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Flugt fra Thisted
Arrest.
Tobaksmaoden Ouooar
Beo tog i Mories UdgaDgs·

bille!.
Mekaniker Gunnar H a n I e n,
København, der lige lør Jul blev
fængilet, eller at han i Sundby
havde forsøgt at kidnappe en Mand,
hvem han havde beskyldt lor at
have stjulet en Keller! med 5700
Kr., er i Morges flygtet fra Thisled
Arre.t.
Hanlen var en Tur ude i Arrest.
hUBllaarden sammen med C. B.·
B~tJen! Tegtmejer, der er MedhJælper hOl Arrettlorvareren. Den·
ne var ulv beuælliget ved Centralfyret. Meden. Tegtmejer var
optaget al et eller andet i Oaarden,
.a. Hanlen lit Snit til at enlre op
ad en Tremmeder i en Skille mur
mellem Arrellhulllaardenl Alde·
lineer. Han er en adræt fyr, oa
j
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I Selskab
Kl. 20: Palæt.atr.t: ,En Son dag pa. ket. De
ler stod i Amager·
•.
2-Mærk~

. • lI e.amLøb, og
ogsaa ti
l slog 12.
,g Slukket Arbejdsmand kvæstet i Hansted. Dampes
Arbejdsmand Henry Hald, Tved, strømpe
kaldt en kom I Pormlddag ret alvorligt til har aU ..
or festen Skade paa Haugaord & TheIIts Dobbelt
rerne,
e Møbius Arbejd~plads I Hansled.
l den stærke Storm vor Taget Husmød
blæst al et Skur. Dette var man væige !1
i Pærd med at lægge pu Plads Par So~
igen, men Vinden greb lat I Taget eller et I
Navnl
risten- og slY9gede det mod Jorden, hvor
malsokk
ramt ar det ramte Henry Hald.
Paicks Ambulance Ira Thisted saa en
I Huslru
I blev i lørte den tilskadekomne til Thisted lastning
er de e
~ d SYRe· Sygehus.
stur til
lel. Det
er Oar~
~ et kom Ejendomshandel.
oderen
Mekaniker C. V. Poulsen, Ydby, frit, men
DAd. I hor 80lgt aln Bjendom med Auto- Husmødr
ytaars- Repar.tloosværksted, med Undt.- over til
gelse af Cykle forretningen, til med Tpj
diverne Mekaniker Vilh. Vogelbeln, Ydby, stoppe d
un var ror 23,000 Kr. Overtagelsen er
'A~~~:I ~~e~ __Handelen er ordnet ved 1...._...;0..:1
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,Ilet el Pør Børne·

;Id~- enl. n el at ~ ~;a~~";I-' PIt spa;ekl88eb~~~~
el
samlel
Paalydeode
af
aa
toe og Børnene me d
•
lighed for al faa 250 Kr.
Forhold til Her·
kellen med, al
Fremtiden møl
'lIem al købe el
IlmindelIg Brug
'dssokker.
nbllk paR Maksllilel er del alllll1g haard Beum, Idel del nU Dømt lor Sabotage og IldsdSSOkker, der
paas.Uelser
Selvfølgelig
til Reparation
Købe nhavlI.
regne med, al
Pra officiel tysk Side meddelel,
den maa gas
Slrømperne at Repræsentant All Je nsen, født
Sledet for .1 d. 14, Seplbr. 19 11:1 i Aalborg, er
bleven henrettet. Jensen tilhørte
en Sabolagegruppe I Aarhus, som
fra
Juni
til August 1943
i
Tiden
aflevere
har udlørt en Række Sprænj!ninger og IIdspaasæltelser i Virktomde private
skal allevere heder, der arbejdede lor den tyske
InstItutIo- Værnemagt, ligesom han 0KsII
Opdrageises· har forøvet Sabotage paa Jernlignende skal banenettet ved Aarhus. Repræsenved
deres tant Ail Jensen blev '1 sin Tid
maa allua
Elevernes anholdt af det tyske Politi.
Den enesle
der er
PlIreavlere,
Skal De bave
ega ro
UidalleverinIremsli lie
mper III
saa ri .. ~ til 8 3 .
L

Dansker
henrettet
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Brandskade

paa 300,000 Kr.
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DAoe"" 1 MOROEN Tirsdal/ den 4
Jannar .Aarets 4 Dal/. Reat 362. Dage
SOLENS (lpl/anll 8 T. 42 M N' ... 15 T. 48 M.
Dagena Længde 7 T 06 M.
Dag:n Wlal/en O T Il M.
MAANENS Nedgang I T. 40 M •

. ·.....a.

H a d e l' S l c v, Søndag. BroMØRKELÆONINOSTlDeN er Ir. den
drene Grams Maskinfabrik i
I Jannar KI.l6,4S-7,30
Vojens er FredlIg Aften blevet
--{~
hærget af en Brand, del' ødelagAUTOMOBIL-, VOON-, Oll CYI(UI
de lIfaJervrerkstedet samt Lage- L VOTER tændes KI. 16,25 Ellm,
ret ~f Halvfabrikata. Branden
-0-.
skyldes en Fabriksvagts uforTHISTED, den 3 Januar
sigtighed. lIan anvendte Fortyndervredske til Rensning af en
Dødsfald_
.•
Lygte, og derunder gik der Ild i
Maren T i l s t e d, næhr, er
noget Tvist, hvorfra Ilden bredNytaarsaften
pludselig
død
57
;e sig til hele Værkstedet. Det
Aar gI.
'
ykkedes Brandvæsenet Oll: C- B.
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Stæ rk Forøgelse af
Falcks Virksomhed,
Dc tre Stationer i Th isted, HUI'uP
og F jerr iiselv ha r kort la it (Jodl
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Januar 1944

En ung r'land, der svarer til Signalementet af den Mand, som skød Ole Bjorn
Kraft, er i Gaar blevet anholdt af det danske Politi . Han kan ikke bevise
sit Alibi. Han vil i Formlddag blive konfronteret med de Personer. som
har set ham ved Krafts Entredør. Pressen maa stadigvæk ikke omtale Sagen .
Ole Bjørn Kraft har det, trods Svækkelse, stadigt godt. Der var ingen
Aandedrætsbesværligheder i Gaar. Han er ved godt Mod o~ fast besluttet
paa at genoptage sit ArbeJde. trods den forøgede Risiko.
Den hvideruss;ske Hær, som blev dannet i Tyskland 1 Fjor under Ledelse af
en Kosakhetman, som er gaaet over til Tyskerne. staar nu ; Jylland. Bl.a.
l~gger . et ~orps, bestaaende af Kirgisere. altsaa Folk af mongolsk Afstamnlng, 1 Thlsted Amt med Hovedkvarter i landsbyen Hæhr. Klrgiserne er ifort tyske Uniformer med særlige Huer og store Czar;stiske Kokarder. De
kOlllTlandere~ af russ~ske Officerer. Korpset har været i Kamp paa Dstfronten, men l1gger nu 1 Beredskab mod Invasionen. Kirgiserne drikker utroligt, og efter at der er udstedt Spiritusforbud drikker de alt andet, bl.
a. Haarvand, som de køber hos Barberer. Da en Soldat under et Drikkelag
; Hæhr døde af Haarsprit, begravede de andre ham paa Stedet og fortsatte
saa Festen. Soldaterne er udpræget mongolske Typer med smalle, nedhængende Overskæg. Enkelte af dem bærer russiske Kapper, der er farvet grønne .
Den tyske Tankgrav strækker sig langs hele den jydske Vestkyst. Den begynder ved Jammerbugten og gaar over Kaas ud til limfjorden. Derefter
fortsætter den ved lemvig og strækker sig til Nissum Bredning . Fra Sydsiden af Bredningen gaar den til Ringkøbing Fjord, og derfra skal den ned
til Hjorting. Den er de fleste Steder 9 Meter bred og 5 Meter dyb . Syd
for lemvig arbejder Gravemaskiner; Ojeblikket med kun et Par Hundrede
Meters Mellemrum. Graven, der ligner en Kanal, gaar overalt mellem Jernbanelinjen og Kysten. Vest for Thisted er tværs over Vejene i Nærheden af
den tyske Marinelufthavn bygget fire ~Ieter høje Betonmure, som buler ud
foroven. De gaar indtil tre Meter ud ; limfjorden. Mellem dem ligger udenom lufthavnen Minefelter og Pigtraadsspærringer.
Det myldrer langs Vestkysten med Organisation Todt-Folk i danske Militærkapper og med danske Soldaterskraahuer. Arbejdslønningerne er stadigt
stigende. En Jernbinder faar indtil 80 Kr om Dagen.
Paa kompetent Sted dementerer man de Rygter, som "Fædrelandet"s .Angreb.
paa Politi og Presse har givet Anledning til. r~an er fra tysk Slde-offlcielt-til Sinds at standse Blandets Angreb . Den advarende Ordre, som Ny taa rsa f ten b l ev gi vet dans ke Offi cerer om a t gaa ti under Dæk" blev annull eret i Gaar .
De tyske Politibatailloner ventes fortsat hertil landet, en Række Sommerhuse og Villaer langs Kysten er rekvireret, fortrlnsv;s Huse med Centralvanne. og det tyske uWasserpolizei" ventes indsat. Hvad der egentlig forestaar. ved endnu ingen.
Heydrichs Enke bor for Tiden hos HOfjægermester JDrgen Sehested.
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Men det var ogsaa. fjerde Gang.
En Snedkermester frn Klim Cl' ved
Retten i Fjerritslev blevet idumt en
Bode pau 150 Kr. for en Aften i Slutningen af November at have undladt
at morklægge nogle Vinduer i sin
Snedkel'Yirksomhed. Forvandlingsstraffen blev fastsat til Hæfte i 12 Dage.
Snedkermesteren har 3 Gange: tidligere
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Ves t e r v i g ~ogn er i 1943 født
37 Drenge og 24 Piger, konfirmeret
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Pc'\l.crsen, Fj e rritl'llev Hede. Matr. Nr:
44 e Sklræm, 16,000 Kr, Esk, 4500 Kr,
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Ilanddrevne Miner standser
Arbejdet.
Vandbygningsvæsenets Arbeidere
i Agger har ikke van'ot paa Arbejde
ved DigeaJl]ægene i denne Uge, idet
der flere Steder ligger ilanddrevne
Miner saa nær ved Digerne, at det
er forbundet med Risiko at færdes
der, Paa Strækningen fra Lyngby til
Syd for Agger er i de sidste Dage
ilanddrevet ca, 15 Miner.

Ejendomshandeler.
Sogneraadsform, Viggo Nielsen,
Koldby, har solgt sin Villa i Koldby

On Rdng G. Januur J914.

Pastor Kaj Munk

Vedersø, myrdet

lys k

/lall blev fort bort fret sil IIjem af .f Mænd,
cl('r udoav sig for iJlYlldi"lwdspenJOller.

MiddAg"
~IA-

er tre

K " b (' Il li n v n
M ;u k in~,

'0"

Til·

~"''''k"" "
..'O .\li uu t,'r
r,,~l,

l"tor-

rnttcrl'l1, Plllit"r Knj M u Il l, h]«v
I Gnnr Ert"nnhhlnlr Ol',-o~t r 1111
IIj" ln J Ve<h'nUl nf rJn' MnndsIl"rROllt'r, t!"r "rkht'N'de nt "/I-'rt"
:\lyndiR'h«l!< I...·rBOnf'r, ul( ;,1 de
hnvd« III OPXIIV,' Ilt nnholdu hnm,
Knj Munk bl ~ \- c!,'n,fj,'r korl hnrt
, (' Il Bil_ I Mors(l'Ø er hn n (u nd .. t
Iill'lJendo dræht I en Plan l..lIJr(' ved

S,lkt'b" rlr flnk k"f li nn vn r bicl'et. IlfHv,-,t v~1 Revolverøk ud

P"llti"t har konHwte rel, nt de
r,ro P,'rsoner, der hnr I\f'hcnt"l
KlIj Munk I IrIUJ R Jl j"m , ikke til hører "0lt"" M ~'l1dilthcdDl' r ('r otnhll! rt11 en s tor Ene r~'JlP\llIi' ni de pntlitC1dcIldc Personer .

