Kr,
Smukt Resultat al de toretagne Indsamlinger
Til KJihlløll~r-lndSlmlingen h.r
. Munk M.dsen, Klitmeller, yder""'" modleget :
20 Kr.,
Morso
25,
I 25,

,

Vorupør,
i
489,
Tidende 16,253.11, VestOll Vesljydsk

1394.

Hirt~

. Niel·
Chr.

X, Bed·
Bonde-

130,

• tO/.
Fjerrit,lev,
Kæret, IO,

70, C T.,
Khlm elJer, 100, Viktor Chr, Ander·
len, Hirlahala, 50 Kr. I.I! er der
iii den <;idsle Indsamli ng ind kom-

men 94,243 Kr. 14 øre.
den ler.1e Indsam ling e r
mod taget ;

Arni. Tide;;de 25 Kr I
' " Andersen, Thisted, 30, Den
Bondestand. Spare.
Købt nhavn, 70, iall 125 Kr.,
I

er lil lersle Indsamling

ia ll 30,325 Kr. 96 øre.
,,,m ,n.
gel givet

ha r de Io Ind •• mlin-

124 ,569 Kr. IO

-

smukke Sum

øre.

al

--

T.k lor det nU!I!'e.t stoalilede o
prisværdr~e. R~s u lt.t, som el I 'Qg~
over fOlventmnjl:.
Hjertelig T.k lor udVIst Vetvilhr:.
og Tak lordi alle BidragY dere
pDI! denne Maade har be vi Bt Del.
lugelle og M~dlelelse i de eller.
I.dtes lunge Sorg.
Nu. Klitmøller Fiskerleje Skulde
opleve d~nne Itore Sorg ved Io
Ulykker - med kOTt Mellemr um
- og en Ind,Bmlin!!: lil Fordel
for de ellerladte blev rValrk .. !
hnder Bestyrelserne lor de I~
Piskenloreninger Anledninj2 1iI II
s amle de! hde under et. Grund.
laget hedor er, al de elte rladtea
Forhold er ens med Hensyn til
Tab al FOflorger, men Bnkernes
Forhold er ikke ens med Hensyn
til lader løse Born, og efter VI,l I
Formening skulJe der gerne la'!'u
ligelige Hensyn til hver enkelts
Porhold deungaaende ved Fo r.
deling af lO dkomne Midler.
Vi lorvenler, al Bidrigyderne
velvilliltst deler vo r t Irerllilatle
Synspunkl, og ual remt der ikke
fremkommer nogen Anke her ovu
lor, vil de to BelItyreiser veG ler·
sle ghne Lejlighed 9amles til el
Mode lo r al tilrettelægge en Ord·
ning a nguende POldeli ng og
Udbetaling al de t indkomne Beløb.
Endnu en Gang hjertelig Tat
til Bidragyderne lo r d~n gode
Hjælp i e n tu ng Tid.
Med venliR Hilsen I
Kll1moller Flske rllorenlng:
Jena Konge, Po rmand .

mod taget følgende Ira
Del indkomne Beløb,
midlertidig In- Cenlrlllforenlmr:en for fltke rllnrentn.rr:er
l Thit ted Amt:
P:::~::,::':':3 lor This led

I)

lor Klilmølle l
og Cenlra llorenln.
i Thisted

/len
Arni, bring er 88mlli~e
nær Bom Ijern - en

Anio n Jensen ,
formand.

p Munk- Mldsen,
K ... erer.

ver:

An- .lIerede nu Maleri.lepri.err.e vil. ku nde vel bl ugeø RSllerdæk. 01'1
gin de næppe blrve I.vere, selvom vilde 11ft kun blive Vanl,tliRhedtr
mod min v~nlede no~re A'r, og
IIlrd O ulvhlleddernc, men der
lage det s k~lIedel Plad. til
hegy ndea, n i" om m.n
, l
kumte .ikre .ig

.. _____. _____________._________________-:-:-:____

_.~I_N::.v:~~.:~,

paa la
En Række jernbanetog beskudt og mange
Mennesker dræbt eller saaret
fri tyak Side meddele.' I Dur
ved Middag.lid ang,eb nogle allie.
rede, lavlRuende flyvemllkiner
A.rhlla By. Enkelte Bombet IBldl
I Univerallule.1 Nybygning"r og i
tlel omligllende ViII.iVarlcr og
anrellede Skider. Enkeiie undre
B1gninger i Byen blev let bUka o
digede. foruden nogl~ Inke Polit,.
mænd bl~v IO danøke CiviliBler
OU"r lor Anij"rebet, liguolll liere
l I . .edel.

1i1.t~d ...",t"

'·11 hvorle,I.,
~11'row~mtn

,,,"' ved tllll
Medvirken
(Alter t
Ol;

j."".!!

Peler

Hellfikun ('

.en (CeUo)
tierm." Kj
der Ic" nOi;

De øvrige lurede kunde eller mell"l luV
Beh.ndli,,!! bfinl/u hjem. Del Kebenlllvn

brød lur t
dleJe. lill 0111 l'uldrtnlll!lig Alge Liublnf,
Nicllen, Silhbnrl!, SI'stefm",ter .uliluerel,

Henry PelerieII, Ribe, Fru KøbDer er
m""d Nygaard oll hcndel4'Rull/c Men hu.k
OaUer, Silk"borg, tami den dra,!hle
Onrde]"r laudd.,,". Hu.tru.
Alt .. dlol
Ved Nr. Vium \llev cl TipvognlI Alten
10J;!: i Wright, Thon15ell & Kier, Oldlld'oP.r
Brunkulsleje beskudt BI allierede I Thj.t~d .
Flyvere, hvorved den godt 20_RBrigC 'Dlgt.
Br~m.er Ca,ll"nl"n, der BlammeLuftangreben_ p •• Jern- de lrp TirllrUp ved Ebeltoll, blev
ben.tog.
dræbl. føreren BI Tipvognsloko·
S i I k e b o r {I. Under Overllyv· mollvel, den mlJaldrende Harøld
rllng el .lIierede Mukin cr landl Jen.CI! Ira KøbenhBvIl, blev leUere
0' I
der i Ollr Middag_ LlIflkampe 'IIrcl.
faar
Sled over Midijylland, OR i nogle
Ved Bøvling og Skinild laldl
Vester Y
Tiiheide blev TOI!: be.kudl Ira al- der nogle Bomber, men diue elli· Mandag
lierede flyvemuykinu I et Tog, plodercde ikke. Ved Brande blev
Forma
der blev bctkudl under Ind kørsel en Rangermaskine, der var pu lIalrd,
m Hampen SI., blev tre Mennuker ' Vej Irl Helning III Brande, ved Mlndeor
dræbt, nemlig den 22·urilre Med· Indkøfllcn lil Btlnde St.tion rlml VeSle",t
deref1er
hjælper Hury Sørensen, Sønder- BI liere Projekhler IrB flyvemuki •
• Iyrer M
ij"øde 30, Silkeborg, den UoaRrige ner, men inllen Mcnnuker kom skabet. Q
Gaardejer Maltin Lauridien, Div. til Skade.
Kr" og
,klid ved Give, og den 33urijle
Ved Ankomtlen lil EnguVlnlf pr. 1000
Form.
LokomoliYlører S. A. KnudIen, bleY ti Ood,tog bnkudt, uden II
.Islulled
Brande,
der kom nOllen lil Skade Der aen elte
fire Personer blev Y38'Cl. AI skele kun dnlle materiel Skide der I h
diue millie ReJ,ebnd Bøq,e Han- lIDI TORet, og nOR le Ledllinlftr Io Besæ
len, EjtlrUphohn, sencre hlvde del blev bc~kadigel. En tom Tank. Del ve
ene Ben 11I1puluel pu Sygclmlel. vORn pu BordinR SI. ble~ liReledu Ejendo
Bu~lnl
l!f1d~ide( e blev fyrbøder
Niel, bttkudl. Heller ikke her kom dN
delle ak
Ja cob Buch, Brandu, øøørel DR 1I0gell til ;)kade.
Landbr
IIlulle indl a, .u~ es paa Sy,llehurret.
Til B
Jrllsen.
Bubbel
OK landl illlicn Om lld til Helmnke· frelse er GUll tor Ol hOl den Oaardh
lil/heder
~I ollu Ilarre" or der UrJRlllj{e Ir~ valglu
Dermed Ilk Udvalg el dr n "'liRke. D0I1,'n", I"'an (lmlKltc, II ~fdl'lde
de Bemyn dl.l(ftu, Ol{ De llilpro lek· luvde vlerel en pligloplylllrnde De ny
Id .hl lor ellll/UI" ByrIJlIl"I , nu r Mind .lIvel pu limelige lom p..
O,
det er IIllrdijlt.
del undelige Olmude , Hin VII
S1rllmll
o
•____
i Thi.ted el vilhoml Medlem .1
hø I,

Vester
renset

I

_

_

I

~_

..

.

...........

-

~.

M.rkl_gnlngen begynder

AfleD KJ. 16,"5 of'!' varer iii KJ. 1,00
r'ærdselslygterne tændes 17,10, og
_lukkes 7,\0
j

Tvungen 17-Lukning
i Thisted.
Lignende Restriktioner
ventes over bele Amtet

har delle flere Grunde. De bruger
selvfølgelig en Del Lys i Tiden =
KI. 17-19, men vi vil helst uod·
gaa at genere Foreningslivet, og
efter KJ. 19 daler Strømforbruget
til Halvdelen, og saa er Spæn·
dingen ovre. Det er jo Ikke el
Spørgsmaal om Brændsel, men
om Maskinkraft.
Iversen: Der blev'jo, mens vi
havde Sommertid, lak tisk lukket
KI. 17, og der er ikke noget al
sige til det foreslaaede.
Ole J e n s e n spurgte, om der
ikke om Fredagen kunde holdes
aaben 111 KJ. 18 af Hensyn til de
Folk, der arbelder udenbys.
M I k k e I s e n svarede, at Ud·
valget maalle holde paa, at der
hver Aften skulde lukkes KJ. 17.
Der kunde lige saa godt ske en
Overbelastning om Predagen som
paa andre Dage. Men Kontorer
etc. havde Lov al begynde tldll·
gere om Morgenen. Det var Tanken, at der maalle være et Kvarter
III Oprydning, saaledes, at der
skulde være slukket KJ. 1711•.
Oscar A n d e r s e n kunde tænke
sig en Henstilling til de Hand·
lende om al slrYRe MIddagsluk.

Ved Thisted Byraads Møde i
Aftes lorelaa en Skrivelse Ira Thi·
sted Elektricitetsværk til Byraadels
Bleklricitdlsudvalg, i hvilken det
hed, at Værkets Ledelse til sin
Porbavselse havde erfaret, al
Handelsstandsforeningen i Thisted
havde vedtaget ikke al følge Vær·
kets Henstilling om at nedbringe
Strømforbruget I Tiden Ki. 17-19.
Man saB sig derfor nødsaget III
al anmode Udvalget om al drage
Omsorg for, at Porbruget i det
nævnte Tidsrum nedbringes for de
første fire Muneder. Videre hed
del: Vi Rør opmærksom PU, al
Værket ikke kan lage Anavarel
for at køre med en dagli~ Maks/· nlnRen.
Borarne.'eren: Det finder de
m.lbel •• lnlng po. 100 pCt. .,
nok aelv pli.
Maskinernes Ydeevne. Værket har
Oscar A n d e r I e n: Ofr er en
_ . - . _--_ .~-

_.

jer;
Ung

.....-

holdt denne Allen.
... ,

AftenskolenlBynet.

