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Ikke behøvet al mørklægge I selve maa lontaa,
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E~l~rmiddllll'" lnlll' ",hl' lir s,,~
m • . "d , der ' -lir om Bord I (·t •Skib l
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•
pllll Gaden, Oll' KnplUJllell on økedll
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~\rre!llcn for ut lIo\'cltu~ell ud

;o.red dillso.l lud",lc Anholdelser hur
Pohtwt IIU Iiggcude 12 1-1 ,,8('l"useI!H~S~nIl'Cr",
der I nncr Fr"mtid
,il konllnc for RcU(']l. V('III1{J S tIKIlIllg i Antullcl uf h~'I'ullede PCf!IOncr II'lIlIr l1utul'ligvill Ikke ubemærket hen OJ( polltimester cn o"'ervcjer UII O'II'SlIfI. et ('ventuelt Splritlls-

fOl-buu for korturc eller lrunllere
Tid, hds Shlfliinltel1 fortRrut.ter. Dc
~i Som.-t'1II1 havde gnntlke ""lIlt Ikk{'
frlUet Spil'ltUS I Byen, men druk·
ket de! om Bord Jlun Sklb<!t Alligc\'cl er der ell J:lIIIIUnn Slignlllg, Ilt
et Spiritutlforbud meget vel kan
komme ell skoline Dall.

Ile
rnVII
r·
nt
og

C.B.ernes Specf;!Iuddllnnclse i Thi·
sted pnnbcgyndt.
C. B,·TJcn ... ~ten i Thisted er IIU
gaaet ind i sin daglige Gænge. De
12 Mand, der blev udtaget til Politl!jenesten, er nu indgfltlet i denne
og forretter bL II Gnlfetjenestc og
Stntionsljcneste, lige son} dc senerc
vil komme til at passe Kommandocenlrol,
ObSl'rvatlOTlSpollter OIW.
Dc G C. R-Folk, der var so!;!'t om
udo\'er de 12, er endnu Ikke blevet

e
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"bevilget".
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Olf Sanitet!!-
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tjenesten IlIlRbcgyndtcUddllllllclscn

J'

I Atles pan RcaJ !lko loll. idet de
tIdliger!) Loknier I Teknisk Skole
er blevcl anvendt til andre FormMl.!. l Løbet nf de nænnctlle Dn-

t

-

/.!'c VI I de "vrige Grent:! uf Spccialuddnnnelsen ogsnu blive Ilnllbegyndl.
S nl'd~ lcd

Ar hd dN ti\"ku d"kolllm(,1i
i IhuI.-:I" d .
En Arbejdl'lmnnd. Ki('I.~ Chr,
ChflHlcn>len. der for Tiden bor i
Tlilfitf'd, og som IIrbejdl'!r I linnIIlctl. kom i Fonniddngs til Skude
PM sin ArooJd Mplndll. idel cn
tung Dor faldt m.od over hmn .
JIM rik begge Ben !>t.ærkt k\'æstede og blev i Falcks Ambulance
fort til Thi s led Sygchu>l,

Side 3.
THI STED AMTSAV I S
O n_'-;dag den 16, April.
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Den sodaldem okraU<;ke
•
llyraadsgruppe i 'I'hh,t cd
holdt i Aftes Mode. :Mnn log her
Afsked med Murer ,Johs. Chris ten.\ICn, der jo er udtraadt af
Byrn.'ldet, og bod del nye Med-

KII~"f'r{'nn, lIu~m.

M" all r d,
~kulw1,

!lurring-.

!'lf'!a [) amafJI111I!IIle Relln·

der halllm·.t'ft'de med 263
Kr. Formuen I'r 42ft Kr.
LlI're r Lar....,n II"cllvalJrtea en~t_ til

Formand. ov til

Be~tyrt'l~cn

lI"en-

\"lIll1'tu Jcnll JI!Il IIl'n. Frk. ;\larie
Vallllllltnnrd. Koldby, Frk. Ebba
BrClnh,ld, Hardum, med Smedl'la:orhmr Kaj Pt'der~en OK Frk. Th}'ra
OvuKaard, Hnrdum. og I nKvar Pelem, Portner Anton Nielsen, vel- dcrs en, Koldby, øom SUIII'\. Til Rekommen. Det. Vedtoges dernæst. vlllorer valgtes POlltbud ;\lndl5en Og
at. lade Portner Nielsen indtML-de VOJ(nm. Jen l!cn, Hnrdum, til Krl!dll_
reprællentanter Postbutl :\lad~en,
j folgende Udvalg, hvor Chl'istcnHørdum, Gdr. HoIKt'r J en~en, Rørsen havde Sæde: Havneudvalget, sted, ølt Aølaug I~ancn, Hordum,
Gaoe- og Vejudyalget, Renova- med Nicis Bredahl 110m Suppl, til
bonsudvalget, Gasværksudvalgel, Fanebærer Gerhardt J C!nsen Og til
Bygrungskonunissionen og Brand Reprællcntanter til Aarsmodet i
kommiSSionen. I Udvalget, der Skive Postbud Mad!en. Hordum, og

har Tilsyn med BLOgraftheatrene,
og hvor Christensen havde Sæde,
indtræder nu i Stedet Jorgensen.
liun Hestemarked i lIordum.
l i'llorgen er der )Iarked I Hordum. men paa Grund af Afspær·
rlllgen
for Mund- og Klov!yge
kommer Markedet kun til al om·
fatte Heste, dn der ikke man tilføres klovbærende D.)r.

Fru Mariane, Hvidbjerg. Koldb}'.
med Valdemar Peden;en op: Holger
JenBcn 110m Suppl.
Det vedtoge. at afholde Sommerudflugt til Sjorring Volde til Jubi~
Iæ.umlfealc.n i Sjorring Afholdsfor·
mng oa sluttelig var der Qplll!tInina af Jen. Chr. JenlIen og Lærer

Larsen,
Thll>ted K. ll.s Musæum<;besog

udsat,
Thisted K U. ",kulde som nverle~
ret I -;o.lorgcn Aften have fortl'.at sine Bel'.og pan Thisted :\lutllI!um,

Bubl>el-Astrup Knt!go\ Isfor('ning
holdt i Aftes Generlll[or~amlinK,
hvor Formnnden,
Hakon S o db o r g , aflagde Beretning og oplæste Regnskabet. Der hnr "rorct. til~
fort Tyren !IS Koer. Rt!gllsknbct
bnlancerede med 1<100 Kr , og der
er en Kassebeholdning pnn 8·19 Kr,

men da :llusæumttforstander Hald
er blevet forhindret, har Besøget
mnntlet ud!læltes til Torsdag den
1. Mlll. I Sledet bliver der i ~tor
gen Aften Kammeratskabsaften i
Lokllll!rne.

1'i1 Bestyrelsen gcn"uh::tes Peter
Larsen, Bubbcl Mark, og i Stedet

s..t,brytlull

fol' Formanden, der ikke oll skede
lil fortsætte, nyvlIlgtes Andrc li!\
Chri>ltl'nscn. A s trup Mar k. Rom Fodervært genall!Ollc>I Erik :\tuller .

kan Lnrdn~ den 1'J. lh:. fejres af Gdr.
Edvard Clcmmen&en og Hustru. Jt:::;ll'tIp.

T 'Iorg-cn f.rlder

Gymnnslikrorelling
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~tlldloollhold .

llI ikk(mslalre r X. A. Hornum, F k·t'-

G\lr, L )Ioller, Sk)"Um, 81 Au. r...en~
\ ;('r Je ns, PenJerup Klau.qen, J .
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Løn.
Ikke l.eset

I særlige
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oldl stejlt
lisse Arlall fuld
lemokra·
'ne have

Bestem·
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B.-Uddannelsen o~ La odbruget.
Slalens civile Luftværn har givet
Tilladelse til, alOrulldskoleuddan_
nelsen for C. B.-Betjente kan udsættes j Tilfælde, hvor delte skønnes

~rbelds nødvendigt, fordi de unge Menne-
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vilde sker er stærkt optagne af Foraars-
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Sas arbejde i Landbruget.
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K l. 20: Thisted - Arbejd.sml:'enctenes
Gener8Jfors8mlin~, Afholdshotellet .
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gedes 1/1 236 Øre for alle tre Klasser.

for Konge og Fædreland.
Der blev i Aftenens Løb sunget
en Række Fællessange. og man
slulted.e med "Den skønne Jordens
S?I gik ned- o Det var en stemningsfuld Aften.

c.

Alten i Veslervig.
Til del nationale Møde) der i
le # ~ftes afholdtes paa Hotel" Vester#
tie Vig", var der mødt mellem 150 og
en 200 Mennesker, der inden festen
ole. I begyndte bænkede sit:! om de pyn;kal lede Kalleborde i Salen. Man ind·
le~te fe~ten med al synge .Langt
el højere BJerge", hvorpaa Pormanden
lor Sønderjydsk foreninR Gdr. frøkjær bød Velkommen. festen var
a~rangeret af:. Sønderjydsk fore#
nlOg, Vestervig Haandværker ~ og
og Borgerfofening, Vestervig Idræts·
PR' lorening, Dansk-Nordisk UngdomsI i lorbund og Thygstrup Gymnastikahr forening .
ige LærerSørensen,Nr.Nis8um frem~e8 viste en Serie smukke Lysbilleder
8- fra Genforeningen ledsaget af Skil rr (1rjnger fra Sønderjylland, og Lærer
~ Holm Andersen sang til Musikled. sage1st: af Fru Andersen .. Vaaren
l! er kommenU og .Mor Danma rk· .
Ved Kall ebordel talte Dommerluldmægtig L~ndsager om lyse og
. mørke Tider I Danmarks Historie
I og Hurup krislelige Sangkor sang
Id meget smukt en Række Sange og
-et Postkontrahent P. Tandrup t,lte

l

B.erne har travlt.
C. B.erne i Thisted havde til i Morgen Aften planløgt et Møde til D<lnnelse
af en C. B.·Pc..rening, men grundet paa.

at C. B.-Betjentene for Tiden er stærkt
optaget, er Mødet aflyst.

