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Ska l Hanstholm have Luftværnsplan?
Der er dog mange Vanskeligheder
ut o\'crvinde.

For Hanstholm er det nu ~tenin
gen, at der skal oprettes cn Luftvrornsplun, og disse Planers Realisution er nu overladt Politiet i
Thisted efter Forhandlinger, der i
Søndags rørtes med Souschef ved
Vestre Luflværnskommando. Arkitekt Engelbreckt Madsen og Rit.mester Garde, Aarhus, der endvidere var i Hallstholm for at besigtige Forholdene.
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hjemme nede i By
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hvor ha.ns Hjem 1
Torvet vil fun et :
difuldt Midtpunkt
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Efter Planen er det Meningen,
.at H anstholm akal være enE-By i
Lighed m e d Thisted. Efler denne
PI.an skal der af H ansthol ms Beboere i ndkaldes et ret stort Antal,
Restauratorernes
der regnes med ca. 60, til CivilbeSmurmærke-Re
s kytte lsestj enesten. Der m e lder sig
imidl e rtid mange Vanskeligheder,
idet man ikke kan regne med at
faa R.aadi g hed over mere e nd ca.
Centralforening
20 Mand, og endvidere s k a l det
være en Nød,·endighed, at der bliver st.ationeret en Politibetjent i
Hanstholm. En ande n Van skeligslag, om hvoroa
hed er Lokalespørgsmanlet, idet
sig den nye S
det anses for umuligt at skaffe
.Restauranter,
Lokaler. Endvidere kniber det med
bruar skal art
Vandforsyningen til Brandtjenesten, idet d e l" skal bore s i stor
Rotter, hvis Ti
Dybde for at finde til Vand. En
Organisationen
Række andre Sporgsmaal i Forvisse Kvanta
bindelse med Planen synes uløsefor de forskel
li ge under de nuværende ekstraordinære Forhold. Nu skal Forholhar man uda
dene imidlertid undersoges
til
Snes varme
Bunds, og Res ultatet heraf vil jo
saa blive retningsgivende for, i
Eksempel
hvor stor Grad Luftværnsplanen
Gnllasch, fo
kan tages i Brug.
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Kollerup Husmandsforening
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En Mand I Mellemthy og en I Sydthy
har ved Retten J VCøINvJf( vedtagcl
8KSfør. hver bil Bøde of 20 f{r. fur Overtrreddøe
af MørltlægnJngøbeøtemmcløcrne.
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faas paa HIS MASTERS VOICE
i original Optagelse med LALE
• ANDERSEN.
Endv. i andre internationale og danske Indspilninger paa Odeon,
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samt paa NODER fol'
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BRUGTE PLADER købes til Toppris.
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Til Fadderskaber til de finske Børn
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Nytaarsfest i Thisted KFUM,
17-20 Aars Afdelingen holdt Ny taarsfest paa KFUM. i Aftes.
Den
festligt smykkede Sal val' fyldt til
sidste Plads. Form., OverinspelotØl'
M e l c h i o r s e n, indledede med en
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jejendom. ,'l"II~VeJ fiu H'Il~ Tbf,td, b ..er
.de. Jensens fJtn- j Du '"ruæltet! I. F.. brutlf.
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1I35.1JI'?O Kr.
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)'gs . d c.' ÅfuskniDgS40stalt for seooops-

