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Kørekortet har vær et ham frataget forbindl;':\
de sidste ca. 9 Ma aneder. hvorlor SIden
Dommen ikke Indeholdt noget
Resul1,
h ero m
, blev, at'
og A~lZe
Karlekammertyve ude paa Rov. tage ~c
h"er IS;
~Hoftedag er atter Inde, og man al fyldt

kan være Sikker paa, at Karle· t . C' "tslev kammertyvene er ude paa Rov. Overpt
M.rk,.un'ngen begynder
t
Socialdemokra le I .'Jerrl
~ Tjenestefolk maa derfor passe paa \ Plad.t
I Aflen KJ. 21,45 DR varer til KJ. ",30
Socialdemokratisk Porening I
.
.en. Nl
"ærdøel.lygterne tænde. 21,33 ol Pjerritslev har til Pormand gen- deres Penge, thI det er ærgerligt, t... rfre.m
slukkes 5,J2.
valgt Snedker P. Olsen. Til Be- naar en Tyveknægt leber med Gra:!.
styrelsen genvalgtes Nehus Nlel.- Lennen . Hvor Pengen e ikke kan·
•
sen og N. P Ch,lstensen. T,I gemmes paa et s,kkert Stetl, be, T'''5
OP.lysni~gsudvalget valgtes Slag- man lade Husbonden opbevare
Man maa ikke lænde Ild
terlsrbeJ.der Karl Knudsen, Skræ .. d
·ndt il man skal .bruge dem
3
i Heder, Plan lager eller
der Christensen og Børge Oreger- em, 1
•
T
sen.
eller have dem tndsat 1 SpareMoser.
tant
.'\\an drøftede bf. a. Oprettelsen kassen .
Bn Mand i Kfilhuse ved Tranum af en Radiaklub, og det overlades
Øsr for Plerrils/ev var i O.ar ved Bestyrelsen al un~ersøge Sagen Dreng tilskadekommen
mi
.r dbrænde en 'Grøft for Oræs og nærmere.

HedebrandiØ.Hanherred

MØ:

Lyng. Ilden tog Magten fra ham,
og det blev Iii en større Hedebrand. Der brændte ca. 35 Tdr.
LInd Hede og Plantage, Inden
døt lykkedes> at faa Ilden bekæmpet.
Manden vil nu blive Idømt en
Bøde, idet det i Tiden mellem I.
Marts og I. November er ulovligt
, r lænde Ild eiler ryge Tobak I
Heder, Plantager og Moser. Desuden kan Manden vente Brstal,nlngskrav fra Lodsejere, som har
'aael deres Arealer afsvedet ved
~randen.

Der mangles Pol k til Landarbejde.
Arbejdsanvisningskontoret i Tbisted søger i omstaaende Annonce
en Podermester samt nogle Karle
og en Pige tif Landet. Der mangles nogle Sleder POlk, og det vil
nu blive undersøgl, om yngre
Karle har laget Arbejde ved Tørvegravning e. I., og de psagældende
vII i ssa Pald blive henvlsi iii al
søge Beskæfligelse ved Landbrugeot

'n?~er...~r n~:~~~ ~~~~,In,!:~_~~~el Handels- O,,>!g~__

ved Eksplosion.
Ian,
En Dreng i Norhaa har laaet fe ·
en Haand slemt beskadiget ved ~
Eksplosion al en Patron, som var nl
lundel paa Stenbierge~nen Der
udvises st.dig en utrohg Utors'g- u
lighed med Miner, Patroner, Ol! o
lignende Ting. og det kan Ikke rt
stærkt nok inds'ærpes folk, at det
er torbundet med overhængende t
Livstare al berøre saadanne Genstande. Hvor man observerer dem,
skal man underrette Poli\iet 0l:
sørge for, at ingen .kommer dem
lor nær, mdtil MyndIghedernt har
tagel Attær e .
•

Kødlø •• og trl.te Dage.

_ __~_ trt"
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nvalg- l""unktion, finder Kommunen ikke

,sigtes Anledning til at forelage sig noget.

Djærv
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skal værnes.
i Kø.
føren-

Det maa alle være med til.

Eftersynet af de offentlige BeJroen, skyttelsesrum i Thisted er nu
spek- loretaget, og de fundne Mangler
, den alhjælpes. Det har desværre vist
,r for Isig, at der i Beskyltelsesrummene
atpaa forekommer ad s killtge Tilfælde af
ng af Ødelæggelser, Griseri. Pjernelse
p ved af Redskaber. Opbrænding af Lysdrej- materialet osv.
, der j Politiet anmoder alle Borgere
, den I om al være med til al vaage o ver
faar Bes kyttelsesrummene, 90m til en-
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derved sletter det gode Pormaal.
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(ontorpersonalets

Katastro
hver
Tid
skal
være
i
ordentlig
Lønninger. ForAarene
Personalet lor Stand. Ingen ved jo, hvorna~r kunde,

og han henstil- der bliver Brug lor dem .

HVIS

han naa
man
bemærker,
at
nogen
uberetemmer at holde
Med.
en i Orden, saa tiget Irænger ind i disse Ru~

at miste Retten eJler at nogen lusker omknng I fisket d
oder og til AI- Nær lieden al dem, skal politiet Dybde.
nte. I det sidste straks underrett.s. Der loretages bære tre
emmer grundet jævnlig Politiettersyn al Rummene, snar den
lør! til bidrag ' men det er umuligt lor politiet han sky,
at staa Vagt hele Tiden. Belol'- Paa Strl
llagdes al for- ningen maa hjælpe til med at op' Mand ge
at den
d r e a s e n.
I retholde lorsvarlij;( Orden.
Iykkede
kommen 95,9 I 2
til Stede
6,276, Kommugamle ri
De væsen IigDen lille Jørgen firaugaard
agpenge 9291,
Ægnot
Sygehuse og
fundet eller to Maaneders
•
var 1
7, Lægehjælp
Porleb.
Sidste
818, Driftsud Den 3-aarige Jørgen Oraugaard,
rmue al 67,689 Søn al Arbejdsmand Carl Orau- Smørn,
•
med 2205 Kr. gaard, Kastet 13, i Thisted, drukvar I
eget med 234 nede om Eftermiddagen d. 8 . Marts,
Sidste
. var der 320 da han under Leg laldl i Aaen ved
mmer,
Thisted, men Liget er lørsl i Dag
Igles, og til bleven lundet.
Icu~", "" __ """'-o- r ..... ~-"" ............... Th;
es Entre renør

Ligfund ved Thisted.
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Maksimalpriser paa alt, baade
hvad vi hal' og ikke hal' ... "
Plads til Hjælpekorpsene under
Luftallarm.

Det viste sig under den sidste
Luftallarm i Thisted, at der var
for lidt Plads til de mange C. B.ere
Oll' frivillige, del' skal møde under
de forskellige Tjenestegrene. Myndighederne har derefter nu lejet et
Lokale paa Fabrikken "Thy", hvor
der vil blive Opholdsplads fol' Sanitets- og I-Ijælpebrandkorpsene
under Luftalarm.
•
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De offentlige Tilflugtsrum
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De offentli stC T ilflu g ts rum i ThiIj'ited C l' i d e n s id st.e Tid bl evet gaa-

tages Eften;yn .

Sød-

et. ige nn em lIf H nund væ rke re, og
der el' bleve t r epare ret, h vad der i
Tid ens Lo b va r ganet I Sty kke r', og
det VH r ikke Smna tin g! Det er ikke
f Ol· meget sagt, a t en ke lte af Rummene h a vd e væ r et ud sa t fo r li gefre m H æ r væ rk, me n f ol' E fte r t id en
vi l der nu mege t ofte b li ve for etage t Eftersyn af Rumm e n e, og træ f f e )· m a n P e rsone r de r paa Ti de r ,
hvor de l' ikk e e l' Luftal a rm i Byen ,
vil der bl ive g ive t meget str enge

nnem-
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For,.etn ~
Ting sa mm e n s om Cykler, Trækar
os v" alts amrn e n T i ng, so m ikke ho- I f r emlagde
r el· hjemme i Tilf lu g t sr u m m e n e, la ncer ede
heller ikke de p l·ivale, af hvilken tægterne ·
fl er e i Th is ted s ka l væ r e meget dende iM
indbetalte
s le mm e i den RetnlJl g, 1\lyndigh ederne paapeger, at d e t er i Borger- Lægekont
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r umme ne er i Orde n, og m a n bf'de l' d er for o m , a t d el' maa b live g i-

ve t P olitiet Meddelelse, saafremt
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TiIbagesendt fra Indenrigsmin isteriet med Ændringe r indenfor alle
Omraader. _ Den manglende Godkendelse forhaler Luftværnsarhejdet paa urime lig .Maade.

aterne
.283

forskellige

Tjenestegrene,

vall

nøl
beti
der

der

l.'middelbart efter 18. Februar,
da Thisted Byraad godkendte den skal tage Standpunkt dertil. Det

sne ændrede Lufh'ærnspJan for Byen,
skal efter at denne var ble,'et kasseret
Dol- af Statens ch'i1e Luftværn, blev
• Na- den indsendt til Jlyndighederne i

.-

ikke

Thisteds Luftværnsplan en
godken

j

. del-

......... - - , ~~

Kobenh"'n til Godkendelse. Som vi
fornylig meddelte kom der forleden
fra Statens civile Luftværn Meddelelse om, at Planen for Brandvæ-

fra senstjenesten ikke var ordentligt,
om- der skulde anskaffes Sprøjte OSI'.
ma- til Trods for, at Kaptajn Schrøder,
!Sy- Chefen for det danske Brandvæsen,
r havde godkendt Ordningen, og ef~od ter hvad vi i Dag erfarer, fik Thilen sted Byraad i Gaar LuftværnsplaiIal nen tilbage, og den var ikke godog kendt. Tværtimod blev der fra In,Ye- denrigsministeriet, fra hvem PlaIr- nen kom og hvorunder Statens ci~r vile Luftværn sorterer, ønsket flet- re Ændringer i Planen.
Kontorchef S I ø k bekræfter dette og oplyser, at det i Grunden kun
1- drejer sig om Smaating udover lige
Brandvæsenet. hvor Kravene vil
b.tyde en større Udgift for Byen,
saafremt de skal opfyldes. Der er
Tale om 6-7 Ændringer i Planen,
bl. a, om Anskaffelse af )Iateriel
til Hu,vagterne ved de offentlige
Bygninger 0"'" altsammen Ting,
BOm maa'ke nok paana'r Brandva'enelø Ordning kunde overkomme,
fra Kommunenø Sidl!. men som vi
Let" f r om .. Pindehuggeri".
a kai Planpn lil r;odkendelig n'

før t Rk •.! JIU Planen nwn
ÆndrlOgerne url 'II I ri"rne af d..
"J •

vil jo altsammen tage nogen Tid.

