tbi
sled socialdemokrat, passerede i de 
gaar 25 aarsdageo for sin udnæv- Kr Pe 
nelse til redaktør, og iii den hyl- Ur 
desl, Horn i den anledning blev 19· 
vlsi Bruosgaard, ønsker bladets 581 

kontrolkomile al føle sin tak for al 
trofast virke gennem den lange fOl 

aarrække. 

P. Nørgaud. L. Toftdahl. -
S. Dollerup, 

bil 
ml 
ga 
rel 
ch 



Tændanordning ii i Landmine 

fundet paa Dragshækvej. 
Til Politiets Hittegodskontor i 

Tlhisted indleveredes i Formiddag 
en mystisk udseende Metalgen~ 

stand, som en Pige havde fundet 
vaa Drags'bækvej. PoLt-jet fandt 
hurtigt ud af, at det val' en 
Tændnnordning til en Landm ine, 
men hvordan den er havnet paa 
Dl'agshæl{vcj O' ikke let at sige. 
Muligvis el' den faldet af en eller 

I anden MiI1tærvogn, som er kort 
gennem Byen, men under alle 
Om stændighedcl' Cl' den fol' far

t lig at have liggende pau offentlig 
. Vej, og Politilt hal' taget den i 

T"ol'vnring. 
> 
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Der mangler endnu Arbejder til over en kvart Mill. Kr. , 

før Sporene efter Tyskerne er uds)ettet her i Amtet 
30 ~J and, og delte er yderst vel
komment, da del' stadig er .tor Ar
bejdsløshed i H ansted , Praktisk 
ta lt hel" Beløbet Slaar til AI'bejds

løn, 

Arbejdsministenel har I d is.;c 

Dage bevil get 60.000 Kr. iiI øje

blikkelig Anvendelse ti l Arbejder 

paa Hanstho lm med Reetablering 

af de Skader, Tyskerne u nder Be

sættelsen fon·oldte. Del drejer sig 

navnlig om Arbejder omkring Ka
serne, Fyldning af Løbe..,.rave o..,. 

Fjernelse af Pi~rtraad og Bunken 
dels her, dels lang.' Betonvejen, 

ved Gaarddalgaard og i Hamborl! 
og desuden Fyldninl! af denn rest,·

rende Del af Tankgraven , 

Arbcjd"rne s kal udføres 

Til sy n df Amt.svej va'senel 
bhv," paabegyndt snares l 

u ndpr 

og vil 
De vil 

fOI'm"ntlig kunlw be"kæfti!!c 20 

l.;' dover de Retableringsarbejder. 
o;om saaledes nu udføres, mangler 
der meget i, al alle de Skade I', Tv
SkelOn(' foraarsagede, (~r udhedret 
Ogsaa paa Hanstholm er der meget 
tilbage, hl. a, I Baun Ol'! Hjertb),, ;: 
Of( desuden i Rpservatf·t, og endVI

dere el' dpI' Opsamlingspladsen ve,l 

Vandet Station, Anlæg l Lyngbv 

Flyvebaadsgtationell ved fhi.terl 
os( andet. lIvis ,h,t helt' ,'<.tI hri' 

S!('~ lOrden vII df'! kost" mndst I 

I ~Ii11. 1<1' ,,"dnu , 
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:t:>·aar:o. Jubilæum MOm Redaktur. 
Rt~dakt"r C Brunsjlaard. Thisted 

})otial-{)f'mokr:tl, kunde i Gaar fej
re 25·a~lrs JubBæum som Redaktør. 
Han havde on!\ket ~lt fejTl' Da~rt~n i 
Stilhed, men ble\' alligevel Gen
stand fol' :-;tor Hyldest frn Vennl..'r 
og Kolleger. Ogsaa de .~ocialdemo
krati5ke OrganisatioTM!r benyttede 
Lejligheden til at takke Bruns
gaard for hans Virke. Hjemm~t 

ble,- fyldt med Blomst.r og Gaver 
og Telegrammer, og der mødte fle
re Gratulanter, der i Taler !-!ærligt 
hæftede sig ved Brunsj<aards )Ied-
menneskelighed 
Virke. 

