erings-d.
l

Tojkort.

~ret

hen!nlskolens
ngskorteAa.. blev
n med de
emrnelser
at at adalet plus

alt klapVente Lid
ingen beder stort

Juletræ }laa Torvet.
Frelsens Hær har i Aar paany rejst

et stort Juletræ pau. Torvet ved Siden
aL Hærens Juleindsamlingsgrydc. Naar
Morket 'b egynder at falde paa om Eftermiddagen,
tændes Træet
med
Mængder af elektriske Lys og straaler
i den korte Tid, til Morkelregningsperioden begynder. Dei virker helt chokerende i denne Tid at se saa nlegct
Lys pan cen Gang i de mørke Gader,

men det har vist sig som et godt Trækplaster, der "fyrer" godt under Gryden.

Badminton-Byl<amp mellem Holstebro og 'l'hisled.
Thisted Badmintonklub af J940
n
~.
l. l1'mrrl med at. ar••

~.
.

...... ,..

.... NO
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Nielsen ".

--ol

da man først
Stillingen tiltrædes til Nytaar.
,ingen, var det
Pabr
at gøre Hoved- Miner og Sprængbøjer.
lev, Sil
Sprængbøjer
kommer
rator.
Miner
og
formentlig, at
nu
med
den
vestlige
Vind
atter
SilkE
I udsat for Tryk, ind paa Kysten, Ved Aggertangen ' Patent
gjorde Grønneer
inddrevet
tre,
ved
Stenbjerg
to,
tønde
ing i Stand, og
Vangsaa
tre,
ved
Vorupør
en
Au!.
ved
forskubbet sig.
og ved Hansted to,
Berg.
Patent
tB.
Vand
70 Aer.
r .Julens Glæde"
Gdr, Søren J e p • e n, Jegindø, fylder
Silk
I Kr. til 118 S ,' 8udstec
Fredag d. 19, ds. 70 Aor.
) Kr, mere end
Billl
Pra Brovst til Manchuriet.
har f
Dansk Missionselskabs Besty- Hjælp
relse har antaget LægeJohs, Hauge portel
og Hustru, Brovst, som Missionærer
i Manchuriet. Deres Afrej se vil
,
finde Sted, saa snart de er udKr.

iUerne

_.

-

et paa Øland.
i Sundby ]1avde i
'" l\IaJkekul'sus paa
Steen F i b i g e r
til de ca. 80 DeIr Konsulent K l' isted,
talte
om

f

~trerede

Fru Tou-

hvol'Iedes MaIka, bande Hannd,kinmaJkning,

og

R a sm u s s e n,

rIedes Malkeredes og renholdes.
.1'

der

~amlet ca.

aa Øland, hvor
Rasmussen
drag om HensigI'SUS .

Demonstration mod Nationalsocialisterne i Fjerritslev.
I Fjerritslev By opstod der

i
Aftes en Del Tumulter i Anledning af, at Nationalsocialisterne
paa Egnen indviede nye Lokaler
; en Ejendom, de har overtaget
paa Dalgasvej . Der var ikke
mange Mennesker inde i Bygningen, men saa mange flere udenfor, tildels unge Mennesker, der
helt spærrede Gaden. Politiet var
mødt mandsstærkt op, og da de
unge lI1ennesker ikke vilde rømme Gaden frivilligt, blev omkring
20 30 af dem noteret, ligesom
Lommelygterne b lev
frataget
mange. Der blev da ogsaa kastet
Sten paa Ejendommen, og adskillige Ruder blev knust.

n s e n talte der,11 og frernhævelet burde sættes
Ile Lanclbobørn
oen er et af det
allervigtigste
•
Være Landlll'u80 Aar.
skraft, der satEnkefru Mariane F r a n cl s e n,
~ Arbejdet Hkal
Gøttrup Mark, fylrler pan Lørdag
st. Ved hurtig
80 Aar. Hun er født i Gøttrup, men
rier mere Blod tilbrag!e sin Barndoms- og Ungproduceres der
domstid i Aggersborg, I 1886 blev

THISTED AMTSA
Onsdag den 17.

En smuk og

• Pn hvilket 11"11"\)(11,,,,
•
l'Il)1 I Tldønn"lvt'._ .. n.
•

Il.'r, y~tI 011111

IlLUMIIINJ',

,

IUlf i

rhlllh'd

lorlftl!. · _il/h'ude III In

I' MR IUfr Il lnll Iljull1 r &000 Kr. ak lilli e
VillI t

1>1('11('11

I.
I I'Vllflll,
lilullKII

,r.
dbjcri"-LYllltll
:r" tltke qærrianson, Hllr-

ø

A ti m i ni KIl'

fIlell drrht.811l\h·de

deU" hal inlet l'"Ila Ilill· ON loreliM:llf't IIt"dill in«en Opkl8dllK "I
SIlIlen. Pnliht'la UnderIOlle!'t'r hlif
sen, Bnrkjl\H. Mivcl vlllir Holdepunkter, l11en det
"ndom lIu'd IIrnr8 l'lltlnu ikke ni 100IllillllC
u ber III Ar- lHlllldhlR lor 0\ ,iRit· 1I0Ken bl~I1r8ell, .Høj- KltlUlI Person lor Tyveriet.
12,900 Kr.

i DrnJlab!6k
dru!! Møller,
Overlogelae

n'

III dl' hOl KII8IJert-rc.'II h,H MU/l'mell 8t'rillRcn

('11I1I1Ii,lFIotKr,

Rein Jen.en

\Jllr
d l

~oml e orn.1 r I

Tyverlel hos Murerne.
I't RYllh'

\ølytlU':r.
l I

Sidt' hllr

vtel

hvad den b
ljl'IIl'lIh! mede
fl.in I~ollt 801
rende over d
hlivallilIlde
Reprroacnll
SYlt linder Arbejdet.
hllr vedlugel
Gllsværksllrbejder MIlril\ll8 Lnr·
delse ul sile
stil, Thisted, blev under sit Arbejde
pllO Thisted Oaaværk Nllllen lil 04 ABr Dell
Mandag SYR 0R blev i Fnlckll Am- .Corregidor'
builInee lurl iii sit Hjem. En tilknldt er i MIlnilla
LI!ll/lC! konstaterede Symptomer p"n Mine og 811
tm OøslorJ(illnillll, 0R Lluscn blev
1-11111 er 1111
indlllJ.lI pall Sygehuset
i Bedring.
•

==="",'",n
N,

TU Finlandsindsamlingcn

rl[Aord, Nur-

er yderligere Indkommel:
plu~ Losorr
N. N. 5,00 Kr. s8mt Ira Thisted
14,300 Kr
T
Floulcv IH Arnis
Idende: el Padderskab,

Det e

v, Købo~um 420 Kr.

eler c
der el
der e

8000 Kr.

Denn

I

I

randfo/::ed N. Smørnoleringen

t'tUllbo9Iyrer!rupor, Kube-

var i Dag 3,89.
Sidste Uges Noterinj.! var 3,89.

med,

der

~

_ 'RII"

~

~-ndet

Lodseris Poransfaltning m-e-on~-:-:
gaards }

50 pet. ved indtil 10 Kr. og med
25 pet. ved Beløb over 10 Kr.

SmaG Syndere paa Landevojena
Lanclpolitiet og den Motorsagkyndige
fra Thisted var i AfteEl raa Lygteeftersyn
ud ad Aalborg Landevej. Man traf paa
en Lastbil fra Snedsted, som var be·
hæftet med forskellige Mangler, samt
fire Cyklister, der kørte uden Lys og
en femte Cyklist, der ikke havde sin
Dynamolygte afblændet.

fra Havet.
Masser al Probs paa Har.
boerelangen.
Pra Thyborøn meddeles:

Der er i disse Dage stor Travl·

hed ved Kysten. thi Natten mellem
Mandag og Tirsdag sendte Havet
en Julegave Ind paa Stranden
her Ira hett op til Bovbjerg. Man·
dag Nat, da Strandvagterne gik
deres VagIture pas Stranden, be~
gyndte Rundtømmer at rulle ind
l ret store Mængder. Desuden
kom flere Miner, af hvilke nogle
straks eksploderede, SBa det var
Ikke ufarligt at gaa dernede. Tirs·
.:..._ _ _,d.~a!_ ..~&.~~~_en\l..~..~.. Str~~~~~ for
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Son, dl'r aile er gifte,
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l'lvd (os."
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1111ll!'.
leressel'l't fUl
lagere d(>r 1II
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hmd deJ skele.

I

hl~lkev

Politi
('I' Alnio
Thillted.
olerlra.:

""""'1'
Lulzhoft,
, ,'r~.
FOI-p<I!""
I"
• J" bod velkommen, Ivor-cflf.
d.IUI " t KristenseII, '!>t.'
,d
hOllsU
en
I
....
o:>ortler 0111
Fru J{onsu cnt TOUOoI)
Grunden ... - sted,
l\:onsulellt L
I e /I !Ii C II og
1Ih(1
a. G5 :\Jill
tr. ti/ 8.'-j{' j, S;II II /; S C II, ta.lte og denJOf\..
SØllen nj{en strerec
. 11 le som ved de bdiJg~ ..
.~
med{nre
:\/111. Ar- KUI'lius.
VC(I Snmmcnkomsten j AitC1
M ArbeJBedsted Kro vllr del' mOdt
pH.n 'JOD i'fennesker, der !a-I'
O\'l'l " 0 c'

,C'

~der

3.
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t

t for·

\ '(,':ilcn'ig SkJtleforcning

Arn-

Jloo l

Gu~ires

hln'de forleden samlet 100 .:\fclJne.
sker Iii en ~lImmenkomst pall liGtcl Vestervig, Formanden Poul
O I 8 e II, TrnnkJæl', bod 'clkofl).
men, b\'orcftel' "Stl\\'lUlblln nclR ftl.
mm" blev foreVist Der \'nr de,..

uden Sling

H.

55,

••

~"~

Sum S 'u!l oR'dcr

~ar Amtl:t be8k.Jkke~ C(!nt-ralbc!styrcr
.N'iel,<; Ohr. Nle!aen, Skyum. Hugmand
Icn9 D. Christiansen, Skyum, og Vi/_
heinI BJoeh, HOl"lllltrup )1ark.

Of{

Oplæ~ntIlK.

k(.handlt·1
ledelI li
mand.
VOg nenll

StOl'.
sma:k,

Sted, va
Jord, lI,
J..e den f
nJng p

JulenB Glæde ror Uunalrup
oC Omegn
h:1r afholdt Generul!Ol'SlUnJing-. ~r
udbet.:LItcs bl 110 Sparere 7050 Kr. Til
lk'StyrtJsen genvalgtes Niel, KnUdsen,
Rojbro. oS' nYValgtes EleniulI Chrisll!lISCn. Korso, og Simon Oddel'llhede.
Hunstrul1 .som Re\'i80r Valgtes Jens
SøIJOlSCII. J:Junstrup.

k .. Sil
dl- kom

aerne bl
VII have
ikke ir'
Jing for

dele, de
TlIIg.

F.
Bnhrs Legal.
Thisted A.f]lOlds(orenlng har i Aftes
Forb:ndelse med sin Juleuddehng og.
5111 uddelt Bahrs Legnt. Der var ialt
Indkommet 15 Ansogninger, 110m tilJ

tisse·
I!st et
~ t ar~ der

IItl:fflffle!

des om J(nffebordene. Del' Vi84~
flere FIlms, og der holdtes Fo~
dIng ;lf Konsulent Lund I!l\8ll1us.
seJl og KOllsulent Fru Tou!.torg
Jensen.