.~~e
:m~~:;
.
Indskrænkning
. Sørensen,
an øllagJe

Kl. 16
KI 20

-.

TI
T

Kl. 22

A'
Onsdag del
Kl. 15 B

:{I.

•

16

T

KI. 20
KI. 22

T
"

L

rog 93,121
Da Eleklricitetsværket er meget Ved Bazaren
righoldig
var 37 Kr. slærkt betastet i Tiden mellem KI.
17 og 19, har Byraadet elter ind- ,...
at man nu
-bekæmpe I· trængende Hen~lilling fra Værket
[øb, og .t ved laget, at fr. og med TorslO

kun var dag d. 2. ds. og til Udgangen

fe var rene. af Februar Maaned 1945 er
~ disse to
I iii at laa det forbudt at bruge Lys i
Hvis ikke Butiker, Kontorer og Lagre
erefles til efter Kl. 17, dog at Forret- Køb
ninger maa have et Kvarter
Igtes Chr.
til Oprydning.
Andersen,
Overtræåelse af Forbudet vil
Frøkjær,

s,,,

iso r gen· medløre Afbrydelse af Strømmen.
, Villerup.
Restaurationer omfatles ikke af
Forbudet
MM
er.
Samtidig henstilles til private at
ndkøb af spare mest mUligt paa Strømfor·
Torsda 2.
lat i Kraft
Thisted Byraad.
Hotel •
øbekorlet bruget.

aar M~rdens der
lianerede
l. Prisen
Strømper blev Cyklen vundet paa Nr. 29t
1,85.
(Erstat. Nr. 1223). Herretølet paa Nr.
lende er . N" 1O (6Er8tat. Nr. 223) CigaretIerne paa
r U}'Jdig- L r. l Ol ~E:8t._ Nr. 70~. ?~vi~st~~n.e

Ved Snedsted K. F. U.
Bortl
ng

I.

2.

3.
4.
5.

~:

8.

for det f,!ode Arb"jde, h8n gennem
mange AB' har udført i Kommiij·
•
s'onen.
RolI b t I Thl.ted.

Del I<o,n,"unole VAglvæ,n I Thisted
hAr e",ll1u lI,ko holl AH,.,e, of v",.cnl·
lig Belydnln~ ut ordne. Dcr or o~88a
ved Nal fredellRt I Byen,

Bøder lor Undladelse al at være
SYaekassemedlemmer.
Det sociale Udvnl!! i Thisled
har indberettel til ByraAdel, .t 78
Per80n~r

ikke har oplyldl dl'reS
Forplif,!lclscr til al slIIge Oplogels"
i en stKlønnerkendl Sygekasse eller
SYRelor8ikrinK. Byrundet ved log i
Alles al ikende dc pa8Rooldcndo
hver en Bøde tlf 13 Kr. Hvi8 de
ikke inden ct hAlvt Atlr har op·
fyldt deres Forplil{t ISCl, lIIi81er dc
~ellen til .t blive nyd,'nde SYKl'·
kU88ell1edlcnllllcr Oll Retten til
Alders· Oll Involidl'runle, ,

Paa ,<

l'n All,
i ThislC
denne :
lor de
der bet
muaiko
al lors
Mødel
hed,
8crede
Insh Il
lI1ellel.
end v
Oll Ud
i I'oolli
II Idrif,!
Tonev
.0111
8ket~

dt'Il,

Næ

. I __ .

•

LO

Ollsda~'

i

Flyverangreb paa
Fru

,,~'"

J'~~ .... ,.

l(r",to~Pr

og

Llnrlt.:'gnl'.

, ,.h-. 'CO" !kk~ lI i,l.
I },I"'c MIr"'1 ni ""
". J,./: ,-il h pn ,ljU •. ,
111 ,I,' l~ I1.'~" u<ll ~,,., . h.'
~ "" "/:""" 1"<'11,'_' ""
I)~,,·nlc om Ilt 'PM'"

I .... 'M1mmpn. " .. utli,<r

In. P"r pr 0(.">Il"
UI/,'r
til NrmiLh r
J;

Bl'd,;t.~1

Iy.~k

Sid"

J Dao (den

m,'lId~lt-~:

:J!. Ok/br. 19·14) ved 1J1iddanHlid an-

Flere TOfl beskud! fra allierede Maskiner
Silkcbo~g.

T,rsd~S

(RB).

I

, Flaade- 09 luftaktivifet
ved Norges Kyst
kenderIle forsøge Landgan.g ved
Narvik eller Bodo?
K;"il, Jr"Of Aldl!l!ng~T IIf Admiral .\[ (I Il r II ~ F1and·"
slrrk"r krod,~l'r mnkrilljt llnrln og
Lofo!pn )[1ltI {Ir j n"rg"n forlx>rt~1t
rai!. ('l n.llil'f·'1 J.nntl.lmllg.~.({,r~o-'i ,""ti.
XIlT\'lk ('lJror Bod" lmirlll'rlid kl\ll
,1M' 1Ilrud~'~i ml';!,'1 haar.-h' Kamp"
Pllll d'FW Punkt"r. ilanfrpmt N
Ted

ioiær (Illlkriog

II Ha"1l l",nSf~t

Fln·l'ma.,lun"r
& Gnng Ilt rOTrT"P Jl'-b<'\'lToec t;"r
n og i th) om·
ilI1

med IntM'·

I'nl/l'li;;li.1' l.uH·
g'>tA mml Syd

I

dt'fl

1W;Ir.'OI;1'

1..lnd$llnl/"sfor,ol!" hJi,'l"!' fOr<>tngt'l. dl!.

d,' i rlrn Sf'n"rp Tid .'r l>l~vl'\ udb)"g_
g~1 li! .'!tærk.> n{lrw;lning.o;v<Jjrk~r

mC)I(V'f"rcr
Brand~.

s,

L.on,lon
Ol", Ch"r
"

1,

,Ilde

Y"'r~

u<llnlt ..

"'li"

... \_ ... "d,'" l

.. lUenlu•.~ker dræb . o;: 8 snaret.

Under O\'erflr'-mns ~f ~Uicrede
J\-b,kmer f~ndt d.-r i /l-f,d.l"'lI s
[.uftbmp~ Sted O""r Mldtj)'IJ,lnd,
Wil", "~,llo,lfe~ d,'r- og ,nogle Tilf.dde bl~,' TOI:. b,,·
Dom Iilllill<'rol! L"k~ skuclr fr~ 3m"rcd" Fkvcn>askm"r.
nft nltpl'1'<le fra I
I et Tog dcr bic> b~~kudt undcr
Indknrsei' tI! H~mp"n StH;On, blev
lre Mennc~ker drzbr. nemlig den
tl~" til IJr/;"nrlll1'"
~ i DlodN.
1l,'1
2~.;tarigc Mcdbir!pcr H~rry S <I'
r e n $ e n, Sl1ndcq;"d" JO, Silke·
Il. nI $lrumrntlu
borg, den .o-alrigc G3~rdclcr
\'l~ dar "t"~r.• Ll-';
. 17 og j Buukkl'r l.[utln L ~ u r i d S e n, G,vskud
"ed Gh-e, og dm 3j.aarige Loko·

SjtIJat!OIlI'll i
or Tid~n af en,

Den

nreb /logh' allieredl' lav/naaende Plllvema,'Jkin er
Aarhll,~ By. Enkelte BtJmber faldt; UlliveJ's it.elels
!\"ybunnillfler og i del omlingellde Villakvarter og
anret/ede Skader, EnkeIl e andre IJyoninfjcr i
Buen blev let beskadigede, ForlLden IIoole tY8ke
Politimænd blev JO danske Civilisler Offer for
Allgre{Jel, ligesom flere Buaredes.

Hojepl\'n'

:J"klricllplo;,wrkPI j
faa. Jo o .. br"g~,.n" ,
llf at bl,ntc 1T1I'~1
!lUn~" j ,h'l ,oammu

I. November 194,1.

t'"t_ lpg
III<'0t,·"I""ne

/:"118

IL

Knud.en,

7 Personer bl"v saUct. Af d,W.'
mntu ROJsebud Borge H ~ n S e n,

1'11 r/am"ul"\'
~n",

,'ild"

lalh'
Ejsrrupholm, ~enerc have dn cne lu .. n'lle dpn
B"n "mpu,erct pu Sygehuset.
End\'idere blev Fyrboder Niels
Jacob B u c h, Brande, S~~fCt og
ma.atte Indl,.,gges p:'" Sygehuset,
Dc ø"nge Saarede kunde drtr Be·
handling brmges hjem. Det drejer n~.~
sig om Fuldmægtig A~ge N I c l •
s e n, Silkeborg, Sl~gterm. Henry
P c t e r s c n, Ribe, Fru Købmand
N y g a a r cl og hend es 4-aange
D a t t e r, Silkeborg, samt den
dr~bte GaardeJef L a u r i d S e n s
Hustru,
Ved Norre Vmm bleV' er Tip,
vogns,og i Wn~h[, Thomsen og
Kicrs Brunkulsleje beskudt af al·
liucde Flyvere, JlVor~ed den nogle
,;"~~
og ty\'e~aarige ugifte Bremser Carl
J e n s e n, der st~mmcr fr:l T ,r· hvilken
strup ved EbdlOft, blcV' dræbt. Krigen i
Foreren af Tip,·ognslokomotivet, Jndre Irsk
den midaldrende Harald J c n s c n
fra Købcnhavll, ble" lettere s:I.~.
ret,
Ved Bevling og i Sk:!.rrild bIdt
der nogle Bomber, men disse eks·
ploderede ikke.
Ved Bnnde blev en Rangerma.
skine, der var pal Vej fra Herning
lil Brande Sr:ttion, ramt af nere 2000 Kr.
PrOjektiler fra n)'"ema~kiner, m~n
ingen M~nnesker kom til Sbde.
Ved AnkOmsten til Engcsvang tCD ti! i
St:ltIon blevet Godstog be~kudt, mun\'~
uden at der kom nogen ul Skade. \nlel. p"o
der ske te kun ringe muerid
Sbde paa T ogtt. og nogle LednlOger blc.v be5kadiget.
"O
En tom Tankvogn P~l1 Bording
Stadon ble\' ligdcdc:s bClkudt, HtIler ikke her kom der nogen til
Sbdc.
I
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"

sig tysk Afsætningse fra Hollands Kyst
T
histed
Alderd
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Vagtkorpsets forste
Anholdelse.
En beruset Mund, der solgte
Snorebaa.nd paa Thisted
Jernbane tation.

