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, der i 
",.kole 
Predag 
3mnet: 

Pra Husmand Peter Tousgaard, 1m· 
lerslev. til Gdr. J. Jenseil, Ny Lang
gaard, Tveds, Købesum 350 Kr., ikke 
l!!ærsk. vurderet. 

)g p.a Ændrede Mørkl8lgningstider. 
19aard, . 
I livlig ' Pra i Allen skal der kun være 
h1gt ar mørklagt i Tiden Ira Ki. 19,00 til 

n, tak· 
"'ften, 

p, Kø-

Kl. 7,45. 

Gammel Kvinde laa hjælpeløs 
paa Gulvet. 

Murer 
• • 

Viggo Munk, 
• r orm 

Sundby, 
h. 
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Fje rri lslc,,-Dyr 
mest e r. 

En keltmandSIl 
atslutteder. i Gs 

Mw DI1. billr. Red'k" r 1:111 Bar De' Resultat: 
Tii:I fPeI Oeret: f.Dde pli J KtJ'II1e4ie. A Kta~sefl'. 
H ... d er det e. for ep Ba-tul e. De har 02 I. Præmie I 
l aget Deaa ud It' J~ 'OI',!" •• r Ikke, 81 Fjenits e\', 4 1 • I 
De kl. .. finde> pH del. Saadlill BI Dines~n. Ørd~ 
irritere Dt.ømarb .. tore Fnu, :jea pElle B.r~e J~Dsen. 1 
Mud.. der atdrig kWllie f (loe pile -81 og 5 Pr. : • 
fOR.Eiæ~ t:1 !'\eflue-c'ke. De !'kulde DU Hurup, Dyr!~ 
~d f'Or'f"-ee. 0lIl De kKe kunde ~'8 ikr. rhiste 
I.t. .. .-~ 1l~1. ~tl ~I k.a~ De ~I Hurup, og S 
Ikke.. 3 P. 

Sil fur De nok el! or.1eotW!: Sinka1ias B. Klassen 
ve1 Rette., det ØJIl 'eg IOle foto Det Christensen, f 

rereu. Lagre al Ru · b . Er en. rcom De: ikke Il}"er al Dem. frøs trup, Lære 
~ 5;;JP~ op. og..da

! Frits er beg)ad'1 El sæt.e P;gm:;&d 0::- Ol;! J Odde ~ 
sug'er,. lil Produk .. o- ~ K.ocefluwtioQ!11ej'eo., og De ~,;,1I1 41. P De 

r~ Cigar.er bere op DOk fE. du bJggeli~ De bU\' .1 kle.::-pet Klassen 5 P 
nilles lIlIndre Typn' kær gt H::IH~:J:e[ .. ed Spilder bu:::h! denloh og J. 

Den ~'D_sie Toba.k MOl"'gea oz Af'ea. med I,ver 3 1 t 
net bl CI,!;aret. Ce- Ja der er lo alt Ul Jet s.;:oørgs~!oa l C. Klassen 

g.fllol." Indenl_or er~rUl. oa Frit> ko fae Dogea :il Et Vejers!e\', 6 ~ 
-en o't"'en"eJes at s111JI-e dørlUl1e Dem. OH &er Io ikke aller" stensen. Thi 

~a~t1erne og i Stede! næresI ud i 0jeb kket. Dom~ 0iilergaard. 
treJ Ogaret1C'r- Sawne hEr meldt PIlS. eter bnEd J~ Disse rykker 

!oeI i A'riseD. HeJ! ~ ikke !lan Hal~ I og 5 Pr.: 
blev sI.aet 

Bue-gurd I kete i 
Tidt.n el ah"urtigt 

L.bøi.-s.~e31 J e n s e o 
gjo;;.rde: ljeQCS'e som 

ed. nr , -ed al sætte: 
Tog. da Hundsvio

fnI bam 0 5 nmle: 
IdStl m Kuft o ven j 

be,.-id't .' om paa 
ilD ble. aJ ti lilende 
iod pu Sutiooen5 

Ambu:.noeo lil· 
Sygehuse-t o plyses, 

Dag er nogen lunde 

el efter OmstændiR-

Re.la.ur i Jydsk 
tb,k. 
ndblpotekJorenångs 

og OuekuoD har 
i AuhU:&. Hypotell

kier Dal gu eD Ovtr
~retni112'erneJ Gang 
et Ior Tiden meget 
~ ItIdig nedad. Y del
~.d.. meget god' 
eD ha, kw Tiden ingen 
lldeieadomme, og tUD 

i KlemlDe i dP!ll ~eku:dk. og det hn, og J . Cllr_ Je\ 
;eg e.ielltfi go::!! f~'aa. Por <:Ie"r'mer 6. 7. og 8 p ! 
ball Dem lkke.. su blver hf.D ~asomt Sled. V02nma 
Buet i . f'ædrelEtidet&, og dom:orr hlU! Karl Sloth, 
Dem. .8 hænger De ham d i SoFjalen. En T reslpl 
De: blJTer te iea Hasen iS!'J1II æ C rengs S ere nf en, T . 
TI' sko, 

MED bnd .!CD? \1 J:&n pinnede '0 , Aften: 
riåkere al l!.ocame t -) at rel de Laad 
oe: Rif;e nllllt efter eD skaJdel [)ommff. 

og liel bti 'f'ltr et! forfærde 19 Traven.. 
Og b\'ad bliver det lEaa for noget. , : 
fur filt pac il D~ kan ·, ære. del bUvrr ErnverVSra.1 
me&ec fagere ead ~ :n1!. S kiJr. i ehEr 
hvad Pritll lader C1! forlyde 'lied, su drøftes. 
6ades cler- ikk~ Hor t rili~ere Penon Sooaldem 
DU deAl1e Sid~ af Denmarks Gr ænae". f his'ed iod 

H -, •• sal eaojd. vHe lade Dan· Predag m e 
IBCtU Friu "'elo I1 /l PE:';f: Dommeren. g a\'er og Vir 
Del var dø det ~st rmellae ~fter al nen. BOIg 
de'JI Ton. lOGI dea sølle .""aud hu lidt ind leder. 
Ted Oeret flllbe:lMd- Men del tillader Der vil 
.sflolemd-· ham ... ~ kåe. disse Kluba 

Det er et eI~crgt Sy.lem, det kaa lælles Kaffe 
.. -od SMn: b \e: eclge om. Vi sUl j 
Iane el! .lHlea Ordning. De! vilde FrelseDs ti 
T1!'-fe: meget nemr::e:re., nur det el! 

a... for alle blev afud 'ae.l. at der 
ikke var aø4!e. her i L.ande! em Pril~ 
der _atte sige Iloge!" Sal kalldlt vi 
.. die boade Kæft 0& øtkJ.Ie. Nur ba~ 
... 0&U-8 seI\" kø :le tiltale. dømme og 
&trdt. lille" W'" k~ vUde makke ret. 
.. "Ilt SageJ'DIe At I Matrikel 

Det er .... dan el Sy lem, v:i • le 
par ')I' læagn efter. Od koauner \'d 
0&1 n, • r Pritl bliver Hot Dok 0& 

Frelsens 
I Our Ses 
dør 8. T b 
der alboldl 
oHeotlige 
t.trsmgad-e. 