Be
mu
I

Til
og forst derefter kan Planen indtal
sendes igen, Denne manglende Godlen
kendelse generer iøvrigt Luftværnsarbejdet i en urimelig Grad, se
sao
idet vi ikke kan gaa i Gang med, beo
•
hvad der yderligere skal foretages,
for vi har Godkendelsen, det gæl- en
der bl. a. baade for Pulterkammer- g '
rydning og Husvagtordning. Inden- 5
for den nyopretlede Luftværnsforening har vi i disse Dage Instruktører paa Kursus, og de skal i nær
Fremtid i Arbejde som Agitatorer.
Et Led i Luftværnsforeningens Ar- ha
bejde vil jo ogsaa være Udannelse DI
af Husvagterne ved de private tOi
Bygninger, men delte kan heller de
ikke lade sig go re, da vi ikke kan lU
bygge vort Arbejde op paa noget,
som ikke er godkendt og som man
kan risikere bliver kasseret. Planen gaar nu til Luftværnsudvalget
og som sagt til Tjenestegrenslederne, og der vil da ogsaa gaa nogen
Tid, inden den paan)' kan indsendes ... "
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Benzinbrand i Hansted.
Falck i Thisted blev Søndag
Morgen ved 4-Tiden kaldt til en
Arbejdsplads i Hansted, hvor der
var opstaaet Ild i Benzinen ved
en Kompressor. Det havde blusset temmelig kraftigt, men det
var lykkedes at faa Ilden slukket,
inden Sprøjten naaede frem.

I

.

,

Dobbelt FamiLiefest.
Husmand ,Martin Vestergaard og Hustru, HUJldborg, kan den 12. Maj fejre
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.- Ho~m Niels Korllll'lirO. t'n1l8ø).
Plan'. ·fiI, hnd..
K
mlSsionenl formand er Hus·
vI om hvorvidt man~mp jepsen Dahl, Flade, der
I>!"
er udnævntllundbfugsmmlltenet
I en Hylle med
lIl', Oll/eg Inell
Der kunde Jodl
In en Wlgw.m

har lIldtn
Sommerlflen.. r
~ ",er. der kln
edlt,!e, hvle de
n Itg

Thisted Luttværnsplan
godkendt.
Kun nORle Smaaliol:

skal endres
luflværnsplanen lor Thi!lled By
'el fredellgl ud.
eller Hyæner er nu I Realltclen godkend I al
Der kom en Stalens ci\'ile luftværn
Del er
og hin u. henslillet
Bynødet, 8.1 der lorehverken vild
liges enkelte Ændrmger, men del
e me~el trofJl"lIr', og al drejer SJ~ kun om Smllølmg, som
orltøed, hvfl mgen Vanskeligheder VII volde.
WIl pli høns
ÆnJringerne skallormell III·
Irædes 8.1 Bynødet og de andre
lidI udseende
Jndeukoven sledlilZt Lultværnsmyndlgheder, o~
grusomt, dermed gaar SaRen endelig i
pil Møven Orden Det har saamænd ogsaa
Ir temmtU~ varet læl'ge nok
Buskmænd.
k.fdlt dem
HolmRaard Eleklricilelsværk
grumt pia
~roede intet
BIlSkafler 08S~elleralor .
?e ikk.. ml~,
H olmgaard eleklriciletsværk veL!
iIIlge Berel' Ydby holdt I L",rdags en ekslrarevet.
ordinær Generalforsamling
.,ere mørk
Porman den, Gdr. Chr S I '! h,
nde I del redegjorde for Anledningen Værep Gruppe kel var ved at Ud gu for BrændPY I/vorlll( seisolll~, som jo Ikke fortsat kan
I, lom del fremskiffes, ligesom Vandkraften
Ilvlngeode heller ikke kan slaa III IH tjen
Ide hu~el fr emttdlge Drlll. Han fremlagde
andre lor- Bestyrelsens Forsløg om eventuel
fubl, hvor An~kaHelse af en Gasgenerator til
". ep etor· Tørvelyrlnl/:
Por~laget vedtoges,
laen Hin og det overlades Bestyrelsen al
,d Øksen forel age Indkøbet
ned. Jejt
llellk8.b "En g_n.ke _ImindelIg PIge".
III det
Den danske lyshlpilfllm .En Kanøke
komme
almind el!! PIKe-, der gaar [ Royal·
rne mia lutrel, hører Ikke lit T opklls~en Inden
dl ikke lor dan.k Film. Det er eD munter og

h'

"II

fornnfelio( Underholdnln!Z.ftlm, der me·
.aadln
get vel klarer liR ved Siden al møng.
Ide. en udenlønd~ke Film IlImm .. KIllIC, men
II und·
mere er den heller Ikkp.

under BrEndulvnmf.! al laM 1111
ene Haand slemt laederet I en
Rund!!l'" Han blev I.rt Iii lIeg.
5øabYt: ,Tømmtrby, som elter en
foreløbig Behlndllng hlk.ld/e Paicks
Ambulance, der lørle den tilskade·
komne til ThIsted Sygehus,

Flere C B.-Indkaldelser?
I Thisted er co Del al
Maodsbbd bortrejst.
SpeCialuddannelsen øl C B.·
Mandskabet i Thisted er nu ved
al være afsluttet I Alles blev den
Del øl Mandskabel, der er tildell
Sanilelsvæsenet og den leknish
Tjen este færdIg. og lor Polihets og
Brandvæsenets Vedkommend e VII
UnderVisningen slutte i lIldeværen
de Uge,
Men
samhd ig
fremkommer
Spørg~maa l el om, hvorvidt nye
Ind kaldelser oJ! ny Grunduddan·
nelse skal lorelagea. I den senere
TId er nemlig Ikke saa la a al de
udlagne unge Mænd rejsl borl Ira
Byen, idel de har faøel BeskæltJRelse andel Steds. Delle har Myn'
dighederne Ikke villet hlOdre dem
i, men der er ikke kommen andre
Folk iii Erslatl1lng Der var heller
ikke udtagel flere C. B· ere end
lige tilstrækkeligt
Det kan Imidlertid vel blive van·
ske ligt at Imde nyt Mandskab. idet
Indkaldelserne har omfaltet alle de
un~e Mænd al Aargangene 193639, der fandtes egnede til Tjenesten Maaske kan man tage e n
Del 8.f dem. der ikke i fors te Om·
gang kom med, og muligvis kan
Aarg.ul2 1940 komme i Betragt
ning Nogen Beslutning er ikke
tru Ilet.
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Luftværnsforanstaltninger
paa Slagterierne.

Paa Thisted AndelssvineslagteGaden efter en
n blev bevidstløs ri og Koopmanns Slagteri i Thisted el' man i disse Dage beskæfVgehuset.
tiget med at udbygge Luftværns:
red 9-Tiden ske- foranstaltningerne. Det skel' l
wligt Færdsels- Samarbejde med Myndighederne,
j i Thisted. En
og Maalet el' at have alle Lufte Madsen, del' værnsforanstaltninger i Orden
ejdsmand Otto ved indtrædende Luftværnstilog som tj ener stand eller Flyvervarsling. Det
m, kom cyklen- skel' ved en Organisering af
'k Fart ned ad Brandslukningsforanstaltninger,
'ognmand Ohr. en Husvagtordning og en Sani11 løb nogle tetstjeneste.
old, og en 12Arbejderne paa Slagterierne el'
li Fal'vehand- blevet fordelt paa de respektive
) pludselig ud Hold, og skal nu have nærmere
;er sin Bold. Indstruktion. Desforuden skal del'
de Cyklen til anskaffes en hel Del Brandslukndenom Bar- ningsmateriel og Sanitetsmateriel
'or at blive som Baarer, Forbindsager osv.,
len lille Pige saa alt kan være klart i givet
,t ind foran Fald.
:mg og blev
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Ild i Heden ved KIitmøller.
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THISTED AMTSA
Mandag den 5. Maj.

stod i et Kehlparti, og m
Broncemedaille.
Viggo Johannes Hillerup
hos Anton Pedersen, Hi
Prøven bestod i et Tagbi
Bjælke og fik 34 Points,
med Ros.
Som Skuernestre fung,
Fjerritslev Tømrermestre
Jensen og Nelius Nielse
Tømrersvendene Sonne o.
sen.
I Thisted fungerede T~
stI'ene Johs. Mortensen og
samt Tømrersvendene Mar
og P. C. Larsen.
Kommissionen bestaar
rermestrene P. Kjellerup,
(Form.) og Niels Egeb:
vin g, samt Tømrersvene
Andersen, Thisted, og
Nielsen, Hurup.

