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Merk'.gnlngen beg... der
l Aflen KI. 18,30 og varer til Kl. 6.lb
P'ærdselllygterne flJlude. 18,25, og
.Iukkes 6,49.

Planeringen. Det vedtoges elter
en Dej Diskussion at betale Halvdelen al Lejen mod at Skolebørnene maa bruge Plad~en, og mod
at andre foreninger kan leje Pia dsen som sædvanlig.
~ Ejnar Landbo, Poul Sørensen
Poulsen og Kr. Korlgaard vil bygge
Landarbejderboliger i Aar og AnPlads til 20-30 ældre,
søgningerne lorelaa til Sogneraadets Erklæring.
gill. arbejdsledige.
- Næste Møde afholdes d. f 2.
Arbejdsministeriet har besluttet Marts.
al oprette en Arbejdslejr for ældre.
giftt: arbejdsledige Mænd, og i Enkeltm.ndaturn.rlngen

Stats -Arbejdslejr
i Hjardemaal.

Oaar blev det bestemt, at Lejren
vil komme lif al ligge i Hjarde.
msal. Fuldmægtig Haarlev, Arbejdsministeriet, og Over klitfoged

Raamu8sen, V. Vandet, har under.
legnel Konlrakl med Sognefoged
N. Ne.ager om Leje af 'I. Skp.
Land paa hans Grund

j

Hjarde-

I Skak.
der I Gaar paabegyndtes i Thisted,
gav følgende Resultat;
A - Klassen: KnakkergaarJ Møller,
Thisted, 21/ l Points, Lærer Poulsen, Kjel·
strup, 2, Overssslstent Bruun, Thisted,
2 pJus et Hængeparti.
B-Klsssen! HjaltelIn, Ørding, Victor
Andersen, Thisted l 31/ " Skaarup Knuds.
gaard, Thisted, og A. Nordentoft, Thisted, hvet 3 P.
C-KI88Aeo: Henry Mødten, Vorupør,
4, Ove Olsen I Snedsted, og Eigil Nlelsen, Thisted, hver J P.

maal, hvor Lejren nu vil blive ind.
rellet. Der bliver Plada lil 20-30
ældre arbejdsledige, og de .kal bo
i en Træbarak.
Lejrens Deltagere vil komme til Turneringen fortsættes om 14 Dage.
al arbejde med Beplanlninll og
D. M. S.-Oazaren.
Vandregulering af de al Slaten
VI har modtaget dette Indlæ5t :
li den 194. indlraht,. A..... I_ . f"L
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Mørklægningstiden ændret,
Retll
Pra i Aften skal der kun være de [
mørklagt i Tiden Kl. 18,30-6,15. er I
, gs·ss
Vognmandsbøder.
i Kø
DI
To Vognmænd fra Egnen. hvis
Biler blev undersøgte al Færdsels· Bødl
politiet, der konstaterede lorskellige den
Mangler, særlig med H. I. Bremse- men
evnen, har ved Retten i Thisted Oms
vedtaget henholdsvis 200 Kr. og Adv
150 Kr. i Bøder til Statskassen.
Nykl
Snedsted Sogneraad
Ul
holdt Lørdag Aften ordinært Nykl
MII~e. Samtlige Medlemmer v ;;.;
arLL~O(
gen 33 Kr. i Erstatning.
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Dame!

hvilket ikke lun ske i Dag.

Lastb:

Uheld under A?'bejde i Hansted.
Falck i Thistod blev i Gaar Eftem1iddags al::trmeret til lIansted, hvor en ung Mekaniker, Mogens Moller, der er bosat Solbakkevej 50, var faldet ned i en Udgravning paa en Arbejdsplads.
Han faldt saa uheldig at han kom
til at ligge paaRyggen tværs over
et Brædt. Han blev indlagt paa
Thisted Sygehus, hvor man oplyser, at han har forslaaet Ryggen
en hel Del, men ikke alvorligt.
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To savnede Thybol'ønkuttel'e
vendt hjem.
Thoboronflskeriet laa fortsat
stille sidste Uge, den nu femte eftel' hinanden følgende undet· Periodens stadig meget ustabile VeJrforhold. Ikke desto mmdrc bod
U gen dog pan et meget oplivende
Moment. To af FInndens Kuttere,
"Agnethe" og .,Vestbnnk", der pa~
det nærmeste de tre Sidste Uger
havde været paa Søen,. og fol' hVl!ke man nærede bCl'cll1.get OA' "tIgemle Ængstelse. I<om l Havn UdCl~
at have lidi videre Havan lindet
;lct IHlarde Vejr, der havde brHg~
to veritable Orl<n11er. Udbyttet al
den risikable Hejse 1l1c\l,;m5do~:;'CI~i~
I'
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g a a r d og Hustru, Vesløshuse.
af Intet
vil i d