Hill'bPJrll\

Vngtkorpset i Thisted forC'tog i Af·
tes for forste GHUg en Anholdelse. Det
drejer sig 0111 Cl\ N~'kobinfreuser. den
3S.nnrige Cad ehr. S p r e 11 s e n, der
gjorde sig skyldig i ulovlig Ombæring
nf \"urel' pna Banegnnrden i Thisted.
Herfra var hall en Gang blevet \;st
bort, men han kOlli tilbage og generede
de Rejsende. HRlI \·ar oJtsna stærkt
bprllset. San sPIldte ilian Bud efter
Yngtkol'pset, og Mnndcll hlev fort til
Arresten, l1\'or han i Vidners Pnnhdr
erkendte, at han \'ur bcruset og lmvdc
forsØgt at sælge SllOl·cbuilnd. Moltnbletter, Barberblade O.S.\'Arres:tfor\'arer Magnussen kelldte
Manden, For en Ugf'S Tid siden havde
hnn set ham med nProwkol1pktionen"
pnn Storrtorv, og nnmodet ham he::ttt'mt om nl forind.., ThistE'd og rejse
hjt'm til Nykohing. 1M gjol'lle han
imidh,' rtid ikke, og nu fortryder hnn

'remtiuell

det sikkert. Huns Vurer bliver uden
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Da Elektricitetsværket er meget stærkt belastet
~~::::; i Tiden mellem KI. 17 og 19, har Byraadet efter
~~~:;: indtrængende Henstilling fra Værket vedtaget,
at fra og med Torsdag d 2. ds. og til UdPergangen af Februar Maaned 1945 er det
ukkel I
...benl
forbudt at bruge Lys i Butiker, Kontorer
og Lagre efter KI. 17, dog at Forretninger
maa have et Kvarter til Oprydning.
,"g.
.I.

KomIlerede

Overtrædelse al Forbudet vil medføre Albry, ." delse af Strømmen.
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Navnene paa de dræbte og saarede
A /I r il II 9 Ifølge don I Our lore- Slud. med. S.ren Ch,1,1I8n Niti.
len, Nalurhl,torllk Museum.
Ilggl'ndC Opgørelse har Bombardementel f Aørhu8 koslel17 Denlke Tømrer Chrl,lIan Anderlen, Jyl.
lands Alle 2.
L Ivel, m eliS mellem 30-40 blev
snllre!. I-I em l blev de 25 Indlagt Prk Ourll HøJ8Ra.rd Andenen
pa n K ommu neho ~ pll8lel,
De d ø d e

er~

F rk. Lilli Laur-

aon, W.rum.gade 5, A.rhu•.
Fru P ••• ke Poder•• n ,

Ohr. Rlchardta.oJ, A.rhue.

Liv.
r

Murer Chr. Krogh, Fal.teragado
5, Aarhu ••

Joraml•• Chr. Laur.en,
Fal.toragade 7. Aarhu ••
E.wald A.b.nhu., A.thu ••

Murer Anton 1'1/10" .. 8 Ande,•• n,
'Sam.agRda 21, Aarhu ••
Tømror Svend Jeppea"n, Lundbroeuade 3, Aarhus.

PaUe Søren •• n, aal·

agenre. 70. Viby.
Repr....nt.nt Poul Helmer Jen·
sen, SOlsorteyaJ 6, Aarhu ..
Murer Ander. Chr. Jørgen.an,
Peder Skramsgade 42, Aarhus.

sene·
som
dyrke
-den
Kultur
lørste
:ned et
visl heil
al denne
Folk .

Murer Harald Jørgen.en, Sta·
dlonalla 9, Aarhus.
Knud K. Olesen, A.rhu ••
Arbejdsmand Søren Mar. S.rensen, Guldberg.gada 141,
Aarhu ••
Ellen Hansen,
89, Aarhus.

Mallevangaalla

Janson, SlIkeborgyeJ 18,
Elsø Johanne JOhansøn, Klo.ter·
gade 70, Aarhu ••

Bil· Elektriker Ivan Severin Seren..
rJe Io rsen, Borup.gade 18, A.rhu ••
fOlsvund·
io el
De •• arede.
og det
Pølgende Aarhuslanere blev SIl8
al
lri haardt kvæstet, al del var nødven·
digt al Indlægge dem pll8 Hospital:
k,. r Porretningsbestyrer Bil Chrlst~n·
sen, Langelandsgade 213.
Repræsentant Hans Oeorg Orønlund, Vestergade 77.
Rørlægger
Henning Bjørnholl
Ouslavsen, Sjællandsgade 91.
Rørlægger Carl Alfred Rasmussen,
SIlkeborgvej 110.
Pru Victoria Jensen, Tordenskloldsgade 5.

"

r

er temmelig sikkert Løwll_ Men idel
---- slore . og hele giver Filmen el
ypperllgl Indblik. i vore Forfædres
L,v
Færden, 0R den har en
kulurel Opgave. Den
0gS88 med 8tærkl Bifald.
Piln:en bleven lorevist
~.bl"ne
i Thi.'ed.
P. N_rg •• rde
Jubll.llmo

Byraadlmedlem, Vqtmesler P. N .....

•
KlllhrlnebJergvel III.
Tømrer Rud. Lund Hanlen, 8teln.
mannsRade 13.
Temrer Carl Emil Jeppelen, ScIr.
RInggade 73.

Ove Jenøen, .. Værn-, Kalhrlne.
bJergveJ.
Pru Esther JOrlusen, Willemoes.
gade 16.
Hilme r Mikkelsen, Trepkasgade 2&.
Pr k Ca roline Nielsen, p. I. Ro senl.
gade 3, BjødstruP pr. Tranbjerg.
Prk . Anna Chrialence Madlen Niel·
sen , Kalhrin ebJerg Ungdoms.
hjem .
Mulerkont rollør S. P . Pedersen,
Høegh Ou ldbergs gade 93
Pru Tofl, Aarhu s.
ArkHekl Carl Wlndelefl, Sdr. Ring.
gade l.
Arbejderske Anna J osephsen,
Sludsgade 66.
Arkitekt C. P. Møller, Stadion.
alle 56.
Tømrer Hflmer Michael Ancher,
Gertrud Rasksvej 4.
Maler Kaj Sørensen Møller, Sø·
lystgadE' 3 C.
Arkitekt Max Boye Rasmussen,
Hanld Jensens Plads, og des·
uden en Mand, der Ikke var I
Sland t1l al opgive sil Navn, og
som Ikke bar Legilimalionskort
pu sig.
De let sa.rede.

•

BUer al være blevet behandlet
paB Kommunebospilalels Skadestue, kunde følgende bringes til
deres Hjem : .
Tømrer Prede Christensen, Teglværksgade 16.
Seminarieelev Abrahamsen. Otto
Rudsgade.
Arkitekt Max Boye Rasmussen,
Harald Jensens Plads.
Stud. med. Jobannes Slender.
Pru Augusta dtack, Peder Skraml·
vej 33.
Prk. Lit y Jensen, Anbo!tsgade 7.

PlyU'doieo i Thisled
klaredes su nogenlunde godt,
Idet Ingen Pamilier kom til al siSI
husvilde. De, der ikke havde nogen
Sle<ler al flylIe ben, bliver boende
I nogle Dage, og man huber, .t
det glider, selvom mange m••
bo under durlIge Forhold.

002e8 Pæo2sel for Sorl.
bersblDdel.
Arbejdsm and

fluleh.: AG.

Po
SKARPSKYDNINO
Værnemagten afholder den 8. "November 1944 fra Kl. 8,30-11,30
Ding f 0alkanlen af Vandel Plantage.
.,.
Vera.....gIen.

..
Da det er lykkedes pr. I. November at skatte luldt uc dannet
farmaceuiøk Medhjælp, borUalder den midlertidige Middagslukning,
Apoteket er saaledes alt~r 88bent i normalt Omlang.
I. SCHMELTZ.

alholder EFTERAARSBAL pa. Hotel
.Ph.oix· Sønda. d. IS. ds. Kl. 19,30.
Bacha Ork•• ter. r lll Flere Overraskelser.
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Sk a r!Jsk y dning .

Søn:

Værnemagten afholder dl'?t 8. Novln. 1944 fra KI. 8,30--11,30 Skarpskydning i Øsikanten af Vllnd(!t Plantage,
VærnclIwy((n.

bl.

MeddeleJse vedrørende Strømperationeringen.

Del pall Kobckorle! for l, \"im]el' (rod Farvc)"solll ,v betegnede .... Iærke
har fra ol{ med den!. i\'ovcmbcr d. A. aL regne Gyldighed vcd Kob af ecl
Pnr J):lfHcslmrnpcr ( 1'1j.{cslromp('J') uf cu hver ,\rt.
Endvidere JllIl' u,'L /HUl Kobelwrlcl for KvinrlN som fp bClc(.!:ncc!c
Mærko
for sall vi,ll ]\.ubckorLcls Indehaver P:UI (let Tidspunkt. KnbcL
nndel' Sted, cr fyldt l;) Aar - fra og l!l('(! sanlJnc DaLo Gyhji~h('d Ycd Kub,
af (;ct Par fJu'incsU"IJIIlI)rr, hvis !'ris id FOIhrllgcr ikl,c ovcr!iligel' :1,S,-J Kr.
d. v. s. /)amcsLrumper, rier er ma:t'!(el med PJ'isf:(ruppe-:-\r. 36 og dl'rllm!l'r,
• cHer l'el Par At'hcjd~sLrumpCJ' liLD:lI11cl'jmrk. @L De nævnte Arbcjds-
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102,75-103,00 Landbolyst, Hurup.
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Overordentlige Foranstaltninger.
-o-

Skarpskydning,
Værnemagten afholder den 8. November 1944 fra Xl. 8,30 til 11,30
:-ikarpskydning i 0slkanten af Vandet Plantage.
Værnemagten.
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Vegtarænse 60 Kg. ølai!:tel Vægt og
'øn
Afdragene for Under- og Overvægt:
Thyboforeoiogen husvild.
j
59:~1 -55 Kg. 4 Øre pr. Kp:.
Thyboforeningen i København i l'
54/.-50 • 8 ~
Landbrugsmlnlaterlets Bacon _ Udvalg. er ligesom su mange andre
I
meddeler, at VæghlIfgiflen far Svin erO. Pareninger

I denne Tid -

ude af

LokalevDoskeligheder. de
Kg. og derover betaleø der et Prlstll- Polælokalerne. hvor Pareningen Sp
Por Svin med en Slagtevægt pall 801!. for

store

oprindelig holdt sine Sammen~ al
komsier, er forlængsl taget i Brug fa
Maa vi gøa med fiummikoipler? III andel Pormaal, og del samme
Under de herskende Porhold er er nu skel med de Lokaler hvor C
der bleven Marked for Gummi. Pareningen siden har holdt III.
knipler, og der sælges en Del af Indtil videre er Poreningen hus·
læg pøa IO Øre pr. Kg.

I

disse Vaaben. Der er nu rejst
det Spørgsmaal, om det I Hen·
hold Ul det udstedte tyske Porbud
mod at bære Vaaben agsaa er
forbudt al have Knipler. Delle ses
ikke tydeligl af Porordningens
Ordlyd, idet der ikke nævnes
Knipler, men derimod TOdtenschlægere. Bn Oummlknippel fal·
der (rag vist ikk'e tnd under Betegnelsen Todfenscblæger, og del
kan vel heller ikke være Meningen, at fredelige Polk skal være
heil forsvarsløse over for Røvere
og Voldsmænd. Indtil nærmere
Oplysninger foreligger, vll vii
mene, af man nok maa hllve del
beskedne Porsvarsvaaben som en
Knippel er.

Dibelkursus i Thy.

vild.

I.

Hu.numre I FJerrIt.lev.
Høøndværker- og Borgulorenlngen I
Pjerritslev hør anmodet Sogneraedet
om at Ila OpS.1 Husnumre I Byen, og
for Tiden undersøger SORneraadel, om 1
det nødvendige Antal Skilte for Tiden
kan f..a.

Ducerer for LeJligheder.
J Porbindeise med de sørgelige

Eksempler, hvor Husejere og
endre har benyttet sig af den
herskende Bolignød iii el drive
Honorarerne for de ledige Lejligheder I Vejret, udleler Pormanden

•

V I:!lYUt!1

br un
ja

~

Slr8~S

I

"

I Sned sled Bio

I{I.

Sol,b'l

20: Fllrnen .li "el

pas HegnsRoard-,

3ygning

kan '
Pisker (

••••••

-M
VI har modtaget følgende
og H u
Indlæg:

Hr. Luftværnschef, Borgmester Amtoft,
Hustru,
Ramme
Bjerre~.8'd ,

fes i alle
Da Jeg saa Avisen, blev jeg lidt dag d' l
lfI 60 Kr. gal I Knolden.
-B
Jeg saa, hvordan
er rI~tig I løber med os C.B.er, nurL,S er, 8 t e n
og hvad nu I kan komme i Tan- kan de
ker 001 at kalde os. VI har fa
~
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Mænd

haft 30 Flyvervarslinger i 22 Timer
32

Minulter,

hvoraf 7 Alttrrner

kun skulde have berørt vor

Der

Ar-I vidt

bejdslId med 3°h TIme. Ja, det er
vel nok bllllgt for Byen al have
sas billige Drenge. Men hvem
skal betale? Det skal vi selv. Por·
_

Sl~

digt Hf
idet d
officiel!
Cirkul

rige Sønda~ koslede det mig 80 medde

,iD

__

Kr., da vi

J

Al0dle pfla Paick for III Ind

I

Kr. Hun havde Pengebelø-I
ge Poul- bet i en brun Mappe, som hun