Ny Pormand lor Aalegaardsnævnet.
Formanden lor Lunfjordslisker.
nes Centralforening, Fisker Chr.
Andersen, Nykøbing, er udnævnt
til Formand lor rAalegaardsnævnet
Thisted Amt i Stedet lor Færgeribestyrer Brandi, Vildsund, der
er bortrejst.
Til Stedlortræder er Ydnævnt
Amtsraadsmedlem Fisker Anion
Jens en, Hansted .
Ungdomsarbejde i Thisted
Afholdsforening.
I Alles holdt Thisled Alholdsforening en Pest for Aarels Konfirmander, der var indbudt til en
Sammenkomst, o~ der var mødt
liere tinge end tid ligere Aar .
Der blev talt al Plantør øster'
gaard) Aflæser Ni s·Hanssen m. lI,
ved Kallebord el Var der Oplæsal Clgarhdlr_ V. Ni el.en.
stilledes
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Ikke C.B.ere nok til Observationstjeneste!
Det var Meningen, at C. B.erne i
Thisted i Gaar skulde hnve paabegyndt Observationstjenesten i Thisted, bl. a. ved Opstilling i Kil'ketam'net, men efter hvad vi erfarer,

hal' denne Del af C.B.ernes Tjeneste maatte opgives indtil videre,
idet man i disse Dage ikke har
Mandskab dertil. Hele Styrken anvendes nemlig fol' Tiden til Hjælp
ved Afspærringer.

gister .
•
g el' der
Flere Mørkelægningsforseelser
j er val' rejst
i Thisted.
hristensen,
I de s idste Aftener har politiet i
r jkke minThisted foretaget 4 Noteringer fol'
TI sigtedes
mangelfuld Morkelægning. 3 NoteGris for en ringer, der fornylig fandt Sted, er
det tilbage, nu resulteret i 3 Bøder paa hver
søgt af en
endte han , 30 Kr.
t det sky ldaar der ikGymnastikopvisning.
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Spiritustorbud i Thisted 1

o.r ~, ellr,h","frn lemmrfl&
mln8 r " trl...lIU"lIe', dr' tr
fo,rkommen I ThIlied POl Tiden
IIJUler 12-1" ., den S'"'" SOlle,
hot j><IIH1el elin DDlnmerrll, Oll
der vII Inden IRlllle lolde Dom I
dlue Sal/e,
VI h.r IIdllRtte 1110/1 opmR,k.om P", al hvIl de. lIldiII lo,e_
kommer rrl hypp'!!e TUlRIde II
8elunlle oe Oplllle" vII el Po/bud mod Spf,!lUludlkRnknfng I hve/I Pard I Allenlhnerne nRppe VRre Iln~1 borle
Del ligger 01'''0 Uge lor, l'
m.n I den senete TId Inden lor
PoUllel i Tbflled hlr dr.flel BerImelIgbeden af el ::Iplt/lullo,bud
Bndnu er der Ikke trullel nogen 100 Købeohl"nerdren2e
Belfulnlng men der lkal ikke ske
Iii Llldllraad.
,el meael, I.r Hlmmeren lalder .
K.benhavn. Kommunelærerlor- rn
Del er hll/,t bektagell"t, II der enlng benyllede I Fjor kun to .1
er Medborgere, l om Ikke er I arne jyd.ke Kolonrer, idel liere II
St. ud III ,I paahegge ,la: selv d,Pe VII t.get I Brug lil .ndet I
lotnllden Konlrol I Omg.ngen Form .. 1 Imidlertid er der II Udli,,1 til, .. a.mene lil Sommer bIIi
med de Iterke Drikke.
Det .1 drIkke ,flg fuld , et nem- IIdmmer paa KoloRlerne. K. K 1".1
Forretninflll.rer Eli I u n d medJeIIi under den her,kende SUultlon tet, at ~S.ndnæJhus· I Lrld,tllnd
en Ilvorlig Hbrorie, der .ng'lr _ der .id.,e "" gennem ndgle
bele det dan,fke SImlund Opret- Mllneder blev beboet .1 Indreboldelsen af Ro og Orden er Inlet i den kommende Sommer vil blive
mindre end el Llvup.rI5m.11 for befolkel med to Hold II 50 Drenge,
hvert Ho!d i " URer.
os .Ue
"Slndnæ.5hu.· I LiIdatrind er
Ahnle BklempJer viser, l' be- meget medtagel al den haude
rusede Perioner meget let "Sled· Brug i Fjor Gulvene er det .æ.rhf!:
kommer Episoder, hvil Konse- 211et ud over En meget grundIg
Replr'lIon mil derlor loretlgu
kvenaer k.n blive yderst I.rllge
Del er ligetil, .t de Myndig- ,nden Byrnlngen Itler hn beboes.
I.
heder, der har "nlv.ret, griber
fnd med de Mfdler, der findes lor- Den ••enSlu!1 Film I Thl.ted_
mu18tjenllge til Roens Bev.relse.
p.lettltret I TIll.red blev I Alles
Og et Spirilusforbud k.n Ikke brendt .f lor den nye nenlke Pltm
gentre Btfotknin,en I Almfnde Sold.lerlareen .Otade Glitter I Tr./en"
hed. Det kln genere en Del Grundet pli urea:elmæs,llte T,.lrklorhold n.aede Primen Ikke Ildlnok Irem,
Nerlngsdrlvendt, og IdskIllIge Ol den kan .It .... {gral letI I Alten
Indre vil vel ogslI føle Sig sløJI,
Som Titlen Inlllvet", er det en mUDtet
hvis de om Aftenen Ikke kan fil Historie, der fOrell:lH melie." .venlke
Soldater Hovedrollerne .pllte. al de.
en Pilsner.
Det er n.turllg!, .1 ... d.nne morlIQmme Trcklgver NIne, K.1I11 og
USle, alt .. Nleil Poppe, K.rl Re'n·
Restrlktloner ikke Iverkleltes Uden
holdz 0lt Åke Gronberx
Nødvendighed. Der er derlor It
Orund Ul al henstflle til Ille Borgert' II medvirke lit, l' Porholdene
Cbt A.ndersen Ira Nors vilde
Ikke Irler sig suledes, at Spiritusn
pl.je med Vindkralt.
forb ud bliver nødve ndig, Delle
I
gelder RUI.unlerer som hver
I llmle D.g~, da all Ikke Vir
enkelt Borger, Vi har lUe et Sil mekaniseret, som Ttlfæidel et v
AnivIr , 0i vi er alle inlert'uerede nu om Stunder, blev POlk, der p .. d
l, II det hele gUt levn! og rollil, forskellige Omraader ... Ir flnGer- B:
nemme OK t BeSiddelse a' mukt· i I
luledes at de lerresl mullli:e nel Snilde, ofle kendt Ikke alene D
RestrikIfoner forstyrrer vor! dag- ud over So~nets. men endogs .. d
lige Liv.
Dy!!r Herredets Grænser
kI
VI har Hdlt"ere hørlom en al el
Næftel al respektere Politiets de mest kendte Thyboer pn delle (J

Thylandske Opfindere.

Afspærrior.

Omn.de, Urmager Søren Nielsen o

I Bjerre, hvis Ry gik vidt og hvis ti
Under en AI'pzrrinJ/ al Hoved- solide Hllndværksarbejder stadig D
g.den ISnedsted hlr det knebel lindes I liere thylindske Hjem.
noget It fil folk hl al respektere
Samtidig med h.m levede Chrl.
Afapetrrngen I det store og hele sien Andersen Ir. Kobber.. Han A
gik det godt nok, men enkelte var født I 1824 og aøde 1914, 90
Personer vægrede sig ved II eller- Allr gI Han var en Mand, der Vir
komme Myndighedernel PUllbud. ferm pAll fingrene og regnedes lor
En Mind
næglede sIlIcdes en slor ~Mek.niku5·. der kunde en d.
klteJ/olIsk al respektere Alspærrin· Mængde Haandværk. Almindelig- N
wen, hin trængte sig liere O.n~e vis trnerede hin sig om Som · R
mereo som Maler og "'Ir Urmlgu T
om Vinteren, og det sk,I vrre I~
Ikke saa In ~Vlseverk·. ban i ri
Tidens Løb har fremshllet, lige- kl
som hin oglla vIr en Mt~rer I
U4 .. lv~1 II tet 41alke Anel.er,lrllllt lave line Vægle.
C
KM" , MIIII eV"I,
" . Thi IIH
II..,
VeslN
~Y""..;..S_·'"I.'_'· ,
" Hin
an"Herred.
!Ol I..

Sodal-DemoLroleo

·boel pi lindre - med Corl Ah:llrup.
Sommer vil blive
I Ve,IG' I Mor3;en 1<1. 20'1.: PIImen porte) juans
tidligere har
lord å 50 Drenge, .Jena Lønll:knlv· ,
~er.

i LIldsirand er
al den hurde

Kontrol med Brevduerne.

:ne er del særlig

Oeneralstabens Tilladelse
~ meget grundig
nødvendig.
. erlor foretages
Iler kan bebo es.
Justitsmlnlsleriet har udstedt en
Bekendtgørelse anguende Brev••
duer. Herefter maa Hlllndel med
n I Thl8ted.
eller anden Overdragelse al saml
Ited blev i Aftes Omllytoing og Porsendelse af
~)'e svenske Pilm levende Brevduer kun ske med
e Gutler I Trojen" . OeFleralstabens Tllladelge, ligesom
læl8lRe Traflkfor- Brevduer !.un maa slippes, opt •.
kke Ildlnol( Irem, ges, indflyves eller trænes med
StiS I Aften.
Oeneralstabens TIll.deise ,
I er del en munter Det er kun III1.dl ,danske SIalsT mellem Ivenske borgere, der er tilsluttet Porentnrne spilles .1 del ger under Landssammenslutningen
Nine, Kalle og al danske Brevdueforeninger eller
oppe, Kiri Rein- lignende Sammenslutninger, der
rg.
staar under offentlig Kontrol, al
holde Brevduer.
Brevduer, der I1Ihører andre
Personer, s kal aflives Inden 14
fra Nors vilde Dotge. Alle Brevduer skal være
mærket med Poreningens Numer
.dkr.ft.
f en fast Podring .
tla aJI Ikke var
Bekendlgørelsen lastslaar end)m Tilfældet er vldt!re, at det paahvller enhver,
v POlk, der paa der ejer eller befalter sig med
er var fInger- Brevduer, at gere, hvad der Sl&ar
telse af maskl· I hans Magt for al hindre, at
odl ikke alene Duer benyttes til Skide for Larimen endogsaa del. Enhver der Indfanger eller
enser
kommer i BeSiddelse ., Brevduer
harlom en af
eller Duer, som der ml8 være
'boer pu dette Grund III al anlage for Brevduer,
Seren Nielsen
omguende meddele delle iii Polik vidt og hVIS tiel
saml aflevere den eve ntue.lle
.rbejder sladig
Depeche .
Idske Hjem.
m levede Chrl-

ri

pfindere.

(obberø . Hin Arbejdsmændenes flllxloreninR:
i Hundborg
døde 1914, 90
Mand, der var
har holdt Generalforsamling.

Ig regnedes lor
Til Formand valgles Jens An'. der kunde en dersen og 111 Bestyrelsen valgtes
'- AlmindelI <;
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der allsaa I
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dog htl. d ••
beJde med R
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handles med
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at ollemRle
Linolie elle
vendigt Tr~
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Liuolie tller
facaden lidi
ferniseret.
Hvad ind,
er forholde
tidligere oli
lofter, Væ
Betongulve,
malet eller
ikke tidlige.
niserede Iso!
behandles ~
olle eller L
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al enhver
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ger
Til al repræsenterre Kredsen valg·
,
• re les Anker Jensen, og til Blad •
I i repræsentant valgtes Robert Rokgeo kjær.
r i
Del vedtoges al afholde en
CykleudfJugt lil VIJdsund en Gang
er· i Sommerens Løb.
I

Jer
el.

••

og

re
n·
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1941-42 faaet tilstillet 14,9~OO Kr. solgtes over
Nykøbing faar 1 J ,800 Kr.
1. KJ.
Køer t.Eksp.IC

Masser af Gods ankom mer.
TtI Thisted og Thybanens Stii'
lioner ankom i Uaar og i Dag en
Mængde Jern bane Godsvogne, som
gennem nogle Dage havde ophobet
Lystfiskere" forener Eder l
sig i Struer og ved Oddesund,
Paa Mora er Lystfiskerne for Tiden fordi der var Uregelmæssi/;!heder
ved at !ltifte en Lystfls],erforenin2'.
i Trafikforholdene. Til Thisled er
ankommen flere Gods-Særtog, og
"Ør~8.rd" nedlæ~ges som
der er stor Travlhed med at faa
de store Mængder al Gods ekspeLandbrug.
deret.

rs

Den Ramle Ejendom "Ørgaard·
e. ved Nors S0, der ejes af Stalen Br æodselsforeninK i Vestervign- under Tved Klilplaniage, lalåt sam.