IL 
pmhcdr I 

• 
I 

tt-- " fut tWt _e PwuaDd. 
"'l t Jto- Peler Pida5. 

Eliermid 
besøgl, og 
Musik me 
bestaaendt 
rød-blu U 

Pru Ko 
l 



;I .... u.-~~-~'-p~'rr;;dn~i~·;. Kæ~p~'~n-,-:d!"er-;;'II-gg~e"r·raO(rKr. 
mellem store Isflager, maa Inde
holde en Mængde Tran. 

r 
formiddøgØ

hvis Komme 
'de noget, idet 

vø r Iri, naar 

te Lastbilens 
ilurrede rundt, 

staa parallelt 
. gel lorl.atle 
der skete ikke 

blev noget 

orsagkyndige 
og der blev 
r af Aarsa
a Jernbane-

.eddel havde 
det p.' en 
aatte være 

Isen til 

pa. hhv. 
m Højskole, 

......... Io .... 

Columoine. 
Billig 
i Vest 

frits Clausens 
Injuriesag. 

fjerritslev - Dommeren skal 
afsige Dommen . 

Præsidenten for Vestre Landsret 
har nu udpeget Sættedommeren, 
som ved Retten i Thisled skal al
sige Dommen i den Sag, som 
"Perer" Prits Clausen har anlagt 
mod Redaktør Brunsgaard. Del 
bliver Dommer Pog, PIerriislev. 

Hvorn .. r Sagen kommer til 
Domslorhandling er endnu ikke 
afgjort, men Dagen vil aniagelIg 
snart blive fastsat. 

Ikke mere Petroleum. 
Tilførslerne er meget smaa. 

Pelroleumsbeholdningerne er nu 

Inge 
sid s 

Vester 
Mandag 

Porm 
Tandr 
der SVI 
godt, v 
og Høls 
køber SI 
al hvis 
som sid 
klare pc! 
Vi har ti 
i vor TI 
Io tidlig 
pCt. Vi 
haft nø~ 
serne, 

i 

ved at sli ~e op, det menes ___ ... 



.... <il 

1fHil IS TIE ID> 
OGJEGN 

.. _' ..... _ ..... .,. ...... 
I , ... Io.! ",\ 1 ~ , ... _ II iii 

r ., .ao oi"'U'_ , .. _ I"', 
....... "* 
fo lk og Værn 

u. '.1 ._ t.n .. lI~ ~"m •• ~ • ., 
'.t' 4'1 .. , r nH 11 
,..1 I) f ., ju "II .... M.""nht, dl/. 

be: ' I'II~" .1 . , ,k k .. \I All'" l'UI) 
j ....... r Milol •• "., k hl .1 •• lIr ... 

'" I\'"I! . ",'''~ 
\ , .... m"'I/" me" ul h._ d.n 

"l'l'l" .. 1' ...... ".... 'Upl.U.'U, .1 •• 1. om ,I "tnl,.m 
I.-~, .~,h .. I \ .-~ "ort. :;.....,..'~<mot,. ' A"en. 10.\.1, "I.tI .U "tr., .. 11 .. 

) • , '."IiII<n,'" M.IoIIll< ' ~Hl\rl .• , thh"," " ~.r 
I ~n ,,",« .. II ' f '. I II I <Jti 

\ ., h" tJtk"lhj~n o\l itd~, h ' jH,hth~1 ."t. totl/II."', • .at c. 
~. '% ~ t.: T rh<>nlun 1111' om! .~tI .. ~ AI'"I, .hl .1I'1I~ . rl, 101,,1 

f·nl~ i v .... " 11111\ '-lidt- m."R~ I m .. .J ...... 01 Pllt . . .. 1 .t h'll u h ... 'r 
• O' I "",' t ,t a,lh.11 T,,, trl, II '1 k un<1~ ",.I,.U, 

.J1luth 'u ,,,n, • ... bl I li .. h, 
\/"."1-1 .hl h . ... T,Il,d III hu.a"- n<lllr l nuhl~" , II r' r~, ; 
..... 1\. ()N, 1JIU'1l . 1 luldlUd k.n .il- .. o ll . fIe Dtl ., L.nd ..... nll' ""', 

I. t , i h"'dr l1,n Utl JoI" .... op, 
Irrdr li 

H". fo.hald." .. , I1 U " ,Jt, .bit' N,j. nur "', hl. drl , .. t,th·IIlO t 
, .. nu o. t. I".1 <lI a ,-".rbr'llt IInl, ~t 

nl," t , \'Udtl' 101. Tiden bc m"t. • 
nUt I\ Jillrll I .. , endt. " il n anm_1 

'I~ .. e n a l ni ll.ret III', nier "8 a"'1 bh",~ r i IIil L.nd, "I tI fltl 
... tedu, l' \ 'j 'I"dbh.-rnd.. ~bl .• 

tlrke \ 1111 M,1<' .. r, ",~n JHimo .. 
h .. ~ ~I r\l Ui lrro,." tn. J. " II d .. 1 

• , "or kultur, "O, E' nr Ilt Ilalfle l.U ' IW' .1 \" lI: lit;'hed, .t Fu kI"l nR .. • h ' ·'" ," h'"'h _d.' ., kln Ilkile d,,,,,, . .. rrnt r .n n'e 1 ,.. I .... - , • , 
Men h , .. 1 d,t ~., r"R 1110.1. o. or 

deN .... r Jel gennt m nllnRI" ,'ar ' Br ,.Iet It I\lpt.j"~u. T.II" , . ., cl 

,'Ir 'ndul .. flr~, ,'.r del ikke lIund. t I\r . .. om, .1 htle den .l l nllr<' Un~
,\hhlll!f-elll at: dtt g.mlt Hajru dom s k.1 ,'Cle Sold.ltr r I dtn 
SIrrId, t Y, Air, 

Vi, der hl r ople\-e/ Pro.·i.orie- M.n er ellen t n iJl" om ikk .. 
urene, ili;' har , .,rel Vidnt lit, under de nu",e rende forhold l ' 
h\'Orledes r olke .. Ret ble! ,' tr .. dl di ,kuter r , h",orledtl \' 011 MiIltleT 
under f . dder I I Hen' yn lil f .. ll. I kl l \'lilie, nllr Krigen en Oln(l 
ninE!sbYRgeri og rne:Rel I nd~t, Oj.! ,lu ller. De/ ,kulde Hr Klp"jn 
hit \'Jef'el Vidne hl, h .'or:edes Ol· ThOl11l1tll og den kOn"e:t .. lIll .. e 
httrcrn-e UR de llelllt-. I Underolh- r ~æl~cr IQrcnin" Gid' UI1Jlld .. , thi 
ceretne .ltid .tlttede Ell rup og Jnl<t!!'n Mtnncs ker h n l DI~ h.vt!!' 
Gener.r Bahn~on m. II, hk jo .11 , lUlRen Mening o nl, hVQrledt!!'~ del 
.ndel eod Tillid tit Mililr ret ge,,- \.t1 .. ære ri meligl .t mdrette VOll 
nem del, de:l d. 'ort-~it Den Mrlr Utr"'lCat n til den T id, 
barbariske Maade, h .. orp" Landets Vi .. il dog inderligt hnb ..... al 
unge Strnntl denRIng Mel' btl'llnd· dtl ikke irl blive n"d"c.'ndiRI .1 
Irt under den I('ungne Indkaldelse imtldekomme Klpl.jn Thom~ens 