Hensynsløse Vognmænd
klapses af.
færdselspolitiet har i de sidsle
Dage tage I sig al en hel Række
af de Vognmænd. der terroriserer
vore Landeveje, navnlig Hansledvejen, og der vil laide en lang
Række Bøder.
En Del Vognmænd er noteret
for a t køre a It for stærkt, andre lor
og uden Anuden Tilladelse
svarsforsikring
at køre med
Passagerer, og der er ogsaa kan·
stateret Mangler ved en Række
Vogni.
70 A.r.
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Stor fælles Luftværns.
øvelse for NYkøbing
og Thisted.

I!lJflsil('(j('n I
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.Ydby 4,8,
Fjerritslev
7, FroslevJi!lhy 2,4 ,
ortdal 7,1,

nslrup 4,2,
7,1, H\'ldegmdø 20,
0,2, Ket-

'dmg 16,1,
6, Rn.>hr-
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delsen af April, v II der blive holdt ('ti
st or kømhlnerl'l Dng- og Natøvelse, l
hvilken nile Organisationer, der horrr

gnl, og J" g tror lu
mangl', d,'r har b"J!"
Lmoll hns,,'! U,,( s:

under ClvlllK'skyttl'Js('stjeneslen, s,"u]
deltage. Øvelsen, d.,.r bhver fælles for
Nykubing og Thisted, VI] bl. a. blive
overværet af Chefen for VeS"tre Luflv""ærnskommando, Kaptajn S, A, Andersen.
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Pastelavn iVareknapheders
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Stadig hvide
Konfirmation
Derimod har det
vige Plrlusen.
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Paa"klædlJln!: har
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Fastelavnsboller som sædvan lig,
mell pall Mærker,
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Badmintonspillerne
hjemløse.

Stambo~
Og 50rn ~

)) Valmuesalen" i Brug Ul andet
Formaa!.
Badmintonsnillf.rne i Thisted er fra
i Gaal' :blevet hjemløse, idet :tValmuesalene er taget i .Brug til andet Formaat Del' foreligger ikke noget om,
hvor længe Salen vil være i Brug i andet øjemed, men Form. for Badmintonklubben, Di;;tponent Egon Jen_
s e n, udtaler, at det rimeligvis kommer til at dreje sig om 14 Dage a 1
Maaned. Det er ikke muligt under de
nuværende Forhold. at skaffe Klubben
noget andet Lokale, .og Ba.<lmintonspillet i Thi<;ted mna. derfor indtil
,,"idere lægges paa Hylden.
FiTe af Kluhbens Spillere, Fru

Enggaard, Gudrun

Andersen,

P. V.

Klinge 'Og Har_ Thomsen, skal ipvrig't
paa Søndag til Holstebro for at -spille
om Kredsmestersknbet l A-Rækken_
Det er de indiviuuelle Mester-kabel' i
Single 'Og forskellige- Doubler, der
skal afgøres, og Thisted-Splllernc har,
efter hvad man kan skønne, ret gode
Chancer for at placere sig pænt. Det
er uheldigt nok, at de ikke kan træn.
de-ridste Dage fØr Kampene, men
derved er inlet at gØre.
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I{!'(lslflll TIH'f{PI'sl'n, ]\Tj('l# Knudfwn

og KI-e:-,tp!l Rvondsrn gcnvlllgtJ>f'I \li
Bt'.'ilyrl"lf'il'll, og Karl HOJhak gcn-

mJgfr>s l il Revi sor..
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Fire Thistcd~ Handl en de tiltalt
l Chokoladllsauen.
T Forhinddsf~

mC"d

dcn-lidligcJ'"C

omtn..Jlu Sa.g- om ulovli.gt. Ohokoladesa lg i ,F"rooerik.'ihavn, ihvorun<lcr en
!l'Rh,.ikunL Fra. :KØh('nha,'n

Jlfit

Rol-gt.

OhokoJad(· 1'il megot 6torc Pnser,
holdll\1 (]('[ j .Rf·ltP.1l j T'llistf.() i Fornddda.g (·t HI'I.'IIll1ødl" rltvo !- ,fi ro 'hl!rVil'I'(1,JHl C!

