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Mørklægningen begynder
I Aften KJ. 20,15 DR varer Ul KJ. 6,00
Færdeelslygterne ta>odes 20,51, 0&
slukkes 5,00.

Hvorfor stiger Priserne?

noget af Maskingodset og har Vest
allerede gjort adskillige indbrin- Kr.
delen
gende Ture ud til Vraget.
Thist
_.
Ny Lotterlkollekter.
Cigar- og Bladhandler Anders M ad· desUl

s e n, Vestergade, Fjerritslev, er fra l. man(

Ol<tober d. A. autoriseret som KJllel\tør Arbe
Mange Mennesker kan Ikke forved Alm. dansk Vare· og Industritotteri lor I
staa, hvorfor Priserne vedblivende i Sledel for Frk. Emilie Nyegaard, følge
er steget p.a Trods af alle Porsøg Fjerritslev, der har onsl,el al fratræde.

paa at gennemføre Prisstop, Men
Sagen er I Virkeligheden ganske Tunfisk i Thyborøn.
Fra Thyboron meddeles:
ligetil.
Sidste Uge blev noget stormende,
Hele vor Eksport er siden April
saa Kutterne, der gik ud lørst i
1940 gaaet Sydpa8 Iii stigende
, maatle ind igen efter knap
Priser, og delt _
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skønne Septembervejr,
der præger er opl
Moonedel1s første Dag, vil vare ved el
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Slyldte Tid.

til

,ar siden
fagloreskele
hvilkel Mørklægning Kl. 20.15.
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fra i Aften ændres Mørklægog
r.a
laUe. ningsliderne sauledes, at der nu
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et oplyst, men utildæltket Tagvindue.

Dag

Der falder nu Bøde for Overtrædelse

fælles
forskel
vII he

af M0r1tlægl1ll1~sbestemmeI5erne
Det er flQre Steder galt med Tagvinduerne, som fra Luften er meget
synlige.

Jagten paa Dykænder
er i Dag gaael ind. Dykænder
Tiden l111\a jages hl sid~le DaR i Februar,
PDat. me" T"lIelænder og Skalleslugere
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uang Kl. 20 p.a
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En Mine er IOddre\'et .l N ær·
d~lIg heden af Hofde SS ved !\gger,
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blive Pressesekret
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Mørk Cyklist I Thisted.
En ung ."'!lnd fra Landet !tt.1I1 i Aftes
paa Nr. Alle i Thisted cyldende uden
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Bøde., OrdningenS

Aj!iløtormøde i Thisted.
Socialdemokratisk forening i
Thisled anmoder aUe purtifæller
- ældre 80m unge, Kvinder som
Mænd _ der vil yde en Haandsrækning ved Eltersarels Agitalions·
arbejde _ om at give Møde i Aften
KI. 20 paa Grand Hotel.

ser .......

de

uheldige
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Niels Schelle..,
bar baH <ien tunge. Sorg at
,in H ustrU, 1l1~·g.t\. Solie
le, der døde j :\at, 62 Aar

s chelle ...·ar J"aFk

S~nge, talte smukt om M~l"!:~let
og Flasre.t. 'Og liluttede m~d ~ Op!Qr~
dring til hver 'iwær om at gøn dexe~
til at værne om vm Landl; Skønhed,

dyre Minder og kr"stn~ Mv.
EIter .ndnu en JJ.æKk. s.w. moUverede E_ Il a k g a u d et lK;e {or
Konge og Fædl'e.land, og r"~n slut-
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:Mal er- eller FarvehandJerkunder,
uanset deres Køb i 1939 .

Luftværnskursus for FalckFunktionærer.
I Dag paabegyndes paa B randOg Redningsskolen paa Amager
el
Kursus i LuftværnsforanstaJtninger
for Falck-Funktionærer fra hele
I .andel. Fra Thisted deltager Redder Ove Bedeisen, Ol! Falck i Nykøbing har ogsaa en Mand paa K ursus, der yarer til 6. September.
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Flere Vint0nder fra Havet.
Endnu tre TØnder med Vin er dr evet ind paa Thykysten. I LØrdags kom
der en Tønde ind paa Aggertangen,
og i Dag er der yderli ger e kommet t o.
En meget stor Tønde med 5 600 Liter

Gig:
s e n,
1. Ok

lektØr

hos

Fot.oHt.Cgl'osse-

d se l( s pcdi ~

tCI111iddng
td sin TII n il 'ngsle-

111111 0 1'-

Stl'8l1d .
c.
og 1\p1l ht' ll
Il umnll'l'fi OHUCl' t. rin e fi s ke Ovt' !'

Ic,

tW ill hlll' -

cd 'I't·j IH'I',
ledt, Ila'd (.t.
o~I( ' Fif'kt.'I'('

, i II UII1I1W I'.
h'v dl' l' fOl'
t '1'II1Hdl'h~l\
j !H'lydt' l ht'l
1·'"IKl' el l' l'uf
IlIIlI Pl nd1\111141(' SOIll-

,,'rll

tIl
delse fOl'deles mellem de int.ercs-

se l'ede Lodsejere,

SllmudtCl'ovcl se i Thi sted
i Aftes.
J A fle fl IIfholdl node l{ortll SnrYIIII'i!lel'lle i 'rhllded {'Il vl'lIykkt'l
OH'IRl' ved EkHpol'tslnldcnc llun
lI uvlIl'n O"l'I6(' 1I OVl'I'Vtl'I'l'c1l'8 uf ('t
Iwlvt. Jlund l'('{le indbudte, del'nf
flll't' Snlnul'iUcl' f!'ll LUIHlel , "l\tnn
tI lIt O"" Ilt. lil' l' hnvdo "n,'ret. Bombl'·
lIt!d HIIIJ.(' i gk~llO l'l H ln l d(,lIc , 1{1 , VII\'
dll S I,:.!, SlImll!'iltlH' Il C Kik slm kH I
GUllg nu'd !,;nl'l'sugllinl((' n uf " f·
J'l' lIl''', og fandl t lih. kndl'koll1nt.' ,
nH'd
ht' nhold!\v iH 1.:lul'bl'IlHbt'ud,
1( !'llll iobl'u d, U II dt'rI i VHI1l1skud i He I Hl'
OJ.(' t'en lIH'd Illin<ln' HC fl kl\digl'l ~c l' ,
Ilt' td s knclekomnl' bll' V hl'Hgl ind
pun Hnlll't' l' I 81!lIdulH'H Gnl'dl' l'obl',
<11.' 1' vur ()JlHllm lltlKHll llltlH, OH hvol'f l'u Ambu lnnt'PI'tH' IWlIl('III.' th' fUlU
"edt> , lIndl'l" HIldninKHIlI'bt'j dl' t Hkt'·
I t' dt'I' tipi, ul dt'J" JUII'h,'1I Sk~'dniI1H,
h\,o l·ro l' Sntlwl'iltt'l'm', tlt'l' tldloH i
l'! Anln l nf 20, Illnntt~' huw Bnn
n 'l'm' Hlll'bl 11l' 1I lunKs nlt,cI Vn'J.('Kt'·

Hnmllll'

Ilt', 1lH'1I IUI/I"t'\ tlt'lIlH' I '~ lli !\n tll.' ~t)1H

") fUIIKRIII ", \\,

th' nvl'igl.l bh'v Idnr!'1 uwe! t:!UII H.
Hud t, h,OI'H hll tll.' I' tlH IWl\ Hlilll' til

" 1"1'1 Id Il i II KK-

l in ' 1't\jl"'I' l ' I'

i, ni

ni
'Ko dl
I)(' l
It, (;IIIIK(' , ni
III

RHII

I

IIK'- .

hllfl ClVI' I'

l d. , HitlH tt'
l ('lt14 II'/I 'I'd·
t'l'

n ll l' fllltlllldlliullwdt, Snllllll'itll'l' om
Ilt IiI l1 lu ti l' HiK \\Ol'prH,' 1 Dl' l' t ' l'
l\IIIIIKI'I pun Hn llwl'illt'l', i HII\ I' fil II Ilt!·

1I/1lrnlndp
1' l'i lll ' II PIIII

I' 1' 1' 1111 li 1\1' ,

knlll :-I II

1),' }tU IllIt' Xln11l1/lUlIl'th'.