!il Mililærljent'slen, gi" dem JO Øns ker, 
heJler ik t e ubetinget Tillid hl dem. Vi vil i EfterkrilllitiJen komme 
dfr stod i Spidsen lor vorl Værn. ud for litore okonomlike Vllnske· 

Mrg!'1 har imidlertid 10llndr"t ligheder, ua ,' r tin lu sværl nok 
!ig iiden den Tid. Siden 1901 Yed II kommt igennem, men hvis 
hIT «et da h"ldiR\is ",ære! fol kcls \ 'j dll sk.1 hI ve en eller l10re fo r. 
Repræstntation, der har bestem., hold Sil mægtir Hær og s kalIt 
h,or meget dt'r , kuld .. aires pll8 den tihl,'arende mod erne Krigs
"hhtrn.'r iene f, og med Hens)'n maleriel, da ",il det \'are Mennes ke
tir den Behandhng, Lan dets Ung ' aldre, lor de okonolllllilke Vanske:-
dom rllr, nlllr den mdbldes iii li/.lheder kln overvindes t 
Mihl~rtJeneste, er der jo skel e n 
mægtig fonndrinl,1 gennem de Til de fle s ke 8øro 

Sidste .ro-SO Aar. I Dag lur 
de unge som Rf'gel en Behand· 
Iing, nur de er Soldater, saa de 
ingen Urund har lil at beklage sia, 

Men tilblIge bliver SpDrgsmaalel; 
H \'ld kan del nylle? Delte Spergs
mul er Kaptajn Thomsen meRel 
misrorneje1 med. Hlln forslaar 
ikke, It del er naturligl, III man 
i delle som i alle andre Tilfælde, 
nur man v/I tr8:!lfe ForanslalJntn
ger, som kosler Arbejde og Penj!e, 
Sporger om Nylten. 

har Komiteen }'derli~ere mod· 
tagel : K, 100 Kr., I J, IO Kr .. 1\1, 
K. 30 Kr., K. H. K. SO Kr, 

Raafobak kco bliver bi lli ~ere, 

Et Kg Rntobak kOSlt'r for Tiden 
l det (ri Marked !2- 16 Kr" og 
der er blevet betalt m'er IO Kr 
pr. Kg lor den dasrlige danske 
Tuba k fra sidsle Allr Nu kommer 
der som meddelt en Mllksimalpris. 
ordning, og mlln regner A:led, al 
Prisen vil komme iii alli~ge under 
Halvdelrn ar de øjebhkkeliRe Priser. 

løvrigt vil Pnsdlfeklora(el kræve 
Konlrol med de Arealer. der ud
lægges hl Tobakstlvi En planles 
Dyrkn'lIlg "i l JO ikke \'ære lil noS!en 
NyUe, 

., 
Ubeldl,1 1'114 Ir. I "Il cl. 

Hu ..... nd II'. M.,I.,. th ... u , 
kltrn ~I.,l ...... . ........... CII.' 
1.loIr n, ~ I .. I, /'tl h~OI hun ' •• , 
", I' •• lrrr II I V.d .. ,I.hl h,. • 
ktd~ h"" 4fn ."" A Øl PIII d 
O",."l .t " .. r"' .... ~t" .. I" '11'1<1 f t 
~ .. ~,j. u('II."Il' f .. , I.ti(', kun.a. W 
nu hrm ).u M.'/rr •• "u , n,1 
U, t'Jel,,' . h~· ::-)",.h"'l I lir, '.n. 
lolmd,,- lin\,. ' k UlId .. It\jn .'1 r 
I • • u I,it • .,. Itl lif 11,<" 

Ifl le ø ~)'mJl. tI lor L.,Ol'.' 
TblSled HH'Wl(' , 

Ul". UtOl,UIl H~, • • d h'l n""l/' 
I~r .t .nb .. t.l, Op"lld:&t" .1 en 
13, lo ul' tr, ~Ir.ndb,. , .. tr L.".t •• 
Q): f'jrrrir.le!l 1,1 Th,ol(G HUd., 
Hj.",,,.: Ol/; t hr./,d ",uh' ul! 
uml Tllt.trd S)'r •• d r r ,ndlllld 
umme Shlh"R 

25,000 lo.r. 11\ Flrm. els Arbeldet( , 

AtJIOtnQh,tthmael S KultnmO .. w, 
Th.tted, h., meddett .1Or t'u"k. 
lio,ue,ar ol( " .bfjder ~, .1 dr' ",il 
bh, e udloddel 2'5,000 KI .rdlem 
dl,' FulII, dtr l .. r 
i Firmlel i hele 

..... rl bult~lriRo::I 

AIT ... I t Q4 I 

Rlldloklub-Fest i "urup , 
ArbtJdt,uu R.dloktub I Hu,up 

holdl i Altea tO Ail'I Slrlttl'Clle~1 
i Al be:jdtrnu Hul. Dtr ~.r nloltd 
a. i~ Medlemmer med Dam"" 

forbundlllekretær Svend Chti 
, tenun, K~benh.vu, holdl fetl 
Illen, OR g'v en mlelUUflt B 
l1r. ri !l el . ~ .r Ud!likhn~en inden Io 
den d.n, lI.e Rldioloni, TtI SI 
lore \'isle T,leren L)'!>bltleder Ir 
$a mm!'. Ernn>:!, og h.n lort. Ilt li 
liglog underholdende 01\11 inRl!l1 

Klubbens rormind, Kr, Kri~lr 
stn, løltkede 10t de inlt;teu,n 
Opl)'snin[.:er, Iler ... SanIle blev iU 

/Jet, ug den hygRehjle Ahen 51" 
lede med et Pur Timers Din!>. 

I Atlen t 
Kl. t9: Thi ..... d Byrlld, R .. dbu~e 
Kl ~, P. læte.trel · .Orn~Q fra Lu, 

bIIdiei", !;y_k Film me" Lui~ TrcQkl 
KL 20: RUYllte, trct: _En Kont e 

0nlkc- , tytk L)'flspll. 

Lusefaren skal afværg~ 
Skolekommissiooen in 
sted loreslaar Ansællelse 

ee særIiIi: Sygeplejerske 

sI bislaa ved Bekæmpeis 

a f UtøJet. 