~~~-'T,lJUU

Eliason,

og
KBj Pe- Bt høre paa jeres Taler. Der er
g.
mange, det har kostet Masser af
forskel- Penge i de 4 til 5 Aar, de har
æ2,30-Ti· vIPret e .B.er. Tillige med de
nerallor- Gange, vi har hentet og afleveret
tp.
Tøjet. Hvem skal betale? Det
skal vi selv, skønt Byen har et
Skatteoverskud paa 335,000 Kr.
isdag Ef· Mange har faaet store Bøder, ja,
Skolerne helt op til 500 Kr ., i den Tid, de
sløs-Arup har været C.B.er. Saa er del vist
t daarlige ikke for tidligl, al I ryster ud med
lørn, der Posen, hvis I ønsker, vi fortsætter
! smukke
som L.B.er. VI har værel med fra
:8 Filmen C.B.s Begyndelse i April 1941.
sforening Del er jo en lang Tjenesle al
være Soldal. Del Iror jeg nok,
de fleste af Byens Borgere holder
•
IBDlDer. med mig i.
ik
II\ngoraMed Tak for Oplageisen I

~ rsen

o

I den

5.
THISTED, d. 3. November 1944.
fa
i Aar
la
e.B. Nr. 63
nlal TilParmo N. Chrislensen,
're KonHundborgvei ~4, Thisted,
fes denere lige
I afalut, 85 Aar.
D
Søndag d. 5. ds. fylder fhv.
leldl 51 Skomager Chr. Sørensen, Dragsf-
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or død, IlVIII IIIlU::
rltilHllclnC olle lullede ihjel Il
vll)fcl opfundet.
50 Au liden blev mlll kilT
II Sukkel'Yfll'1l IkyldlCII

IIIlIlHllltt

IIIiV(Jt
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Mord
Klampenborg
-Dødeligt •••ret Mand
fundet paa aaden
I{obenhlvn.

Død Mand
i Skoven
-

Hen var ekudt gennem
Hovedet

H i II e r ø d KI. 16 i Ollar El.
termiddags blev det Irommun.le
Vagtværn Ira Birkerød Iraldt tif
Runddelen i Rude Sliov. hvor en
RyUer havde fundet en M.nd, der
var skud I gennem Hovedet Den
pDII~ældende var død.
Del drejer sig om Murer Hall.
Oeerlsen, Aarhulgllde 24, Køben.
hllvn. AI hans Pllpirer Iremgili,
a\ han har albejdet i Noq~e. Liget
blev ,I Paick '"ri til Relsmedieinll

KI 18,30 i Allu blev Paick Ira
ØrncRllllrdl'1l og Lyngby-Taarbæk
Vagtværn kaldt til Klampenborg
~talion, hvor der udlor Slalion,·
hYRningen var lundel en hurdt
U8rel Mand, der var ramt al el
Skud i Bry.tet. Den p8llgwldende
blev i Ambulance lørt hl Amls·
hur· sygehuset/ men undervejs afgik
de< han ved Døden.
Institu!.
Ilden
hans Legitimationskort
h.n være identilk med
MlI8kinarbejder Hans Edv. Kock,
lodl den lb. Jum 1924 ; Od,n" .pil\!
og boende Slolsgade 4, Nykøb. P. ,

-- - - - -

--_ .~

.•• ee Vinduet

21.

Diagollalstribtl
sort føl fruekaabe

Morderen .tod ude I Heven
Københlvn.

ri'

Dell 73-aarlge O,ollerer Johan
HaRemann er i Alles ved 21- Tiden
bleven C::ræbt i øit Hjem pall Nyvcj.
Han hørte en Lyd li a Haven o
Ilin ~pli
. hen III HKveøtuedørcn
' "
blev der !Illy,et en Ræklie Sliud
mod hsm. HIIoII blt'v lait la1l11 III
IO Skud, bl I. i Hjerlet. Direktør
HagernolI VM Direktør lor HlIgt·.
mall1l8 MagaRin.
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\ile tæft

-

73-aarig

brodele!
Crepe Salil1lol'f

V8UCII~t,

635.00
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det er billigt!

r
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I
I

I

I

l'ked

grlse. HanIges Priser,
er pan det
;mge Grise
Illaa sunde

ekvæg

va~'

TL'ods den
len villigt
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FORANSTALTNI
Skarpskydning.
Værnemagten afholder (}n. n. Novb?-. 1944 i 'Tid~Jl mellem KI. 8-10 Artilleri-Skarpskydning nordlig Hansted med Skudretlllng Vesterhavet. Truet
Omraade 35 km Vesterhavet.
Ligeledes aDlOldes Art.illeri-Skarpskydning den 12. Novb1', 1944 i Tiden
mellem Kl. 8-11, Truet Omraade Arealet mellem Hansted og Saarup.

V lIYf'7/.emagten.

vI.

e

KoldIfØrt en
g gamle
Øres ved

Husum.

Jeordret
!n. De
fik Lov
llig tilen som

)yr

til-

og 50
=s, at

I

Isadet
~ sles-

fRS

Ivbr.
II_J • .,

105.00
(05.00

Den tyske Værnemagt meddeler,
at der finder Skarpskydnillg Sted Tirsdag den 7. Novbr, RI. 8--12 i Vest
Thorup Plantage (den lille Plantage mellem Thorup og Vust) med Sh.-udretning Thorup Strand,
Den tyske Værnemagt meddeler, at der Onsdag den 8. ds. finder Skarpskydning Sted i 0stkanten af Vandet Plantage RI. 8,30--11,30.
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PRISSTOP.
Nr. 472 ar 28. November

I Medfør af § 13 i Lov
1942 om Priser m. v"
'jfr. Lovanordning af 23. November 19-t3 om Forlængelse af nævnte Lov,
,har Priskontrolraadet beslemt, at det uallSet tidligerc indgaaedc Aftaler
indtil videre er forbudt uden SHmtyl(ke fra Prisllirel,toralet al bcrcgne
hojcre Priser for de nedenfor anforte Varer elkr for Cdforelsen af de nedenfor anførle Tjenesleydelser end dem, der var lovligt gældende paa den
ved hver Vare cUer hvert Arb~jde anfol'te Dalo.
Ved AfgfJrclsen af, hvilke Priser der herefter kan beregnes for de nævnte
Varer og Ydelser, vil del være al iagtLage, at ingen Erhvervsdrivende
man beregne højere Priser end dem, som den paagældend" kan dokulllcnLcl'C
flt have beregneL ved Salg: af tilsvarende Varer eller Ydelser under lil's val'ende Forh"ld pna ([rn for Varen eller Tjcncsle\'dclsen <lnforlc Dato
eller' senesLe SalgslidspunU for denne Dato, hvorhos i!en paagæltlelltle Pri s
skal v:~re Ovcl'ens.~IC!llmelJ(lc med Forskriflerne i ~ S i Pl'islovcn, jtI'. Lov~nordnllJg af 1<1. ,\JarLs In<l-1 om /Enllring af Lov om Priser m. v,:
~ye Cykle!' og Cykelst I, .
'.,
, •

taler i

7. Nov.

Ungdor
Filmsfl
\'enligs
Bapti

Side

:I

,... 1 Overordentlige Foranstaltninger. I
SKARPSKYDNING
Værn Emagten afholder den li . November 194.4 i TidelI mellem K l. 8-10
Arlillerlakarpskydnlng nordlig Hansfed med Skudretn ing Vesterhavet. Tr uet
Omraade : 3,5 km Vesterhavet.
Ligeledes afholdes Artilleriskarpskydning den 12. November 1944 i Tiden
Kl. 8-11. Truet Omraade: Arealet mellem Hansted og Saarup.
NIO
Værnemagten.
Den tyske Værnemagt meddeler, at der findel Skarpskydn ing Sted Tirsdag
den 7. Navbr. Kl. 9- 12 i V. Thorup Plantage (den .ill e Pla ntage mellem Thor up
og Vust) med Skudretning mlJd Thorup SIrand .
181!
Den tYl'lke Værnemagt meddeler, at der Onsdag d. 8. Novbr . linder Skarpskydning Sted i 0slkanten af Vandet Plantag e Kl . 8,30- 11 ,30_
181&

Gralis

fra 7.

Undervi sning i Husgerning f o r un ge Kvi nder og Mænd
N o vbr. til sidst i Marts. Aftenkursus I Gang ugentlig KJ.

19- 22, Eftermlddagskursu. 1 Oang ugentlig Klo 14-18. Ind·
S Kr. Indmeldelse mod tages i Skolekøkkenet Man ..
hvor alle Interesserede

il

Qverorde
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Skarpskydning.