LUIIJ.('\' IIII ~'" nllnt'lI
i
Sk\'UIII
hul' \"II'I,,'t I XIH·~tl'l\ll l':jl'
•
hr.' II 111 ' 111 :\ l;llIlIIt'u llllllt'l' i li n :\ul',
111'11 1l\l\'II 'I'\llItll' 1', jt' I' O\,.'I'IIlK ( ;11:11'
tI, 'n i I~ll:.! ,

""t1n'IIH

,
Slal,I",

Uoynl ThC'o.

"erfar" Dng"

.t Fo

'rii ,s

I)

Tl1\'. I)

Iht.'uICC·
D"('IIHCII

tHllln t ('1'11

LR' IIJt,d
Poul Ni
:'IluthWIl
liO IH
E, M udl5
!l,(' ::;l'k.
Kuvh1

F
ti
Ild

'l, SOl't~ lI1h t' r

-

269

,111111/0.:1
t' )' /o.: ,I.( l'I

rrJl
, dl't

blev taget.

:)11

"'rcl

116 IIf dCIII huldeS I II I ef!' ~

J!lpur

(L,ht.;uh

d.,,·
; r hnr

IlVII

, wrlvlIl,)

tioru l'll "'~,I/{tl
/Ir Kdgl'lI IIll,IIt'Ul
'
k Id fYlOkll t1 og t?1I!llfJ/ld blev l'll
ll1
KtHl1t11uull'lll'l Ilef I l.. /lIldC'1
dl'lI 22 .JulIl
I porvllrllllo/:'

a:~,Ill' 1~ll:kkl'
rJh::~

wofl

1/1~l1f

dll 101 I lIorscrødle)rc" ,
,

vI1l1rq..:r. IIl',1 Ikkl' m'drl'" I1 {'1 th' l
blev
llfudlh:rt'l.
fh'f

/I

II

".

ani OH Slllfl111 (, 1)1.I\{
AI (Ic 2,69 er tIll lIrlIl

II b InlelllCld, "vllk I u lltHHl vII
slj,Cl" ul l!la dlt.'fhuuudllll \;'1 bi c.

Forbud Vt'll I",sludl
~I'II" lI1 ud kOlllllHltrl>lflskl' POI('ldllKl"
Over SlItlllIl[!t· 116 lir lIIsaRt
I o),! kCHlIUIIIIIIslfsk Virksomhed, og: Kendelse, IIICII dl' 115 hor kr,,' r ... t
l(:I'~~ derml'd blcv 1I11(.'fIIcrlIJRt'lI lir dc' IH l-Iø!csll'rcl, hvor dores SUK vII
Sl'uNL' kom

Lovet)

0111

l!'!'

ph- plllIg/tldcrrclC KOlllllllllllsll'r hrllgl
II(" I Ovcn:'l1sslClllmclSC
IIll'l! llllllsk
LovK/vnlllJ{.
l'
III
Jusf/lsmhlislc r 'I'IWfll' J .loo bsCII
ia oplyser nu, ul del tll'll 22. JUIII
tor fOISkc:llfge 51(.'(kr I Lundo! blev

bllv<.' bchundllll. 107 ni du 116
IlIlc:rllQrc{lC KOllilllullISlcr er Illdun
llctl 21, AU~lI8t sumlet I Hor.
crødlcJrclI, Io er unbrugl ptHi HOS I) I ~
lUl og syv (K vinder) sidder lOr eløblg i Vutllrc Pængsel.

lU IlIgel Ifllt 269 Kommunister I Por-

,-

"

-

"

os. dl'r IHII /lOKllt iUlOd Mt VI'jml !t'ck
UpIU,(!i'S,

"OUf

det

ikkt~

VUI

"k[)llOlIIiskc Si eje AI SlI,I(OIl,

dl' lI

CII SYMl'kusse

Og det

var
f11l1tl ,/ike dell GOlIg slel ikke lll uU t
ul (IIIde "II A, held r d
g
...1..-

ad

..I kerne
--t~i1"" G"o-o:i's"K-r~
iv-n'-Jn-g- Fios
bmmende Leverandør.

vea; Komil{ e
men her

'ig i

laa Miner ved Agger.
og
En: Mine drev i Nat ind ved
;tad- Høfde 81 ved Agger, og en Spræng•
•
101- bøje drev ind ved Hølde 96. Begge
ind- blev i formiddags sprængt al
Minørholdet fra Thisted.
som
nske
:llem Tændstikker stiger en Øre

Livsglæd
~kuerne.

En PI
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Alvor

drømme
Pjank.
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mærKet ne
ængsel ved
({et mange
]1 hal"
ku n
ds med Bnigen i AiR' forskel Iig
nge Mennenen paa Afgie fornøje-

Aflen slu l-

tANEBÆREN.
elt TrnnebærKlitarealer girk TilstrømSteder, hvor
rre Mængder,
realer var der
re i Virksom-

god Dagløn
berne betales
en Vanskeligd. paa en Dag.

oder.
Amtoft,

til

Christensen,
v,
Amtoft,

Ej vurd.
I
FI'ostrup,
dersen, sst,
, Up. Tømmer-

. 6500 Kr.
Bmd. Chr E.
1alr. Nr. 41 d,
~u I·d.
unr til Vognn, Klim, Mlr
ROlln, 800 Kr.

gere mærker noget ti] hverken Bomber
eller Flyvemaskiner, Heldigvisl

I(atastrofeøvelse i Hanstholm.
I Aftes afholdtes den anden Katastrofeovelse i Hansted. Denne
Gang val' "Ulykken" tænkt sket ved
Amtslandevejen,
hvor Formand
J{ongerslev bor. Paa dette Sted
gaar
Hojspændingsledningerne
over Vejen, og hertil havde Øvelsen Tilknytning, idet det fOl'egages, at flere Personel' var blevet
ramt af Strømmen ved nedfaldne
Ledninger. En var bevidstløs og en
anden havde paadraget sig forskellige Brud paa Arme og Ben. De

værst medtagne blev fors t behandlede og lagt paa Baare, medens en

enkelt efter at have faaet lagt Forbinding kunde færdes omkring.

For første Gang blev Vognmand
Søndergaards nye Fraglbil taget i
Brug som Ambulance, hvortil den
egnede sig udmærket, da del' var

god Plads paa den lil lo Baarer.
Som Censor ved Øvelsen fungerede Sygeplejerske Frk. Koed.
Den 8. Septbr. finder den næste
Øvelse Sted, idet man udnytter Tiden, mens det endnu er lyst om Aftenen, og derefter skal der holdes
indendørs Øvelser.

,

Markedet i Thisted
i Dag blev af meget beskedent
Omfang. Der var kun faa Mennesker i Byen paa Grund af IIosttravlheden og Tilførslerne V/U'
lmn smaa, ligesom der ingen Kobelyst er, saa længe Avlen end0-1 1
hia-to:trt . d.
e-

. J(.s S Ommc l'lejr_
ved Thybjerg.
on'r SOlllnlN'lejr.

Igen afholdl ,
'Iles i GIUlf Licitnlejdet med Op forel_
,~n. rlej.rbygning for
.\.. I Thy.
Der ind'l'ilbud :
le t : p , 110Je Chri-

.Im, 4650 Kr.
idet: Poul Rnaby,
,950 Kr., N. Ohr.

,yngs, 12,353 Kl'.
jdet ; N . Chr. OhriKr., Poul J:{.a."lby
Glas eller 5415 Kl'.
'. Jensen, Boddum,
Gins eller ·1980 lu:.

!t: Jensen, Uglev,

Je nsen, Hvidbjerg,

>relaa. fra P. HøJe
~lul'up,
et Tilbud
reprjce paa 35,000
'11 f ol' de to Organu j nær Fremtid
~ge Stilling til TiI-

:odre Kani,,«;r
[tdt Græs.
~r i I-Iørdum har i
lste Tid mistet for
inel', der ret pJudHan sendte en af
Igelse paa Veteri~ har n u faaet til
er f remkaldt ved
er skyldes vedvaned vaadt Græs.

orening [ar Sned·
; Omegn
Generalforsamling
arden .
:oghandler I. l\{.
~ed,
aflagde Be-

ohs. B e n g t s o n,
19de Regnskabet,
med 173 Kl'_ og
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nsen, Norhaa, og
Rysgaard, Sned-

Dl'ustlsk og realistisk Luftværnsøvelse l Thisted
i Artes.