Hr. Kllptajn Thomsen mener, 
al NYlltn bley lasisinel under lor. 
rige Kng, idet \'ort Værn var da ua 
fryg tindgydende, at vi al d~_n Grund 
bley hnfdl uden lor Kugen, 

Mon han nu har Rel hed? Mon 
Orund e~ Ikke Ylr den, 3t ingen 
II de krigslørende Par ler dll var 
inrefuserede i al besæ"e vorl 

Sp"'f~småa[el om Faren lar 
bredeIsen af Lus - og deTfll 
ogsaa faren lor Seniue . 1 d 
ah'orhge Sygdom Plettylu;; -
skælliger de danske M)'ndii2he 
og i OU t stod Sagen paa O 
ordenen lor et Mede i Skoleka 
mIssionen i ThIsted. AmtsiII 
Folke deltllg' i Model, og det 
to!!es her at anmode BYl"udet 
en Bevilling til Ansettelse al 

Tinglyste Skøder. Syg,p"j",.~ do< kao v,m Sk 
SI\ifteud8krifl som Adkomst lorSkræ. og Hjemmene til Hjælp, h vor d 

dl!r N Nielsen og Huslrul Arvinger: ønskes. 

Land. Havde 
hlvde det den 

man V!eTel 

OanJl væ.ret 
det, 

lige 

Mekaniker AIe.J:llnder Nielsen, Lunder- _ Vi er jo i Øjeblik"' ... ' "G 
ftko\', m. fl" Eiendo'TI i O:t:enbol. Vut- bange lor Kropalusen, udla!erj 
deringsslllll 5600 Kr leinspektør L a I s e Cl i tn Sa ll' 

Fra forn. Arvinger til Soforpngter om ~øgen. Den har bredt sig, 
Chr. Madsen, ,\gier, Kobesum 10,000 saa lidt, og den kan m Jf8re fi 
Kr .. ikke tutN-k. vutd. , 

•...... 1 ty lisen, som ikltt' er saJ !, 
, Sklht'udskrtfl som Adkom<1 for MIlr- borte, Del vil Ikke komme ti 

S I O L 'ri In Otri~ te~sens Enke, Hurup, "urde- dreje s ig om M,\.!en slor Be\ 11\ • f ng .. urn .).)()O Kr 'd . • • 
O '!U! - emo ra en Fnt Enk f EU . I :t VI J~ tUe regner med, a 

[

e Ml sabelll Chnstensen, hejdet bliver \'Ldere ;:. Ior! Vi 
U4clvet ., det •••• ke Arbelderpll'ft Hutup, lil Arbejd8m. And, M. Hansen, I se Ilt finde en ~tedh:' K: d-

Hurup IUI mm Ej d K b' • ,, \In~. 
_~ 0II1or' tle;i3....l'bIIlecL. ____ l lCr ..... ..:. e en om, I) esum ti,.'\)() ~~ . .!ulll~a_lc~t-:, ?~~_a\'en., of.!' 



tl!t'1 UIUUt=1 ug Utll II JJtll ~UIIIl~ 

~~_~== sd ial lurldisl, IJlslaHll, HaB.1 

-

ler, 75 Ået 
141/.. veU 

Ile, Thisted, 
• 

I, Nors, 8B 

j VilletBlev 
led (Detter 
n~) til Gdl'. 
Søn of afd. 
~et,"eI8). 

• , 
, 

lærltsomhed 

de Kh·k.e I 
edeholm, 

• -

ug V ninI! . "" 

Danmarks-A ten 
i Thisted. 

Dellske Lyltele8 Fælles
forbund indbydel' Ul 

Daltlll arks - Afløn 
re" " æs F'E 'FFT 

Onsdag 18. da, I{I. 20 
peo Thisled Afholdshotel. 

Tale af Pastol S, Nyegllllfd; 
Thisted: .Dallmark, vor Moder" , 

PoUl HennlngsellB DalImarksHI", 
forevises, Gratis Adgang, I{ollge · 
sElugbogen meUbringes, 

rhisted og Ome,,1I8 Radioklub . 
Arbeldel'lIeB Radioklub, 
1{l'i,lellg Ly/lerforening, 1119 

TENTER 
VARE:MÆRKEH OG MONSTRE 

ud/ages i Bile Lande, 
, . 



---....,-...-.- til uR 
- - ... , 1I~1'l. ~~\06\: .... '~ Plltmlen nedsat 

øl(Ute alg Udml2fll.t\ h .. 1l0l. .... ·t1\ tl\ \1avne Pli 
110lltede ItærKt Bif"\d, Gt Nora tOt Bergel 

\11 \'1'~f' Nords. Luttmeldelvehe i lb,\I\et 'nn'len \n \ l 
Det civile LUhvæm \ 1'h\l\eo, ~a:eh,\ me\let 

deltog \ Ahes i en Luttme\dee"e\lt, ~t\~~tt:Q~~~' 
der atho\dles tor en Ræ:'4ke Byer. 1\/\ b\ \l ~ 
Mands\(abet hVo 0\lelse I at mOd- t\l)ntt el 1~'1)1 
'age Meldinge.r, registrere lUne 
og sende dem \lillete. Dt, lort
loges ingen Udtyv.ninger. 

Aggersund Kro 

beholder lI.,illiute •. 

Ved Kroalsternnia(ttf\ 
sund i GalT stemt \ 
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Støt Arb.Jderp ...... n I 
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~!:Ignus Hjælp fade finske Børn! 
I 

skred 
slog 

Aar. 

Den danske Plnlandshlælp i Plor I Porm af Penge og Varer 
(Mad og Klæder) naoede et smukl Resultat, lait nORet over 6 MII1. 
Kr •• og den blev modtaget I Pinl!lnd med den dybeste Taknemme. 
lighed. Nu er Iværkslll en ny dansk Indsarn1tng IH PInland ved· 
førende Tegning al Padderskaber. Plere Tusinde lInske Børn er 
blevet faderløse, saa der er , hø' Grad Brug lor Hjælp _ Allerede nu 

der tegnet adskilHge Hundrede Padder skaber her i Landet . 

Undertegnede Medlemmer al Pinlandshjælpens LokalkomIte op. 
fordrer herved indlrif'ngende Egnens Befolkning, der havde en lor
holdsvis slor Andel I del smukke Indsomllngsresultal I Plor, 111 ~.n 
at yde Bidrag, mindre eller st"rre, ganske eller Hjerte og 
saa der kan bl/ve mange Padderskaber her Ira Amtet Hvert Padder
skab er paa 420 Kr . for el Aar. Pengene gaar til General Mllnner

BarnskyddsRlrbund Hl Viderebefordring til de floske Børns 
eller PormyodcTE'. 

Bidrag modtages af Lokalkomileens Kasserer, Prk . Karen Aaberg, 
Thisted, der ordner del fornødne med Hensyn til Tegning al Padder
skaber for de Indkomne Midler. 

KAREN AABERG, 
Byrosllsmedlem, This ted. 

I{omileens I{ssserer 

BJERREGAARD, 
Sagfl<lrer, Thisted. 

A. P. ANTONSEN, 
Vlcein sr;ektør, Thisted. 

EGEDORP, 
Amtmand, Thisted, 
KomIteens Form. 

