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Kreaturerne -dør, hvis de
æder dem.
Haderslev. (RB). Under
Overfly\~ling Natten til Tirsdag
er der over hele Haderslev Politikreds nedkastet en stOl' Mængde
Papirstrimler, der paa den ene
Side er sorte og paa den anden
Side el' af Stenio\' Strimlerne er
ca. 25 cm lauge og 1 cm brede.
Det el' konStRte.-et, at Strimlerne el' stærkt giftige som Folge
af Staniolen, og nQgle Kreatuter
er dode efter at h3\'e ædt tidligere nedkastede Strimler.
Politiet opfordl'~l' i Dag til
hurtigst muligt at indsamle
Strimlerne og afleve. e dem til
Bl'imdfoged ener Politi for at
ul'ldgaa flere Forgiftninger.

Nationalbanbu. BahU1C~ el' i
Lobel af Juli Maaned steget
15~,1 MiII. Kr_ og udgør pr_ 81.
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Byen, og og en b"mbelignende Genstand
l frygtelig er lundet i Strandkanten ca. 30
lefolknlng ~eter Ira Land, ud for !'aartoft.
lod PoreDe farlige Tingester er uskadedet sidste ligg;ort.
I MiII. Kr.
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BORTLØBET:
EN SORT .H UND, 70 cm høj, lydende Navnet "PAN", er borl·
lobet. Kan afleveres mod Belonning hos
SEEFLlEGERHORST. Ttrlsted.

Forretningen luttet

Høstarbejde

fra Mandag den 9. ds. til :\Iandag
d. 16 ds. KAREN XEDERBY,

udfores med Traktor og Binder.
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./ Overordentlige Foranstaltninger.
Skarpskydning

afholdes Fredag den 6. August 1Q4S ssaledes:
af J. J Omr as det Syd for Sydspidsen af Nors Sø mellem Søgaard og Skaarup·
~aard fra Kl. 8-11.
2. I Omraadet Vest for Kanalen fra Faddersbøj mod Snedstrup KJ. 8-13.
a I Omraadet mellem Vangsaa og Bøgestedtende Klo 7-11.
Færdsel indenfor Omrasderne. som bliver afspærret, er farlig og forbudt.
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POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V., den 4. August 1943.
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afholdes Fredag den 6. August 1943 saaledes:
1. i Omraadet Syd for Sydspidsen af Nord Sø mellem Søgaard og Skaa_
rupgaal'd , fra KJ. 8-11,

2, i Omraadet Ves t for Kanalen fra Faddel'sbøl mod Snedstrup, Kl. 8-13.
3, i Omraadet mellem Vangsaa og Bogestedrende, RI. 7~ 11.
Færdsel inde n fo r Omra ad e l'ne, so m bliver afspærret, e r farlig ogforbudt.
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Et Ojenviåne fortæller om Rædslerne. - Lufttrykket har flænget T øjet af Ligene.
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lU3 hlr roan be(ord .... t ikke mindre
.,nd 655 M\1liODel' JtE.jl'eode. h.-Jll.:.t haf
Rivet m indtægt. pø 'knal' 1:;(10 :-.till.
Ffanu. r 1ar~e Hal\"Bar' i Fjor "If
'Tallane 610 Mill. Rej~~p og 714 }{ill.
Ffanu i Billetindt"Rt. De ",·;mlende
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H hf'n\"i.t til Metroen. Bu~"e",. er
horte, TILXJI,'oJrllene H meget f .... {II!"
!le .... Of flere m ... holde op .t trk1a,
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Skarpskydning

omsen,
Mandag d. 9. Au :!: ust 1943 KI. S-9 i Omrsadet Vest for Sdr. Vorupør
relsens
ndsen, med Skudretn ing ud over Havet.

Pærdøel og Ophold indenfor Ornrssdet, som t il Lands bliver afspærret, og
dborg,
som til Søs strækker sig 5 Kilometer stik Vest og ca. 5 Kilometer Nordvest
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r som for Omrsedet er farlig og forbudt.
POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V., den 6. Augu.t 1943.
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StMens Udl'<ln(nng~Jwnror meddeler;

DEDASSKE AlmEJDI~RE der elin

Luft~I1,1:Tehcne rll~ JillmhUr/.l' ('r I'endl

hjem her til Lal dl·t, og blln' l>aa <Iell
tyske (jrænsestlltion imod KVltterin~
har deponerel tYlike Penge, kan red
Anel'ering- al Kntt"ring-en i lien danske
Bank, gcnnl'm hVilken deres LønOl'er_
før.. ler Ira Tyskland ~æd\'anlig"lg udhe.
tale.>, laa (jdhelaJt el Forskud paa indti! Kr. 100 al det deponere~e Beløb. _
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Dette Forskud
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h!il'e debiteret Arb~J

dernl$ Ol'erilJrSel"konlll, oj.!' Re-olen af
det d~p<1nereQ(' Beluh vi! senere hlive
OyertnT! m'er Kontoen. s~afremt dette
k~n linde Sted, uden al denne lJ\erskri_
de;;. OVI::rskridcnde Belllh \'iI blive ind-

paa en SpærreklJnlo i TYl5kl~nd,
h:ontante Reich~mark, ~om danske
ArhCjt:ere, hjemvendt citer Luftau/ue_
bene, ikke har kunnet al!cl't're ved
(>ænsen, men har medhragt her til
Landet, vil med Henhlik piia Tilbagesende!se til Tyskland og el entucll Over_
fareilSe fil Danmark O\'t'f 1't'dkommcnd2
Arbejders Konto kunne indlcl'cres til
fornævnte Bank Imod Afginlse II! nær_
mere Op:ysninger. lndlel'cring kan 1lIlne~1 linde Sled tttandag dell 9, August
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er der to Pore· stadig huserer pa8 Hansledvelen,
re Program plus havde i Aftes nær været Aarsagen
, KI.16 og Kl. 20. til en slørre Ulykke.
Ide Huse til alle . Johannes Jeppesen, Ræhr, kom
ved JS ,30-Tiden kørende mod

Hansled med et Læs Granrafter,
da der imod ham k01!1 en Del
Biler med Arbejdere. Disse kørte
150m sædvanligt hensynsløst og
Arbejdsgiverne kørte forbi hinanden.
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forlanges af

Da aaa den sidste af Ire skulde

eres Arbejdere forbi mødle han det rnodgaaende
tlen. Der maa Køretøj og karte lige ~nd i delte.

enke Ile Lønud~ Heldigvis skete der Ikke større
~e8 mere eorl II, Skade end den ene Hest fik en
i vedkommende Skra~me.
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kunde lige saa nemt have kørt i
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j Tbisted.
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~idsgiveren kun
En vagabonderende Person Ira
al tilbageholde Vestjylland er bleven anholdt lor
Cykleskrællcri
~n o~lofdre alle Han havde j Tingstrup stjaalet
r.re alg de yder~ en Cykle og kørt paa denne til

Cirkus

I Cirkus
Nurner nled 4
Det skyldige
den danske film med Ib Schønberg de masttet
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Imldlerdd I
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Pas paa Mørklægningen.
Nu da de mørke Aftener begynder, er det sikkert paa sin Plads
at gøre Folk opmærksom pas, at
man maa være paapasselig med

MORELL·
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25 P
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kan nærmest
Vdfbrudt
Mekanikeren ældre
skrællet
og taget
blive,
kørte han
Iknellede
Ira Tingstrup
Toget. Dere forog Dæk.
Øre, hvorog anholdt
aflagde Til·