Fiskehandler skudt ned
paa Gaden i Slagelse.
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tu."
1M lIuJl"t
hv,lk ,'1 .1_
"DI

(HI1) _

l Gerllinusojcblikket passerede cn. Bil og en
Cyklist forbi.
S l nKl' l se (RB),
En 33lUlrig F iøkchnndler J l'IIS Chr. P e-

•

l I' r 6 c n, Stcllst.ucjOldc HI, Slngt'lse, er I Morges KI 7,08 blevet
skudt noo pruL lInben Gnde i SIngt1sC'. J('Il/l Pt't"fseon, der tllhdrte

IUltionnlwellllihti"kc PIltti,
kom gruwndc (m !tin BlllJg I Slenfltu/'gndl', OK lMv, da hn.n lx'fandt
lIig ud før l';j{'ndOlnnH'1I 11<.'1'1'0dl't

"

stm"dl' 22, tokudt m'll af en
I.Ihndt PerlKm. lInn mmt.eø. Il! to
~kUfl J Hovedtt eft('r ,'n fll'r'mt ·

• I n, 23

JtaolN'tl(' !'kuuvC'kf:hng og rf1klc
plU\ Su'CId.. PJI'llvJdnl't \.x>I'oltcr,

Rlnno,
Nyboru.

Hyld.
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nt d"t I Gl'nuIIKlIpjcbbkket 1),'!.&SeMt' en Bil OR' c n Cyklist forbi,
C,vkhsu.>n forsvnnd t nc<l a d cm

t ilstødende
Gade _
Liget
blev ført ttl S;.... gt:>llUset "Her at
vre'.... fotografercl ni Krimmal-
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og Pohtict arbejder n u
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Voldsomt Bilsammenstød
i Aalborg.
Rute bil fra Burup f y ldt med
Pas..<:;agerer pa.' lkort a.r bel."'ll!5et

Bilis t.

....
au sen. Thisted
d. ~tn. ~ der Nattell mellem Sonda~
It. Ul" 3ndag bar været begaaet
ti,
!ndbrud i hmlS l{iosk i Hamborg
r. ldet Tsve har skaffet sig Ad~
!.
gang '''ed at bryde tre Hængelaa_
se op.

En Rutebil J)..'l.'\. Aalbol'x-5ven_
stJ"Up Ruten, tilhørende' Vognmand Nikolaj Nielsen, Hurup, og
fOl"t af en Chauffor Sørensen er
i Formiddags blevet paakort af
en Lastbil ud for ..Kilden" i Aalborg.

TYyenes Udb,l.,tte bar denne
Gang været forskellige Varer for
ca. S,OIl K.t'" og det er etterhaan_
. de,n lkke smaa I{vanta. der er
stJaalet fra KiOSken, som flere
Gange i det sidste halve Aar har
\"æl-et udsat for Indbrud. Tyvenes Udb;\>tte har denne Gang bl.
a. omfattet Herre- og Dameundertoj, Galanterivarer, Barberblade, KOI1\'olutier, Barberma_

Rutebilen \>--ar paa Vej ind mod
Byen og var fyldt med Passagerer. Ved Sammenstødet blev
Rukllilens ene Side skrællet op,
og alle Passagererne i denne Side
blev mere ella' mindre forskaaret

'.

e

skiner. BUddingpuh-ere, Bagepuly-ere osv.
Venstre Haand
i en Tærskemaskine.

af Glassplinter fra de knuste Ruder, tre af dem saa haardt at de

maatte blinges til Hospitalet, og
Rutebilen blev saa st..-erkt medtaget, a den ikke vil kunne l'epa.reres foreløbig.
Foreren af Lasbilen blev bragt
til Spiritusprøve, som han ikke
bsetod, hvoL"efter han blev indsat
i Arresten.

Hos Gdr. Anders P oulsen
Skjolddal ved Hvidbjerg var ma~
Difteri-Tilfælde i Hansted.
i Gaar Eftermiddags beskæftiget
edTærskearbejde. Anders Poul19 Au gL Pige indlagt paa
n var da saa uheldig at faa
Sygehu..<et.
"ens tre Haand fOl' langt ind i
Der er i disse Dage konst.'\.teIfærskeværket, saa det yderste
ret et Tilfælde af Difteritis i
af Pegefingeren omtrent
Ransted. Amtslæge F o I k e beo
lev klippet af. Dr. Kruchow,
kræfter dette i en Samtale i Dag
,idbjerg, tilkaldtes og tog ham
og oplyser, at yedkommende er
ed paa Sygehuset, h""or det \-iblevet indlagt paa Epidemisygesig nodvendigt at fjerne Ledhuset j Thisted. )Ian haabel', det
t. Anders Poulsen kunde dog
skal blive ved det ene Tilfælde i
ter at være behandlet forlade
denne Omgang. Det Yil huskes,
~gehuset igen.
at der i Løbet af Efter""",t kon_. ..

R ett en i F jerrit1'l1c\ler. ..tndled~' i Gaar cn Od (orf<ltelIill~' Saller, h.oraf f!('r .... , deriblandt
et Far \rold~"tll!'cr. blc. optaRct til
Dorr.. som afsiges i næste Ulle.
Lyset ude cl Rnu1er i Gaar
En Snedkc:nne~h'r
fra Khm
i<1omte~ en Bode paa 150 Kr_, subEftermlddags.
l'oiri:l'rt 12 Da.Ill'~ Hæfte (or m3~V
I GMI" Eftermiddags nogle Mi- h·mle )lorkelæp:ninll". Dct \"(lr f)ernutter for Kl. 17 blev 'l1tisted d:! Ganj!:, ve<:l.kommcnde fik Bede
Stromforsyning pludelig afbrudt C....... denne Forseelse.

Kortslutning paa Kulkranen
afbrød Thi s ted s Lysfors yning .

samtidig med, at adskillige Beboere i Byen observerede en slor

Lurtværnets Soeialijeneste
i Thisted snart i Orden.

Lysstribe paa. Himmelen, Pa.'l.
Landet skete der ingen Afbrydelse, og i de første IDnutter var Indtil nu har 160 0 Familier tTQfret Aftale om frivillig lndVærkets Folk noget desorienterek\--art e.ring.
de om, hvad der havde bevirket
Afbrydelsen, der dog kun blev
Det \'lI h uskes, at de.r for n okortvarig, idet den i forste Om- gen Tid siden blev givet Beboergang varede en ha.lv Snes Minut- ne indenfor Thisteds Luft\.<ernster og derefter i l 5 Min, at- distlikt en Frist til at faa sørget
ter var ude efter at Lyset var for at faa fri...illige Evakuenngskommet igen.
aftaler i Stand, Dette benyttede
Det har vist sig at være en mange sig af, ligesomLuftværnsKortslutning i Maskinhuset ved m:\rndighederne ogsaa tog mod.

Sorense.ns Kulkran pa..'\ Havnen,
der var Skyld i Afbryd~lsen. Der
er en temmelig st.or Belastning
her, og da Kortslutningen skete,
var det med en saadan Kraft, at
det tog hele Byens Strom. Det
var et Par Bolte. der var brændt
sanunen og havde foraarsaget
Kortslutningen. Man har nu sat
mindre Siklinger ind og regner
ikke med. at en ny Kortslutning
vi l fOl'aa.rsa.ge det samme som
skete i Gaar.

Næsten umuligt
at faa Strømper efter
Rationeringen.
De Handlende tæller Varelagre
o~ '~ntct' I)aa Slnmlper ...
nu

være kommet

"Aftaler", der var buffet efter
den Tid. Der e.r dog nu kommet
Stilstand i disse Anmeldelser og
efter h"ad man paa Kommunekontoret oplyser, har ialt godt
1600 Husstande sørget for at faa
Evakueringsaft.' uer i Orden. Byen tæller ca. 2800 Husstande, ssa
det er kun godt SO pCt., der har
sorget for at fan_ dette ,igtige
Sporgsmaal i Orden.
lovligt regner man snart med.
at Planen for hele Socialtjenesten inden for Lufh-ærnsOlstriktet vil \-ære i Ord.en om kort Tid,
og derefter indsendes den til
Godkendelse.

Stort F,ierkræ-Kaaringsskue

problemet er løst!
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danske Folk skal fortsat bygge pø. Lovens
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fællesudtalelac : Repræsent.nter lor Socialdemokrafiel, Del kon.ert , VanSire, Det radikale Ven.tre og Danmark' Ret.·
vor PordømnlcllC al den AucntalvlTksomhed, ,om har
DR hvorved man pøa Otund al mod.luende Indstilling
,Iræ ber hven ndre citer l.ivet.
i den poliliJte Kamp, og t vi er over'
Voldamel
oder
el
beviIt om,
det d.nske Polk' aldelu overvejende Flerl. med Ab):r
ter
,1g mod ... d.nne K.mpmetoder Vi løjer o' derfor berenig
udt. Vnl Harme og Sorg over de foref.ldne Attent.
og
le 111 indtrængende al pupege Nødvendigheden al, al denne
ma' under de nuværende forhold løle .ift lor'
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live SelvllBgl Tilblg el• 1d til Portiden. Hævnmeloder
Det dan,te Polk ,kil nu og i fremtiden
Il

bygge pU

og Reuenl urund

y Buhl Knud C/UisleltS,n. y. filJ!cer. A. M. HanstII. Oluf Pedersen.
En n.tlon•• _ocl.Uell.k Erkle r lngenhver Mi,fOrtlUel,e udlaler Den national,oclaal dtn lordemmer enhver form for politi.ke
d,ue reUe!! morl EnkettpeTlooe r eller mod
enhver AI.kygnlng hr Voldapolilik er danak
og kun føre. her i l.andel al f'.ldskærmllgenter o
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Pund bel.lle Høandl.ng ere• Ogla!
enhver form vtlcr VI AI.ky, idet det er del dln.k
der ødelægges og derigennem del' danøke
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Urolig Nat i Thisted.
Der blæstes Io a.øge
FJyverv. rsel .

ED Cykl
Bn Læ

hi

Tbl.ledbøeroe bavde del lifdsle sllulet . 1
N.I lidt urolig!. idel der Io Oange slerg.de.

blaesres Plyvervarsel. Del er førale a.ne. der I Thisted har værel I Aften
Kl. 1& :1
Plyvervanel Io Gange paa
Nat.
Sirenerne lød f.r sle Q.ng ved
.SlIo·.
2'/. -Tiden, og del varede en TIme 1<1.20: T
f.r der blæstes af. M.n vir Uge Polkedonl
f.,den godt j Savn Igen, da SIre- ({I. 20:
LIRe· .
nerne alter ludede, d. var
Kl. 20:
ken lidt over 6. Denne Oang

nrede Alarmen Ire Kvarler.
Vejret var Itygl med Storm og
Regn, og for de Mennesker, der

s•• kar
i,en

m. . .eee uden døn for .1 komme
l Aller
J Tllflug'lrum, var Turen ubeh'ge . domsllko
. .

Ila. og del er IIndsynllgl, al
'kllllKe bar opgivet al forl.de
Dynerne eller , hvert P.ld af be,Ive "g ud. Men I del ,lore og

vlsOIng.
J Morr

der paa
ning iii

Aftenlko

bele r.ger Polk DU mere .Ivorlle t
pil Plyvervlnllngerne. Hidtil
Haod •• 1
der heidievi. Intel .kel her pli
.kal v
Bgnen, men nllr Sirenerne luder. hvil m'l
mil min vere lorberedt pli, ,I og yderl
dea d.dellg.le Alvor I Løbet .,
el Øjeblik kan vere lige herDyer.
Den aOlellae Styrke al C.
Telefondlmer m. II..
Ikll m.de

Tinyly

Pli

•• dl. beege Q.nge
IOdl frem. Nogle Stykker lover

allld Irl Sirenerne eller .alemmer·
at .t•• op, men denne P••• 'vllel
relulter'r lom Regel J B.der.
KIrIc••,1 fra No....,..•••
I Nor. 800 fed'. J 1043 1.11 10

0.-. "II 12 /'Icer 0' der dod. &
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Snedsted Dampbageri

M. PEDERSEN
Skræ Jer!orre, ninI(
Snedøted s' .. Telefon 63
IInbefaleij

spriser

øreiser .1,1 Overordentlige

Bestmlnll:er liba .Ue SlaR' øt"re 0R
ømllB Keller modtll~e,
Teleion 3

_.