Agger.
et men under en Storm sidste Efteraar.
ArbeJ'derne i Vesterviu-Agg er
1,'t"1 KJitinspektorafet har nu indstillet,
al der i Stedet opføres en Trælade. har sliftet en Brændselsforenmg,

).
e!
~t
n

Nanr forpagtninRsperiodE"n ud' ", ber, er del Tanken al nedlægge
det selvstændige Landbrug til .ørgaard- Id et Jorden som Græsningsareal kan give den samme Indlægt.

:rr:~IA.dl'ln

d"' r .. il
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som allerede har ca. 100 Mediernmer, der hv er har betalt 3 Kr. i
Indskud i Startkapital Til formand
er valgt Skomager Nørgaard, Ag.
ger, hl Kass erer :Sogneralldslll t'd.
1.. . _

i:! .....

1"' •• _:_, ____ ._

T._t.._.

I

Køert.Hjb l?:
Kalve 140 I~

Doubletk 19E
Kvier I Z2-1 '
Studel22-1

Unge Tyre 101
Prima smaa,
ringere
Prima store,
ringere
Lam
Alt pr. K

I
Indmeldelse
ved Henvend
lor, Havnen
Lejekontrakter
udleveret og
Lejligheder mø

.. ..

•

'tMb\sttd Hmt9

flom Indledlllnf.C 11110. Sæ!lomm, Roeme
hnr I den "hl'\w Tid haft. tl'!lvlt med
ut fnn Mal.cr!cllct brugt
og lIU glædl'l' de ,sIl{

J

fin Stuml,
lIt'lvfølgchg

IItæl'kt til Ilt komme ud og prØve Ban·
(kne.

THISTED, 22 Aplll 1941.

paa Sønnens Sølvbryllupsdag,
li[ () I ti j Il g, dl'I' YD. r
\fu J juM

•

FhkC'" f\'iels MOl <;ing,
, 'orUpor. og nu boedo hos sin
1(.- Hans!!!
FI~kt'I'
('li (' l'

gen Torsdag ACten og Lordag Efter·

lluddng yed et Møde i Thhltcd for den
lokale Lærerkreds' Medlemmer.

Ovn <1<1rliuc Udplantning <1f Rod.
spætteyngel i Limfjorden

Ikke sløse mcd Morklæuninucn.
1)(>1 kan Ikke betnic /'l Il( nt alosc
mei! ~røl' kla'~l\lI1wm , I Ul" l'iid:.le PUl'
Aft('llel' hUl' Pohli('l llol('\"cl en ht'\
\J('I :M('nnc ~ke l' palt Gl'und af mang\c-lHlo ('\\('r mnngclfultl MOl'khcgn1llg, og Ut'" I'l falth::\ rll'I'(> lJodcr u.
SO I( r" ,';om er mindlllo Taks t.
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J (' r.

Il'l I

meg'

KUl
(

h

Lærerindeembedel . Sennels.

Ikke respekteret C.B.erne og
saa
og
ham.
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Hille,
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oret
værMen-

<aldt
Søn?
og

Afspærringen.
En Mand fra Snedstedegnen
kan sikkert snart vente sig en
ordentlig Afklapsning. Han er
nemlig blevet noteret af Polit\et,
idet han fOl' det første ikke respekterede en Afspærring, der
var foretaget, og dernæst for ikke at have rettet sig efter de tilstedeværende C. B.eres Ordre, og
oven i ·Købet var han "fræk"
overfor disse. Det bliver sikl,ert
ingen billig Historie.
Samme Sted er der blevet foretaget flere Noteringer for "mørkelagte" Cykler m. v.
Hundredl<ronesedlen var ikl<e falsk
Kriminalpolitiet i Thisted fik for
nogen Tid siden Anmeldelse om en
formodet fa lsk Hundl'edkronesed-,
T

•

.

Fra
Den
Gymna,
hele A
Drøftel!
r epr æse
Gaar i }
Byraad.
indlmld
RV1'~~n

, in

l'·ru'Ol-UU"::.l

blev gift med
Vust, og de
Heskjrer, hvol'
l'. For 17 Aar
endommen og
Vigse, som de

Igte. og købte
i Ræhr, hvor

agtværdig og
r med stor
i sin Gerning
f ter offentlige
æret 8a~rdeles
og trods et
ste Aar, hal'

- ,-coT:-:Cc.-.

aaet roppen. en e v
det, lig'esoJll ban bavde paadragel sig en IljerJlery.slelse.
iS

!\lange l\Iorkelægnings(orsyndelscr
i Thisted.
Det viser sig stadigvæk, at der
er .Mennesker i Thisted, der ikke
har tilfredsstillende mørkelagt, og

der gaat' næst.en Ikke eenDag, uden
Politiet maa notere adskillige Borgere for denne Forseelse.

Ejendomshandeler.
Peder Pedersen }{appelgaard,
1\fomtoft. l\Iark, har so lgt sin Ejen~e færdes ude. dom til Landmand Chr. Tousig,
Datter. der er Skovsted. fol' 39,000 Kl'. Areal ca.
~5persen, l-Ies- I 2012 'rd. Sæde, Ager og Eng. Be-

3500 l r. for
Det dansk,
nu aUer kun
B;'HeUer Ul
New YOl'k.

I{øbenhavn
fol' en Bill
stel' nu fra

20-30 Op
Butik
Under
reilet en
af 20--1)0
skal kant
Næl'ingsul
bl. a. ogs
bestemme

al
Rknl veie

foruden

-f",~,~,T
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r'·"y .... u,,'l>

,""."

. -...... -_.,- -

Bellg- Røgmaske.Kursus.

"mte!

Dansk Brandværns-Komite har

al bo indbudt lil el Kursus i Brug af
mgik Røgmasker. Det afholdes i KøMen benhavn 17-19 Maj og kosler 25

Bjendomshaodeler.
Odr. Martin Dige, Ræhr, har købt
Laur. Larsens Enkes Ejendom,
Munkevej 34, Thisted, for 11,750
Kr., og Rentier Lars Ydes Ejendom,
Asylgade IO, Thisted, lor 38,500

Kr. Hver Delta~er skal medbringe Kr. Overtagelse I. Maj.
være en Feltmaske og en gammel Uni·
P. Pedersen Kappelgaard, Mom"en~
form .
loft Mark, har solgt sin Ejendom
til Chr. Tousig, Skovsled, lor 39,000
Kr. Areal ca. 20 '/ t Td. Bygsdl.
Formanden for Stoberiarbejdernes Ager og Eng. Besætning medf01for
l Nykebln,2", Laust S ø r e n- ger. Overtagelse straks.
h" sPliIgforenin~
e n, fylder i Morgen , den 2-1. Aprit,
_
Enkelru Maren Sind bjerg,
log
Hvidbjerg, har solgt sin Ejendom
60 Aar.
Jng
Llilust Serenaen har I mange Aar i Stationsbyen til Møbelhdlr. Lars
~et værel en fremtrædende Organisations- Hebsgaard, Hvidbjerg, og Odr. P.
mand, og hlln har mange Venner her Jensen, frøhøjgaard. lor 17,000 Kr.
Overtagelsen har lundetSted. HanJ• pSB Egnen.
delen er ordnet ved Niels Olsen,
el
Hvidbjerg.
- Husmand Ole Møller, Thorup,
lel
har byltet sin Ejendom med HusAJle beretligede Andragen. mand Thomas Jensens Ejendom i
Klim. Sidstnævnte giver 16,200
der ventes imødekommet. Kr. i Bytte. Avl og Besætning
la
Som meddelt er det Indenrigs· medfølger begge Steder. Ombytministeriets Hensigt at søge Bevil- ningen er sket.
lingen lil Reparationsarbejder i By• erne forøget med ca. 15 Milt Kr., Gardln-Ylden forkorte. atter.
I
saaledel at det samlede Tilskuds ·
Statens civile Luftværn meddeler. at
beløb vil komme op paa henveli Tidspunkterne for den dllgligtt Mørk, 45 Mill. Kr ,
Ilæ2n1ngs Orher og Paabegynde1se fra
Samtidig vil Bevillingen til Laan I. Maj er fastsat til hhv. Kl. ,I"ao og
eller Loven blive søgt forøget med 21,45.
J Ilt Mill. Kr., hvorved denne Bevilling bliver bragt op paa 11- 12 Bøde for Brislingetrawl.
Mill. ~r . Med disse Forøgelser
To
dde;sund '[ar sat
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Flere Penge til BygningsReparationer.
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I Søndags konfirmeredes i Vdllerslev
Kirke 5 Drenge og 14 Piger.
Stadig Morkelægningsforseelser .
.Politiet i Thisted foretager daglig
Noteringer for daarlig Mørkelægnjng,
og daglig gives der Bøder for denne
Forseelse. Bøderne ligger fra 20 til
40 Kr. Men hvorfor opnaa ssa<lan en
Bøde, naar man kan undgaa det!

et og til
Idet, ligeakte der es

130303 134568 135415 136960
138106 139387 149718.

Nye
•
lng

som
,
øndre D,•

søgnmgs14 AnsøSognei Efter-

ger

har
us, J. P.
histed, til
ergaard,

vertageldnet ved

Thisted .
•

~.

fra 1. Maj •
----{DO--

K ø b e n h a v n, Onsdag. Sta·
tens civile Luftværn meddeler, at
Tidspunktet for den daglige Mørkelægnings Ophør og Paabegyndelse fra og med 1. Maj er fastsat
til henholdsvis K!. 4,30 og 21,45.

For rsmorgen
•
I Dover Kær.
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IUII"" III,,\' jlttl>\Hwrll'
1I,'rrt'.kr hh·. 111,'1'11'1 jlt'r 1'1<11 C l

111'1', \;l'''o, ,,t lill' I'U" H,,,,i,, uf O'"
To."lIinll hOl 1'11 Ih·k l... 11I ~I,lLlt i u·

ntl r, hul' ,kr l-P' ret IIlilh- vrn s.'
aren, h,ilkt-t dOK ikk t· I... tnl.'r Htil
111111111 FurhoJd.",,, har emldu "n,I!·
f"rl. Ilt d"l ,. " 1,11,,-,'1 a rlll'jdol hu l'
UK' m ,·t! HRj,:CIl, OM' illlle ll Idl for
lilli"''' kun tlH • •'lI ll'II, nt \.urhwrn.
(on'n i nll"'1l \ il h'·II\·,mtl"
fi i l( ti l
Puhlikum tllf ru rklnn~, hn,dor For

Ilninll"n ol' 1Il1Il'11'I Oi{ IIwd h\"llh·
Fø rlUlIul. ~om IIlL'vnt har 2 I h,v edk, .. 1I1 1IIlIl:'lIfo,' Thi~Ii;'( 1 Amts (;ym1lIllI t,kfnrclllug 1I1111ct øhe

Iii Rita,
il ijrhcd ved O r",ulI illcriluCl'" IIf Lu ri .
,a'L"lløfornlløtllltuinU"t!rul!
, 1\ommtUWrlll', OjC t H"III1Z1Jj(I \,;U' Hovedkl'l'dlll' lLlI UUlltyrolllo IlItmld til et