Skle 3.
TIlISTED AMTSAVJS
Tin:tdag de n 2. September.

Ilcn roru d.mItC, al der var k"l:Ild
E'I U llIl ar Uom bt! r .

,

lIIeoJen3 L ivet. "j Thisted I Allell gik
nln ntille og rolige G/LlIg, sud Luftvlllrnllmyndlghederne j Polltisw.t.iontlnll
K ommu.ndoeentrnl og dhJllOntlrede eftcr
a~ stom SVlIlnne fil PlyvemlUlkincr
IlIwde været hille over Byen og nedka·

Ejendom ",h u ndel.

J\lollcr Mad~t:n, Ydby. har lIolgt
"'volm Molle meel liIh Beboell>t!øllUB til Møller Chr. Odga8rd Jen-

Der medfølger
el} Byggegrund OK et Hus til Nedrivning. Overtagelsen er sket.

fll'n for 12,000 Kr.
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vende t.i1bage med Ily<! L Ilster a! sam- Else Marie Thomgen. VUlJt, 83 An,.,
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me uhyggelige Slags, der atraks all'
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Øvelsen f oregik paa den Mande, at
Thisted Aiholdsforenings Ba Z8r ; Aa.de respektive CivillJeskyttelsesfolk tlk
ben hele Aitenen paa AiboldshoteUet.
overakt lukkede Kuverter, som aabneThisted Byrnad: Kl. 7 Møde pas.
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(Fortaættes Side 4)
var fal det Sprængbomber og Sennepsgasbomber og paa Rundborg.vej og a nd re Steder var der faldet Forsagere.
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med de forskellige Tjenestegrensche83,(
Bruxe.lles
83,05
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10
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Efter et indledende Foredrag fik
Sten, h,~el' Deltager Udleveret en :M nske
ers ti. ~velse. BI. a. blev de lukket ipde I Realskolens Garage, hVil dn- f
Taaregasbo!!!.~e blev kastet, og ~!l
nogle af ~laskerne ikke Virkede tilJing fredsst ill ende, fik flere af Delfngerne Ubehaget ved en sandan
a a- Bombe at fole paa meget realistisk
Der Maade. Til Øvelserne hørte ogsan
gere en Spadseretur paa 3 km med Gasrt er maske, og for de vejfarende, der
Kwt
mødte den ejendommelige Proces• en slO.n af Maskebærere, var det et
hOJst usædvanligt Syn.
lIed dette Kursu s er Hjemmebet, konsulenternes Uddannelse afslutKr. tet, og de skulde derefter være paKr. rate til at optage deres Arbejde
med de dertil horende speCie lle Opgaver i Lokalkredsene.
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Indhostet paa de fleste mindre
Landejendomme.
I Dag har de allerfesie af de
mindre Landmænd paa HOI'dumegnen faaet indhosiei, medens der
paa de stone Gam'de slan!' en Del
Korn ude endnu.

ren

Solgt Spiritus udenfor Afholds-

ned

hotellet.
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Dcn nygifLc K"inde bcho"c~ ikke
al fun sit Nn,n rettet.

Folk er

Gdr Pedt!r S
har til Gdr 8
regaard", Bed
aars Hoppe. ~
8th. NI' 946,
Nl". 4436. Ko
af 400 Kr. p

ved at være forlrolip;e med LegitimatIOnskortets. Brug,
men del' har siden Ordnllll(ens
Ikrafttræden
været
forskelhge
'[vivlssporgsmaal, hvorvidt en D~
me der gifter sig, skal have Sit
Na~n rettet pau Legitimallonskorlet eller ikke, men efter hvad Frk.
J " r g e n s c n,
Folkeregistret l
Thisted i Dag oplyser, er der nu
kommet et Svar frn Ministeriet
herpna. Heri stanr, at det anses for
reltest at der gives den nygifte
Dr,me Lejlighed til at fan sit Navn
rettet, men i saa TIlfælde skal d~r
udstedes et nyt Korlog det gamle
inddrages og tJlintetgøres.
Del er nltsna ikke en ubetinget
Pl;'gt, atl'4'avnet skal foran~res?~
"Nej , saaledes forstaar VI det Ikke, selvom del' staar rettest. Jeg
kan ikke tro, at der kan Idømmes
Bode, hvis Forandringen
ikke
sker."
Hvad nu med Folk, der skifter
"
.
..
Adresser,
ændrer LivsstIllInger
osv. Skal det Tettes 7"
" N eJ' , det var vi Ikke nogen som
helst Hjemmel til og vil ikke gore
det, da man mener, nl det ikke har
nogen større Betydning, da man i
givet Fald kan finde tilbage til
vt>dkommendes Forhold . Jeg maa
dog til Spørgsmaalel om nyg.ifles
Navneforandring sige, at der I saa
Fald skal medbringes Vielsesattest,
saa der ikke kan "svindles" .
.. Er der mange, der taber deres
Korl ?"
" Ja , der er eel Tilfælde hveranden Dag, og jeg maa sige, at det er
mest Damerne, der er glemsomme,
men vi har jo heller mgen Steder
at have Kortel hos os ... "
JIU

Opknt!' ningen for Gas-og Elekt ricitel i Thh;ted.
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Luftværnsforening.
Museumsinspektør Hald afløser
Bol1;mester Iversen. - Der skal
DU dannes Lokalforeninger
j Kommunerne.

Det kan ikke siges andet, end
l, der
at Luftværnsarbejdet indenfor
, a l Thisted Luftværn Sforening, der
omfatter Hillerslev og Hundborg
Herreder
indenfor
Thisted
Politi!r alkreds, hidtil har gaaet noget stilIr e n le af, idet man ikke er saa langt
n Iii

som
be-

har
der
paa

for
tig.

abt
r at
;ud,

til,
•

ler-

for
er
OL"-

I at

gør

r,n~er

/st.

f'glliv
er.
er
len

fr~e som de

øVlige Forenin-

ger I Amtet. Det er imidlertid nu
Meningen, at der skal Gang i Ar~Jdet. Ved et.. Møde, der foml[:lig blev afholdt, skete der det at
den hidtidige FOlllland, Bor~e
ster Iversen, ønskede at blive fritaget for Hvervet. Som ny Formand valgtes derpaa :Museumsforstander P. L. Hald, Thisted.
Der skal nu til Sognekommuneme indenfor Foreningen udsendes en Henvendelse om at søge
dannet lokale Luftværnsforeninger, hvilket til nu kun er sket i
enkelte Tilfælde, da det synes,
som Kommunerne reagerer noget
langsomt paa SpørgsmaaJet. Før
disse Foreninger er startet og
Hjælpekonsulenter er udpeget,
kan det nemlig ikke lade sig gøre
at arrangere Kursus og Demonstrationer for disse. Der er tidligere blevet rettet Henvendelse til
Kommunerne om at yde et Tilskud til Arbej det, og flere Kommuner har givet Tilsagn herom.
Det er Meningen, at disse Beløb
skal tilfalde Lokalforeningerne j
de respektiveKommuner, idet disse Foreninger skal arbejde under
Thisted Lu ftvæm sforen ing.

Gasmaskeøvelse i Hvidbjerg
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Der blev kaslel en Taaregasbom be
- men aJ/e Gasmaskerne var ikke
i Orden.
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i Hjemmet
Rhederiet
gives i
ger
Ulykken

gelig
Hoved. olien spilles af Errol Flynn og
Olivia de HavlItand, og dermed er
disse Roller i de bedste Hænder.