Foranstaltninger.

I

j afholde.:

UP.

l) Fredag den
Vest lor Vel~n
b) Fredag den
KI. H-IT i el

irke l Dag d. 6.
i K"en Lis Olto
.ak, Hotel .Phø·

te forening
b lev

A. MAD$I!N

følgende

I Ersl.-Nr. 6811
I
1573.
bl l.

,.

7. Januar 1944 KJ. 8-13 l et Omr..de umidd elba rt
fr. Fldderllbøl til Snej8trup,
7. Januar 1944 og Lørdag den 8. Januar 1844
Omrll,de mellem Nr. og Sdr. Vorupøf,
c) Lørdag den 8. Januar 1944 KJ. lS-ll,30 1 et Omr.. de umiddel_
bart Syd lor H.n.ted.
Politimesteren I Thl~ted Købstad m. v .• den 6. Janult 194"'.
L BRIX.

Arbejdernes Aftenskole

I
666.
alho lder Indskrivning Fredag den 7. da. Ira KllQ,30-20 pa
veret i Sntdsled
Real.kolen. Dtr unde rvi ses i Dansk Rt' lo!:n1nlo!:, Mll!ematl~, Engelsk,
Pebr., hvilk en
Tysk, Sb m ari ter R'e rn in l{, Ha lln dR' e rnin~, Syninfi,! OR' TilSkæring.
111
{rafl.
1/4

af ny Elev e r

:I. 7. Januar
:in ati o nSII Ueilt
Jbrl n~~es. fo Dr
Iges i Aa r i
~1 vær!' fyldt

;ober1944.

eneratortørv.
Vi kan atter levere fineste. askelaIlige GeneS. Kuhnmiinch.
ratortørv.
...
Hurup-Kredsen.
Ind meld elser i de 8oc:laldemok ratlske
Por ~ ninJ{e r modtsges IIf følgende;

1I,ls"sprø ve fl Thyborøn.

l j Slt.. d o ven-

::' mede me.ler Chr. Andersen.

SøndblorQ_Od b vA

I

Sl1lg"r
li \.

D~
Rllli!BringshjæJp,

FORAISTAlTIlll8ER
Skarpskydning

afholdes:
a) Fredag den 7. JanUfl/T' 1944 K1. 8-13 i et Omraadc umiddelbart Vest ior
Vejen fra Faddel'sbfJl til Snejslrup,
b) Fredag den 7. Ja,nuwr 10H og Lorda{} den 8. Jan1W!r 194,4. Xl. 14 17 i et
Omraade mellem Nl'. og Sd1'. Vorupør.
c) l ...prdag d<.'1t 8. Janua;r 1944 Kl. 8-11,30 i et Omraade umiddelbart. Syd

for Hansted.
•
POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V., den 6. Januar 1944,

E. Bl'ix .

•

M.eddelelse til Detailhandlere, Frisører m. v.

d

Man henleder hel'ved Detailhandlernes og Frisørernes OpmrerkSol1'\hC t
del ifølge Loven om midlertidige Forbrugsafgifter er torbutlt a t
pan, al
afgiftspligtige Pnrfumevan'r og kosmetiske ArtIkler, uden a
nfsæLtc
.,;;~ ~_.""" ~I.
..ll-.tn_l-A_~"'___ 1'~ .. . ",,,J~...., ,_n. ,~~i!;an!l)·l' ke' • .t .'b,
-"~
......

_ . . . . . . . . . .L . .

. -

-

-

nes og Dornellcs Vegne for den store
Opmærksomhed.

Sla'ioncn.

:r1~slevlog:et

Eftersynet al TilHugtsrummene.
Luftværnets Hjæll)ekonsulcnter ser
de private Tilflugtsrum efter.

I denne .}[aanw paab~gYlldcr Vestro Lnftnt>rnskomma.ndo en Inspektion af dl' offentlige TilfLugtsrum i
hele I.uftværnsoUll"aadct Jylland o'"o
Fyn, -og samtiwig vil en Del af de
pri\"aIC,
na\'nHg Tllflugt..::.rummene
ved In stitutioner, Skoler, HolelIer og
lignende Sledet' hIne efterset. J~uH 

~børigt

Dc prjvatø Tilflugtsrum Yil blive
efterset af Luoft:ncruels Hjælpekonsulenler, og oelle Eftersyn, der skal
være lilemlelll'agl indl'll den 15. Januar, er begyndt. Hjælpekonsulentel'nes Opgave er ,f 01'5-1 og fremmest at
,\'1se Folk tilrelte med, .hyordan Rummeno skal \'ære, Ior al de Cl' forsvarlige, men HjmliPekonsulontel'110 ha-r
oOgsaa MYl1chghe-d lil al qndberette,
,hy,is de find('!' Til slande, oder gør Paatale nød\·enrlig. Del skal dado!" være
-er. si(],,,lc Advarsel til HusejO'me, 111<l{lJ1 Efler.:.ync\t konmwl'. 'J'ildlugLs-

.s k al vn"loa 'i Orden ikke

rr'nindsl merl Henhlik paa, al F,or-hol-

dene kan hltv(' udsk!lligl mure al\'orlige, ('IHl dr ('(' i "lj('hbkkcl. SP(H'gs~1;ll:lh.t om nr\r.olkllin~rns Boskytiolse

[fIml F'olg-(11'JH' nf Luftangrph (>\1('1' an-dTP 1< rig....1Jl,).\Ii\'f'll'!l{\d{,!· ('I" sa.a alvorligt, n,l ,I{'I ikkf' Skllhh\ V[f'f(' noo\,(>l1digt al iJlrbk<'l'rJj(>, at hrr mat\. der
~kk{,

slo"I'.-I.

hvor

kunnet komme hjemmefra pall. Gntnd
aJ Alllr,lll<'n.
Sb.Ollt det er en dt'oj Tm-n al skulle
op af Sengen og i Unifonuon to
GaL!!;C j ,Lobet af samma Nat, modte
Mall,l;;kabct tinder do for.:.kelligc
1.tJftvwrnsafUclingcr bamlo hurtigt
og fuldtalligt hvor Gang, ligesom
ogsaa ~leldestcderno blev bc.:>al med

Janua.r ~r,lancd.

rummene

tlono

)0"(\-

GA.;') v('nlo III ? 15 [o~ T l
la!.,('
' - '1.IC
] ' ""\.CJsondo !llml, tlt'l' fkko
•
ra.
'ha,nln

værn.smyndig,hedcl"neS Tilsyn er sam!Illcn.sal ulf en Jtwk.ke Sagkyndige,
som vil 'Ilole Olm'aaclet imellem .gig,
og elen J\{anu, dl'l' fn ar Tilsynet mcd
Thisl0<l ],uflbeskyUebf'.5omJ'aa-c1c, bliycr Oil\1ihngcniøl' Rohett ),1 e)' e r,
Aalborg. 1)elle Tilsyn al -de -offentlige
Tilflugtsrum kan "<lilIes I.ilenclebl'agt
l

Durimod lot1 mn,n

Uju,lpl'k{)n ~\llrntrJ'IH'. df'r komllH'l'

Nødv,
Mol

)landskab,
•

Vesterhavsfiskerne paa Havet
i Gaar.
Ky.slfiskerne fra flere af Lejerne
"al' ude i Gaal' fol' forste Gang efter

Havt!
gen

forh,
Fisk~

forløbnl
har ikl

Gange.
denne
lingen

ste

Jul.

HC'sull.alcl'l1C "ar dog for d.9
ft8ste Baa{lcs Vedkommende meget
lille. l"l'a V01U1101' var saaledes 00

F~

Pund
dene l
vet
Forstl
det n:

halv Snes Baade ude, og de havde
tilsammen knn ca. 1200 P llnd Fisk.
FIa KilllllØtlCl' "a.l' dC I' ogsan. Ji'iske1'1:'1 udo, og hel' ha"de den Baad, der
.kom ind mecl mesl, ca. 1500 Pund,
hyol'af rlel mesle var Kuller. Paa
Grund af, al der -ikke havde yæret
landet Fisk siden før Jul , val' dN' en
roægtig Eft(lr~pol'gsel efter Fisk, og
de smaa Tilfol'sler sll'aktc ikke langt.
I Dag kan Bandene Ikke koulllle paa
EayeL paa Gl'Uucl af det Ul'olige Vejr.

,

ud o~
Et
Guld1
ud ti
staal
StOI'l

sao
vet

stæ,
be~

mul

L,,,,

leje

Lvgiværter skal kræve Legitimationskort forevist.
I Antednmg af, al del' i dcn senere
Tid hat· ,'<l'l'ot ,flcl'e Sager mod Arhej liere. der midlPrllrligl OI))101det' o$ig
paa. Egnen, gol' PoliHc.l igen oplllmrksom p~a, al Log.iv~NIf'l' i allo Tiiftt"lcle
.skal ha"Yo den Loger(,,\l(ll'$ ],('!!itillla.lionskorl forC''''I"L ])(,t pr i F()I:ro 1,0-
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paa <ll'll l,o~l~rt'IHII', lA)gi\,a'rh"ru0 hor
g{n'l~ Ih'l h' i l'gl'll lulef(......"t.. , idl'1 {\{' (Ir
,hli'tnfaldl'll til H(lll{'. hvis Ol' nndla~
drr {h'!. 111('1l P.,lilil"t hUl' dN;,·tNrf> ~
all J'll' Ilwng" Tilfll'la" kOIlSltlh'I'C't. at

Qlaa, B.ftCI'IlYu, ~l: ,udsøndl al LuU- , d""l'. Ullder.O~l'l;o i1,kQ !lu,lc~ 'IN!,
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J nnunr 1911.

Ellkt,rrll Alle It a.t; 11l IL.'l !'j

n, Nr.
iiO AOll" gI.

A~gll'..,kftlJf'l !JuI'dcl' vl('l'N 7
]t1('Jl ('l

ar

BOl'IH'JlP Cl'

-Cl'

P I!
1 ,
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1"11 i ng{'!l ,

t'

dodo i Gaal',
Dauflp AnC' -og ,hC'lIdc..c; wfdude ,Mll!Id,
Andp!',., H a..o.;1IILl&ien, v/U" ,[ud t i N l',
VUI'upm' og Ih{1\"(lo opholdt . . . ig hl'r
IIH·If' dl'l'('1i lliv. I)cvar 11.gtvll,l'tlige og
~liLligl' Folk a[ dl'n gamlo Skoil', -og
,du hUl' gjl)l'l 1'11 (o;olirl LivHgI'I'nillg-, 1
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l' i II
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Luttal.umerne Nr, 17 og 18 kostede
Thistedboerne omtr ent Io Timer
af Nat1es8vnen.
Thbh.'"<1 haydt· Luhalarm ikke mindre end to Gange i X at. Det "ar
Alarmerne Xr. 17 og 18. og de "ared", nøjagtigt 100 lrinutter lilsammen.
l:en for.:.te Alarm blæ. . fes KJ. 'J,SJ Q,!
lar'Cde til lit. 3,31, og den anden kom
.Ki. 6,10 og van'de ti) 6.34. rnder
beg~e ..\1armperioder \"ar der roligt i
Thisted. {)gsaa i Hurup og Xykøbing \"ar der Alarm to Gange i :\at.
l" O(I('r d(!n forslo .A larm var der
naturlig'ris ikke mange ).[ennesker
paa. Gaderne, og de {aa. der skulde
med det tidlige l[orgentog sydpaa.
3,40, naaede at komm~ til Toget efter A.fblæ.sningell, saa Toget kunde
afgaa præcis fra. Thisted. Toget 6.1S
b!(>~- Og.5aa sendt af Sted til normal
ThI. Be:zge di-5sC Tog skal jo gaa
præcis for at naa Forbindelserne
{;\'('f O(>rn(>.
Heller ikke Yed dette
TO h "ar dpr man~e ~h·nn('.sker paa
Sta'jIJnen. Dprimod lod man FjerrllS1eytogel 6145 yen te til 7.15 for aL
ta!{(> de Rejsende meu, der ikke haYde
kunnet komme hjemmefra paa Grund
al Alnrmen,
SkrTlIl det er en drøj TOTn at skulle

ter se r

•

•

Ye.nspek:>rum l•
:ld og
af di:'
('r

mmt>ue

'Iler og

I.ultr am-

op af SmH!(>n og j Cniformeu to
Ga'.~(I j l...olx·t af sammI.' Xal, modte
lran ,I ... kabt·t Uluh'r do for~kelJige
J.u(l.YfI'rn.-.;ardelingf>r baade hurtigl
o: !uh!:allhrl hver Gang, ligl'.-;om
('J!.<:aa ).[eldestcrlernc blev be.iiat med
l)l~hørigt 3fand:,kab .
•