CHR BUNCH, 
Landmand, Tingsirup, 

KR. PUGLSANG, 
Skatterlladsmedl., Hurup, 

n R. GAMMEL VIND, 
Porm. f. Arb, SamarIt

terforening, Thist ed, 

RICHARD HOVB, 
Direktør, Thisted, 

Komiteens Sekretær. 

CHR. IVBRSEN, 
Borgmester ,Thisted. 

er 

er 

AAGE JENSBN, 
Sognerøadsionn., Hurup. 

J. J LUSTRUP, 
Redaktør, Thisted, 

AXBL RASMUSSEN, 
OverkJ1tfoged, .Søholl-, 

P. JBPSEN, 
Finsk Konsul, 

Vestervig. 

BOV. M. NIELSBN, 
Lllndmond, Dover. 

N. SCHELLE, 
SOlnerllo.:lsformsnd, 

Vestervig. 

LlNDORPP·LARSEN, 
Bogholder, Thisted. 

POUL POULSEN, 
S l'l'l:nera ndsf ormllnd, 

Hvidbjerg Th. 

ANNA LOUISE SUND, 
Fru e. Thisted . 

L. CHR. TOPTDAHL, 
Mosk lnnrbelder, ThIsted. 

CHR. VESTEROAARD, 
Gaorde)er, 

.!{ærgQardsholm-, Nors. 

KNUD WESTH, 
LæKe, Thilied . 

v 
u . 

Støt 

I 
Trykt I 

Aazh .. 

I 
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I. Ab,., Np 
adl,venl i 51"I.llII'e. al 
.ne, n. Ølete Medd.I,11e fr • 

BerWnl1llionClf1l~ Ilt i del 

~ ... ... 

• tedl. Pulihlll)"Rdl,"ectlr. ~,: 

Olf "el, qendrecle. men det .", 
eber bvad Mini.llltier 
IHlmh"Wllr, p .. re,ne ... 1 nye 
Rlitionerin .. periode komme.- .11 
IoblEtlF:e .,.overmlndll5 6 Sa UnI"e". af 

der •• U,v" ua 
I Socialdemokrati.k 
Thi.,ed dr.Iledl min i 

S.mrldPJ pl.beønde. en 
Rlllionelinppe,iode lor Generalor· 
bt.DeIe. Rl.bonerinppllrioden . 
ber IIr.UII .ig Ira I . Man. 
April, o. der "dlewere. Retiqne
fU.p.Of1 eJler de hldtU laldende 
Reeler. Der ",I Ionllgtvl. 

o. del. '.''',1 DØ_ti 
Ah _" 

i'ive. Ad..... til AnvendeiIe 
Oenet.loranllL!'l Iii Drlll II " 0,,0,. 
Ol andre Hyr"oln~ _ 

Pal <hund II TiII.rllll.lomol
dene YII del Imidlertid .un 

o, del blev en inle'lI,'Inf en 
med en I'øenri, forhindiin,. 'oad. 
Der var medl Cl . 65 Medlemmet. :r'l 

Erhverv.raldel. formind. B,. 
,.Id.medlem Slnderhol Jen

Indledede med en udl.flie 
lor Urundl.p' lor 

Arbejde. og det 
Redeprel.e. II muli" .t udltede el,..."" I ;;,ml 

Anl.1 O~n~ralollillldel.er lil "Ol 
Form .. l Voanmend, del .na.u 
II komme I Belraatnina YIId for-
delinlen .1 del bear.nlede "~! 
Generatorrill.deIMr. .bl 
den IO .• Mattl indiende An ..... lng 
herom til Politie!. 

Om Hyrevogne j 

lerne kan oply .... al kun Hyre. 
vognRlere, der j Øjeblikket 

BenzJntlldellng. vII kunne P:::~ 
Generalortllladelle. I et :r7 
sel OmiaDI .tI der levrlgt kunne 
g/ve. Oeneratortllladel.er III BJere 
./ Peuonvogne, og det dre,er 
nnnll. om !..eler o. 
med !lIerre L.ndpraktl._ 
BelIneelien er. al de lor 
tlar 8etWntlldelln,. 

S.nderhoH 'en'en 
Erhvt rvtraadel i!llr;c 

B .. un lor.n 
min 
indlil ." opn.... "~ • .. , . 

udnyue I "'~ 

Og ... for LI.I· oe AI andre Opgaver, 
vil der som hidIII vere Adgang m,.r',,~m .. , 

linet mindre Rolle 
troede. SIllede •• unde 
Kullevetes lige •• a billiøt , 

I London. 

III Oenelllordrlfl. meD der lee,," nævnede TIleten 
Vegl Pli Kerselena Nedvend'a- MOllerier, 
hed, Ol om MOlor.ere'.)et 
for.ynet med mltrek.elJe 
GummI. 

Med "en.yn III Petroleum .. 
,alloo«lnleo .In "Ies, ., der 
loreIIeaer _rllp Vln.kelllbeder, 
Ol del vII dUylltre lkh 
IDaliII I ØJeblikke' al udtale 
nermere om, fra bvilke' Tld.punkt 
eveDhteUe nJe RalloøerlDluorl 
for Petroleum vII kunDe ud. 
Inelti. 

Sko",.... • Yd', •• 10/ ... 
ØodduII'Ydbjo SO ..... Ud bort. 

lelede I Atlet Io Kom_uaen 
b'recde Ara"" I Ydby. 
m.aJet I.der 'or et Aar. 
var •• ,. •• ap LIebba, •• 
leade bl" UJlllbldead.: 
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Ca. 50 C.B.ere til 
Foraars-Grul1dskolen 
i Thisted. 
Det gamle Mandskab hjemsendes 

ikke, 

Omki'ing et halvl; Hundrede unge 
Menne!!.kcl' i Thisted, del' val' Ima Se~
sion i 1940 og lrnk Fnnumel', htH i 
disse Dage faaet Meddelelse om, ul de 
Cl C, B.-pligtige. En lignende Medde
lelse er fra Politikontoret i Thisted 
tilgaaet den nævnte Gruppe nI værne
pligtige i den øvrige! Del af Thisted 
Politikreds, men udenfor Byen fanr 
Pligten til C.B -Tjeneste indlil vidcIC 
ingen praktisk Betydning, 

Vi hal" spurgt Poli tiassistent Alfred 
J e n s e n, Thisted, hvomanr det nye 
C.B,-Mandskab kan vente nt ,blive ind
kaldt til Uddannelse, .og han oplyser, 
nt Grunds-kolen antagelig vil begynde 
~idst i Mal'l<:: OA' va fe et Stykke ind i 
April. Fra St..'\tens civile Luftværn er 
der endnu ikke udsendt Meddelelse om 
Grundskolens Afholdelse, men den ven
tes meget snUl't, og san bliver del' hcor
fra givet nærmel'e Indkaldelsesordre 
til det nye Mandskab, 

Hvis det' viser sig at være Mulighed 
fOl' det, vil Grundskolen for dl't Mand
~kab, del' skal gøre Tjeneste i Thi~ted, 
blive holdL hl'l' i By('n , men er del lig<.'
Rom i Eflpl'nareL umuliA't ot ~knffe 
den nødv{'ndig(' Plad" til Uncl(,l'viR
ning~lokal('r, indIl'del' man antagelig 
nttCl' Sama!'bejd~ med Nykøbing om 
U rIda nneIst.'ll, 