Stranden. '
er fulde a
Rødvin. ol
Portvin i I
som indel
Hao malkede "deo blaa Ko". Desuden k
En B()elsmand tæt ved Nykø- der mene!
bing. der lidiigere har laaet en sasgar Pe
Samtidi~
betinget Dom lor at blande Vand
boede i i Mælken, har nu alter begaaet til Vest kys
sejlet lige den samme Forseelse. Han lik Giganter,
har kun derfor i Gaar en samlet Dom paa Kæmpetun
er saaledd
e paa 3 Maaneders Fængsel.
al
disse
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Dækket.
be, men
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kan godt
Her var
Men de
logen Pangsttal fra Vorupør
Dame,
Kuller
og
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og Ha osted.
Tiden fis
afdøde
Nogle Aggerfiskere protesterer sælges f ,
har Poul- mod de flangsttal, som thv. Vand- endda er
sparet bygningsingeniør A. p o u l s e n ung Pisk
at ud· har benyttet I sit sidsle Angreb der har
meddeles
deres paa Hanslholmhavnen.
Agger- kommet
Porrel· fiskerne har fisket langt mere. end Piskelast,
hvorefter hvad Hr. Poulsen opgiver.
Det er
d, Om
det
vise
Imidlertid har Hr. Poulsell til
af og til
vides ikke,
en vis Grad Ret. Hall har nemlig trælle d
i Thisted
taget sine Tal frll den officielle fra Land
den Krigen Piskeriberelning
men har dog ikke ale
n. Det er
derude,
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25 Mand llJ ct nyt CB.- H old.
Sp' Ulige }.[cllllcsk('r, dl'r ('r tilflyltl'L TllIs[Qd i 111'11 Srth;[o Thi, .har
IIU fmwt .\r{'tld{'It>l~e om, at de skal

lIlfUlu til C I1-Tjel\uslu, og dul vil
si~w, at c!l'r ialL hlt\'('r en. 25 Mand
!lila deL nye Hold , saafl'mnl d er ikkP
kOllllJJe>r Tilladelse til at udvide UUsk n \'ll ingt>lI.
,Flere uf <Il' GD.-pligtige, som pr
n)·lIt>t lil Byen, ,har genllemgaulll
GrlllHlskohm en .Gang, og O\'l.'rhl'Ijt>ll[ ; \lfl"l!i.1 .J (! II S (l Il oplyser, al \.'Je
l soa Tilf!l!lde selvfo]gC'lig ikke sklll
PlHl Grundskolc igen. DC' skal blot
mude til Iklædniug" osv. og saa jOvl'igl udlag('s til tic forskellige TJellest egrcn c.

•
Flere Miner og Sprængbojer.
Der dri\'Pr stadig mange :'trincr og
Sprængbojrr illd paa 'l'hyh st~ll. Politi!!l i 'Ilhisled Ilar sidl'n i (laar
<fane! Ra.pporl om eu H ornmine 4
km Syd Jor Lantlingsplac!sell i Lyngby, en H ornmllle ud ,for SlramHogedboligcn i Svink lov og en :,\ flllC
VflU (Horde B[) l Agger. DI!Suden om
Spm.'llgbøjc/· YCU "\lolon i Slenbh'rg,
! Vangsaa og Syd for LalldlllgspJadsen i Sfcnbjerg (2).
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drev i Gaa.r ind ,paa Stranden ud
fol' Hanstholm.
Ogsna di>Ll illcleholdt t>I r et stort J(\aulum Sherry.
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i Helligsø-

Arbejdet ved Hanstholrnhavnen
indstillet paa Grund af Mine.

Der er i Nat drevet en stor
Hornmine ind paa Stranden lige
Syd for den lange Havnemole i
Hanstholm, og da den farlige
Tingest laa saa nær Molen, at
det maatte befrygtes, at en eventuel Sprængning kunde medføre
Fare, blev Arbejdet ved Havnebygningen indstillet i Dag, indtil
Minørerne faar Minen uskadeliggjort.
Paa Marius Søgaards Strandlen
er der forøvrigt ligeledes som
flere andre Steder paa Kysten
inddrevet en Tønde Sherry indeholdende ca. 400 Liter.
tUs

•
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Falck i Thisted
i Aftes ved lOY.-Tiden kaldt
til LossepladBen paa Thingstrup_
vej for at slukke noget Ild, da Røgen generede Beboerne, og i Dag
bar man været rekvireret til Bryghuset, hvor det paany brændte i
Brunkullene, men man klarede her
Situationen ved at flytte nogle af
Kullene.
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Inddrevne Miner og Sprængbøjer_
Foruden den andet Steds omtalt!! ilanddrevne Mine ved Hansted
er der tjJJige
ilanddrevet en
Sprængbøje ved Hansted, en Mine
ved Svinkløv, en Mine ved Agger
og en Sprængbøje ved Stenbjerg.
Sve
En sulten Tyv.
Hos Remisearbejder Borregaard,
Kastet i Thisted, har der i Nat
v-"'~~1

Jndbr.JJ

ore Jagl!u~sulI Næste Søndag \/11 man - 11'11&
ulminerer den Vejret holder til det - loretage
r, f asaner og en Tur til Tved og Ballerum,
i.
Jagten paa hvor bl 8. det ejendorr.melige
Gasbferg besøges.
og Dykænder
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:lærk:som paa,
i stadig TilkeJte særligt
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farlige Balloner.
De lerer Sprængladninger
•
med sig.

~~ "Bøje, ved

V01

to Bøjer, ,,:ed ~e'
og en Bøje,.
Bøjer. ved Vlgse
Bøje, ved Madstl
Lildstrand en BI
strand en Mine,
Bøjer, ved Kol
Mine og en Bø
st rand tre Miner

Statens civile Lultværn meddeler:
I den sidste Tid er der al og til
her i Landet fundet Iritgaaende
Balloner med Sprængladninger til
Afværgelse af Flyverangreb Ballonerne er af forskellig Størrelse
og medfører en i Snore anbragt
Sprængladning med eller uden
Lunte.
Statens civile Luftværn advarer
indstændigt Befolkningen mod at
berøre disse Balloner og anm oder
om, al der gives Meddelelse om
Fundel til nærmeste PoIiIimyndighed.

Sangens Dag i Thisted.
Ood Sangkoncert og stor
Tilslutning.
Sangens Dag fejredes i Gaar
over hele Danmark ved Sangkon·
cerler i de ollenilige Anlæg, og
det straalende Sommervejr bidrog
til at Røre Saogerdagen iii en smuk
Succes, en god Agitation for Sangen
og de Værdier, Sangen rumm er
I Thisled Planlage samledes el
lalngt Publikum ved Musiklribunen,
Ira hvilken Thisled Sangkor og
Thist.d Folkekor udieri e el om,

BanktIll.' I Ha~
Handels- og La~
sted har nu opret
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Ung Mand

brækket.

I Tilsled ForS!
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og forsøgte at
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'
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af den, og lOgen overflødige Raog barber bør blive staaende i Haman
verne.
gav
aved
I d 38 M'loer og S præog bøj er.

'" gal11l~
l Lørdags og i Oaar salle Vesten!som han vinden en ny :Serie af Miner og
og dens Sprængbøjer 38 iall ind paa Kysten.
Ved Thyborøn inddreven Mine.
n smukke Ved Agger en Mine og tre Bøjer,

-~---"
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!Jrbaner.

. d I d Ørum SIrand en Bøje, ved
Vej gennem Næslrup og Tdsle .. re n b en Bøje, ved Ste.nbjerg
gtsæson .'læste Søndag ,'iI man - hVIs e~ ~Øre, ved Vorup ør en Mine. og
rer den Vejret holder til det - foretage to BøJ'er, ved Hansled !Jre MIner
lner og en fur til Tved og Ballerum,
Bøje ved Febbersled Io
Ln p"a hvor bf a. del ejendolr.rnelige og en
V'·
t e Miner og
f
Bøjer, ved Igsø r
.
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[ænder Gasbjerg besøges.
Bøje ved .\Iadsbøl tre Bøje r, ved
~er.
Lild~lrand en Bøje, ved. Thorup_
strand en Mine, ved SVlnkle v Io
sulen!, Farlige Balloner.
L So·
De ferer Sprængladninger Bøjer, ved Kollerup StranSd en
Ilt s i l ! '
I Mine og en Bøje og ved
lelte.
med sig.
strand tre Miner.
Stalens civiJe Lultværn meddeler:
BankfIllal I Han.ted.
J PTa,a
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til
'
l
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sidste
Tid
er
der
,
,
I'
Handels·
og
Landbrugsbanken
i Thi~rligt her i Landet lundet Irilgaaende sted bar nu oprettet et Kontor i Han·
Hvis Balloner med Sprængladninger til sted.

til Alværgelse al FlyvwIngreb Bal·
lor ionerne er af for,kellig Størrefse
edes
roaa og medlsrer en i Snore anbragt
Sprængladning med eller uden
urd Lunte
der
Stalens civile Luhværn advarer
ke.
Indstændillt
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Slagsmaal i Ti ted.
Ung Mand fik et Ben
brækket.