Vesterhavsfiskerne paa Havet
i Gaa r.
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To Luftalarmer i Thisted
sidste Nat.
L"rolig ",at for Lnftbeskyttelses.
mandskabet.
Sidste Kat b16' urolig for Thi_
sted Bys Borgere og da ikke
mindst for Luftbesk,-ttelsesmandskabet, der ikke fik megen
SOUl efter 2.30-TIden, idet der to
Gange iLabet :lf :\atten - trods
cpt daarlige Yejr - ble .. varslet
Luftalarm uden forudgaaende
Alarmtilstand. hl. 2.32 lod SireIÆrne første Gang, og knap ~n
Time efter, bestemt hl. 3,26, lod
_~ITarslingen. cg Luftbesk,-ttel_
s'smandskaber, der "ar modt
godt, l"lll1de vende hjem igen.
Dermed blev det dog ikke, atter
hl. 6,07 lød Sireneme igen for
Luftalarm, og seh'om denne ble\'
af kortere rarighed, "arede den
aog til Kl. 6.54. Der hOJ"tes en
Del 211otorstoj U!1der den sidste
Alrum, men der er ikke indrapporteret Skader af nogen Art til
I ufhærnsmyndighedeJ"Ile ..
1\ ykøbing og Hurup havde
Luftalarmer paa samme Tidspunkter.

i J anuar haVde Thisted Luftalarlll.
Ogsaa sidstp Aar førsi

Det \'ar Lørdag Aften den 9. Ja-

•

tor Efterspørgsel efter
Sikkerhedskæder.
ner er helt udsolgt i Thisted.
nen sidste Tids Begivenheder
har naturligvis ikke kunnet undgaa at gore et vist Indtryk paa
Befolkningen overalt, og den førd
ste Reaktion er kommet i Form
•
af en kolossal Efterspørgsel efter Sikkerhedskæder, idet Folk
mange Steder har onsket at sik'" sig paa den Maade. Idag el' det
il:ke muligt hos nogen Isenkræmmer i Trusted at købe en saadan
Sikkerhedskæde, dertil har Efterspørgslen
været for stor.
Mange Mennesker maatte i Gaar
gaa med uforrettet Sag fra Isenkl'æmmerne, der dog i Løbet af
kort Tid regner med at have et
Lager igen at sælge af. Artiklen
har ikke tidligere været nogen
stor Salgsartikel, saa det kan
maaske knibe noget med at dække Efterspørgslen i den første
Tid - !

Den nye Slagteridirektørs
Flyttelæs væltede.
Alle Møblerne mere eller mindre
ramponeret og alt Glas og Porcelæn knust.
Til Nytaar overtog Direktør CalJ<en sin Stilling som Direktør for
jerrilslev Andelssla!<teri, ogTirs4g FOI'Jl1iddag var en stor Flytte·

'''gn fra N .C. Klosters Vognmandsforretning i Haderslev
aa

Flere "sorte Grise"
til Hansted beslaglagt.

mor
Red

I ne

en
Grisene var købt paa Mors
san
og Køberen er fra Thisted.
Atter i Aftes lykkedes det Politiet i Thisted at faa fat i en
Lastbil, hvis Indhold, der i dette ritsl
Tilfælde bestod af to Glise paa sen,
henholdsvis 110 og 150 kg, skul- G.
de have været til Hansted, hvor
vedkommende, der havde købt
U
Grisene, for Tiden arbejder.
Und
Politiet fik i Aftes Oplysning
om, at der var noget under .. Opp
sejling", og da man kom til Vild- paa
R
sund, traf man Lastbilen, hvori
vedkommende Køber, der er fra Lig
Thisted,sad. Hans Navn er Anton Højer. Han havde en Chåuffør til at køre Bilen, hvori man
f~ndt de to Grise. Højer forklarede overfor Politiet, at han havde købt Grisene af en Landmanj
i Ørding paa Mors, og indrømmede , at de skulde have været til
Hansted, hvor de skulde fedes
D
op til bedre Brug. Efter denne st
Forklaring og efter at Grisene det
var blevet afleveret paa Slagte- get
rIet, blev Højer indsat i An'e- for
og
sten, og i Eftenniddag fremstilles han i et Forhør for at gøre
S
nærmere Rede for det ulovlige
An
Indkøb.
og ,
eget

Kun lille Fiskeri fra
Vestkysten.

gavl

tern

Overordentlige Foranstaltninger".
Skarpskydning
11f/J/Jldl''':
a) Frl'dlll( (Il-n 1. JlIJlIutr )!JH Kl. ~

I
,

,l;; J '~i ()mm;,vj.· um'rjrJl!lfJlu1. V. "t
ffJr VI'JI'/J rt'ft }i':r..dd"mfml til Hn.!jHLrup,
IJ) Jo'r"d/II( (k" 7. JilIlIUU' 1114>1 OK l~"nJiLl( den. 8. Januar 1!J41 Kl. J.4-17
1 /·L Omr'l.lILI/" rr'H'l/l'rrI Nr. ol( Hdr. V1JrtJrmr,
t') I ..ordll/( df'1I ~. )IIItuUr JUM KI. t$--Jl,:m J f~L Ornr.... adc umltWclbart.. liyrj
!lJr II/UlHt,'rI.
P()IIITJMl';H'J'J~W';N J TJJJF;TJ~iJ KØUSTAD M. V., tJcn D, Januar JfJ44.

E. Dr;x.

•
lJJtmf' i lyn OmJ(t. De" HpinkJc , 1HJ'IJJ.·
Sklkk"l/u' (~r modolJcT,'t i CL mildt.

)i

lIa.n menes smittet af nogle Pa,..

,H'l' F< ,,, • •

aj
k
ukøndte Pefs
III .ImHn/llI"I,

r.

",

U,UU' I V(,('m'HI, lir " MIrmeI I Hf!
,. kllcl~ \ tlil Hllht'\hfH' J( t i\1f)r"Y.f\~.

dp' ,IC I Hlt'I,r

1,11'"

\W~""""'----:--::;;;r

,'I'II Im"'1

"v"

h.,

\ Wh"'UIII' /lU'"

r"I',,'r

I

il,

,\HI
111 /lnll

.,

,1/1I11I//lII!"

1,11'\'
11,"1'

1I!t.I,II"1

III

ru,

,h"

,W IrI .... /u AI

N( "'lIt,lIl11n

,,,/Cd /""11 u."

,I' ('

"'1,1'11 J/lIJ ~

Iitl1

IIlr ~I

"dl'

1'11

t

HI

I ~',II 'pvr' "d I'
•
"ltIII III 1'11

,'','''',,'' 1111'"
Eof"J' milli

"1'1'

Ik

1"""1'1,,1'0'111
,,,If!llIlIll1ll.
(/",
I,/j~

H

Il I' Il l. II

V

II, (1111.) "'111 /"Id

IpJ'I'o. I'Mlor 1\ld "" II II II billY I

(:/1111'

"JrLl1Iwhldlll!

/lJlHllltl,' «IL
II)N!! I VtH /llnlll "r "In. M/lt1!111

IH"yjlll)f'/',

dp,'

j'J'h lll'~ 'I'flp Id VlII I'!l

M,\'IIIIf/olh{'{/.!1Pl'l'ljllllll " .

Imvtl"

op,'

11.1
Hplwldl!
uL

(1/ (IPKIlVII ,d
Il/UlI. 1<11,1 M tl/1 II hlllV dhHd'l lll'
IIII,.t JlflrL I 1'11 11lI. / M'JI'k'N'I 111'
'''~II "ulltl,.t, IJJ!I!t'IHI,' dn. ,h!. J 1'11

1'1lud1lY.l\ 1,111" ~llhf\IJt"k Ilukkllr
J IIHI vlLl ',IIIV'" /lf/lVl.t vhl I{IIvol

dl'l

L'" . .

I'"lltlrd lilO' 1\I'flllj,~tjf/'M, III. d"
(1"11 1'llI'~ P!lfll ',

dlll' h lll' Idhll!!I,.!

I

I(ld Ml0tll IltllW4 IIJ um, Ildm fIl

"'J

Vp,

Id

M,vlJdlp.+wd,

"111'1'1' /lffJ!llI'

III' IlInlll/lI'/l I, 1'11 ~LfI' J !~fj" ,

'r""

I'I1Ig-tduJ! nI' ti" PIII\~lIIldNldl' l '",

,

•

'"

,,

IS e a

"

•

HI/lill i lIovIlI'd n' lI) S~ ud urt." HJ<l.dVllh.IJng
mod ukendt Mllnd.

/1 /,"111.(

,'U ,lidi'
H Lil K fJ J ~J o (lUt) 1 '~f1 HH HM',i
1"htJloJlIUldlm' JUJm Uh". 1'0Lon1CHJ,
HLC'fluLu('P.'lIdo lU. H l llV,IJh~H, Ol' i

bnn, 111111 mm!.,'" Itr Lo 81wd 1 1111I I N/u(
vlldoL Oftlll' OJl forud!!Ulwn!l,r fW/rlll'U
, 'Il Hf"
HJUHlvokl:d/JlI! IJ$! dødo puu Hlf'
fl" "url
MiIl'K/'l' 1<1. 7,Oi$ hJovoL nkudL /led dot. øjonvlcJnof IWI'OtLOf, uL dOT j
,,/tI' JHP.
ril /017 IIIIH IULh,'H GlltlO j S I1Ll!u lJ.lo. ,I OIlM Gcrniny'"fH,j<lhJlkkoL jJwHlorotle un
sI rII~1'!
f'oLf'niUfI, dnt LlJhorL(, !luL nutio- Jm ol! nu Cyklifll forhi. OyJdJalon
Jlfll1WduJlgtlf.llw I'u.rti, llOm y'lUl>- lOfsvnndl lI('d ud Of! Uh"Løc1ol1de
fl I~l'ill·
J (HUW n (ndu fm HI n Hol/g j HtOtHfLIIOl!l1t- (.ndu. Ligul blf.'v !f~rL til HYY,llh u..
kt MIn·
'.1/,.,. /!II do, OK blov, dlL hun lJ{JfwuH, »lk Hot olLor al Vll1ro fo!,ov,rn{N'ct hf
wl for NJondommo1l J fnrrHFILJ'jl'(Jo KrimlnulpoJiUot, (ly' l'ollUd ur
~ VJ,.h
"(,,,IN1" :1.2, Hklldt nf'd nf Oll ulwlIl/t 1'/)/'"
IJCjdol' nu Jm'" HltSwlUt Opkh~rinH.
IIul ... kJl
I Hllm

vn

. .------------------••------____. .___l_______, _.,••__________________
...
, __

(lY

I dl' mJ/wldln

IIllltdJIl/

If, tllIl,
Il

YN

,h
IJ

ArI/lili.
1I1hlJf'" nit
"fh" , ,h'r

~ "IllWIl li I ,

,.,,.,
"

/1<

I nI viII"
vi (1I11!f'f'
plJ/! Hil I
l' tl,,!' ,'"

, J, I
Oll

1,11,,.,0:1)11111,

"r

I'I'I,ltI'l'

t'k,

r,

1\

I' li I
IhL

•

f'l"

Jr/UTllfJ

r<"Jl{lffly'fl,

MlUl1rl, Hom Mllll ofte ha,. Vlprf,l,

I "..... (tf'.

,

_ ..

0"

•

..