- Knn drr blive Tale om rrjcm~en~ 
clrls{' nf det Mnnrlsknb, d('I' gø,' Tjcnp~ 
.,1" for Tiilpn, nan r d(' nyt.' t.'1' uddan
nc't f April? 

hl'd:-Ial, d,,!' k01l1ml'[' palL lIoJ'\p mNI 
dd rHI fOHI)::W Hg!', Ill{ hun i r1"\lIIf' 
f IH' URI', f,a dPn ~:l Iii rlf'1l 30 Ja
nuar, hal'\llwjd .. lw,hl'll);lal1el :,;i
dpll Nrlll<u' Ilg!{(>{ 1i,ll hoj{'J'I' !'nd 
'dl. I lTgl'lI r,'IL !lpn () iii df'n 13, 
I'ph, UIl/' nL/, dPI som mPIldplt en 1'{~t 
~101' Nl'dglLng i L{'(lighcdc-n ]lan 
Glund af Rm'kaslnings&l'bejd('l'", d('!' 
lUP ha l' gin>l ,<;a11. s lor Beskæfllgel
SI' i (len fOllol}ll{' Uge, og inden 
Fl'osl('n komme)' a[ Jorden. kan tiN' 
s ikkert ikkp \'('nlp!') nog<'O h('lydel!g 
Kl'(lgnl1~ i AI'i)('jdslofoJhNls!allel. 

ha \Ih, lwl 
Sydthy ns;! 
\l1hohb'l.s 
ck , o, 001 

Undertøj stjaalet fra Udhængsskab 

i Thisted, 

En Ty\' lhar i Nat knusl Glasset i 
el Ud;hængs~kab ved :Manufaktur
handler Ohr. Sondergaar.ds 
Forretning i Vcs!cr~arle. ThiJ:;.t('d, og 
stjaalcl nogle Stykker Damcund('l'
laj: Et Par TInderkjoler og nogle 
Benklæder. Der yar endnu en Del 
Toj i Skabet, men Tyn>n er li},wnl'
ladende hlt'\'et forstyrret og er der
,fm' ikk(' bl('\,('! færdig mC'd Plyndrin
gen. KriminalpolitiN har Iaapt An
llH'ldel~c om Sag('n, 

Ane Thisteds Gadelamper tændt. 
MontØrerne er nu bleyet færdige 

med ut sæt te l\'Iorklægningsnrmnturer 
op, sanledes al samtlige 160 Lamper i 
Thisteds Gadebelysmng kan tændes om 
Aftenen og Natten, Det er Og"aa nod
vendigt med sn[\. meget Lys i Gnderne 
som muligt og ikkr- mindst i d('nne Tid. 
dll 811(' og Is mnnge Steder dllnn(,l" 
hele .. Y"odgæ11Fl'rfa.'ldt'r·'. 

Knb('lnH'st('l' It' r n n d !ol e n oplyser 
iovrigt, at d('t ogsan l'r l\[cningt.'n, at 
de 5-{j StandCl'lnmpl'l' Ycd StQl't.'lory 
skal trend('s, !nrn for~t gknl Jllnn findC' 
ud af, }wordl\1\ dt.' kan afblændes, da 
(h~ ikh ('t' af Mm!nC 'I'~'P{' <;om df' O\~-

l'igl' Gndl'lt'llll}ll'r. 
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2, men idømtes 
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Snedsted samt 

Skat i 
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Det ud-
246,100 Kl'" 
er beregnet 

• 
l 

Kr. Det er 
og ret omfal

de.r har 
fik 

s.
gav efter 
Tilladels. 
et eksha 

- Nej, det tror jeg ikke, der er no
ged SOOh helst Mulighed foT'o Saavidt 
jeg kan se. vII det nyuddannede Mand
skab knn kunne virke som Supplement 
til den IStyrke, der eT' inde nu, idet 
man altid maa regne med, at flere af 
C.B.erne er rejst fra 'Byen i Løbet af 
Tjenestepetioden eller el' gaaet fra af 
andre Grunde. Tallet pas Styrken er 
i Dag .omtrent nede pas samme Stør
reJse, som det var, før vi fik den sid
ste F.orstærkning i Efteraaret, og der 
viI være Brug baade f-01' de jgamlec 
C.B.-ere og de nyuddannede. For det 
faste Mandskab gælder rigtignok, at 
de kan blive fri for Tjenesten, naar de 
har været inde i seks Maaneder, men 
jeg tror ikke, at mange vil Ønske det, 
og m. H. t. de C.B.ere, der kun møder 
engang imel1em til Øvelse .og Parade, 
bliver de stadig inden for Tje
nesten. Det samme gælder ogsaa de 
mange frivillige Samaritter, Røde 
Kors og Arbejdersamatitternej de vil 
stadig være med i Byens Luftværns
pIan. 

bliver Nye "Sten" til Hundborg 
der jo Kirketaarn. 

100 Kr., ned- Der ~lar i flere Aar været avhejdet 

Slugt 

Paa 
at 
det, 

• SIg. 

kan 
ber, 
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valgteS l!"JHl::; J!.Illa::.::.t:u, .1.>; '1;:;1::' ............ "' ... u 

og P. Dam. Kr. Bagge Nielsen ny
valgtes til iRevisoT. Man drrøftede Ra
t ioneringen af FrØ og Kunstgødning 
m. rn· 

Frits Clausen Sagen 
mod Red. BrunsgaaTd, Thisted So

cialdemokrat, kommer paany for Ret
ten i Thisted den 11. 1\iaTts . D ommer. 
sædet beklædes som m eddelt af Dom
mer Fog, Fjerritslev. 

Stjaalet i sin Plads. 
En ung Tjenestekarl ha,de i sin 

Plads tilegnet sig 100 K r fra 
Gaal'dens Bestyrer. men nægtede 
~jg skyldig i et andet Pengetywri 
paa Gaarden. Ved Retlen i Thist~d 
har han nu faaet en betinget Dom 
paa 30 Dages Fængsel fOL' det {or
ste Forhold. medens Tiltale bl"" ha-

, l. _ 1 . 
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.228, forskelligt 902. Kassebehold · 
ning ved 'Aarets Slutning 399 Kr, 

Ualt med Legitimationskortene. 
Bn Mand, der i nogen Tid har 

opholdt sig i Thisted uden at være 
forsynet med Legitimationskort, 
er idømt en Bøde af 40 Kr. Man
den er netop bleven færdig med 
at afsone en anden Bøde. 
, Bn tilrejsende Mand blev i Gaar 
i Thisted noteret fordi han mang
lede Le2itimationskorl, 

Hjemmelavede Legitimations· 
kort. 