.Jlandlll'IHI e st.od.

ti ltalt

SiM

lJH.'dde];l.gli-ge j d/~L 1dovlige Chokola{Ipk(,b. Sa.g~n bo.lllWdles JOY'rigt ved
Hl'tll'n j .Jl'I'L'ih'l'Iik..Jta.vn.
FrerrlsU!n plla Hanstcd-Veje-rt.
,li',a:II.·d~wla.politicla

Arbl1jdc mea EfV-rsyn :If Færdslen pan. Hn.ustooVejen ,h al' 'flirt til Rapporter i 14 Tilfwlrlo fol' at kØl'(j I.or hurtigt 'Op: f<lr
ikke a.L ville ,ri.gc. Som sn.a. (}ftf' fØr,
vit-C'I' d.et Hig t ydeligt, Ilt l'1l Hiot· Part
af do Blli5ttt. der ,befarer denno Vf;j,

';:~:--;:':"'_~_""~""'''''''_ ____ I~~_''
h.'t"!lE:. Dr'r apilt"s igPfl j Aften. (J~ <ler
al~

stort F-Or1fa.ig af:

nar aUer&\e væ[(!l

Billetter.

dN'

st!'"
U

Lykken~

Jun.cruldc. SPil.
10f>
D('1. var l'ct bcekoo'CTrt, hvad Luftværnalotteri.,t hllVru. i ~in Lykkøp(}!!t,
til Thy. Det. var hV'Tken Flyveturen
Lil &11. n.f Europas Hovl-olstæder, ØnI>hgrunden paa. Or'!rup Næs ('lIer nogen af <le antlTe soore Genvinster, 110m
LoLto1ri(!t høtl paa.
DerinHyl er der
faldet f'n Dcl Smaagtl'Viuøt1-"r j Th:i~ted.
En ung Mand har saakde!'l vundet 6
Daa ~('r Sardiner i Tomat og l'!1l anden
ung Mand 5 Barbl'rblatl!- og 2 Pakkm: Vaskcpul",er. Da. <len fHlagældewle
bru~.'·f'll' elektrisk Barbcnnukinc, ma.'\
ha.n b'Gsle Hig motl Vaskepulveret som
d''n cne;.t r· ErSlatning for Drømm'-'Tl
om Flyv,'turen ..

s

Evel1tyrhWict

blev

vun~'t

pau Nr.

226.10. der er solJct. 1 Gra.a~ten. Baade
Sommergrund(!ll ved Ordrup .!\'æs og
1C1ilJraatd(."!l ved VejrB samt <"11 Tslæn.d( l' me<l V()gl1 øg Seletøj I!!r VIUl'!<>t
paa SarI ler, <hor er S<llgt i O,l!'n5e. Den
BUWC Plyvctur er vun-!el i Vordingborg. og en Vinder i Søruk't"borg har

fanet Lyslkultcrcn.

For'BI'sfest i Lyngs U.A.
U.A. i Lyngs
Lyngs Skolf'

holdt Foraarrlest i

Der begynrlt('5
om Eftenniddagen med Opførelsen af
l

Gnar,

f

,~ætte r

Jnge.
Alfr. J e 11 s e 11 tAlte .ud
brd ~progent~ Bog: »Lnd
eje sIgte imod Mlla!C't4::.
tærkt Ap.pel til de Unge

s ig 1.1d over, hvad diel' ellers er
gælu:emde fol' Bilis'Lel' n:n<1:re Steder i
Landet.

høje og- rene MaaJ. B.
er: Ungdlorn men for Krid<>t hpjpsteog ædleste
'E"ning kan have for sit
tte det rigtig lykke.s i
gger for.
tnledes man om KaffeDagen,.. An1ednillg var
arrangeret. Her havde
for at frem 11 rage gode
,t. R p~! v j go sluttc,l~
Aften med Andagt.

Tinglyste Skøder.

ilJingen i Tøm-

Fra FisJ<er PetE'r Odder Jensen til
Fisker Karl Nystrup A. Grønkjær,
K1itmøIJer, paa Matr. Nr. 3 n Klitms:Hler. Kobesum 25 Kl'. Ikke særskilt
vurderet.

Fra Dir. Holger Sørensen til samme
pau Matr. Nr. 29 o Klitmøller. Kobesum 500 Kr. Ikke særsk. vurderet.
Fra Lnndm. Peter Sorensen til Arbejdsm. J ens SØrensen, V. Vildsund,
pao Matr. Nr. 14 h Sundby. Kobesum
1000 Kr. lkke særskIlt vurderet.
Fra Gdr. NicIs J. Bang til Murerrn.
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Mong e nye Huse i Ræbr.
l den senere Tid har der ved
Ræhr By rejst sig en hel Lejr al
Træhuse, som nu tages i Besiddelse af Pol k, der flytter bort Ira
Hansted. Den nye By ligger
Nord for den nye Landevej, øst
lor Ræhr Mølle. Træhusene byder
ikke Beboerne store Bekvemme- Valg
ligheder, men der er da Tag over Mænd
Hovederne.
tIngsvalget.
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Vi bekræfter vor Samhørighed med
Danmark og med Folkestyret.