)Iødc med Konlol"C:hcf Sink. Det Cl'
:.'Ilcningcn, at "~-mIHlIlIt:I'IHl IIkll l
CIrIllIlO Aindch'cldct mellem Oll lnn·
tid ng Foreningen 1 Thilltcd, og
pall ddte l\lude dmflcdes dd næ ,·ml' I"U -Smil lIl'hllj de '
Efte!" hvad Konto l"' hef S I o k opIYlIllr, \'iI ·1 Lærc re wdenfor Forenlngenll Omraade s idst i denne e l1131' fUrRI i nruste Maaned deltagc i
el Di s ll'ikl!lkolls u lentkursus. del'

skul IIfholdeø I Kobenhavn_ Disst'
4 Lærere et A I'neAnbcnhus, Skjoldborg,
Læl'el'
Akst!1 Andersen,
Dron,!, Lærcl' Poul Dunck og Lærer Il . De gn, 'l' hillted , Efter dette
KUl'IlIls' Slu lnin g Cl' det Meull1gcll ,
ni. dlllse Lærere IIkal virke som Instruktol"l'l" over f Ol" Befolkningen ,
men i først e Række overfor e ll
Række " HjlCljlekons ule ntcl''' , del'
.tIrUl Ige n i Kommunerne s kal s ina
som en 8 1al(6 K01l1lU l ent cl'. til
hvem mnn kan henvende s ig I
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"i l (Ic r 1JI Il lldt Pubhkum blive SN t
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S/Ul jjttJl' i Aar aom 8id .. t.e AilI',
"Hegner '111 i~h..!(l_FjeM"itale\'·

dtJl liiU" fOl" Thi~h'd . VtdkonllTlt-Il'
dc? Det er n.olltOl'dltof R I "k. dt r
oll!}'lh'\', Ilt Mali IIlore Summ",r tor
th, r ikke Tale om i Thlllted Kom
mune POI;tt>1l hUl" Ikke tngang no'
Ken JlIl.'rlig Konti Ilaa Rl'gn"kalJ"t ,

)11111 har det "nncip t!i'11 Can"
hvert Kvartal ilt lukke Kontord og
denne Dag fOl'ctllgC Cdddlllll'e n.
Udo"!"!I' TI' )'kudil'lft~rne ro \' - 1:1' der
ikke nogen Udgift for Byen, l :dgiftu'ne g.tar ind und!! r P ost en, Besty relst!&udglftl!r, men man mener
Ikke, lit de til nu h a r k o ~t t! t m e ", t
over 1000 Kr. '

J:k., Ir... Kuldinf 13l'dbancr. meh
de f1øal-e lianer har AIIYTlz\
Iv
Brug for dt:res .latenel nefolk
Ilingen .nu (h~g ikke
man kan faa 'røn'ene
de hliver bestilt. u&, "l
ne kan vg';øa hli-.....e fIoOgl!t
kede, men i Løhet JLt
mn,..
ug Efteraaret regner ~ med
kunne klare .ule
IJaa Banen,"
.,Situationen ellera for

nen ~ ..
.,For Priv athane rne er .
nen stadig vanskelig. og llaa
det i Aarhus dro ft~i ~ man

detle S purgsmaal, }! H,
Brændsel i æres der f or
nes Yedkonunende jo paa
&kauslagre, For Oliem
Skyum Foredrll.g"forcning
hll.vde Mandag en vt!1lykke t A ften
mende har ,-.; fa.a.et Tilsagn
Hojskolelærel' H olg!!r ~l II ri s e :l
Olle til Maj ~laaned, F or
holdt et m a ne nd e na tionalt F ol'.:dra g, h"or h ,m inds k æ rp e d e N ed- - FjerriuJevbaneM
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Overordentlige Foranstaltninger.
•

J Medfør af § l, Stk. 1, i Lov Nr. 182 af 8. April 1941 om Sikring ar Landbru·
gets Arbejdskraft m. v. maa. der ved Arbejder med Tørveskænng, Brun·
kuls. og Stodoptmgning o. 1., he runde r e rhvervsmæssig Skovdrift, naar Arbej ·
dame ikke er Led i anden egentlig Landbrugsvirksomhcd og det ikke drejer
,sig om de for Arbejdets Ledelse nødvend ige Personer, al ene beskæftiges Ar·
bejde re, der anvises af eller h vis Antagelse godkendes af den orfentli.ge Ar·
bejdsanvisning, hvorved forstnns de offentlige Arbejdsanvisningskontorer. de
s tatsanerkendte Arbejdsløshedskasser, de ri Medfør a f Lov Nr. 278 af 30.
Maj 1940, jfr. Lov Nr. 157 af 31. Ma~ s 1941 nedsatte kommunale Arbejds·
nm 'Jsningsudvalg og Kommuner i S am arbejde. I Medfør ar s amme Lovs § 3
maa ugifte Anbe}de re under 25 Aar fra Landkommunerne ikke henvises t il
Arbejde ude nfor Landbruget, me dmin d re det godtgøres, at de ikke kan f aa.
Arbejde ved Landbru get.
I O verensstemrn~l se henned paahviler det de n, de r agter a t iværksætte eIler har iværksat et -saadant Allbejde , a t rette H envende lse til en ar de an·
visende Myndigheder, enten ved Begælling om Anvisning af Arbejdskraft eIler med Anmodning o m Godkendelse af sted fund enAntagelse af Arbe jdskraft.
Samtidig med Anmodninge n om Godk e ndelse s ka l der, Iorsaavidt det d rejer
sig om ugifte Arbejdere under 25 A.a.r f ra Landkommunerne, indsendes A t·
test otn, at de paagældende ikke kan fa a Aroojde ved Landbru get; Elan·
J...--ett er til saadanne Attester udleveres af de anvisende Myndigheder og
attesteres af -de kommunale Arbejdsan visningsudva lg. Uanset, om de paa·
gældende Arbejdere f or Lovens I krafttr æde n e r antaget t il Arbe jde etler
endog nogen 'lUd har arbejdet herved, skal Antagelsen godkendes. Udt rykke·
lig (;()dkendelse vil ikke blive givet, mensna.fremt de anvisende M yndigheder
ikke inden 8 Dage efter Modt agelsen af Anmodningen om Godkendelse gør
Indsigelse, anses Godkendelsen for givet.
Saafremt et Arbejdsforhold, der om fabte.s af de foranstaaende Bestemmel ·
ser, ophører, skal Arbejdsgiveren indb erette dette til vedkommende offentUge
Arbejdsanvisningskontor.
Arbejdsgivere, der beskæftiger Personer i Strid med 1.o,'ens Regler, slrn.!·
fes med Bøder paa indtil 2000 Kr., forsaavidt ikke højere Straf i Medfør af
den øvrige Lovgivning rnaa.tte være forskyldt. Saadanne Arbejdsforllold kan
desuden bl'inges til Ophør uden Varsel ved Pa.alæg fra AnvisningsIlIyndighe·
deme.
Lo,'cns Gyldighcdsperiode udløber med Udgangen af Oktober 19-11.
De nærmere Regler for Lovens Adm Inlstrn.tion m. v. er fastsat ved Ar·
bejds· og Socialministeriets Cirkulære af 19. April 19·H.
Arbejds · og Socinlmini sten et, den 21. April 1941.
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Overtagelse I. M ajo

Mørklægning af Skibe.

Handelsministeriet har udsendt
ulsen, Vang, Beslemmelser om MørklægningsMikkelsen, foranslaltninger i Skibe og Fartøjer.
1 12.500 Kr. Naar der er givet Ordre om M~rk
IrderingsBum lægning eller er erklæret Luftværns.
Indtil
tilsland eller naar der gives Ordre er det
r. Tolbøll til til Mobilisering. skal der Iræfles en
~ors, Købe- Række Foranstaltninger al lignende
ha.
vurd.
Art som under Mørklægning i Land. se n,
sen til Alfr.
!,350 Kr. plus
i8s. 7500 Kr.

Porretningssalg.

MedIernmE
løn og Fe

ilst for Hus·

Købmand V. Jensen, Gundtolt,
I Jørgensens har solgt sin Forretning til Henry
E. Nielsen, Jensen, Gettrup. Overtagelse 15.
,um 8000 Kr. Maj .
I PSB
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Idunvr5nJng.konlor~1 r ThI·
De nye BeJ.emmel,er
nleder aenn~m om,r .. ende p .. Mand.g I Kr.U.