I Tilsted Forsamlingshus holdtes
Lørdag Alten en Foreningsfest med
Bal, og blandl DeltaRerne var Murersvend Chr. Nystrup Chrilensen.
Sjerring Ud paa Altenen kom
nogle l~ke·Medlemmer Ira SjemnR
og vilde ind, men de blevalvist.
Delle blev Mureren vred o er, og
han
I~vede n D I Ballade I a n
n
I ... ........ ,_ _
____
_ VI _ _

eg _. _.... _-. .
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og selvstænd ig, s aml en

Thisted Grundejerforening.

Stuepige

Indmeldelser al Medlemmer modtagea
n· kan Iii Oktober ell er November ved Henvendelse pa~ foreningens ({nnlaa Plads paa
20-15 lor, Havnen 12a, Tlf. 345, hvor OgSIIB
Lejekontrakter og Opsigelser kan l88s
Hundborg Syge - og Hvilehjem
pr, Sjorring, Tlf. Hur,db o rg 44 _ udleveret og hvor Annoncer om ledige
Lejligheder modtages til gratis Avertering
for Medlemmerne i Foreningens Ud·
hængsskabe.
~.

-

En Arbejdsdreng

e

søge~

straks.

J. Handest.

•
. ArbejderneS RadiOklUb
THISTED

Køb

LI
T

R

til

kA

ABILDGAARO
BOGTRYKK
M0LLEVEJ

--

' I()ftvej.
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Indmeldelder modtages at :
Opsynsm. O a m m e I v i n d, Strandvejen 4, (formand), Telt. 153
Skolebetjent P. H y I d a h l, ø. Skole,
(Kasserer), Telf. ti56.
Inkassator D o II e r u P, JCJhnseOllalle. l
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Han blev i Bil fort hl Thi,:;icd
S)gehus. hvor han straka kom U!ldel' Behandling.

Fisker
Hustru,
lup Fredag

Advarsel mod Balloner.

Brækket
Sent
el Bal
nogle
faldt
Chl'ist
brækkede
Falck

Statens civile J..uftværn meddeler:
I den sidste Tid er der af og til her
i Landet fundet fritgaaende Balloner
med Sprængladninger til Afværgelse
af Flynrangrob. Ballonerne er af
forSkellig Storrelse og mOO1orer en i
Snore anbragt Sprængladning med
eller uden Lunte. }.[an advarer indstændigt J3efolkningen mod at berøre disse Balloner og anmoder om,
al der giYcs }'Ieddelelse om Fundet
til nærmeste Politimyndig1l.led.
Hvidbjerg-Lyngs Jagtfor ening
holdt Generalforsamling paa Hvidbjerg Kro Lørdag Aften. Formanden,
Ovel'insp. B r a n d i - H a n s e n, oplyste i sin ,Beretning, at Foreningen
i Tilskud fra Jagtfondet havde faaet
100 Kr. samt 12 Fasaner, Regnskabet
bal. med 338 Kr. Til Bestyre1sen gen-
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Fredags
tielt fire
borg iOq

fra
rilsle\'

Uang. J1nn ,knn endnu
læse Bladet ud!!n Brill er , kniber det
bdt, hnr han dog cL PUl' ældgamle
.Briller, IMlU hn-n hnr arvet <'!ter Faderen. Mn-rLin Niehum er Ungkarl,
men han har p;ennem mange Anr i
Karen huet en t ro og dygtig Husbestyrerinde.
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En Mæ nod e Min er og Sprængbøj er
paa K ysten.
Salen l LordE\gs ('f der drrw(' l ikke
mindre end 18 1.fllH'T og 21 Sprænghojcr ind paa T,hykntcn, og )[inorerno ('r i Dag travlt ht'skærtJgot mcd
al usk adellggnre de mange farlige
Genstande. )linC'l'nc cr komme! ind
vcd Vl gso 2, H a nsted 7, "Nt Hofd t'
!JO. Tlhy.boron mir
SIranu, Klim
S trand, VOl'lIJlor selt. Stralld, Thorup Strand, Slc!t('sll'and og StC'nbj('rg 3. DC'f ('t drev et Spr1l'/nghojpT

no-

Laml vcd JIn.n slcd, vcd Hofdo 06,
8'i- og 83, L!lnding~plnd<;C'1I l Lynp:by,
Fcbbel'Sll'd 2, Svin klov 2,
iKlim
Stran d, Vorllpor s rlr. Stranrl, Nr.
Vf)rupur,
·L ild Strand,
Kollerup
St ra nrl, Hjanl l' maal KlI t, Madsbo l
nem]!', VI g"SD, Vallgsaa , Ørum Strand
og Klitmoll('r. Drs ut! C'Jl ('T der s kyl-
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I('! on bomb{llign('nd r GC'n sta nd

) rg-

pan Sltand('l1 ved !{ollel'up.
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Sygelis te for Augus t 1941.
I Thisted La:gekreds er der I Augus
1941 af de praktiserende Læger anmeldt
Jelge nde Sygdomstilfælde:
Thisted Land·
By sognene
DysenterIs ..•....... .
Skarlagensfeber .....•..
Mæslinger . • . •. • . . •. •
Røde Hunde .... .. . ...
Skaalkopper ..•••..•.•

O
7
O

Kighoste......... . .. ..

7

2

24
24
8

I

6

O

69

F'aa resyge... . ... . . ....
O
Inn uen7.8...... ... . . . ..
6
Halsbetændelse. ... .... 3 1
Bronkitis. . . . . . . . . . . . . 25
Lungebetæ ndelse. • . • • •
9
Krupøs Lungebetændelse O
Kolerine • .. .•. . • •. •••• 231
Smitsom Gulsot ••• •• •
O
Gigtfebe r . . ... ... . .. •. O
Rosen • • • • • • .• •. ••• •• •
O

I aIt . .•
Endvidere
Gonorrhoea ••••• • • •• •
S)'philis, medrodt S•...

3
19
95
60
21
3
927
7
I
7

,

312
3
O
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Gul e Spejdere fr a Thi sted til Førers tæ vn e i Stru er.
I Sti uet blov der j Gaar holdt et
Føl'Crlilævnc fol' KlitdiviMionens FØ)'01"(>, FØrel'a!-l~isl('nl('r og Rowcl"!\. Der
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30-40 Medlcmmer
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..-.111 unl/n Pnlotirta O/lfilgl Ivinlt"u til al
P RÆ."IIDENT 1I00SF;VEL T havde
,flucre Ty\"ko.,twe lil de hellJlllne.
I Mtt.. al"'Mede OvrrhrtJenl flunUII
f.~r.al fn Radiotal" ur J Art." fil. ::1
en hrl Il'Ind, unge kvinlkll~ FrugltY'·t,
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flYde ".rk tor T.ltn hl,",l
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.lf't pu Crlfnd af Pr..ldtnl",~ /lfodl'n
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Do!.
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end danske Lystspil hidtil har været.
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Flere Miner.
En Mine drev i Gsar Eftermid·
dag ind ved Vigse og en ved Hunsted. Ved Thyborøn inddreven Til
Sprængbøje Alle hidtil inddrevne
f
Miner og Bøjer er sprængte.
AI
Ko
Nye Rationeringskort uddeles. Kr.,
Handelsministeriet har tilstillet
Kommunalbestyrelserne el Cirku· Od
lære om, at Udlevering al Ratio- 13,1
neringskort for Oktober Kvartal
saa vidt muligt bør linde Sted i En
Dagene fra Søndag den 21. til detl
Torsdag den 25 Septbr. l hver
S
enkelt Kommune vil Tid og Sted An
blive nærere bekendtgjort.
do
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der To Redningsmænd læl! lter op.
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rederne, alle Vegne for fuldt Hus, kom'
{Unde lEt mer nu atter til Thisted, hvor han pas

en banal Onsdag Aften

et godt
risk Sejr
et nogle
Stykket.
e~8?nen,
G,s,!rue,
ved at
~ ægte
i'. Hun
~Jdsløs·

giver Porestilling pas

Afholdshotellet.
Mørklægning Kl. 19,30.
Statens civile Luftvæm meddeler,
at Tidspunktet lor lor den daglige
Mørklægnings Ophør og Paabe'
gyndelse Ira og med den 16.
Septbr. er lastsat til hhv. Kl. 6,30
og KI. 19.30.