til Undm.n
,
ro 26.500 Kr.
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stel. Handelen
Amtslæge Folte, Thisted, har,
Lind, Ydby.
som Cher for Lullværnsljene.lens
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Film
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og Søren Gide Sanilelu./deJing, lagt'! Jnlljl!.~j ...el lil
endom i Ubl~d. Oprettelsen ar en AfvasknIngsanled N. P Lynges stalt for evenlurlt gutamle per'/
v, 20 Td. B)'.(sdl. soner.
!sltd u Innt lil
I Løbel a' de sid51e Io MaanedN
,ges Ejendom lil er der uddanllef Io Hol~_ iall 22
ge Ejendomme. S.msriUer, dels Ira Afbelderssms~sætning og In- rillerne og dels Ira Røde KOls,
ngen er skel under Inslruk/ion al S'allonslt:der
ved M. Lund, VigjZo Krogh, Lederne al Holdene
er Lærerne Ove Degn og Knud
H. Andersen
l østre Skoies Badekælder al,
Td"
FOl i Lord.p. holdtes Lørdag Alten og Sondag
I ~,e ni e n, .fgllY formiddag de alslullende Øvelser,
eik 81 f'or~!lIngen delYis' som Led i C. B.e/nes
• 3f Børn b.evde Kalaslroleøvelse
Lørdag Allen.
Skolens Badekælder v,u omdannel
Johanne
!$Ie Regll.!luIbef, ul AfvaskningsanslsJl med lul d- muntre Ol!
j6.236Kr KUR- atændig adskille Aldelinger og Søndsg pas A
Alklædningsfum for Kvinder og bleyen filmet.
Uj~e!J tfl 2 Kr. Mænd, Alvasknlng og BfUsebad, Aften i Pahet
~erløllilen ll1 30 Paatlædnin,l!srum siml en Gang Vaudevll en ~
i Midten til den journaJlørende Teater I UU8,j
rV1!ctetl Smed Assistent
fort et Ulal I
edenen,{&uJI.),
EflerØvelsen Lørdag Alten sam. Pilmen er en
3skgllllnl Ol!' J. ledes KUfsusdel!sgerne til en Kop Heibergs Arbe
~ Rl/v!lorer.
Kalle p'!'a Hole! .Royal- Her og hele VaLIde,
!
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takkede Amtslægen Samaritlerne, vsret, DØ.. Hent
f skal geo- Lederne og Inlllrukjøren for den ligste den !!Øml
Beredvillighed, hvormed de var luera unge Sit
gaut lil Arbejdel Han hlIabede, Bram_, hH i ~
Polkelinger al der Ikke blev Brug lor Ang'alten, Ushe18 Rolle, 1
efdearbeJder men detlor var forberedelserne lani Række go
.En Søndag l
170,000 Kr. lige nødvendige.
Borgmester Iversen, det havde lom be end I
og Kystsik.
overvær!'t de alsluflende Øvelser .Min kære lill~
Stlil'kningtn ~dlalte Slll Glæde og Tatnemme~ pcr I mit Brysl
oplyser lighed over, at Samarirterne fri. Bryllup skal sta
villigl havde paalagel sig 0llsaa
denne Opgave, 0r! han om/alle Mllskinist.Ek
det gode Samarbejde, der her fandt
Maskinist- E
Sted mellem Samarilter fra lor· te I. Den Io
en, skellige Orgamsationer. Her var eller Indstillin
.rklderpltfJ den gode fordragelige Aand III MasklnistskoJ
e:c1.
Stede, der et nødvendig for en har ssavel
)( peraoøll e SaRs Gennemførelse,'
!lom II' den
'e .. befat ~J.I
Borgmesteren reUede en særlig eltsamen vant
,Tat hl Stationsleder V, Krogh lor vanligt slort
dennes kammeratlige Maade il Dumpeprocenl
lpedltlon 254 le~e Kursuset paa,. og lordi han hold til det n
urd prh-8t.) allld stillede sig hl Dlsposirion I
Til den air
:.obaen) 28:). den gode Sag, 1 jenesle Bntg var indstillet I
mesleren overrakle iii Slul Krogh 120 beslod.
,,NJ, Muned en lille ~rindrjnglgave lor velud. Ma8kinj8tekli~n
lerl Uernll1g.
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lorll0mmelscl, Over1lyvmrl{t m m·

er aktu ell e.

Thisted er E.-By.
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i en Ailentime. hvo r Vejrct er sær
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Hvad sltH der nu videre,

hvis Dislriklskom mandaen beordrer

FlyvervlITsling lor Thisted? spørger
vi den vagthavende C. B.er.
_ Ja, saa er Situationen yderst
ølvorlig. VI trykker straks Alarm-

knappen ind i Sireneskabet, hvorm
Ira Byens Icm store Sirener autoanslBlIningermahsk fj ernstyres. Og naar denne
nes mest I
I Posl er selvKr.llp er trykket ind lyder Sirenerne,
silgt C. B,. Ko rpset, llvis lire Kale·

melser,
frivillige
En al

Atdelings-Politikontor
i Fjerritslev 'I
logen Stemning- lor at lællge
Hanherrederne jnd under
løgstør.