Forpngter L il t z h o f t, 'rnn.
drup, og Mejeriets Formnnd,
Sognefoged P. p e d e l' s e Il hal.
Ij!'. (RB
D,- de OgSlUl Ordet for at takke s.'!a.
er et ,el Konsulenter som Deltag t'1l.e
e
! h~'l
for Dngen.
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5IUIlmen tildt>ltcs ca. 300 Kr.
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Man/.:'c Ullfl<lkærmede 14yg{('r.
J10liticl og e1t.·n motol":;.I.Il'kyndin
benyttede I AfteR LeJli)(hedclI hl
at (oret,IKl' et 1.) gtecflersYll, der Jti
frn POlltU'tM Side Rln' gOde Ruul.
Inler. 01'1' blev nemlig llott'rf'1 en

HUl'lt\and
nn" 7!l _
rup :\1,,11

hol\' Sn{'8 CykliIIler.
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vet. saH stor, nL O\'crbelll s t.nings~
'elltilell $mækkede i og Lyset.
$ll1kkedes. Sna hurtigt. som det.
hunde lade sig gore, konl :Mas kiI\('rne imidlertid i Gang igen.
"Er Lysforbruget. steget meE'et nu til Ju11" sporger vi Elekt I'ici tets vær ksbestYl'e ren.
"Ja, der er jo Tale olll en 0])adgnaende Bevægelse, men det er
ikke saa slemt endnu, og vi er nu
'ed at have jævnt Forbrug saa\ el Formiddag som Eftermiddag
og Aften. Vi er oppe paa 4 Maksimalbelnstninger nu i disse Da2e, nemlig KJ. 8 9 om Morgenen, KJ. lI, KJ. 2 og endelig
Kl, 5."

lIiri-

en

d-

~I'
er

Ingen Mangel paa Flæskesteg til Julen.
Og der er ogsaa nok aI Ænder
og Gæs.
Det har vist været frygtet, .al
Husmodrene skulde fan nogenVanskel ighed med nu til Jul at skaffe
en Flæskesteg, men efter hvad en
af Byens Slagtermestre i en Samtale oplyser, er denne Frygt ube-

i nogle Dage.

Bjerges Juletorsken'!
Siden G. December har Kyslfiskerne ikke været pau Havet, og
det hal' derfor set ud, som det
skulde blive vnnskeligt al faa
Juletorsk. I Dag er imidlertid
Bandene fm Klitmoller gaaet ud
med Kroge og Baadene fra llansled med Gam, og nu haabel'
man, at det lykkes at fange SaD
meget, at Efterspørgslen efter
Torsk til Jul kan tilfredsstiHes.
Blomsterhandlerne og: Morkelæg:ningen.
Samtli ge Blomsterhandlere
i
'Ihisted er blevet enige om al meddele deres Kunder, at Blomster,
cl(!1' er bestilt efter Tirsdag den 23
af Hensyn til l\Iorkelægningen ikke kan forventes udbragt Juleaftensdag.
Disse Handl ende meddeler samtidig j omstaaende Annonce, at
Blomster, der bOl'lkommer eller
odelægges under Transport med
Bane eller Bil, ikke kan forvented
at blive erstattet.
Reguleringen af Vnbesganrd Bæk.
""
ndin.a.akommissiou. (ler

- 1r!I ~
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LUlldnlcNhlll vil komme
levende Jule- IO,()()O Oymlll,s!or.
csvwrrc Ikke
at fsft StearinTrlllct iUDle-

jill!

lU

V"cl
ell.

Flere Miner.

,ntændelso al
Bn Sprænj.lbøj· cr drevet Ind
andell Pynt ved Hllfde 96 I Allger, Oll ell
of LYRcno er Mine er Inddrevet vod VIg6Ø Lan t denne Aor- dingsplads. Ud for HUlIstcd, ca ,
't Aar adskil- 500 Moler utlc I Hllvet, laglt0lles
S vwre enige I Oaor en drlvl'nde Mine.
'cd dennc Jul.
ektrlskc JuleJul lade on
elln for Ikko

gsbrand.
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lSit
!aa Jesus,
t, som in_
'e f"a os.
Jds kære

S('n

Pn 7 l'd.M TO'l'l'Ik og ('I kg- Svlnckl.d kOlder del !Jnmme. _ Maksi.
mnl'Irh'ern(' M\arer IJmtrelll til den Pns. ~Ier er taget hidtil. _
.!\len Ordnlngcn \ il i mange Byer \'lInSkc"~gurc del ror dc IImaa

Detllilr!llIkehnndlere I1t rau FIsk.

Der er IIU UdSigt 1iJ, at det i
Aar h'kkt'8 <It fllll ,fuletorsk, sfu1leke tryg des som det 1 Thy er Tradition, ilt
Gud er mlln skal have det I Julen
De J9 Khtlllollcrbnilde, der \'111'
en Gireikke. 11IIa Huvel I Canr. kom IIHI med
fru 2-300 I ri 8 .....900 Pd pr BaMI.
le "kan
dernf fm 160 hl GOO Pd , Kuller, og
Pris vil sllv om det Ikke el' /lok tI/ al dækfOl'dl
koj Forbl'uget. SIHI vil det dog hjæl.

r
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r.

to- som
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Ja.
For.

:an el'
lu af
vil

!a

hoInert1 at

pc, og der er t.llmed UdSigt til, ttt
del' bliver' yderliger'e Fangster 111den Jul
"Vil de fungede Torsk nu blive
solgt pall Hjemmemarkedet. eller
kun man jkkc risikere at de bliver
eksportel'et?" Spørger ,'i Fiskeeksportor p ::\lunk ,M a d s e n, Klltmaller,

,.Hjemmemarkedet bliver forsynet forst" lYder Svaret
"det sknl VI iO\.'l'lgt efter den forleden udstedte Bekendtgorel se, der
Siger, at \'1 sku l fors) Ile Hjemmemarkedet først med SIld og Torsk,
der er jo ganske vist den Betinge lSI!,
at Bestilliugerne skl.l/ være
ilidglvet lIlden KJ 10 eller 12 snmme Dng• •Jeg kunde 1OV]'Il{t Ikke
tænke mig Ikke fOl'st at forsyne
HJemmemarkedet; men forøvrIgt
er Fangsten i Gam' ikke tllstrækh lig til at alle Bestillingerne kan
efterkommes, det strommede lUd
med Bestillinger i Ganl', dn det
rygtedes, .at ]{litmolJerf!!:~kel'lIe VIII'
peta Havet
Det er Ilavnllg 3-6
Pd s Torsk, der er EfterllPOrllsel
citer, og dem el' dej' lkk~ nok af
:Men de hjemlige Aftagere fmu"
san Inngt de indkomne FanJ.!stel'
s I/.Hu' ti J. "

I
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"Hvordan er Forholdet mellem
Eksportpriser Ol( '-Ijemmemnrkedspriser 1"

" For TOI'tik med Hoved

svarel'
.
Eksportpriserne og .'\lnksimalpJ'lstrne pIIa Hjemmemarkedet nogcnlunde til hJnundt'Il, men fOl' 'T'or!lk
uden !lovede kun del' opnulls JIlel'C
til EkfllJol't.
kun lOV rigt Ikkl' fOl'lItlltl, III
d(~t flkltlde v;prp IHJlln'IHlig itl Imoltp i\lllkRimnlJlriH !lUll 'rol'Nk
nwtl
Stir! \":tr dd !loget 1111 det, dl'm \'111'
d!'1 i J<;ft"nllll'l't 1'1111 flln ILf, III PrI.
S!'II Ilik hujt o/'. ~1t'1I III't hlll' 1'01'
~f'"rj ('II Ikkt, Vil'I'l'I, i hnr! Fald
ikkl fflr HlIlgl"! ttl'" fl'i! 1\,\' tl'lI \'J
hnl' \1'(1 1.1 \1 ril!Jl til 1IIIIIIIhllll<l
II nu taKd fm I hl J'orllk li 12
J'UI 1 nrøk 111,1{1 l 12 (In l'ulIl1t I
JCI(
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3-6 Pdll. 45 Øre og 2- ·3 Fds a5

Øre Det Kælder for Leverinv l heIp. Kaaser, for dl! to 8ldstl! Grupper har vi tllget 3 ørt! mere for
mindre PHrhcr, Men med en rime_
hg Avunct: til Detailhandlerne
skulde det Ikke give t!n Pr)II, dllr
var noget nt lIige til
De :\Iaklli_
mttlpr'lser. der nu el' fastsat, er
henholdsvis 42'1:!. 37'12 og 281'2

Øl'e, "

-

"Og i FOl'hold t11 ,mdre Føde_

midlet ?"

"Ja, san mener Jeg, at Torsken
el' bil hg, En 7 Pds. Torsk med Hoved koster 4 Kr, 3 Øre og 1 kg
Svinekod koster 4 Kr En 6 Pd,.
Torsk uden Hoved kastel' 4 Kr 35
Øre og l kg Svinekarbonade uden
Ben og uden Spæk koster 4 Kr 30
Ore .Jeg tror en Husmoder "li gl_
\'1' mig Ret i, at Torsken er mest
værd. :.\led den Pris, vi har laget
fol' TorSken kan man ikke Sige, at
VI ikke har vi.!'!t Samfundssind, Fra
•
de Priser, vi lager :som GrOS!\lster,
gnar yderligere Udgifter pau 6
Øre pr. Pd" for Fisken er pan
Stationen, "
•

Fiske-Detailhandlerne i Byerne
.
er utilfredse med l\laksimalptlser_

"

ne ."
"Ja, og det kan jeg godt forstna
De Flskehnndlere i Byerne, bom
køber Fisken ved Kysten, har RU!!
igen fordelt dem til Gadehnndler.
nI'.' og har herfor bget 2- :3 Øre
PI' Pd. Det man de ikke mele. efter at der er .sat :\Ink!limalpriser,
og f, Ek::i, for en B) som Struer,
vii det næsten umullggore Handelen, for de Ekspot1orer, som plejer
at kobe Fisk fra K)"Sten ell~r fra
Kattegat Ol{ sælge dem tli mi~dre
Fi~kchandlere i Byen, de klin Ikke
go re dette m~re, og Handelen ganr
derved i Stan Det er det. der rengCI'C!:i imod, og der l:!knl l ~Ior.~l'n
I Aarhus holde!\ el l\lnde af de Jydske Flskehllllcllerl.' for 1\t prOH.' Ilt
(till en bedl'c Ordning gl'lllll'mfort.
Jovrigl mun mlUl jo og~nn si~t'.
til for EkKllOrlnl't'rnl.~ hel' plm h.).RIe!! vil del Vil' n' Hl fOl'h'll'kkl' ,It
Ka·lgc til J.:kl'ij101't frem for til
IIJeml1lt'nllll'kedl'l. til Ek~port klU~
~Ul'igCR i l't 1'lIrti,
}l\"ol'lmod (hol
JO nitid \'('d Ral~ tli Hjl'l~lmln\;H'
kl'dt't i mindn' Pllrlipl' hh,HI' t'n
nt'1 t'kslrll l'It'jIiJ,tlwtl 0)( t Ihoftl'r
:\1t'1I dpt komllwr ,i 1111 11l'};. In Il'
:\lakRimnlllriRl'll I'r iln rh:1 111\ t
(IlnhIRJrhJt f ti" (llk~lItfl:4:'t"IIH'
Hud KnUt
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lan modloR bl. øansl( rum mea l,,6.rI A.unrup . .:':I0noag Ira Ju·slitsministeriet og Lultværns·
myndighederne faaet Paabud om
Jværksarbejder KI. 16, 19 og 20,45.
se nøje elter. Navnlig i denne .
nsen, Thisted, Eo Lussing.

le paatage sig
En Handlende i Struer har ved·
til en Alskrilt
ds ted I af for· taget at betale 200 Kr. i Bøde for
Lundegaard, al have solgt tre Pakker Cigaretter

I

have til J Kr. pr. Pakke, mens de
di6Aartil maatfe koste 60 øre.
skulde

kun

er del galt. BUlikerne er aabne til
ud paa Altenen, og der kommer
mange Kunder, saa Dørene
aabne meget al Tiden. De Handlende ved udmærket, hvorledes
del skal være, og derlor un,
alvorlige Bøder ikke, naar
I
kommer ud paa Eftersyn og finder
alvorlige Mangler.
- Er Mørklægningen i T\:.aisted
ellers tillredsstillende ?
- Kun saa nogenlunde. Der
er lor mange daarligt mørklagte

·illredshed.
vendte sig til fyrværkeri mas ikke
je, al Hansen
afbrændes.
~t nogen An·
Fyrværkeri maa i Aar ikke af·
IBYde gan8ke
'In kun i J 1ft brændes i fri Luft. Man bør heller
paa indgivet ikke, selvom man har faaet ind·
j
Sørensen, købt lidt af det, bruge Pyrværke- Vinduer.