. borl Ira

Københa vn •

•

Rigsdagens Samarbejdsudvalg oHentliggør lølgende:
Til de danske Vælgere r Som foreskrevet i Grundloven er
Valg udskrevet. Den 23. Marts har alle 25-aarige Kvinder og
over Mænd Lejiighed til at give deres Mening til Kende ved Folke.
tingsvalget. J Halvdelen al Landet gaar samtidig alle ~5-aarlge
Kvinder og Mænd til Valgmandsvalg.
Rigsdagens samarbejdende Partier: Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre og Dan~if~; marks Retsforbund, vil overfor Landets Vælgere fremhæve dette
for Valgs Betydning. Vore Partier ser lorskelligt paa mange Spørgs.
maal, men vi staar enige paa det danske Folkestyres Grundlag,
og i Fællesskab opfordrer vi Vælgerne til at benylte den Borger.
ret, som Landets Grundlov giver dem.
Enhver Borger bør ved at afgive sin Stemme bekræfte sin
Samhørighed med Nationen og det danske Folkestyre.
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Det konservative Folkeparti: Ole Bjørn Kraft, Axel B. Lange.
Det radikale Venstre; P. Munk, A. M. Hansen.
Socialdemokratiet: H. P. Hansen, V. Buhl.
Venstre: Knud Kristensen, I. C. Stensballe.
Danmarks Retsforbund : Oluf Pedersen.
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Rigspolitichefen har til samtlige
PolItimestre i Landet. udsendt en Skrivelse med Forespørgsel om, hvorvidt
man Øn sker en Udvidelse af Politistyrken i de respektive Byer. Denne
Foresporgsel er for Thisteds Vedkm,
blevet besvaret bekræftende. Politiassistent Alfr. J e]l s en oplyser paa
vor Foresporgsel, nt der herfra er
sogt om en Overbet.jent og to Politibetjente.
St.yrken i Thisted er for
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af del"R er kun de 3 skolede.
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Bil rumt af
.B:uakdele paa en La:.tblL
I _.vt~D kom '·ognrnand Søren. ' d. Htll"St.'&.S, dn for Tiden bor i
Fn>strup, korende paa unde...-eJeD fro Han,;ted til Thisted, Da
han nærmede sIg Sors, opdagede
lUn fIlran .:Ug E'n Lastbil med Ban.kkE>r, men Læsset ,-ar ,ed at
sKride af, hyorfor han b remsede
Go).
Han.i1k imidlertid ikke sin
1m t::ilitrækkE'lig langt til Siden,
Læ55et paa den anden ,"ogn ramti: b;ns Førerhus, ros '-mdgpejl
<'I' Rud('r splintredes, og Soren:>t'n fik en Del Snitsa" r og ma..'ltte under I.æl!'ebeh.andhng. DerimOO slap en anden )land. der ~
i Forerh1Lkt, mærkehg
nob.
uskadt. Bagyed SonD:"·ens Bil
klIr'_ ~n anden l..'l.Sh-ogn. og den
ti:.: P.etning»,i:-"ren rewt
idet
~ t Je'l /.led dd ud!<kndende
Læs )r~ tor,.;ede Imod den.

I
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Fa1dt>t af et Halmlæs.

,

1.A:r_ C.:.

He:Ui~n.

Hou. ,-ar

F .ga:u-' OPP-' hos Forpagter
S.1A- .-::. l!alle_ for at hente et
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de ved fælles
n.a.de faaet læ~llE't Vog-

KoldbySl
' -ejen Cæn!
fornejeL"t"

rens Rettl
Arbejde~

" ejen fru
by Sygehua
nu godt fre
ArbeJdsst~'l

nør PederSl
samtIdig m
korer Jorde!
venter man
seln Planen

"eJbehandli
Det er et .A
seh· ,il o,-el
Ikke med, l
fuld Brug
) laanl;!d. ) 10

I

ventet. har

mind.:ite Spa
aE'r, l' .Mt

Bakker i rer
Paa Egnel
megen )hs;
I:etnin!r. Ye
havde op
ganskl- lige,

ning

\'t~

Aa

r en stor
~ntrepre

(fe ,Manden indlagt paa Thlsted

Sj'gehus.