Mørklægningen. I den lyse Som mertid tager Politiet ikke saa streng t
paa Overholdelse af Tiderne, m en
nu har man igen .taget Brillerne
paa·, og de første Mørklægnings_
bøder er allerede laldet.
Husk allsaa at rulle ned til lutBalle Tid.
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Pan Han~ted Land"Wj i Xærhl'dr:n af Bjf'Tre- ,,,-kAt,,,, der i Afli-5 \'00
H~-Tid€'n en PaakOf.2el. h\"on"ed en
He~le\"oa'rr ble. delvis .spoleret ar en
Lastbil, der fyldt med Arbejdere
km., ufuT3v arlie, idet den ,"ilde
owrhale nOg"If: andre Biler. H€'~te
yognf'n var !æ~~~'~t mM Gran.:5tammer
og kørte5 af Landmand Johs. J e p _
s e D. Ræhr Han kørle. som han
t;kuid(>, i '\eJ . . . ns- højre Side. men
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}JHer. Tre af di ..,:.,se vilde samtidig
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Hæh l' m odte en lang Bilkolonne
paa ~cJ m od Thisted. T re af disse Bi le r forsogte pludsehg at
overhale de fo rankorende Biler
m ed det Resultc1.t, at de to af dem
naaede ind i Rækken igen, m ed e n s d e n tredie ikke kunde fi nde
n ogen Plads! Resultatet blev
Sammenstød med IIestckoretøjet,
der med Hes t og Ejer blev s lynget i Grøften. Manden blev en
Del forslaaet, og Hesten fik en
dyb Flænge i den ene Side.
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Den sidste af Bomberne ved
Faartoft desarmeret.
I denne Uge har Minørholdet
fra TInsted optaget den sidste
Bombe, der i Efteraaret 1941
blev kastet i Vandet ved Faartoft. Efter den var blevet fundet,
slæbte }'1.inorerne den paa Land,
hvor den blev desarmeret. Minol'erne havde for et halvt Aar siden desanneret yderligere to fra
samme Sted.
Brikettyveriet paa Jernbane·
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afholr/PSl MiWrlUg- den 9. August 194J KI. 8-9 i Omraadet Ve1rt.- for Sdr.
VOl't1pør mrd $'kurlT"'tnjn~ udoyer Hf! veto
Pærrl;uol OK Ophold indrnfor Omraarl~t, s(.om til f,tmd& bJivt>T afspærrM:.
Of( i'1om til !{Wl strwkk('T flig r, km stik V(ost OK ca. r, km HordvPlIt f 01' Om·
TMtdrt., ~T IUTIiK ol( forhudt,
POJ,(TJMESTF:R.EN' 1 TfJISTEfJ KØ~STAf) M, V, den 6, Aug. 1943.
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Tl'ods de nis!, rækkende Ekstlmplcr den s idsle Tid hal' budt
pm~ m, II. t. Farligheden ved al
pille ved fundne S prængsloffer,
l'ol'e!Wl1l1nCI' del' s tadig Ulyklter
paa denne Mande, l LOl'dags havde s anledcs Mejel'ist. Ande!'s Jense n, lIol'dulll Mejeri, fundet en
Patron, og k unde ikke s ina for
F l'istclsen til a l likillc PaLt'onen
Hd, Da han i I<ke kunde gore det
med llænderne, satte han Patrone n i en Skruestik og s log paa
med en Hammer, TI.eRultmet blev,
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Hamt i Ansip;tet af en Mumien
og faaet Kra niebrud.
Ii'akk i Thisted blev LOl'dag Eftermiddag kaldt til lIansted, hvor
l\Iurcrsvcnd Peter Vestergaal'd ,
Kobenhavn , paa Hougaarc1 &
TheuLs A rbejdsplads val' kommet
alvorligt til SkClde, lIan var ved
at mure i en Skakt, da en Mursten pludselig fald t neel i An~ig'
tet pa3 ham fra 8tor lIo jde. ]lan
paaurog ~;g ct Kraniebrud, og
blev i Ambulancen fo rt t il Thi~ted Sygehus,
2;) pCt. Stigning' paa M;:rlkcruter i N ors.
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I har gennem

Indeorlgsminl~!:rI:ivel

Kommuj
en Bekendtgøre Paabud om
oalbeSlyrel5ern~oUllel al udarbejde
Samraad med
lil Evakuering
Planer, de~ Skll~r'Jå~~oelse5IeJlig~e.

8 pet.

videre. al

Del hedder

der Inden-

Døgn skal kunne

for det IØrsl~t0rltlg Porplelnlng,
ydes en nØ gentlig Bespisning.
men ikke en

Desuden SkI

t ~lene8Ie,

Vejledning og

des at fornøden

ligesom
deS en midlertidig

og Rømning d øf krlgsaHeSSlge der skal kunne ~ortkomne Rattone.
der pBl Grun lanen skal I hverl erstatning formed videre.
t/ vil
d Begivenheder. ~ dsendes til Inden· ringsmærker
er den hllr' _le enkel! Tilfælde In Godkendelse.
M
meD l1er.des I· rtgsminlsltrlet til
er Resultatet
I Ing af .torø ennesen
t megel.lvOrlig.
Bekendtgør.el
som er Iruffel Basp S~kernlBngdero
Undefl.egelserne al de OverveJe~ser .. I i Pora arel
føres at Opsamlings.
fru Jensen II:;O~ i det af Mtn;5Ierl: ViS Pormand
Videre tO flvæ:nskvarterer nor~
e B gen nedsatte U.dya g, klør Arthur Dabl. steder og kUnne klargøres i Løbet
garol ryg ,
Vicepollliln5P~er Enighed om malt skal . u o de skal i korssetede hende. J Udvalget var bel delige økono- af et par.T::;r'ku~ne bespise ca.
tom hendes Io Deling af de
YMinisteriel bar tere Peno I Luftværn90mraadets
sal5islenl. lo.gen
Byrder, og
f Bekendt- 20 pCt •
I k I
Udarbejdelsen a Indslilling.
'.
Samtidig skal de o a e
ærkel
fulgt denne
ti Befol~nlOegder
kunne skabe en
over i venstre.
nye Poranstaltninger l, Myn~lgb lor Vandforsyning. saa.
f en SoCialtjeneste I Ordning
V dlor.yning
b• .... e ind
..
Etablering B d LullbeskyUelsen fremt den lokale an
lor Vejen.
forbfndelse ,~~ dikterel af den skulde svigte.
Fru Jensen.
er all5j&a J I Luflvlrkaomheden,
I de Omraader, hvor ~e.r .al1ered e
Skærp~
e Ss~et 3j Sommer, men Ugger er indrettet f"olkebespJsmngsor d lelvngt endnu
for de Rammer, so~ ma~ ning, indord~es. dettedu~hdger dDeen
t
(give nogen for' h j Tiden bar baft for øje, mden sociale Besplsnmgsor, m. .
bart heller ikke r:/den danske Luftbeskytlelse, og hedder videre, al Besplsmngen og
og hendes Led- der er ingen Grund til Ængstelse Modtageiie af Beklædning m . v.
t hun bar \'Of'rel paa Grund af BekeDdtgørelseD~ ~r gratis. l tre DØg~ elter d~ uddrastiske Kalaslrofeforan emmedes Reglstrenng og I Op ..
pli et eller an~
. BekeDdtgl:Jlrel~en be- ;amlings- og Luftværnøkvarte,rer
Vejen, JUledes
sig først udførhgt med kan de udrømmede paa Begæring
t Ho,edet
al Opsamlingssteder faa udbetalt 10 Kroner lor hver
LuftvæfDskvarterer. PaB. Op-- yaksen aR: 2 Kroner lor hvert Barn
r tormentlig opØjeblik,
,
skal de Personer, rt Dækning al Udgiften til Smaaes Cykle bar
er blevet. uanyeo~e. l~rDødenheder. Det er ikke pr.
tit hejre lige
~f kugsmæsslge Dag denne Udgilt dækkes, men
, regJ5~rere~ og bave k n' ~D Gang for alle,
den nødvendige VeJledning,
u
n og han,
Undersøgelse af Indkverte, p Gb,. ,nStn.
Beklædning.depoter.
rlngsmullghederne.
Del hedder, at LuftvæmsKvar·
lererne skal fungere som OpsamDet paabydeø Kommunerne at
liogssletler. Om Indrejningerne undersøge lndkvarteringømulighe·
hedder del, al begge Sleder skal derne i eller udenlor Lultbeskyf·
dsen havde,
i Vognen. Side" være i BetilddeJse .al Beklædnings- telsesomraaderne og registrere disgenstande, der kan gives til de se lndkvarteringsmuligheder fore ..
;:atet 'fir It It,
udrykkede Personer, som maatte løbig for indtil 15 pCt. al Luftbeo
blVog ...... n op savne nødtørftig Paaklædniog. s.kyHelst'somraadets Befolkning og
!In modlltle Side,
slgei IOtet om, hvor store at indlede en passende Propaganda
Luftvæmakvarlerer og Op- lor denne Ordning .
.~
ika1 tlgae ind med,
Der betales t Kr. daglig for en..
liiI, der er kenelt
ikal de lokale Myndlg- lille indkvarterede Personer, og
"1/
Jage SlillJng 111 ved Udar- der bel81es I Kr. lor den I_rste
og 15 Øre for de øvrige indhar.
bejdelsell af Planerne,
DertØlod hedder det, _t Luft· terede Personer i farnilier. Disae
verlJskurlererne og Opsamlin&s- Beløb skal "dunderet af de indskal kUOD~ lage en ved kvarferede, I Trangstilfælde af de
fastsat og efter PorboJ.. lOCiale Udvalg i Henhold til SocialpIllende Del Ilt LuJtvleIOS- Jovgivningen.
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Det gode Fiskeri tlfer T'Jr'k, ra~
der er drevel her I tang TId, er
Traflken paa Hansted- nU ved al ebbe ud, og det er ta't
•
overvejende Rødspætter, der nu det
Vejen.
landes. Det er ret store Luter, dis
En Læ. er fra Ræ hr . krlver :
der in dbringes, 20,000, Ja, endog ten
Dcl er siadig Ilalt med Færdslen 35000 Pd. Kulteren .Oajo· kom Dil
pas den .Iærkl IraUkerede Hans' edi sa~' edes med 28,000 Pd.. fiskel i
Tit og olfe kan man læse 6 Dage. Priserne er dalet en Del, .Sa,
men Predag opnaaedes 87 og 82 sen
~1!'dene om Ulykker og Paakørsler, Øre
for Pundet af Rødspætter.
og mange Uheld kommer vel Ikke
Den ny Kulter . Søren Sand· Ogs
til Olfenl/lghedens Kend skab.
Del er selvsagt værre om Aflenen holm" og • Veslkysten" landede
Ira 18- 18,30, naar den lange med ca. 25,000 Pd .. hver og .L 51'
U
Hække al Vogne kommer Ira Ha~. landede med levende Rødspætter.
Der er stadig Mangel pas Is, relte
sled mod ThIsled. Aarsagen III
mange al dlase Ulykker eller en Kulter er gaset til Hirts ha ls os, .
Paakørsler er olfe Bilisternes mere efter Is. Skipper A. Knar k po. er I
eller mIndre hensynsløse Kørsel, Nordlyset" er endog gaaet trl Per l
Idet de skal overh ale hverandre Skagen efter Porsyni ng. Ugens bajd
eller bryde ud al Rækken, og ~aar lem lø,ste Da ge blev der med Mær
lørst de er brudt ud, er det rkke Bane alsendl herIra 288,700 Kg. i Tø
til at komme ind Igen. Pølgen Pisk Brutto.
C o I Um b i n e.
Vi
bliver, at de kommer til at køre
at u
Side om Side, og da Vejen er lor AndelsbOlig-ReJsegilde.
smal hertil,' har vi Ulykken. Det
Opførel.en af de to nye Andelsboliger Peril
er desuden gerne op ad en Bakke, I Thisted er nu 800 langt fremme, at alle,
Overhalingen skal ske, lordi den And elshaverne i Morgen Aften vil 88rn .. lovel
ene Bil maaske trækker lidt bedre les med Haandværkerne til et lille ker,
end en anden, og kommer der Rejsegilde t Markedshallenø Restaurant. lade
H,
saa noget mOdgaaende, er den gal.
kan
J eg var selv saa uheldig at
pCt.
kom me cyklende ad Landevejen
Kvalitelen var overraskende Vejer
paa et saadant Tidspunkt, og
Arbe,
yderligere SJla uheldig at have en
god.
Skyg
Kasse i Haanden. Pølgen var, at
jeg msalle sia a al Cyklen og
Hurup og Omegns Kaninavler_ Pass,
Irække heil ude ved Grøfte kanlen, forening holdt Udstilling i Anlægel til at
lor Ikke at blive kørl pa a.
i Søndags. Til Trods lor, at Par.
Ka n di5se hensynsløse Bilister eniogen er forholdsvis ny, blev Munt
da ikke Indse det forkerte i deres del en pæn og omfalleode Ud- I T
stilling med ma nge forlrinlige dansk.
I R
Racer og AvlSdyr repræsenteret.
Økonomi~k blev Udstillingen des. udødel
værre ikke saa god for den nye færd"
Porening, fordi Besø el s i t p spiller