,

01 og Min

og 4 Masbegaaet
skræl/et
Osvald
de f"rsl-

"stlæle,

Mobilisering til C 8.- Tjeneste? '
I .uansk LuHværnsblad" har
Lederen af Statens civile Luflværll, La
Vice politichef Arthur Dahl, fremsat al
nogle Bt'lragtninj;!'er om den fri· I ikke
villige Indsats j lu
han knylIer hertil den
vækkende Me-ddelelse, al LuUværnsledelsen ikke j en given Situation
regner med al kunne klare Opgaverne uden al ga8 til en fu ldMobilisering al alle
'
I"re Personer, afhuta baade Mænd
og Kvinder.
Del liU"jes dog. at Gennemførelsen al disse Planer .endnu
ligger el Stykke ude i Premtiden" ,

Forbrændt ved Centralflammer slog ud og aDtæodte
Kviodens Haar.

Arbejdsmsnd Carl E. ChristenBatursens ':fualru, østergade 7, Thisted ,
kom I Gaar ud lor en meget
Vestervig Situation' Pru Christensen var
Chr. An- færd med al fylde Tørv paa Ejen·

,k.l

For
I

hjrmmevlur r>lldll Durn, hvorimod HusTnllndMJI,Unnf'r, dl'r l'r 1IIllmt hos Landmænd, n-tlL'lIg hor hcnvendo fljg i
Lamlbofon,lli ngNnc,

t hore for fu raf Organiskn

r iovrigt fprt denne K um-

fcntligt,

HanstholmHskernes
Husleje.

ullk , Thisted,
16,30.

i
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r et IJc ru~
verl Rrtt,
p all. 00 i'

Den

Konlponilitens

To Thb

En Ud
behandle~

Sta ten fa s tholder, at dø tidligere
Chauffør
bor i N ~
Husejere skal betale 40 Kroner
Gaat' og
om Maanedon.
men falc
AfgøSom bekl'lldl nft'~l(l(lo 17 af d~ til
II trwhals o~'('dl}"Uedu Fjakrrlamiljer
Vesten l
fm. Hanstholm al br:-Iale 40 Kr 'Om
med rlco!t iml} Laancc:ll'n .i Hw;lt'ju for de Barakker,
V I?'S
, I Klagcr fra
(\f't 'C'r -upførl bd dem, da dl' øHige
H abil.- II
CL' Pnaligning
HUIII>Lholm{j'skl'rf' kun skulde h elale
:Illaro oj
Del val' {'n
SO Kr, Slalf'Jl..... ,Mol,i"f'ring- "ar dl'n,
mM hIl'
'Klagel' skulde
at <lf',. dPI" skulde' }wlalt1 denhøjerf>
ven.;; K ,I
gsd i re k lo 1'11 lcl
hal'du raael de rt\8 Jlw;o i
HU e[tp
l' L Rnie f(J1'- : 1f u:;leJ(',
l;anslhobll ~!{)rdelt'5 godt bo!:llL
\j;IljaallH
efter h"iH] vi
Nu er Siluationfm indlraa<it i dm
el hos Skatlekrili~ko Fase, ul Amtmand FI"1i.is
lSang, H uEjcndo
J l' S J) o r s e n,
Hjorrwg, i Gaar
d Afgørt'lsc i
Otto
holdt
(It
"Mødo
mNl
R
ansLhoLmern~
lassing m, fI,
sin EJ
In"clIl
han
fra
~[jlli,.lf:>ri('t
ID(1{ld(>!le,
h\'orfl'a d{'('
til M,
al
·h~'is
de
ikke
indgik
'Paa
al
betale
1 Klagp!'. Dc
Nors.
d('
40
Kr.
og
und(>r"krire
H
uslejekon~ig uafg"jor!c.
ning
trakten,
,'il
de
de
bliv(I
,;a1
paa
Gaden
iSkaltE'm ynd igsket.
(kn L Fobl·uat. Da lIanstholmerne
,Afgorelscn.
Jllr .bar pruvot lihehagplighederne
n·d al blive sat ud midt om ,",inloren,
I kunde ikke
blp\' ;) a[ dpffi sall. lor.:;k~vkkede, at
dt' slrak;'l undcr",kl'ev, medens 11 tiliitervig kræv~
Imd at 1)(>lall.' clp 40 Kr" men nægtede
;ndel'SeD, Horat und{'~kri\'e Kontl'a.klen. Kun
Frk. Jobanoe
fi!l'glooe huade al betale og at undp!FOl
~at af siu JAdskrive. l"I.skomc crkhprer. al det ikke
60 Aar
e lla"d" Iwlalt
saa nlOgel er I'l Pcngt>sporgsmaal
:rk. Eskilrl.";C'1l
som -det pl"in('ip.inlle l{rav -om, al de
j:? af::it'ndl Husallo ",kaI være ligN,tillcdc, der er af- vaT 1•
l)l'{hls, at Ih'n
12,18
gnl'e.nde {Ol" dem, og de fiindcr lorl}vi Hmndr dr'n
rigt, al ~O K I'. om ~[aanf'dlm er tilhavde rUl'~(l't
lilsll"i.l'kkPlig huj t('je for Barakkerne.
k PeJlgclI1' til•
og va l' ikkf' i
De .sorte l\1ot' so ~ Gri s e.
del Tidl:ipunkl,
uden
Som (Iml alt, anholdt Politiet i Thiloges.
sten i Forgasre. cn Mand , dl'r sigtedes
11', at dl'lt(> i
for ul ht\Vt! handlet ulodi~ med Svin,
Da 11<111 !~U'~
J)("l val' I'n Mand \"('d Navn Horer,
pn, hm'dr- hnn
som for Tidl'n bor pun Stntions\Tcj i
(:h' r r() 1"1,1 uri. NI
ThistC'd, Hun var i Gruudlo\'SIorhor i
'j"1l forst kom
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hvol" fur uL !'ur UIlJCr.
Fllkc'll/lIlfller ,JelII! ehr, I'c.. ,
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•
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2-:1 Rkud gCI!II('m
gL f/'mtl! Skud gik Kenm J)"n!n. Hom J)oklo)'f'1! lukk(JI'ftel' "ig, (;('l"ninKHmnndcll
du·rlndi'lIdc fllI1 liat.
hrun, hh.cl FillhllL f)oktul"('n

En
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Kvinde, Fru Skov fra Itan. hvis ~Iand Kur Tj(>lIf'!ll' flom
Frivillig pM ()~tfl'fJllll'lI. 1'1'
dr•• 'hl i flin [,('jliKhed i

,

Itam.!I"'!!, FnI
. hll'v rlr,dJL wel, aL der hlt·v
! 1m lI:uIIHIJ,(l"Imal ilHl J{l'nVindu(·t fil! f'bplorJl'INI"
I!I!tle og Mnrk(·la'glJlOg.'lJ(!L ol)ly.'ie~, al dl'l' hul'-

BruK hl'/IIlI'

fm Vimlw,t.

Fru Skov gik IH'n fur

W, hvad dlq' V:lJ' Mkl'L. I eh'L
Iln'l' lild f"i nyl BI'ltg, Fru Hkflv
hlUfll'nrl,' (Jill !"aml 'l(
,J/!I·Ilf.iplinLN, Il un clud ..
(!ft.l!r. J(url fol' 1';kllllloKiollf'lI
Hu!d hlev dl! l' ri nKeL pan!)\)..
h(/IS l,'ru HkflV OK hOM C;1'11'
VfJJrn mflnd lAlul'lIf' ll , lJa 011111
I)!J, s l od dur I'n ung
udl~nr(J r , Unn hml Fru Skov

y,"

V, JI
dl.!"I

dr'r

VI'HlHjwllnndM Wdt!klub, lian h/lr
..... r!'i pruklifICrl'nd/' l...æge J SlnSCl'lIw Hid.-n IH29 ()J{ .Jcrnhandu'gc
11/'1" fru April 1030. Lu'gcn var
;\ff,dll'm nf HCIILyrcltlf'n (Ol' SydV\·st.Hj,r'llnndM La·.ri·krcdKforpl1I nl{
ira ,Janllar 1039. Endvidere var
hlLn ~1c'dll!m af Den kon.'H!I"Valive
V~'Iv.('rf uren inS~ Bt·lyrclsHt·,

Tre Overfaldsanmeldelser,

rI."

!ler var fa ls ke.

to

hnn ('I! siOl' IndHlllH (bl' ByenH
ClIgdfJm. Jlnn vM I"ormund fur

m.

rs.

Ullchdtyldc', da dC!l var Ln.ur~cm.
l·an skuldC' ude ml-d, og han fulgv ml'd I"l'u Lnul't'{'n ind i Lejr~hcclc!n,
!Jer h('ma'rkede Fru
Laursen. aL han hawll' cL sori
1~I:.I.'rle fOl' AnsigteL og holrlL nus.d I L<Jmmen, hvilkl!L hun mlmt, val' 1'11 Rpvo!ver, ~I;:lndcn had
Iil'IHlp forlade Lt'jilglwrlcn.
da
FI,I Skov Kkulch' .sp;t·ngc!\ i Lu f.
li n, "'ru LauM\t'lI tilkll l dt~ Elin
:\rnnd, og tlcn unge ~tlll!d ~enLog
t,in AclvHl'tll'I, hvorefter han f 01"" .. nIllIL,.

Ug'

samtidigt lud dl' lo

DUJI1. Del" er miKaL (>Jl Dm'ol' plta
~()(J{) 1\1, fo l' ::-;agt'I1H Opld/ll'ing.
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To

v.

POl."1

-<>Anmeldeme s idder n u alle
fængslede.

C
h!I
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Kri-

L.
d,

mlnalpnliLif'l har gennem den sc-

tJi

r~t'Mlc Tid ufsloreL Lre falske A~
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K u b e n h n v n, Lørdag,

1("IO"t' dr:t'bl Illl'd lIa.a ndgranlll.

Ir'n·dag'.
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flC

I
I' h,

-<>fo;n Mand af Bt· .....'1·tnlngen dntbL

I ndKYy'/~hut-\(,t. J"fJl'hrydl'r/m (rr'" I
K o II (' l! h u v n. Fredag, Itib:, Vf'J,
,~nv eji NAvn HlJm PclN'KI~n J)l'i Hur. (~rlllr(ol" FrNlug"
A.r
SIR'lIl\ll'fllI'rIL. HOrn ('r fr,~m.knff'!L,
Om Eft.<'nnidrlUW'1! d(!n 1). J a.- Th •
l;
unKjVt~r M:lndl'n til nL Vl"J.'rf' uf Jluur J g"" pr f'.l hriLj~k Jager af
l\i1dflelhojde, cn. :\0 Atu. m"rk. Typen LighLnig hlnvet nP-dskudL Sag,
nl. r
ihlri imprægn"rcL F'rnkkr'.
t over .I yllnnd lir df'L iy~ke Afva~r
Kar.
IA"KI' VIKholL Vllr konlWrvnLivL
W'Hkyh. gl Mr!dl/'m af BelØ~tnjn r.ku
l\ft'd lt'm nf Slngch:w Byrmul vull,L Hf-n hit'v dl'wbL ved Maakimma <':hr
j H)!!7. Indenfor Spol'ildiveL owr,jl' ,
Nf·dIlLyrining.
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E ng elsk Jager
5kudt n ed
•
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Cr'n~

SOl

li nlaiel'.
l':n 'foml"cr(ormand S.

havde
nnmeldi, at hHn Nytullrsaften var

IJlevcl kndnappct og mishandleL
id en BandC'. der havde frarøvel
1'H!VI.t kiclnl~JlIX!t og mishandlct
LJl)o\t:Ul/'t., aL han s<.:lv har opdigt.et
Iwlc lJit;loril'l!, og han Cl' tlr'rcfl .. r f,,'ngslcL
En

:JO-am'ig Hc.seI'Vl'f"'llghl'ly.
heljlmt fra Slraffcan:;lnltcn i

\'ridslost. anmeldte for cl PHr
Dllge siden, at han i en Ejendom )lan Vesll'l"hrogndl' nu' blent holdt Oll med lu hcva'bnl>d!~
:\-Tu.nd, del" havde lruet ham PU;I
Lin·i. Ogsull han har mnaltel tilMilUl, al lIHitoJ"il:'!l var OPdigtt>l.\
Lun I~I" afKkcdigcl fra Tjt·ncsLt'n

I
I

ur. fll'llgS}('t.