Retten i Thi- riet indendørs, og ved Juletræet
~ængsel
for skal man aldrig være saa letsindig
appellerede at agere Pyrværker. Mange har
en her blev for Skik at have de saakaldte
dfæstet, vel Stjernekastere paa Træet, og de
II, al Søren· er ganske kenne. Men mange
-It uplettet. Juletræsbrande er foraars&get af
den Slags "Pynt-. Og Juletræsbrande kan udvikle si& til at blive
alvorlige.
joldborg,
len I. Januar
ved 81all-

rr

fra 8ned-

rrække 110m
r ved Snedmidlertidig
og elden I.

tionerne.ter

røstrup
Planen_
a frøstrup
ngsaende

I Mød,t

sattes
i

Man ser alt for

Steder store Sprækker ved

I

af Gardinerne. Men Folk kan lige
saa godt lave Mørklægninjt!en som

den skal være, og saa undgaa de
Bøder, som ellers en Dag falder.

- Man ser undertiden Varecykler
staa paa eller ved Fortovene uden
fors\!
Lys, er det tilladt?
- Nej, absolut ikke. Der skal Cykt,
M,
i Mørklægningsliden være Lys paa
Varecykler, Vogne o. L, som stilles, de I
Til Arbejdernes Børnehvor der er olfentlig foærdseJ. Man Justi
ser ogsas' om Aftenen Cykler ligge
beklædning
paa Fortovet eiler ved Fortovskanhar vi yderligere modtaget:
stem
ten. Dette er alt fOf farligt
Købmand N. N. 50 Kr.
Oe I
fodgængere, og del er ubvligt.
lall har vi modtaget 370 Kr.
- Lommelamperne ?
- Ja, de er et Kapitel for sig.
Brugt Tøj og brugt Børnelodtøj
Vi har laaet Paalæg om at pIIse,
modtages meget gerne.
at uafskærmede Lomme· og Hundlygter ikke anvendes. De sk.l
MaD maa ikke køre med
være blændede, saa de lyser bl.at,
0R man mas ikke lade dem brænde
Io Cykler_
..
. hele Tiden Man mal lyse ved
En ung Mand l Thisted kom '. Fortovskanler
og Trappe8tene.
~fle8 cyklende gennem Byens I og i Almindelighed er dette og .. a
Gader med en anden Cykle ved tilstrækkeligt, i hvert fald lor
Siden. Det er ulovliRI øl, køre Mennesker. Over tor gamle
med to Cykler Ol værre blev Sa~en vil vi ikke "II lor .benat I,em.
ved at Lovovertrædelsen akete elter
LYlltelændingatld, da Forholdet var

anlen fra
darhejdet
mændene
yderligere larligl lor andre Treli- Lyl
ommune kanter.
Der vil AU 1.lde en Ø.de af.
r 'Ierede

I Ø.tln I.d.ene'

uver IOr gamle rOIK
værre blev Sagen vil vi ikke g-aa for strengt frem.

....... v··b'

_.

-- - -

IYlenrleSKer.

meter nøJ og 4 lang . ::sprækken

Rø

skal være anbragt under Lyg.
!delsen skete eller
tens Midte.
da forholdel var
Hertil føjes et Par Raad: Buet
for andre TraFi- Lys i Butiksvinduerne i Morgen.
Glas er uheldigt og bør erstattes
. fafde en Bøde af.
Butiker og Lagre kan i Henhold med plant Glas, Alskærmningen
Ha
foretages lettest ved Paamaling
til Handelsministeriets Bekendt. med sort Lak udvendig.
fOl
~Im.
gørelse af 6. Oktober holdes aabne
Ko
Hes" og .,Alle i Morgen, Søndag den 21 ds., Ira II.aarig Vitus Beriog paa Mors.
Han ..
I forelsker Slgu.
Ki. f 4 iii f 9, og Handelsministeriet
meldt
En
II·aarig
Dreng
i
Nykøbing
o nye dansl, e Film
har nu meddelt, al Bekendtgørelsen er i disse Dage Genstand lor særlig var b
~d Premiere anden
fortolkes saa ledes, al Butiks· og Opmærksomhed i Forbindelse med en TE
i Ga,
Vitus
Berings
200
A,rs
Dødsdag,
en
ten
de
Udstit:ingsvinduer,
hvad
pas F8miJje·Lyst~
meddeler . Ekstr,bladet". Drengen gere
~8· af Børge MUller paagældende Butiker holdes aabne
er en di,ekte Efterkommer efter falsk
ornedie. Det er en elfer ej, kan holdes oplyst i Morgen
den
berømte
Opdagelsesrejsende,
staael
d godt Humør og
Ira
KJ.
f4
iii Mø rklægningstidens og han hedder ligeledes Vitus for a·
Hovedrollerne ud
Bering. Hans Far er Lagerfor· betalt
IchalcJ{, Ib Schøn Indtræden KJ. 17,30.
valler Johannes Bering. Slægten
id!, Berthe Quist·
har
boet
paa
Mors
i
et
halvt
fl.
Brovagt ved Aggersund.
Hundrede
Aar,
men
stammer
iøvrlgt
nrner den første
Til at passe Signaler og Maskineri fra Vendsyssel, og her kan den
.AlIe gasr rundt
. Flemming Lynge paa Aggersundbroen indlil dennes løres tilbage iii 1500·Tatiet, hvor,
, Normann Ander- Aflevering har fundet Sted, er an · den sidst ke ndfe i Slægten var en
Provst.
)illes her af den tagel Reservefører paa Aggersund·
Ellis, og iøvrigt færgen A. M. Poufsen.
Fast Personale til Broen er Første Biler over Aggersuod.
: Schroeder, Peter
Irtz, Sigurd Lang- endnu ikke antaget.
ø

ø

Petrin e Sonne.
rede i København

navnlig har Ung· Dansk Indfødsret opoaaet.
Den nye Lov om Indfødsrets
vor den gik.
Meddelelse omfatter 217 Personer.
Blandt de, der nu opnaar dansk
udbudt.·
Indlødsret
er
Husmand
Thomas
væsen udbyder
Fjerritslev.
Han
er
født
ld An læget af Skovsted,
•
,

broen.

I Gaar kørte to Lastbiler over
Aggersu ndbroen, efter at Støbnin·
gen af den søndre Landpilfe er
tilendebragt. Der skulde for saa
vidt ikke være noget i Vejen for,
at Broen kunde tages i Br ug, selv
•

1
k

5

h.r dOi ingen

p,a Nr. -4b4. f"!dnu
Vinder meldt /lIg·
Ol
JulelukOioi Kl. 16.
fnl,loingsnumrel 2
1
- Alle KolontllforrelnlnRernr 6 Kral! den 16- Jllnu ar•
Th Isted lukker

j

JuleuFtt'1I KJ

I .

Til Møde i Købsladloreoloren.
aarllge Re·
Ifholdes I
Lørdlg d. il l. Januar

Fa:

Galt med ButikSMørklægningen.
Oll med mørke Cykler
ved porlovene.

deltager Sag-

.;,:~;~,
F

træder i

Thisted.
og
Nykøbing.

.

Københ av
Byret blev jel
D'Jm I Houl bt
Dir. Brik t
Mdr,! pæng s
52 Dage for
arrest og en t
for hvilken
lastsaues til

Thisted og I
~~J!e~~ Grad i Stationsbyer
foreligger der Ikke en Oet
nU
t , •• Mørkd
nogen .Sag· . som
dkommuner - 8
deone
al lulle - sidst", ~:g~~ ~ g5 bestem In else r ne over ~o~ le1nUl
d'Hrr.
Dette gælder især forr
li
del jo Gymnasiet.
Gøng var
lokaler .
budl at der skal være
Del er pas,
d
og I Aften:
L 5sIIlser ved Indgångs ørene,
~ d';
Kl. 20; OeneralfofllSmlirlg I MurerM!1 s!aledes al Lyset ik:ke skinner ud.
naar Døre,le aabnes. Men man
Flliforenin~.
Kl. 20: Arldespll r Thlslei Haandvær- ser næslen ingen Steder saadan ne
k ~
l:xl:
I
: .Karl for ~i" Sluser.
_ Vi er nødsaget III al 5 flue
He'" svensk Lys111pil med Adolf Jahr ind over for saadanne. fo~s0mme
og Birci' Tengroth. Søndag Kl. 16, 19 ligheder, udtaler Pohtl&Sslsle!1' AI_..
."
Ired J e n li e n, Thisted
VI har
20 ! Royallealret ; • Vlgabonden ,
Ira Juslifsministeriel og Lullværns'

.

dansk Film med Carl Als/rup. Søndag
KJ. 16, 19 og 20,45.

Elo Lussing.
En Handlende I Strller har vedta~et al befale 200 Kr. i Bøde for
at have solgl Ire Pakker CigareUer
iii I Kr. pr. Pakke, mens de klln
masIIe koste 60 øre.

til fyrværkeri mea ikke
afbrændes.
Fyrværkeri maa I Asr ikke afbrændes i fri Luft. Man bør heller
"i'l
selvom man har faael ind!n,
lidt af det, bruge Pyrværke·
~i- riet indendørs, og ved Juletræet
'or skal man aldrig være saa letsindig
de at agere Pyrværker. Mange har
for Skik at Rave de ssakaldte
'el Stjernekastere pas Træet, og de
ganske kønne
Men mange
n·
Juletræsbrande er foraarsl:lget af
den Slags ",Pynt-. Og Juletræsbrande kan udvikle SI& til at blive
alvorlige.
B·

Arbejdernes Børne·
beklædning

har vi yderligere modtaget:
m
Købmand N. N. 50 Kr.
j.
lait har vi modtaget 370 Kr.
Brugt Tøj og brugt Børnefodtøj
modtages meget gerne.
j.

MaD msa ikke køre med

to Cykler.

'b

Desuden Ski
Konltskall ons
Kroner.
Dir. Arne
Mdr.s fæn~
12 Dage lor
en Bøde P
bvllken por'
sattes til a M
myndighederne laael.Pa~bud om .at ne skal in ,!
se nøje elter. Navnhg 1 denne TI~ Kr. I Konl!
er det galt. Butikerne er aabne til de nævnte
Ild pas AUenen, og der kommer
Driftslede
mange Kunder, søs Dørene slaar
aabne meget al Tiden. De Hand· 40 Dages H
lende ved udmærket, hvorledes Nielsen idl
det skal være, og derlor undgaas og Porval
alvorlige Bøder ikke, naar Politiet
kommer ud pRa Eltersyn og linder
alvorlige Mangler.
_

Er Mørklægningen i TAisted

Bedre'
at Cykl

ellers tilfredsstillende?
_ Kun saa nogenlunde. Der
er lor mange daarligt mørklagte
Politi'
Vinduer. Man ser att for mange
Steder store Sprækker ved Siden
over
al Gardinerne. Men Folk kan lige
Der hal
saa godt lave Mørklægnin,lZen som med MBI
den skal være, og saa undgaa de lygter, og
Bøder, som ellers en Dag falder.
_ Man ser undertiden Varecykler til, at PoH
slaa paa eller ved Fortovene uden indlede e
forsvarlig
Lys, er det tilladt?
_ Nej, absolut ikke. Der shl Cykl.lyg!'
Meddel
i Mørklægningstiden være Lys paa
Varecykler, Vogne o. 1., som stilles, de Politi,
hvor der er ollentlig færdsel. Man Justltsmio
ser ogsas om Aftenen Cykler ligge valg, og s
paa fortovet eller ved fortovskan- Lejlighed
ten. Delte er alt 101 larligt lor stemmels
De lyder
fodgængere, og det er ul-'Jvligt.
DE
_ Lommelamperne?
afskf
_ Ja, de er el Kapitel lor sig.
være
Vi har laaet Paalæg om al paase,
at uafskærmede Lomme- og Haandv'''1
Iysel
lygter ikke anvendes. De skal
I
være blændede, saa de lyser blaat,
Lys,
og man maa ikke lade dem brænde
en S
hele Tiden. Man maa lyse ved
Fortovskanter
og Trappestene,
me'l
lan
og i Almindelighed er dette ogsaa
Lys
tilstrækkeligt, i hvert fald lor yngre
Mennesker, Over lor gamle folk
me'
SkB
vil vi ikke ~aa lor strengt frem.