KOrll
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Arbeldslluhedskluernes
klomhed pli, ., TII- oa
.1 ledige ,\tedlemmer sk.1
Ve uojtc MEDd K.. r iod lor
~ .. ende.
er ueue d. Ikke, spørger
Daoskedens Vern.
"betlyler H Thomsen
Poreningen a' C H.-pIlRti~e l
sverre ikke I .lIe Tilfælde,
r Thomsen, thI eller! v.r ThIsted holdt l Aftu stil' en de
lin Meddelelse I:) ov~r Oener.llorumllng pu AfholdsHele Korp5el med alle
Del har nlvnllg knirket I hotellet
~rksl.gene
Porleden dels Kategorier al Tjenestegrene
vir medl, og Repræsenlanter lor
ler saaledes bruges 25
Politiet saml Instruktører Vir sæT'nde, og vi h.vde aliSa.
p.. Llsrerne. men dtl frgl indbudte
Som Porm.nd valgtes enstemdl, .1 de vir kommen I
mIgt Typo$\rlf E"on B e ri ~ I s e II,
or flere Dige sIden
ru Bestyrelsen valgtes
klar over, ar ArbeJd.' Thlsltd
ssernes Tlllldsmend ofre ::lucol.kerer Erns! Knudsen (Næs.slærkt opttgne De s~.l form), Tømrer Bjnar Kougurd
pISse deres diglIge (Kasserer), Maler Knu.:! Hansen og
Men vi Ikll have TH· Betonarbejder Akul Jensen. Som
dingerne lOrden. Sil' Revisorer v.lgtes Kontoris! Hans
e Oplysningel, der fore- Jltr gen Proslholm og Kontonsi
Ar be/dsa nvlsn Jngskon. Loul~ Hansen,
Eller Generalforsamlingen var
~ner et BflJede ., de
forhol d, thi eilefS kln der Kal/ebord, ved hvilket Overfil Anl/Jsnlngsapp.raret betleni Alfred Jel sen fik over raki
et smukt Billede al Korpset som
De, som del sklt.
Tak Ira C. B.erne ICir den Indsals,
Id Telefonen.
Overbetfenten havde glorllor dem.
lidt Frk_ ~ Nlel.en, Thilled,
Om Poreningens Opgaver ud·
hileire 2!5 MI' JllbJII~lIm
lilIe ERon Bertelsen bl l., at
'tldon
del Ikke blot drejede sig om al
afbøde Skader pli LIV og ejen~
dom. Opglven _bestod ogsaa l al
"lori Udbylte.
værne det Danmlrk, der Ikke er
beretningen lor ,~ar l s byggel op al Sten og Beton, men
som er el Sindelllgels Danmark,
dder det bl a,:
.dslarle/erne fra HI/ Jde der bestaar Mand og Mand Imelde kun ' " PIskedige lem i hele Pol ket. Dette Smde·
500 kg DagsfingsIer . lagets Danmark biomsirede, hvis
um Plord Inlel PIlkerL det fik l.ov til frll l' leve, men
de Parløjer fri Thybo· visnede og forkrøblede uoder
1-2 Rejser. de op· Tvang Pareo lor Danmarks Prem4000 kg Ilede Rød- Ild kom Ikke udeira, men Ira de
lJl en Del Inden Pisk, elementer i vort eget Polk, der
"r, Slethvlr, Redtun· vel vUde nyde Danmarks Ooder,
r, Torsk 0R: HIl/kai. men Ikke bringe de Ofre, som
ordpu Ilngs Kyslen Tiden kræver al enhller Dansker.
Overbetjent AilI. Jeluen talle
ti Ikke slorl Sn urr e·
Lne fr. SkaKen Ind· smukt om Sammenholdet, Solldaringsler pu SO-315 riletslølelsen og Kammeratskabel.
~ lel/~nde Rød,plClI~r Det lIar tre Garanler lor Landets
ptunge OR lulna Por PremtuL Man skulde lodde
havn hjemmehørende storlens Dyb fnt al (outla Nulifisked~ f Les.-Rende, den og Premliden
Historien var
pmkr. Hirsholmene og Poryngelsens KlJde, ud a' hvilken
~n daled~ Dlgt'lng. Krallen III Premlidenl Oud ~plllng
unden In SO-225 frem. Over betJen len Illte om Pil·
Redlprller III .Idsl Kel, som det Slmllngsmærke, der
25-100 kg pr Plrtøj hlvde bil ret Danmlrk Igennem
!r1et vir Ikk~ lisietre mange Traeng.elstlder, og som nu
pr Vetlky'Ien,
del Igen slOd '001 Varleanel ol/er et
rellt undllwellCSI/II, I'nlRI Potk
ne Irl Slræknlngen
Bndl/fdere tallr In.truktør KnUD
Klflmøller en enk~1I Jensen smukt om Oallskhrdrlll
300· ·600 kJe Kr0lol' B~vlreJ5e
d
Mrd Vild blfl/
O/'nenllul arnlJngrn, Iltr med
ca 50 k~ pr Blld~· htl~ PonlmUnKcn. 0llfl"lIwe
tlu mld Kroglorsk· llUlnlng hil/de h.'1 ('I .Irrkl
er "Ioledrl pli KrOKt nllloOll1l PUtK, 11.luUrdr m~d
kJ,( Kullfl pr Ihld . • Drr tr ti yndla' I.lnd~.
rnr brukle Sllurr~,
, dt fik rrl IIUrrd,· UforlIndret f/æ~kenoterloll'.
IItt OK desudrn 10
A Ilde 1M Ita/olll'ri~r 11 til 1.11 nd MII ole
HvlI"n" pr, f'lrtll
rt"Je l's/lIlIes 10'/1( UIOlludrd III
Indbrl"tn In SYd· 2.16 Øre lor .lIt Irl' Klllltr.
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stod 1 Il li g tuf('.
unl
og lHl.\ode Grundskolen For('nJugeIUI Form
flygtede er liL I'knbe Solldll.rllcl!:lfulelRe og
Ro- Knmmeral.!!.knb!lfulellll' mellem )!ed'
lernmeruco Foreningen ,knl hnle
pan et rent dnnl"k Grund!JIK- Der
:;kiil \'Isell ReJlP.,kt ror nit nr~t.-Itgt
dnm.k, ligesom en C. B.-llhg1IJe.
h"'lIdenlcn han er cln l eller I VIII'
fonn mnn LIlIIIræbe ilt repræsentere
bande LJlndet Og Korp.!!.et I)na en
værdig og eksemplnrisk )!nade.
Til Formand ble\ enstemmigt
valgt Typogrnf Egon Bertel~en .
fra Til BC!lbl'clsell vnlgtes folsrende :
mtifi-· PolitllJl'ncsten: Ducolukerer Ernst
mellem Knudsen med , ... nr NIelsen som
Supplcant S,lIutetstJenesten : !\Itllenn.end Knud Hnnsen mcd KontOrist LoUlsHanll(!1l som Supplenni
Teknisk Tjeneste : Aksel .Jense n
med Gasmester Knud Larseli som
Stedfortræde r.
Brnndtjcllesten :
Tomrer Korgnllrd med Ekspedient
Hnrald Thomsen lIom SUllple:Uit.
ReVis orer blev LnUT. Hallsen og
H J Froslholm.
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;\I and OK lhtnd Imellem. ud over
hele Folkllt Det er Sindelaget!! opført f
Dunnulrk, der ikke kan trærrcø a. Sp:
uf Grnnnter eller skydea I Gr ua.
boede i
Dette SindehlgeLø Dunmllrk b lom- men Ai
strel'_ hvor alt faar Lo\' ut le ve,
'De si~
mlln ..ilIner Oll forkrøble r under
T\'ang, Det er derfor OJl'saa C B e r _ boet t ~
s ig en
nes Opgave nt tilføre dette su,delaget,~ Danmark ny S tYTke OK fo r~
har yd
s vare det Den !ltørs te F a r e for O!l
Pleje.
Danske komme r fra \'ore cJ[lIe
Folk, fra de Elemente r bla ndt 08.
En!<.
der forsager det dans ke Vor OP11l.ve _ foruden vor Tje nes teopg8vc zindo,
_ er derfor, at \ ' 1 for bl h-er Dan- Aar gi
ske og holder vor Ager ren til de n
A.fdl
Tid oprinder ,hvor de t Igen e r e n
Selvfølgelig hed , at de, der h'"lr n) dt Gdro A
Danmarks Goder, og" UU \'11 br inge mnnge
Jegmd
Danmark Ofre,
Overbetjent Alfred J e n s e n tal- han dl
te om Sammenhol det , Samf ol eisen
Kirkel
og Kammerntsknbe t de tre G::lral"lter for Landets Fremtid Mlln skul- Fru D
de lodde Historiens Dyb f or a t forholdt
stan Nutide n . His torie n var pau e n
sidst
Mande Fory ngelsens K ilde. u d a f
faaet
Inllken Krafte n t il Fre mtidens
en hJ
Dund s pra n g. Taleren næ \'nede
efter
Flaget som Sa mlingsmærket. Flage t , der ge nne m Aa r hu nd reder
-l er
hnvde ba aret D nn m lU'k igennem Ti·
Datt
de rne, ogs na T ræng:;e]stider, og nu
Igen s tod som Va r tegne t o\'er et
eni g t Folk .
l
Repræsentant K nud .1 e Il ~ e n
des
tal te mte ressant om Soldnterhvet,
S;t;;,;
Hnn næyn ede de mUlltre Klltn~tro
Kirk
f e r, de r var sket ude l Verden m!.'n
f remhævede. at Ylllien blandt det
dan s ke F o lk t il at ville bestaa ::otadig \ a r til Stede,
T itle rne hils tes med B ifald De::o·
uden \ fir del' l\lu sikunder holdning
og en IUll fl Række San1{e ble\' sunge t . og forst "ed l O~"i!-Tldell ~lutt(!
de det s t æ r kt Ilntionall IlI".l'flt'de
Mode.
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fo,rsamling vedtoges det at betale
en vis Sum efter H oppeantal.

pa,
de.
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Mange Mor kelæ gningsboder.
sal
Mørkelægningsforseelserne
i fOl
Thisted f lorerer daglig, i Dag blev mE
der saaledes givet ikke mindre end Cn
7 Bøder , hvor af Hovedpul·ten var ve
paa 30 Kr. for ikke mørkelagte de
Vindu er og 20 Kr . for Cyklelygter Iv
. P,
uden Afskærmni ng.
Thisted Sport.sskydeklub
er nu ved at have afsluttet Vinterens
Skydning, og paa Søndag slutter mall
af med den traditionelle Pl'æ:mieskydning. Klubben har opnaaet mange ud-
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THISTED AMTSA 1118
Fredag

den 25. April

Statens civile Lultværn kræver en Snes Mand mere til Brandtjenesten og endnu en Hjælpebrandstation.

Den Luftværnsplan for Thisted I væsenet i Danmark, Kaptajn
By, som for ret lang Tid siden Sohroder, i en Samtale mod mig
indsendtes til Statens CIvile Luft- har godkendt Brandvæsenels

værn til GodkendeJ;;e, efter at
den første Luftværnsplan, som
man ventede paa et hah1: Aars
af Tid, ikke var godkendt, er endnu
ikke kommet tilbage med Paa!egneIse, men efter hvad vi erfarer, har Statens civile Luftværn
paa eet Omraade overfor Luftværnschefen ønsket visse Ændringer foretaget i Planen, nemlig med Hensyn -ti! Brandtjenesten.
Efter hvad Brandinspeklor
Eske K r i S t e n s e n paa Forespørgsel oplyser, ønsker Stalens
civile Luftværn mere Mandskab
til Brandtjenesten end de i Planen indbefattede 18 Mand, nemlig henved en Snes Mand mere,
og dernæst ønsker man en Sprøjte mere samt en Hjælpebrandre station mere end den ene, der er
i Henh. til Planen, "Disse Krav
I
er kommet saa meget mere overer raskende", oplyser Brandinspekloren, "som Chefen for Brand:sre
t-

r•

IS

Ordning, som den er foreslaaet,
for tilstrælcl<elig, saa ikke nUndst
af den Grund maa vi sige Nej til
Søndagens Fodboldkampe.
rusge sidste Ønsker. Sagen skal
Paa Søndag fortsættes Fodboldnu drøftes i Bl'andkomnrissionen, turneringen, idet alle TIlts Turne·
hvor Svaret sikkert vil blive et ringshold paanær MellemrækkeholNej. Hvad Sprøjten angaar, har det 'skal spille. Der bliver een
Falck en Brandsprøjte, som ikke Hjemmekamp paa Stadion. hvor !B.Holdet skal spille mod VesteIV1~
er ulrekte med i Luftyærnspla- og rnaa være Favorit i Kråft a~ SI·
nen udover at den el' bemærket ne hidtidige Sejre. Holdet stiller
som slaaende til Reserve. Mere saaledes op:
K. E. Madsen, Rein. Jensen, L.
Mandskab kan vi imidlel'tid ikke
Aaen, H. Jeppesen, K. E. Pet~rsen,
faa, hvis der da ikke skal indkal- V. Kloster, B. Christensen, Nlssen,
des flere Aargange, og jeg kan Tage Petersen, Villiam Andersen
heller ikke se, at vi har Brug for og Eberhardt Lynge.
2. B-Holdet skal spille i Bedste~
flere end de unge, vi nu har."
mod det derværende B-Hold, og l
Det synes altsaa, som det kan denne Kamp er Bedsted Storfavovare længe endnu, inden Luft- rit. Tbisted moder saaledes: H.
væmsplanen bliver godkendt, Christensen, Aa. Madsen, Helmer.
hvilket er saa meget mere kede- Andersen, K. Kloster, M. Brogaard
K. Sørensen, Aage Jensen, Jens Pe
ligl, som man kun venter paa dersen, J. Norgaard, O. Jensen o
Godkendelse for at sætte flere Ove Hansen.
Endelig skal Juniorholdet t
Ting i Gang under denne, nemlig
Husvaglordning, Pulterkammer- Holstebro og spille. Holdet. m
trods sin uafgjorte Kamp I So
rydning m. v.
dags i Nykobing være stærk n
•

Stortyvens Gavmildhed kostede

til .t kunne vinde denne K~
Holdet har faaet denne Opstil1m
M. Odgnard, P. R. Niss Han"
A,ger Blaabers, Harry Solm:
sen, V. Brogaard, N. E. Wes
gurd, K. stausgaa;d;, A~ge

I

Fle re C. B.ere i TIds tcd ?