urd i lorudgaaende poredTag.
gehus·
Musteel er I Vinlermaanederne
uhenl hver Søndag KI. 14-16.
er tempererede,
I Pjerritslev alholdles i Gaar et
alle GlIverne og for al den
der frll sall mange Sider Møde, i hvilkel delloR R~præsen.
l del 10t1ebne Aar, tanler lo r samtlige 15 Sogneraad
,II lIIed
l, Bed- bringer Bestyrelsen Sin btdsle Tak , i ø, og V. Hanherred. Mlln drøftede
P. L. H II I d.
her Planen om at l æ~ge Hanherog munter danBk Film. rederne ind under LØgstØT Po1ill'
Johanne LoulBe H ~lbergB Voudevl\1e kreds, og der var Enighed om al
_En Sonda~ røB AmB.rcr- har enart modsætte sig denne Plan.
u
levet I lUO Aor op; 'YIIIl! ganske uop·
Del vedtoges enstemmigt at
~,;;i;i. Den kan ogØOD. luale al bliioc protestere over lor Justitsministeriet
Jti
om ll1 fUmen. Den nYIl dlln~ke
lIar hdl mægtlIZ Succes, Dg l Thi- og ni Iremløre Ønsket om at der
aled, hvor den nu Itllur i Palætcutret i Stedet oprettes el Aldc1inJl,'s.Poliliden naturligvIs ogøoe fuld~ kontor I fjerritslev under~ PolitiO'Iesterell'lbedel i Thisted,
Det gømle Syngeøpil er l Pilmen sat
Til at arbejde videre med Sagen
op med ~arYe og Humor, og del er
al fasthOlde den h~ p "elh.1! valgtes et Udvalg beSlallende al

'.

..

Lammeslund ~pelse .

M0 r klægnlngcn

manda, og lor IlVcm Meldingerne

.. ",

lykke

Deres 0I!Rllve er al melGe om
Overllyvmng"r. ssmt al mdde o m
evI. Bombenedlll~g l LI.II\v ær nsom
Taadet. Ol' skul desl.ldsn O\'ervllaiotc

Ordrer og Meldinger ud III DlSlrl~ts~

Plere al Klasserne har Illlagl 2
a Besø g. e nd vIdere haT8 Por I
s el Musæel og for fleres
I Porblndelse med

I

Gudernes Beliggenhed . AHe Luger
e r lukkel op, og C B.erne glldf
Sia dig rundt Ira dl'll eoe til den
anden lor straks 111 kunne :nelde
om den OverUyvning, der er
Varsel o m,
I gamle Dage slod d.:r her paa
samme Sled to Mænd,
var Lynildsvejr. De
Brande L By
_L)'net anlændte,
med de
del
"folk op al deres
~iflgen lølger Sl1ldLg
,d ens Baner, men de geniale , l,"

meskets Oplindsomhed og
kommet desværre lor siældent
al tjene de b edre Forman!.
Del kan være s vært nol;, III
forskel paa Ret og Vrang,
ga mmel Dame, vi kender,
al et godt Hjerte Oplmderen al
LuUøirencn. Hun lorstaar
placere BegivenhedellIe i den

tige R~kkeI01 ge. men ef at din
Mening, al det er Sirenerne,
alsledkoromer de larlige 5imB'
.tioner.
_ Der er meget koldt
b vor Vinden llU Iril Spil.
ne kUllde lorullen Pelse
træ nge Iii bedre fod · og H",
beklædning. Kunde der Lkke
Raad til to Par Valme Vaglstovler
Vi bliver hurtigt kureret lor
Lysten til længere Ophold . paa
dl!n kolde Posl aR lorieder KIrkeløarnet. Men vi sender lor
1iden al og til en venhg
op lil de Io Mænd. der
rundt deroppe I M0~kel lor at
1Værne Byen \1lod LuhkngenS Flirer.
M i r.

n .. <pht nnder

Pand '

anael
lU. HI og.:" ' .. ' .... '~M .. _.· •
r Sandet, Søborg, dlll: pli Amøl!er', dun.~ Syn!'etlplJ eller
RedeRllrel.e far JoII.nne Louiie Helberg.
~ lorelallde el POt
KI_ :.n: Royllrc.r ret: ,Por hende»
hver II de lor Skyld' SltJltfllm med Tilo Sehlpl
te Sygeplejersker KI 19: Tllilled BYfaad, Rllldhulet
tyrlidslrJlro/l p"
, f. Ja nuar 1942.
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De sidste Benzindraaberl'

laslbilejcrne anbefales al
anskaffe Generatorer.
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l disse Dage uddeles Benzin·
, værel I TIllated ralloneringskortenc for d en ny e
.• med alne mt>r' Røtioneringsperiode, der begynder
l p erJmen,ter, :;.en den 21.Januar.
Hvornll8r Perioden
lan ml! el,-, O.
.
,a alt, hvall der ,luller kan desværre Ik ke Siges,
nder pli SueRe' men mon maa sikkert regne med, KalfeK
III den vil komme til ol s trække B a h r
Krus
bl. a en Ahlo· sig over omkring 6 Uger
sku l
.ke Paklrnumer,
. .
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Efter Aftale med Landbru gsminister iet p a a lregges det h er ved i MedfØr af
Lov af 3. Augus t 1940 Producenter , Grossister og Detailhandler e, der Fredag
den 23. ds. KJ. 6 Morgen ligger inde med en Beholdning af Æbler pall. 100 kg
eller derover , bestemt til Salg, at tilstille Det statistiske Departement, Frederiks holms Kanal 27, KØbenhavn K' J Oplysning om Beholdningens Størrelse, angivet j Kilogram.