i Hurup.

ha,
at b
f Forbindel,
var der en Ud

Kaninskind.
,•• begYllder
Handlemaade p Tænk pa8 de'
21,45 aR varer Il! Kl. 4,45 slore Ansvar, som hviler paB Jeres
hendes 21.47, Ofl Skuldre, ikke blot over for dem,
I kører med, men ogsas mod

Vejens Folk, Det har dog mindre

Cykr er.

al sige, synes man, om der nBaS

PræmielIster
90-94 Points
84-89 P, gi'
83 P. og del
Hvor ingen
denne Hurup.
Hvid La

at komme tit Bestemmelsesstedet dersen 1 Vest,
Herberg 93,
der er blevet tru I· fem Minutter før eller senere. Vi 92, Blnar A
n M k' I . vilde være glade for at kunde 93, Mogens
I
a 811~a priS færdes pa8 Landevejen pas et
I
Ira:der I Kraft hvilket som helst Tidspunkt af Chr. østerga
Det. er Ikke nogen Døgnet uden at risikere Liv og 91 og 92,
der er Tale om. Lemmer, Skal der endelig over .. Jobs. Peders
aabenbart ikke være, hales, saa gør det

,
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som her _ er TaJe frit Udsyn og
Varer med højst for- er skjult.

dier i Handel og Van-

jkk~,

hvor der er
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Overordentlige Foranstaltninger.
Skarpskydning

Møde
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.

afholdes Torsdag den 12. August 1943 Kl. 20 22 I el Omr.ade mellem Rød·
bakke
Studebakke. Syd for Vangs ••.
.
Færdsel og Ophold indenfor Omr88de+, som bliver afspærret, er furligt og
forbudt.
POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V .• den 10. Augusl 1943.
E. BRIX•
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SJmrpskydning

nfJloldcs Torsdag' den 12. August 1943 KI. 20-2~ i et Omraado mellem RodTolen tal•
æstam- . baJ~!.:c og SLudebakke Syd for Vangsa.n•
Færdsel og Ophold indenfor Omrandet, som bliver afspærret, er fare Græs1Jgt og fOl'budt.
lyer en
POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V., 10. Jtugust 1943.
aKørcE . Brix.
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mt Øjeblik tover hun og ser sig om,
om JuUl har naaet sit MaaI; at drage
Opmær:rsomheden fra !Kiddene til sIg:
- men d e t M1nu~ bliVer hendes Gidste. Der brager et SJwd - et Glimt
- Røg - et Spring i Luften, og hen-

maskiner har i Farvandet ved Augusta sænket 3 Skibe af Mellemstørrelse
og desuden ramt en Krydser og to
to mindre Enheder.

Flygtningene i Japan skal deltage i Rustningsarbejdet.
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til Eftertanke. at Strejkerne brød u.
den Dag, Medd elehien om l\1ussoltntS

Alarmtilstand i Tbisted.
Mange Thiatedboere vaagnede i
Nat ved l-Tiden Ol/ var lidt desorienterede. Der lød Sirenetuden,
men det var ikke den stigende
og laldende Tone, der varsler
Luftalarm, og 9 Minutter senere
I.d Alb'læsning.
Der var ikke Lultalarm, men
derimod Alarmtilstand, som varsles ved to kortere Hyl, og Bom
kun betyder, al man skal være
forberedl paa, al der kan komme
Luftalarm. Under Alarmtilstand er
Pærdsel tilladl, og HUBvagler etc.
akal ikke give Møde.
Hvem her vunde' Cyklen?
Oen ene af de to Cykler, Bom Thisled Sejlkl'" har bortloddet, er endnu
Ikke afhentet. Oen er vundet paa Nr.
192. Erstatningsnumret 1456 træder I
Kraft den 15. August.
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T histed, 11. Au gust 1943.

Alarmtilstanden i Thisted i Nat
,-arf,d,· kun fnt KL 1.10 til l.\'i,

ml-u
Ho"ten.

~pn,

I)f>r hOl'lf's Slq;dninll; mf-d ,\nli1uftpastor Tolllgaard til Stadil
70 AaT.
skyts haadr> fur og l.'flef, at Siresom Sognepræsl
nerne ha,-d" hyll.'t.
f yldeT 10
VI.d kg! R('~olution pr prrt·sh-'vi4'\
en flink Oll
) ledhJff,!pPI for Lemvig og :\cnl"m
man~e Ven
J S. B e n ,I iS P Il 1)I'sklkket til Sog- Dødsfald.
m~t i d.
nepræst for BnHslrlJp O~ . R.R,nI'h \ , Geir. Boje P ed(>røen. H i\imod ofret
luJdf>. 11 imm r·.-1and, og lwlli h';('ll'rspl\', dudp I ~at i't ..\ar ~1. BQ1P
cg 51t Lan
1'('1J{1{-' præ"le,iet Sekl"f'lær 11111\('1'
I',-dl'r~l'n. dpr \'ar ugift. ~ll' i d('o
'TiP: endnu
Dansk K il kp i Udlanrlf-t, I nf.."' . .1.
Hd~tf' Tid i l'n Villa ~mnwn med
ved at tr
p
M J'{-dl'rspn T o \I 8 g a a I' d " h .sin li~f'hod(>", ugifte ~'*·r. Karen
højt
skikkf'l til Sognepn.ebl ror Stadl}
~larie Pi'III-l~"n. D,· \0 ha\c\f' i l'n
lang Aarrækkr> dl'(·\·('t Gaarc\,·n. ~Om
"r.od RlOgkobtng.
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i Slokll, lIl'mles Allsigt "al' ligl_L.....