T il P!,8nin ~ lir POIiUsta tion cns
liOhlhlllndoccntrn l m . v.
Lu ftvll' l'nstJCUCslena Kommando.
nt læ- central pall Politistationen I Thisted er nu ved nt være indrettet
I Mis·
Derned vi l Stationen", HOJttll lcr~
.
nppnr?t blive flyttet, og om kort
Tid "il lilie Byens Sirener kunne
slnllr f~ernstyres herirll. Det er SIlU l\(i!nmgen, I'It C. B erne Iler skn l ho lde
Sted, V3gt Dognet rundt samt.idlg med
;t pa~se en Observntioll8tjenesle

,

Grimt Uhe ld i Østerild.
TjcJlt.'s lc karl faldet ned nI Vog.

nen og foIl).vket uf Hesten .
l Morges skete dor i Østenld
en styg Ulykke, der vil binde en
ung Tjenestckru·l, Harry Skytte,
til SygeleJet i Jlogon 'rid. lIall
tJener pn.n ,,Balleganrd" i østerjld, og skulde j Morges sammen
med Bestyreren kore ned li østerikl llC,Jær for at saa Kunstgødning. Pna Vejen derned vilde de
holde rved Harry Skyttes Hjem,
Husmand Holger Skytte i øster-

rll Klrketuarnel. Disse TliIg har
været planlagt længe, men slanr nu
nItid snart foran Virkeliggorels e . Man
mangler imidlertid det vigtigste,
blev nemlig lndkoldelaCl af endnu G lid.
C. R-Betjente, foruden de 12 der
Da Harry Skytte sprang uf
er kommet l Tjeneste. Do der' endVognen, forfejlede han Springet,
nu ikke er kommet Svar poa den
første Ansogning, er der i Dag tiI- snublede og faldt ned bag ved
gaaet Statens ciVile Luftværn end- den ene af H estene, en ung Plag.
nu en Skrivelse om at fna 6 Mand
Den blev forskrækket og spal,keindkaldt 111, da man ellers ikke knn de ud, hvorved Harry Skytte blev
bestride Arbejdet ved de nævnte
ramt i IA nsIgtet. Læge Saabye,
Ting.
Tømmerby, blev tilkaldt og an-

' -iJdsundmodern e f or 25. Ga ng.
Vildsundmoderne bliver i AnI'
1. og 2. Juli, og det er i AnI' no-

lagde en Forbinding. Harry Skytte var -bevidstløs, men inden Ankomsten til Tb isted Sygehus,
ham, 'Var han
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IIlglel RU/oImel yderhf{en' skIl Egn, er Ile
blandes 15 Klo: S/romel Of{ Klid
Medens}
al dømme'
Sølllbryllup Natlig Luftalarm
de ejlenlligl
nSlrupgg i Thisted
tyder alt pal
kan Mandag
Folk tændte lys for utU- hgunm ve
Ibryllup.
udkæmpet
dækkede Vinduer.
Særdeleshe
teder
I Nat hOllde Thisled By sin
Havnene.
tredie Luftalarm, der vIIrede ROdl
en Time, In KI. 1,3 1 1112,41. Der Slyr/kampll
SIlIIS dog In(!:en PIYllere ollcr Byen, ban.lemen ts
og der skelc Inlel som helst her komme hl
pu Bgnen
gørende R<
Pollliel rykkede ned I Komman.
Allerede
dorunlmel j Polilrstllll0nens Kælder,
og prakUsk lah alle C. B ere, der Ira Athen
er tHm" ldt POlitil'I. mødle hUrllgl -.._......~
pea StalIonen Der mød le ogsaa ;"
nogle al de øvrige C. B er e, hvIs
Specialuddannelse endnu Ikke er Udslykning
afslullel, men disse havde Ikke dom i Sine
Pr u
behøvelIl.I g ive Mode,
Mani:e 1'hlsledbo~re sov Ira det tik Tilladeli
hele og blev suledes Ikke for- Chocolade
under styrret INalIesovnen, mc n ogsaa I Sommer.
Thy
I paa mange gik i Beskyttelsesrum Der
Jo .11l1li. var saa godt som mgen CIvil- lorening &I
personer pea Pærde t Oaderne. Kr. bevng~
~id'
- Del"
St ældre Æglepllt, der Inieianende
.mgellel kom Inieianende kom geaende fra munens
og IUlflt'r- cl Selskab i Paartolt, kom i Be,.V.g.bon.
hlr Illori, skyttelsesrum I den "s!IIge Bydel.
Om~ider ~
jeJr bIlIler
Polltlel konstaterede, al der II dl;n dan
Jeit IIPI ogslll denne Oang blev tændt
Royultutret
Lys I adSkillige LeJligheder, Bn- ll\lddli! KJ.
De 1111 Ireer O I, hvor der Ikke var
.Idøle GanR
for Re.len mørklagt,
og man Indskærper
med dem, aller Pol k, at de bør lade VlnHovedvao
u.lI'deliA:, duerne ve re Illdækket om Nallen .
i Tbis
faa el Ord Imodsal Pald skal man være
I
I megct varSOm med al tændt Ly~.
Thi!lted
godl NORI!' 5 ltdt'r I:ur Polk I Be~ ~ Elltrnuddl
I skyllelscsrum
010/:
løder Ly~el , lor Vølldlo
lIære brær.dc
j
LeJlIghe:der o~ pu ' lilo/:(! Bydel,
'TrappeRlIl1gc .
Slig I Illtlit man I' sltmdt'll' ~
.d,,, Artrn Ikke Røre, og det rr for8vrt~1 o~. hll'v • det
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gr~"l

I.ull_

nlnrm l 1'h;.,I"l Kr. 2,11. Illu.au P"
Tllm' OM I() Mhmll"r 1I'c/H'n, oj>t",rl.ll
,\I"rut"", /l"r nlr Ikkl! bk~t 1101:1.1 i
rll!~lp.d

Am!.

Und". Alarm"" blev "~,, nytndr~1..
tcd.. K"mmundoccnt, ... l I Kll'ld"n'"
IIndu l'(Imll('""ard~" I 'rhl~l<!d IAlCcl i
llr"~ fo,' f',·~t., G"nl\". Der er ber op... tllIet Borde OIC a",,,ka sumt lait 8
1'~lur-oru',·, r. I cL Lokale Oj! 2 i cl 1.1_
stødende. Gennem ~t OMlrtllllnll"'bonl
knn de (",."k"IHgo 1'elHo"saml.al,'r
rlyt-l"!l til netop deri Tl·lefoll. hvor ,le
~k." modtag.:", En 1'defon .illA .... r dlrckLo.< ForbJr"I~I=ru med den V"I;1-PC>S1,
dH ~kal "labIere.;, i Kjrl;:ct",..""t. mcd~"s ~n

anden

rder... n

.. tu ..... i direkte

Forbindel...
n".d
Teh,ion""ntr:llen.
"I,,!"jd.... ~ c.- dor 'mbtulrt "n Slikkon_
takt,

h"o...ul

Poli~sI.aUbnen"

"l>p:lrat kun IIIslutte •.

,m

Thisted.

Pas I'~h Ikk .. III Iwnde LyS t ikkemørkJIlIIIe Slue!"_

an··~"

rar d,'"

j

Telefon-

n"t ..,. altsnn

",uligt r.", <lcnn" l{ ... mn.a.ndoeentrnl at

for at
aab..,n Irl

og Hegn -

O"er'llra;,,,\.

~";'''I

I

som

Kaution

Gymnasiesagen.
NI~"I';"K' Ol"'''''· jp",I.,,11l
I
tlfI~h /o, l
]>",,,nl/,,,,,I,, .. ,,

G,...,

ml., ulll"" f"III"ml< M, ,I ,Ic!"!
Xr~"hh'K!1 HIIM,J har b. uth'l III pp,~H" '1 1;",umuoA.lt (jymmi~h",' i ;"\ll,,!Ji/lll. Y.n prh·,1I "1,1,·
..,. '!~r "Jt"".. I" Iihd"br3,1t"1 1"1' "'"m
Tmll 1f1.01J/) Kr,. ,,~ 11".- "llr"I'j,,~
nr·~II1 •. IIf'IS{·r
Ibr al ~k"rr~ ~.,!, 1lill!·t~ ru1nH StoUc'. 1M ~r H<D"!!!:-

u·u, al Sk"J"ltanl!~II I det Il}" (hmIla~i"m. d"r hll"'T ,I,·! """,.1.. (hml'Il~jurn

i

TI",1<.,1 ihul.

bkal

1..,-

IH ",k' c·rlI" Solmnl"tl",;,·n.
f;,ulnll 'op!iICI:"r d .... tiS h"~"ndl
;n~l'fl ..\fllllt~·lel 1m ["rHJ,·t~i~I'lIlg,...

Lnluil'l<"ri,·j lIe" Irln-"I' H... ·ultat,·' af
~111I':;!"rlI:1H O"en·"l,·IS"T. ni :';-,kt>Irjng IlIar Til~ø.l':fl om St~t~til kn,f
hl,,! kvmn"umlt Gnnna ... ium. \'i!
.\Tbl'jd~ rOT OpTI'U~ll;,' ar el Gjmna.'ium I Til i~led
nBI!lr!i~'"
bli,·., rQr!>1.t . ..an Xd" ... IIing-GrllUlaSII!I \il; hW'rL Vltld .lk!! blhe dl,t
"n<:;:;lo I TJlI"led "\mL

led~

hele det Hjælpearbejde. der,
I'uaknmrnemle Tilfælde kv.n komme til
n~ fnld" for. Nanr Hj!J!;tnlertclernnen,
!iom slaar i dIrekte f'orbmde18e mf!ii
LUfl'-remllkewnmnndol'n for NordJylland, om kort Tid bliver flyttet fm
Pohlistllt,onen "cd paa K-ommnndoce"tl'lll~n, vi! der blive etnblertot fast
Vngt ved denn.. Nu blev der heldl!:"\"s Ikke Bru!;;" for mL mange Telef-onopringnlllJ,,~r fm KommllndocenLrnlen
l Nat, OJ!" 'nan benyttede deriol' Lejhl:"hooen til at ~ætte C. B -:'IllIndskn4
bet md i Pasningen af Telefoner og
O mlltil lin lrI' bord.
Sel>' om det nu er tredle Gang, Thi-

,

,,,

Hummerfiskeriet.
FtskL'rll1l fra. Skagl'D mt<'r lhb\'arnJsrl'jcr Ol!: .TomfTtJhllmm"r l'-r bl''"cl grnoplag.-'I efler læng"re TnU
Slilstand. op:- l.nkelle Baad" har hah
Fangsll'r paa l\eh op iii 400 1;;,1:', Pr.611/l for R~'.iQr (Or :J,/kl Kr III 2.50 Kr.
og for Hllmrn(>r 1,ElO Kr III l,Q.l Kr~
IlI'ilket er del lrodobbto\tc> af Prbernt'
hIl' Krigf'll.
Eaade H ummer o~
!'Iejf'r ('r viglige Raaprooukler ti!