• • og partlmæSl;I$le 

~ 

j 

l 

l 
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Por 60,000 kr. arbejde i Haosled. 
Arbejdsmlnl.terlet bar bevilget 

60,000 kr. III øjeblikkelig .nven· 
delse ved udbedring af de skader. 
som tyskerne forvoldte under deres 
ophold I Hansted. Det drejer sig 
væsentlig om opfyldning .1 løbe· 
grave og Ijernelse .f bunkers og - - - -
afspærringer . Arbejdet skal ud · 

Oa 
aldE 
for 
mel 
.1 

by~ 
b •• 
tyal 
.v. 
bod 

føres under tilsyn af amt ,vej. 
væsenet, og der beregnes be .. 
'kæftlgelse til 20-30. mlnd. Da hu. 
der i Hansted stadig er en ret mu 
.Ior ledig arbejd,styrke drejer det 

ban 
.pll 

C 
,ko 
den 

etaa 
hu. 
300 

sig om en kærkommen beskæf
tlgel,e. 

n.nan."'." 
ejel 
deri 
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Ansøgningsskemaer 
om tildeling af udenlandsk 
brændsel til erhverv, savel 

opvarmning som drift. 

For at fEi tildelt udenlandsk 
brændsel l fyringsperioden 1949 
-50 må der indgives ansøg· 
nmgsskema for alle erhvervs· 
virksomhedC'r. savel lil opvarm· 
ning som drift. 

AnsØgnings!:.kemaerne kan af· 
hentes pa kommunekontoret 
tirsdag den 24. maj d. a, kI. 9-
13 og skal være tilbae:eleveret i 
udfyldt Stand samme stE!d senest 
tirsdag (len 31. ds, 

g 
a Thisted byuds hl'ændselsudvalg. 
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Østerild og Omegns 
Lokalforening 

. \fedlemmer, der øn.ker Foder8toffer 
',ed Indlevering af Mærker, skal be
tille dem .en"-Bt den 29. Maj. 

GødningH- og FoderBtofgæld over :j[j 

Duge bp.dep ""tal Inden L Juni. 
. Bestyrelsen. 

Hjardemaal 
Kommune 

RationeringRkort for Juni Kvartal 
udleverr." de "",dvanJi!;e Hteder Man
d"g drm 2:j. ri,. mellem 18 og 20. 

Hog-ncraadet. 

Ansøgningsskemaer 
om tildeling af udenlandsk brændsel 

til erhverv, såvel opvarmning 
som drift. 

For at få tildelt udenlandsk brænd
sel i fyringspetioden 1949 50 må der 
indgives ansøgningsskema for alle 
f:!l'hvervs .. irksomheder, såvel til op-

I v31'mning som drift . 

på kommunekontoret tirsdag den 24. 
maj d. å . kl. 9-13 og skal være tilba
geleveret i udfyldt Stand samme sted 
"enest tirsdag den 31. ds_ 
THISTED BYRÅDS BRÆNDSELS

UDVALG. 

• 

-

'I 
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til 

drift. 
For al få tildelt udenlandsk brændsel 

i tyrlngøperioden 1949-50 må der Ind
gives aneøgnlnf!8sll.ema for alle er
hvervsvirksomheder, såvel Ul opvarm- I 
nlng eom drilt. 
An8øRnifl~8økemaerne kan øfhenteB 

pA kommunekontoret tirsdag den 
24. mal d. å. kl. 9 -13 og ,koi 
være tUba~eleveret i udfyldt stand j 

samme sled sene.t tirsdag den ! 
31. ds. (1736) 

Thisted byrAda brænds.Is· 
udv.lg. 

(173 



Ansøgningsskemaer 
om tihleling a rudenlandsl, 
brændsel til erhverv, savel 

opvarmning som drift. 

For at få tildelt udenlandsk 
brændsel l fynngspenoden 1949 
-50 må der mdglves ansøg
ningsskema for alle erhvervs
VIrksomheder, såvel til opvarm~ 
ning som dnft_ 

Anspg11lngsskemaerne kan af
hentes på kommunekontoret 
tirsdag den 24. maj d. å. kI. 9-
13 og skal være tIlbageleveret i 
udfyldt Stand samme sted senest 
tirsdag den 31. ds. 
Thisted byrårls brænrlselsndvalg. 

og 

-



ationerings )-

e, 

I 

'il for pel'loden 1 JUni 1I1 30 sep
tcmbN' d. a uddeles l ThlStcd 

e, onsdag 25. maj 1949 
Ig l realskolens gymnashksal hl 

beboerne l ejendomme med 
ulige numre mellem kl. 9-12 og 
lige numre mellem 1<1. 14 17. 