'-

--

e Foranstaltning,..

Værnemagten afholder den 11. ~ovember 1944 i Tiden mellem Kl

Artilleri-Skarpskydning nordlig Hansted med Skudretning Ves~r:-I
Truet Omraade 3 5 km Vesterhavet.
a~
Ligeledes afholdes Artilleri-Skarpskydning den 12. November 1944 .
den mellem KJ. 8-1 1. Truet Omraade : Arealet mellem Hansted og S l t ·
J

Værnemag\en~

Den tyske Væl11emagt meddeler, at der :!;inder Skarpskydning StI;
Tir sdag den 7. November KJ. 8-12 i V. Thorup Plantage (den lille PI
tage mellem TllOrup og Vust) med Skudretning mod Thorup Strand. ....
Den tyske Væmemag t meddeler, at der Onsda g den 8. N.>vetnber filIdet
Skarpskydning Sted i 0stkanten af Vandet Plantage KJ. 8,30-11,30.

in nnn

Ur rllllot fr!l
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Hjælpearbejder Aage Møller fr!.
FIoes paa

værende uav.lll~
til for .... ret 1947,

lU"~~'''''

•.. _~

Bankdirelder
Hurup, algik.
49 Aar gl. Ha

~tt...mldd . . . .FlwYe",.....f.
t bedLerd"
eftermiddag KI. ca. 14,M! e.n Aauæltke ha
uroligt I bIIute, det Plyvernuhnl/: I lbl,ted. og IDr
le Uge Afblrualn&ltn lød efU:r ~ M'nuttet .. ban I

ulle.ren

L.ast

,-~~,ooo
~ for

'
!re,

Porlltb.

L•B••T'Jenesten i

lvde
en
''''-''~~:~,~~
.i1 Hjem,
Kutter
It
kort eller.
Lasl til
Den aldøde
ret flnt.
som
aunjby og
11 Vejret.
Østyeoday
lund.
til l
Del er med
budene lele paa hvor upa'"e.'
og A
f Touk Hr. Chriøtenaen
ban li
er solgt vætnøcheteo, idet det paa
.
Maade er denne, der
~keflske - lor Udvikline-en i den
r,gen Ind- C. B,-Tjenesten, 100m er
r solgtes OR erltatter Militærtjenesten,
I Blank· al aUe C. B.ere være en
.1.
gt sluttet idet det i denne
!.
er paa Luftværnet hele AnlVaret
p b I n e.
hviler , navnlig hvis Kataatrofen_"
.. meget
,
d
hU5tru
O.g skulde ramme yort ...an .
vil i au Tillælde være al ,m,' daktør
algørende Betydning at I
- og
æt for Jenl B.ere er deres Opgave Vallen
Ike, lestruP udlylder deres Plads med
K,.
og Samlundsiind.
P. Nielsen,
Ligeledes synes jeg det er kede·
urderingl' ligt, at Hr. Christensen løler .
ilde berørt over at skulle
!len, Skyum, engang imellem, selvom
um 1400 Kr .. IIkulde millte: et Par Kroner
. 1886
.
jeg ved jo selvfølgelig ikke om det
,by. til Jer· er Pengene, det er galt med. eller foged,
, Købesum om Hr . Christensen er lor fin en
1930
Kr .. ikke Herre til at trække i den b:a.
Unilorm. Det er i hvert fald 5ør,
ldby, til Lan geligt at nogle i denne Tid kan
esum 10,000 have en ,as materialistisk
r,.
Ung at alt _kai vurderes i
ti, jeøtrup, Ul og al en Herre som
I<
P. Købesum der tilsyneladende: har el Rodt løn·
0IXl Kr., Vor· net Arbejde, har nødvendig at
bejde: om Søndagen lor at
30 Kr .• og gas tilmed mas. .
sætte sine Pligler o\'erlor det

top

er .n.,,!

,e",.!

',,>se

ket

: for at

: fandt der
;erbeden al
'n .. Neptun·,
efter Mus·

Sle Samfund.
Da jeg nu s~ly i 10 Mdr. bar Hurup..
gjort fast C. B.·Tjeneste ved
og derved mistet mit gode "b.
synes jeg paa inren Maade;
Christensen har nogen særlig
Grund til at beklage sig, da han
jo stadig har sit Arbejde.
Paa for hund Tak for
i!elsen.
THISTED, d ••. Novbr. 19044.

el Sæl med
ommen gik
Erik Tage P e t e f s e n
Resullat, al
Skipperen,
Ik ned med
S •• r til Hr. Erik 1age
/Medhjælper,
De er vel nok en dl disse
P118 Budens nu L. B.eres Kammerater.
I blive vaad. del, De skriver til mi,! Men
en al gøre hvad leg herte i SøndaRs til Mun~
g han kom deringsellers)'n, kan jea lorslaa, at
en, hvorfra Størsteparten ef pli mit Parti.,
~ddet af III· mange al L B _erne og Syens Bor·
gere har givet mig Tak tor
ebøade blev som jeli! ,tre\' forleden. De.
den sunkne Petersen, er jo godt tillreds med
ngs Bunden al være lait lom L. B., Ul rnlle
"den nu skal Krigen er forbi. Vent kUh HF Pe·
g.
tersen, til De har VIBret C
L. B. i t-b Aar uden
de af.
Isa er LYllen noi 'orbi. I
lærk ved Thi~ neder er jo ios:en Tina tor
t
Brand i 5- kapitalstærk Mand. for
rnde, der var kommende tr det lanee .,
!

•

a

'" II Ovnene. C. B, Ir. B'llyndd••n al """
....
jle, men del D. jta er lodl .so A.r
Iden alukktt, ikke, aet er for fIalqrt 1M fil
te. Det til· gana e at bhve fri lIM
au tence der ielea

er .kel , 1'biIaIt4

rOlO' K. r u K, i Thi,lød

1fIHIH§ T EJ[))

,s.
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Udv.l"

" m. I...d . . . .

I U"lIe'~' ,II ,II
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Tlenesten iThisted

Thisted raar
et Brandkorps.

!••~~1'

III

Nt.

Kom muncø h.r slllUeC
Oyerenskomsl med 11, lelf.
Oltu'dtr

'ur ThlllCd

nll

Br. f1dv~r!l.ardnlnil
o pr~Utl

nu

en

mellem Kommunen og Palllkt
Red n!rIi/, kOf pl, og f O_g Iver.etcr
Rcdnfil g.k o rp ~ cr eller 12

,

II Ved
ca. ;:hO ,~;, :,
~~"
~,
mæn d.
Overen.komslen gelder 'r. I rJel ORUI
, der
Novbr. ti g p olk ene 5kl' hurUgl1 brilIle' ca
Pun de!.
III
a1
olllllJ:' .n.æne,. Del skar ",.. re
nu endeligt
Pulk, dcr lur b.H 'aU Bopæl
,"~d ' UdbyUe.
Co l u m b in e
Thisted, og n. ve l f,llfle ,Dm

,

vII lormcncHg kun ne komme II
Bcrrll!tnlllg. L.øn- o~
kurene bliver de sa mme,
vør

(lll'ldcnde

for

det

Skøder.
Sklfleud,ttifl ,a m Adkomll for

~ommunlIe BrandkorpS, a g Kom-

P. l..lIlen Chrll l~na en. en ke,

I

llOOO;\;K::';'~~:~;::::

synes jeg del er IledeChristellien fø le:,,,;'
~t I kulle "

rderlngllum
lellere l.ynl:l,
Fr. nVumme
Ente III Niel.
, Købe.um 1000 Kr"
!lrMII1m/endenes UdrUlitning.
K,
... Iandskabet
bliver
Pr. Pulor emer, P. A. j en8t!f1,
h"s Fal.::!; J Samarbejde
KJ' U.M ~ T hl.led, K"bnum
mimen

skal

Br.ndlnspekUH

som

hldtU

Elke

.wo Kr

I

og

Vi.'

B,andasslslenlune.
Pra Ane K, Anderaen.
Redningskorps bar forpligtet stg lien C. Anderten, Visby,
!li I I ansætte yderligere lolasIe 19.1150 K r~ plu. Lø a"re 10.000 K r~
\lurd,
Polll, 5u led~s at Styrken kommer lærak.
Fra Jen. Y. Tolldahl, Kold bJ',
op pu seks /asle Polk loruden
TobJuen, Hordum. Købuum
Stallanslederen. Del ventes, at
Vllrderlng.~ um 3500 Kr.
frø Maller Ko nrad Je!!sen,
Mand fra ThIsted By vil
Jen~ 1'. ChrIslensen, Astrup ,
en laget
Ovcren.koms ten, der antagelig 20),000 Kr .• plllø LØ6 0n! 18,000 Kr.,
vU blive fo relagt J næste Byraeds- derlngnum ]1,000 Kr.
møde, gælder Indtil den med
halvt Aars Varsel opsiges iii
l April eller l. Oktober.

me d,
er lor lin en
I I trækile I den blu
Det er i hvert Fald
geligt al nogle i de"ne
halle en saa mate rialilltilk
hn l!" at alt i hl
og Eli en Herre som
der tilsynelad ende har et
nel Ar bejde, hllr
bejde om Søndagen lor
30 Kr ., og UD lil m ed m aa
sætte Bille PHgler oYerfor del ds n_
si e Samlund
~::'.:
Da jeg nu selv i IO
t
gjort las t C. 8.-Tjeneste
Ski pperen i Fare for at
og derved mislet mil gode
,
-mgen
synes
leg
paa
drukn e,
, , ' Chris tense n har nogen
Gru nd til III beklage Sig, da
;; ,""", jo lItadig har sil Arbejde.
"Mus.
Paa f orhaand Tak lor
~ der ;Iisked e
2elsen .
gIk ned,
THISTfD, d, 4. Novb r, 1944,
vir ved al
erik Tage Peters en
Ind, da
l over med del
,
Buden væltede ru ndt.
S il/ir til Hr. Eril. Toge
Larsen Chr/stens:en,
Buden, medens hans
De er vel nok en al
Oscar Lund, sfap op paa
LB.eres
Kø l, endog uden al blive vaad
De akriver lil miR'
Det lyk kedes Skipperen al
J
hørte i Søndags
sig Irl rra Baaden, og han
kan jei rorstaa,
ligeledes op paa Kelen,
paa mit Parti,
de IO PIskere blev reddet af
, , "~,
Byens BorIlende Plske rbaade.
lor Stykket,
Nogle andre MuslIngebude
De, Hr.
derefter spænd I lor den
med
Bud, der slæbles langs
B., BOll lænRe
Ind III Slruer, hvor de n nu skil Krigen er lorbi, Veni kun Hr. Peop Pli Bedding.
lersen, til De har været C. B. eller
L. B. i 4- 5 Aar uden Betahng,
fuft ede af.
laa er Lyaten nok forb i. IO
neder er jo ingen Ting lor
kapitalstærk Mand. For mit
der var ko mm ende l'r del længe at ;;;~,
Ovnene, C_ B.lra BI!Ryn delsen al April I
me n de t Da jeg er ;;ladt 30 Aar, synes
Blukket, ikke, det er lor tidligt lor de
Del Iii· gange al blive fri lor
Bill længe der ingen
I
er skel i Thisted, Kommer
kommUDllle Beskeltigelses. Dag, sal er del hele Samlundet.
Pligt Eli hjælpe alle d e Shdehdte
IIdvalr.
Irtlffi øl Ruinern e, hvad og au De
E"
er indforslaael med.
Nu
del væ re nok, Hr. PeieR ikke vII ak rive til
I Mand , Del er jo de
jeg skriver IlI t men
hu luet Ira de m,
tror leR' nok, al dl! ho lder med Lun
fel"
mig I, hvad jeg s kre \' i AVISe n,
AltId de rlgtljte Nyhe:der J
ateJ.
Merl r ak lor Oplagelse.
THISTI!D, d, 6. NO'lbr. 1944.
Par mo N. C hrl ste n,e n.