I

En ung Mand i Thisted kom i
Aftes cyklende gennem Byens
~ader med en anden Cykle ved
Siden. Det er ulovligt at køre
med to Cykler og værre blev Sagen
a ved at Lovovertrædelsen skete eller
'en
Lygtetændingstid, da forholdet var
Hertil
yderligere farligt lor andre Tralie kanter. Der vil RU laide en Bede al. lys i Butiksvinduerne i "'orgen. Glas er
e
Butiker og Lagre kan i Henhold med
foretage
til Handelsministeriets Bekendt-

n

Danske Julefilm.

oArp!li:p

~'h

med

Pil
sOl

J~

"ii"

O"lItu,u, ." lIøbttu I"
vnll! 47400 /V
I .~-y . ~.
lts
I :~ri~"I!", 0U der kQlIlltH" de ;;~,,'edllr Malh Jt>n.en ldf/m
I~' de mente
e Klwder, ~'/I I)ØI)~U~tl~r'~d:
H li. Plldlmu1er Henry
1)' .... Uer Rum

40 O.II .... ldØ~J,I;. aD 0'1'1:5 Helle, men, men. DUI
veJ udm/ilrlltll, hVQrledet NIelsen
Willy Rumoucn nlniltld
.1 vwre, 0$1 det/or uud/lD," oa: po/v.ller
Bøder lillie, nU' Polllu!1 :",",,~ _ _ _ _ _ _
~rII ud
pli" E/ler.yn Oll finder;:;
m"R!:1 al I rdrn.

="=="""'""::;::-:::-:=:-:-j

f

ge 1I11111H"JU
~r MllrklwRulnRtn I TIli.ted
,Wrcdumlcndc?
D
(un IHI

nogenlunde.

er

mange dOllrliU1 IIlBrklpjj'tc
Milli

ler ulf lor rnllngl!

f~fore Sprækker IIcd Si~en
'luerne, ftlcn PoJk køu lige
iH lave Mør.lllægninllen 110m
.' vrere, Ol{ Sad ulldglla de
som eUe,s en OlM lalder.
In scr underliden Varecykler
I eller ved Forlovene uden
dtl tHladlt
~j, absolut Ikke. Der aka l
Jgmngøliden være Lyø pall
ler, Vogne o. 1., som øtilles,
er oUenUJ,Il ralrdsel. Man
IS om Aftenen Cykh!r ligge
vel eller ved Forlovskan·
IIle
er nll for !llfligl for
[ere, og del er ubvligt.
nmelampernet
de er el Kapitel lor sig.
lIel Pøalæg om at paase,
rmede Lomme- og Haand:ke anvcndes De skal
ndede, saa de lyser blaat,
~all ikke lade dem brænde
n Man maa lyse ved
nier
og Trappcslene.
;tdelighed er deHt! ogsau
igl, j hvert Fald lor yngre
r. Over lor gamle Folk
. gaa lor strt!ngt Irem.

M
kl
n'
,
ng
Bedre ør æg
af Gyklelygterne.

p OlIIle t s k a l sk ri de iod

TlI ... , med I li
HI1-en.r II Sem

(Jern •.

AdIlIl.IUII(

ver/lu .ndnu PIl

der fOfl'*UQ d

I da f.I,,"nde U
Iilel.en ,I HUltn

o ve r h e le La u det.
Du har været slø.et en Del
I Plor uden!
med Mørklæanlngen af Cy~le- 1186 P~t~-HtI"
lyg ler, og del har givel Anledning
IH al Po1l!Iel Landel over nu skal M unt. .. s "'_ n l
Indlede en Aklion for al laa en
I Pllæteahet
forsvarlig Mørklægning ogs8a ,f even.ke LYI •• pil
C kiel glerne
Det er en frlek
YMeldeleJ5e~ om den foreslaaen- en ung DJrckt.
de Polfllllktion kommer gennem der linder en SI
JuslJlsmlnlslerJets Propagandaud- ud lor cl Uheld
valg og umlldlg benytlet Udvalgel una: T0mrncrhug
Lel·"" heden IIJ al genopfrisk.c Be- en Kærlicbcdll
f
stemmetserne om A skærmnmgen , kringlel Udvlkll
Handlingen
De lyder l:iuledes:
Der milli kun føres hvid/, PLlblikum mor
afskærmet Lys Lygten skal Jahr er en II
være blændfri, og den skal kulljvHel Tg,
være anbragt suledes, at den Teneroth er
Hovedpenon.
lyser lidt nedad
I svagt lysende Lygter mila p8.8 .'",llende
Lyset kun sUppe ud genem en gammel
en Sprække, der er I JIJ Centi- indløretl i Hil
meter bøj og IO Centimeter
lang. I Dynamolygter maa
Lyssprækken være ICenI!·
meter hej og 418ng Sprækken
sklll være anbfllgl under Lyglens Midte ,
Hertil føjes el Par Rud; Bu~t
ksviodueroe i Morgen. Olas er ubeldlgt og bør erstaUes
og Lllgre kan j Henhold med plant Olas, AfSkærmningen
foretages lellest ved Paamaling
IsministerielS Bekendtmed sorl Lak Udvendig.
l.Oklober holdes aabne
KOldin,
Søndag den 21 ds., fra II-aarig Vitus Beriog pas Mors. Hansen, Bæl
, og Handelsminisleriet
En Il·aørlg Dreng i Nykøbing meldte, al bl
:lefl, al Bekendtgørelsen er j disse DHge Oenstand for særlig var blev en (]
IBIedes, al Butiks- og Opmærksembed j Porbindelse med en Tegnebol
induer, hvlld enten de Vitus Berings 200 Aars Dødsdag, i Gaar Efterj
u• Drengen gete Afb0ri~
meddeler
.Ekslrabladef
e Buliker holdes aabne
er en direkte Efterkommer elterl falsk Anmel(
holdes oplyst i Morgen
den berømte Opdagelsesrejsende, stuel, at RøJ
il Mørklæoninu!llilio>n .. "'lY hJln h .. rlrlAr I;n"I""", .. Uit •• ~ /"r ~. r~n __
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nol"N) "n 'h'k~nik .. r, d," k"m ~) k·
lell,l<, (lll hIlIde l'n l,mlt'l! (')'1.h..IMa *"11'10"'. n"nm' tykl.. hal'd,'
11>11' n L\'j:h' o"," kUlIIh· "u, l.-d,.. h,,·
h' va'r.t ,\u .. ag tn Fa·t<I~,'I"ubk·
~<,r.

1.1111\ ,d, r., bit" et Fon tnlnllBhu,1
,.nter.. 1 lIall \."'1<' uo! 1\ ',~ .:tll I
~1t\r~,'III'IIn1I1I1~t"l<-I). \ 11I1) \'n""I,,d,
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I'rlnnllll 11'"
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Butiksvinduerne
maa oplyses
i Morgen Kl. 14-17,30.
K o b e n h a v n, Lørdag. Butiker

og Lagre m. v. kan i Henhold til
Handelsministeriets Bekendtgorel~
se af 6. Oktober holdes aabne Søndag d. 21. ds. KI. 14-19, og Handelsministeriet har nu meddelt, at
Bekendtgørelsen fortolkes saale~
des, at Butiks- og Udstillingsvinduer, hvad enten de paagældende
Butikel' holder aabne eller ej, kan
holdes oplyst Søndag den 21. KI.
14 til l\Iørkelægningstidens Ind·
træden KI. 17,30.

Fiskeriet gav
56 MiII. Kr. i 1940
; o
Det beskæftigede 17,846 Fiskere
med 15,430 Fartøjer.

-

re DHge inklusive.
EkslJeditioncn.

efter Nytaar.

J:'raltSI~

.............. -- - - - - -

af Kollegerne.

er,
4 Dækketojsska20 Senge sam t en
;e Mobler sælges
.
Tlf. 35'.
HRISTENSEN.

ikke
rimod M an d ag

- Ajle ForudbeUhenies dIsse to
mOVST
GTERI. Telf. 63.

Folhoppe, 4 Aar,
11aa jydske Hopen stor, god Nord Enspænder, en
,st, 5 Aar, en 2%
,n god 1% Aars
; jydske 1112 Aars
•

TT

1_l.. 1_ ..l_

bestilt efter den 23. ds., l<an af
Hensyn til MorI<elægningen ikke
forventes udbragt den 24.
For Blomster, der bortkommer

eller ødelægges under Transport
med Bane eller Bil, kan ikke ydes
Erstatning.
Vore Forretninger lul<ker Julea.rtensdag Kl. 14.

Samtlige •

I

I

De Landmænd, som mener sig
berettiget til at komme paa Kornlisterne i Henhold til Landbrugsministeriets Bekendtgorelse af 8.
Decbr. 1941, bedes møde paa
Kommunekontoret i Koldby Lordag 20. December fra Kl. 2 .1.
Konmævnet-

SOCIAL-DEMOKRATEN.

filere Miner.

slkkerl
To Miner er drevel Ind ved Bkstra",
Agger og en ved Klllmøller . l~n SlutolnR
Mine er set drivende ØHI for VlgH\! kunde \
næRte
lAlndlngspladS.
endda I
Kll8seb(
Thisted Socialdemokrats

Julcnumer.

.søgere
r Plads
Ijogligl
l Jord·
e unge
n Pligl
ygtige

g. 011'1

N. C.

nu al
Thisted Socialdemokrats Land· Skot I ,
Chr.
abonnenler
mOdtager
Bladets
smukke
r.rvelrykte
.Iulenumcr I det. I
men cl
sammen med OlCrværClldc N"mor
olons
af Bladet.
Bu
Abonnentcrn~ I Thisled mOd. godt s
tager paa Onsdag .lulcnumrel.
er jo
Ilt bct~

'il pNV'U.) -c"-"-IIt IU"I FHt' fllltddn}lC\II.

\

,.t"

I.cm) ~l.
N..
NIIUler "I HhHlc't Ildlwnnller
I, Maam"d .1. Juh"llIg, t",nlOK d. 1).7. Dorhr.
AlIlIHllCCI' HI NUlI1rl,t I MO!t{tm mUR

olllcl"lIe

lr•• AI ... ,
Uro 'or
yllnhlM"r,

h"lInvor~ •••'nl,.t

1(1,

\{I

l'orlllll\dll"

Thybo dræbl i Rusland.
U,'II

IO "Ct. HyruO!

0(1

2lJ llllrlp,c llllrhll'r ONcar
e

Thllgrl'~en,

Søn a! Ode
ehe Thøgt'rscn op, Hustru, KoblId.er oK
d, IDlnd~1 bcrø, er folllen pau østfronten,
Han havde Pinds p88 Ilt Gartnori I
r .",rIlR I Glostrup, mon IIlchltc sig sidste ·
AftRle, Sommer til Prlkorps .Danmark",

I

v

lAl

Tblsted de n 22, December 1941.

Vødsfald.
I Ellkdru Mal'en :M o s e clode Son, v"Jl'tOl'gen llUuer Opihold QlQS en
i, Hfl
r 1lHer
Dg rSvigersøn i RydJbjerg
•
~ ...lU ~fose, del' 'Var Enke efter
IC r, :Mose, j\iIosegaal'd, H vi'dbjerg paa 'Ilh}iholm, iblev 80 i\.ar gI.
~id en :hendes Man.cl døde ior tre Aar
siden, Ihar dlllll slIdfievis boet hos J3ørJlelle paa 'I1"ylholm og hos sin Dal,ler
j ,flydJ)jcl'g Sko le, nrvor /mo nu Cl'
"".

Gd4

dod,
~[al'CI1
,

,1\>[,080 ,hal' 'værot On clyg-

lig J(vind" og CII wl.mæl'1kct. Mor ror
de 1301'11, ,dcl' v,okspdp op J ITjcllll111'1
, d!vidbjPI'g,

'Jog Thybo faldet i Krigen,
lidI', {;hl', '['h"p;f'l'spn op; Hu s tru,
Iha l' i ,llap; Imod tag,,! del
Jl llge Jllld~k[llb, ni tipl'l'S 20-aal'igl'

~/I'''/Jf'I'Il,
"l,

I

(j:U'IIII'I' o.~knl' JlYI"lI lll 'rlh III' II, 1'1' Irit/'rI,'1 S/J III ]1'1'IVi llig 1I11

i-__'./( n ml/I' III' PIUI Osl f 1'0 1I11.;" .;;I.~_

GUldbrYllup.