T_ __ .. .. h." ..:"U.....L\
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7 Minutters Alarmtilstand
sidste Nat.
!rrens MisI N at KJ. 1,10 lød Sirenerne
] Ende, ik- over Thisted By, ikke for at varsI Naade er
le Luftaia1m, men Alalmtilstand,
hans Tro- hvilket som bekendt sker i Form
af to enslydende Sirenetoner. Allerede 7 Minuttter efter, KJ. 1,17,
\1orges, og
t, og i alle lød Mvarslingen, derefter var
'ar da din der en hel Del SkYdning.
Sidst e Gang, Thisted havde
:e over, at Alar mtilstand, var den 21. Juni
gt derved, ved 9-Tiden om Formiddagen.
over,

at

jem Jagt i

Slægtsgaarde i Rillerslev-Kaa_

jeres ødelaret? Det
paa, men
at tænke

strup.

I Hillerslev-Kaastl'up fin des der
følgende Ejendomme, der i mindst
100 Aar har været i samme Slægts

BesiddeJ se:
Store Hillel'slev : Jens Jensby, p,

Kr
Sti
Blan,
forenin
er sku(
des deJ
Thy. F
fOl' Th
F oreni
mænd
MedIer
Blad,
det h,

nd bilL II
ar ø e
Par holø/agtll/e
vigtige
officielt
ert gaa
kkenes

'"

Ank. Thisted 22,1~.
Købesum 563 Kr., ikke
Pro p/erritsle. afgaar Tog Kl. Fra samme tlt Mure
12,25, Ank. Vesløs 13,22, Afgang KB.Td, Hørdum, Købes
Vesløs 20,05, Ank. P/errllslev 20,55. særskilt vurderet.

Mange Miner ved Kysten.
Vestenbl."ten sætter nu daglig
Miner Ind paa Vestkysten. I de
,Idste Dal/e er en Mine Inddrevet
~stilting ved VIgse, to ved Agger, to ved
ID k
Bulbjerg, en ved Lodb/erg, fire
.,
I ved Sten b/erg, tre ved KlItmøller,

ri

fire ved Hansted, en ved Vorupør,

en ved Madsbøl østre Strand og
en ved Kollerup.
enighed
lllerslev- No,d Io, Oddeaundb,oen J
I. om en Et tlolBlebroblad fortæller aine Læsere,

,g Bal1e~ at der d. 5, September skal afsløres et
derfor Mindeamærke paa St, Jørgensbjerg Nord

[brændte for Oddeaundbroen.

pbygges
enkelt Handelshøjskolen i Struer.
RI"vfI'r
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Puld Mand sat iD
Bn ung Mand, dl
kom I Aftes I Thi.
Ktammerl med nOi
Mænd, og Politiet
Manden blev Ind
lor Natten.

Stort

Brandt~

Tbisted Amts I
bar 150,000
I Oaar holdt
l..andbygningers
Generallor.amling
.
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l'(~lnP.<eTlf't,

•

flt-tiede ~Inl>rf.' til
Søed.5tl!'l ()g nu fnt kort Tid "idp,n
til GI. BN) b.d. Fm Carl: ~D efterjIUler "Ig neN, Bom.
I)g

diq"

" , •.• "

IL .. '\

llatl!'rialN

.:Efter dp.t stiJle, lidt fugtige Vejr i
GUT blæste det i .Morges op til en
:nY Storm_ Vom er r~ hzard ved rfr:t
Eam., !KI1n ikke har kannct meies
endna, men tøtte! na:ttJrlr~.1l paa
:Km imegen*! i 'I'ra ..'erne.. At:ter i
Dag er blæst en DeJ Frugt noo..

Thy er godt fremme
med Høsten.
Sa,ar mar, i disse Dage fO'l"eta~!':l' en
P..ej!e op gmMTJl Jylland, kan man
ikke nnd,'t'aa. at Ta::gg,: Mærk!': til, at
der en<:!r,o staar en 'hel Del uhøstØ
XCInl paa ).[arkerne. :Saa.!" man k"-ATIInet til Thy.
Ml'
dt<t imidlertid IJ-:!.
.6CiJ1l. Høstm er nog"!t 1æng~e f!'~m e
end de flest .. andre St~~f::-r. Saaningen kommer nonnait lidt "r.eT1 i
Gang hel' I Thy end _den 0'rrig~,
DF.:! a f Landet., lJg da vat' vel rirn,-hgt,
om man ~:<Iaa var lidt !P.TIf,y,. pa.l,
}[Irn hf;!'
<1«
V"j mNl HØ'It~.
aa;" art Vrjdi;rt.1:. ti",,? haT .pi t
ind, saaled
at M'YIning..n er fromuywlf't hIJrt<g~(~ her
læng&,'"

'"

oydpaa.
f)et fOr ~ kun. faa StP.fi T, T rik,r !et1 ,.:: br·ZYllrlt, og rIm' fnT,.h!1;w·t

~;.

h, tH' nWll'l:T,-

til R paratiooi'!rn.,

\:an frema.k:aff&s,

"

.k

-:\y Vejledning for H03Yagter.
Tndph"khr hL

?>,y Storm i Dag.

TI>

fL

ta.',å

A7>r-mn...g YJ.r:J

Sl".knmg 'lI P01ljfd'1Tf:lY'dmiÆn_
Stzten!; civile Laft"?ErT: udseTid~ l
di.'W! Dage en ny Vejletfning: {(It H1I.Svagter, Da diaae nu (ind~ i €:t. .Antal af næ"[-"pe tmrJ~ ].')()/j(}(j, eT det
Maledes ct >nøne Optag, der s.ka.T ti!,
før hver ;\IanrI har (aMt Mn VeJ1P.:dning, ()~ deT vil Aaal~es og3aa nok
~aa en kDn Tid mdnu, før {jd-:..,..1eI_

ser.

~il

ktmr,e

af.~ltlt~es.

-,-

-,.

De Pligter. d"'r pa.ah rikr ~ag.
ter,. er tyd",-1i~gjr,rt i 1. 1..~. ()-::en:-c!:~
li~'! Ptrnkt.~T".

r!f;31'lrfen f_l~1"T" E:T,
od(ØTll~ Vejledn"ng far hven ",nke.lt
Punkt. h;;()T" t1:talTi'!"e DetailspGTggmaaT

eT

tLP.'I"i

~varede,

Af Afsnit, dP.T ha.t

roeT'" abninddi~

",,,
K,

I

Tnt"!"l'"f:see. \.-..an sært" Kt frPmhæ7e3' Pj-.
ttng O<ienigt oYa", h ....C>T"I~~ mart bgT
for.'lblde ,lig ved E ... ø.!ru<"!riLq. h-,.j1k.p.
Tin~

man bør

at

._1].

en E.-a.:<u'!nn~

-.

r,:rIPri~

S

.f·

~kri:"v~

f:an:."

An-:-.o;r paa,

F(~,,!r.r-Bran~ijje1'".

h

met!t.a~~ ~M

t:;::-"n

fOl'l<~::...a!"

(;'0("

Vp.:jf~ing"TI : Ft""l!<J",...Hjæ1r, ..ed. Fo,::;-

fv"rit}tbtamdi"ngl'..T,

i~,·'!"tt'!l'.

da har
Ati.gpnd~ Al.:tua"te·. f'.teIlTh.una!'!"; $om
ro for· tnd g terre ()m.tan~ } "ng"I An ,r.rf~1
af de kri.,:' ~ <!nde Part,. r.