"Ubudne Gæster i Præstel
I Søndbjerg Præsteg!
man to Nætter i Træk h:

Frk 'I ,. , I h UJ( (Id/', 1' . ' "
IO ~,-. ~----Il li 11' d, 110\', dl'!' 'akk.'de II,IU f<'OI',
;\KI
rt'ldn'lwrI Vl'Km' fOl F"lItCIl.
.kr ri kl'r fru
Del' hlv\' r Aftl'llllIlI Lob !<UIIJtt't
.. om m.dl/rlt. hl
lIllIIlgt' SIIJnwl Ujo( SIIIlJ/I', 0)( 1'11 '1'1'10

ulllh'rho/dt nll'd :'olUluk
LlIrI\fCl' n~rClI 'cning i Sennels.

Dcr

vm' i Lordag,.. IIHlburlt til
Mode i Sennels om J)nnll clse ur
en lokal A fdellng fif Lu ftJvæl'n<;foreningen. Del' VRI' modt 25 111-

tcresscrede, Lærer A

d e l ' s e n,
Brone!, som hlll' deltl.lget i Kursu s
i Aru'hu~ fol' Di 8tl'ik tskoll s ulenter, og SOHl el' udnævni iii DIstriktsinsi l'ukio,' for Egnen Nord
og Ost fol' Thisted, fOl'tnlle om
Luftvwmsorgnnisniion og Luft·
forenlllge,'s Dannelse og opfordre·
dede iil nt dnnne en FOI'ening i
II

Sennels, Idet Faren er stor, ogsa.:'1. for Landkommunerne, under
enhvel' Krig, men dens Virkninger kan formindskes, naar man
ved, hvad man skal foretage sig
i de forskellige Tilfælde.
Morten K j r k, KJelsil'up, gav
Oplysninger om Betingelserne
for at fan et Bamarittel'kursus 1
Sennels,
Det vedtoges at danne en Luftværnsforening og pl'Ove at samle
tilstrækkelig Tilslutn:ing til et Samaritterkul'sus i Sennels. Sogneraadet lovede at ordne det okonomiske, og Gymnastikforeningen
tager s Ig af det praktiske.
Luftværnsforening fOl' Han·
herrederne opt'ettet.

Ved et Møde Lørdag Eftermiddag i Fjerritslev stiftedes en
Luftværnsforening, der omfatter
baade 0. og V. Hanhened. I Modet delLog Repræsent.'1nter fra
Sogneraadene i Hanherred.
Sagforer B o e J, Fjerritslev,
bød velkommen, hvorefter Dommerfulmægtig NehI' llansen valgtes til Dirigent.
Fru Pastor U s s i n g talte der·
paa om LuftværnsfQreningens
Opgaver, og Oplysninger iherom
blev iovrigt givet af Sagforer
B o e l, Dommel'fuldmægtig Nahr
Hansen og Lærer Fallenk a ro p, IIjol'Ldal, der hal' deltaget i et nyligt afholdt Konsulentkursus i Aamus.
Til Bestyrelse valgles del'!la8:
Dommel'fuJdmægtJg Nohr IIansen (Formand), Sygehuslæge Petersen, Fru Pastor Ussing, Lærel'lnde Frk, Jensen, Sngforel'
Boel, Lærer Madsen. Bl"Ovst, L,,rer Andreasen, Telling, Lærer
Jensen, lIaverslev, Dil'ektol' Jacobsen, Aggersund, Paslor Nielsen, ThOI'UP, og Lærer Brix, Tommerby.
Hanhtorrt'dernH Huartidakredø
holdt LørdaK Eftermiddag G6neralfor.
samling pM FJernblev Kro.
F/lrmanoon, Sognefoged G u n d (' r·
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I mods
kan Mandag den 12. Maj fejres
af Johannes Henriksen og Hustru, lidt mer
Stoholm. Johs. HenrJksen stam ..
mer fra Jannerup, men hans Por-
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1939 til Bafn
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en.ernos S J>cc inl kurslIfi i 1'hisled
eJ' I1U ved ui væl'e Ilrs lut.Lci Lol' de
fl esie Tjen es iegrenes Vedkommen _
de . D'i gælde )' b l, a. fOl' Snniiets_
tj e nesie n og fOl" PO litibetjenienes
Vedkommende er dei Meningen at
si u iie nf j A ne n, nei ske,' ved det
allermest inieressante .. Ekspeh_
ment", nem li g et BesoR' ~ 'l'nnregns_
kamm eret. dog fOl'sy net med .Cal:l~
masker, men .alligevel Cl' der sikkeri nogle, der vH fau Lej li g hed ti l
nt Ind e Tnal'crne )'inde i Aftenes
Lob,
Kommalldocenlrn lcn
i Poli tignrdens K:clder s amt Obsel'vntions
tjeJlesten e r endnu ikke kommet i
Gung, dn mun s t.ad igvæk nfvcJltcr
Besked om y derlige"e Indkaldel se
nr r; Mand [il CB.-Pol ililjenes te n,
DCIl Dag Cl' s ikkert hell e,' ikke
fjern, dn dcl' v il blive "fholdt en
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h" m"ld. lia 'riwdUgl Dt; IIUlt;
t;r udkomm.ndt;,d, 0& noglt; h"i Socialdemokrati
lor korlere eJler fengert; T,d mlll
.
lel forl.dt; deru d"ile Arbejde. i ThIsted
AJle mil dt; hl trlhve, Tid holde
OYdlDllluper••
"g klir lil .1 hedt; 1,1 10m S.m
lundelI SI.dlropper Men .Ut; u
med iod Votlit; g.. t;! III Arbejdel
Soo.ldt;mok,.II.k
C. 8 ·ernt h., d.rlnt;1 dt;,u teen Thllft;d holdl Tond.g
Fo,t;ning, Oll dt;!tt; "n vært; n.lur· .. lforllmling. El h.1
logi Dt;, er ikkt; nogel .1 .iRt; hl, Medlt;onmer v.r lil SI~
.1 de hl' en Foremng lom T.lt;,.r
Form.nden, Lere,
IvrIle paailomonende Tilfeldt;.• e ri. rt;degjorde 101
,.
..rd. VirklOmhed,
Del fremgik dog ved .
rO,erllrlien.
p" de ekllr.ordlner
Starl tydelløl, al m.n Ikile i Ærlig lorl.bel ,tilherdllilL
Gr.d lænkle pl' II d.nne P'g', reuede en hjerlelig T
loreninø, men .1 m.n luldllonlod, Joh. Ch,i,tenlen lor
.1 C. 8·Korpaerlu Opgave er .t han iennt;m 8 A.r ~
yde en Induts ItI Værn lor den Brrlldel, og h.n bid Pl
dan,ke Befolkning, del danske N,ellen velkommen s
nye Represent.nt j B!
S.mfund
Poreningen. Klub" l
Der er ved nogle Lejligheder verel megel vellykh
bfe"en Sigt.• 1 det var overll.dial vilde nz.le Vlrlltr bliv1
med D.nnel,en .1 d,",e Korp •. den SI.g. Medlem
kom.ter
Vi ha.ber og. . . . lIe, .1 der ikke
Form.nden belk
Ihf bhve .Iærk Blug lor C B.· iøvtli" med de pohli
Korpsene i luld Vir bom hed. Men bl. • med tlen kæ3
VI m .. vere forbered/ pli, .1 der Pillko, som de d.ns
IIIn komme Situalioner, der kræver aodllill/er hu mull
en ajeblikkehg Hjælp, lom kun de Iroede at kunne Ul
lionen III Fremme
et indlvet M.ndlllllb IIIn præ.lere. Formul
Del kunde der/or blive "kæbneL.ndlltingsmand H
.vangerl lor o•• lIe. om VI i givet opmzrksom pu, .t d
Fald ikke h.vde delle M.nd.kab uheldigt, om Mødevi!
plrll. 511 vilde nemhg Indre I.. ahlle. Min burde.
Irælle de ForholdaregIer, som vi LIV I Arbejdel, Siil gol
lig gare
.eJv hl ...de 10rlftml II lagltage.
Fru F.k/or H • n s e,
Vi .kll være gl.de lor C B.- lor Kvmdeudvalgeta A
erne Vi .hJ , del hele I.get hovedsagehg hlvde fO~1
V2re gIlde lor, hv.d dansk Ungdom en Deltaj.!else , Arbejd
hlr viat .1 Djlel"1lhed og Phgtfølelse D.n.ke Kvinders Ber
Ira 9. Apttl 1940 hl i Dag. Ved vør planl.tgf et BeI.g
.
Musæum d . 13. Maj,
alne Handlinger har denne Ung. gen. Medlemmer var
dom .llIel lykke Streger over .1 deU.ge i delle Bea,
m.ni e neds2Uende Ord, der ubeFabrlk,inspektør N
relliget er talt om Ungdommen i skede afholdl liere
D'nmltk
RiJ,!adllg.mænd . . . . 1
I Landkommunerne er Ungdom. kunde lu nogle kon
men med alor Interesse ,uet I nmger til ModvlfkOlng
fllbelige Ryg!er, Hu
O.nll" . med al uddanne 'Ig hl lil larisa I Arbejde lor
S.mlnler gernmg og .nden Hjælpe· nISlOm, dl det \'ilde
IJeneste, el Arbejde, der m .. næv. ligt lor Smaakllr.lolk
ne, p.I Linie med C, B Tjene5!en, I III at holde deres Bør,
sel ... om del er luldl Irtvilhgt.
mun.1! Gymnasll!m.
ptngene betyder Ikke
Denne Ind.ats al Ungdommton
lA d ,.
d H
B
L d
n I In/(Iman
de raadsmedlem Ole J e
I y og pli an er en
Paklorer, der .,kal bevare dansk la tie nogle Oplysning
Frihed og Polkes!yre, den er en naaiearbejde!. der vil
ikke uvighg Del ol vort Samlunds
OICar A n d to r s e n
Værn mod de poh!l.ke MItodører Parhlællerne om .. ~
der gør lorivIvIede Foraeg p. . .; AIlIlIanee ved Akl'V~~
udlare ond Gernmg i D.nm.rk
beJde for ny Tilgang al
Regnshbellremlagd
Anton N i e I s e n K
1I!"gen androg 7lil2 K
v'sle en Pormue II ,
rll Form.nd gen .... 1
mig! Lærer Jørgenaen
U.ctvc! Ilf del .... lte Arllelder-,.rtl relaen gem'IljZles Arb
Chri.lllnlen. Represe
KOIIfOI. Malln'ej 4, ThIlled.
Andersen og Rec:.kler
~O .• io'tU/: Kl. 8-17". Por peraonllgl
Semlller lradfea Redalt18ru bedll KI Til Revi,o( genvalilea
16"._17'/,.
. H P. Thomsen
Til Kredsor2anilllion
~o'lafrokolllo I ISN.
benllnlstab genvllgu~s
~(I/on,,: R~dlktlon Ol Elupedltio. 254 Iversen, Land.tinglm
mnllHøa: ni Red. Brua.,aant print.) '1 n'm.nd Oamm"lvln
Trykkeriet (Ablldpard j.c:obaell) 29). Karen ringe linea.
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Jensen,
S. Sørel
mester