HerlllBILkfabrikeru(' .
r .Fjor fangcdl' dl' Ihflandske
Krs lfisk<'f l' IOj:!cn J omfruhummer o:!:
ua:>ston ingl'n Drh\'andsr~er, fortælIt'r Fl~k(>l'ksporlor P. P e I e r s I.' 1\
R n In m e r , Haustholm. og der bh" rr auLn.!;!l.'hgt hellQr ikke no!!t'1 af
d~'lIe Fiskeri [ ...\ ur, lor,Ji Flsk;,pta(T_
Sl.'tne Ilggl'r helt ude i d('n fo rnUllItl
Zone. De-sud~n vild~' dt'l "ikkton o~_
saa blil"ll Imt->keli-gt at skaffe 111- •

sted har Luftalan'll, har alle Folk
cl"svler,." ~mlnll ikke lært. hnmlatl tie
fOkal forholde sig. udbl;]er On.r\)etj\'.nt
Alfred J c n /I e n. Vi !:l.a • Nat flere
E~empler -j><Ul, aL der ble\' lændt Lu
i VmdUCL1I". Mange Menne~ker b~
Ker ut rul! .. derc>s l;J Ø,-k1ægnintzsgnrdin"l' 0l', lInIIt dl' l!'allr I Seng, (lg n"ar
de sn;l "/lagner m.dt om Nulten \·...1 stm'kk,'li,;r Olle og BPn~in til ...aB
Lllftlllru'mcn, t.lendor de Lyset 0Ir lauge T"rl.'. Fiiikt>rn\' \\lau holde ,;Ig
Il:lemmer, nt der Ikke er nlUet ~d
hl Rodsl)(l'lIafist..i'rl el, ru"D dtll ; II'"r
Det er den Slup 1'in~. der ikke ~'Illlll
')~~l.Ia f'el Rodt. J dl' -"id~l" Daj.!'t' ha r
}'l~k('rlll' fm Hansth olm hah Fanj.:ske, ol!' dH vil deri>;>r væ~ klogt at
SII'T pua ml'I\(,1Il 500 og 700 Huhk ilo
bcholde Mprklæ]!1l>ngsgnrdilleme node.
i hve-rt Fuld I Sove-l'lI!rel~mll.
Der
III'. Band. og Fj.~l,'n er af mNtl'1 hn
VM' oggun
nIt ror ",e/tet ~'s pau
K~'Alil~1 11,' r (Ol' [k1.:1' run~!\'1 'Slld i
dt'tI sC'tll'r,' Tul. 0-1' man maa ;-,~1
Ill8Ilre Trappetran~, og F(I\k nlU
hUl!ke at ~Iukke efter sig, mdtm de
~J\n ud .fra AI Slldl'fi~k(>rII?IS 1','rlod"
!'l' wNli fo r l Aar,
par i Kælderen. Under Luftahlnl\ er
det dobb..lt \'igtigt, at ikke- den mindste Smule L)'!; kali I'C$ udefra.
Der val' ikk\) mangc Fnlk pall 011Mange Hindringer oyervundel
oWl7Ie. da Lurtalarmen blev givet,
men andre er tilbage.
m!.'n dt:t \)r der jo almindehlt\i$ Ikke
Nu lægl:<ll' dc:on j!:amle Cirku~
i
paa den Tid af Nattt'tl. P olitiet havde
ud fl'tl \'dby. Ophl·lIddl.t kommt>r
dOK fat i el IIIldre Ægtepar, $om hav4
de været til Sel~kab paa e-n Gaanl ~1l.3 .sent i Allr l>Om s~\'anl[~l,
uden for Bye n og nu \'111' paa Vej dc:or har Vll'l'l't "or~ Bewll'rlight"der
.overvinde. Illden alt blc:ol' klnr til
hjem til derea Le.Jl.ighed \ ThUltcd, De
hnvde Ikke bprt no~n Luftalann, s.aa rej~n, Premierc>n finder. $nm
de kunde IlIIturl1kVI. Ikke 'Vide, at de /l:el'1.' omtalt. SInd • &''('ndborg den
Mllj.
iklrt! mutle feme! PflII Gaden.
Dir. li: O1 Z j! r udbLlel', at tot af
HOi FIpmten af rift C. B.-MattdSamariloel'De oe an_t HJ_pe- .t.rst.. ProblemlOl' for C'irku. i
m~bb. der 8bl møde UQdar Luft- har ~ret \'anskQl\l'h('d~mt"
a1um. indl'andt Bil' PH de analt" tu lndre}8l'tilladeolse til ...n ....
• ldkt4dtr i Nat. Dten der var dog Artlllwr. En Tid !lU. ,I"t CIJt'$&a
etabIlte IbM fullbblndtl' ~",rbørte ud for Transporten. mc>n
A..... •... d 'h~ _ IIIlllira Ild ret ty. d6~ har bl.'r Itlllc>t 'ilt vl'l"nligt
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'I'hi,,(ed havde i Nat
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Tdr. L

~ ill

(redie Luftnlarm . 1).' 1' blev nolel'cl
fl er e fol' at t æ nde L ys i 1.A' jli Jt"hedcl'l1c.

Th isledboerne oplevede sidRlt'
l11('n til
Nnl deu l redie og h idti l længsle
vil (let L:l ftularm i Byen. ]0. 1,10 blev
del' pm~ p oli tistationen giver F ol'yursel Lil Fl yvc l'vHl'sel og KJ. 1,30
blev der slanet Luftn h\l'lll. l det
f olgcnde 1\llllul
hyk>?e Lu(t~
værn ssil'enel'ne deres stigende og
obn~ Uge
faldend e Tone r udover den sovene nævnte de By og f orst K J. 2,<10 efter 70
Minutters Ophold i Kælderen lod
mm
Afvarslingssignulct, san Folk atteJ' kunde lægge s ig til at sove.
"
Den f orsl e L uftahmll i Th isted
"
fand t Sted Natten t il den 24. No:
"
vember i Fjor. Alarmen var ede I
3 Kvarter , m edens den a nden
"
Alarm, der fa ndt Sted omAfte ncn
"
mm .
T irs dag den 11. Febru ar I Anr:
,m
kun val-ede el K\'al'te1'. A larmen l
Aftes va r saaledes den hidtil
"'C. man· længste
og den, del' Jmm pua det
mest ubelej li ge Tidspunkt, da sua
at s ige hele Uyens B~folkning var
gaaet t il Sengs. J 1\.linuUemc efter Alarm en blev der Liv og Ro-Dage, re. Alle C, B,eme piUUlæl' de, del'
nde Film tilhorer Suuitetstjenesten, mødte
kuru.'1.ne- pau deres Sti llepladscl', Husvngil George
terne m. v. lnh gelluC'nl Gadel1le.
en gamle, Pau P oli tistationen mødte hele
SibIrien!' politikor pset og de uddannede
ntter over C. Rere. og del' blev straks sat en.
aJd pM Patrulj ering uf Gadel'ne i Stnnd.
kommer Denne synes a l vise, at Luftalare apiller men blev t aget med UQ af Been Mæng- folkni ng og at slorc Dele af den, &an FiI- nc f ulgte Opfordringen og gik j
d "<)m en Krclc1erne, h vor ikke aHe havne
har været det lige vllrmt. Det kunde dog
ikke undgaas, ut Politi~t og
lt'n flOm i
C, B.erne mnntle foretage enk~l~
Ilinger, r te Noter inger, da del' var I..<ljligden dl1.n- h eder og Ihl He, h vO!' Lyset Rkinnede ud som val' der i1<ke Tille om
or "id1tte
Fra Mynclighcyal 'rhea- Morl({'lægnin g,
t,l 1)11\0.
der nes Side heder mnn 08 IJetollf'.

t

h 1'<..'(lle

er ,'I vel
gnat" d t'(;

g

ut d!.' r val' nlLl'or !l1 unKe Steder i
Nal, hvor mun lod L yscnc bmmdc, llll'dcIH-I mun gik i }{:l'ldcMw,
og ligeledes var der fol' munge
Sledel', h yo r I11ml l æml lc Lyset. i
Le jli gheden fol' at r ulle Ga rdineJ'lle ned I
P nn Gnderne vovede Imn de
fæ r reste sig ud, mell sun godt.
som de fl est e uf de offentli ge T il- H '
fl ugtsru m val' u'get i Brug af
F olk, der var ude. Alle Grene indenfor
Luflværnsplanen,
del'
endnu ikke Cl' godkcndt, syntes nt
klnppe ved Ahu'mel'ingen i Nut;
kUli mun det snart hnabes, at Plltnen bliver godkendt. saa Hus..
vag tor dningen og P ulterkummcrryd ningen bliver gennemfort.
Med Hensyn til Sntt1urhejdet mellem Politist.ationen og Elektricitelsværket. der svigt.ede sidsle
Gang, gik det glat j Aftes. Kun
bl\. Sekunder efter, at A1am1.en
var givet, lod Sirenerne ud over
Bye n. Det vil dog sige, at een Sirene fungerede ikke, nemlig den
sidst opsatte Sirene pau Stadion
i Dmgsbæk. der ikke hul' kunnet
tilsluttes de ovrige Sirener i Byen. Dette bevirkede, nt mange
Mennesker i Dragsbæk nedenfor
Bonunene ikke horte Alnrmen i
Nat. Sirenen kommer imidlertid i
nær Fremtid med ind under den
fJernsty rede Ordning fra Polilistationen.
F lere Borgere end tidliget;
Gange synes i1~ke nt hnve hort ~1renerne, selvom disse \'m' tydelIgt)
nok hvilket gikkcrt slnnt' i Fol'bincll'hm med. nt Folk gnnske simp<'li sover hnluu('st PUIl det m~vn
te TidspunH nf Dognt:'t, og Ikke
Cl' san leUe uhække :;011\ forRt cl1('1' $idRt pan Natten .
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iv-elfO'e, og, forældre vil formentlig blive draget _
r var ved .
•

lyde faaet hl Ansvar,
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lan faktisk C. B.-eroe taar Skilte.
idrig været
C. B.. Styrken i Thisted
udstyret med smaa Skilte,
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Ved det konservative Folkepartis
'ormands- Repræsentantskabsmøde i Køben'orskelligt, havn i Lørdags valgtes til Hovedtil meget bestyrelsen bl. a. Fru Bertha Bjerrealminde- gaard, Thisted.
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for disse dre Tyverier paa Esbjerg flskeri- _
:
rmands- havn.
Han var Ikke mødt i Retlen
:
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et Andragende om al den
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den. "Fur IlI>gLe D~ge siden fik d~
TIU S'tED .o!
Skrnurcmme og Hu""".". .._ og nu It...
tl~
endvidero:. f .."el <Ul sm"" ov.. l~
Mruing.,kllu, der nn!rivu, h,-ilkw
Tlcn,,~lcJ;ren d~ horer til.
C. B-Re\J~ntcn" hat f:l4e1. "rllnn~ Skilu, h"orV<I..'\
Mt Ill<'II hvide 1lop;na""r f<!;:lu
,.C. .ll.-Pollt'".' Brandmandskab<-t hlU"
Ski!tetld'o<t-.
fuML NUl' skilu> med lIvhl\' 'BoglItaver.
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"M. ,JO<'1
Enke "B<>di.l l'
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",.r hnr ,,,,l lLell til tien Ung. 1111
II I\\"I1t'11 kuu<h.. JIl'r+'.'~ rlJ.'I~liø: r.h,t
'H\'\'III',," lil /l1'l hrlr ~ .... rt'l nlltln'n!!Igi III U)JIlI"(' Ky,~t)ll1ndeue IIh"d~t'
lItIII n' fur "t kunne ol'l\'<' }<~Itlkl,
Ild, OK UtlNt'l"ingt'n og lI:lndIll/lIII/'JI'l'n "f de /lt,m' Hallol{' I"-'\ll
oIt'n IIl1bn.: I,\'sl er Ikl,e blot vuullk..rlll. Ilwn dl'l sk{'r JIl,\tlIiJrt Ilt
nOIfl'1I kommer Iii l"kadt' dN'ved,
,I('t "Itder ItllM'rlt pan UnBtlenc, og
det. hli\('I' (tl:n'(' nskl>da~. fordi
Hnll r!l'uc Il t ikke kltll ..wttcs ud
IIIlII I)a~, h\'or dllr ing('n \'anIIkl'Jigh~"1 \'tld{' \;l'I'l' \'(-d III gRlI