Korlene ma afhentes af en 
voksen l husstanden, der må 
medbrmge talonE'rne fra tIdli
gere udleverede korl, forsynet 
lned navn og adrcSbc. Der ud
leveres sukker- og smØrkort m . 

• 

v . til personer over og under 6 
år. smØrrabatkort 111 bØrn, tIl
lægskort hl sæbe samt tekstil
rabatkort til mmdrebenl1dledes 
børn. 

Det henstilles, at eftertælhng 
a f de udleverede kort flllder 
Sted straks, da mulIge fejl lnm 
rettes pa udleveringssledet. End
VIdere gøres opmærksom på, at 
det er forbundet med straf
ansvar at begære kort udleveret, 
hVIS betlllgelserne for at erholde 
dIsse ikke er ul stede. 

Rationeringskort, der ikke af
hentes udleveringsdagen, kan 
rørst riis udleveret på I<onunune
kontoret den 7, juni 1949, 

De kommunale I<ontorer er 
lukket hele ,lagen. 

Thisted byrad, cl 18. mai 1949. 
ehr. Iversen. 

-
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" 
e 1500 Tons Brændsel fra Flygt

ningelejren ved Aalbol'g 
, , 

- ti I Dragsbæklcj I'en. 

;, lJ~l' liggot Bjc"go ar 'l'CII'V og 
- SI.Øtlh"f\' nrl n i d'e 11'0 slo !'o f1,v , 
r Ji'lyglning('l('j"c i Aallw!'g, J\lrall 
r, ,.'eg no,' med, a.t Bt'il'lHI ~lel ha,' ('" 
~ Va','cli ar ca, 100,000 K,'" og 
e J.uflvfI'l'Ilsknnlorct, unc!n h vi 11«,' 

LcjJ'r,w so,'lerrI', ha., ' n1l Il(,

r gyn dl RI. SfPlg(' nd a. r D"fl'nosle' , 
Ir Jt'orulølJig c,' dol' hl. rI. grlU,el 

l fiOO Tons ti,! Flyglllillgelejrcn i 
JJl'agH IJwk, 

, 

I>,LI I 
De: 
Poi 

I 1 
Aars 
leme 
dage 
ilJilæl 
Dage 
gere~ 

en I 
der: 
SØlv 
Byn 
LØb, 
egen 
skal 



• 

• 
onenn S 

.for pel;oden 1. juni til 30. september 
d. å, uddeleli i Thisted 

onsdag den 2;:). maj 1949 
i realskolens gymnastiksal til bcboere 
j ejendomme med 

u l ige num r e 
mellem Id. 9-12 og 

lige numre 
mellem kJ. 14- 1 i. 

Kortene må afhentes af en voksen i 
husstanden, dcl' ma medbringe talo~ 

neme fra tidligel"e udlevel'ede kort, 
forfiynet med nnvn og adresse. Del' ud
leveres sukkcl'- og' ~møl"kol't m, v. til 
personer over og Ul1del' 6 {u·, smør
l'abntkolt til born, tillægskort til sæbe 
samt te-kstill'abatkoJ't t il mindl'ebcmid
ledes bom. 

Det henstilles, at eftel'lælling af de 
udleverede kOlt findel' sted E:il'uks, da 
mulige fejl Iwn rettes på ud leverjngs
atcdet. ]~ndyide1'c gel'os opnu'el'kwm 
på, af. det er fOl'bundol med ;gtl'af
~1J1SVUl' at beA·tel'e kort udleveret, hvis 
betill/.;'elso1'l1c fol' Hl ~l"ho[d(' d\~!'l(, ikke 
cr til ~tede. 

Rutioneringskort, del' ikke afhentes 
lId lev('dll~sdal!enJ kllJl t'orlil fi't.~ udle
veret 11å ]wll11l1UnekO ll lorcl d('1\ 7. juni 
J 949. 

nc Iw mHlllll nle k()nlol"-'!' t'I' Inlike t 

helt' J)n~ell . 
"hil'lt~d byråd, 0(-')1 IR. maj 19·W. 

• ('11 H. IV.l'$~ .K~, 

nm IIld('linJ{ uf ndenlundl'lk Im\'lId~e1 

Hl ('I·Il\t1t\, HI\HI up"tH'mnil1J.l, 
/'iOlll drift. 