Købesum 1400

) Kr.

En Finlands-Medaille
Hus·
overrækkes.

komøt for
ersens Arving,
Klitmøllerhuse,
~m .

Christensen
!Jtensen. Malle,
~ringøs . 2000 Kr.
r.balles Dødsbo
:balle, Thisted,
~ringss.

1800 Kr.
til Fru Marie

Typograf Bgon B e r t e l s e n,
Thisted, der sidste Vinter var i
Finland, fik i Gaar I sit Hjem
Besøg af de n herværende finske
Konsul, Direktør P. Jepsen, VestervIg, der overrakte Bertelsen den
finske Stats ErindringsmedailIe for
frivillige Krigsdeltagere .
Med den smukke, kunstnerisk
udførte Broncemedallle fulgte en
personlig Skrivelse fra General
Mannerheirn, der paa den finske
Regerings Vegne takkede for

Thlste
var j
lurer, ""3

Hand

sOl

Dyr
Der

Kvier .
Stude .
Købesum 5500
Tyre ..
Kr.
Doubl. . ,
• Chr . Jensen,
UngeKøl
Ældre d
Hlælpen I PInlands Nødsstund,
Kalve ..
~reappa1'G', :
SO Aars Haandværker-Jubilæum. Doubleti
jT PTfStl.t:
Store PI
Bli~kenslager
N
.
H
.
H
o
r
n
u
m,
all'..
:,
ældre ri
.......

I·.... ...:
I Hø reapparlH

r rUdbndob,
f ofonor A. M.
Ilge Tunghørt!
f)
overbo,.-!!

Plemtslev. kan Onsdag d. 14. Maj

Smaa SI
som
do. ringl

lejre 50 Aars Jubilæum
Borger o~ Haandværksmesler i
Pjerrltslev.
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Ølde 4.

Nu kommer der Miner.
Hele VinIeren igennem er der
næsten ingen Miner kommen ind
paa Jyllands Vestky:.l, idet Vmden
næsten hele Tiden har været i
Nordøst og øst. Omsider er Vinden
nu gaaet om i Vest, og der kan
sikkerl nu ven/es ny Inddrilt al de
uhyggelige og farl igt: Tingester fra
M.rld_gn'ng_.. begy.. der
En ung Mand, der i beruset Til· Søkrigen. I Nat er en Mine drevel
lAflen KI. 21,45 Oll 'Vuer til KL 4,30 stand havde nægtet al lor/ade en ind I 'It Km . Nord lor StrandfogedFærd.el"ygterne lændeR 21,07 Ol Restauration i Thisted, fik sin Sag boligen i Nr. Vorupør.
.Iøkkeø 4.~5.
optaget lil Doms.
Manden fra Bedsted, der i be·
rust t Tilstand væltede med sin
Cykle i Silstrup og kom i Arresten,
Overlæge Carl OUoseos
Sparket ihjel al en Hest.
forklarede, at han ikke selv havde
Møder i Tbisted.
været
klar
over,
al
han
var
paaHos Oaardejer C~r. Jensen,
~irket, før det begyndte at knibe
Overlæge Carl Ollosens holder
Aggersunc!, var Dyrlæge Dissing,
med al styre Cyklen. Ogsaa denne j Morgen og paa Onsda/:! sint! Io
Klim (forhen Snedsted og Sjørring), Sag optoges til Doms.
nye populære foredrag i Holel
i Lerdags ved at tilse en Hesl.
.AaJborg"s store Sal.
Ved Underaøge/sen blev Dyret ao A.r.
Tirsdag Alten Kl. 19,30 er der
Torldlg d. 1.'i, Ma; fylder fh .... By· kun Adgang lor Mænd iii Fore·
urofigt og .Iog bagud, hvorved
raldlmedlem, Murer Joh •. C h f i.t e n· draget .Stærkere Nerver og Mands·
Dyrlægen blev raml i Underlivet. I e n, Thialtd, bO Aaf,
hygiejne" om StoJskiftet og TrælHan havd. .Iærke Smerter og
hed, Søvnløshed m. m og Midler
LæRe Sahl, der blev tilkaldt. beo
herrn od. I el specielt Alsnil taler
4Jrdrede h'm indlagl paa Fjerritslev
Overlæ~en om Kirliernes indre
1ll ebus, hvor han ølrab kom paa
_~~~~~"S~'~k~r~,~Ii~o~n~o'l Køn oruanerne. de

THHSTED
@GlE

Vejen til stærke Nerver.

Dyrlæge Dissing dræbt.

Thisted Sejlklub
lægger ud.

mand
Thisted,
Chaul
dels A,
vaad o~
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for Ove
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for labt
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Christel
skal be
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I Atte
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raliof'1lar

KJ. 20
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KJ. 20
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da han blev Overbanemester
I. Grad I Nykøbing P.
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-I.

I I
med
f el Cirkulære iii Kommunal· borg

Hvis C. B.·eroe skylder Skal.

bestyrelserne gør Indenrigsmini- 8 Ka
steriet opmærksom paa, at det den

efler

Porhandling

med

~kalle·

Bron

departementet maa anses for tilladt Kam
for Kommunalbestyrelserne at lil- Brøn

I

bageholde Vederlagel Iii Civil· lad.
be,kyllelsesmandskabel for skyldig P I •
personlig Skal til Kommunen eller me'
de sædvanlige Regler.
I Gre~
Del henslilies dog III Kommu. 1 Her.
flalbestyrelserne at tage de for- man i
nødne Hensyn III Poavlsnfnger fra dig m
cn Skatteyder af, al hans økonoA