Blev vnd, da han ikke fik
Cigaretter.
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I
I

.l

f

,

"

• pM

TroU~ for. a1 "Kornet man; e Steder
, ar ',aaM l ..\:1(..:::. er df'l i Dag udrn.ælk~t tif'!:.!i;t til lndkors.eL

Der kommer atter Miner.
])re, .s1r1:,,~ (" Da ~{>.5 kra hi r;e '\e-,':'leol""iu;) "ar S€'ndt ad:'.tiIH~ ) llne-r i
Land paa Thr.s \"estk'f~:" l Gaal" rapr-GrllJ'rOOof_:" :3.tiuf?r fra Han5tholm.
~:-"'DbJi--T? SJDd~T~trand, 6 km Xoni
jOi Ku:.IDoHe'r. ~.faJ.!~bol O.s!€'T:;:trand
og K.fJH-:-rup 3tr-and. Og' j Dag er der
rapJ'(,r' : ':.{ eL.. ~En'!?- fra Hanc::ted.

med
•
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Kraftig Udvi delse af Telefonkabel_
System el i Thisted.
DI:, !-Ja ~ i rlØD S(>nerf> Tid l"ær!.l'l
hrefa::e< f( ~.t:[JJ:;rf:' Ka~lnedl.a"r!
TJinf.'.;;;.u·w. . jd.-r l dt-n l"€':,<tJigeo Byd.:-I.
D·"'-1 nr .h·d..;}: TeoJ.ej,makhel:t'l<tab.
d",l' lc~g~ r Kabl;:r nJ:d. '-;! d~ e-r,
('ftf', hY!Jd YI kit 1aa· f oplrf.'. ThJ(.
Cim N'J haaJ",j' tL 'rcl'n~t !:,hjdf.»:'-(>. af

"OH.'

K.h,.lr. :j,.j
H.Hil hn de'
urne ir;rt a1 opu'H ~ ~ ~ ..\bonn(-nt-Innllafl n r fJM \"I:'t~ :;:t~· r i BF-n.
da d,,, lU-( '-ar m~:r· P.lad1O i KahJf·,.n r". HeDs:l):r1c:n mf'd di nye Kabler
(·r Ma at a:l.aEtf' (-li llfl al ;-:'fsfifi)t"t
i Byen. cr 1r:d" J r-l ~ d.,'t.llte de
~ Hun.(!J " d(·l" b,dh1 nar 1;'!i;'lr·. Th.-'r
fk .1 <.goa.a gra~ S op l ByeDS Cm-

T
O

l

,
,adDTer
Stalin
OCkho:"'rct"J;:T.mb-"t~AU

St,,[ln I
~

"'nltt."",,·

ør; dcn

IIIm~rI

Stlllndlcr

o \".

o.njnger

t<:h.tlb AmfrlleM!Dde

Ul.

IYI'kll

al d l

nor en helt
!Øf klaT over.
gering (lUl l Tyskland og
e noo\'endlgde AlJlcn"-

sItallellc op
er nød$aget
lit om en ml -

bke Hal"o.

aUn Ikke lOU
pa.a S lelll en

r

Krll\" om

1r/e n Front,
Ion I \'_t~
~ ullgt.

r
.-

!kUe
endeUg" ",r

de t e ,-I-

re- m an kan
el 1m Køn ral 81 Hl roordlnøtJon

losevelt
a Bue!.)

os!!velt

vil

Jkke. men
blh-e I den

om Støtte
rchllJ l Af.
rive flig til
~d.
Under
~ af Gn!!n_

B. A. paaNat M on_

1(.' ..,1',"
rrfm Inr,-,-~"'--'~'~" ""~~Icl~\.;ort.
, /Jtt I"
<w/cdu SI/IhtI dt p:l.ll1æhlen\l", Orr
...... /,
Irn. ,/1'- h"fJh', I r i r t . .
.•
(Jill

rllr p

hl ~/Clllrfl.

Ny Vejledning for
150,000 Husvagter

I

En Redegørelse for, hvordan de skal forho lde sig
ved Evakuering
(RB_)

) Berlin.

'"f

I, ..

let

~

.11

,

,"'

.. t

."

ucr I ucn Ild le TIc.! her
II\' nUIII. .. r '\ktiv,lcl. M ,
nit andre UloIrrc H~J.:.nin~
rc!.;\'lrcn'I , Of,( IlI.tnf,lC al
.. tø:rknlnJ,:U "Io: am!: r,\;:a
nadi'lkt' T rflflfll'f. ,om
Tid t'r k')mmtl OYI;'f A
~r forl.lg1 til de paaKll
rander .

Klaret sig Ul
Folkeregistret i
(R. B ) :'Ii

Kro~~nhil'-n
Pfllili~1

TATE KS civile Luft\'ll'nl ud·
sender i disse DAge l'n ny
Vejled ning for H us\'ajfler. Da
disse nu findes i et Ahtal af næp-pe under 150,000, er det sn.1.ledes
et større Oplag, der skal UL for
hver Ma nd har flk1.et si n Yejled,
ning, og der vil .saAledes Ogs,Ul
nok gaa en kort Tid endnu, for
Udsendelsen n i kunne afsluttes.
HG ' -AGTEN l\fAA YIN·
DE BEBO E H~E S TILLID

S

\'tjledningens forSk IUlInil omhand·
It, HUllngtellls almindtligl.' Pligter: \'ed
Alarmtilstand. \'td F1rHr\arflling. \'ed
An.srreb og red Ar~'ar!l!ing_ Som ell almindelig Forholds regl!1 indskærpe.s dt t
htr, Itl J.Hulwagtcn maa I'ed hele ~in
Færd og ved grundig! a! eælle 6ig ind
i Opgal"erne søge at I"inde Beboernes
Tillid, 6aa!edes at de relltr 'lig dlel
han~ Am'i~ninger 0:;:- Ordrer i de lorskelli~ Forhold I"edrllfende Luffbeskyt[elllen~

Er HU61-agten i T\'II'[ om noget -.. edr"rende Tjenesten, maa han spArge
HUI>vagllederen. Kan denne ikke sl'are
paa Spergsmaalet, kan Hus\'agten lade
det gaa \'idere til Luftværn~foreningtn
tlln Husyagtforeni.ngen, og Irullter det_
le heJ:er ikke. kan Sp"q::smaalet forelægges direkte lor Byeos Lult\.-ærnskon-

1929 og har plden
~ .... ret
tll",ddt
Nalr dr.! tr
\;:lare lIig fri ar
U Air. øk,.lda d. ~
lør h.r .. æret i

En 'JoTS<1.lfr. ,frr

(T

bf~'rI

hg9tnJt

Vejledning for hl-er! en\;:elt Punkt, hvOI
utallige Detailspurg6maal er beS\"arede.

NAAR DER FALDER
BOMBER
Af Af;;ni!, der har men.' almindelig
Jn:er~~e, kan særlij,[t hemhæl'es PJeceno O\'E'rsigt Ol er, hvorledes man bnr
forholde sig Hd Evakuering (UdrømIUn~), h';"i:!.:e Tin~ man bur hli:>oke at
medtage \'~d en EI-akuerm!Z' o. e_ 1'_,
samt Beskril e'~en al Fosfor-Brandbomber og andre F06fol-Brandmidler, Anvisningen paa. h\'orltde~ Slukningen IorcgaaT og Vejledningen i FUl'5le-Hjælp
Regltr, der
ved F(j~forlorbrændingcr
bar stigende Akillillilet, efterhllanden
sum FO!'lor i stadig slnrre Omfang
t>ringes i Anl'endelse at de krigt>IiHende
Parter.

tr tyde!'ggj'H I i 11 Itl oler5\;:uelige
Punkter, men dl"Suden fu l(tr en lidforlig

Anført er hg~lede,; Reglerne om Afgivelt;e af Skademeldmf.;er fra Befol\;:-

--_.

Pall "el,

O'-tll!,"" Jord, ...

MELDESTEDS-ORDNIN-

...