se,

al det I
ring va,
beiandi
gen. Ef
perne,
Canadie
fordre!
Minearb
arbejde

og Fest paa Kongens Fødselsdag.:
~t ForSønderjydsk Forening for Thisted og Sjette 1
unnar Omegn afholder pas Kongens Fødsels[Dag 11
dan at dag, Predag d. 26. Seplember, en fesIIi ... Trækning
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Svcrl Rfl'UP

I'ldal Sogn vPt!
filt 102
'fdr.

fOr 8500 KI'.

li

rOOJ'udllld U{hiIvis lille Ji'osdal

r paa ca. 600

heplantet omILol. Don JonJ,

Hedeudmærket tlI

I CI' VO, Cl'

, og Gran, og
H ' D de • fOl'sk('l, inden det enmmc j Stand .
-12 fors kellige;
l NørthoJ'l.lp.

10

og Forbe-

• mellem LandTolvmandsforrl stnlJ'vnte MI
50
fra LandIg, hvori det

{ornhekondLgø,L Tllladol. e Lil,
[{orn af

n"Rt

Hrnn.<J t den 10.
del Kvantum,
('Il (l r ~

givr r
lt h{'llJolrh\ 1mf

godkrndt, at
rlrr i Foraar(·t

Bryggnri r rnC'
l
!I p r r.<; LlgRlanrr l Ig11 -

'J'yveri i VCKtervjg.
Politiet i Hurup hnr ta.aet. Anmrl ..
t1døc (1m, at dr'r under en F'odholllkamp i Vcatf'rvlg er aLjnalt!t (,11 Pung,
UPT
Indeholdt 6 Kr. og C!t J,..r>gitlma-

tlonøkort, fra Frederik HUttel Jensen,
Gcttrup.
\

Minerne.
1 Gua.r drev der cn Hornmine i Lamt

og en Mine ved Vig,*,
Luntllng6plads. Ved Il.Øf'de 72. Agg(:r,
kom der en SprrongbØje.
ved H unstcd

Cyklisten uden Lygte kunde ikke

køre (ra C.B.erne I
Poli tiet i Thisted noterede i Aftcg
to "mørke" Cyklister, der begge var
fra Op landet. Den enc af dem kom
kørende paa Dragsbækvej, da to C.B.er
raabte ham an. Det var en Smed fra
Thisteds Omegn, og han havde slet
ikke i Sinde at I!Itandse for at tale med
C.B.erne; i Stedet for satte han Farten op, men C.B.erne optog Forfølgelsen, og tilsidst maatte den stærke
Smed give sig. C.B.erne kunde kØre
stærkest! Der falder Bøder til begge
de noterede Cyklister, men den bliver
størst til ham, der forsøgte at slippe
væk .

Bjergning ss kib i Hirtsh a ls.
Danmarks slørsto Fi Rke[arLoj "il
nu blivo s tationeret i Hirt shals som
Bjrl'gningsskib. Det drcj(lr sig i
Ji'ø lgo Vpnd s. Tid. om TI'l\.wlcrc>n
. Mack(lnzicll, der for nylig bl(lv
""hl ar to Skagboer •. o~ som l den
fi id fi tr Tid hal' været anvendt Lil
Fi skeri r,'a Skagen . Trawll'l'C'n pr
1111 bl{'vrt kobt af Firmaet Ruynloft
& N lr lsen , Kohenhavn. og skal
rn'mtidig have lIJ em stod i HiILshal R.
».Mnekrnziell (Ir hyg:g(ll i lIamburg i .l92 //- og vAl' hj(lmmphnrrnt!('
i E ~ bj (l l'g ('11 lang J\anækkr. Siden
har dr il VWI(·t hl'nyltl'l flo m Djrrg-

De hye
ningstider.
ers-

en supplerel
Folkethinge
levering af
thingsmedlE

--<O}--

Jydske Diholder i DaG 4. Oktober
•
'I• '1' enænet..

af Styrker19nene Syd
de forplej es

K ø b e n h a v n, 'Mandag. Statens ci"le Luftværn meddeler, at
De dans
Tidspunkterne for den daglige Frellesorgan
)<Iørklægnings Ophør og Paabe- dag i
gYlldelse fra og med 16. Septem- I
ber "r fastsat til henholdsvis KI.
ne. .
6,30 og KL 19,30.
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de Ægteparret deres Guldbryllup.
Den "mørke" Cyklist søgte at
undslippe.
I Aftes bemærkede de patruljerende CB.ere paa Dragsbækvej en
"mørk" Cyklist, der imidlertid ikke reagerede paa CB.ernes Stop!
Paa Cykler satte CB.erne efter
Manden, der viste sig at være en
Smedesvend fra Oplandet. Han
blev stoppet og kan nu sikkert
vente sig en særlig stor Bøde!
Der blev endvidere i Aftes foretaget endnu en Notering til for en
"mørkelagt" Cykle!
-~ ' ---~--
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Sirene-Fjernstyring i Thisted i Dag.
Alle Sirener er tilsluttet sidst
j Ugen.
De fl este Thistedborgere lagde
s ikkert i Dag ved Middagstid Mærke til ,at Sirenerne lød en Del anderl edes end tidligere Dage. Dett e skyldes, at Fjernstyringen af Sir enerne nu er ved at være fuld~
endt, og i Dag var saa langt fremme, at man kunde sætte de tre Sirener i Gang f"a Politistationens
Kommandocentral. Det val' Sirenen
paa Stadion, Sirenen ved Præstegaarden og Sirenen paa N ørr eall e. I Morgen og i Overmorgen
tilsluttes
endvidere
Sire nen paa Jyllandsalle og Siren e n pa a Øs t erbakken, og derefter
skuld e Bye n væ r e d ække t, og Lufta larm iværksæt tes faa Sekunder
eHer, at Me ldin g he rom e r indløbet.
Det er i Øj e blikket Meningen, at
Prøvea larmen om Lø"dagen skal
f Olme sig som Varslin g efte rful gt
af e n A f va r s lin g, m e n nogen Bestemmelse herom er endnu ikke taget.

70 AnI'.
I Morgen, O ns d ag de n 10. Septe mbe r, fylder S nedke rmes te r E.
Ped er sen O d d e, This t ed, 70 AnI'.
S nedke rmest e r Odde, d er e r en nf
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THISTED AMTSAVIS
Tirsdag den 9. September.
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Nordthy Husholdning8forenln~
Konsulent,
Frk. Larsen, er nu ankommet og
er i Dag gaaet i Gang med lit Arbejde for Foreningen. Hun vil fas
Bopæl paa Sofievej 10 i Thisted.
SøIYb~llup

kan Fredag den 12. Sep~mber f<>,jres
af Jens Brandi og Hustru, Kalde! i
Sennels.
- Sodavandsfahrikant Niela Klitgaard og Hustru, Fjerritslev, kan i
Morgen fejre deres Sølvbryllup.
Royal Theatret.
Palladium har været ualmindelig heldig med sit Kjeld Abel Lystspil ..Tak,
fordi du kom, Nick", der vil komme til
at indtage en Særstilling indenfor
dansk Films hidtidige Produktion. Her
er nemlig ikke Tale om en HandIinga_
film i egentligste Forstand, men mere
om en DiaJogfilm, og medens den Kategori of~ ender i det kedsommeligste fotograferede Theater, er denne
virkelig blevet en forfriskende Aperitif, der kun skal nydes som den lette
Anretning, den er, men som, man iJd<e stiller andre Fordringer end
til en god Aperitif - virkelig Ogal.
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Flere Miner.

uunm".~

blive
Til Slut
rende", at li

tlHend

Bil Min' er drev'l Ind ved ud og Ind,
Vorup"r l-nndlllgsplnds. en ved der er ell er
Hunstcd ol' CII Spræl1gbujc Vl;'st ikke kan tæ
syn til ani
tor Bulbjerg.
huaber, han
ken, og sar
Hurup SORncraad
kloge paa,
holdt MI'dc I Aftes. Kjeldsen
VHr fmvært'nde ,
Ocr fordøa en hel Del Cirkulært'r. bl. a. om. nt der stadig Klitvæsene
kUli loas 40 pCt. Tilskud til Dagi V. H
lønnen ved Optagning af Trrestod.
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Petersens til 35,000 Kr.

svarende
Een Mine
! er Plamerne er ' er i Dag meldt ilanddrevet paa den
ør Mon- thylandske Vestkyst, nemlig ved
tning af Vorupør.
overdral Morgen fylder
S. Han- Vilh. Skjoldborg, GI. Bedsted, 72 Aar,

a 40 pCt.