Em!t'lijt har

opklnrcl. al
cl nuc!. c!Pl" forh'dNl anmeldte al
\:.'j'(' hh'n't ow'rt'nhlt't,
mrl! at
hHv!' lilnl"r·t

1111111

redtJt'f
FinHIl.'l;; 1300 1\1' hun hllvth' pna
HII\"\' j'II('

CJI{

HiJ.:·. ·wlv Il:Lnl~' ill'l'lIn~"l'rd l't ~all'
c1nnt O\"{'1·fald.
I ll'ng.-I"l.

Opna

\tnn

Fodung- dlln ~ke Yarcr hOH
de Handlende.
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7

Hundborg-Jannerup: Chr. ØaterRlard,
Chr. Mldholm, Geege", M. Cbrlp.. IIleolleo.
Klo 14
THISTED, den 5. Oktober 1943.

SlInderh all.-Ha rated : Povl Holm thbd
S"ren1en, Peder Chr. lA.....
BE S TYRELSE'"
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Skarpskydning
Manda" den IO. Jannar 19... KJ. 8,30-16 I et halvclrkelformet

s.-

med Centrum i Hanated og med en Radius af ca. 20 km.
Politimesteren I Thisted Købstad m. v" den 8. Januar 19",
E.BRIX.
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•
Vi kan atter levere finesle. askefattige GeneS. Kuhnmiinch.
ralorlørv.
..

-

SYfJeloniLrio'l'loreoiofJea
•.TLi.leJ Aml'

len.

(under de statskonlrollerede
Fortsæltelsellygekasser I Danmark)

;neri

:ud

ld Løn.

opmaskes fra Dag til
vore moderne

• H.,la m.n er for velstillet
III at Komme i en aløtll8nerkendt
SygekItsae, indmelder man l ig i
P ortaættelsessYJeekallen.
"-~~. .

der kun bliver lolC om cn .VIi:I.lo;- K
optræden-, Hvil Uheld .køl være,
hn del imidlertid blive en dyr M

Oæ.leopfræden", sila derfor fore- IH
tommer det 08, at mlln. ikke skal VI
hænge lig alt for meget I Paragraflerne i denne Søg.
fa

fo

En "Folkek••••" atjan.et.
Pra Thløltld Havnll SydkaI er for8Vundet en af do KUler, lom Laatbilerne ha, pall, nOBr de koret med
Arbejdere. KBIBCfl, der Ulhorer Ingenlor-

Irl

la

S
Sil
firmøet' HO,lielberp: &: Jeppe_en. Tblated, 'I
"ar l.vet ol hov/ede og plolede Srred- ~~I

der. Den er melet og har Træsæde" s
der vender paB tvæn.

I

Entreprenøren kommanderede

med SogDelogderDe.
Nogle Sognefogder i V. Hanherred er i høj Orad IOfførnede og
over en Behandling, de har været

...S.,

ude fOf. Enlreprenør Wagga-Andeflen, Vu.t, ringede en Allen iii
en Sognefoged og forlangte, al og
der med Dags Var.el skulcfe skalfes Kvarter lil 400 danske Arbej~
dere. Sognefogden udlalle sin f•• 1
Tvivl om Wagga.Anderaens Kompetence til at stille et aaadllnl Krav, De
og han gjorde fonøg paa at
komme i Forbindelse med Politi.
!
me.teren i Thisted, men detle Iykkede. hlm ikke, og han kunde Or
Illial ikke Isa klaret, om han ko
havde Pligt lit at parere Ordre. Ikk
Han ringede saa til et Par Nabo- Od
Sognefogder, og der blev arbejdet la
hele Nallen med Udlærdigel.e af se
lndkvarleringlliller. Men der kom iii

f~
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- - ------- ---------
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. K•• og SefH PlId •• , oa
7 Øre pr.' Ord, mlndif
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Pot .t.rre Avort.rlnR ltel4er ,,,,,-rll,l Br..

bO'" T_ter
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n.'ae...

AIlaiI,
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Schønberg og

Lillll

•

Armbaaodsnhro
HOB Arbejdsn
gaard,

Nørrega
slet ingen Arbejdere til Ind kvarte- forsvandt i Gaar
HORder
•
varer til Kl. 7,30 nn
g,
der tilhørte Dl
Bag eUer har Sogntfogderne Uhret laa paa el
tænde. 16,31, 02

l88et konstateret, at Polk som
Wagga-Andenen naturligvis ikke
har Myndighed lil al udstede Ordrer
til
danske
Øvrighedspersoner.
Indkvartering ordnes gennem det
danske Politi.

lor·

en DisOverfra den 8aa·
til den bemid:eka8se- Tidendentrolsystem man
er tilal, ækkeligt
18n Ira Sygeka.·
It mange af de
, Arbejdere, der
,emidlede Klasse,
haardt derved.
~r ud lor en Arde, er det nød·
lem tilbage med

-.L ....._

- '"• • _ _

HYl. er Overfrakken?
En Mand, Bom Politiet i Thisted har

et Mellemværende med. har I Juletiden
fra Hotel "PhøniJ:·s Garderobe stjaalet
en mørkegrs8, alldebenøvæ;;et, stærkt
slidt Overfrakke, og Politiet ønsker
gerne Porbindelse med Frakkens Eler.

Tobaksaffære i Thorup.
En ældre Kvinde drev sort
Handel i større Stil.
I V. Thorup er alslørel en To·
bakBallærre, som Politiet i fjerritslev, i nogen Tid har arbejdet med.
En ældre Kvinde i Thorup, Pru
Christensen har gef\nem de sidate

Det er al Guld
skive og sorte
Læderrem.

Eo Navnelorvl

I Omlalen I
Borte Griae opg
paa den midJer
til Henry Højer
lertid have væl
Vi beklager
Porveksling al
thi aaadanne ~
vis ikke for ·
Henry Højer
med den omh

Mindre bYKI
En 22.aari~
er lal under ,
slaaet i Porh~
Sviuerlader o
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Skarpskydning'

Ind

rubolies :'t!::mdag d...-n 10. Januar jll.14 hl. s.ao-. ·]6 i et lw,heirkC'lfol'met Sdomrs.:.lde med Centrum i HallslN og med en Radius af ca. ::!O km.
POLITIMESTERE" I T HISTED KOBST,\ D .1. \ .. d. S. .Januar Isa.

E. Bril..•
,il hare fat i
IlO.

Rati {) n (, l'inl!~mæl'k(>r•

kan I lind,' d,' 1U i Gaardeu iiI

oglios

g
Ob
Ud
•

Overordentlige Foranstaltninger.

uden PrDpel i Brug.
Dril'es af Trykluft og e r konstrueret af en engelsk F lyverkaptajn.

.....oSkarpskydning

.

afholdes lIandag den 10. J anuar 1944 Kl. 8,30--16 i et halvcIrkelformat Seomraade med Centrum i Hansted og med en Radius af ca. 20 km.
POLITIMESTEREN I THI STED KØBSTAD ?tf. V" den 8. J anuar 1944.
E. Bri1.

-

Fra London meddeles iflg. "Aalb.
Stiftstid.", at der er udsendt et engelsk-amerikansk FæJles-Communique. i Folge hvilket de to ..'!lagt .. f5 Luft"aaben hal' afsluttet Genncmpro\'-ningen af en helt nr Aeraplnnt.ype. som herefter snarest vil
blive taget i Tjeneste.
Det drejer sig om den propelløse
Flyvemaskine. sem bl. a. ,-il være
k '~Ddt fra italienske KonstruktuTres Eksperimenter. _faskinen dri -

',es af T rykluf t, og den engel skamer ikanske T ype er kon s truer~ t
af en Opfi nder fra Cove ntry, der
P U gør Tjenest e
som Kaptajn i
Royal Air Force .
:l\Iaskinen tænkes fore løbig brugt
som Jageraeropla n, men man ve'}teJ. at den ef ter Kri gen ogsaa vil
faa stOl' Betydn ing i den civile

Luftfart.

Borgmesterkontoret i Thisted
aabent Kl. 16--17, Lørdage
1Z--13. Tlf. 789.
Bvidbjerg-Lyngs SpazeJcapee.
tørtid fra 3 6.
Kommunekontoret i Th.iøted
aabent Kl. 9 13 (Lørdag Kl.
12) samt Fredag Kl.
Tlf. 788.
TelegrafstatIonen i Vestenic
aaben Hverdage fra Kl. 9 12
14 18, Søn- og Helligdage
Kl. 8 9.
Politikontoret i Th.iøted er
fra Kl. 9 16. Tlf. 900.
for Thy.

sen
tnkkede
Amtets
i.\l'bejdQ

n gav
uchow•

, Krumefter
d det
dt saa

I

nard
Læge
le selv
d Dr.
m111en
s haft
r, Dr,

som
\ hallS
I

ll"

hC'ntes inden Fyraften, Det var Hverdug igen.

En Mørklægningsbøde
paa 150 Kr .

Men det var ogsaa. fjerde Gang·

En Snedkermester fra Klirn Cl' ved
Retten i Fjerritslev blevet idomt en
Bode paa 150 Kr. for en Aften i Slutningen af November at have "u ndladt
at morklægge nogl'e Vinduer i sin
Snedl{el'virksomhed. FOrV8.11dlingsstraffen blev fastsat til Hæfte i 12 Dag'e.
Snedkermesteren har 3 Gange tidligere

faaet Bøder for Overtrædelse af Mprklægningsbestemmelserne.
.

I'

c('r blivo
bindC'lse ,
lingl'u

,

Sled.

Uheld u
110s

dal ved
Eftormi
I 'o ulse
venslre

skcvæl'
Pegelil
DI', K
hanl ID

var n
Anders
Sygeht

....
Vand· ol Gasmester

~

..-

~arsen,

er e
Storegade 20. Hun slev stærkt at P.
forsluet i Hovedet og pau Krop- paa
pen, hvorfor hun I Ambulancen man
Ba
førtes til SYlehuset.
ikke
Musl
Løoforhøjelse til C. B.-eroe.
Ved et Hovedbestyrelsesmøde I
C. B.-ernes Landsforening i Gaar Vest
oplystes, at Landsforeningen har
Vo

- - bOS

op tl r ~ e læft

V:~~J
UnlhJneerne 'l ~~b;

•

Pebruar.
KedeUgl

Et HlltE
NytSSf iu
har flerne
pen og Ul

lø"de,

indmeldt sig i Daollk Luftværns- Den ene
v.rer III Kl. 7,30 forening, og at Stalens civile det enselI

ende. 16,34,

o~

teraadslad vedtog i
mod 3 at opf S Kommune-

ela b pa8 3000
Det maa der ..

Luftværn var in"gaael pu, 81 der er Ikke b
ydes C. B.-Mandskabet en Løn-I De to al
forhøjelse fra I. April.

henholds\
Kriminalp

Driftsassistenten ved Thisted
Blektricitetsværk antaget.
Bestyrelsen lor l/S Thisted Blektricltetsværk vedtog i Lørdags at
ansætte Maskinmester Aage Marck,
.København, som Driftsassistent
ved Værket med Tiltrædelse snarest

Diftør
Ma.
besl

Syg

muligt og senest t .. April d. A.
I • aadan Stll- M.rck er 35 Aar gI. og stam·
e opreltet I mer rra Nyborg. Han er uddan-

r

i

t

Lige.
net ved Polyteknisk Læreanstalt Thisted
og har bl. a. i 1934-37 været fn~ Oift"

.. t-~_

d
13rt
, ilU"I'III'"

Thi,,!.·,J
ltla~"ill
Ibl'llhIl1"1I.

cn 1:,1'0

dt
f'r

nn~(l.l

rOI·t'Il['tI~·
~13m-

l.

An t' gl.
det er

'"

"""""'''H,; .l.IJUU ),(, o "lo' ug .. u

kg !oruujo;>Jlgt. Renpr<Jt('ill. lndkobt>ne
skul d,'g vær t' foretaget indcn Uilg:un~('n af nlL'~le ~l I\IUlcd . idet de na',"nle
M:erkC'l'S Gyl.Jighl'tl ophpn'r d\'1l 29.
Februar.