miske K.ar .nm p elge af Civll·
beskyllel,e.IJ.neslcn er blevel •••.
ledes forringel, .1 Tilbageholdelse
af Skal vII bel.ge ham Midler,
der maa anses for fornødne til
Opfyldelse al hans TJeneslepllgler.
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MlElkema"dcn.
8"'11 I und K.I.len lro
,rl/tn udr oj;l lorieden
Hjemmene mu hille tn Inorn
!:Iø,nemælk lu en ThyboleO Auktionshal
d Id s
oa bedre Plldl, de hl, ve'ri
J .11 Unden.Ij:f!Jf, OK
c,
d Thybo· durIIii behlndlel. De ælOre
si" II Mælkfn Ylr
PI~kf'lI.Ik1l0n.h~~:."geY~1I værel lærc II fylde Hjemmene llIed
enel, Oll Mælkrhondle '
bllYe udyldel nogel, .. a de unoce gerne yl1 v~e
.ndt' TIlIIlt lor Over- ,,,,, H.vn, som
'ar Ulle, YI1 ~ur 30 Metet, ,ka' del. VI m.. hlye en ny Inbtll
SunllhtdJvedlælllen.
hindiede' I Ll'lldlll' .....Ucn, dtr mla f'MCICI Bt Hold IIng, bOlt Ira Kllneklmp 0&
Thllted, hvo, M.lflke- lorlæ ngc' 111 ~iue Dage begyndt KlaUehad VI mu lære .Ifor"a..
I O nden
at VOI Næsle oRU' hl ' Ret. 'i,
rklt/edt, II hin ueJf ",bejclere er
lU
.
tnU have el andel Syn Pli PlI
orlkllfltrne lor Slig med Udgraynlng I
11
lir, II.tn del "U bei Bedsted. og ",liV", dine Ting mu 1 ftij.
Iler Vir .1 en du,- Alsangsaften
.Rdel Del mu YEle en Æt, II
el end ,ldhlCert, Ol
Alvo rsl. lc al p.slor OJerte. yærc pligtopfyldende.
I mUllt Skylde. VIIB
Digler en IIIU og.1I o m. a, '1
log dNP" en Bede
Bd51Cd H.. ndvR,kel- og 01- mil have en Ven, Del ml, 'ere
ponllkauen aR 'kil
fore iling Hu.m.nd.'olenlrlgcn, Qud, lor h.n lvigier 8ldrlll. VI
Omko$lnlnger
~~~edr.g51~,eningen og Bs~c:a~ maa have en und Kr!s lenlro VI
drmokf8 llsk porerllllg I e 5 cn VII kommel tU l' kunne und'~e
Thisled,
bavde I AIIU I Pælleukab an. d" Qud ollldele. men 18d Ol hUb.
I
,"lullgU"e" pu Hedsle
IS
'
ngen al PIsker ifa,: , gcret o".n slore Sal, !ler VII .mukl al Yl I denue Tid er
m el ledllllell
sted Amt holdl r Kro
f Idl !II sidIIe PladS. og al Oud nur lin Plln med Ol
!Jencf8lfornmllng
pynltl, v.r P: d e r I e n paa de Og I kal Qud r"de lor Da nmal';
d' LRrer
blid yel Sag, In .. h'n r .. de lor dig GI
ffre Porfnlngert vegnde
ed e~ mIg, for du og jfg er D_nml/t..
ommen Der Indlede ej m
~ /
i
J I
.;
!~.~
kRi!l:kke
J.
Pædrelandsunge. l.ærer, ,v s V op .I' del de
~,I
1<>,mend I Thisted P,d."" ledede S,ngen og Prk jeg hl' lili om, cr
t
ede likkfrl, II yl n .. r
I
a"lg p.. den
funA."
B
J
t r r e akkomp'Rner
"'d",
iTbl I d
mlll. men le rf l y l u ' Tu ...
,e ved KI .... ercl
bliver vi, hyordan del I I. . ." .
•Iorslandet
kellJge Slærke Ud'
pulor B j e r r e holdl Aftenen.
p
erne bug/e filtr. Pelll.le. PræSlfn Illg sil Ud- gU', el lykkf1lg1 olk
acn lor Rtlleu, og: a-... gspunkl III T,len lu p.lud.nel/er T.l tn JIng Po rl. mlio,..
t PorrelnJng"llIn- MillIer. S.og.· Br.' .1 SI'gel nm- II . . ende: Kongerne. KOllIIt. liIj
~'ltr aR Illbød ,t mel oll udlllle bl. a.: Yi D.nske efter blev der Igen lunKet tIlOtI
elltl Dommerens h,r I Dag vor I Premtldsmlll : BI Sange.
S.gen har væfel Irll og ,clntend'!!' L.od, hyol
Ole B o n d thiYde
ok.len og 51.11- .lIc Dele Igeu er umlel Hvo' mandlforenlngen. Vegn e Ol_
til slullt' I L.,r· læ nge del vJt yart og om de l lor II lakke LEreT PedtrleQ "
p'uelnJnaSma"dell sker ytd vi Ikke Det .'hæoger PullIr Bjerre lor Aftenen.
bilder 11 IO Kr .1 Krigen. og yI er nogle, der
Sagens Omkoll- Iror al del oglu .fhEnger al
Oud. VIIror, at de l er Gud vel·
beh.g~lIgl al yl er Danlke, Men
rmokral
minke h~, Oud nogel, yl sk.1
Fra !(entler La,. Yde, Tblal.... III
IIræle nianl.kabel IEre, som fordum Ilfael. Mulle ,Odr Martin J, D'a e, RlI1hr, K_øb. . ..
fdemokral oldl- Yl lage vcd Lært .f Tiden og ,)S,h().) Kr., Vurderl rgllu m 4Q,QOo Kr
Fra DIr. Olien Dlerna. Rltllr, til
rt.isled "'holdl' erkendc vor Skyld og o.a Prem
IId.maalel
Arbfl.llm. Allr. Jenlen, VorrI nK, K. .
POfloJnd,
Vf m.. , lom der .tur I Sangen, ~ij m 2'JOO Kr_. Vurderlni[uum u;w Kr
ra.ard, rede- h.ve Ynglinge l Pl'de, Drenge: Fra HU'ØI Nik Nrel,eolilNitl1l N__
fJIhtden Ol( lor' kJ!!!d! J 5t .. l, d. y J., yf ,kil h'lIt' alInI, HII/demlll KIl!, I{øl>f, _ _
!VantkcUllheder. Mend, der vII olre nOiet. Del Kr. plu. Le.øre 12IlO Kr., Vu rdtn...
øder hele den er IlIrgellll, II det har vært! IUIII 4000 Kr.
lom m.n bed.t nogel lI.rllgl ,I Ylrre SolJal.
Pra AIS SnedIled Oællalvell ..,d 111
Yore Sofd.ter It" Ylrltl hunet. QUo Bouen. Etlled, KøbeaIlIIII .\\(0)
P.. dtlle Punkt mil yl h.ye en Kr. plu. 1A •• r. ~OOU Kr., Vllrdenna .
• ndrn Ind.tllllni
VI maa vltrt 111m 31,000 Kr .
rtdt III II ofre II vor bed.le
POI,dll . II_lIukøde Ira Ba.. tnn. /Il
Tid, jl, lom nOllen alOrdt dtt, III M.d.en, B.d_tld, KltbHII/Il ~ Kr.
yorl Hjerteblad fOl valt L'nd
Vurdfrl~gllu'~ IlOOII Kr.
Vor SI"lft .kll ville yde Ikkt
Skllreu.lftkrlfl.om Adkom_t lør N P
hlnl nyd' VI mil h,vr .Mænd NlflNI'M Enke, Hflllaklldf, Vurdm....
med IIUlt HIelIer·, Mend, dtr .um 11\00 Kr
IØI "U Pli dtlet MenlllR
Mfn
Do . • 0," "dilD"" fllr Hu.bfttf\'m....
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Luftalarm i Thisted.
Natten til Søndag havde Thisted sin
fjerde og hidtil længste Luftalarm.
Den blev givet KI. 2,22, og Afvarslingen 'kom KI. 3,56, altsaa efter 1 Time
og 34 Minutters ForlØb. De~ skete
iøvrigt intet indenfor Amtets Grænser.
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Luftalarm i Thisted.
N atten til Søndag havde Thisted sin
fj erde og hidtil længste Luftalarm.
Den blev givet K!. 2,22, og Afvarslingen Kom K!. 3,56, altsaa efter 1 Time
og 34 Minutters Forløb. DeJ,' skete
iøvrigt intet indenfor Amtets Grænser.
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Spærreballon landet
ved V. Vandet.
Forinden havde den lavet en Del
Ravage paa Ledninusnettet.
En slor S pEt'l'robanon mea nedIhæng-endo St.a.alwire drev i FOl'mid-

LyshpiUilm
PIge" .

ilE

Palæ-Teatret
fra Eldol'ado".
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Dø

,lag 'Ved lO-Ti·den ind over Kysten I
j NW11hodcn a'[ Vartgsaa. Don drev i
Garlncr},{
temmelig lav lløjde ind over Plan- ";7 Aa-r. La
tagNl og Hcdearealcl'ne og gik Nord denskendte
neri i Gla
OlU Vang. Hel~[ra kunde man se, al
d en sk'i~\ ov i.s teg og s ank, antagelig over Ihele E
Pens. L
iaroi <Staal",]ren hal' grebet rat i Hadel'sle,',
Træorne. Før Ballonen omkring ved
Enke Gd
10,30-Tid<1 11 naaede V. Vandet, an- Buddum, A
Enke An
l'et.tcde den t'i!sl'uelad"'Hle ingen
Attrup, Sk
Skad e, m efl 'h{!l' r ev den flere TeleFhv. B
,fonledninger i Stykker, ligesom den
c.obsen,
ogsaa sprængte enkelte IndførselsPen. 1
ledninger Ira <let eloktriske Not. Bal- E. B j o r
Pens.
lonen val' ,imidl<lrtid s prunget læk,
Aabenra
og 'Vod Gaal'd"n ,SlrUibesig . s ank
Ingeni"
de n ned og lagde s ig 1il Hvile i en
Københa
Badem
lill e Dam, hvol,!ra tlCl1 se Iler e kunde
Køge, 80
hl'll t('s.
Uoller
7l \ar.

Ing-en Tilbud paa. Gl'uskorsel
og Torv.
I1 clhgsp - Gfttrup
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Sogneraad holdt

Gadn
Flinting
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li, R

nUllijll III UUIIUUy.
Hit1.l\u~ Bur~11U

crfarn

EJ1%1'lskc F1rvclT " , Xatu,n
td SandI!.&: nedlw<tet P.vmbtor I

XOl"dj) lland" Der anrelll-de~ ganske IIhdrdehg Skade, tkr ramte
c1\"il EJenoom, hl. a. knu'ltes nog_
le \'illdlle.sruder.

1'1, Times Luftalarm i Thisted
Lørdag Nat.