1"01" :tt fi, tihit.,tt udf'ulnlldNk bl't\'lld 
• 

«('Ii ryrin~:!-\pl'l'il\dl'n UH!) 
i ndgi\'l'8 H IlHuJtni Il~ sl1k"l\tH 

ntl må <IC'\' 
fol' alh' 
lil til'· t't'h"Ilrnwil'kI101111h'11t'l', ; \'1'[ 

\'IIl'I1lIli!Wtlll1 .!t'ift 
\ 1\:,111-{ Hi lH~tlNI~t 'mBt' nu' 1..:111 :I rlWllt t'.'\ 

Pil IWllIllllIlH·kplIltll't'l Ill'sclll/ot Ch'll :! I. 
111 U j d. II, hl, II 1:1 lIg, kul \H'1'1' tllh:l 
gi.lf'\'Ill •• t 1 IItlfylål SI 111111 lIllIlIIIlt' ~l"d 
toIt'IH'f41 I II .. tillA dt'll :\ l, 11>01, 

1'1I1~'I'1':1} Il' H ns HH I,::\USI'!).S, 
"[1\ \U:. __________________ c-_ 
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Flyveme ike olen 
Den 1517 1049 (tor hjemsendte \UX."rnep l tgUR:c ol hærdn O,lit 4U~VI:N nGt den 10 lU 

104!H antages en del unK~ mænd (ca . 18-25 aar), del" fOlUd er foguddanned'" 
som automekanikere, motormeknnlkane. flnmeknn1kprc, m(\~l(lna.lbejdel G 
klejnsmedc, bakltens~ail're. 1405~emagere. lnstl'ulnt!'ntmn,&erl"l el('ktrlker~: 
elektromekamkere, eller som _ Gr uddannede Daa fabrIk cHer \(ankated for 
bygning eli.r reparation al r.yvemaskiner, vaoben eller radio, lom 

Flyvemekanikerelever 
De uddann •• til mJlft>Joro !!yvcmok.o"lkcre med (~Jr,kel1lge t'ene,t' ~ I.n. 

(ue-rop ;an, motor. radw, e .. cktro. vD41bon etc .). og Utldnnnel.en V8\tlr ca. 
l anr, hvorefter de fortsat er !orpl1gtet Ul Ilt f.ouette tJonelte l 3 aOf, 

Værnepligten aftjenes samtidig, 
hvis man endnu ikke har været soldat, 

Uddannelsen deles 1: 
l Den ~rundlæi8ende mllltære uddannelse (ca 3 monneded. hvorunder d. 

endellf.{C udvæl~else!Sprøver foretagel!l, 
2. Sko' euddannelsen (ca 7 maaneder) og 
3 Den prakUske uddannelse (cn ~ maanede!'). 

Eleverne hor frI kostforpleJning. Qphold . mU\lderlni\ sygeple je og ud 
danne .ile samt l de første co . 3 mouncder lU' . 3 j 150 pr aUK og deretter kr 
~.oo daglig, Militært porsonol al hæron aller søværnet bibeholder dN el 
mUltwre grad og lønnin.g, for loa vidt denna er højere end tlyvemC'kaniket .. 
e6evenø, 

Efter gennemgang al den praktiske uddannetie (co 119 1030) udnævne. 
(·gnede e .over til f:yvcwmathel, der' hal' fri sygepleje, munderln l':. ophold ug 
kost . omt ca, 460- 5:m kr om monneden. "poclnltsttlllæll og tlllu'~ und". 
udkommando m m . 

Egnede f:yvf>rmather kan udnævnes til flyverundctkvlU tcnnestre, der faIr 
samme yde Is,," som Ilyvormother. IdN lønnen dug er <n. 510 600 kr om 
mø.aneden 

Ledlgr tjene. temnndulllllnger b •• ro l \<ls med egnede Ilyverunderkvor t ... • 
m{'Slre . 

Anaøgn1us"kemaer faas v~d h~Jlvandebp til 1'l.y v(.m('IUllllkfll~ktJlt' I.liJ \ Itll'
lujiwlf-Jr~.n, hVCH Ul oj{lIino on!J0Hnlngell "kll! tndJllende. acn('loj t d(,1l 15..- d • . 