Fhv, Togfprer H o '
og H u s t r u, Thiste<
GUldbryllup. Thomsen
i Thisted og i omtren
han i n1ere end en M
kort pau. Thybanen
Bande han og hans
her fra Egnen. En S,
l'er Thomsen, Vang,
Portier i Kobenhavl\.
gift med Grosserer
Hamborg. Foruden II
BørnebØrn. Thomsen
i Thisted , l1Wll Fest
naitcTcn og Svigcl's

Ilter Jeppesen.

80 Aar.

.....,"~oCIl::l

ler

~~

rs~t

~8

et
er
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t-

aa

:e-

n'°a_
°e_

es

r \lUeanlng Tale bl. a.

at

I:orgmes tel' Iversen, og Arbejderne
fik hve r overrakt en Pen gegave.
Det blev lmn Noteringer!
Politiet var Lørdag Aften paa
Inspektion for at undersøge om de
forskellige Forhold
vedrørende
Mørkelægningen var i Orden, Det
vi ste sig at det ikke var Tilfældet
alle Steder, selvom man ads killige
Steder var i Færd med at indh ente det forsømte! Der uddeltes en

Række Advarsler, men næste Gang
er- det en Bøde, det gælder!

MEGET STOR JULESØNDAG
I THISTED.
Det forholdsvis gode Julevejr i Gaar
lokkede mange Landbo ere til Tihisted,

Els!
Tdr

J

Thi
Ten
Ni!

4H
ne~

ve'

e ::~r~
var
nu ka;
under
kelig
været
en

deres

saa de kun(Je fIIaCle sIg. lIya",som helst. De tog fejl, de blev
noteret, og der vil nu falde anse·
lige Bøder af.
,

--"8""'t(]

Miner fra Havet.

•

I Gaar og i Nat er fire Miner
drevet ind ved Agger, en ved
To/bøl Strand, fire ved Vangsaa,
to ved Han~ted, en ved Nr.Vorupør,
en ved Vigsø og to ved Lildstrand. Natten
Kæmpeb
Skattemøde i Struer.
Mørk

Statens Ligningsdireklorat paa- sen.
begynder efter Nytaar en Række Fo
:rgaard L f n"
I .....". f'.""".,..,,d...
foc Skaiteliu. a f

.o;O<"IA I.· m!

---:-'to

'rædikanllls
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~I
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'"'""
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Vogn eller Bil?

t

'1' rI"

o. ", •• 1 holdb.r. Oll/

p,.,..., .L·.... I

III HJl

J. l. JUSII. ToldbOdQ!de._

........ _k •• t.

Monumenter

••
Oravplader

Forholdsregler
under Luftalarm

lil øaranlerel IIUliK·lr
prinr k.lIu ha l

",~"·I.r,,

~ u",ø••"<UI'

I!I

Brødrene Jensen.

-

--

ator.g.ø. t8, Thl •• ed.

_

I. S".II .0IlM', men hurll,l BHkyt·
'el.ellrum Grln,l.pllnter dnc·
ber Øl' .lerll Km. AI ••• nd. PodlI"nger, .kll I Labelif J MInu Uer .. Rre borte lu olle"tll,
Oode, Vej eller pr,d,. AUe Ly'
,kil IlblændH eller ,h..lkll".

T.I.'on S4.

Thisfed Grundejerforening.
Ind",eldel..er .1 Mcdlen,mer
Henve"d"I." pi" f'ortfllnllen.
H.men Il., Tlf. J4S, hvor
os.: Op.iaelfer hn :o-Oli hvor Annoncer om
J
"r.tle Averterlnll
I ForeninKe..... Ud.

,

rnrlll

Tilbpunkl Pli'
Konlor I rhi~led
DI
f.lbutltnr .,bntl samme
Ir
KI IS pu MII,kvOfSlI1M HOld
N '''ohin~ M. i Ovuværelse øl
b/tlelltlt. Salli IIIlu.Ue g.ve M.de
,'ml~vellllaJlel{ I O UI(l1 I Tnllled,
d. ltJ. Decbr. lllH

,
I

Wolf

910M

PrlCllebro hl

FolLe-Ferie

v ••t.rbrogede 41
(6 Min Ira H"vedb.ncl'I .. ,den)

! Slellet.

.fOr ,-1 II" I 1.lIcø"'YII

J

."'el1le. ... akte VRrel",
ao.:le Sea," . Ccøu.ln,..'
BId • EIIeulor . Il,OChl'
Loble, . GDd Mad • l ICI ••
SerTlcc . RI .. ell,e Priser

-Snedsted·Nerhaa Sparekasse.
B/er'nS·Soren.en.

Do·
iii 14

Mellem Jul og Nytaar
lukkes vore
KI. 16.
J
I

. -""
Kl.

I~,

Yd~

BrtdaM, Aarup.

Yø/m:oorrJ

N. C.

/~nun.

N. Nidsm
•.,

j. C J~pun.

J.

Ols~n

S. G. N/elun.
E PtdUStn

Brugsforeningen,

LARSEN
VESTERGADE 38

Incassationer, Retssager, Ejendomshandeler, Laanesager og alle
're juridiske forretninger - - Tel.fon 189

THISTED

I

"G .. •

Tb
Ol De·
(Son

-

Be.øg ho. Teknikeren,

Telefonmontør L lo U r 8 e n, Mollcvel
J2' th., hn linde ::tIe<! hve, Mandig
Allen fra KI 17 -20,
AUI/e om Besøg I Hjemme111ker ved
Henvendelse til Teknikeren, Tlf. 761.
.. ~~ BeJeg I Hjemmel kost!!r I Kr

S~)- ~~'~~~'~·~~~/:...T~':":':O:"~~:~======~=======
r,nger

SNEDSTED.
Vore Forretninger lukket fra Kl. 14 Juleaftensdag samt
1., 2. og 3. Juledag og Ny/aarsdag. Mellem
Nytaar lukkes KI. 18.
NB. Fra I. Januar lukkes KI. 21.

Bager N. Hyldahl,
" irke I
Tlube

I

-

eller Cykler
møa lIllie. lIøledes, .. t de k.n
ge nere Færd aelen paa offentlIae eller private Vele. Heate
'rllpændes oa førce pØl Stlld
eller blndea III VORnen med
Ilmmenbundne Porben_

5 . Kø,eløjer. der tilhører Militæret,
Politiet, Brandvæsenet, 'mbulincen eller Lultbeakytlelae6.
tjenesten I del hele laget, har

og Orden og II ofterkomme

'
O
f
tt
Bed,h d,
5t9- og rug orsynmg
___ I
. Dt r,tlDer
Tb Ilte!: TeleIon

Koreløjer .k.l dreje fnd I nrrmeøte SIdegide og holde ved
hølr" fortoVllbnt eller aeHe
Parkerlng.pl.ds.
Molorkøre'
tøjen Molorer øhl II.nd,ee
og LyWlerne .lukket. Vognen
mil Iklle lI!1aasea, men Tændlnll,nøgle n .kal tiernClll.

li. t:nhver er pligtig ot ilgttoge Ro

:CR~V;"S::--NYTO
III

Il

Porkørlellret.

Arbejdernes
-

Atle der belinde' .11f pli en
Ejendom' Orund, er pllgtlae •
elle. tomme den p•• gældende
Elera, Vicevært. eUer Hu .... ',.
Anvblfllna er.

~

4. Inøen Kø re tøjer

Kon/ort'1 er I Juleugen aaben ;-::
LordlK d. 27 Ifll KI. 16-18. 'f<II Land.ret•• øgferer

Snedsted.

.

.

n

Bager A. Madsen,

Snedsted. _

Ordrer, der I/!ves ol Politiets
eller Luhbeskylteløestjentstens
Personale, bl. I om at yde
Hjælp,
7. Del er Itrengt forbudt at ud ·
sprede urlgtll'l:e Me<idelelaer om
Indtruine Skider eller Rygter,
som køn forvolde Uro og Penik
Enhver skal medvirke tilOrde·
nens OpretholdelSe.

8. Arbejdere, der I Arbejdaliden
maa søge Beskyttelsesrum, er
pligrige til II Irbejde den her·
ved spildte Tid III, dog kUD
forulvldl det kan IIke IImme
Dig og iklle ud over to Timer.

Ellers bar min KniV paa halv
Arbeldllon for den Tid, der
Ikke er arbejdelIf. Por Ikkord-

Vore Fo

lonnede beregnes Lønnen eller
den an'llte Timeløn.

mellem Jul og Nytaar KJ. 16.
Dog Lørdag den 2.7. KI. 18.

SamIlIge Manufakturhandlere, Tricofagehandlere,
Herre-Ekviperingshandlere og Modehandlere.

Ud&int af det ......... '~C[ i 1 P

~ af C. Brulu& •• rd
Ol F'ftde a.JmarlL
Fjllnstnevnbl annanbannde for det t
Tb.inOO. trykte 8tof otr ~tlI for

d.o_

I ArbejdeJ?&rtleta Boab)kbri i
Auhw Ol I Ablidpard J'«i12
BQataJkbrl I 'I'ht.btd.

KØREPLAN FOR THYBANEN.
Q Idl

-

!Il{yJdes i no·
været. saa
soner, der
~od tidligere

lovmedholdelig, idet de nærmest
foler sig ført bag Lyset j den
paagældende Sag.

Fiskehand
test mod

en Bode.
NAAR RATIONERINGS.
KORTENE TABES.

~c l.
Nørre Hnlne

Anen solgl
Krabbe, Yd·
Jerup, for
er 100 Tdr.
ing medioId. 2 . Febr.

'n Gade hal'
af
deres
. eal 50 Tdl'.
ælning til
:strup,
for
~ er ordnet
fdby.

•

PriS

l flere Byer synes Folk efterhaan-

den rel lit al "tabe" deres Rationeringskort, hvad der har givet Konunu.
nalbestyrclserne Anledning til at tage
ret haardt fat paa de, der har tabt
Kortene, idet man jo ikke uden videre
kan udlevere nye Kort, men maa undersøge Sagen først .
For Thisteds Vedkommende oplyser
Kontorchef S lok, at det er færre og
færre, der efterhaunden taber deres
Kort. Del skyldes vel i nogen Grad, at
Folk er blevet klar over Kortenes Værdi.

Der skal i hvert enkelt Tilfælde,

hvor Kortene anmeldes som tabte, foretages en Undcr8ogeIse,

og beviser

denne Sandsynligheden for, at Kortene

Hævder, at H;
derskud, og d·
Tillæg af
•

Modet i Lor,
Fiskemaksima
samlet et Par
sentanter fol'

skehandlere, l
Fiskere.
Der blev v·
Deltagernes j

vet Udtryk fe
de nye Maksi
l'ingsbestemrr
ges en Resolt
der:
Vi protestE

ste mod d,
ning, der er

er tabt, kan et nyt udleveres. Det er

handelen, og

dog kun sket i enkelte Tiliælde, der-

pege de Uler

imod er der i flere Tilfælde udleveret

1. Den gU!
er urimelig 1
ke faar Drel
haanden mel

Kort, særlig til tilrejsende, hvis Korl
var blevet stjaalne.

ter Udovels(
forer med s:
l<irkeminislcr Fibiger,
del' i Afles ankom til Øland pan
.Juleferie, vllr i Gal' i Aarhus for
al !\c pan Panbegyndelsen af den

travl·

nye Chl'istillllRkirkc i AnrllUR

c Tid

RI' paa PladRer til nye Kirker, der
l:pnk(!~ opfor!, i Aabyhoj og Skna·
de.

06.

I

og

2. Ordnin:

skecksportol
kan

forSYll

Marked .og
det inden 1r
Forbruge}'

blh'e for~~
3. Naat

mtraJ

Brunkul v ed Thyholm.
Strid om R etten til Udny ttelsen.