Det indberettede Tal skal omfatte alle Æblebeholdninger, som den 23. ds.
KI. 6 t ilhøreT den paagældende, hvad enten Æblerne henligger i egnE>, lejede
e ller un dre Loka ler ell er er unde r Transport.
I ndberetni ngen s kal være Det stnti stis ke Depnrtement i Hænde senest Ma.n·
dag den 26. ds.

Hand els ministeriet. den 20. Januar 1942.
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Pall Thisted Kommunekontor
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har ,"fin nu opta lt folke.8th-t paa
for I Aften I
Kl. 20' Dr. S øblnlø Pbrcøl1ll1ng Pore- Grundlag al Tællingen iOecembet.
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"" pall Hotel Hotel .Aalbor,,-,
Det viser sig, at Byens Indby ~~cr' v
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Wandy Tworek.Koncerton .
•

. Mørketiden forkortes atler.
Srafens civile Luftværn medde ler,
I al Tidspunkterne for den døgliRe
Mørklægnin go P aabegyndeloe og
Oph ør Ir. og med d . I Februar
18010ælleo lil hh v. KI 18,30 og

8,15.

\

Hol2cr Høn.en

Urolige Lokomotivmænd.
Struer •._

Vi bringer hN et Sl11ede al ViMe" \
tangeren Hol2'er Hantlen. der pall Til a'
dal!:
er I{onferender ved WtJ

~

a

8

.

r d.

19t

,
Igen
Jen.

Birthe Hansen,

Anker Hansen,

Sygeplejer~ke.

Forstander.

YOlnmaDd,
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Arbejdere til

,er

Danske Arbejdere indenfor allt' Pag søges til

~enzin

Speciell søges:

8eskæfti~else

l

Je-nterne Tyskland III god Len og paa gode Arbejdsvjlk&ar.

es 8a,
I samles
n Klo to.

Arbejdere til de mellemtyske Brunkulslejer (ikke Kul2fuber).
Arbejdere indenfor Byqgela!lcne

o~

\

AI Slags kvindelig Atbejdskfaft

lard.

.-

Anvisning,>kontoret er 8øben! I Thisted paB Hotel "Aal-

borg" den 26. dS'. Kontortid Ira KJ. 9-13 og 14-17.
kerlore.
Personlig Fremstilling er nødvendig.
Legilimalionspapirer maa medbringes.

anu.r

Tysk

".

,,,',"d
en...

har fasle Kontorer i

AARHUS, Ryesgnde 9, I. Sal.
AABENRAA, Skibbrogade 7.
ODENSE, Pyen!' Porum .

2U

EN

Arbeidsanvisnin~

KØBENHAVN, Vesterpotf, Værelse t80 - 189.
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Statsanstalten for

I

Lørdag 24. J anua r 1942.
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Hillerslev-Kaaslrup Luflværnsforening.
Den nye Luftværnsforening for
HillersleFK aastrup holder stiftende
Generalforsamling Ijlaa Onsdag. Lærer Andersen, Brand. der er Lnftværnskonsulent. kommer til Stede og
Yiser bl. a. L rsbilled r ;.
Hillerswv Husmandsforening
holdt Møde paa A.i;ylet i Gaar. Bellahøjfilmen blev fremvist. og Konsulent Kynne F r a n d s e n, Thisted. læste op. Der sluttedes med Kaffebord.

.

Dansk Stordaad i det
(lan~k {Ongdoms Samnrk~

I Thishod imlbyc!"r nIle tOnK" tJg Æ:ldre
til ('Il Fe lllften pna Ilotf'1 o,AIlIl)flr~" Torsdag d . :.!;~,. Ju n . K!. K, hvor
d('n tm{' TO!\EFIL" om dllnsk(> lllg('nion·r. Hlohygningsllrhejde
l han \11 blive forevist. Eytrc :-){} Or('. Tug Konge,'"nghogell med.
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Det gjensidige Forsikringsselska b " Danmark«.
le '0-

11('1 tx,'kpndtgØrl'S h(Orv,-!!, ut (\l"r I Ugf'n fra d ,oll 8. til d, II I·l Mart ... d.
A. (lwgS{(' !I1IJfl' Inel.) i 1I"/lhol11 III Sluto Art. 2(;- 27 'k \1 \U Iglll ,on Itl'præ('lItnnt og CIl Supp!pun{ for
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A mt.