. , 7 ' . , , r 



Ansøgningsskemaer 
om tildeling af udenlandsk brændsel 

til erhverv, såvel opvarmning 
som drift. 

' b I _ 

For at få tildelt udenlandsk ,brænd
sel i fYl'ingsperioden 1949-50 må del' 
indgives ansøgningsskema fol' alle 
erhvervsvirksomheder, såvel til op
varmning som drift . 

. Ansøgningsskemaerne kan afhentes 
på kommunekontoret tirsdag den 24. I 
maj d. å. 1<1. 9-13 og skal være tilba
geleveret i udfyldt Stand samme sted 

• 

senest tirsdag den 31. ds. 
THISTED BYRÅDS BRÆNDSELS

UDVALG. , 
• • • • • • 

! 
1 



, ræ-
hen 

fn-rd -
len
)510 

en-

f:~ 
~ef 
prlt 
ban 

Ixe' 

) 
e n, 
Ivet 

~dt 
1"
lus
A,-
m~ 

-

=-----~------~====~'r~ 

Terroren i Danmark var et ~; 
n, 

tysk prestige·spø~gsmaal ;: 
IT 

En befaling fra Hitler kunne ikke ændres, 
selvom den Var nok saa meningsløs 

var en 
kunne 

ny form for krig, der kun 
modarbejdes paa samme p 

n Ø STRE I.tUoo'1>SRET fortsatte I 
garlr behandl ingon a f sagon 

m Oll de tysk e krigsf orbry der e mod 
afhorlng nf den dmls l1ømto tyslcer 
(Ir. Kurl H offmann, dor f orklarede, 
at anJedningen til Hitlers ordre 

om terror l Danma rk VILr spræng
ningen at kaftcsnloncn "lUoltka" 
~on 27. oktober 19"-8, ln-on 'cd 
mindst 10 tysk e solda ter og Uge 
ilW.\ ma nge a f deros lIIgo!' blev 
spræ ngt 1 smaastykltcr. 

maade. Hver gang der skele no-
t, 

get i Danmark, val' dr. Best bange 

Dr. Haffmann hltvdc været mod 

fo r, hvad man vlllc. sige i Berlin, 
og Boycnsiepen havde arunodel 
HoUmann om al gøre sin indfly
delse gældende I Berlin lor ~t faa 
Hitlers ordre ændret, mcn I Berlin 
val' ordren blevet et prestige
sporgsmaaJ, som mnn holdt fas t 
PR[\., Naar Hitler engang havde gi
vet Oll befaling, kunne den ikke 
mndt'ca, sclv om den VlU' nok SRa 

ordren om gengældelse, da han t mennlgslos, Hoffmnnn oplyste Ul 
flero &nr havde modarbejdet mod- slut, at dor her i landet \'ar ca. 
slnndsbevægclsen 1 tOl'8kellige an- ]5,000 nnholdelser. Nogle at de an
dre lande og havde set, at ordren l holdlo var hurtig blevet losladt. 
Frankrig om at nedaltyde 50 2700 havde alddet i Froslov, 1000 1 
Cransknullnd for hver .IIlmdt tyaltor, almindelige fængslol', og dcauden 
havde været menlngldo", \ vnr cn del sendt Ul Itonconlrations-

ModaLandsbevægoJøona optræden lejre I Tyskland. 
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or 
stryges. 

Efter hver Storm driver løsrevne Miner ind i det 
f rig ivne Farvand. 

Det er HU Men!ingen, al det 
store Minefelt l A.a.lbæk-Bugten 
Syd fol' Skagen skal I'yddes, -
Minef.eltet omfattede fl'a Begyn
delsen 117 store lllagnetisk
akustiske Miner' med en Spl'æng
ladning pua 7fiO kg i hvel', Nu 
og da er del" optaget cnkelte lIIi
nÆ I', fOL' <at mali kUllCle hlive klar' 
over dOCJ'es Indrelning, Arbt'jdCl 
med Uskad<.'liggol'clsen fO I'elag'l'l' 
Skagen lILinorhoJd lIIHIer Lecl<,l
se af K varlf>l'meslcl' J 1.'110011, 

Mandskabet, del' hcslaul' af J() 
lIan d, {lI' fordel! paa :2 Kuttcre. 