Irede

For et Aarslid siden fandt F i-

)d der
nager

,m

•

l

raJ.
selv

Kælog
~fter

Ima-

f!er
Iyn_

del'
ren

get

sker Jens Houmoller, JIelljgsø,
Brunkulsforekomster ved Helligsø Strand, men de la.:1. imidlertid
paa Sall dybt Vand, at det ikke
var muligt at udnytte dem. Siden
har Houmøller imidlertid været
Limfjordskysten rundt for at se,

om der ikke skulde være lignende
Brunkulsiorekomster andre Steder, som laa under nok SM tilgængelige Forhold. H an Ihenyttede den Fremgangsmaade, at han
flyttede rundt med sine Fjskeredskaber, og om Natten under-

•:r

Noteret for Sammens timlen.
To unge Thistedpiger blev i Af les n oter et a f P olitiet fo r Over trædelse af P oli t imesterens Forbud
mod Sammenstimlen. Begge Piger \ havde tidl igere pan Aftenen faaet
en Advarsel, men da det ikke Aa
hjalp, blev de noter ede. og v il nu
del
fna e n B ode.
Solvbryllup
kan Mandag den 29. ds. fejres af Sø:ren Sørensen og Hustru, Knudsbjerg i

Gi

'"ni

Sennels.
Jtlleafte lUldn g f ylder

Enke!ru Marie Thomsen, Lonnerup, 79
Aar, H oker J . Thustrup, Thisted , 73
Aar, Gdr. Niels Christensen Jeppesen,
Skaarup, 67, Aar, CementvtU'cl"abrikant M. Not.levscn, Hurup, 64 Aar,
Gdl'. Martin Nesager, H ojatrup, 57

K
l'
A

,

J

havde gennem Aarene beKlæcre- '- d-e
en lang Række Tillidshverv.
de
Polit iet i Hurup .
var i Lørdags paa Mørkelægningsinspektion og noterede 10 Cyklister,
der kørte for "fuldt Blus", som en ik-

V2

h,
m

ke-mørkelagt Hestestald og et glemt
Legitima tionskort.

1..1

Ogsu n AntalJ t't. nf Fang('l', ea, 170,
Vnr dobbe lt san tlt<n:t. !!om i Fjol'
M angl:! Af A rl'($lU I'llt'l'll(> har været.
Ind<, for flt. sl{.\dl:! til Uel'Ullel't!olll af.

FJkI" ~ll\d:&.K.

Dødsfald.
Frk,

Julerejserne til og fra Thy.

~el' vi alle \'01'e Læsere og

Jejdere.

R e d a k t i o n e n,

•

,m!'lmægler Poul N j' e I s e n,
~, f> Id(!r 80 AnI' I Dag, Han
ra!'!k og rØrig trods den høje
han har ikke Ingt Arbejdet
en endnu, Poul Nielscll har
'slf'rvig, sid!'n han som ung
YJldte her som Malennester.

·en

og Hustru holdt Gu ld.

r nogJe Aar siden.

l'illllino

G/lillie.'! l1 jQm

Thisted den 24, D ecember 1941.

J\l llngc ThYbocr e l' .og,~a:l i AnI' U\~
get Paa J ulcl'(!jsc med Togct, llIen ef.
ler hvad St.ntiollsfor."tnndcr T h o Ill~ c II, '1'1ha:;l.cd, oplY-cr, Jlllr det dog
ikke været nødvendigt at dllblel'e lIogle nI Th~'bnnens To~ s:v~lllaa,
Der.
imod lUll' deU .sidste Aftentog .cm
Struer, der eftcr Planen skal vmre i
Th;"~ted liG. 22, været. dubleret bunde
den 20" 21. Og i Aftes, P uu Grund ni
Forbindelserne hal" dette Tog været
indtil en Timc fOI'''Iinket ved Ankom.
sten til T,hhted.

....' t ed MOl,ltentogenc fra Thisted RI. 6
og 7,40 i Morge~ rejste der mlln~e
:Menlle~kel', men det el' I'C!; be~eJ!'nende
for den Mnade, ,hvorpan Juletl'uJ'iken
el' blevet afVIklet i AILr, at der 'kun
~olgte~ cn, 100 Billetter til de to ToJ!',
De Rejsende havde allerede i FOI'Vcjen
;;ikret sig BIllet til Rejse n i Dag, og
det var .sclvfØlgelig en stor Lettelsc
fol' Statjon"per~onalet.
JUlerejserne
frn Thy lmlminerede iØvrigt allel'ede i

G

r.

......

.

~

1

~

".

.•

En'kcl'ru KnUu'ine N i el
I

r

n, R und-

borgvl!j 14 , fylder l Dug 60 Aar.

o t o \' S 11 n,

BI'OI'\lIl,

1'1'

De

Illlldl>(,~

hit dud a r oL HJf'lIcslalC. iG .\11'1' !-IL
Areiodl" U('\, sl alll mer!t' rru. Thy, \ur
i munge' Au!, !\{J kklll1e h ef o na Mldddfal t SilldsSH~(Ioho~p ilal _ Efter
at lunc ho\!t <'Il D('ol ...\ ar i 131'()I'\IP,
log hlln 01lholll pall. Dl' Gamles
l-lj em, hvo\' hlln \'I\\' mf>gl' l n{holdt
II lIn \'ur Sokler III pp.!H: SlallOn."~
(')lstll.UUI't' !'elolson, Etorllp, fh,
Ugl('\',
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Jul<!ve 1ret.
l Ganr Eit.crm iddng dreJed e Vi.nden
Illud.'H!lig fra Vest om \ ø..t, og der
faldt lidt Sne, Mm dOIl; <me\.t.edt', da
den nnaedt' J orden, I Jtl o1:\l:e.' vendte
Vind!!n igen og Kik.om i V est, og ..,-:i.
fik BlU:O!lt 'Og Rc~n - ikke nop:et tilm-
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51'nl l
fOll Kur",

\ende Julev~r, mcn dog at toretrække
frem for Sne Qg Fro t.

Mange Miner pall. Thykysten.
Sl dr.'n \ Gnal' hal' den kmrllg('
Blæ~t ~('ndt. m ango lIh ner ind plla
Vpstk)'s\(.'ll, Poliliet hal' fIlaet RupPO l't om inddJ'(l\!w 1l\ll('r \,('d .\l!l!;l'r

(2), SI('n hj(' I'g, ll anst('d O~), H jfl l'dt.:'mnul 1\:l\.I, S\'inklo\' og Tranu~,
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Und ioen ,'ar afbrudt
i Attes 2'~, T ime (fra Kl. 20) nf mill·

tære Grunde.
Politiet noterede
M.n.nda~ Aften en MørklæR1lin~ver .
trmdelse i 'IlhlSt.ed. l en stor Virkso.m·
hoo. hn .... dt> man glemt at mørklæggc

flcre Vinduer,
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6809
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Mørklæ,uioKSlideo forkorles.
al de res
.
bliver
Nu gaar VI efter Solhverv saa fældet er i
smut mod lysere Dage. fra 1.;• nye Vel føres
Januar ændres Tidspunklet for Deri er del efter
Mørk/ægningens Paabegyndelse iii Opfattelse, al
Kl. 17,45 mod 17,30 nu. Tiden Mg"l~elh· dDO ",
.
O h
u Ig e
a r,
Iar Mørk , ægmngens
p ør om sammen med en
Morgenen ændres derimod ikke i med Dr. lechn.
denne Omgang. Den bliver som vil
Broen
hidtil 8,45.
og
det, kan der
80 Aar.
om en Aabn ing
Enkefru Kirsline Søren8en (Yde).
Hvidblerg. fylder 80 Aar 5. Juledag.

mange Ejendomshandeler.
som
"Thomasminde" i Nørhalne, ø.
oven paa
Hanherred, er al Proprielær K. T.
det synes
I ., skorte psa Asen solgl til Gaardejerne Jens
Kabbe, Ydby, og Søren Oade, UlII:.
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].1 )linel' og noglL' Sprrengbj:ljl'l'
ind I}jUl Strnnden rm A.~gC'I' iiI
Lyngby. De flcl:ltL' ur ]llinerne
Jandl-ol' pun Agger stl'lllld, hvol'
(/el' mli ligget' 7-8 i\!lIler. I d('1l
llCfligl' Brænding (>],sploderedc>
f/('I'(> il! illmenll' nf sig selv, og
VIl'kningerne hedl'l~ val' endog
u",ædVllIlllg volds0011110,
Jule-

.l!ften!loclug eksplodel'edc cn l\linc
med ell gl1lldan }~l'ltrt, :lL ell ButIksrude l Vestervig. mange I\:ilometer fra SprængmngsstedeL.
lcvnede derved, Det VlIl' i KØbmllnd 'l'h. Thomsens F'Ol-I'eLnll1g,
nt dette Uheld sl<eLe, T JIm up,
C11_
12 km 1'1'11. SprængningssLedet. l'.\"::,tcde Husene, og mange
Steder sprnng Dprene op. I en af
ih-ens Forretnwgel' mærkedes
LUfttrykket fra. Sprængnmgen
k'IlU ~tæl'kt,
at nogle Papl{asse\'
raslede ned Ira 1-!ylde,'ne, Julen
gik ind til Akkompagnement af
eksploderende :I\ltnel', og JuUmat
skete del' endnu en SprrengIllng
I'HH voldsom,
at mange Menneskel' vaagncde den'ed,
.
Ud fol' h'lndingsplndsen l
SLenbjerg dreven sLol' ~Iol'll:
mille hld. Den ligger nu hge 1
Nærheden nf Baadene, Det srunme hal' været Tilfældet i Lyngbv', hvol' en af l\lineme dl'ev ind

hge ved Landingspladsen.
Et Par Hornminer yed Bulbjerg.
Julcaftell><lng drevet Par HornminCI' ind lJnu Lildstl'llnd i rlll'ClrUClldc
Nærhed ar Bn~\(Jenc. Og tin. Havel r~
:'Ite si~ pan Grund af dt'n voldsomme
Storm, ~1HI !l(·t ud til, nt del' kund<>
blIve VUIl!-kellj.('hccler med al faa Bundelle trukket Oll. Til alL Held drev do
dog IICllgN'C ø"tpnll Udl'll at foranr~ng('
Skade Juli'dag' blev de u-kadcliggjol't

af }ll1løl'l'rn('.

3ulens 5e[t[almer.
-'-- . ~..

llaor Julen ringes inb. tlJber trlnbl
omkring i Danmark og btanbl1)(1n.JlI:e. i bet Jrcmmebe .. 'Od kimer nu ht
3ulefe(l-. ('Rrel.let af Grunbloig, bn
I)an ol.lcrfalle en Salme af S:ull)er
i:IHl.'juleaf1en 18 J7; ben I)al.lbe opnnbtlig 24 Ders.
.. Kimer, J Klokker" fom od ogfan
fgnges be allerfle(le Sleber 3uleaften
eUer 3\lli~t1ag - n.reo Grunbtmg J856,
ba l)an 001' 73 Bar,
.. Et Barn er føbl I Bell)lel)em",
bel' paa een Gang Jceon! og ['kønt
gengioer 3uleeoangeliet, er en Omtl\gtning aF en gammel taHn['k Uekfdfang ,
Uet nar J820, Grunbtnlg bigle1:le ben.
3utenatten 1825, mens ban oar prceJl

oeb C!:JrifliansRirRen paa Ci)ri{lians ..
!:Jaon, bigtebe I)(ln 3ulefalmen .. Udkommen igen, Gubs Engle fmaa"
bel' giner ben llumneJle SRllbring Cl

banOl 3ul. J842 kom ban5 3uI'fang

For 'Dronmng Karoline Amalies afu'1
børn meb .. 3uleaften! bu er lRøn!
fDm 'jan baub, bigl,I, og b, baub
funge! om 3ulenat el par Aar hbU

gm. Og ,nb,hg J845 bl 'u ban5 f.
O, 3ul'falmer fungd forO' Gang
Oarfou Kirk •. Da ll1enigb.ben [an
.fjall,luja, fjallclu)a' i Oer5 'fl
Oer5 af Salmen .EI Barn er føb
B,I!)I,lj,m", blcu bel ~rafligm f
buer Gang, og b,1 uar51ebc gabi f
ben ng' SalInefang. Del unr Bcggnb
['n iii brn Salm.)ub,I, [om nben bl
Oartoll~ubsljl'n(!fl(!ns Særkeni)e, !h!