• 

I 

Sø 
Br 

• 

nll 

Le 
, 
l 

Politiet i Thisted kom forleden i Be· Pr 
siddeise af et hjemmelavet Legitimations· ne 
kort, der lød paa en ung Piges Navn p 
og var forsynet med hendes Fotografi. be 

• • 
Kortet lignede i nogen Grad de regle· Sil 

menteredeLegitimationskort, men Pillens at 
Fødselsaar var forkert anført. Hun er sit 
kun 14 Aar gammel, men ifølge Kortet 
skulde hun være 16 Aar. at 

Ved nærmere Undersøgelse har det bl 
vIst sig, at nogle unge Piger nærmest ga 
for Spøg har lavet Kortene - maaske hj , 
ogsaa forover for mandlige Bekendte til 
at give det Ud8eende af, at de var ha 
ældre end de virkelig var. M 
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rOl"binli('l~p nwd PlanC'l"!lc om Ind
retning nf en 11)' Rull:'hib.talion hf'r. 
Nanr Tcgningcrnc Cl' fæl'dige, &kal 
Ejcl'n(' igen have en Forhandlin;,t 

med Brraadct om Sagen. 

Ch 1"1 

retnin 
Foredrø 

Ny Morklægningstid. 
Statens civile Luftværn meddeler, at 

Tidspunkterne for den daglige Mørk
lægnings Qphor og Paabegyndelse fra 
og med den 1. Marts 1942 fastsættes 
til henholdsvis KI. 7,15 og 19,30. 

Landboforeningens T eater
forestilling . 

Torsdag den 5. Marts -opfører Ha
rald Stabehls Selskab, som kort med
delt, Lystspillet ~Min Kone fra Pa
)'is« af Jacques Deva1 for Landbofor
eningen "N ordthy«s Medlemmer. Ha
".ø lrl _c::.t.øhphl hRI: være.t arute Steder 

!\lar 
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hard 
Petel' 
Stald 
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Tyske Betalingsmidler. 
Nationalbanken meddeler: Paa gi

ven Foranledning skal man henlede 
Opmærksomheden paa, at tyske Pen
gesedler ("Reichskreclitkassenschelne", 
"Reichsbanknotenll og "Rentebank
scheine fl

) og tyske MØnter ikke er lov
ligt Betalingsmiddel for den her
værende tyske Værnemagt og dennes 
Medlemmer. Den, der modtager .saa
danne Betalingsrnidler, gør det derfor 
paa egen Risiko og kan ikke pnaregne 
at opnaa OnlVeksling deraf til danske 
Betal ingsmid ler. 

den næ! 
Supp).: 
Røge. R. 
valgtes. 
Lærer 1 
J81kobsen 
F{)rslag 
Aldersg 
lem af 

Advars 
Assur 

to For 
husere 
en Man 
fol' et:' Fiskernes Baadforsikring paa 
skab, i 

Jegindø var gr 
hal' holdt Genel'ulfol'samlillg pan. ikke Yi 

HusflidsskoJc.n, Form., Fisker Axel ('u nn 
,S ø r e n S c n, uflElgode Beretning'. For~ 
sikringen omfattede ved Aal'ets Be- Stntsh 

ndelse 27 BaadC'j men du dcl' under Mark, 
. .."". ." " 
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Omkostninger. i This 
, og li 

Den tavae Radio. den 
~ en Statsradiofoniens Udsendelser over vilde 

København.Kalundborg blev i Aftes lor 
, afbrudt KJ. 22,45 af militære Grunde. Irøke! 

løje, Hun 

;~r~; En Vognmand skal have øjne ~~d~: 
ger· i Nakken. IrB hl 
'ta,l. Bn Vognmand fra Nors bakkede Tid el 

SIO en Dag fra en Bivej ud paa plade 
nid- Hansted Landevej uden at beo ratior 
'ære E mrrke en kommende :Vlatorcykle, n 
~ren der blev paakørl. Det viste sig, Mand 
ner- at Lastbilens Bremser var svage, og h. 
lag- ligesom der var andre Smaatejl lort!tc 
lør ved Vognen, søgel 

ens Ved Rellen i Thisted har Vogn- fandt 
op. manden vedtaget en Bøde af 80 der 
od? Kr, ligesom han betaler Sagens I pBa , 

I Omkostninger. Erstatningsspørgs- ~Iare 
der maalet var ordnet uden Rettens I en 
en Medvirkning. sine 

hø- havd 

te- Skatte-Overraskelser i HVid_-_..L"'~:,-eu-,,~ 
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;~de, 4. o:: er: prn'at 1 P ::'i?rr. laa 
il a 1900 til 22.'JO Kr. 

Uopmærksom ved Rattet. 
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SIde •. -------------------

I Aften l<.J. 19,00 0R vuer Ul KI. 7,'S 
Ute.ler t 
delle VM 
ikke kunc fi'ærdøel.IY&,lerne tænde. 19,11, 

.Iukke. 7.68 
Oe' geligt ~ 

Hjælpen til de finske 
Børn. 

Adskillige Padderskaber 
tegoet bet pa. EEoen. 

Indsamlingen hl de finske Børn, 
der saa grulomt rammes af Krigen 
og dennes Pølger af Nød og Savn 
har hidtil her paa Egnen indbragt 
#lanske pæne Beløb. 

Efter h .. ·.d Komiteens formand, 
Byraadsmedlem Prk. A 8 b e r g, 
Thisted, oplyser, har min hidtil 
modtaget Tilsagn om 16 hele 
Padderskaber, lom er tegnet dels 
af Enkeltpersoner eller firmaer, 
deles al liere Personer i fællesskab, 
og de p8lgældende staar altsaa 
som Faddere lor finske Børn. De 
mindre Bidrag, der indkommer, 
samles op, og Indsamlingskomiteen 
slur som faddere for de Børn, 
der hjælpe. med dis •• Beløb. 

Man ønsker gerne flere Bidrag, 
dl Nøden i finland er 8tor, og 
Børnene lider jo uskyldigl under 
Krigen. Rædsler. 

Til el fadderskab kræves 420 
Kr., men el a .. danl Beløb kan let 
indsamles i et Sogn eJler en Fore-

• 
OIng. 

Den sidste 
Resterne skal gaa til SYKe. 
buse ore Kronisk syge. 

Den sidste Resl.' Karre og The, 
der lindes hos de Handlende, er 
nU oDt811 til ca. 20.000 kø KArre 

uhindret 
Domm 

afgøre m 
Politikass 
laget, Oll 

Klltmellf 
I Klitme 

GudøtfeneJ 
Skytte, "l 
LynafII 

Proc 

I Sag 
lerne va 
Oaar nas 
kunde bel 
der mød 
den ge~ 
mange I 
blevet ta 
lerne. dl) 
lige Knet 
til at "ti 
Thøgerse 
Koslaide, 
havde Io 
mistet K( 
nedslag 
nende a 
boede vi 
sen!lige 
havde Io 
om Thø~ 
naar hal 
underskr 
mesteren 
al de till 
Anklages 

Overre 
der mødl 
cher E .• 
stand ar 
geløe al 
lød paa 
IOVCflR S 



afsløret -I 
fUrI' 

"n~llr 
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i Yisbgaa 

Inden 

SEN 
• 

Blen
og alle 

til Udleje 
Cenlr.l~a'ml! 