~

Id en Grupl>" af Hjortt I L'dhnko af en SJlo\",

I Oirekr, Ltk-

I tor

R , )lolJer" ind!raadtc som
Formand for )Iu.'~um,be$t)rc lsen

Aili' Lllft,"ærnsforanslaltninger
syn ~ at h:n"e klappet. _ Jo' or
Caa Thisli'dborgere i Kældrene!
For tredle

Gang

I

Aar '"ar der

Lørdag Xat Igen Luftalarm i
Thi~ted. F1y...t>n'arslingen kom
Kl. 2,23 og forst efter 93 1linutten Forjob, KJ. 3,56, ble. Alar·
men atter afblæst. Det \'ar n u.sted~ fje rde Luftalarm, og den

lefærd.

hldtillæn~te.

,••

I

Straks efter \'arslingen traad·
te Funktionerne under Byens
Luftværnsplan Irlrksomhed, SAavel C. Rerne.som det frivillige
)landskab. Fra Pohtlets SIde opIy;scr man i Dag, at alt klappede
,;om det skulde, der var nogle enkelte C. B.ere, der var bortrejst,
men det ...ar med Tilladelse. Alarmen kOlli JO pM et Tidspunkt.
hvor der Ikke ...ar llUUlge Menne:.ker pM Gaden, og det \"ar JO
langt over Senget\{i" 100rigt srnet det SOO1 meget faa Th:,tedborgere denne Gang:,ogte llll\ældrenes Tilflugt~rum . Det er en
Lel;;indlghed, der i giret Fald
kan komme meget dyrt til at 5taa
for de paagældende.
Straks efter Forvar;;lingen Lor·
dag ~at KJ, 2,5 traadte Ob5en'allon.stJcne:;ten I Kirketaarnet i
funktIOn. og PM sammI' Tid flyttedes Luft\"æm~tlene~ten ned i
Kommandocentralen paa Poliogaarden, h\'OI" de m-.d\"l'ndige
runklioner nu er ID5U1lleret. Iler
ble. Ikke under hell Luftalarmen
hort Skydnmg.
Pall Banen rnldt .. Alarmen lidt
Gene, il!l·t Fisk\ bill'r fra Klltll\lll·
]t'r, der neklll r;tr kl) mwt til Hyen med 51IJre LRstt'r, :t3Ue wn
tE.> mrJ .\f101'ning.. n.
_I \ ,r l.a·gekrro:'l ,ar lier Ind,
vidrre Luftall\ml :\ykl1Iling,

;tene

StraataJget, men Ya!<l!c Ira J:<'Jerritslev reddedeHuset ved at oversprøjte det med Skum.
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Minesprængning ved Agger.
Med den vestlige Vind har Minerne nu atter vist sig ved Kysten, I Nat vækkedes store Dele
af Sydthy ved et mægtigt Brag,
der stammede fra en Mine, som
var drevet ind paa Stranden ved
Agger og var blevet sprængt ved
at slaa mod Strandkanten.
Hillerslev Ungdomsforening
udnævnte ved sin Generalforsamling forleden Lærerinde Frk. Hansen, del' afgik som Formand, til
Foreningens første Æresmedlem.
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AIl!ullant s
ikke har I
givet Mel
83 A.r
frygIer, at
Trukket ned i V. Vandet.
fylder den l,:}, da. Pru Anlnl R o e Is·
lorulykket
Med Vestenvinden kommer Ikke jtaard, Bjerget.
Hitler 11
alene Minerne, men ogsaa løsrevne
ordning,
fiskeriet
ved
lildstrand.
Spærreballoner, som er endnu
træderens
Redspætteliskeriel
Ira
Lildsirand
mere farlige for dansk Ejendom,
underlagt
er
vedblivende
ganske
godt.
fangEn stor Ballon kom i Mor~es he
sterne naar enkelte Gange op mod Marlin B
Havet ind over Vangsaa og Vang, 1000 Pund, selvom det alminde.
Kontoret.
og den drev videre ind over ligste har været b-7oo Pd. Gen·
PrB Be
Vandel S0. Ballonen gik lavt og netnsnitslangslen for hele Perioden fra Bng!
den rev nogle Telefon- og Elek- er vel 500-000 Pd.
om, al H
De
sidste
Dage
har
en
Del
Ska
·
trlcitetslednloger over.
gens Kuttere dellali!et i Rødspætte · syg, Idel
I V. Vandet var Ballonen su liskedet i Vlgsø Bugt og 0slpaa . blev udn
langt nede, al mau kunde faa fal Der er altsaa nok om al skrabe
I dens Wirer, og del lykkedes al Bun<!en. Følgen deral bliver maa· ==
faa den forløjelog trukket ned I ske, al Egnens fiskere faar mindre bringes
Nærheden
af Telefoncentralen. Udbytte i de kommende Dage.
hold der
Torskeliskeriet er ikke lørl SDa
Indend
Saa laver den da Ikke Ilere Ulykregelmæssigt som Rødspætteliske ' tilladt, n
riet, idel Vejret olte har værel lor politiet
ker.
ustadigt til. al man kunde udsætte Alholdel~
Hurup Idrætsplads sælges
Garnene. Da det er vanskeligt at I
Tir
købe
nyt
Garn,
mila
man
jo
særlig
almindel
til Kommunen,
være paapassellg. En Del (!ode
Hurup Idrætsforening holdt i Torskelangsler er dog liere Gange
Alles ekstraordinær Qenerallorsam- kommet ind til Pladsen.
S.
lin I( paa Hotel ~i"lurup~ angaaende
for ganske nyli/."( er Tungeliske·
Salget alldrætspladsen iii Hurup riel begyndt
Kro
førsle Fangst blev
Kommune,
2!') Pd, Tunger, derpaa 40 Pd.
i S
Genelalforsamlingen var ikke Sannne Baad havde enkelte Pig·
bcslutningsdygliR, hvndor der hold h\'ar. Det ser saaledes ud til, al
O. s
tes en ny en halv Time senere
man ogsaa kan begynde al hske holdt i
J Nykø
Formandt'n redegjorde lor For- elter Pighvar
eningens Stilling, der ik.ke var
Vinden er drejt!1 til Kuling Ira købln~,
særliK straalcnde økonomisk set, Nordvest, og Bøadene er derlor
Kred'
hvorlor Bestyreløen havde henvendt ikke ude Man naaede i Tide at NyliØbl
si/{ til Kommunen, om den vilde 1,,3 det udsalte Garn ind,
visit, '
overta.'(e Idrælsphl(løen lor 5300 Kr"
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Rigsminister Hess
forsvundet.
Forbud
startede
Lørdag
trods
Han
i en flyvemaskine.

der
JæUerne,
mell der
~ Torsk .
D~r Jyske natlOnalsocfalistlske
Kuller - Parll har fra Berlm udsendt Med1000 Kr. deleise om al PørerenS Sledlor-

're Sum.
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levende rræder , RIgsminIsjer

R
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II H

eSS,

er fiskel er forsvundet
Ht'ss er Plyver,
men grundet pu en fremskreden
er Land Sygdom havde Rigskansler Hitler

angster, I",,"dl Hess

al

optræde

som

en Tur. v y
dl pall plyver. Hess har dog I Augs: hvad burg været r Stand til al sælle
r deres sig j Besiddelse ,f en Plyve-

hygtes mas~lne. Han starlede I Lørdags
hvilket
re Ikke og er ikke vendl IlIbage.

Det

hedder I Partieis ,\'leddelelsc, al
fisker Hess har eUerladt el Brev, der
i sme i er præget al Porvlrrlng og Vrlngvejede,

soigies ' loresTil lin ger.
v 324
Pøreren h.r beordreT, ,T ttess's
AdjudanT sk.1 anholdes, tordi han
Ikke hil torhindreT PlugTen eller
R U D OLF HESS
givet Melding om den. Man
frygter, IT Hess er styrtet ned og
hel .. forulykket under sin Plyvnlng.
n~st eUer Gering. Del ani....
Hitler har udsledt en Por- al nalf Hess Ikke blev HltIen
: ordning, il.'ge hvilken Stedlor- .Iørste BUerl.lg er , skyldtes det
strllnd ~ Iræderen. Kontor Iremlldlg er I .~rllge Grunde, som kun de
ring.' underlig' Hitler peuonllK, mens, snEvresle Kredse kendte.
p mod I Marlin Borm.nn fom hId 111 leder
Hess havde I længere Tid IhU
ninde-' Kontorel.
. al en alvorlig Mave'ygdom 0l
0d~n., Pra Berlin 1m ødeR lir man en hlvde været pli liere Hosp".l,tja en fri BnKI_nd ud.endl PaulanlI ophOld, og før Krijlens HeInn!I Sila, om, .1 Hen Ikke klin have værel del~e vlsle han Symptomer p••
ælle 'yg, Idet h,n I September 1939, en Nervelidelse, hv!s F01ger bl..
.Ipas. blev udnævnt III Hllleu elterlalR~r I var Sevnløahl"d.
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rI lor Idladl, flur man i I'orvllljen "iver
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Spærreballon landet
ved V. Vandet.

,

Forinden havde den lavet en Del
Ravage paa Ledningsnettet.
En stor ..spærrobalion med nedrhæng{."Dde Staalwire drev i Formiddag ved 10..,Tiden ind over K ystan
i Nænheden a,r Vangsaa. J)en drev i
ICllul1clig Jav Højde j nd ,o ver Plantagen og Hedearca.!arnc og gik Nord
0111 Vang. Hen[l'B. ku nde man se, al
{len sk'iNeviJS IS teg og sank, antagelig