mtb fiR Grunbluig ni b""O' On
m.b [m DI911\1n9 opftjlbl. 11,,0'
bl,u Gruubloig5 S'Ofolmelj'~' !ibi hl
km.og bH kom ogfao el m,b poaOl'fc
mer. Grnn'l\1 b, uok[,nbe Oplag bl
b, IQnb, tjefl" 1850 IH S,Ofoltnr
nrn. DrI unr ,n 001' Ghtbe for GrU11
Ilill , ni ikkr dem hnll, mCll L:ld ti
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J1II'r1lf'11lJllf'1'
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Ari

rh'

Ol' Sol R nk 'n 501111,lul1ge on bl
I, b,n. 1111'I1S h<m unr p"n llnlk
Z'h,rfs }(otll'qiul1l, hlwlr 11llll tif, lh
b,1 gamle U"gleruns \1ln1 [ung,1 Il
Gnben:
llllr Otti l1liblltll ... libe,
U('If ~fflrer hdll tIIelI f(lM
~ Dct

III ilTl11l

111

t1elbell (llbt ,

h,m eUn .. 'hH
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I Jul for Falck

Thisted.

msklldcr og en Skorrrand Julel1ften,
fhistcd hnr IllngUrn
~ Jul, nver fif JuledlIer været flere Udrykheldigvis synes der i
e at være sket alvor.1 Løbet IIf Julenflellfl
rpset i Thisted G Udrlblandt et Pnr SygeDesuden assisterede
to Vind motorer, der
ig lose i den stærke
BI' hos Peter Kirk j
Ol' VindmotorelI tru~tyrte ned,
og pnn
", hvor et Tllndhju[ i
gllllet i Stykker, saa
~et lobsk. Falck fik i
e standset AlolJel'lIe,
J, Damsgllllrd, østerl' JulelIften en
min)rand, del' blev opdnog blev slukket uf
t Øjeblik,
, vde Falck 7 Ud·
jiblandt til andet
Bilulykke ved TiI:1'. Kristensen i Sky)ole blæst ned i Stor• dækkes tiL 1I0s Einrup havde en Vindir los og blev spændt
tie Korpset i Gaar <1
deriblandt til Auto·
et synes ikke, Horn
er blevet overrasket
,øre.

til Thisted fOrke ,
:;iver hlll' flkænk<'t
~n ny Altcl'<1ug i Ju'lye Dug, der t'l' l't
JI:taudlll'lwjdl' mNl
'iiI' Ingt pan A 1tI'I,(·t
1,
og PaRlor Nyt··
ved Gudllljrl1('Htf'1I
, '" ,,"Lo .. 'I' .. , ,,,,

Thyh:ysten oversauet med
Mine .. i .Juledagene.

Side 3,

THISTED AMTSAVIS
Lordug den 27, Decelll ber,

J)er ~r ihmddrc\ct over 100 Miner
.
og S ll rll!ngbujcr sumt 1 l.ufltorpedo.
Død efter al være kørt over.
Juledagene dreven Mængde },I.iLille Dreng fa.ldet ind under
nel' ind over den thylllndske Kyst,
nIlerede I Juledng om Aftenen var
Rocvogn.
der indlobet i'lleldinger om ca. 60
Gdr. Lars Sondermolle og Ilu·
M iner, og i Dag mener man, at
Tallet er nnnet op pau over 100 stru, Vestcrgaards Mark ved
mellem Agger og Bulbjerg, for Fjerritslev, har haft den tunge
Storstedelens Vedkommende er det Sorg nu i Julen a.t. miste en ro
Miner, medens der er nogle enkel·
deres tre smaa. Drenge, den g...
te Sprængbojel'. Endvidere er der
ved Hjardemlllll drevet en Luft- narige Hans Hartvig, der i Aites
torpedo j Land. De mange ~Iiner dode paa Fjerritslev Sygehus ef"ar naturligvis til stor Fare ved
ter et Ulykkestilfælde.
Kysten, og da ::\linormester Busch
Drengen havde sammen med
ikke VRl' hjemme i .Juledngene,
mantle Landpolitiet. i et enkelt Faderen i Dagene for J ul ...-æret
ude paaMarken for at hente Roer
Tilfælde ud for at. nrbejde som
"l\linol'er". 1111111 var nemlig bange hjem. Under Iljemkol'slen snubfOl', at Sneen skulde tildække Milede han s aa uheldigt, at det ene
nerne, og der derved skulde ske Hjul gik over ham, Han laa. syg
Ulykker. Enkelte af Minerne er
se lv sprængt ved Sammenstodet hj emme i Juledagene, men blev
indlagt paa Fjerritslev SygehUS,
med Stl'lIlldcn, det gælder sanledes
en l\lillc Juleaften, llvis Detonahvor han i Aftes dode som Folge
tion hortes tydeligt. i Thisted .
af indre Kvæstelser.
:\linormcsler Busch val' i Juledagene i Skagen for at desarmere
I Al<.... r&~ I THISTED:
Miner der. Det drejede sig om 19 .
Palæ Theatret.; Kl. 7 og 9 ,.Alle garu:
linn kom i Aftes hjem og paaberundt og forelsker sig",
gyndte i Dllg Desarmeringen af de
Royal Thentre\.: KL 7 og S~ .,FaT
munge i\liner heroppe, og regner
med i Lobet Ilf Dagen i Dag at skal gifles" ,
lndrt!: Mission: Kl, 7 1... Snmfundets
kUlIlle Illla mange i det gode Vejr.
Juletræ i Mis.."ionshu~t.
,
I l\lorgcn kommer hans Broder,
Sk IIlnerup, 'l'hingt;\.ru\l og TJstcd
le! t
J\linormestcr BmJch, Skagen,
og
Gymnastikforeninger: Kl. S Ju es
COI'tHwLtcr Arbejdet under Brodelml~ Alholdsholellel.
rens Ferie.
o

lidi AIS Rllrenf!l'ns J{ulhllndels
I{ul.
i){,t har i de HidRte DnRe "varnwt" nogct i A'~ SOI'CIHIl'IlA Kul·
hnllllp lH Kul IHla llavncn i ThiAtcd.
I Gunl' bll'V mlln bange for, at <lrr
I-Ikulll(' ).(111\ ]Jti i ('n Silo pna Lage-

SØNDAG l 1'BlSTED:
AOloldsforeningcn: KI, 7 Julc\.nl!
pan Arholdshol~n~l.
J'alæ 'rh~l\lr('t: 1\.1. 4, 7 og !l .,All
gnnr -mlltl\. og fOr('lskcr sig", ,
Uoyal 'l'hNllre\': K1. .s, 7 og ~ ,.F
SKal gitleS",

,
•

Overordentlige Foranstaltninger.
for udvist
ledning

af finder
Generatorbrændekort
~or JanuarUdlevering
Og
Februar
Maancder
Sted Slluledes:
ir

brYllup.
Katrine

1' 8d.ag den JO. Decbr. 1941:

Hurup POJjtikontor RI. 9-16.
Politibetjent
liVidbjerg Kl. 10-1l.
Sognefogden i liordum RI. 15-16.
POLITIMESTEREN l IfASSING_REFs IfERREDER.

Rasmu~n.

Hurup. den 24. Deeo,. 1941.

C. P. KOEFOED.

Bekendtgørelse angaaende SkarpskYdning paa
Draget i Hurup Politikreds.
Ti,sdag den 30. d. M. inden fca RI. 12.00 til 16.0() afholdes d" Ska.,,_
skydning med Kanoner pna Draget Syd for Sindrupvejle.
Odde.
Skudretningen bliver i en Vinkel fra SYdøst til omtrent Vest for Røje"'ø

ser

l Skydetiden AFSPÆRRES følgende Ornraader:

Paa Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest for Ho,.ed,.ej U
.Jernbaneoverskæringen ved 37 kJn Stenen til 38,8 km Stenen.

fra

Paa Nissum Bredning er al Sejlads og Ophold forbudt indenfor en Afstand
.af 8 km i Omkreds fra Skydeterrænet.
Overtrædelse af Forbudet medfører Strafansvar.

POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERREDER,
Hurup, den 27. Decbr. 1941.

til

C. P. KOEFOED.
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C. P. KoerOf'd.

;ekcnd tgoreJ se angaaende Priskontrol med visse
6ntreJ)renor- og Byggearbejder for den tyske
Værnemagt her i Landet.
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Slagteri noteringen

IIJt

ror kommende URe er urornndre t •
IL' .,""

'-.~'

KI. 19 og 21: Palæteatret, .Alle g8ar fln~øll .. m .........

n •• - ._ _

rundt og forelsker sig·, danøk Operauefilm.
!dltto.254
Kr. 20: Royaltesiret, .Par 8kal glfte8~, Ben brækket under Kælkning.
rd privat.) danllk Pamllie.LY8tspil.
Den 7-aarige Tyge, Søn al
P. Nicolajsen,
~sen) 28J.
KI. 2O I i.: Ungdomsbal i Thillted H8and- Slagteriarbejder
!), Ma811ed

officielle
øre. Alm.
Øre for
rYkninger.
• 10 pCt.

:Jlscf.er og

jrd, miød,'

ler særlig
;re Ahale.

alle ~
Juletr
i det
nage!
0sterbakken 27, Thisted. var i Eller. med
værkerforening.
middag under Kælkning paa øster. gen
bakken saa uheldig at køre mod "'"
Endnu el Par Miner.
et Træ. Han fik højre Ben brækket ~
Den voldsomme Inrldrivning al og lørtes i Ambulance til Sygehuset.
Miner - ca. 100 i de første Jule.
i:
dage - er ved at ebbe ud elter
at Vinden er kommen i et andet Møllen løb løbsk.
Hjørne. I Oaar inddreven enkelt
Hos Chr. Eriksens Enke i Stag· •
Mine ved Slettestrand, og i Nat er strup løb en Mølle i Oaar Middags
der kommen en ind ved Bulbjerg, løbsk. Falck fra Thisted tilkaldte, 1
en ved Vust Strand og en ved og fik Møllen bremset op inden
Lodbjerg nordre Strand.
der skete n06len Skade.
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8ekendtgurelse angallende Pr iskontrol med visse
Entreørenør- og 8yg~earbe j der lor den tyske
Værnemagt her i Landet.
§ I. L'<ienrig"mj,,;s!~riet:· K"n"nitte,.",le ; lndu8Lris"g,'r h"r Hdnjcl"1' tll I
For.• tnn~J~{' m"d drn ty~k" \'n'r"~,,,nRt J",r i Lnndct at kontr"tlet'e og ændrp d~
Prisl"f. ,Om her i Landet nrbejde",I,· Virk"n",hcder hetinger sil' fnr CdfnrtlBrn
ar lo;"lrepI"t'Mr- ol' B}'ggeu'bejtIH
den t)·.h V,rrnr",agt her l Landet.
Kontrakter "nsa"ende Udrorel«'n øf Entr~prenør_ og Bygg.-arhejder for
dl''' t)'~ke ,"rern('ma~t skal i lo'rf'mti<!cn ind~holde lle"temmelse om, al Entre_

r""

prenøren er forpligtet td nt undrrk:\.~te ~ig dcn Kommittcrcdea AfgDrel~e med
!fcM)'n til de i Kontrakten beting,>M !'riser.
Er d," ror Entrcpr<,nllr_ .>Iler flrggearbcjdcr modtaget Betnlingcr, dn Ikke
er i O"HI'lIsstemm('l~e med d~ godk<,n<1tc Pri~e,. skal (let [or mCl(rt modt:lgne
Hrloh pna Anfordring in,lbftnle_~ til I1nnllHlrks hationalbnnk til Krrdit for den
t;'~kc VIl',·nema.L:l her i Lllndt't.
§ 2. UdrnrigRminilltcrictR l';owmill"rr<lr i I n,hls(,.i~ugt\· er hnr(til(ft t il
"c,1 GellllCmr"rclsen nf dcn i § l <lmh"l1tllcdc l'rll;kontrol at krl\"'r d ~ p"ng,ddrn,le Kontruklu saavel som ulle til l3edomnll'la~n fornodne OplYlming~r forelagt nr EntrCjlrenOrcn, der er forpligtd til at merldcl .. de forlAlIgtr Oplysninger.
Sa"fremt der under UMorel.'clI n! allcrrde godkcnrltc Ar bcjdH forr\uges
.·r:ndrlnger /ll prispaa\'irkenrle Art, kræ\'clI den Kommitteredes Godkentleise af
de hera{ (olgende Pri....l.'ndringer.