GI"I,I_rl'r J"C" h~""M ""d,tr" ....
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ud.'nt.-rr h"nø (;~n,~t ,·.,,1
Fjnm"n hcdd, r drt .
~ I ,,' ~rØ"" , h:l)mmu".II... ~!'·rrl·
,len 9. d. hl",· rl,'mlnll'l ~" Cd·
"r Thi.r,'d t..:J"b~t~'" :;kjud.'·
Pant"l'rol p kt>r, hl'ilhu ,i ..·,... r
elor JII~I)IJll<'n ",'Il:!::
1111il I,,,r ,,,1010'/11 l'tI II<"
,'cd, irør ..... Dørtl,lllu·,h·
!l"ri .... I~I' ~{ ~, .r~ntJur ud rm ('II lInvIl. og vanskelige
ni [ørund,'! (øu~l'uiø" 1';1"
Lnudinlfllrorhold hul' I de senCI'C
i",ldæmmt' d SI)kk.' .r Lu"fJ"'AilI ydllrlrgcl'C Itl-dllUt Fiskcdnge, In'lIk,'" Pekl"r:ali.-rn ..r nu·
11t',~ AnUrl.
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.It. dl'rhlll~1 kurH'" drl"" l'l~k,'rl 111\" rl, tdt ov.
fru 1l"n1J1l. nwU hlIv" 11"",,,11' I d,'
nu ..." !."nth .... ,llk'.rh.j .. r.tla ,h,t milli
I~n 2'l-lUIr
hl'lnrAiOI lIfJUl (." ~;d\·rol,,(·. III
mUII" ].JI,rll. !
dl'r 1J]J\lI'r V"Jforlol!lr!t·lfWr ",,·lkm
1)"ln. }<;lIhjc]
I hl' ,,('/. og ,h, r"n<kelll.' · Jil/lkl'rHm"! fra et
h'jl'r.• It,t bh"I'r ".nIllIll" Forhulfl Oll druknet,
/lOlO r, I,;k,., al Fi~kl~rp f Til liI.rKnh)'lIM'n ,
htlllr,' <lg vrl"t fillkl'l' fnl 1'h)'l>oDIt'kkel (}
,.on Oll Ikke hInt \'11 Ky·rtthJlw/l'lll· mod llit>linll
0l1tAV
<ldn' Fiøk('n frn iJlmllthol
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nen. /lien d"r \ ti !l('lvSIIgt hurtigt terne. II,,"
bli\',' IIknht NI 1>I'lyd!'!i" Kl1ttcr~
øjeblik, mc
flnllde hJNOlm'horl'tulu her.
KJ'/l.mpp. I
Det nnforNI vt!l("rl', at. nJl('rc<h'
han aaa hu
nu t>t Fi"k('f!et rrn 'fil} ky"Wtl be-

naø.ede Ilt
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kranø u'\ t i
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hnni' L Ig, l
S tl'llnd er I 19111 fl"kd 0.3 ilHlL
Pd. FIsk til en Vlt,rth af 2 ;\ltll ,
Kl'. (>g den Dng lIu\'ne" er færdig. VII Fangsten hlt\'(" mellt't.
stnrre, fordi lInvn{'1I kommer tIl
nt ligge bedst (Ol' fisken pau
nogle uf de lJedste Ftskcpladser
ud (or den jydske Kyøt.
Henvendelsen slutl('r med en
NIl.'Ste
Appel lil MiniEltcl'cn om at freni·
SIdste. skynde Hnvnelltt Bygrung, Imade
ar Ilensyn til Fiøkerne og dereS
FamilH'1' I Fiskerllyenle hel', men
OIP\IUl (ordi det \'il bidmge til al
)ltmsl
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ede fra VIje sit HaandS A&r siden
(I, hvor han
Tonekunstnel
ællesbagenet,
farligt kvæstet.,
Man har I)
or Bagernes
Ved Hansled skete i Oaar Mid· alt for sent!
de I en lang
~nne Post.
dags en ny Ulykke, idel Arbejds- Handlingen '
dUge Død vil mand Carl Odgaard, Thisted. under naturliK:vis b'
enge Venner . sil Arbejde kom i Klemme mellem af Rollerne.
PIlrnen Sana
\'\ennes!te, en
l ærredet e
~lfid var han et Lokomotiv og en Tipvogn.
Odgaard lik Brystkassen klemt Melodier, 'i
m Eksempel
kan nævnes, og syntes al være alvorligt med- og 888 delll
ArbeJdsplads taget. Han førtes i falcks Ambu- del. Stær
hvor Weyse
jtionerne blev
lance til Thisted Sygehus.
Bryllup m
>g man drølPaa Sygehuset udtaler man i lader .Det
kjdsfordeling,
nsen, at han Eflermiddag, at Odgaard har taaet tone Renn~
e søge andet et Ribben brækket, men han har Sorjiten sv~
l denne S
Jegerne, der det ellers godt.
Ol! at ran
~. kunde be o

Ulykke i · Hansted.

else.
er døde. En
LQd.f.

Er Gassen daarlig 'I

Livet har

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

..... ...

l<",ø,u

~"'U • • 'lpc:~

III

"-dll~~rer,

o~

!n foreslaaende so m Revisorer genvalgtes Husman d
laides ps. Af- A. Ruby, Hornstrup Mark, og
Tømrer A. C, Poulsen, Skjoldborg
ifæHer, der vil
!d Agitationen,
~øde.
O. A , Beskyttelsesrummene efterses.
De offentlige Beskyttelsesrum i
••• fllm.
Thisted bliver for Tid en underrldlg- mistænkt W kastel Eftersyn, og der foretages
!r en spændende Istandsættelser, hvor dette skønnes
yttekredse. En nødvendigt.
t

IIfet for Krybikyldlgf for at For meget Lys.
"foged
I de sidste Aftener er der I Thisted

Ipklaret, og da
nll l{ompagnon
Forlovede, mear kutet Mis. han al under·
er, og det sker
itlig Jagt, hvor
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Bagersvend
Thisted, døde
p ludselig, 45 p.
Han sen arbt
Hansted, og ~
ter I Brystet ~,
Ved 14'/!-Ti~
paa sit Vær
Dollerup, hv
havde boet.

fOJetaget nere N. terin~er for mangelfuld
M0rklægning. En Forretningsmand i
Storegade blev suledes basde Lørdllg
og Mandlig Aften noteret, fordi der i senere en Tur
Merklægnings1id en var fuldt Blus for et ved 18-TIden
vilde se efter,
utlldækket Vindue.
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som Følge al
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Stadig galt med Mørklægningen i Thisted.
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Sløseri i Særdeleshed ud mod
Gaardsiden.
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Det er stadig ga lt med MØrklægninLIg-hI'Cl
gen i 'fhi st ed, hvor Politiet næsien rc- 0\'('1' lil
'fo l , ('n
~elmæssigt nolerer ct Par Overtrædelser hver Nat. En Forretningsmand i lielll'l I
Storegade blev Lordag Aften noteret dN I'i
for util strækkehg MØrk lægning, og '{Msi a ti
igen i Aftes var det ga lt. Denne Gang 'ca, 60.
straalede Lyset ud fra et utildækket
W. C.-Vindue mod Baggaarden. De to
Stort
Overtrædelser i MOl'klægningsbestemmel serne vil antagelig komme til at .s tOI·('
kost.e Forretningsmanden 60 Kr. Et
man Il
Kvistvindue i en Ejend om paa Lille- ~('n I•
t.orv var heller ikke mørklagt i Aftes, !lOgl' l l
og her vil der ogsun vanke en Bodr.
Ol-:' dl'l
Gaa l' man de forsk<,llige Morldæg- IgI'llm'
ningsron~ceJser igen nem, viser det sig,
TI t ud
at der i overvejende Grad sloses med
lIan ('
de Steder, som ikke direkte kan ses fra .t:!-- -3
Guden . j}C't Iwnde tyde pau, at Folk hIp\,
har den Opfattelsf', at det er Politiet, hll'HI
de sk al morldægge for, udtulC'r 0\'('1'!OPgt-t.
betj(mt Alfr<,d Jen sen , og dC't ('r 111 IIgl
lwlvfolgC'lig lll' lt fork<,rl . Vi hur værl't.
I t~!(-l' ('
udp for, ut ('Il Nol"rrt hul' md\'l'IHIt :
Ga~
"J n, m(lll Vindupt nnd(,l" du ud til ('Ild (
HIlJ,tgal\rrl"n !". nd vur rart, om nok }lllll::,-t
lilla mUIIJ.(t' Iwndt' hhv(' kll\r O\'t' T,
ut
l l,,1'
df'l ilikP (Ir for Politi('l s Skyld, lllrll for
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Hanstholmhavnen.

I

lI en vend(>l..en fra Fi ... kerne
o\'ermkt Tr.tri.kminu.~ren •

lJ(lhl(l ri' <trr.:' lte Hin f'lldel5f'
ira r::"ntralf"r, I\ln~ af f ..kmf
njnlt" r I ThI \.ed A rilt ul Traflhom Fr
)'~de ~ af Han
holmhavnen f'r au lev 'Ic o:we':'Takt .M _
r,lsLeren af rl.lkp.k;~r p M\lIl
}fad""n, Klitm.11 r
l Hffivendel.aen, der n' al bfolal« af
Amuraad Qft" Byraad, Sop.era,w'ør
f'mngl'rn",. dl! landJ,TUgt;fag:bge 0TP
IlIs.II.tioner, KebniaJ!:dhforel'l:Ulgen, Han
;dl'lsstandsfoToeJungen. Haan4V2rk ri r
!)fn

f>llIngen i Thist@d O« A!'bt1denu:

FRI

!e$Organisauon, oph~ det. at
langs Kyrten fra Lild Strand til An r
fOr ;jO/j aktive F ker • 10m nu 2-6 ~ar
med Længsel har"V't hen ul, at d
191 7 \'edtagn~ Hun skulde blive fre dig, lian ~"r vldert; opmaerksom paa.
at det har ' ... r('~ nlklveadi2't at øre
Kystbaadene stadig storre for ao
kunne dri\'e Fi.\kf'rlet, bnlket pr Cdætning og lIøndtagning nnske:ligue:
og farlrgere, hg,sAII det pr Fuudagene færre, Ofte er det wnuli~ at
I!'aa ud fra K)stl'n, hvor man uds
Yanskelighed kunde fZ"3a ud fra en
Havn.
Yldere i Henvendelsen anf,res det,
at FIskerne, &om ejl'r Hus i Le:jern
af den Grund ikke kan flytte til fTemmede Havne. m",n \'ed Bans:tholmha\nens Fæ.rdi~rel se \il d~t \-æ~ muligt
for d«m at bli\~ \xo(>nde, hvor de: nu

J.

p:ll

f
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All

det

ArIIeJdgud l
I JIuIted.
'-' J

!Ild.

Iqt,..

Falek l 'l'blIted
Dlltatid 1ld1t8

R,nlted, hvor .n

'l'1li KidW

nu med BetlDJ81er fuJdfort In1942 ør MinlsleAmtøvejlDJpekSlSøtnlenaen, Thi8ted,
88IIUIIen med
Arbejdet ventes
nærmeste Fremtid.

fra ThIsted, Carl Odpud, var
kommet ret lIemt W Skade. Ran
var under Ilt Arbejde kommet l
Klemme mellem en Vogn 0r et
Lokomotiv ør havde fa·~t Bryatet ret Ilemt kvæstet. Han blev
fert W Thisted Syrehua, hvor
man i Dar erklæler, at han har
brækket 2 Ribben, men at han i
Øjeblikket og efter Omstændighederne har det ret godt.

og H88nd.ærker·

Frugtbøsten tegner godt -

niD&' 10m

I,.

Opfe...
delaminIlter
lovede at ov

ve Svar.

Handels
lig delefter
kerne om Sat
s~aret MinilIt
at det vil \,II!
nemførlig at I
kerroe i Egn

Foreningen. Der blev i Aftenens
Løb vist Film og sunget en Række
Sange, ligesom der var forskellig
Underboldning.
Politiet i Hurup
var i Aftes paa Mørkelægningseftersyn. Resultatet var godt, idet
der kun blev noteret 2 "mørke"
Cyklister.
Sølvbryllup
kan Fredag den 2. Maj fejres af TømTer Niels W"rm og HuSltl1l, GI. Bed-

sted.