i Gang,
Id Hest<>
--3 Uger
dig med

...- .--

klOirt l sn
er en bill
moderm~,e

Luft væl1·\SO\·('lsen kommer
lU at vare 6 Timer.
Den t idhgere omtalte store
Æ1' forst
Luftvæl'DSO\>else. som længe har
~g)"lldes.
neret bestemt til Afholdelse i
lel"aadet Thisted. el' nu ble\'ct fastsat bl
l regner
Afholdelse Lonlag den 3. Apnl.
tages i
Ovelsen, h"·Ol'i samthge de under
August Luih ærnet staaendc Kolonner,
n havde skal deltage, vil 'al'e i 6 Timer
Idet det nemlig fm Kl. 7 Aften til Kl. l
,bygge!. Xat, og under O,elsen vil der blingl1lvet "e serveret Smorrebrod til snm~
lige Deltagere.
!kning,
lOvrigt
Ræhr, Hansted· YJg~o konsena.
ed den
omunen
tivc "ælgerforening
Vejen holdt i ,AJtes Generalforsamling

Ile BOJ.

paa Kondilonet i

...... o ... ..

F01mandpn,

Romn

Rælu-. h\o1"
R e. J' Ul e 1-

paa .

Llo\ ]f
130 Sti!

Chrll\tene
l\'æl'ksntt
ke .Idet ,
di Djrt>t..~

en

uorga
0\ rip-e A
af Som
Arbt>jdet
StreJkj
~kont A '

paalagt
Arbejdet

Kobml

ring ,ha

der, ca.
tær bl
for 30

\ndt m <llI l "' "
t Tobakslagcl'.

,k ken stam me-

fra Jern bane-

eva nholdt og
lan g Tid haft
Hestestalden.
ye ns Bude val'
so lgte han lil
a brugtes til
ll lOnsbesog.
m t ssygeh uset j

Amlel 16 !{r.
sraads s id ste
I"opri et.ær LehIC vanskeligt i
wide den hoj e
mtssygehusene
l Sygedag paa
~ ntoft e koster
og det. er især
Hl af dette meder foranledl. Arntsraad har

klækkelig Fordorn!; ~ katte rn e.

,
st.i ger
til
Jskyld promillen
Jmt Hæfte for
l Retten i F're19termcste l" 08ks havn, tiltalt
I. 7000 kg rogel
!r, der laa over
amt for uden
llndel med stær! solgt.
ca_ 100

r Cognac til to
len havn. Spiriru originale Vatilsat dansk Spien blev Ehlert
:e ftc og cu Bode

J"'"l~

,J,,, . ......... __ _

mod ham i Vm'sailles,
blev da haardt saaret.

Lulta

og

han
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Luftalarmerne Natt..o til Onsdag omraitede ikke mindre end
3·\ Byer.
l Jylland og paa Fyn var der
Alarm i Frederikshavn, II a n s th o l m, Aalborg, Aarhus (to Gange), Grenaa, Ebeltoft, Silkeborg,
GI. Rye, Ry, Skanderborg, Odder,
Horsens, Vejle, FJ"edel'icia.

Kol-

dene, der dervec

vielse som Mød,
største.
Resultatet ,
blev, at der ka,
nemlig: Med 8
tilh. II. Skov,
"Himmerlands

Hingst, der er
Heneds Ilesl;
Nr. 239 tilh. TI
forening og ral
Med 7 PointE
nar Dissing m .

Denne Hingst

ding, Esbjerg, Fanø, Middelfart
og Nyborg.
Paa Sjælland var der Alru'm i
København, lIeisingol', Gilleleje,

Med 5 Poin'
Verner og He:
lev. Denne lIin

Fredensborg,

"Knægtenu.

Helsinge,

Frede-

rikssund, Frederiksværk, lIillerød, Birkerød, Horsholm, Roskilde, Holbæk, Nykøbing S., Kalundborg og Korsol'. Luftskylset var
i Brug i Frederikshavn, H a n S th o l m, Lillebælt, Esbjerg og paa
Fanø.
AJanllerne i Aftes.
Der var i Aftes Luftalarm i en
lang Række Byer. Kl. 20,30 lød
Sirenerne i Esbjerg, Fredericia,

Middelfart, Korning, Korsol', Iladm'slev, Kalundborg, Aarhus, Nyborg, Nakslmv, Kobenhavn, Helsingør, Vordingborg og nonne,
og denne Alarm varede en Time.