Uskadeliggorelscn Cl" ikke hclt 
ufaI lig, og dpt fordl'l']' fOl'holds
T1S sl'iJle V",jl' al g{'IlIlC'lllffll'C' 
SprlPngningrll. ,Al'bf'jdl'1 hnl' 
sfaa(>l l>aa i IlOg<'1l Tid, og dl'!' 

el' hidtil bort.<!pl'll'n,trl ('11 hal" 
SJJt','i JUinrl', hvis ])c{onaliollt'1' 
Ital' Vff'rp! Ilwgel ,'oldliornmL', 

Sprængningerne forcgaar "ed, at 
man sænke]' en mindrc Bombe 
nedover den stedfæstede ~fil1L', 
hvorefter Bomhen hninges til 
Eksplosion, som s8mlid'ig 
spL'æuge!' A'~illcn. 

Ind mellt:'1n SprængnIngerne I 
Fellet har } [1I1ol'hohlct. genlag!l(, 
Gange været kaldt til Fnn'andel 
ud fol' Hnnslbohn fol' al uska
deliggol'e eh'kende 'hIi1l'C'1' dCI'. 
Del ('r }'Ii n el', del' stammel' irit 
et Irell i Vestcl'h8\'cl, som dol 
haj' Y'H~t'('l mllllJigt al ::,;ll'yge, og 
h\'orfra dC'l' I.~fl('r hYt'r Storm 
dl'in'r J05I'('I\'II(1 ~Iin(,l' ind i det 
fdgivnc FRl'\'alld. 

FDrtjenstmedaljen i Guld ('r' 

lildf'll G\.~IIt'l'ahlldt.~ Ju!i<' HUllI

Rlllg, J\ (!lll'l1lra \"1), 

Nu er der igen Ro i Kohalerne 
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g' Thisted ha l' Bunkers~K lIltur . 
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Il'. 
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En ai Byens FOlTetningsl1~ænd bar 
Yist mig følgende Udklup fra :i>Natio
naltidende«:, del' taler Thisted By til 
Ære: 

Nanl' man Sommer som Vinter i Ko
benhavn og de fleste af L,mdet.s stoxe 
og Smila Byer ser de g-rimme Bunkers 
Ira Kl'igens Tid ligge som en Skamplet 
i Byemes Udseende, og ~nnn sna kom
mer :il Thisted Og' dth' scr, hvad Byen 
med smna 1\'{ idIet' kan forskønne disse 
Bunkers, fremkomme.r dette foL' at fo
I'eslaa de forskellige HelTer og DnmeJ.', 
del' shu1l' fo\' deres l'espektive ByeJ.'S 
FOl'skounelse, at tage en Tur til Thi
stel' f 01: del' at lære, hvnd en By med 
IOl'fiuftigt Bystyre kan pynte op for 
Livelf: dngl~e. ofte triste Tilværelse. 

M. O p penhe i ml Lyngby. 
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- lf, Ikl' K&teg(" II r lan mel_ 

- lng('n ~ .kal IllD'>ilill(>rr, 
lf Ifll"rrn TrU.:':!!' af l'ro. kar. 
bn HJmn'('.·rrn' t, Oll dl'! maa 
ejf' fil_li (~.. hVlld Uwn1 Oj' 

\:ai v kan r~ÆTl' mtd Stom Ho
t"r,.:c' p,d,r ;It all~. d" f har 
1ft ,j, r~ 'I'llht. ... r" tJd{I:lI'" is 
r ro((r, 'I' n, 'f hJ(,l'nmeverllM.
r-t 1:", ri v. Aarral1g I :1.!--_oI4 

"t n ·1"11, drr kan ml'ldp I It o,.! 
om kan 1n~I.;ald .... Alle ,j('1 ,kk,. 
ar \.il"r", S ,Idat, ka., mtold.. ~. 

or8ll"vldtl(' bllr I ruJrJ,;, t Fr nUIIl 
nu, h, .U,et T,J(elct,. ll" ~a:l 
,an f"('gJl(' mbj IrdJ.:.I.ldelse, mf'oo 

'cn~ J.:a~:Slrrdfo ka" ", .. Id ... ,It I l 
Il li)' Sf'U;)(>/I. d"r .kk .. Ihllrr et,. 
;unm,. Krav Imn dril ()prlllllrl.jl" 

;::olrlatrr af A1tTJ;r:.J.I,It"I' fra (or 
·!1~9. kan mr:ldr- .!~. mf'n kan .\,;.kc 
1c' ... hnv('5 