<1"1.:" ' 1

sunket

Venø.

OIovUr f ærdsel over lIodres
fllEodom.
Boelsmind Anion Nic.
Plarup, var 8/lt under TiHale
ulovlig Pærdsel over et ca.
Meler
1
I t Areal ved
øster

It

mellem
vejen
I Rellen I
Nielsen sIg
visning til, at ha n bavde boel paa
Bgnen j 16 Air, og der var Pærdsel over Jordstyk ket fer bans Tid.
Han me nte derfor, der var Hævd
pn Pærdselsrelten Ejendomm ens
tidligere Bjer fo rklarede i ReBen,
al han I mere end 20 Aer bavde
færd edes over Arealel med Kreature r, Redskaber og Vogne, men
ha n Indrømmede, at han omkring
1988 . r SkovrIder Jensen fik Med ·
delelse om, al der ikke va r Vejret
over HedeselskabeIs Ejendom.
Retten kom til dl/t
at der Ikke var tilvejebragt
for,
der var erbvervet
paa
I
fo røvrigl
skel uden
Idet
er anden
Ani, Nielsen
al betale 20 Kr, I Bøde
trædeise pi Mark· og
loven, DR han skal tl!llge b
Sage ns Omkoslnlnger.

,

,

"

>I""

! "' "'''

1",',:1; ,;,

SvammestadioD i Struer?
Beityreisen lor Struer
lorbund hu drøftel Plane n
Anlæg al et S\IIImmestad lon
HIvnens vestre Læm ole,
nogle Alt siden
Enlreprenør A, C, Llunen
1\1 el sudlnl Anlæg, der
al vme kO Ble 68,000 Kr" og man
regner nu med en Udvid else
vlase Ændrloger .1 disse ~;:':::
bvOrdter Bekostningen vII
op Pli 100,000-120000
det Ikll omlatle sll~el
lillIIon lom Badeanilali
ane Byeo. Skoler og' dell
Belol1l:nlnReo, Man hlaber
KrlRenl Slutolng II 1111 l':;";;

'eIU'erel.

,

Th
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fikse Damehatte
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O, FREDSKILDE KROGH
'h di e..... t • • Thl.ted • TH. U

m• •
enhver, du

i

har Pliat til a'

e, uden noget
angribe atedhge Mynd __heder
AnledninR

R e d.

r fin en
en blu
"Id sor.
Tid kan
Indstil-

i

I~,jb

LiUhJDrYllup, og

I

M_J 11J42

holde

døde Chr. f'oRed. Der var i Ægte- 1I0n,

skabet lire Børn. En OaUer er om t:
R'ill nled Erhard Christensen, København, forhen Thisled, og en
I
I PellRc, So,. bor i København De to andre og

Jslensen, Sønner er Snedker Holger Foged
odt len· og Arkitekt Jens foged, Thisted.
g al ar·

Hu

Affek
al tjene Rudeknu•• rl I Hurup.
I tiIsideNatten til Søndag er der ved MidnatsleJet dan- tid blevet knust el P.r Ruder hal BarbE'r
Pedenen og Maler P. K. Sørensen I
Schad
~dr. har Hurup.

ePolitiet

forel.

'de: Hr. Arbejder.Samariteroe j Tblsted
held t Torsdag Generalforsamling
særlig
da han paa Afholdshotellet. Formanden,
H. B 8 C k, udtalte Haabet om, at
man nu fremdeles kunde holde
sine Sammenkomster paa Afholds.
hotellet, og at den glædelige Be.
<.
givenhed, at HoleIlet aller er
n
dllponibelt, maatte betraRtea som
el LYipunkt i en mørk Tid.
Der var afholdt en Del Øvelser
>ekrsell. med ret god Tilslutning uml et
C.B.ere, Sminkør kursus, og Vaglfnrdelingen
", efler var bleven bedrt: organiseret. Det
en elter Vllf endelig lykkede! at faa en
~iI Mun- Plad. lil et Depot, og delte vil
!8118, at snareli muligt blive laget i Brug.
.tli, da Samariterne var al Ungdomnkoten
ni Bor- bitven opfordret til al være Mørke·
Stykket} lodser for de unge Piger fra Hus·
De, Hr. holdning.kursulel, og 6 Mand
h med havde fuel den Opgave.
lænRe
Regn'k.bel balancerede med
Hr. Pe- 1663 Kr., Kl8sebeholdning 170 Kr.
. eller
Til Køllerer genvalgtea VIii"
~Ialing, Olien, ligeledes genvalgtel NæstO Maa- lormand Anf. Svindborg og Belor en øtyrelaelmedlem Gunnar Jensen.
II Ved·
Til Øveilesledere valgtes A.
II være Svindbufg og G. Jensen aR fil
11941. Depolbeltyrer Frk. Karen Chri·
•
el JeR Rtianlen.
e AarMan drøllede, hvad der kan
ellen, Rørea lor al holde foreningen i
~ngreb .Iadlg fo',emgana, og det vedtoges,
den at man foruden Ø~eller vilde prøve
undel. al arranRere filml' og foredrag'.
delidle attener.
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Prc ...."ckontorcl hos d en hajere SSog Polltilorcr meddeler
I. Forlængelse af Afleveringsfrist.
l. Den til den 5 . November 1944

fastsatte Aflevenngspllgt for Hug- og
Studvaabcn er bleve t forlænget tU den
13. November (incl).

2 Hvis der er indgivet Andragende
om VanbehJladcls c til cl tysk TJenestested. kan de Van ben, d e r er anført
i AndI agendet, opbevares i Hjemmet,
indtil der foreligger Svor paa Ansøgningen. Før VaabentHladelsen er blevet udstedt, maa den Slags Vaaben

Ikke bæres udenfor Hjemmet, medmindre særlig TIlladelse i hvert enkelt Tilfælde foreligger.
II. Jagtgevær.
Jagtgevær (glatløbede og Rifler)
kan stadig benyttes. hvis EJcren
l. har indgivet Ansøgning om Udstedelse al Vaabenhlladclse til et
tysk Tjencstested,
2. driver Jagt, enten paa egen eller
lejet Jagtgrund, og
3. hldW har været i Besiddelse af
et dansk Jagttegn.
Paa samme Betingelser kan Jagtammunition købes J samme Omfang
som i Anret 1943. De Handlende er
ansvarlige for, at de tre ovennævnte
Regler overholdes, og bhver ved
Overtrædelser draget til Ansvar.
Endvidere kan Forstmænd beholde
deres Vaaben og Ammunition men
ogsaa disse maa søge om lysk Vaabentllladelse,
Ul.

V~al>ensamIlnger

og Vaaben
at Affektionsværdi.
Hug- og Slødvnabcn, som har AtfcktJonsværdl og opbevures I Hjem-

denne KM
lrl(!t

I

met pan Væggene ener i en Somling,
skal ikke afleveres eller anmeldes.
Det samme gælder for Skydevaaben.
som enten er FamilIearvestykker eller indgaar i cn VUZlbensamhng. og
som opbevares pau Vægge eller i
Samlmger.
FOF saa vidt denne Slags Skydevaaben ikke er Forladevaaben, men
endnu anvendelig, skal de afleveres,
hvis der ikke for dIsse Vaaben enten
er ansøgt om eller udstedt Vanbentilladelse til, eller hvis Løbet ikke cr
blevet lodret gennemboret tU dets
Akse, hvorved Vaabnet er gjort
ubrugeligt.
IV: AfleverlngspllgUge Vaaben.
Alle Vaaben, som er afleveringspligtige (ogsaa Pistoler) skal afleveres
til Politigaarden i København udenfor København til det nænneste
tyske Polititjenestested. Det anbefales at forsyne Vaabnene med Mærkesedler med Ejerens nOJaghge Adresse.
Som Svar paa forskelhge Sporgsmaal skal meddeles:
Gummiknipler og Træknipler er
ikke anmeldelses- eller aflevenngsplIgtige.

man

er tllbojel
og der Cl'
for Klubb
hvis man

for store.

Sabler og Kaarder o.s.v.
De Sidevaaben) som herer til Uniformer (ogsaa TjeneslemandsunHormer) falder ikke ind under Forordningen,
Rusholc1ningsknive.
De i Husholdningen benyttede Knive - især Køkkenknive - Brugs- og
ForreLningsknivc, falder U<:kc ind under Forordningen, heller ikke, hvis de
har en Længde ovel" 20 cm.
København, den 4. November 194.4.
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KI. 14,56 Lørdag Eftermiddag, I den
allcrmC'st travle Tid, gnv Sirenerne
i Thi sted FlyverVnI·scl KJ. 15,17 blev
der blæst aC Thistcd var den eneste
By I Danmark, dcr havde Flyvervarsel eller Varsel i det hele taget Lør dag Eftermiddag, Det var den 8.
Varsling i Dagtimerne, Der skole
lOvrigt intet under Alarmen.
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kan straks (aa Arbejde Vust.
i

HELMER CHRISTENSEN, Frøstrup.
Telefon 23.

MØDREHJÆLPEN

Midi NOVEMBE R.
es.
, ___ L.-..Jt<e",rnuane ade 11 orsda d. 2.

Lærer i

Tel:1'.

en Nielsen,
frn, af h",lie.
,res i EfterHu.rup, og
~n Bisætteli Hurup
,igbrænding

) g e d, Thi-

nrermester
'gaaet ved
rhjemmet.
ler fra BylU Tonu'er[er vaj' Fo~, hel' læJie
Hustru

at
i 1886 og
i Byen for
1 Hasseris,
:uJdbl',vllup
begge Opammet hel'
,es Mand i

. sig fire
i Thisted,
jFoged og
lEn Søn og

havn.
ideskole
har rier
i Thisted
var mun·
,Pncsentaol'sdag Af·
otel "AIII~rettel!ic af
k s, Det el'
sidst hal'
lng F, OJ(

dre anl'llg Lon plus Timebetalmg
under Brand.