"Fremadu.

u
doblet

-

Udgifterne,
aarsager, e
orr
Ko1>onh"
Forelæggelses
villingsloven
sler K o e f o E
gifter som Fø
bel' sig til ,100
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Pald'. Dansk PUm med Mathilde Niel- der
sen.
el
Tul
Atter Biluheld paa Hans ted-

vejen •
Onsdag Aften skete der atler et
lille Biluheld paa Hanstedvejen.
Vognmand Sørensen, Horsens, der
lor Tiden bor i frøstrup, vilde
bremse op lor en Laslvogn med
Barakker, hvor Læsset var skredet
ud, men han lik ikke Bilen langt
nok ud til Siden, og Læsset splintrede Vindspejlet og Ruderne, saa
Sørensen fik liere Snit88ar i Ansigtet. En anden Passager kom
,
intet til.
En efterlølgende Bil fik Retningsviseren revet al, da den mødte
det larlige Læs.

Del
der
Til
og
bliver en
ølore
drøftel
som belør
der
alholdt
et AIer paa
Ugen, Politistyrken i Thisted.
Kr. !Jet
Rigspolitichelen har til samtlige
Olesen, Politimeslre i Landet udsendt en

".

Sti

_h~
er_- ,:S:.:k::.;ri:.:v:
e :;:
ls:e...::m:.:;e::.:d:.....:f~o;::r.!:e!l
sp~ø~r~g~lI5.
e IWo~m!!tJl':;::':'

De

, paa fast Lørdag den 12. dR. kan fhv. Skalle- har
.I disse - raadsformand Mads K r i s t i a n s e n, Han
ar paa tre Hurup, fejre ein 70 Aars Pødselsdag. lorbu
paa I
orandrin. Stor Luftværnsøvelse i Tbisted. ling
Den tidligere omtalte store Luft· 'nævn
'I. til '!. værnsøvelse, som længe har været skal
8/5 • l/, bestemt iii Alholdelse I Thisted, handl
'I. • '!. og. som I Modsætning til den sid· forhs
l/J • 'J/r. ste store Øvelse ogsaa skulde loren!
'!. • 'I. forme sig som en Natøvelse, er
sental
'/-,. "
'I. • 'I. nu blevet fastlagt til Lørdag den Brugl
'
'/. • '!. a. April.
laael
Samtlige under Luftværnet staa·
er, der
e. Den ende Kolonner skal deltage, og Jord~
I G
Igen Jo· Øvelsen, der vil vare 6 Timer,
Amts· strækker sig Ira Kl. 7 Aften til Ira 11
de! lor l Nat. Under Øvelsen vil der Cem
serveret Smørrebrød iii I det
S0 gik blive
Pasto
døde
rdedel samtlige Deltagere.
Br. 5
Amts·
Ejendomsbaodler.
•
havde
IOllen:
Otto Sørensen, Thorsted, har maa
39 solgt lin Ejendom til Jens Hove været
d, 16 Søe, Torp. Købesum 42,500 Kr. Rejse.
da tre, Til Ejendommen hører et Areal al
Eitel
!leise 24 Tdr.

.

CIAL-DEMOKRATEN.
være II hvorvidt man øn.ker en Udvidelse \
gør al Politistyrken i de respektive
•
Sig, Byer. Denne forespørgsel er lor
Maade at Thisteds Vedkommende blevet bemergar· svaret bekræftende. Politiassistent
Alfr. J e n S e n oplyser paa forev l• r.
spørgsel, at der berlra er søgt om
, Th'en Overbetjent og to Politibetjente.
Styrken i Thisted er lor Øjeblikket
paa 12 Politibetjente, men al dem
er kun de 3 skolede.
.
Oglas Kriminalpoliliet ønsker
Udvidelse al Mandskabet, idet Arder ikke bejdet i den senere Tid har været
Nydelse. i meget stærk Stigning, og mange
at sidde er de Sager, der - med de øverste Myndigheders Billigelse Stilhed, maa lægges lil Side som loreløbig
at holde uopklarede, lordi der er vigtigere
virkelig Ting, som maa gaa lorud.
88a

har
og
og
fremHart.Spe-

et.
Der udskrives eu Konkurrence lor den bedste
Løsning.