- HVIlke Byr,j('r læg;tc!I &r 
paa en HjMnmM."Jl'rmmllnrl" 

- liv .. \'~I}comnll'r"i!! 1111:''''11 
Uddaftl1f'I~" h!lr. 'r dl'r 'II t før.tt 
\ar ('(I Urj'kl.nnf!'l..if'st, I p;uL lor 
{ .m· r cllf'l' ," o\ft ft 'oJ11 U,:rn Ilr 
'.o folg'cntl .. Aar :.0 T'm~r og I:.c. 
teo af TI.Jcn klln '24 l',Ynl'r om 
.\ant Rlr -man \i\'''' t S ,Mat 
lf"ho\"rr mlln "lUl 21 T,mer 0lTI 
\an l, Cl';:- h,t!' man \"iI"Tt t li ,"m 
r'€,'olrn'>l'l'lIlnd. 1'111"0 Ikl;r $·,ldat 
-ur man lild undel :..u Tlnu:'1"!t
{at('~or'("n 

Du er nu, IJply,rr rro .. k J3 
ko!>lrn, udnæ\-nt f re KfJn..~ulrn 
l<r undl'T dC'll Komm,ttt'red<" "rm· 
hg der' lidi F'orll;-ll1Inl!'l[orrr for 
'-l Jemme,1t" rn .. for "n, n){t' rn('. A n kf>r 
01(,Sf'1l. Rc-tllkt"r af Hjenll"l'
ø:-rnli((lfrninllrrncl Rlad Knud 

l)am~a"'Td, Gumm1Ilrht')(!'r eh.ar 
Irs X rls(n. KOj.!r. Ol{ Sl'kr"tætefl 
Sor i ,\ \' ~ l"r~l1t1rd fra HJf'rOmt'
,-.. rnlifoun,ngfrnc p,. to .11l .. tt 

u \-all{1. mro Ul!'rl,Jtt H"nbltk Tilla 
at (u. "\r~JdtT. Olr 13.ni'.)I)o 
kr('dse Tale df> t,. \'afl~kchr--u:" 

Katcoqor'l'r, ml'n, 'lJl:tr T' r'ld~ Ja
t .... t .... ro A" dM' tJeller mt'lIt 

Hit'er smed 
Best ud. 

.. " '. ~.·1rt:[1 rremhæ""l, ill h\lla d', 
(11)11,·" f(,I~ 'lI'I"of'Ir Jløl,df'f 
'_n<if>O ttorn pr inie" 1'" I I 

Ojlrt"·hnl,IPI ..... 1j fif Ih Ir,I..IL91''-' 

"11 Il i.H fa. :-O'mt· af Una. 
LI ·\Iiu\i.n 

[)PI Ihl (t r'w indl"hUnf> , al 
-h'l i'W'1 f TI mad - fl~'m.w nu .. t 
mer.. f'rdu-d Mm ,hi 
li"'fl"l Hnd ,,'1 .... li,·. ID d 
:-.~ ~ ,II , t!PIJI1[' Tnl ~1"11 n.;.1'ø, ) 
DJ:tn .l.,l,· li ,- prf' 1 Tv.1 om 
1111 rr li rlnit~'n om k'lII 
Iflmp. R .. 'tr1k1o()t1rrm. n4ar d4n 
f'" p, kr-: III t'!. og .l.,Ju. løn I 
"llpp. url"'!1lm dM. !'I:!l:llIrtrg\j I 
D1i1.a .11 Il , F f·luskah u;, re '\0-
.... '·:t,·i fOl l) \r\lI~llI:nlt 11:10<1 pn 
n,,~el 1t',!"I.:t"r'e ·\h11.;lwg Yt'Ø 
m.Ul t.r~r Jr.~(' fejl, TJur man 
.l:lIar url fnt. 1\1 ,Ipl ~1I81i.e ...,'r. 

, 
I, 

f 
l 
I 

1,;:- tt J!;IIIlJ.-l .. m1llto;tt'! K 1"11 g 

d"f ~IJ,II " T 'nlo,t ,1"llw .. J " I1AIII ==::I 
I,fln 1,("1 - IMatIe olf,1 11."ndN 
n~ Fodd"r (im "'1 sa<\ m.u, 61"(' ~'I p 

ff ' .• h~l1 1111 ~r R"lIh'~, \'l~t oZ''';;la .wn 
, "n ' '1. rme:;l, hl .iI'l. liN!" <ir t "1ldc- .... 