Hesfekllrelø
til Folk, at
god Tid. Vi
Sagen og 11

Vagtværn j Thisted Land.<,K)J.,I'Jl.
I Thistcd Landsogn el' der nu
ogsan. blevet oprettet et Vugt-

vrem som privat Forelagende.
Korpset tællcr 10 Medlemmer.
Henvendelser il·a ThingslJ'u]l Og'
Torp skal rettes til Sognefoged
Otto Foget og j Faartoft til Sogneraadsfol1Tland Harald KierkegMu·d.
Falck i Thisted faar mere Mand·
skab.
Falcks Redningskorps Station
i Thisted har til for:1ylig været
betjent af fire Mand plus Stationslederen. Nu hal' l{o11)Set
faaet bevilget to Mand yderligere,
san der bliver seks Mand foruden
Stationslederen.
B fl:erm 1ddagA-'Flyve rvarJ'lling

I Thisted.
Lørdag Eftermiddag fik Thisted
s in første Eftermiddags-Flyver\'ar~ljng J(ennem længere Tid. Det
var tillige den første V,Il'sling efter at Luftværnet atter Cl' Ll'aadt
i Funktion, og selvom det mesle af
Mandskabet efterha:mden mødte,
kan det ikke nægtes. at del' konstateredes visse Mangelel' j Ordningen, som man maa haabe de
Folk, del' har Ansvaret, maa faa
rettet Flyvel'val'slingen blæste5
KJ. 14,56 Ol! tier afvarRledes igen
.K1, 15,17
LAB .. Amtssekretæ I·en .
Som nævnt har LAB.R Amtsud·

vull<;" nu lInKat en Aml!lsekrelær, cn
pr Ir m't'v f t
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klin OJ( mit
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7. N ovembcr

Snedsted Dampbageri
M. PEDERSEN

A. MADSEN

Sk ra: d er f o rre t ninI'!

Bestillinger paa alle Slage atore Dg
ømøa Kager modtage.
Telefon 3

Sned_ted SI .. Telefon 6J
anbefale.

~

.•

ister

Ir

Præsten,
Prædike·
Kortenes
eden op·
parle ved
20 bevæbnede Mænd bortførte aJle
, Præsten
Hundrede
Kartotekkortene
M anden
Præsten
om RIslA a I b o r g. I Gur Formiddag en Bagdør og tæaset paa en Bil,
i d.et gik ved IO· Tiden trængte ca. 20 revol- der holdt udenlor Bygningen, hvor·
~nltog vaf verbevæf;lnede Mænd ind paa Aal- elter de kørte bort.
re uds·
.
Porinden havde de givet Persovidende borg Kommunes Folkereguter.
en holdt kontorer paa C. W. Obelø Pladl. nalel Ordre til al larholde aig
ener, og Folkeregiltrets Personale blev holdl roligt i IO Minutter. Saa snart
!g' over op og IImlef i el al Kontorerne. Revolvermændene VIT kommen
~ næsten R
evolvermændene tøm le derelter ind i Kontorerne, havde de rullet
'mange
led den alle Follt:eregistrela Kartoteker lor Gardinerne ned lor alle Vinduer
pile vør ial! ca, 200,000 Kort, som blev og klippet Kontorels Teleionied·
mg Ind· lagt i Sække og buret ud al ninger over.

DJæve-

'e Løve
's Skik·
m være
Br høm
komme
f disse
r med
mad·

nævnes til Æresmedlemmer, nem·
lig Ihv, Bagermester Chr. Bertelsen,
Ihv. Piskeribetjent Joulsen, Lokomotivfører Rich, lenlen og Maakin·
snedker Chr, l.arsen. Som 25 Aarll
Medlem er der Møller C.rI Niel.
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LeJlighed uddeltes Dybbølnaalen
IH dem, der som Sælgere og
Indsamlere har haft særligt smukke
Resultater paa Dybbeldlgen.
Naalene uddeltes IH: Jørgen
Bornerup, AII~stræde, Prk. Binen
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StaaJhjelme til Togpersonalet.

at fal
igen.
færd

TogpersonaJet er temmelig udsat i
disse Tider for l.71ykker som Følge af
Krigsbegivenheder .
Paa
Thybanen
pra1liserer man den Fremgangsmaade,
at h\'is der sker noget uro\-ækkende
paa Linjen, mens Toget korer, standser Lokomoth'personalet Toget, og de
Rejsende faar Besked om at forlade
Toget. Der er J efter hyad ,; har faaet
oplyst, ikke foretaget noget særligt for
at beskytte Lokomotivpersonalet udo\"er, at de ligesom det iJvrige Togpersonale har faaet udleveret Staalhjelme,
som medføres under Kors len.
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Efteraarsstormen ikke
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Statskassen.
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Desuden mcd-del(,l" Justit.sministe_
riet,
at Kommuner, der savner
likvid Kapital til al ,gpnnemfore 01'reltolse af Yagtværn, vil kunne ,faa
de nodvendige Penge 'forskudsvis
udbelalt efter nærmere begrundet
Anmodning til ~Illlisleriet.
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Værnemagten afholder hv('r Fn'dag i Tiden mellem Kl. 8---15 Skarpskydning 2,5 km vestlig Nors ved Sydsiden af Nors Sø.
Dl."n ll. Nov~ntb{'r 19.U afholdes Skarpskydning sanune Tid og Sted som
ovenstaacnde.
Værnemagten afholder dot 10. November 19.'-' fra Kl. 8-15 Skarpskydning 2 km sydlig Vangsaa med Skudretning Vesterhavet.
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Bestemmelser vedrørende Reparation afTrægasgeneratoranlæg.

og

Den i I-Iandehmlnhlcrlcls Bd.cndtgurclse af 2ti. Maj 19\.1 indeholdt"
Bestemmel!>e, hvordlcr HcpsrnUon ur Trægtlsg('neratorunla~g. sunfrcmt
Reparatl'Hlspri!ocn rnaatle antages al ville OHf<;tlgC 500 )";'r., kun kunde
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foretages efler Tilll1dcl~e fra Bel11.in-:\.l'vnet, oJllla'\"es.
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.Hedegasrd- j Nr. Hejne, Vend- bryllup
syssel, til Gartner Nicolaj Mortensen, Amtoft, for 48,000 Kr. Areal

32 Tdr. Ld. Oyertagelsen er skel.
Medicin mOd RUdunu.eri.
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Ophør.

60 Aar.
Tr ... og Pinerbandler Ole M a ds e n, Tb6Qisted, fyMider Søndag den
12. ds.
Aor.
adsen stammer
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ban lærte Snedkerfaget. I 1913
nedsaUe ban sig Som Snedkermester j T i
'n

JO Kr,
Hjælpel

!a~eID

AfdI.,
et Lok l
til Sam

slIgte
Gymn

,

k.bel

De .ltld q1::.:i'd"iF';:o~'d".'''hh';o;.;--r''SKOTØ)SREPARA.TION

L. HEBSGAARD

I

ANBEPA.LES

Hvldblcrg

Altid I K/.s Arbejde

Foranstaltnin

~

egar ll

• Th;,

SKARPSKYDNIN(j
Værnemagten afholder hver Fred_u i Tiden mellem KI.

No• 1944,
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8-1~ Skarp-
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Den 11. Novembor 19« afholdes SkarD!"ky Jning samme Tid og Sted som
øvenl.
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Værnem8~ten

2 km sydlig- Vangs88 med Skudretning Vesterhavet.

mer til Møllen efter Kl. 15, vil blive afvist, da Moo·
tagelsen ikke kan gennemføres i Ekspeditionstiden

vbr. 361 1
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afholder den IO, November 19'104 fra Kl. 8-15 SkBrp!lkydni,,~
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Værnomaglen ~ct"holder den JO. November 1944 fra Kl. 8-15
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108 Medl. med 218 Helle til en

c(,IIe, adlDfalllt.tln

S.rer.

;.;~;;.

Itelleøk

m ••

Den v'Dlede Ordning om,
lede. vl •• e .1 de funktione,.,,",
blev udl.rl al Politiet, vII.,
nrelagcn under de
forhold, foreligger nu
"endlg.reIJe, FDm
Ong. Det I••
n' de
ninger, Ordnmgen oml.Uer,
lukkende er de fcnl civile og
nlølt.th·c, der hidl'l blev varetagtf
• r Polilikonlorerne. Hverken ind!!'"
eller udenlar K.benh.vn er der
Tale om egenIligt polilimellige
Opgaver.
for Københavns Vedkommende
henlægge. de civile ellcr admini·
IIrahve Forretninger, S~m dlers
blev nreflgel al københavnsk Pohti nu Bom .'mindelig Regel under
Maginlr.'en, idel dog ville Punklianer ikkt kan videreføre. under
den nuværende Situation.
for Provln.tn. Vedkommend e
oprelfes Afdelinger af vedkommende Amllkonlor, og de benævne.
Kredlkontorer. Hovedreglen bliver
d., al de civile og administrative
forretningt:r, lom er udført
Politi kontorerne
henlægge,
til
Kredskontorerne. Der gøres dog
Ira denne Hovedregel en Del Und.
tagel.er. Saafedes vil bl. 8. Borgmestrene, fofkeregistrene, Sogne·
raad.formændene, Amlssluerne og
Embedllægerne fiS overdraget
ville Opg.ver.
Nyordningen træder i Kraft Ilrakl,
idet m.n dog maa regne med, at
der vil forløbe en kortere Tid,
inden Befolkningen kan henvende
.ig de forsi:ellie-e Steder angaaende
Ek.peditionen af de Sager, som
Nyordningen omlalter.
J Thisted Amt opreuea Ir. Mandag d. 13. ds. tre Kredlkontorer,
i Thilted, Hurup og Nykøbing.
Polilikontorerne benyttel, og disle
Kontoreri lædvlnlige Personale
vil fungere. Kontoret i Thisted
ledel al Amtsfuldmægtig N i 'Ie n,
og de to andre Kontorer'al Kontorchel S Ir: a a l u m, Thisted, lom har
ugentlige personlige Trælletider.
Det m •• hilses med Glæde, al
der bliver tru Ilet en Ordning, aaa
m.n kommer ud over de uholdbare Tillt.nde, der h.r her.kel
liden Politikonlorerne blev lukkel.
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Der klaget' i Thllted ludlR; aVeT
hensyn.løae CyklIlter. der benyller deø
herlkende Sltu.tlon III UlovllR;hede,
lom Køraet pa. POJlovet, Køtlel i
Mørke uden Lygte, og Kør.el ned ed
Veslergade 111 f.re for .ndre TraU·
kanter.
Vi onlker ceroe pulldellge Opl~ ..
niage r om ,.edlnne LovovertrædeIler,
Idet de p..gældende. N.vne bor no·
terea pl. den lorle liste.
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Faar Vestervig et Lystanlæg?
Sogoer •• det er lidt betleo~
kelig ved Udgifleroe.