Iordi \Slaalwi ren J'ar grebet Iat i
Træorne. Føl' Ballonen omkring ved
10,30-Tide n naaede V, Vandet, anl'e!tede den tilsj'neladende ingen
Skade, m en 'her rev den Iiere Tele,Ionledniuger i Stykker, ligesom deu
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Knud Jen sens Ejendom, ligesom

ogsaa Telefonledningen blev klippet over ved Skolen, hvorved 78 Abonnenter blev afbrudt. Bal·
Ionen kom imidlertid selv ned i
Ledningerne, hvorved der prikkedes Hul paa Hylsteret og en Del
af dette eksploderede, saaledes at
omlrent Halvdelen af Gassen sivede ud, og efterhaanden dalede
den helt ned mod Jorden, indtil
den tilsidst lagde sig til lIvile i en
stor Dam ved Strubesig i V. Vandet.
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Havde Forestillinger om, at han ved Forhandlinger med
Englænder e han kendte lmnde hidføre en FOI'stnaeJse.
1 Gnur EftermicJdngs indløb
fra ~erlU1 følgende Telegram,
der Ikke Ilanede al. komme med
i nile Eksemplarer nI Gnarsavisen :

rede i første Omgang f l'emrfor te
Kendsgerning, at han lider af
Vran~foresti1linger. lI an kendte
bedre end nogen anden Fø rerens
talrige Fredsforslag, der kom fra
det æl'ligste Hjerte. Tilsynela.dende levede han endnu i den ForestBling, at han gennem et personligt Offer kunde forebygge en
Udvikling, der i hans Ojne vilde
ende med det britiske Imperiums
Ødelæggelse,
Iless, hvis Opgaver helt udelukkende laa indenfor Partiet,
havde de rfor, saavidt det fremgaal' af de hidtidige Oplysninger,
ikke haft nogensomhelst klar ForestiIli ng om Gennemfol'elsen ell~l' end~u mindre o~n Fnlgc:'n~ ~
Sit Skridt, Det natlOunlsocu\.hsllske Parti beklager, at denne Ideah s! el' faldet som Offer fol' en
saa skæbnesvanger Vl'l\ngforesWIng. I Videl'cforelse-n af det
tyske Folks pant"vungne Krig af
England bliver dcr Ikke ændret
noget, Dcnn. Krig \'il bli\'e fort
Iuul.længc, lil, som li'ol'{'l"cn crklærede 1 sin ~mlstc Tule, de britiske
Mngihnvcre Cl' stYl'tct eller rede
1.1 1 Ji'rrd.
OVcI'vlt'ldl' nd l' I)('mnus tmtion
overfor tlitll'l' f n \. ,h.,lt llaHonnJsocln llsti sl«' 1,'urt' l'kl'roM.
H l' I' I i n, ' I'il'sdag, (RB øm.
DNB). n ~'n l\ll l illnl\lKn('in\iNli~lw

Det nationalsocialistiske
Pal'tis Korrespondance meddeler:
Saavidt det fremga.ar af det
hidtil foretagne Gennemsyn af de
af Hess efterladte Papirer, synes
JJess at have levet i den Illusion ,
at han ved personlig Samtaler
med Englændcrne, som han kendte fra tidligere Tid, dog endnu
kunde hidføre enForstaaelse melJem Tyskland og Englruld.
Fnklisk el' han da ogsaa, saaledes som det Cl' bckendt ved en
Meddelelse fra London sprunget'
I
ud fl~1l en Flyvemas!dnc i Skot-I
land l Nool'heden a( det Sted han
bringer
Medde· vilde opsøge, lIan {"ndtes' der '
tilsyneladende uskadt,
lIess har, som det har væl'eL
Besty·
cdddc, bekendt ind('nfol' Pm'tiet, væl'et
!g Larstærkt lidende j lUU'cvjs. Hlln hnr
~()I'hoJrl
i de RidRtc AnI' i RUgende Grud
Ili,lisk
tagot sin Tilflugt til fOI'KkcJlige
~hl.d",
1lidige IIju'lpl'midlpl', MagllcLiHOI'Cl', Gn~
Krilitt'- Ktm!ogc'r m. v, ] Ivm'vidt disse
1'1(·1' vi PPI'ROIII'I' Vlll' Hkyld i ]'~remkaldel'II slor'
Hf' fl.f llandt.Jig I,'(wvirring, del' [01't hrin
ILnif'dig('cI(' ham lil dctL~ Skt'idt,
~ Vf-g.
Ivr',·l,f'
fonu'K"f'1' tlIlllI IIgl'lodl'K nt opklal'C',
~h!lld"
l)ot ('I' imidll't'l lc) ogSIUL lu'n l«')igL,
f i f'!' Ul
at II f'KR bl'vldKt ('I' l,!pv"t lok lmt i
Igr' sin
Igt "K r'n 1·'u'h'l' I~r 1'!IIKhPIH ll·rlll'. J l l'l o
1<fln! kltl)"rn 1\ r h fll1 P. 1"0 n'hIl Vl'fH\('
I'i\.rti IW I' I'PRI}(IIHl nnl'l' m('ddt'h'l' :
Ir' r,g
)IIIUHI
IU'knl'rtf'r illIIf' 'I'il fn·lrln (h'll nIIn
I Inl-l ll'urt'non nnlnhltt'!' i llHP; tot
'I.
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Man ved ikke. hvor han er ført hen.
Senl i Oaar Eftermiddag fore- j Pra tysk Side dem enteres
laa Ira Berlin en Bekræflelse paa Meddelelse om, at Pru
den engelske Meddelelse om, al ' være ankommet til Ankara.
Rudolf Hess med sin flyvemaskine Hes8 opholder sig stadig i ait
var lande I i Skolland. Den tyske i Tyskland.
Minister er taget i forvaring af de
Rigskansler Hitler
engelske Myndigheder og paa t:' samlet alle del

e,
3 sikkert Sted, men det holdes hern- Partis Rigsledere og
meJigl, hvor han er førl hen.
lil el Møde, i hvilket ogsaa

I
kan undersøge, hvorleds Hess Itegnes Hess-AHæren som .et
bliver behandlet i England og med vanslig tragisk Tilfæld e af

Tyske polilisk Kredse henviser Rlarskal Gering dellog.
' til, al man under disse Forhold
I kompetente tyske Kredse

hvilke Metoder man i Engl<lnd
vil aftvinge Hes8 Erklæ·
ringer. Man er i Berlin overbevisl
om, at Churchill og hans folt vil
drive en ondsindet propagandistisk
Misbrug af Sagen,

Forstyrrelse·, der har været
tatel al en aareJang Iysisk .
Hvis Hess havde været
vilde han ikke være lIøjet iii
land , men til f. Eks, Sverrig.

Hjem fra Frankrig.

Smerter SO Kr.,
lektor Pr. Jul Billeskov Jønlen, der Kr. og for Vansir
Ikøl være O"cent ved Købenbøvns Kr.
Porsikringsselskabet
I
.
er nu vendt hjem frø Sor- tllbudl 150 Kr. Iii fuld
bonne·Unlvetlitetet i Pari.,
men delle Tilbud vilde

ikke modtilge.
gel til Dom

Fra Tbisfed By,aad.

Sagen blev

f Alle. holdl Thi.ted Byr.ad
Møde.
Thisfed SøbadeIDst ...
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Rillelskydningen maa genidser
optages.

l

for

Justilsministeriel ba r nu
Skytteforeningerne Tilladelse
.genoptage Skydning med
pa. alle Dislancer eller
nærmere angivne Regler.

givet
lil al
Rlllel
visse

Hu· Flere Mioer.
for
Bn stor Hornmine drev i Mor.
idet
'lem .. ges ind paa ørum Strand, bvor
aden den nu bliver sprængt.
To Miner eksploderede i M.n·
den
laller dags af sig selv paa Stranden
Jrup, ved Lyngby.

lund,

JTUp.

I Aften.

Kl. UP/, : Overlæge Ottotlenø Møde
nke).
,ngte for Kvinder, Hotel "Anlhorj~·.
e og Pra Klo 15 : Sontalbazar i Tilsted Afbæks holdshiem.
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BRANDØVELSE MED C. B.MANDSKABET I THISTED
Udrykning nlt.'d 3 SproJtcr
og alt
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Thist('d Andt!. .lafrt.eri. P~. Te.
..'
? rekvi rerel:..
fH..-JfI,
ble ... SprllJU!
.~r. _
,9 og I
n
Dt-n kørte ag.'<lla ned ~!I Fjord.m.. og
er r,
der ble~- lagt Slanger ud_ Fa.r at sikn:~
- indmrudet melJemligg"ende
offentlige SIag- Kurs
lI!d denne
diUvl
~L ~
der naturligvis VaT
stærkt
t"",u~,
k
~
a adskil- Bl'1Ind''1I!~n og Faldts Rednings_ trnet. besluttede Bralldm.pe hlren -e- Iign t
!Id j Dan- korps tilsam:men raader o\'er_
Det
f~ldr,
;9' tilknlde den tredie Spf1'Jte, men
san ,;~'6
- det !lig at T e l_r
Le\'1leds- fa~U' Bl'1Indkorps tæller 12 lfand, Ost nu
<:.lonen l' "'el
.;n . "...,.....,
lI!d Kri- det er nu blevet !(l.!'Oget med 18 CB- lemtiden \'1lr ble'-et afbrudt - stadJg
tydeligt Folk, SliaJedes, :oe Styrken nu nltsa1l tænk~ - og der var derfor ikke an_
beller IRIt ::la furuden Brnndinspelrtø_ det :ot gøre end at sende en CB-Mand
re nor- h!n, \'ieebrnndmspehør('D og Brand_
{ Sted paa Cykle til Brundstatiorzen.
ed dis- assistenterne, De er inddelt i tre De- Ku er Afstandene jo ikke saa store
orskeJ.. ImJrC'r med lO i hver. De to Defing"er for en Cyklist her i Byen, saa det vaJbgevel bemander henholds-.;s Thisted Brand- rode ikke længe, før den bedie Sprøjnes_