Da Forslaget om Lukning al
Thyborøn Kallal behandledes i
Liv.
Folketinget, Idorde Folketingsmand
Dr. 'Christiani gæl-dende, at det
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Aftes.
"' Beret. I Op283 Kr.
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sikring
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ling og
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el' l11ed

,kringsover-ta.
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tilsid't med velfortjent Bifald.
Dc
smukke Scelncdekorationer, som i høj
Grad passede ind i de forskellige Akter, el' malet af Viggo Pedersen, Hørdum.
Det var ikke Luftalarm.
Paa Grund af en teknisk Fejl lød
Alarm prØven i Thisted i Middags, Som
om cler blev blæst Alarm. Nogle Minuttei' efter blev J'er for e!l .Sikker.
hed,s Skyld iblæst af,
Troelsgaards Rejsebio
frem.fører i <lisse Dage paa Thisted"
EgneIn (len morsomme danske Film
»Tag til Rønneby Kro~,

Et Indlæg
nli'cl Kritik af Hillerslev Idrætsfor_
'enings Fast"lavnsfest i Skovstefl For.
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Fredag d. 12. Marts 1943.
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Luftalarm standsede Sluknings,
•
arbejdet.

•
•
•
••
•
•

••
•

I-Iovednlagasinbyg·n:il1gell paa
BUl'meister & " '>tins Yærft paa

I
•

d hos

Refshaleoen el' Onsdag Aften ble,et raseret af en yoldsom Brand.
Brand,'æsenet sendte i\Iandslmb
fra 5 Stationer til Brandstedet. I
Lcbet af 2 3 Timer fik man Ilc!en under Kontrol. men da Yal'
del' anrettet store OdelæggeIser.
Ihorledes Branden el' opstaaet.
C' uopklaret.
Under Slukningsarbejdet kom
der Lufbbrm. l1\'orfor hele Ka,
t<~strofebelysningen mar.tte slukh's. og de. del' kunde. sagte Beskyttelsesrum.
medens
Skydnin·
•
gen stod paa. )Ien paa det Tidspunkt val' liden behersket.

Prissag mod Klassi·
fieeringsudvalg paa
Eksportmarked.
,

01--
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1'1/ II~ l\ lfl.(~JlII .. "I.
I\\AII '~I1tHuUP'- 1II1/:!. 101 Uv@tnle vNI at lH"tmo sijl( olier opholde "I~ ved
l' i~ hA.\IR",,"IIl,II'IIINP' I M",'llo Oll: U(1I~t~ort Volr, lordl Pooterne har Ordre III
øHpl (lll"~(P'IUfl~hpl'PII141 (~t "Itydn IHlen Adv{\r~ol.
,"vi ~Ihtll'" I"AHh 1I1ftH .tr.k" ~ItNltnllllll fl .
I'nu n",I 'Sn'Ii,'N I nWHJ\I) IWlI!:l\'J\)) ,\\, V,. dell la. MUlig IU43,
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1941 var er inlet i Vejen lor Alholdelse al litisk
8665 Kr. indendørs Møder.
olle
556 Kr.
eller
I ollel
Nye Mørklægoiogstider.
Statens civile Luftværn meddeler, Plal!
fed Suk'yrannens at Tidspunkterne for den daglige og
Mathilde Mørklægnings Ophør og Paabe- risk
liber sta' gyndelse fra og med 16. Marts und
Idbestilte
fasIlægges
til
henholdsvis
Kl.
5,45
raal
. eder os
pas
de være og K\. 19,00.
r Fore·
rs bliver
politiet j Thisted maatte i Nat Ve
ler man ved 24.Tiden lage sig af en be- m~
et gur ruset Arbejdsmand, der for Tiden
~ HarrY..J-_L'_~_.L"
.
'-'- . 0 •• _
'A_

...-------==::----------7;L:u~f~t:a71a~r:m~i

Hanstholm.

bhw bIa>,~t Luftalarm for
Hnll~lholm Kl. !!~.12 [ A[\es A\arml']l. bh!y bI.æs~ af igen KJ. 22,33
Aarsagl'lI "III' lndn~ I'ninl!: og t.\1.I.'rk
Shtltllng med AnWlIflskIls.
Der

Færdig med Saaningen.

- Thisted, 13. }[llrls 1943.

PIl.II. .Skib5tedgllllrd. ble. man
i Gaar fronhg med Sauningen. Ar{'8[

OøffsfaliL

(j4r )'feJs Ebbt'sen Yangsgaard~

s! \'t'Il
1r,l'•rddNI

Zio<

H.idbjer~.~.:..:h~":'".~'.:"::\.~:I:;','.•;

Hjemliv, son} blcl' ham beskllllfC\
- og lnkOOlllllg fo!', al hun fik Lo\'
at lukke !)iD~ øjne l Hjemmel. Pastor' Nyegaal"r.1 mindede slultellg

let, d!'r er ttl.su.ael m«i Korn, udgnr
44 Tdr. Bygsdl. TiHm1dct er dog
i~oh."r('l d'(>I' paa Egn!'ll, Idet ingen
endnu ror Ahol' har Pllll\){!~yndt