'II! ",L.al ViNI' Lipl,. hf'nh ,\ •. fko ,.' 
A l n,l;{rd~l1l' IIIHlel han", ~ 
1Jl3'0;> IJZ -1"I~ mu. hAn SOlD ra

.1"1- III ,Fn'mllll .. ,.,. })alllnall." 
any for t. ndllt .... "',ah,.('r nJl' 
I,Z )tilanolo.onoro. OZ ,ll;>nDIXI 
()lll'{'lhohh, -- .. r nI IIlklllt' II 

s 
K. 

• ,1.'1 klog I 01111· _ \lIj~, H'I profil 
\ uk, ,ll' lid DU.I:,'I 'Her, , -I..<:'ldl' 
II I ,.j, 1\ p.u, f'1 ,l f M.od, 1(' .: ~ ~ 

fOlllgef! ni .al ad\' , u.xl Li· 
b"nl!rl>lJWn 

.ll,," ('i]I. n Jlr Krag l'lh r 

l'TU' 
,~. I ir.mmll 

TI 

ff' l./ll Hllr,l\tlOpl',nl ' 's;I'r "Il'r 
, 

.It'm ti. r \ r\"'. ~ het\t!. D"'-"l:1 d o.: l"~ 

Imldl rlll.l L.ommt> ~ll;.k ~"I ,I, li, ' I .' 
p~, ,la dt'l rll!\I\"C,)r \!lIIlT op, n ' L,' 
f'H hnlh' Hllndrh11 og !'I'O-,tj ' \l' 

.1"Uron(' l" 1-", .. 1/... al d,'1 ,'I øo· 
"1.. ,, m. n\lO'·,~hhl al ~'II h,n'l· ,.. ~III'" 

I\OD\ IIItnd, ""-min Kr":.: I;ILI 
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,11IM/dtd "/Il HflJlJlotholm_ 

2' Jef! san i Deres Blad for nogle 
me· Dag~ sIden, at der af og til drev 
18 .lIiner i Land ved Hanstholm. Det 

C" er ikke san mærkeligt, da der 
rnr uden nI T\'jvl lij:!"ger et )ftne!clt 

,'('"Llal' Hanstholm. net var cn I 
Kulter, som r.glig havde Foling 
med Minerne og ha\'de faL i dem, 
Oj{ det kunde tydelig mærkes, at 
Redskn~rn(' ikke var ved Bun-I 

d" d k dro, og det kun e ogsan mær 'es, I 
,en- ai ~finerne gtl,- cfter en Tid, men I 

r; Kutwren drejede san og mnllt1e , 
sprænge Linen. Der val' fl('re Mi· 
npr. Under Indhaliu,lrcn af Kro- I 

=- !!Qnc havde man f. Eks, fnt i cen, ~ 
hØjt oppe i Vandet, som <:Inp 1<1,:. ': 
Derefter tog de 100 Kroge, og san 
var det galt igen. Det var synligt I 
nok. al Krogene ikke havde \'æl'f't 

• 

ten "ed Bunden. Alle Sild sad .,n..:t 
K1'ogene, endog Indmaden af SII- t 

dene, og de kom ind, som de '.'tlr 
gaBet ud. Kutterens Kurs fra Thy-

rd- borøll Ul l\hnefeltet \'111' Nordvest 
le- til Nord 12 Xord, og efter at den ~ 
~r- '-ar gaaet·H Sømil, forandrede den T 
~~ Kur~en omtrent pn.'\ Nord\'('st o~ q 

styrede san en hal\' T;mc. Yand-I' 
im dybden \-31', da de begyndte at n 
le. _':t!Ue Kroge !!3 Fa"ne, og da de! 
~~ t a.1' færrll~t", havlit" dl' ;'9 Favn€,.j;( 
ic ~lt~l'f!'ltrl ligger nærm/'st ve!ltfor II 
!1- Ho}revet. Drl'solll diss(' Op!\.!';nin_! 

'r. ~:~:U~let kommt> paa r('lte l'lnds, ;~I 
v . " c \'ær", at disse Miner I 

kunde stry~('.~ 

" J\lLrl ,fORI lilitH Il, Lyngby. 'C ,. N, no" 'I • ,. 
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