\ æ.sens oJ; Falc:ks store .'I1.of.ørsprpj,
te kom, Og.saa fra den blev der lagt
rej::er
ter, medens den !:Tedje DeJinJ;, san Slanger ud. Der kom dog intet Vand
For.mart der gives Luitalann, rykker .op
i nogen af Slangerne i Gaar, Idet
til Se"1eest8tionen paa Hjørnet af
''''cl;;e.n blot gik ud paa :ot konstatere.
Vestergade Og" BrY~riyej, idet man
hvor hurtigt man kunde rykke tzd og
herfra Jet.iete- bn komme til et e\'en- gøre klar til Sprøjtning", Dertil .kGml sa,'l
lære 'uelt Brandsted j den \-estJige Bydel. mel', Rt .man ikke gerne, nnar det
flelillJ;el1 her 'niDder .over Falc:k.s lille
iJ..-ke er absolut nødvendigt, sprøjter
Panbænp:spl"ftjte, h\'7s Sprøjt.eevne
ikke dog omtrent er Jrge saa stor som med Saltvand, f.ordl Motorerne ikke
bar særlig godt deraf_
er Brandbilernes. og Paahængssprøjten
Byen har !.aaet en bel Del nye
er koblet efter en Lastbil, paa hvilken
e, ,
Slanger, og naar Falcks Slanger .og_
Slanlrer, Stiger og .andet Rednings_
denne
saa regnes med. dIsponerer man over
materiel er anbragt_ CB-Mandskabet
op imod 17-1800 ~feter Slan~e. Der
er udstyret med Staalhjelm, bred
Irn- Livrelllo med Pkse samt Gasmaske, og kan sættes 6-S Slanger til hl.'er a!
de tre Sprøjter,
!ll1J)e
ogsaa det faste BrandkorllS har faset
Efter Øvelsen, som, efter hvad
Sig
Gasmasker_ Grundlaget for P\'{~lsen i
Brandinspek~ Eske Kristensen udAftes \'ar, at man tænkte sig, at der
talte, forlØb meget ti!freds.stiJIentk,
VIlr ctstaaet Brand pDa }{oopmanns
samledes Brandmandskabet i Brn.ndSlagteri.
Der
hle\afgivet
ielefonisk
?\1stationens Gaarn, hvor der "lev givet
llclding, og et Øjeblik efter m6dte
:li <len førsk> Brandbil. De CS-Folk, som nærmere Instruktioner for fremtidige
ar iUe l.:'unde !aa Plads Daa serve Prø\-er. Pr-øn'D i Aftes var ji), som
n- SPflI.iten, illl):!'te bagefter
Qrkle. alt næ\<'llt., en Sal;-s Afslutning paa
den egentlige Uddannelse_ Su maa I
SprøJten ble,· kørt ned til Fiorden
idet man tænkte sig, at Yandl~nin-' jo ikke tro, sagde BrandinspeJ.."tØren
til eR-Mandskabet. at I er fuldt udgen i Gaden Vllr afbrudt. .og der bJe-\'
n9
dannede - dertil kræ\'es længere
lagt .., Slanger ud", b\'orefter ?lfand_
Tids Ø\-else - men nu kan r da .brobleoe:t
skabet trængte frem o,,"er SlsgUriets
ges.
Lofter tillondens Arnested«bUkket
Senere. antageligt i næste ~aaned.
Et Øjeblik efter var del' ogsaa ud,
\il der blive holdt en Fællesøvelse for
brudt en - stadig 1:ænkt_ Brand
moafke:
alt Chilbeskyttelsesmandskab i Thisted.
Dl't er
Som en Slø.;;:s AfslutninI( Jill" Spe_
cialuddlln"('l~n
af
CB-BMlndnzand_
~k.abl'l i Thisted
Jød Brandm~p.,ktør
Eske Kri~tens.en i Aftes foretage en
P", ...~udrykni~ med det meste af de<.
SJukninnmateriel,
:!iOn!
Thi.!<1.(od

pa..
leran
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Rationering og lIakSlmalpriser
l Xykøbing biet' der Tit::sda!r Afend her j Landet. Saaledes har ten- holdt
en tilsvarende BrandDyehe.
~\'.ensk~rne fOl'længst indført men her blev en lille Fug!, en end\!_ bliDer,
EOdrationering, og den er " el at lat, s.om \'1U' sluppet ud, Skyld ,_, ,.", ber Di!
mærke gennemfort til Bunds, hele O"elSen msatte g'Øl't's am_ Dt-n bor
saa d~n blandt andet ogsaa om- fløj nemTi!! rundt mellem B.andSP.pj~ ligbeb_
fatter PaaJæg. Og selvom det ter <>g Slllllger og faldt dEorcfter i er
Ha\'nen, hviJk{!t haVde til FØlge at
svenske Prisniveau som næ'rnt aU e A!spættlngt>r ble\T sprængt, fordi en
laa forholds\'js højt og højere baade eB-Mandskabet og adskillige Stoar
end det danske ved KJigens Ud- Tilskuere ilede til for at fas. den lille b. bon
Fu~l reddet_ Dt'n ble\T l't'dde-t. men ban ikke
brud i 1939, hvo),\-ed det har
\'æret meget Jette)'e at begrænse Bra~dfolhne mUtte pakke alle Jjjælp fro
Gr('.remc saJnmen og fOre(a
'--'
g-e en 1I\'
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3 nye CB-Beljente i Thisted.
Pult:rkam merrydning og Husvsgt-

ordning kan snart nntes gennemført.

Endelig har Politimesteren
Thisted modtaget Svar paa

i

sine

Skrivelser om en Forøgel se af CB.

;er det saa ud? Ja,
Fader, behover in-

Manskabet i Thisted til Polititje.
neate, en Forøgelse, der var nød·

Irklaring, men elTe Jesus vist os

vendig for at gennemføre de Op.gaver, der skal løses under Luft·
værnsplanen. Man havde søgt og 6
:\Iand, men der er kun blevet "be-

Tibende af alle
ad os i Dag gore
I at læse el Ord
!!D da han endnu
saa hans Fader
derligt over ham.

fortalt os om en
at saadan er

'.

jeg har syndet,

ren shpper hele
paa Sønnen, den
ejdelser; uden
'røvetid, tager
Jd paa den gamde Rettigheder,
an, og den aabders rige Tilglvar kommet
God Dag, du
igen, saa ved
t helt anderle-

Irren ~iR" over
). En angr~nde
I fortaht.
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vlldl ('I{ di'
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Jrlrd til

Husmall
strup

vilget" 3 1Iand, der vil blive indkaldt en Gang i næste Uge. De 3

nye CB.-Folk bliver alle Thistedboere, nemlig Kommis Knud Erik
Stærkjær, Kontorist Carl Ejnar
Stig og Gartner Julius Hansen.

Hun gik uden at s

nen. For øjnene af
den Ss..aarige Fru
le betingede StTaf,
Dages Fængsel.

Overlæge Ottosen
Denne "Bevilling" paa de 3
)Iand betyder, at "Hjertet" i Luft·
værnsplanen, Kommandocentralen,
?er nu findes paa Politistationen,
Løbet af kort Tid vil blive flyttet ned i Politistationens Kælder,
hvorfra der for Fremtiden ~aa vil
blive Fjernstyring af Byens Sire-\
ner, og hvor CB.erne Døgnet igennem vil faa Vagten, naturlig\'is
under Opsyn af de vagthavende
Betjente. l denne Forbindelse ,·il
ogsaa Observationsposterne blive
oprettet, bl. a. paa Kirketaarnet.
Selve Byens Luft\"ærnspJan er
forsaavidt godkendt !lom Inden·
risesministeriet har gi\'et t'dtyrk
for at ville seodkende Planen, san·
(remt de tidliseere omtalte Ændringer blev forelag!!t. Dj!!~e har
nu cirkuleret blandt de respektive
Ledere og Plan!!n ligger for Tiden
hos Luftv:frnsrhefen, og antagelur vil Planen indf'n lænsee blive
officielt godkl-ndt. En Fohfl' heraf
•"alurJiIf\"ls ha\'oe
VII bl a. \ærp, at Hu~\'alCtordnm·
tosen s3mlet fuldt I
Ren Oj{ PulterkammerrJdningen i
,.:\all>OTI{" I Thi~t~d
J.øbet ilf (QrholdH\·11I kort Tid klin
r.en \; r forbeholdt
med fltOT lntere<lllle
8nart 77 aange Ru
F"nrhandlinl! om 7\t'drh nin~
lan~e India Il. del" 8
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af r;j,,!lrup garnl!' Skol •.
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Mine ved Agger.
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and er søndre Strand. Minen blev i Gaar sig sil
fire R
fandt Eftermiddag sprængt.
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Miner paa I{ysten.
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~'er PoulLndstl'øm,

I Gaar Eftermiddags drev der
en Mine i Land paa Agger sondre Strand mellem Hofde 87 og 88.
I Formiddag er en Hornmine
meldt ilanddrevet ved Hansted, 2
km syd for Havnemolen.
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Indkobte Avlstyt·e.
Harl'ing og Omegns Kvægavlsforening hal' hos N. C. Bangsgard, Hassing, kobt en 1 Aar gI.
Tyrekalv for 1600 Kl'. kontant
plus 400 Iv:. pau Vilkaar.
Hundborg Kvægavlsforening har
paa "Vium Thinggaard" i Salling
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sen,

Thisted K,
1700 Kr. V
Husmnnt
Dodsbo lil