Tomml'rlldl. Jfl'dl'gllllrds Færhgl' .IL:S!M:"~i"~"
:"~.~______- __[Ol' Kirken og
. Lil' ~

I

-Overordentlige Foranstaltninqer.

j

-

- For.~vnr80ITlriladct i

Hausted er rugrænset af en lang og fleTe kOl'teæ Pigtrnadld'orJulldnugcr. _ Særlig i Mørke og usigtuul't Vejr mna man kun
mume sig pua de udlagle Veje; kun de aalmc Gemwmfartssteder bør an-

T

,

vcmlNI til Til· og j"rakorl:il'1.
. . .i\bn u,hæ"-',. Ht
.,;"
'_,,, f Ol' L-IVS f are ve( I at nærm<' ~;]g
' ICI er opJ10 Id e Sig
- ve d
.
lI,.,tlllC
I- ;.
Vejr,
PJ~tr,l:Id~hjndrI'" "I orke dl.:>l' U';J/.,.-tu:u-l
- fordl- posterne har Or-

I ,' .tIl cH<'J
" Om '>"i.Il'1II j"l/{I Ic<krnc ill. skyde uden Advarsel.
I~"t. .. lInll'(-HI~dJ m,'l.L. li i raks "ftcl'kommcs
I'OLl'I'Jj\J~'~S'fJ<;/U~N I 'I'H1:)TE D K0BSTA1) l\I. V.

(T('

(kil

lIr J
4
oj

6,
5, .

L~ .•"arls

1043.

J

101,75- H 2,fO

91,50
91 00

I

E. Brix.

Gudstjenester.
91 ~O I
I
91 75

uele I. HU a

...... J •• • --_ •• ... .....

Møller Jen
Por Hund
Hansen, S
rensen og
_ Amt
det om fo
at fastlæg
dom, Por
Periode '
lall flytter 35 familier paa Grund skyld, 'I. '
al Tidernes Ugunst Ira Hanstholm Der btev
til Hirtshals. Det drejer sig om holdsvis
ialt 150 Mennesker, deriblandt saa udspandt
mange Børn, at det bliver nød- hvorefler
der resul
vendigt at oprette en ny Klasse
og ansælte en Lærer mere ved den garn
Hirtshals Skole. I forvejen er der
stor Boligmangel i Hirtshal., og
Byen kan ikke tage den store Invasion fra Hanstholm, uden al der
trælles særlige foraustallninger.
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Der skal saaledes opløres 31 Enfamilies Huse al Træ. Barakkerne
Peg
kommer til at indeholde en stor
Chau
Opholdsslue, Entre, Køkken og to
sled Ru
smaa Soverum.
dag b
Levertraomærkeroe L 3 og " Pengen
I Kraft.
meneT,
Ministeriernes Pressesekretarial han p
meddeler, at Rationeringsmærkerne Cale •
L 3 og L 4, hvorpaa der kan købes
en Hju
1/. Liter Vilaminol. er gyldige Ira

sige, at Timelønnen i Marts bliver
i Nykøbing. 153 og Ira I. April I b l, og delle
Nykøbing har vedteges.
nye Kul, der
r lor lidt Oas
dækkes. Der
bøsen I Tiden
Som Følge af Tilflytning
Morgen.
fra Hanstbolm.

Boligmangel i Hirtshals.
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n ung Pige i
Kredslægen,
aet Løfte om
efter Samtale
der nu blive
t Vaccination
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Paglorenlng
I en OeneraltS, hvor alle
ire var mø~t,
I at lort sætte
I. A. Christen-

d. Christensen,

-Jannerup Komtr .. Ikke øærsk.
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I Henhold til kg\. aabent Brev
"I 8. Marts 1943 vil der Tirsdag
dan 23. Marts 1943 være at
ioretage Valg lil folketinget Valget
ioregaar i samtlige Valgkredsens
Kommuner Ira K\. 9 til K\. 13
. , samt fra KI. 15-KI. 20. hvorefter
58 de! ma. lorventes alsluttet. naar
, ikke Iler. møder lor at algive
Ib Stemme.
Skriftlig Anmeldelse al Kandida·
ler til folketingsvalge! maa indgiv,,. til Borgmesterkontoret i T~i
sted senes! KJ. 22 Tirsdag den 16,
Marfs 1943.
V.algbestyrelsen for Thisted Amts l.
Opstillingskreds, den 10. Marts I \HB.

p, V. V,

Chr. Iversen.
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