I Allh,,'f.llling nf, :It Staten hul' fastholdt, at de Hnnstholmfiskere. der tidligere har været BusC'jere, skal betale
-Hi Kr. om Muaneden i Leje af deres
Bnrnklejlighed i Hirtshals, medens der
ellers kUli betult's 30 Kr., udtaler en
af HaJlstholmfiskerne til Vellds. Tid.:

San ble\" det sltsaa Alvor, at
Hnnsthollllfisker ne skal smides ud. Vi
)"-"sl1,'.\'I\'.
vilde jo ikke betaJe de 4tJ Kr. om
Ddrl,
MaanedeJl. naar den nnden Halvdel af
se jlUh'll
Fiskerne kun slippe med at betale 30
gt't ~\cl
Kr_, og \·i hnr hele Tiden ment, at 30
"k UI'l'('K r om Ma:meden maa være mere end
atorprOnok i Leje for en snadnn Barak, som
\'i bor i.
Nu har vj altsaa fanet Be~ked om,
943.
at vi sknJ S!Cttes paa Gnden 1. Fe-i Decbr.
bruar, Vi har een Gang for prm'et at
anmeldt
bU\-e smidt ud midt om Vinteren, og
det var langtfra behageligt, Flere af
Land·
Fiskerne blev ogsaa derfor betænkelige
sognene
og gik ind paa at betale de 40 Kr om
)f aaneden, men det '-ar langtfra med
I
deres gode \-ilje og kun en Følge af
O
25
det haarde Pres ira Statens Side. Vi
synes. det er en lumpen Maade af StaU
ten at behandle danske Borgere paa.
I
Det er ikl;e saa !UE'!:"et et Pengesporgs_
I
mual for os alle, roe:n en Protest mod
38
den uretfærdige 31aade at behandle
2
Folk pau, der ionigt er ligestillet.
172
Jeg vil benytte Lejli,:!"beden til at
158
i"lge
Amtmand Friis Jf--sper!'('n Tak
2.:5
for den Velvilje og gode Forstaaelse,
han har \'18t os. Amtmanden har gjort,
91
hvad han kunde for at ordne Sagen
6
paa en Maade, \"i kunde være til freds
55
med, men Ministeriet har altsaa '-'ist
74
5ig nbpjeligt.
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Skarpskydnlnr
~::::; Tor.clea den 18. Janua.. '.44 Kl. 9-14 l et mindre Olb, •• d.
"Iolen I Han"led med Skud.elnlng udover Hnet.
",ed_. den 14. Januar 1944 KJ. 8-18 I el
Syd fo..NonSe
med ~kud rel n lnll: udover Søen og el Om. ude Nord lu. S ... n.
Poll llm"l teren I Thisted Købstad m. V., den J L Janua, 194~.
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/4 j et rnjndT~
MoN'n i JJnnstf'd mul S1>urlrclning ud OVIT Ha ....et.

! 1'Tr·r/fll! (kil n . .!flflII(J,r 11,1.~4 KI, Jf- J.; j et Omraade
Skur/retning ur! f)ver Sf~pn O$! et Omraadf' -ord for S,*Tl
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Omr- 'Ulf'.
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i'uJ,iT/.IlESTEnEN I THISTED KØBSTAD M. V., u. 11
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E. Brix.

Thisted
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ts Tidende
hA..1l

eg a de Iii.

-6()O.
TjJ Kreaturmark(>rlct den lI)
•
var der tilført 414 Oi<sne, 39 Kalve
7 Faar. l øvrigt uforandret.
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1Skarpskydning

1-

-

afholde i Tor .."dag den 13. Januar 1944 KJ. 9 14 i et mindre Oml"aade
kring lIolen i Han.'1ted med Skud retning udover Havet.
Fredag den H. Januar 19-i4 RI. 8 13 i et Omraade Syd f or Nora
med s;"'-udretning udover Søen og et Omraade Nord for Søen.

~
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POLITDIESTEREX I THISTED KØBSTAD :II. V_, den 11. Jan.
E.
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jeIr-

,-æret Vanskeligheder, men helwg\is husker man bedst de gode

sen og Andelshaverne,
k-un kendt en utilfreds o

I

Ingen SllOlegaug
i Svaul'jær siden Jul.

Ile de, Som
e, og I1erefter,

Den genoptages paa FI'cdag,
cftu' at de,' er s kaffet Udveje
fOl' U nclervisuiugs!oltn ler.

for

PM Grund llf at SVllUkjrer
Skole er blevet taget i Brug til
andet FOl'mnal, har Skolegangen
været helt indstillet, snruedes at
Børnene Hlke hm' været i Skole
so m
Ægtefolk siden Jul.
. og
1 Gaflr holdt Skolekommissio.
aller- nell imidlertId et Mode, hvori deldem p!ln tog Amtskonsulent Mejlgaard, og
de,· blev ved dette Møde truffet
samm en en Ordning, sau Skolegangen kan
at Være genoptages f"a paa Fredag. Borog cl et nene fra Lyng'by, der hIdtil har
gauet i Skole i SVIIJlkjær - det
drejer sig om 25 - skal underer der vises i lejede Lokaler i Lyngby,
Menig· hvortil en nf Kommunens Lærere f lytter. Bornene fra Madsted,
ti l nt IIvidbjerg og SVlll1kjær vil i BiLil al- ler blive befordret til Ørum SkoKaffe, le, hvor de skal undervises i OpGuds holdsstuen af Lmrcr Christensen,
styrke som vil faa midlertidig Bop,cl j
Lodbjerg Skole, der ellers vnr
solgt.
Svankjær Skole har hidtil vm,!<-. ret t "cklassct, men FOl'styne!ikke ~e 'l i Undel"Visningcn gUl" det
Ram- llodvendigt forclnbig nt ind fore
tokIlIsset UndCl·viijning.
nt de

opI•
~I'I'.;

Unc-ll' I'vhminrwl1 "t'd (:Jl'UrUll
Skoh·
tal'

rOl' .vll~ndt'

Kln1itH'R V,'dkuJll-

mmlllp muatf!'t f1~'ltvl:I Iii I't. Loka
It hOR Od)'. -h'IIM lIi1ll/oU'H, ic!t,t G.P11"

Falck skal til at bruge
Oenerntol'er.
!(orpseno i 'thisted og HttnIp
skal hv~r bave Lo Generntorer.

Benzinrestril{t.ionerne er nu
blevet yderligere sl<rol1lct, og
selv RedningSKorpsene, hvis Korsel i det store og hele n'M betragtes som livsvigtig, ventet' en
betydelig Nedsllrcring i Benzintildelingen. l Øjeblikket føres der
visse ForlllmdJh1gel' om Spørgsmaalet, og samtidig har Benzinnævnet henstillet til Redningskorpsene, at Kranvogne m. v. udstyres med Gengasanlmg, hvilket
mM fra Korpsenes Side illke er
glade ved, da der jo altid vil gaa
nogle Minutter, inden Vognene er
fyret opl
Stationsleder Viggo IC r o g h,
Thisted, oplyser, at det, man
havde frygtet i lang Tid, nu er
ved at blive til Virkelighed, og
nt mIm allarede er i GMg med at
indhente Tilbud paa Generatorer_
Korpset j 'l.' hisk,<l skal havo Generator pan en Kranvogn samt
JlM den nye S.vgcbil, og det samme Cl' Til(ældl'l med Korpset i
Hurup. Det bliver Schwellkoks-

AnJæg, som nU\ll menet' l"l't hurtigt klln start" en Hil, sclv l1[U\!'
Korjlset sltal have Udr.vlmiul':.
PH.1t Stnt ionl'n i Thi,il'd har Hutn
dog en bCllzindrCWll A1l\bulm\cl'
Lil R!ladij.\"hed, ,,,afn'mt ,'Il l1d,'-,"kui,,/-! ol,,,) f",·,'g"" llll'!\"l't hUl"liR'. og G(,lIlq'nt(ll'~'l'lW ~ku lde
~n igtl'.
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Gymnasterne i Hundborg maa
træne i en Lade.
Hundborg Gymnastikforening llar
siden det Lokale, man benyttede
til Gymnastik, blev taget i Brug
til andet Formaal, ligget stille,
men nu paabegyndes om faa Dage
Øvelserne igen. Man har nemlig
faaet Laden hos Henry Christensen, Hundborg, stillet til Raadighed, og her vil Øvelserne blive afholdt i den kommende Tid.

Landvæsenskommission
om Sluseporten og Afvandings·
kanalen ved Sindnip Vejle.
Paa Ydby Kro holdtes i Gaar
en Landvæsenskommission i Anledning af den opstaaede Uenighed om Betalingen af Sluseporten ved Sindrup Vejle og de aarhge Vedligeholdelsesudgifter for
Afvandingskanalens Oprensning.
F Ol'uden LandvæsenskomnUssioI;~ns Medlemmer var mødt adskillige af Lodsejerne samt Repræsentanter for Bodclum-Ydby
T T"lI i URØ,.,G ttmJ_
eran d .

-,,-~u<\i·-;-y-ø.;J;

\.U.1.ldll.

ca.

OV .rleSte,

hvoraf der solgtes 38 til Priser
fra 1500 til 2200 Kl'. Chr. Smed'
Christensen, Thisted, solgte 14,
Krogh, Thisted, lO, Marrebæk,
Bedsted, 5, og Hansen, Hm'dum,
8, medens en enkelt blev solgt af
en privat Mand.
Stadig intet Spor angaaende
Barnemordet.
Kriminalpolitiet i Thisted, der
stadig har en Mand beskæftiget
med Opklaringen af BarneligsFundet Juleaften i Thisted, stanr
endnu paa bar Bund. Trods mange
Undersogeiser er man ikke kommet Losningen eet Skridt videre.
og ikke een Henvendelse er der
rettet til Politiet i Sagen , Det eneste, der li! •nu stadig foreligger,
er det nogne Lig af et nyfødt
Drengebarn, ikke et Stykke Toj, en
Avis eller lignende.
Politiet beder endnu en Gang enhver der maaLte sidde inde med
Oplysninger, selv den mindste Op
lysning, om at henvende sig. Alle
Oplysninger vil nalurlig-vls blh'e
behandlet m~d den stor.te Di8kr~·
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for lade Lob Ie I. ø
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Huslejen i Statens
Barakker.
Haosttdfiskere i Hirtshals
trues med UdSlIItoioll.

Stalen har nu gjort Stridt lil at
~ n:
Akkord~ sæUe de Hanltholmlilkere i Hirtl·
i forhold til harl ud al Barakkerne, lom ikke
et maa have vil betale den af Staten last.aUe
Overenskom· Tak.t.
Amtmand Priia Jespeuen har
al de store sammenkaldt 17 Hanltholmlilkere,
2 cm. skulde og lem al dem gik ind paa It under.
n og at sætte skrive Kontrakten. 11 lovede _t
68 (den for- belale den forlangte HUlleje, men
pr. Kbm.
vilde ikke underskrive Kontrakten,
i' al Sren ind· og kun en nægtede baade al beaes for 11,55, tale 0fl at underskrive.
Striden. Asr88g er, at Staten
.kulde Kom·
forlanger 40 Kr. om Mnneden al
Cle ikte gu de folk, der .elv var Ejendom ••
ar ikke noget besiddere lør flytningen til Hirt••
hals, medenl der kun forlanges
!nogJ . Kri· 30 Kr. om Muneden al dem, der
ae med Kr. var Lejere i Hansted.
Motiverinflen s"a1 være, at HUl"
særlig imod ejerne har laaet en god Pril lor
det skulde derea Ejendomme og
is Arbejderne Krav paa nedsat L·eje . Del
lejde, skulde me forhold gælder j Barakkerne
i Ræhr, og der er r:alurligvi. heller
ikke he, Tillred.hed med elel.
t gør de og-

luion om de

hedes Rudet
• forslag.
Diakualionen
over, al de
arVer var for

~ e være over

1m Ander"en
vmalfaaind·
Imuneøkolen,
lene idere.

Da en Høne
var en Høne•
De. blev '.get or t.',et ello, gik mod St,.mpe,
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i Slueroe.
Dyrene flokke.
om Menne.keta Hytte,
nogle tfl Glæde
og andre III Nytte.
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1lH'c1 god On'l'Iinjp og Jin StamtaYle.
T~ 1('11 Cl' opl'\tahll·t hos GUl'. P. Pcdt'rbl'l1, PiI('gllardell.
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To Hanstholmdrenge i
Fare ud for Hirtshals.