Gdr. J ens Nielsen Vestergaard, Sønderoaa, 54 Aar, Bryg>ger Jepsen, Hvidbjerg, 1)1 Aar, Bogholder Chr. Madsen,
ar. Uddeler Chr. Nielsen,
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for tøj de stod til Søs - - or,
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'
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I'iH kcl br:!olkninf.tCII, hvem det er
IJ If.'vtl lag I alvurlij:( t pllll Si nd e Il"j e

al fJV(!r ho ld e de hHHHR ItC Gramser
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d TId 0111 lor Thisted Amt lit IIcdeRCll6kabels

\flenskolen RcprtcSelltllnlskub nyvul",tes Bankud al Prl .. dIrektør Poulsen, Nykøbmg, Bom
Direktør
Fr.
Bnngs
:ror berede 1- nid øde
Efterfølger.

Vand

tuUværnsmøde j Frøstrup.
lian Herreds Lullvl11rnsloreuing

de

Sn,
dr.
I Tira\

Ilfholdt Tirsdag Aften InstruktIons- SogrH~r~

orger død møde i Prøstrup.
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I)olilibcljent Laursen, Fjerritslev, at Ko.n~

foretog Demonstration al to Brand'Iden-Hou· bombcr\ som han slukkede henh'rmidduR holdsvis med Sand og Vund. Der.
Tylus paa elter var der Møde pan Kroen.
55 Aør gl. Lærer Brix Jensen, der er Hjælpe~elldl og konsulent lor Foreningen, uabllede
og ledede Mødet, del Vllr besøgt
den 25. ul Cl!. 50 Mennesker.
hvor man
fru Pastor USSlflg, Pjerrit<:llcv,
an lcd nI talte om Danske Kvinders Bercd·
skab, dcr jo gaar ud pan j en given
Situation at kunne optræde hjælNykøbing,
pendc! Dg hun opfordrcde Kvinjllentlig er
derne til at melde sig til Tjeneste
B8 Øen, I
of! iøvrigt til Indmeldelse i Poreen Tyfusilingen.
SygdomLærerinde Frk,Jenaen, Fjerritslev,
er kun
talle om Samaritertjencste, Ocr
vild u blive afholdt et Kursus, formentlig i frøstrup i Elteruarct.
Derefter talte Lærer FaJlenkamp,
oafen lijortdal, om Nødvendigheden al
e)derp.rtl et vist Beredsk.tb, som han haabede, der aldrig vilde blive Brug
lor. Men skulde dette ske, var det
perøonllge jo ubestridt godt, al der var nogen
bedl! Kl.
til al yde lijælp. Der kunde jo let
komme Lullkampe over Egnen,
I-Jan talle dernæst om Slukning al
edItIoD 254
Brandbomber og Brandpisder og
rd privat.) fortalte,
hvorledes diHse var sum·
~,en) 280, mensat.
, Maaned
Der vil blive holdt liere Møder
paa Egnen i Elleruurel.
officielle
0-8 ør.
ryknll!KCr
-6 Øre,
10 pCt.

!

Kommunal Lenlo,højolse
i Hundborg-Janne,up.

H ullclborg .Junneru P SORllernfl cl
I/adeor og holdt Møde i tirsdHgs, Prnvrurcndc
d, mind,. VII( JenR Ballcscn, Vorup"r.
Overbevillingsnrevllcl har
r '!IIrllg under den 12. AugUil meglcllio'e Alto 8. telejer Plcf1sled Nielsen, Vorup ør
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slet Iklle TIIfældel, og vi ITISU
slærkl
beklage del
indtrufne
Uheld,
Mine ved HlIlIstholmbovllen,
I Nat dreven Mine ind ved
Ilallstholmhavnen, saaledes at Arbejdel ved (-lavnen i Morges ikke
kunde paabegyndes ni I-Iensyn til
faren 101' Minens Eksplosion, MilIorholdet l, a Thisted 'ykkede ud,
ol-( Minen blev uskadeliggjort.

smørnotørlngøn
var i Dug 3,89
Sidste Uges Notering
Ægnotørlngøn
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IrDr Ikke, Samariterøveise i Eshøj

l.-Ryger",

Pl8ot8Ke.

II under.
(8 Rød e Kors Samariter dro~ i
kan taas Aftes ved 21- Tiden ud fra Thisted

vfølgeJig til en Øvelse i Eshøj Plantag e, hvor

Thisit
Indmeldels
foreninger 11
Fjerrlblf

Kettrup.

men af I tre fingerede tilskad elf;ornne Per- lindstrøm, ~
i besøger soner skulde findes. Samariterne
Thorup-I
~ n meget var
udstyret med afskærmede Klim.

h

er jo Haandlygter. og del viste sig. at
Tømmer
Id for at det svage Lys fra disse Lygtt.;.r var Charles
Lun
men det tilstrækkeligt til i paakommende
Øaløa .. ,
Ider af. Tilfælde at find e eftersøgte Persomand Ingval
la! falde ner. Det lykkedes i Løbe! al en
ØsterlId
~nesker Snes Minutter at løse hver Op g ave!
sen, Hundsti

arbejd~ · o~ ved ~idnalstid var Samarit erne
Hllle. .l~
aa tilla. hjemme Igen.
Th. Sloth, ~
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Armbindene e
for nytteløse.
--<>Politimestrene og Luftværnsmyndighederne onsker dem ikke

opretholdt.

-

Indenrigsministeliet
har
for
Onsdag. liølnogen Tid siden rettet Forespol'gBeleIse el' det sel til Politikredsene Laudet over
sen tilhørende om Nytten af de hvide Armbind.
lean
Reefer" Baade Politimestrene og Luft- \
erklærer,
ej se j engelsk værnsmy"ndighederne
at Armbindet er nytteløst, idet
~tnjngen, Ungdog et Mindretal i Politimesterg Hjorth, Bl'ø- foreningens Bestyrelse kræver
;. Der el' givet Armbindet opretholdt, idet det
Underetning. ganske vist er uden Værdi i Bygget paa Nak- ETTIe. men kan gøre Nytte paa
Landevejene. Der ventes en 1nalte 1831 BRT. denrigsministeriel BekendtgørelSl' om, at Annbindet ikke el' obligatorisk.
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nytr hr'e Landel, oll I Lultv rn· Io
lor nll'l/en 'Dr Th"l.d Ol No,dlhy SI
:~ h.r min UR aa dr.flel Sa" n
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OvtlbrlJenl AlI,ed Jenlrn op· p
• Iy.er p •• Port.p.r., •• , Ilrnan har Ir
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Ting, Overbetjenten ser ltlf!d Interesse pan en Cykltstprøve, fordi den
skulde kunne medvirke til at "højne
Færoselskulturen. Og~na andre M\dler vt1 kunne tages i Brug.

THISTED, 12. September 1941.