§ 3. Restemmdseme i Rekendt~lIrel~e :"\r. ~78 af 4. Xowmher HI·IO angoaende Salg til tyske Aftagere uf \'nrtf, ind~hold('nde Jern, StIlIII. andre '-letallH rUer Kaut~chuk, sllmt Behn(ltgorrl~r Kr. 63!l IIf 11. Dl'crmbcr l!UO IInj{anmule Salg af Var!'r til den ty~kr \',el'nt:>mllj{t og til denn"s cnk"llr illr<ikmmcr
Corblh'er gældende "cd Sirlcn nr B~.<;t~lI\mrl~t'm(' i nl\'l"\"Nr"dr Rrkt'ndtA"ore lsr.
§ ,L Ovcrtrædrl$e af forllllst:\lll'lHlo lk~h'nllllclscr mcdfo1"~r Strnf i Ol"e rrnøstrmmelRe m('d Hoglerne i Lov Nr. ,!Oti nf 8. Allj{ust lfl40 om rrh,'cn'ankonomlsko Fomnatllltninger, Var~for.'lynin" m. V., jfr. Lov Nr. 133 I\f :W. 1I1al"\8 llJ41.
§ 5. Dcnne I1ckcndtgorels(' træd"r i J\rnfl drn 1. Januar 1''1.12.
)
Han,I('lsmin isteriet, d"n :!:l. necrmlwr lfl41

Bekendtgørelse V vedrørende
Optagning, Transport af og Handel med Brunkul.
§ l. I. Som LÆd i TiureltclægKeL"('n af rll rntionrl l'dnyUrll'e IIf L/'Ildctll Brun_
kulBlcJ~r ('r indtil \'idcre ni O p t a g 11 j n j{ nf Brunkul forbudt, medmindrc )linist nirt ror Landbrug og Fi.~k~r{ 1 hvert Nlkelt Ti1fll'ldp hnr gi",,! .. in Tmadrt~r.
2. En gi\'rn Tillnrlcb!e knn ikke Ol"crdl'lIgclI, 1lI~n ~k,,1 I1dnylt,,~ nf :\n~o):"l'
ren personlig, og "vrntuell~ KOll!!"I,lILrr og ArhrjtlMftnlcr I"('dr~rt'nd~ l ,cjrt~
Drift akal J!Hl~cnrlrR ti! EftcrH I " l. " lh'l RI1I' iR r" t~ 'T'f1 v ~r r dl' 1
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Travlhed ~ed l\tincsp r æng_
nlOgerne.

lyt tes nu og den
er ikke ubelyde.
Ig.

Der er i de s idste Dage drevet
endnu nogle Miner ind pan den
thy lands ke Ves tky, t , og '1·Inor_
har
Lordags havde mcs ter Bus ch fra Skugen
los i etLuger paa mel'C end travlt. A llc Miner Cl'
Havnen i Thi- endnu ikke s pmmgt eller desar_
meret. Mellem Agger og Lyn b
Sorensens J{ul- ·
dd·
gy
m
rev
l
J
uJedagenc
en
Snes
l\lii Gang med ved
'
at flytte Rulle- nel'. Ved Landingsplads en
llvad Dir. J. ,T, Lyngby ligger saaledes endn~
ys er, fortsætter een l\fine. tæt ved L-emolen, lige-

Dag fra 6 Mol''det det er 1\1e-

lele den store
ma Havneplad_
~ts Lagerplads.
el' den eneste
:nnn knn siJu'e

vel' s lukket os!

som der baade nord og syd for
Landingspladsen ligger
f ler
Hornminer. Lige nedenfor Agge;
By ved Hofde 90 ligger en Horn_
mine og paa Agger Strand, særlig ~ed Hofdel'Ile 87 og 88, lig_
ger lait en halv Snes i\1iner. Da
flere nf dem Jigger saa langt inde, at de generer Vandbygnings_
væsenets Arbejde, hal' dettes Ingeniorkontor i Dag henstillet til
Minol'en, at disse Miner sprænges, hvilket man regner med bliver udfort j Dag.

rion f"

300{) ;n (

~.

ens Amestcd
r stor den an;fnn man ikke
ikke ubetyde_
f ke naaet ned
11' snart med
og faa den
~tatsban el'utebilcrncs Afgangsne derefter i
t paa Havne_ tid fm Thisted udskydes en ha lv
Time.
~gen igen at
Amtsl'aadet vedtog i sit sidste
.agel'PJadsen.
;iJhorer dejs Mode at rette en Henvendelse til
dejs Gas- Statsbanerne om, at Afgangsti•
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skab
Engl
Hel
nag
Pra
Baadeoe er i Dag paa Havet. Dø
Det har set lidt sløjt ud lor Ol
Nytaarstorsken, men i Odg
~e
det. Eller at Vejret er bleven mere
d
R
roligt, har fiskerne ve
alter kunnet komme paa Havet, ..
og bl. a. Hanstedliskerne bragte i K
Alles Torsk ind. I Dag er Tanke-

~====================================================~

rdkast,
vil
Tre Mioer.
UngEn Mine drev i Oaar ind ved
hotde
Vangsaa, en ved Hamborg og en
en, da ved Mad.bøl Strand.
<ke at
'n fra Kamln·Vlnderen har meldt sig.
Der har nu omsider meldt sig en
g faa
Vinder til den af Thisted Sangforening
bortloddede Kamin. Det er Salomon
Hansen, Skovgade 26, Thisted (forhen

Nytaarstorsken
r.

man
tid- Thisted Afholdshotel). Hansen fik først
utiks- i Oaar tilfældigt fat paa sin Lodseddet
'keJig Ol( opdagede, at han havde det rigtige
Numer, 26~4~'__________________~L~
ba~a~d~e~n~e~u~d~e~18~n~g~S~he:l~e~Kly:st~en_
1
.t

•

~"'&-' H'

lag

KJ

_.
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•• -

15,30

lor Piget og
sens TeaterSllI.
r1usik: af Tivoli.
Nylaarstale al
<I. A"h"" og
ger og Drenge.
I\arels Ny tsars·
og vil komme
1m el levende
ladel ~ Hallo,

en

goCl

og

IrOl81i1 r..IlIIlU'<:'''' VK

Del har
huvde mange Venner. Hans Hustru, mere med
der var ;:,øsler lil Borgmester
end man ~
Bram, frederiksværk, døde lor
senere T~
nogle Aur siden.
Side hæv
Raiionerin
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er ens lor
Skyderi og Opfejer vil blive iii Kornl
35,000 To l
strengt straflet.
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I Morgen AUen hat vi Nytaars- hermed eri
ende er Slorm allen, men den vil ligesom i Produktion
ru!ll Schmidt, Fjor -
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Tivoligardens
de herskende forhold Ikke laves
:nsemble.
udendørs Lejer af nogen Art.
Afbrænding · al fyrværkeri er
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Nykøbing M. strengt forbudt, og Overlrædelser Byglildelilli
isard fylder af delle Porbud vil mediere alvorlig endnu, mCi

al Tilladel
Slraf. Ligeledes VII enhver fore- at Øllet ni
øf en Smed I
erprofcsslonen komst af Hærværk, Optøjer o. L !igere ned l
Direktør
Række Tillids- drage alvorlige Konsekvenser efter
~bevægelllel1 i sig, idel Paalale vi! ske efter de udtaler, al
har knebe
sirenge Bestemmelser, df'r gælder altid gør
lor Uroligheder under Mørklæg- Mennesker
ioen.
nmgen.
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gynder den
De unge Mennesker skal i For- at tilfreds
r Grammo- vejen være klar over. hvorledes Bredabl, c
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des. Om t
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jSendeJserne Ubetænksomhed 0R i Uvidenhed neret Øllet
jor Kvinder bliver raget ind i en alvorlig jeg ikke, n
har vi endn
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dørs og paa en Maade. der svarer
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r iii Slruer til de alvorlige Tider, vi gennem·
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Ina Minutters FOrlob, og efter at
Chaufforen havde higet aUe Forholdsregler og bl, 8, lukkede Gn-

rngedorene op, fnldt. han bevidst._

los om i Garagcll, forgiftet af
Gnssen fra Generat.oren. Hun
kAn
blev bragt til Sengs, medens Læ, lillS
d" ge og Ambulancc blev tilkaldt..
Efter kort Tids Forlob kom
fdehan dog t.il sig selv igen, og kunko\"_
de i Ambulancen fores t.iI sit
Hjem og fanr ikke l\[en af det
skete,
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I Dag er alle Bandene ved KySt.en paa 'rorskefiskeri.

dnnt. Omlilllg, at,: Mlln.H!stenen
formentlig vil kunne rejses i 1..0bet af det kommende Foraur,
Mindestenens Plads vil blive l

Plantagen ud til Thingstrupvejen
lige overfor Bibliot.heket.
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Skydning og I-Iu~rværk forbudt.,
og der vil blive skredet
hanrdt ind.
Under normale Forhold plejer
Nytuarsaften jo at være Aarets
uroligste Aften, den Aften i Aaret, hvor Gækken rigtig blev
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Aar,
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•
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re,

sluppet los, hvor det nye Anr
blev "skudt ind" med Fynd og
Klem, og hvor adskillige Mennesker fandt nogle af deres Ejendele Nytaarsmorgen paa helt
andre Steder end de sædvanlige.
Alt dette er imidlertid en saga
blott nu, og Politiet beder os i
Dag henlede Opmærksomheden
paa, at al Skydning er forbudt
Nytaarsaften og at Hærværk
som Omløben med Havelaager
)
osv. er strengt forbudt og ikke
vil blive tolereret, 1\'lan minder
om. at sker der noget i Løbet af Jy
Nytaarsaften af omtalte Begi- bl
•
venheder, henfores det under De
Morkelægningen, hvad del' er no
strengere Straf for.
Politiet betoner, at der vil bli- n
ve skredet haardt ind mod Over- D
trædelser af enhver Art og onsker paa denne Mande at gøre =
Byens Borgere bekendt med Stillingen, saa eventuelle Straffe ikke kan komme overaskende.

For de fleste er det jo ikke
ø,
NytaaJ'Baften, hvis ikke Nytaarsu
torsken staar pna Bordet. Der
har i Anr været nogen Tvivl om
'r hvorvidt det var gorligt at til~
b
fredsstilJe Eftersporgslen, men j
en Samtale med en Fiskehandler
s i Thisted udtaler denne, at han
l'egner med, at det vil være muligt at tiJfredsstille Efterspørgs_
r len fra Byen. I Dag synes det at
være lykkedes, idet der i Gaar
blev taget en lille Smule Torsk i
lIansted, og ogsaa i Morgen regner man med at kunne faa Torsk
nok til Behovet i Byen.
Efterspørgslen er ellers meget stor, udtaler en FiSkeeksportør ved Kysten. I Gaar var der
kun enkelte B8c'lde ude ved lIansted, medens de fleste Baade
langs hele KysLen er ude efLer
Torsk j' Dag. Man regner med at
faa Tet gode Fangster. Vejret
DCI" skal være kobt for Rutiosynes at skulle begunstige Fiskeneringsmærkerne inden Nylnar.
riet,
Der synes at herske nogen
- Paa Thised Bredning tages
der j dis~e Dage en Del Brislin- Tvivl om. hvorvidt det er lovligt
ger, Udf'll at der dog (>r Tale om at indlevere RatIOneringsmærker
for Oktober Kvtll'lal til Kobmællm('g~t tore Fangsu'r.
dt'nc inden Nytaar og der{'ftcl'
aftage Varer fol' Mu.'l'kcrnc Sl'nc'e-
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