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Pra Husmand Peter Tousgaard, 1m·
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frits Clausens
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fjerritslev - Dommeren skal Vester
Mandag
afsige Dommen .
Porm
Præsidenten for Vestre Landsret Tandr
har nu udpeget Sættedommeren, der SVI

som ved Retten i Thisled skal alsige 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.
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Den danske Plnlandshlælp i Plor I Porm af Penge og Varer
skred (Mad og Klæder) naoede et smukl Resultat, lait nORet over 6 MII1.
slog 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 Tu sinde 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 lorholdsvis 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 PadderAar. skab er paa 420 Kr . for el Aar. Pengene gaar til General MllnnerBarnskyddsRlrbund Hl Viderebefordring til de floske Børns
eller PormyodcTE'.

Støt

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

KAREN AABERG,
Byrosllsmedlem, This ted.
I{omileens I{ssserer

BJERREGAARD,
Sagfl<lrer, Thisted.
n R. GAMMEL VIND,
Porm. f. Arb, SamarItterforening, Thist ed,

AAGE JENSBN,
Sognerøadsionn., Hurup.

er

J. J LUSTRUP,
Redaktør, Thisted,

A. P. ANTONSEN,

EGEDORP,

Vlcein sr;ektør, Thisted.

Amtmand, Thisted,
KomIteens Form.

CHR BUNCH,
KR. PUGLSANG,
Landmand, Tingsirup, Skatterlladsmedl., Hurup,
RICHARD HOVB,

CHR. IVBRSEN,

Direktør, Thisted,
Komiteens Sekretær.

Borgmester ,Thisted.

Bogholder, Thisted.

BOV. M. NIELSBN,
Lllndmond, Dover.

AXBL RASMUSSEN,

N. SCHELLE,

OverkJ1tfoged, .Søholl-,

SOlnerllo.:lsformsnd,
Vestervig.

L. CHR. TOPTDAHL ,
Mosk lnnrbelder, ThIsted.

er

LlNDORPP·LARSEN,

P. JBPSEN,
Finsk Konsul,
Vestervig.

POUL POULSEN,
S l'l'l:nera ndsf ormllnd,
Hvidbjerg Th.
ANNA LOUISE SUND,
Fru e. Thisted .

CHR. VESTEROAARD,
Gaorde)er,
.!{ærgQardsholm-, Nors.

KNUD WESTH,
LæKe, Thilied .
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Ca. 50 C.B.ere til
Foraars-Grul1dskolen
i Thisted.
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ftag(·t til

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 Meddelelse er fra Politikontoret i Thisted
tilgaaet den nævnte Gruppe nI værnepligtige 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 indkaldt 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 ventes meget snUl't, og san bliver del' hcorfra 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 Tj eneste 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'viRning~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-
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Glund af Rm'kaslnings&l'bejd('l'", d('!'
lUP ha l' gin>l ,<;a11. s lor BeskæfllgelSI' i (len fOllol}ll{' Uge, og inden
Fl'osl('n komme)' a[ Jorden. kan tiN'
s ikk ert ikkp \'('nlp!') nog<'O h('lydel!g
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Undertøj stjaalet fra Udhængsskab
i Thisted,
En Ty\' lhar i Nat knusl Glasset i
el Ud;hængs~kab ved :Manufakturhandler 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 Plyndringen. KriminalpolitiN har Iaapt AnllH'ldel~c

lwl

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 nodvendigt 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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Nej, det tror jeg ikke, der er noged SOOh helst Mulighed foT'o Saavidt
jeg kan se. vII det nyuddannede Mandskab 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 StørreJse, som det var, før vi fik den sidste 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 Tjenesten. Det samme gælder ogsaa de
mange frivillige Samaritter, Røde
Kors og Arbejdersamatitternej de vil

gav efter

stadig

Tilladels.
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Nye "Sten" til Hundborg
Kirketaarn.
Der ~lar i flere Aar været avhejdet
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og P. Dam. Kr. Bagge Nielsen nyvalgtes til iRevisoT. Man drrøftede Rat ioneringen af FrØ og Kunstgødning
m. rn ·

Frits Clausen Sagen
mod Red. BrunsgaaTd, Thisted Socialdemokrat, komm er paany for Retten i Thisted den 11. 1\iaTts . D ommer.
sædet beklædes som m eddelt af Dommer 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 {orste Forhold. medens Tiltale bl"" ha,

l. _ 1 .

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

Il'

ucKløvcltt~:;lulluen

tlen i .228, forskelligt 902. Kassebehold ·
: Ben. ning ved 'Aarets Slutning 399 Kr,
le en

--..__ ..

Ualt med Legitimationskortene.

Bn Mand, der i nogen Tid har
opholdt sig i Thisted uden at være
forsynet med Legitimationskort,
ten er idømt en Bøde af 40 Kr. ManI
den
er
netop
bleven
færdig
med
!rpartl
Sø
at afsone en anden Bøde.
, Bn tilrejsende Mand blev i Gaar Br
nll
i
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noteret
fordi
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Hjemmelavede Legitimations·
kort.
Politiet i Thisted kom forleden i Be·
siddeise af et hjemmelavet Legitimations·
kort, der lød paa en ung Piges Navn
og var forsynet med• hendes Fotografi.
Kortet lignede i nogen Grad de regle·
menteredeLegitimationskort, men Pillens
Fødselsaar var forkert anført. Hun er
kun 14 Aar gammel, men ifølge Kortet
skulde hun være 16 Aar.
Ved nærmere Undersøgelse har det
vIst sig, at nogle unge Piger nærmest
for Spøg har lavet Kortene - maaske
ogsaa forover for mandlige Bekendte
at give det Ud8eende af, at de var
ældre end de virkelig var.
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Statens civile Luftværn meddeler, at
Tidspunkterne for den daglige Mørklægnings Qphor og Paabegyndels e fra
og med den 1. Marts 1942 fastsættes

til henholdsvis KI. 7,15 og 19,30.