Jordefærd.
DC' !l
p o 11 I s

88-aarigo
C11

1f1rOlidtlag,,,

Husmand

Kr.

begrflvctlcs l Gaar E[unucr sLor DoJlagclse

fm Heltborg Kirke, hvor Pastor
'\V o I f talle ud fra el Ord i IIebræcrl)re\'e!,s 3. Kap.: ,.Giv Agt lJaa vor
Bpk cmlclses UdoS('ndmg og YPPCDSlCpræst .Jesusc, Pastor Wolf omtalte
dC'O gamle Kr. Poulsen som en
Mand, del' havde været præget nf el
11'oro,s l Sinch!lag. HUA val.' U'o OV(lt'
101' Gud s ljl'ncslrn, -og han var trofast t sin Grrnmg og over for sin
F a mdip, Pastor \,V elr omLalte, hvor]pd e~ Afdndt! havtle arbejdet Rig selv
frpm og var hlr-vel ('Il :Mund, Som
man ha-vdp sd op lil.
Vpr! Gravl'fI takkede en Son a[
Afrlnrlr, Poul
o uls
. H r LlbDl'.e.

Samaritterne paa Na\_EftersøgningsØvelse i Eshøj.
18 Medlemmer af Røde Kol's Samatti.tte:rkolonnen i Thi.sted deltog 1 Mtes i en s~akaldt Mørkeøvelse, Den
stille Æblepulp. et HalvIahrikata, bestod i at iinoe tre :toSaarede< et eldeL' egner sig til Eksport, Del er ler andet Sted .j, EshØj Plantage, og
mullgl,
man o~saa vil modtage man fik opgivet et bestemt Afsnit,
Æble I' fl'a pl'ivato til :Marmeladc- hvor man skulde 1ede. Øvelsen beIl cmstliling, ml'n i delto n1fll·lde gyndte Klokken 22, da .samal'ItteYne i
kan Fabl'[kcn ikke lægge Sukker til. Kæde.form.a.tion med 3 4 'Meters Afstand hegav sig ind i p\antagens
I
MØrke forsynet:. med afsktøl'thede Lyg80 Aar.
ter og i Løbet af tyve Minutter var
,Pall. SØndag fylder Kirstine K r i Op~aven løst:.. Det viste sig, at de ~
ste nsen, :tS,,'ingel« i Hov, 80 AuI'.
Hun el' født i Arup som eneste Dat- skærmede Lygter glver tilstrækkehg
Belysning til en saadan Eftersøgnmg,
ter af forlængst afdØde Svend Kri.stensen (Kold). J85!l :flyttede Fami- og Øvelsen forløb i det hele taget tllfl'edsstill ende.
lien til Sta.gstl'up og 1883 solgte de
Ejendommen og flyttede til Hov, hvor
H er
de købte Gaardcn ,S'lingel «,
Ingen Korns\akke paa M ors .I Aar •
døde Kirstine Kristensens Forældre,
Paa Mors el1 lnubj e.rgningen af
·
og 1915 Overtog hun selv Gaul'den.
"HØSl\'l~ nu
ov('}'::;~ I aato"l for denne
d
!'iom hun drev med stOt" Dygtighed,
Gnn~ . On~rrot' ~forso Fl)lkpblad u a~
idet hun selv tog virksom Del i Al'\ah~l' Koosull'nt Grl?gC'l'Sl'n Da\U' al.-
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og detll' onske.r man ikke gt>nlagot.
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Bmndbombe-Demons tration
i Hordum.

A

Dans k Luftværnsforenings Sl..-yumBordum Afdeling holdt Demonstration i Slukning af BrRlldbomber paR
Sports plads en i Hordum i Aftes. Demonstrationen, der udførtes af Forrningens Konsulent,
Sygehu.sportør
K o r s g a n r d, Koldby·, viste klart1 at
In is den brændende Bombe o\-erhældes

med

Sand,

slukkes

den omgaaende,

medens man ved at benytte Vand kWl

opnaa r at sprede Flanul1erne yder ligere. O,er 100 Mennesker var mødt
fo r at overvære Op\isningen.

a· Cyklistprøver i Thisted?
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Der trænges i høj Grad fil bedre
Færdselsku!tur.

T,
Ur

Sya.j.
der i
nen 1

der

Kabl
\-id 9
de

.'1

Al

godt
ful
nen
nu !

den

Na

kr!!
Aut

-

<:">"

\.- "II"~ ,, -

Sulg nf •J

rH-",",u. \.-",

V I")

u ... ...

. ~n. ~

VCI"Vsudvn oJll

og Ji ~
tYl'clser, 1.l

vcdWg eL

Brnndbombcdcmonst.r.ation
snnvhmin ~
j nnrdum.
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.
trali on nf Brandbomber paa Mar"g l Sd :ed, pl ndse n l IJonlum . Sygehus-

portør K o r

lalleru p
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helønncn.
.30 Kr. ]ll'.
for Snek

g a n r d, der I1ge har

ge nn emgnact el Luflværn eKuTsu!S,
viste, h vorl edes man s kul behandle
en Brnndbombe. Plad sen var aCspæ rret af S peJ' d erne. Der var
modt ma nge Til sku e re, s om in-

1
tercsse rede
tKforening nen,
~ n soKning

f:!

fulgte

Dcmonstratio-

Ejendomshandel.
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Grund til at
d, hvor Sygne StiL~
~klen.

es Andersens
s Mark, var
t styrte med
rke. Hun paa-

ogle iHudatere Hjerneunder Læge-

I en Bjælke.
i Aftes hos
'sen, Østerild,
Arbejdsmand
. ~,, -.> _. ~

Landmand, der især er Ken Ul• .lVI.
..sit Arbejde indenfor Hesteavlen .

lru1tvæmsmøde j HjortdaJ.
:&er holdtes i Aftes et Luft·
v-ærnsmøde i Hjortdal, der havde
samlet et halvt Hundrede Deltage.
re. Hjemmekonsulenten, Emil J e n:s ·enti, Rjortdal. bød velkommen og
redegjorde for Luftværnsforeningens 'Formaal, og derpaa var der
Foredrag af Fru Pastor U s s i n g,
Fjerritslev, om Danske Kvinders
Beredskab, af Lærerinde Frk. J e nS e n, Fjerritslev, om Samaritteruddannelsen og af Lærer F a I I e nk a ID]l, 1fjottdal, om Civi lbefolkIlingens lleskyttelse.
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NOTS
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".ThprSkeværket V igsø
holdt forleden Generalforsamling
paa Konditoriet i Ræhr under stor
Tilslutning Ira Medlemmerne. For-"----..l-.....
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a.ne

10

samledes man i

skabeligt Samvær,
del!agerne forlod
de Formanden til
ejde i Vinterens
nordiske Pællesle Indpas i alle
olkningen ,
Ved

Ilev der jøvrigt
den og for Por~r, den elisk,,,
ærdige Vært paa
O berstløJtna ni
Par uforglem·
forbi.
L. L.
Nick 1'1
Lyslspilfilm • Tak.
trækker stndig i
og Pilmen
kun en GHng

ANSKE

Er Deres Mørklægning i Orden?
-Gaa uden ior Huset i
Alten, naar Lyset er tændt,
og se eiter, at alle Vinduer
og Døre er omhyggeligt
tildækket.
De har sikkert Brug for
Deres Penge til andre
p ormaal end Betaling af
store Bøder.

~

U

'

Plan om Anlæg al el nyl I~UIl"'d.·
rende Stadion, der vil laa Sin Beliggenhed Sydøst for den nuværende Sporlsplads, nær ved Limfjorden. Anlægssummen vil elter
Overslaget andrage ca 62,000 Kr.

I

op, men aer er
ivl om, at der vil
r Interesse i Afdesaafremt Opgaven
II Resultatet I saa
ke vil udeblive.
; ogsaa paa Mødet
alionsforhoJd, og
deltog i Diskus-

__

,

de ligger som Reg
Men der kan VE
Regulering laves
uden at del beh
meget. Der bør
Ramme om de d
Præstegaardent
der gamle, .tor
lor unge Præst

agsaa

opløres

boliger. Men ti
smuk gammel f
den su .id! mul]
Det er forkastelil

Steder lader Pn
falde.
Menighed
aandelige
Dette

var lid

raadenes praklis
tigere er dere~
Præstevalgene,

Præslei n dslilling
mulige Oplysnil

de fasr den re'
ikke rigtigt, at
sen af Bmbedt
tiden foretrækkE
didater, der bør
erl vis Anciennil
del være heldig
tionen havde no
at besætte, idE