Telefon 

S8S 
I 

Hvilehjem 

Bil? 

• 

.-

Forholdsregler 
under luftalarm 

I . s.. ,.n ....... n 1111.1'-' D_k,-l
,.(.-"'_ OnDo'oplla ......... 
bel pal 11 ... Km Atoland. P"' · 
• .," .... . '.1 I ... _ .1 ;S fon· 
... uu .. _. bO,M tr ....... dl. 
(bod., Vej eI'a, PI .... AIIB Lp 

••• 1 .Ib'..," .... dl., o.hI .. .. 

li. Allo, de. bennd ••• 111 p ... ... 
I!j .......... 0.1Ind, .. pll&tlar at 

.1110' ........... dm pu.dde"". 
I!I .... Vlcl~ltn •• IL .. Hu ..... 18 

"" ... 5. ....... . 

IS. K ... t_jer .kal cl'eie bid I ..... • 
..... 1. 5Id",.de oa ,,"olde ..... 

b_I ' . P"t1onkl"l al • ., ".0 
Pa,ke .... "plado. MolotU.e-
"leno MoiO •• ' .... 1 "ond ... 
•• L,pma , I ... k ... Vope" 
... •• I};lIe .11...... .. ... T_· 
dlna,nll.len .hl I\trn .. 

c. I"lf"" K •• ~-I.r .11., 0,"111 
...... Ulle .... IecI .. , ol d. ha 
teae'. PludMlen pae .. Reni
IIICo .11., private VIOl_ H .. '" 
trupRnd .. Oll ler .. p .. S.a1d 
elle. bLndu III VOlnen m" 
.. "'_b .... dn. Forben. 

5. K.,etøJe1", delIlIh."" Mllltælet, 
Politiet, Bllndy_eaet, .'mba
IlnclIISI eller Lu llb .. k,t1ell_ 
tiea .. t_ I del hele hl'l, bal 
poluI .. I.,e!. 

O. tnh'" er pU1,1a et I-.u-p Ro 
oa Orde.. Ol l' eJlerkomme 
Ordr.r, der «I'IU II Polltletl 
eller Lultb .. krllel ... llenel'PI 
Perlonale, bl I om at rde 

Hlælp. 

1 De, er It rengl forbudt It Ild · 
I prede IIrlgllRe Meddelel!er om 
Indtrutne Stader eller Rygter, 
Rom kan torvolde Uro og PInlIL 

~nhyer , tal medvirke lU Orde

nenl Oprelholdel~e 

8 Arbejdere, der i Arbejd,tldm 
maa l URe Bukyltel ... rum, er 

pligtige 'U .t arbelde den her' 

ved IpUdte Tid . 1, dOle kun 
louu.ldl det kln ,ke .. mme 

oaa of( Ikke ud ove' to Timer 
Ellen har m.n l(rIY p .. h.l. 
Arbejd,I.", for den TId, der 

Ikke er ubelt1e tal . Por I kkonl · 

lunnede bert i ne. Lunnen efter 

den I n, altl! Tlme'.n 

• 
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ldag_ Han 
ar aldrig 
~rtog Fa
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I, Datter 
I Siden af 
'iskeri fra 

Otte Miner paa Torske
krogene. 

Klitmøllerfiskere ude for uhyggelig 

Oplevelse. 

I de sidste Dage har Fiskerne i 
Elitnloller gentagne Gange , æret i 
uhehagelig Nærhed af Miner under 
Fiskeriet. El St.ykke fra K ysten ob
sc;n-el'cde man fra flere af Baadene 
en Del af de farlige Genstande, og 
enkelte kom dem saa uær, at der 
var Tale OlU O\'erbængende F are... 

Den farligste Episode indtraf i 
Gaa r, da Fiskerne ,8r gaaet paa 
'l'orskefiskC'l'l nde pa.a. Hojre,et. DC'l' 
bic\" sat en Dcol TOl'sk{'kroge ud, men 
da de- skuldi:.' 'hales indenbords igen, 
opdagC'de Fiskerne t il deres For
fæl'dC'lse-, at fle1'(, af Krogene hCUlg 
fast i M.in(,f. Fra en. i'nkelt Baad 
hayde man i ikke mindre ('ud otte 
Tilfælde faaet >Afinebid.. og, det 
ble, no,hendi!ct at ofre en Uel af -
Redskabe1'lle for at komme fri af 
dell farlige Fangst. 

Skyldbygafgiflen i Sondbjerg. 
&mdbj\">rg ~fC'nighMsraad 113yd\.,> 

JrodC' i Gaar med dC' Landmrrud, 1ma 
hYls EjrndOlll d('r endnu hYilt'r 
SkyldhH~a fgifl er. :Alenigllodsraadl'\ 
nnskt'dt~ dis..::.(' Afgifh'r afløste. og 
Ka::;"';l'rl'l't.'n. ~{ads r o n l s C' 11. :3tmd_-
.l.. . ... _ .-wl.øn°.:.. "l)rdan det _ 
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Normal Drift paa Aalborg. 
banerne. 

Pra Søndag indføres atter nor. 
mal Drift paa Aalborg Privatbaner . 

Frits Clausens Injuriesag. 
Den af D'hrr. Prils Ctausen og 

H. C. Bryld mod Redaktør Bruns. 
gaard anlagte Injuriesag, kommer 
Onsdag den 11. Marts KI. 10 til 
Domsforhandling ved Retten i 
Thisted. Dommersædet beklædes 
al Dommer Pog, Pjerritslev. 

æn· 
Iler, I Thybanens nye Køreplan. 
An- Paa Mandag træder Statsbaner_ 
der nes nye Køreplan i Kraft. Den 

nge, byder dog ikke paa store ÆD
han dringer. Vi ge ngiver andet Steds 

egne i Bladet Thybanens Køreplan. 
Plere af Togene er forlag t med 
nogle Minutter. 

\ 



crindrel' om Frankrigs Ret til 
som neutral at Olwctholdc Han~ 
d('/sudveksling ti! alle Sider. 

Engelske Faldskærmstl'op
per landet ved den fran

ske Kyst. 
I den tyske lIærmelding i Dng 

hedder det: 
PaR den franske Nordkyst lun

dcde i Nat et Antal britiske Fald
skærmsjægere, Eftel' at de hav
de overft\ldet en svag Kystsik
ring, trak de sig eftel' to Timers 
Forlob tilbage o\'er IIIH'et under 
Trykket af de tyske :\Ioclfol'an
slaltninger. 

Den Iy~ke Hænnc1ding 
i nag meddeler, tit russiske An
RTcb PM Krim fOTlUl Sebasto1>ol 
og KertSOh-Hal voCIl et' ,,(vist 
mC'c! blodige Tab fOl' Fjenden, 

Prin!< Bertil, "'1'OI1Jlrin~eSil 

Hrod.'r, fyldel' I Dng 30 Aln, 
dl.'t ">'!'<:t(> Billed.' nf ITin"!'11 
f"l't't \",'d Ik>"kut't"ell af n( 
mrlllg~' dl'jli,!:".' l'~)knl,'r, han 11: 
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