Landboforeningens T eaterforestilling .
Torsdag den 5. Marts -opfører Harald Stabehls Selskab, som kort meddelt, Lystspillet ~Min Kone fra Pa)'is« af Jacques Deva1 for Landboforeningen "N ordthy«s Medlemmer. Ha".ø lrl _c::.t.øhphl hRI: være.t
arute Steder
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Tyske Betalingsmidler.
Nationalbanken meddeler: Paa given Foranledning skal man henlede
Opmærksomheden paa, at tyske Pengesedler ("Reichskreclitkassenschelne",
"Reichsbanknoten ll
og "Rentebankscheine fl ) og tyske MØnter ikke er lovligt Betalingsmiddel for den herværende tyske Værnemagt og dennes
Medlemmer. Den, der modtager .saadanne Betalingsrnidler, gør det derfor
paa egen Risiko og kan ikke pnaregne
at opnaa OnlVeksling deraf til danske
Betal ingsmid ler.
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Omkostninger.
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Den tavae Radio.
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Statsradiofoniens Udsendelser over vilde
København.Kalundborg blev i Aftes lor
afbrudt KJ. 22,45 af militære Grunde. Irøke!

Hun

En Vognmand skal have øjne ~~d~:
i Nakken.
IrB hl

Bn Vognmand fra Nors bakkede Tid el
en Dag fra en Bivej ud paa plade
Hansted Landevej uden at beo ratior
En
mrrke en kommende :Vlatorcykle,
der blev paakørl. Det viste sig, Mand
at Lastbilens Bremser var svage, og h.
ligesom der var andre Smaatejl lort!tc
ved Vognen,
søgel
Ved Rellen i Thisted har Vog n- fandt
manden vedtaget en Bøde af 80 der
Kr, ligesom han betaler Sagens IpBa ,
Omkostninge r. Erstatningsspørgs- ~Iare
maalet var ordnet uden Rettens I en
Medvirkning.
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Adskillige Padderskaber
tegoet bet pa. EEoen.

Klltmellf

I Klitme
Indsamlingen hl de finske Børn, GudøtfeneJ

"l

der saa grulomt rammes af Krigen Skytte,
og dennes Pølger af Nød og Savn
har hidtil her paa Egnen indbragt
#lanske pæne Beløb.
Proc
Efter h ..·.d Komiteens formand,
I Sag
Byraadsmedlem Prk. A 8 b e r g,
lerne va
Thisted, oplyser, har min hidtil Oaar nas

LynafII

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.
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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 Ordenenl 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 T imer
Ellen har m. n l(rIY p.. h.l.
Arbejd,I.", for den TId, der
Ikke er ubelt1e tal . Po r I kkonl ·
lunnede bert i ne. Lunnen efter
den I n, altl! Tlme'.n
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Otte Miner paa Torskekrogene.
Klitmøllerfiskere ude for uhyggelig
Oplevelse.

Døraf
1280 er
iFra ThiiAndr_ til
raf ble\T
!aet., ruebevilget.

tadsen
ldag_ Han
ar aldrig
~rtog Fa-

han blev
I, Datter
I Siden af
'iskeri fra

I de sidste Dage har Fiskerne i
Elitnloller gentagne Gange , æret i
uhehagelig Nærhed af Miner under
Fiskeriet. El St.ykke fra K ysten obsc;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 Forfæl'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.
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Skyldbygafgiflen i Sondbj erg.
&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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,t han
~t
om Normal Drift paa Aalborg.
n Søn-

banerne.
et han
,ig til
Pra Søndag indføres atter nor.
bet af mal Drift paa Aalborg Privatbaner .
. dog
\ paa Frits Clausens Injuriesag.
, Par
Den af D'hrr. Prils Ctausen og
w ban
H.
C.
Bryld
mod
Redaktør
Bruns.
meldt
gaard anlagte Injuriesag, kommer
Onsdag
den
11.
Marts
KI.
10
til
lalles
Domsforhandling
ved
Retten
i
hderThisted.
Dommersædet
beklædes
sagte
ledes al Dommer Pog, Pjerritslev.
æn·
Iler, I Thybanens nye Køreplan.
AnPaa Mandag træder Stats baner_
der nes nye Køreplan i Kraft. Den
nge, byder dog ikke paa store ÆDhan 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 Faldsk ærm stl'opper landet ved den franske Kyst.
I den tyske lIærmelding i Dng
hedder det:
PaR den franske Nordkyst lundcde i Nat et Antal britiske Faldskærmsjægere, Eftel' at de havde overft\ldet en svag Kystsikring, trak de sig eftel' to Timers
Forlob tilbage o\'er IIIH'et under
Trykket af de tyske :\Ioclfol'anslaltninger.
Den Iy~k e Hænnc1ding
i nag meddeler, tit russiske AnRTcb PM Krim fOTlUl Sebasto1>ol

og KertSOh-Hal voCIl et' ,,(vist
mC'c! blodige Tab fOl' Fjenden,

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:
Prin!<