!\~.If~

.n "G-n,,;. Handrlll:
I'eter C hrietian
hil ..df, forl.dt FUlt·
IIdtn .t bl'h.le .in
hllr Wa."t pu Land.

tor.
De Pligter, der paah\iler HU6I'agten,

-~...,-~'""'-_

i
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GEN

-

I

ni ngen til
ger om A&l; isla nce
\'edrore nde Slo::ade r.
~rcb. Det er de
ges, naa r
ble\'el etable ret j de
destNl6..Q rdninJ,!cn er
rede tradt i Kraft i
kan for..-rnte!l
de Bye r j Løbel af de
der. Der er i
givet en detailleret
mange fors\;:e!1ige
Ulykker 60m FI,lge
Gpslaa, og .,1 de ' " ,
Ia!!!en maa træffe

,,-,"">

Efter en
""

I

ser eilml
ler fo r L'ddanne6t
Yrjltdning m~d tn
~ af de forf'keUq:1.'
og ti Sagre,!il'oter.

m.,

i l me~U:T nille g~ ....._ - - , " , : " , - - - - -_ _
ijispensere Lørdag Aften iives ingen Porestilling,
Pokaltu
men Søndag og hver følgende Aften
[h Id
i Thisted
~ ~yggryn opføres Revyen Kl. 19,30.
elserne

re pr. Kg.
tlrkegaard
!ne af 18
~r inddrela Kysten.
Havneanbegyndes.
sættes en
>r. Kg. til
sen bliver

Hold Lygterne i Orden I
Justitsministeriets Propagandaudvalg meddeler. .
Ved de lyse Nætlers Ophør er
der Grund til at pege paa, at
Lygterne paa Køreløjer og Cykler
skal være lovligt alskærmede og
ingensinde maa virke blændende
overlor andre Vejfarende. Justitsministeriets Propagandaudvalg op·
al Murer· lyser, at det kan ventes, at Politiet
og hvert I den kommende Tid vil skride

; ort stævne r

hidtil vig
har spil
med sit
den sid
trænet a
østrigske
har virk
.Chan
saaledes
Rasmus!
Steen, I
Anderse
Rasmus)
Søgaard
er i D1
Hold, l
kendte
udvalgt

gennem . .

ØUUI

UlU

,,1-1"1"'1-11

g_o.

nT...- ...

UIU.,.- -

............. -......
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Bager- derprammens Lejder og gled over aionschel
dene til mod • Birkaland '. som derefter Ulykken
jken er Jamtes paa Bagbord al Stævnen. skelighec
le koneIS I"ore anmo· haardl ind overfor Overlrædelser havde II
Ige Por- heraf.
tidligere
I nægter
ved St
: i Ar- I Aften a
Aar sidt
Ir resulKl. 19,30: Harald Stabehls Sommer- i en Ka
•
sorganl- teater, Hotel .Phønix·.
slaaet
e Iii a I Kl. 19: Børnenes Fest i ø. B. Frem. eller P
ArbejdsKI. 20: Slagteriarbejdernes General.ehaj
rorhand- forsamling .• Grand Hotel' .
i Divi~l
. SlrejI
Kl. 20: Bagernes Fagforenings Med- Kreds
___ ._ 1-'_

Kun faa Blaabær
i Klitten.

This t ed, 13. August 194.3.

pødsfald.

f)lkcf ru J{ nstcn ~aUl.::;('n J c n s

~,øderhaa, døde

(lo

D,

. I d",onc Tid modne", B\aabærrcne
l, dt: tll~'\and"'ke K\i\c~n(·. og 1i~c:,om

\Il

t'dhgcre Aar er der en D~l Plukkere
lldt·, ml?n l1o:;ten er ikke ;-,tor. Fra
L~ ngby mccld(·\c·,.; de\. at h"or man
lidligere med Lethed. kundC' plukke
'-.,\ttc :'oll! paa. O:::.tel' Baagard. 11\"01'
en Kunfuld kan der nu m(>u )\"d og
fru J('n~en sldpn~ har ~et Hendes
ll<C'ppe {'lldes c-l Litt'l"IDaal. B\aab..-etri~C'np har lidt !"'\;(,lkt und('f de ~lrt>n 
, (and døde for 20 ~\ al' ~lden. og da
d('r jU~n Born. ,-ar i Æglr_.,;,kabet, g(' Yintrl", ~aa B\aalla'1"r p nl> ('r iori"'lnhil! ikke nær ::;aa udbn'dt .:::om tido\"crtoS!: ~3rl.Em}~ JunI, der gift med
o .n:t1~ln(' hl } l U .Ten!'('o, Plad;-('n
ligere.
~tJ1 Br:;.\yfef of!' kobt<.' sid('o Gaardt>n. fru Jrlls- ell bl~\" dog "tadig
Merklægning KI. 21 fra 1S. Augusl.
bO
. og der var til dt·t .... id:-::t(' d{,t
Sta pr,~
"i14 L'll l,· l 11 lil, ' : < , . ' •
rndr
ped.:.t c Forhold m~ll('m lH'lHll' og
ot Titl ... punkt·'1 ni
hH d.'n da'.Jil:
GaatUr!l:-O nn\'f'L L.Jl')" Fnl 1\.il':-,\el1
)lnlk\ ;:1 itu:, Op\wr o~ ~~ ....del··('
Jr"~f'!1 ,';11" fil ~lygtJJ! op; flinh. 1\011(\
li ~ ul:!; lnl'd dof'l1 Hl \ .t."U ... t '~\~b~t'\'e:'.
DJ1l h' f'l1ll de)' lkht, ha'n ~ig('s andel
li. Ill'nholdC\ic KI :,,3l' "~ K!. ~1.OO
,Dd c{)li!

Dag 79 Aar gI.
... fl.1 J('n~cn var fatlt p~ K ou::.trup
~o"elf<lard. Hun ble, gIft med Gdr
J)llJr~en J('u"'cu, og Ægteparret bol

•

LAlldrn anrl
Dld"li"t f'J"
!",li~l,,"rl.
\'ZH

.rr.

AH).!I'

l')

I' Il l'

r :-;
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n.

111,,1 ,,[tPI" ilvtl· \ar:-.
CA. '. 0 .\ "
g\. \{,I,,,k,

~j\n af rh\". (iur ~\ll'l'n p,,hl .y sy~ af H.,;l roplJl'l.wll·

Hunden goede, og Hestene lob løbsk.
Hundens Ejer er gjort ansvarlig
for den skete Skade .

lIeres
Politi.

a.

Mine knuser 50 Ruder
i Lildstrand.

I Gaar Formiddag KJ. 11,15
Politi- dreven Mine ind mod Kysten og
:irkulæ_ landede ved vestre Side af LildIser for strand Landingsplads, hvor den
•
l V1S væøjeblikkelig eksploderede. Resul_
'ørerbe_ tatet blev, at ca. 50 Ruder rundt
,t af de om i Fiskerlejet knustes. Over
.er, som store Dele af Byen regnede det
38, ikke med gloende Jernstumper, men
ldre det h verken paa Liv eller Gods laveder af de denne uhyggelige Regn Ulyklet k øre ker.
••
Minen laa temmelig dybt, da
I ngenior Ekspl osionen skete, og derfor
mne Be- blev Vir kningen mindre. Den Mj.
nmel' til ne, Som i Oktober 1942 eksplode5.0Iler. I
rede omtrent samme Sted, anret1[a..:1.ned tede langt større Skade, bl. a .
\'øre\ort, knustes 270 Ruder. I EksploJ.. ,fanual' sionsojebJikket har denne Mine
.bel' ';<ln1. antagelig ligget ;mbent i .Strand•
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:;Ialsillg'" og

d,"
K"

ger.

I

D.r er og ••• Oplhnl"

,
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O'"JiItl"slø~ mellem de eValllJ4rede HQnsledftskere loranl
r

NordJyllandaSodø.ldemo-

,ures Hus
.'
e al

er;~lndsti1let plØ ~~t ~~5et

l

fra

Vi træller 4-5 Han.~
"P..P' ved Barakkerne. De er ~
:-;
paa Seen, men de er ~
~;:,~: Humør og derfor "
optimilitiai. IDd,tillel
_

Det er Ikke, aaa

ga1~_

kral bringer en Btor ArUk~1 blikkel. Del er ahaf vækket Byen. det kunde være, Illger saale..:
Hlrtshola i Slobl:lBkeen, store Hev, som
limer PIsker- al dem. l Dag var vi ude i.~