For at komme i Betragtning VN! Valget. man. Kandidlll.orn,o ind!'n 3 Uger
før ValgUR"I'n" A"gynd ... ls(O være IIlIn1('lIlt for Dir.okllonln af 2 "trmmchfor~ti
gpc!,' M('(II('mmf'r uf S"[,,kulwt mrd udtrykkehg Angl\cbe af hvon·,dt Kandidahon opstilll's som l{I'Jlræ,;(ontnnt ellf'r Suppleant.
'
\Onlglmrt f·r ethV(rl. Mcdhm, dtr har været.:
1. Corllikrct i S('I~kall{,t (ru dpI! (ør Valget. nænnf'st (orudgna"no(' 1. Janunl'. ent"n I Brullclforsikringsafdelillw.'" (Ol' mindHl 10,000 Kr. e ller I
LI\'sforsikringsafd('hngf'1l for mmdllt a,ooo Kr., og
2. f'T bo~nt. cll('r har ",ill Erhv('["vsvirksomhed I Valgdistrikt('t.

Ny B('kf'lIdtgorcls(' om Valg('t, VII udgaD. umiddelbart (ur dM:tt:'.
Kjobcnhuvn, den 24. JanulIl· 1!J420
F. L. CRONE.

D a n s k e Arbejdere

-c;.

til Tyskland.
Danske Arbejdere indenfor alle Fag soges til Beskæftigelse
Tyskland til god Lon og paa gode Arbejdsvilkaar o Specielt seges:
Alobejdere til de mellemtyslee Bru nkullej er (ikke Kulgruber) ,
Arhejdc loe indenfor Byggefagene og
al Slags kvindelig Arbejdskraft.
AnvisningskontoI'et er fUlbent paa

c. V
l'lt.
•

l

Hotel »Aalborg«, Thisted, den 26. ds.
Kontortid fra !{I. 9-13 og 14-17.
Personlig Fremstilling er nodvendigo Legitimationspapirer maa
medbringes.
Tysk AJ'I)ejdsanvisning har fasle Kontorer i:
ImBENH A V N: V<,torpo,.! y ær.lse lHO-lS9 .
AARH US: Ryesgadt.' 9, 1. Sal.
AABENRAA: Skibbmgadc 7.
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Frits Clausens Sagsanlæg mod
Red. Brunsgaard, Thisted,
kom i Fonniddag til Behandling
ved Retten i Thisted. Sagfører Brandt
Nielsen, Viborg, der modte for Sagsøgerne, Læge Frits Clausen og
Landsretssagfører Bryld, fremlagde
Stævning, og Landsretssagforer Rasmussen, Thisted, der mødte sammen
med Red. Brunsgaard, paastod sin
Klient frifundet og fremlagde forskellige Blade og Skrifter til Stotte for
sin Paastand.
Sagen blev derefter udsat til Domsforhandling den 13. Februar.
Hvidbjerg Sogns Koforsikring
holdt Generalforsamling i Aftes
paa Ovcrgaarcls Konditori.
Form.,
Poul M a d s e D, Nr. Hvidbjerg, oply..s.te i sin
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Aalborg-Arrestanter til Fjerritslev.
Paa Grund af den stærke Stigning i Kriminaliteten i Aalborg har
rlel' i længere Ticl været Mangel paa
Plads i Arresthusene, Allerede genGem lall g Tid hal' Politiet i Aalborg
h(nyllet Al'l'esthusene i
Hobro,
I Nibe, TerndI'llp, Løgstor og NI',
Sundby, og nu er del' truffet en
Ordning, saaledes at Arrestanter fra
,Aalborg ogsaa kan hensættes j Arrcstl1Uscnc i Sæby, Fjerritslev og
Viborg, De føl-ste Arrestanter Cl' al-

lerede aisendt.
Ejendomshandel.

.'WC

d~';J Slyregrejer m. m, var l o r den:

sun
og ved Retten i Thisted har han
's Over. vedtaget en Bøde poa 100 Kr. til
Statskassen.
isværks

Nye Mørklægnings-Klokkeslet_

Pra i Morgen, Søndag, træder
de ny Mørklægningsfider i Kralt.
et for Der skal mørklægges Kl . 19,30,
6al;: .1
og Mørklægningen ophører 8,IS.
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