Ufi<'n komT
til ThisbOO
IfIH,bent Tæ
til T,histed
,ko.mmer d,
zon og EJ
.Amphltry

Deres Baad h~vde faael Molorslop og var "alvfuld af Vand.
r Mtes KI. J U,J 5 blev IIilotshals
Hcdningsbaatl aJurm('I'C'l. Aaningen
var, at lo Han~lholmdl'('nge, den 15aHl'lgl' J<"I1!-; i\ 11 li (' I' S e 11 og den
1i-aarigc El'1lllg f.i \' o n k j 1', ved
JG-Tidl'tl nU' /'i(>jl"l \Hl mrd ('11 lille
pJ'am 101' al dl'age Garn og ikke, ~i
f.lPH havde ladl'l sig :sP. DI'PlIg<'IH'S
FOI'I-(lldl'C' val bll'YPl ul'olige for den's SkWJJlH' og JH'!l\'pll(lle l'ig til Op~YlIsmandl'n pua Hl'dllings~taliolH'n,
dpI' hurtigt fik lIlanvskabd ,,,mJnf'l1kaldt og Baad(11l sul ml. Sllllltidig sP,ilrtlt' ('II )3wd('1' hl t\1l ar
Dl'pngPllc ml. 1"01' o.l )l'dr ('(t (l I' {h~
fOl's\'undnp,
Jigp,som og:.;na
l'n
J lau slhoJmkuttt'I' drltog i EftPI'/:i{lg'ningT'Il. Efll'l' llogf'1l Tids Fudob
hlll t.~ :SkipJlPJ'ell om Burd PUll Knltprpn Hanb. ng et Djl'hlik (·[lrr ha\'r1p man (und,'t PHlmnwn, dC'l' lan og
dl'ev med Gal'npIH'. Bllatlf' lJrnllllllPU

,1'

Op' Tlrr·ngf\n" hll'v hl'ugt yt'lIwholtlrw
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Ilingen,
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havde faaet Motorstop, lige efter at
de var kommet uden for Havnen,
og trods store Anstrengelser for at
: faa Maskinen i Gang igen var det
ikke lykkedes. De havde forsøgt a~
blusse bl. a. ved at overhælde deres
Strømper med Benzin og antænde
dem, men Blusset var ikke blevet
observeret fra Land. De to Drenge
val' en Del forfrosne af det lange
Ophold paa Havet, men var iøvrigt
ikke kommet noget til. Da man
fandt dem, var Baaden halvt f,ldt
med Vand.

80 Aar .
Rentier Jens P e d e r s e n, Hurup,
kan paa Mandag fejre sin 80 Aarsdug.
Han er født i Nordthy, men har langt
et i Syd-

.4ærel- rTeL en ra k,~<u' lian " st~re
Arbejde gennem de mange Aar.

= -'Oll:l

Kufferten var ikke farlig.
Politiet i Trusted fik i Ai~ MeddeleIse fra Johan Thomsen, Dansk Beklædnings Magasin i Vestergade om,
at der i hans Forretning henstod en
Kuffert, som man fandt noget mystisk! Politiet hentede Kufferten, hvis
:indhold var ganske ufarligt. Det var
nemlig noget Dametøj, Strikkegarn,
Brevmappe osv. tilhørende en ung Dame, hvis Herbergs-Vandrekort ogsaa
var til Stede. Hun har ikke antneldt
noget om Taskens Forsvinden t.il Politiet, men vil faa sin Kuffert udl",-eret, naar hun melder sig engang.
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Jens Chr. J e n s e n, SIi·
strup, fylder i Morgen SO Asr.
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Nok en .Folkekasse·
IIlststørste
forsvundet.
lørk.
Pra .Thlsted Havn er der for·
største i svundet endnu en af de Kasser,
'd Hensyn Lastbilerre bruger, naar d.. kører
r Havnen med Arbejdere. Kassen tilhørte
'iskerib.se Bnlreprenør Høje Kristensen.
Del er vet sandsynligt, at det
er rykket
er som er aodre Botrepreoører eller Vogn·
mænd, der .Iuner· de Kasser,
der forsvinder.
se
godt et VI er snert en Million Radio1942,

Resultat
i den

I • t e r,

Thisted

lyttere.

Antallet al Radiolyttere er I Aaret
1943 steget med 39,000 til 982,000.
I Thisted PolItIkreda er lyttertallet
.teget med 545 til 9327 og I Ha.slng·
Refa Herreders Politikreds med 85 til
3962,

Vognmanden tog Orus
uden Tilladelse.

om·

HaD blev dog frifuodet
ved Retteo.

lilie

Ved Retten I Thisted afsluttedes
I Oaar en Sag mod' V nmand
N. P. Dragsbæk,
, der
var tiltal! for at
tilegnet sig
et større Partt Orus fra Statens
Orusgrav i Aarblerg. Sagen beo
,handledes under Medvirken af
Domsmændene Snedker N. P.
paa Nielsen, Thisted, og Odr. Johs.
Social· Hornstrup, LIlie TOdbøl,
Vognmand Dragabæk nægtede
uden sig skyldig I noget som helst
I t932 ulovligt og fork
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vil hlivn for kostbarl for

G1ll"11H' I'j\'1',

og .(1Cl' Cl' i
lhv(l]'l Fald ingf'n ht'l' i Thy, der e1.'

.n!milldp!i({(>

,<:.101'0 nok d('l'Ul.
V(\I,! dl' store A "l lkIIOrusgUl'111P1'it']'
i }\obC'nhavn -er dt-"r
~lOk . .'5l1ftrcre ~Lu1ig. ll(\d d ('rfo-r. ;Mpn
]flYl'lgt. hal' mUJl visst' Kaalsorter, {leT

Ol'

mor!.'

mod s lnud s d)~gUg(l

'ond an.drC',

og . naar mali, dyrk(~r dem,

vil man
all "l " ,pro Sikke,' llaa al have Kaal
el Slykke hon j Tiden.
Der er Bud efter. »Folkekassernlk
Kriminalpoliliel u Thisled har i
,L .bol ruf korl Tid laael Anmeldelse
OITl, a.l del' er sljaall'l .ikk-c mindre
anu LI'o 'aof do ) lro!,kcku,ssDr" som 00n y'ltes ,lil rul 5Wllc pan J-astbiJ.erlle,
naar <le GkaJ JH1Ug~S HI ,Arbejdcr - '
transporL Ingpn af do tic1Ji.gerc annlCldle Ka.5sC'1', ,dN' rel1ra'senLerel' en
Vwrc1i ,a.f ornkdng 5QO Kr., er kommC'l til VrjC', og nu f'rdol' ig('o sljaal onl
6n,
11IJlOl't'lH]e Enlrepronør
Høj ()-Kl'i s t~n s "n.
Dell var SOUl de
'li<llig("fo s ljanlne Kasser ,anhragt paa
Parkc"ingsplads ou vqd Ha"nen i
T.hislod.

J.,md.

Glll'. Vilshollog: Hu·
S L l' U,
Vi:->hy, 1I01dPl' b\,hl.H'yllup
'A{amlag dc:>n 17. J"anuar.

J{øbt Dæk uden Tilladelse.
En Vognmand pall. Thyholm, der i
19~1 h ~\Vde kØbt 2 Slldbane<\æk til en

Pris af 630 Kr. uden at indhf"ntf'_ Tilladelse, vedtog i Gaar i Retten i Vestervig at betale 200 Kr. i Bøde til
Statskassen.

J{ørt med en andens Numer·
plader.
To Næringsdrivende fra Thyholm
er ved Retten i Vestervig sat under
Tiltale. tor at have overtraadt M.otorloven, idet den cne pas. en Tur fra.
Hvidbjl!rg til Aarhus har benyttet en
ikke-indregistreret Motorvogn med den
andens Numerplacler paa. Den E;>ne af
de Tiltalte vedtog i Gaar en RodE' paa
100 Kr. Den anden var forhindret i

at møde.
:(Fortsættes Side 5).

po·

m-

un '

J yd sk Kvægavl sfore n in g i GQtl r u p.
Ptln

fIlIIilIli"

!\f

fin!'/> in!r.l· .... .::I;:I'II·C'rln

Fødsc1.cIag.
__

~. _

..

"':1 -0- .. -

,_o

•

tJ;1a!td milt. tld,nd.

_.

•

•

•

"

-I

•

- ,-

•

• -

•

Del

"

,

,

•

l••,

l

,

-.
Vel' med til at skabe en snnd

rfdelser i
rringskort-

,•

Basis fol' Danmarks Stilling

•'æren.

-

,

i det nye Europa gennem en

, ,

({klir Indsats. Kæmp med Det

,

danske Rcgimellt i Yaahell-fl

k Hyl
_.

_n.,.

........

'IOn

;

F.I.

Nærm{'rl,'

•

,

01,l~'ni1\~{'r

H.. [ ..... "l.ow'n ... d~

anl!_ (l1'13!:t'1",'
J).n~ntarL

,

"

,

- '~~~---,,.. ,,~'~ •.I"",,: ':.:";
lllewerlallpllø'.n
I
,,~

,

'II'

,

. ..

""

blev Ikke opfYld!.

,

BlwRaørd"llade • T It: 138

OG REPARATIONER

~

leveres .raheo overalt

Tt'lofon 248 • Thløted . N)torv 3

,

helall

blive

I Overordentlige

Foranstaltninger. \

SkarpskydDiD~

Tirsdag den 18. J8nu., 1944 1<1. 8-13 l et OmrdBde umlddelbBIt
ll. .. Ve.f for Vejen fra Fuddert~bol til Snelstrup.
On.dau den 1U. Januar 1U44 Kl. 8,45-15A5 I et Omr •• de Syd for

-
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Nurtorp.
Politlmeøteren l Thl,ted Købstad m. v' l den 15. Januar 194-i.
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søges omgaaende.
..
Størrelse underordnet,
IVAR NIELSEN • Tlf. 859.
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A. sistanc" ved Regn·
A. Andersen.
A. ylg8de 15, Tell. 16.

f,,,,fl,' ... lir< IQ, ell", eller Altale.

Værelse med Varme
t'5

\.m1~88l'l1de.

Henvendelse

Re.taur a nt "RItz".

M. Brandi Pedersen
Bagøri " KomMo,j
N ø r r e g a d e 29 . Telefon ro3
anbefales

BeslllUng paa al Slags Bl'lld
modlagel
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Dag 5
anden Købt Dæk uden Tilladelse.
Bn Vognmand fra Thyholm
dette al
købte i 1941 to Slidbanedæk for Strid
om en
650 Kr. uden at Indhente Til·
Od
økono- ladeise til Købet.
gaard
ioteksI Vestervig Ret tilbød Domme. Land
n rum- ren f Oaar at afgøre Sagen med OddE
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ud- varer fra 17,00 til 7,30.
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Skarpsk y dnin g
lI.Choldr,'1 Tirsdflfj dpn 18. JrmtW.r 1044 KJ. 8-13 i et Omrnade umiddelbart Vest
{or Vejfm fra Faddp.rsbøJ til SnejEtrtlp.
.
Orwlag do'! JO. Jrmuar Ig4~ KJ. B,<t5-1ti,45 i et Omraade Syd for Xørtorp.
POLITIMESTEREN l THISTED KØBSTAD M. V., den Vi. Januar 1944.

E. Brix.

Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet.
Neden'itaaende Priser og Av~n("f'r maa - U~n<H:t tidligere indgaaede
Aftaler om højere Priser eJler Avancer - ikke overskrides.
Priser ved 5a1g Lil Detaillist
Frls ke Æg.
Storkøbenhavn
eden for Stor·
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paa Slagteriet her har haft nohar flere Gange i de lPPeI.
;)ryd gen nævneværdig Stigning i Le- Der
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blk! \'eringen af polte, der leveres 12 T l været Bombeattentat ~ ..
de Kiosker, som C. w. Je;:r ~otI
el' -13 om Ugen mod det halve for
j Aarhus.
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nogle Uger siden, og det har