IloL

~, del h.edder I Arllklen Pca fJern og ner 9
b
al T', m". og •• , I.ng'" v', 11'
bl. a.'
b,adene mod Hirtshals lor er
ng.punkl I"ge Hummere og •en stor ""
R.i
'0111 - ril'l.b". var I Aarene me em ,,'nde el tilladeligt Udg,
ogUdbytte
e akul4e
Ior de Io Verdenskrige vokset op" II' til PIskerlet i Ves Ier b. vet ' I den T.skekrabber/
. !)8 et
ene al blive el af Vestkystens store slore PIskerihavn, der
Hummerne jo
I er Badesteder. Ved den slore Havn kinetisk Æskesystem skyder
d
skabtes den herligste, brede Sand - Par Hundrede Meler ud I
Kr. pr. Kilo, og er
badestrand, hvorrra sel v de mind- ubne Hav finder man større og
i
Det kan gu an '.a'
sle kunde bade uden større Pare, mindre PIskekuttere fra alle bet yet Par Timer, men .~
er, Bollglorholdene i Hirtshals har nu dende PIskepladser. Der er selv· det lelvfølgelig nok være
n, heil spærret for Bftdegæster og følgelig fø rst og Iremmest en engang imellem. Her
l
ed Turister. Boriset Ira de faste væsentlig Del al Hirtshals
meget varmt ! dipe
ev Sommergæster, so m bar deres Kullere, selvom d e .
i denne Tid. De bar
ja Hytter I Klllrækkerne mod Nord gaaende Kullere deHager l
Maade, at de er hede
~g og Syd, som kommer trofast III- riet fra Bsbjerg, men man
om Sommeren og
gn bage fra Au t!I Aar, er der nu ogsaa Kullere Ira Skagen
om Vinteren .....
saa at sige Inge n Badegæsler I Frederikshav n, 02 selv
endda været omvendL
Hirtshals. Man har ganske sim- Kuttere ligger med deres blaagule og nu IYler Optimi&me~
le peJl Ikke Plads til dem.
Plag til Sta dIghed i Havnen •. Men al Hanstedtilkeren - VI
'e Og del kniber ogsaa Pli anden del største. fremmede KonllOgent dog Ikke saa
som
Maade. All hvad der er raUone- er de 31 Plskerbaade, som er familier, som er
" ret, som To bak o. lign., mal! for- blevet evakueret fra Hanstholm. paa lignende Maade I
Il beholdes de faste VJnlerbeboere I Del er saa al sige Hansted, som bor i langt mindre
Hirtshals, og Lederen af Hirtsh.ls er blevet lIyllet til Hirtshals paa
og su er
\o Turistbureau, som selv er Cigar- Orund
af
Forholdene . Nogle
saaledes/ at
1 handter, iler da ogsao meget sort enkelte Ilsker fra Klitmeller og et stase
den ene
paa Muligheden al at lokke Men· Par andre Bude fra BSbjerg, men man se lige durk
nesker III Stranden paa de VJI- Hovedparten holder til I tllrtshlls. Vinduernt: i de andre
kur. VI har Ingen Plads 111 dem, Og det er Ikke alene Baadene og den ene til den anden
vi har Jngen Varer !il' dem, saa deres BesætnInger, liom er flyttet Barakbyen, na der er ingen
hvad skal vi gøre, ud taler den til Hirtshals. Alle Piskernes Paml- meligheder at skjule, Her
kvindelige Cigarhandler, 5001 er lier er lIyllel med og danner nu dog lige som lidt mere
i del mørkeste Humør.
med deres 150 Sjæle et belt lilJe mellem Bygningerne.
Men det er tydellgl nok heller Hanstholm i Hirtshals.
Der er lorøvrigl det
Ikke Somlllergll:Slerne, Hirtshals
lige med Hensyn til
Pe •• lml.U.k Han.ted·
hvis vi har solgt
--~-t l.ker.
i Hansted, skal beta,'_'".
Maaneden lor en 'A
Del er noget af et Bventyr, at medens vi, hvis
kun
sen/
Ejendom ud i
sier
HUlmand en saadan Omplantning bar kunmed at betale 30
Peter
, HUlmand net linde Sted, og det er selvsagt
Ikke alle, som er lige begejstrede Muneden. Del er de SO
Søren '-"'.""'" Elsted,
lor saaledea at blive revet op med lIeste al 08 kvier Ol ved at
Johannes i
Rode 0i flyttet et andet Sled
saa meget er vi ikke vant
mand Vagn
Vi Irlf en Del al disse
man skal betale i Leje ude
bejdsmand
I
neeJe ved Havnen, hvor
Ited.
Men ellers er det ikke 8al
var ved at bede de store Noter,
Næste Møde afholdes 27.
laa 'predi over Ka!arealerne. som man elIeri kunde bne
Det var et strulende Vejr med en sig, inden vi Uyttede
HUSø80dspræmier iSoedeted.
Brise litIIlende Ind fra Søen, træller jo paa Hanltedboere.
Snedstod HusmandsforenIng bar og man kunde derfof Ikke lade vi vender og drejer os i
ed slo Dommerudvalg liIkeneJt være at undre sig over, II Piskerne paa Havnen, lU i den
olg-ende Mecllemmer Præmier for Ikke Vir pas Søen med deres
det luld,tændig, som om
ele Markbrug :
BUde.
og med
- Vi ligger alle sammen her- Q'ur
l. Pr.: Kr. Andersen,
POlntl, • J. Jespersen,
siger den eldsle af dem, en de blot
4, P. Mortensen, Øland Mark,
og afvejet Type af den rlg- bedre,
nd. Drechsler, 0lærsbøl, 84-,
djærve VesterhlYstype. Der imod at bo her I nogen
hrlslensen, Blsted, 83.
noget II ~u ud citer. VI
- Kunde De , .. lænn
bave været efter Makrel, II blive bo-endl'! I Hirl.h,I,'
2. Pr.; P. VlJladsen, Sned.ted" '"'"
der er
D~ del Ikke skyder \'1 lorliglta1.
, Rlch. IJ~.~~n~s~en, Blsted, 75, Cbr.l:
pien,
Dr,'
tlen

I
r-

r

-'--

- - _ . .

A P ...

-

-

-

-

- - -

_ _ _

o
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man se lige durk Kenne",
Vinduerne i de andre Barak~
den ene til den anden eq
Barakbyen, 58a der er ingen S
meligheder at IIkjule. HeJ ~
dog lige som lidt mere :J
mellem Bygningerne.
'l
. Der er lorøvrigl det ejende
hg~ m.ed Hensyn til lejen, '
hVIS VI har solgt vores EjtIIA.
Peeelmletlek Han.tedi Hansled, sial betale 50 I<r~
fisker.
Muneden for en B8raklejl~
Det er noget al et Eventyr, al medens vi, hvis vi kun har I.i
en sudan Omplantning har kun - vor Ejendom ud i Hans led
net finde Sted, og det er selvsagt nøjes med at belale 30 ~
ikke alle, Bom er lige begejstrede Masneden. Det er de 50 Kr'
for sasledes al blive revet op med Ueale al 08 kvier os ved at b~
Rode og flyttel et andet Sted ben. saa meget t:r vi ikke vant ~
Vi traf en Del af disse sloule man skal belale i Leie ude hOl
Piskere nede ved Havnen, bvor
Men elleu er det ikke aaa. III
de var ved al bede de store Noler, som man eIlerIIi kunde have
som laa spredt over Kajarealerne. sig, inden vi flyttede herop
Det var et straalende Vejr med en træller jo paa Hanstedboere, •
let Brise slasende ind Ira Seen, vi vender og drejer os i Byen
og man kunde derfor ikke lade paa Havnen, saa i den R .
være at undre sig over, al Piskerne e~ det fuldstændig, Bom om vi.
ikke var paa Seen med eleres hjemme, og med forljentllll
Bude.
gaar det oQsaa nogenlun de.... '_ Vi ligger alle sammen ber de blot Boligforholdene været &I
Inde, siger den ældste af dem, eo bedre, skulde vi ikke have
solid og afvejet Type af den rig imod at bo her i nogen Tid.
tig djærve Vesterhavstype. Der
_ Kunde De saa tænke Cer Ikke noget at gas ud efter. VI
at blive boende i Hirtahal.? ii
skulde have været efter Makrel, skyder vi fonigligt.
men der er Ingen. Da det ikke
_ NeL kommer del med Elt
lykkedes, tog vi fat"paa at lani e
tryk, Hansted er nu engang "Sltidtflsk, og det gik belt godt, meD
da vi Indbragte 1000 Kasser sted, og der horer vi til, Ol dl

meget sort ;~k~ile fi~ker fra KIII1IIeller og III
okkl!: Men- Par andre Bude Ira 8sbJerg, men
aa t~ed VJlø Hovedparten holder IlII.Hirtshal!l.
~e~ em, Og det er Ikke alene Budene og
dta le ' ~aa deres Besætninger, som er Hyllet
r en til Hirtshals. Alle plskerneS Pamlr, SOttl er Iler er flyttet med og danner nu
med deres 150 Sjæle et heil lille
nok heller Hanstholm I Hirtshals.
Hirtshals

- --gIer Peder
Smedeme·
HUirnand
HuslDand
HUimand
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Ilening bar
Ig lilkendt
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Gjærsbøl,
, Snedsted,
I Mark, 84,
1,84, Laur.
Snedsted,
l, 75, Cbr,
,Gjærsbøl,

ø

n"

r.: ·Laur.
Poinis, P.
dsted, 56,
Elsted, 52.
'sen, Mider Nielsen,
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Nogle gI dø Bgrakkør, Slalen har ladøJ op/_re til dø tvøkIJt""

Høns/edlis"'",

I el
~._-::-\""::o=""".._.
Iykkcdu dal h",rIN' . r I.. h'dl l <;Ib,'uvtrtt I Marlltl mil
l!. lir Mille,. K.J O'rT1f( .. ·d
rnod AI • . DCIII h" (l 1!ltVl"' Url! ~:~
Irn ou Bcrnh.rd 1"n,rn ,m LiVII [i'lrd u.nc Tu,en. Led",. S'y,m.nd en
11l'orimnd den Il-""R"' e'llI Uh: r Piller O'IO."•• rd Hielnn.
,I

"'fl'

k o ." n'~'

vi

lo rhllnencUi
,U bJllc tit InLle" tren/(c.

Prn/lt luiler.

UK'"

Del .100e SUl , ..
drt .Iure H.v huldtr
Hi,t.-

h.,.

S T<;InS Clndere Ul en

,'.dl"

v"(len

",.

aenge.baad.

Men H.nlleLlboerne Oll de .ndre
I r ~lIImedt', jydlke f'i.kert: lumt
Sven.kerne er ikke de eneale 'rtm.
medt Pi,hle, lom benyUe. Hirl,_
h.11 Navn Bom UdR.nll.bui, lor
· , efter.
·
D er kommer ojo/'" jlllvn_
r t.
lig I"iøkere IrQ Norge, .00n RIIa.
p.. HVllllnR't. Der har 0R"I
værel 4 - 5 Bude der '''KeImali.
lill' i denne Sommer, men det 'er
ud iii. III UdbylIe<' e, 11Iø. lemme lig
8krllll, Id.:1 mIn kun hllr IOllel 1.,
i nogte 'Oll Springere_
M~II ved MUlt rage, op Ira KUllerne i den indre Huvn. Dc "tlle
Sleder JlgR"r Kulle,ne 4-5 ved
Siden III Il/nunden udlor Kajen.
Der er nya. lølluende Oengukutterc, nogle mwrkelJge Amfibier ft!

I

I

I D R Æ T T E N.
' -_ _ _-':..::-'_-'=--'_...l

. ••
ø. B.s .portsu
/lennemle"et i Allu, had. Vejret,
Oll Mtulter i Morge".

POksltl.*rn.rlng•••
Det u!r ikke godl ud i Dag lor
POk.I'urneflr'ken. anden Runde i
MO'Kell pu Sladion i Dr.g.belt:.

8alomeleret IIø.ar mege11.1It og
e, h,ldel Ilden l Altu Del mil,
ikke Ilene ul Henlyn lil Podbold,

men ikke ua lidt mere al Henlyn

fJ1 Høølen, hubu, al Vejrelinari

kIMer op.

Vlbor/l og Hol,'ebru øpiltede
derea $lore Klkkelovn I Agter8'lIv_ Tor.dag pØB Holsteb,o Slid ion
nen, au de nællen ler ud 80m Ph n- Omkamp, aR VI borK vandt elter
.erskibe. Og endnu mere ejendom_ Omkamp, idel der Ipilledes uslmeligt ger del ud, OlU r KuJgrab- gjort 4-•.
t'lolBlebro lørte i I . Halvler. 3
ben Ir,. den store Hø.vnekrøn griber ned i CindcrBbunkerne paa -2 <;Ig Vcborg i 2. med 2-1
HavnepJadsco og i en alor Bue Det bestemtes derelter, at m.
svinger Cinders'en ud til Piskebu- vil II1R0re Kampen i Io HatvIeR
le pin. '0111 de ligger der med

den, som var det en anden Kæmpe- pDa hver et Ku,'er. I I. HatvleA!
dllmper, som .kulde hive Bunker. Itk Viborg 2 Mual mod O, og i 2i
.En .aø.dan GenRlllbud hlllr ikke Halvleg scoredes ingen Mali. Deri
mindre end 6 Tonø emders om aidslc Del al Kampen landl ste j
Bord Iii en Tur paa Soen, 0i da i TUamørke.
~Skovb!lkken~, Aarhu., og SilkCj
de ikke er indltillet pan al have
Laslerum fil den Slags Ting, lig- borg spillede TorSdag en Træni:"ill'i
ger Kullene i store aunker rundl kamp, 80m Aarhuø vandt 4-3
om p"a Dækkel
Der maa Ikke Begge Hold aka! spille bedre
vmre hyggelig I, naar S"erne vlIBker PokalfurnerIngen ! Morgen. derso
i,!d ove, Budene i Ikrap S". de vil gøre aig Haab om Sej
Ptakerne kommer aiklrert da til ul meddeles der.
se ud 110m rene Mac ianer.
Fodboldkampen Til)' contra
I Piskeauklionshallen hersker
Mo~
der næslen uhyggelig Ro, men
,
endnu mere slille virker færge- spilleø Søndag den 29. August
lejet paa Norgeøkajen, hvor der Nykøbing. MOrlø-Holdet er n
endnu ikke har været nogen Tralik blevet op.lillel og beataar al ILI
i over 4 Aar. Man mindes med gende Ira Maat hl venlire Vinj,!1
Vemod de herlige Dage, da LynSv, Hansert, Rakkeby, Karl WJ
toget rullede op pau SlatIonen alergaard, Tødø0, Henry Hanø~
højlover Havnell, og sendte ain V, Jølby, Gunni Buach. SUlld~
Strøm al rejsende ned til Pæ"zen Axel Weatergaard, ø. Asseta, J
iii Norge. som taa paral i Færge- eob Nielaen, Tødl0 f Jena Niels,
lejet, Nu kan man ikke engang V, jølby, Chr. Skovsled, ø. Aase
komme 'denne Vej ned til Hsvnen, Sv, Henriksen, Sv. KibsRsord
men mia loreloge en omgsllendc Sv. Buckhøve, alle Vits.
Bevægelse.
Dommer ; Gunnar Hanaen,
borg.

Det .tore SU8 'ra Havet.
Som et Vidne om, al der endnu
hersker Oplimisme og Høub om

Andr. Pokulturn.rlnger.

B.

09,

Odense, og Ode
Boldklub spillede i Altes Se
finalekamp i den fynlke Pokal
nering med del Resultat, at le
nævnte validt 3- t. .Skovshov
vandt over H.I. K' I ogsaa i
Pokalturnering, med 0-2

bedre Doge for Skibsforlen, ligger
det store, nye Sømandshjem. Bom
netop er blevet rejst ved Havnen
og snarl vil kunne lages I Brug,
og pas Baadeværltet er iii Stadig~
hed atore Kullere i Arbejde I
Øjeblikket ser ma n de svære Ege~psnter ul en 25 Tons Kuller rage WIII, Felck Haneen er end
.... ,k.
Imponerende op som elatarl Hval.kelet. Dcn skal kosle 98,000 Kr.
I Allea kørles el Cykleleb i
eller dobbelt sila meget som under Aldelinger, der vondtes al Yi
normale forhold, san det lyder da PaIck Han.en over Jens PeJer!
ikke pau, al nogen har tabl Model
Ellert er del ikke P'Skerlet, aom I
denne Tid bringer del slore Sus
indover Hlrlshat •.
Hirtshalalrskerne mærker dog
ol der er noget i Vente Ira Hav el:
I og omkring Hirtshal~ arhejdes
der '?led lebrilsk Iver, og j hundredVIS al AlbeJdere tj ener daglig
deres alore Penge ved disse Ar- En Meddelel •• fr. Arbe
bejder. Del mlllrkes agna lom
giverforeningen.
en Ouldfllrøtn III Byen, og del er
ik~e mindal paa Kro!!n, hvor man
K ø b e 1\ h a V n. Arbeids
ml~de. Havnebyggeriet. Olan8~ forening en har anmodel Rilz
periode, naar man om Altenen aer reau arn al uds ende lølgend
Slor.entreprenørerne !llynge dercs
Under Hensyn hl den torh
slore Ordrer ud over Lokalel, aaa vis ringe Nedgang i Prilllall
Chlmplanepropprrne apringcr Om aker Arbeldagivcrloremnllen
Kap med hinanden, medene Laller at benflte lig al Retten IH i
og hllJrll.let rlle torueller, at atle hold hl Arbejds, oa Forlig
-er gilde 0l I godt Humør. Der nel ø Kendelse al 26. febr
er fuldt Hu. aUe Steder, og dtln ~. ~t lige S~ørll'lml8lel om
lorle Bø,. oplever 011'"1 Ilore tld'hlll8gela !:it_rrelse op lil
Da e.
I '.ion midt i en Overenilla

Dyrtidstillæge
røres ikke.
---
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