•

I

Til de
Thisted

skal nu I
Det er Hel
Ved Vestervig-Agier Sogneraad& sOIrest m
Møde i forgaars oplysle formanden, al Vestervig Porskønneises· 40 A.raK
udvalg har indsamlet 4200 Kr. til
Tømrer·
Køb al et Anlæg, hvorelter Tan· Chrllter
drup gav følgende Beretning om dl. fetre 4!1,
Sagen: Da Gramstrup Andersen værker J r
døde blev der Tale om at købe bel Del I t
hsnl PI ..ttage og Eng, hvad dog bl L Au
ikke blev til nogel, men vi havde Han er By
j Byen indsamlet 4200 Kr. lil delle aurde i t
Pormaal al laa el Lystanl!eg, og en aolid
vi har nu købt 2 Td Bygldl Syd
lor Højen e, lom vi vil skænke
Kommunen.
K a n I t r u p: Det kan blive
dyrt, selvom vi lasr Jorden gntis:.
Hvis der var kebllor 2000 Kr., og
vi lik de andre 2000 Kr. hl Be·
plantning og Anlægl8rbejde, var
det bedre.
N ø r g 8 a r d: Er der Trang lor
el saadan! Anlæg? Kan vi
udsætte Sagen:
f o r m a n d e n : Ja, Højene bli·
ver jo besegt meget om Sommeren,
og et AnlEg vilde pynte meg.t i
Porbindelae med Højene_
Sagen udsatles lor nærmere at
undersages

DreDge. Tyvebande I NykIbiDg.
I Nykllbing har min ftaet opklaret, al en Drengebande gennem
lEn gere Tid bar forevet Indbrudstyverier I Sommerhuse og Lyst.
huse. De sljaalne Ting hsr de
bruKt iii Udslyr af nogle Jordhuler I en Plantage ved Byen.
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Palitil"! henføRte Porrclninger al
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civil 0R ndmini!:llrRliv Bcskllllenhed og Sil,
bekendtgores det hervf'd, al der i Spejl 1
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nærværende Arnt 'ra Mnnda.g MorRen den 13. d. M, vil være elabr-rd følgende Kredskonlorer under
All1 f el.
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Kredskontorel lor Thisled Køb. Hanee

m. v. (omfattende hele 137 Pn
Thisted' Politikreds)
Lukaler 293 I< r

Sf 1H.I

i det tidli~ere Politikontor i

217 KI
]ol 8a

Thisted. Telefon Thisted 900. Høne
Alderd
L e d e r; Amtsfuldmægtig,
sen, A

cand. jur. Svend N i s s e n.

If.

et I{L 13

rup, R
98 Pru
Kredskon1oret for Hassing Rets sæt 8
Herreder. Lokaler i del tid- 12a. T
ligere Polilikonlat i Hurup Munkl

Telefon Hurup 162.
L e d e r: Kontorchef ved Thisled Amt E. S k. al u m (trælfes j Hurup pas Kredskontoret
hver Mandag Ira KI. 14 til 16).
III. Kredskontorel for Nykøbing M.
Købstad og Morse Herreder.
Lokaler j del tidlig-ere Politikontor i Nvkøbin~ M, Teleion
Nykøbing N. 467.
L t ti e r: Kontorhel ved Thisled Amt E. Sk,ulum (træl.
fes

paR

sen, •
Martit
bord
Herre·
vejen

O . GI
177 Pr
Itlædel
bakke
Nielse
borg f
IIfuen

175

Je

hver 81 Her
BI
Lørdag Ira KI. 14 420
232 PI
.. Hans

Kredakonfore!

Onsdag og
lil 16.)

er.

K, PO l
og HI
rupgal

Samtlige 3 Kontorer har
Ekapeditlonatld alle Hver•
dage fra Kl. 10·12 og 14-16•
THISTED AMT, d. 9. Novbr. 1944.
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til fallreholderc klin laa9 paa Thi I{offf'!l
sled KOlllll1unt>Konlor og SkHI være gallrd t

skemaer

ind~ivcl aen"at den 20. November 1944.
Thiø!vd Byrfl8d, den 8. Novbr. 1944.
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loldningsr Landho-

Frjvilliot Vagtværn i VisbyHeltborg,

~ligt

V isby _ Heltborg sogneraad holdt
Møde l Aftes. Der forelaa Meddelels~
om, at der er oprettet el [rivilligt
Vagt-værn i Kommunen, saalede~ a~
eyentuelle H envendelser, kan rette~
til Sognefogdeme. Endvldere !forela:ll
Meddelelse om, at 'der er udtage~
Mandskab til at indtræde l de for...;
skellige Hold under Hurup-Visby-

~r.

mi 0-

Der

paa.b edt s ig 36
Jer Sand-

Dl-

endnu et
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'ilslulniug,
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Et Se'lslo
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har godt
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•
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Heltborg Luftværnsforening. thisted.
Amt meddelte, at· der som Resta'nde~
, i Motorafglfterne for 1943 44 er
vist Kommunen 578 Kr,
'
\ Fra Landbrugsministeriet forelaa
Godh:eildclse af Udstykning fra .'før~
gen Andersen til Ingvar NielsenJ

anl

IViSb~.

,

Valltvap'n i Thorup-KI~m.
,Jler , Cl' UTa. i A flos
, Vaglv:ærrn for Thorn;p-KHm Kommu J
'ne. Vagty;;el'net heslaar "8.lf 9:MedIcmm:er i KUm og 9 i Tth~)l'uV. SOgl
neraaclet hall' ordnet del saalecle8,.a\
de, der rnaaMe faa Brug ifor Vagt~
værnet, k~n ihenvende sig , til Tele-;
fonc~ntl'alel1 , Thorup og ~{]iID.
~

~v;r(tbte.t et

I

I

De 1300 Kr. var tabt, men ikke
stjaalel.

l

1:>" "'6 ",.~

\

Som an eddelt , savnede en Mand Jl
Sen nels l[ol''Iøtlcn '('111 Te.gnt<bog 111('
:1300 Kr. i . T~Il'Mb~gol1 blev an
meldt .som muligvis stJMtlr:t, men tie-

Natten

J

gode o'g
paa Gad

mente, (

og ringe
i Huset.
Flasker,
stjaalet

skede ']

to Mæt
da det
egne SI
v~t orr
Kort \
Oversic

vat E.l.;

dige V

v. 1 forstærkes
med V.2.
76996
20097
35075

52956
75855
107201
122084

129686
144092
9029

9 15654
4 21963
9 38619
O 64279
~ 73295
P 90284
9 98407
127573
139701
152935

t 1270S
28911'
39333

56884
62340
68481
74001
81832

92359
.0349'

l2G691
13:'96·1

45611
59348

Føre~110vedkvarterel .

Onsdag (RB) . Værnemaglens Overkomma.ndo meddeh'r bl. a . :
Efter ai Londons rSlororn:raaue siden den 15 Juni med kun korle
Afbrydelser og med vekslende Styrke
er blevet ha-skudt med V. l-Ild, .:-r
df'lme Beskydn'iug i 'nogle Uger h10v(>1 forstærket v.ed Ind.sat.scn af et
endnu mel'e virksomt Spræng legeme.
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Gang, R
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Le>roo A n

paa Conl
'horte 'ha
i de s

Sø: »rH

V. 2.

»V 2« hverken høres eller ses
utz,der Farten.
I Berlin vil man na:llll'ligvis ikke
.forelobig meddele tclm1l1iske EnkellhedC'r 'i ForhindeIse med ~ V 2(, I
t:.ngeJ.ske Beretninger er det fl{'re
Gange blevet betegnet som ka:rakter1,slisk, at i iModsmlming Hl :t V h,
der som bekendt el' sy<..,ig, na-aT defl
J,i'{~rmer .sig, kan man ikke hore eller
tJaa anden ilfftade .()bs~rverc Jo V 2l,
for den C'ksplodercl' med overorJellllig Kraft. I cl", mange B(loTelningcr,
[-I{lr fOI'~ligg{'r om den ved Besk)'u-

11 J ng<'Jl mpd Jo V 2c {)pnaar-de Virkning, talns df'T om ufol'klal'iige Ek.s-

pIosioner og el oycrorocnUtg ISb't'xkt
Luftlrvk.
Paa Grund af Jo V 2c-DMkydnin.Q'C'Jl ,har OPI1 hriti ..c:;kf' Rf\IZ;Orlllg Sf't sig
IVllngf"l til indtil virlf'ff" al hlhagC'kalde Tilladels'-Il til rl~ E\'llkuol'NO

(il at "pnde tilbllge til London.
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Undel' Henvisning til Bestemmelserne i Justitsministeriets Be:~;"e' . [lf 7. d. lU. om midlertidig Viderefol'else af de til Politiet
FOl'!'etningel' af civil og administrativ Beskaffenhed te~;.p det herved, at der i nærværende Amt fra Mandag Mord. M. vil væl'e etableret folgende Kl'edskontorer under
1. J(redslwntol'et" fol' Thisted Købstad m. v . (omfaiLende hele Thi·
sted Politikreds). Loknier j det tidligere Politikontol' i Thisted.

Telefon Thisted 900.
Leder: Amtsfuldmægtig, cand. jul'. Svend N i s s e n.
162
II. l(redsl<ontont for Hnssing-Refs Herreder.
Lokaler i det tidligere Politikontor i Hurup. Telefon Hurup
.
Leder: Kontorchef ved Thisted Amt E. S k a a l u ru (træffes i
tIm'up paa Kredskontoret hver Mandag fra ICI. 14 til 16).
pI. Kredslwntoret for Nykøbing M. Købstad og Morso H erreder.
Lokaler i det tidligere Politikontor i Nykøbing M. Telefon Nykøbing M. 467,

Leder: Kont.orchef ved Thisted Amt E. S k a a l li 11.\ (træffes
paa KredskolltOl'et hver Onsdag og' Lørdag fra Kl. 14 til 16).
Samtlige 3 Kontoret har Ekspeditionstid alle Hverdage fra Kl.
_ l og 14- 16.
THISTED AM'!', den 9. November 1944.

,

'-"

•

'l~'- ',"

.~"

...... ,..

Magesk

v'
Min
er til

,

'.

'

.

.

~-,

~

med ~
lejet
godt

ti! S

•
u~

.ns~
lUn~

vall
Bl,,!

~~========::.L E
"J

~

"nskes

1. 11

EGEDORF.
,

•

1

II

h ...

nes civile og

I~

l ...rI ....... hl ..
I T....,..n.
101<1
ol

t:",n ". 'or

"'. o, tn.d hud
Ir 110.. ~ ....
I hold.·.
•• 1 T ..... '

"d.>.

...,,,, Io.d('n fI)"H M dOll III "" d,... "o..' orrr.

..

d. r

s....

rn

Ikk. " dtll·ll rrl..... "m In d,·dn l" R. " li r Am t>.k out orer PIUI d ~ Kt<'dtt.
hH,. dn !lilli " .. ,... IlIIr >I<,rrl l'olll U",,,t or~ r. - t;" I.HJ Ilt \"I 'k -

m. n

"o b o· n h n ,. n. O" ..lnlr. 1><',,,
h,,,t@(I,, Onlnln/l" ""'. h\"()I·JI'<I ....
,.;'"11(' "r dr FunkIIn" ..... dcr bln
udrort IIf PoUli. nI kunne '·n.reUlIf('II
lind",· .h' ,'kllllll""Lmæro
!'"rh"ld, ,,,,,·IIRII"I'r nu I I'" fl.,·
k{'",IIIf"".lø ... , ~n1ll nffl·"tIIRlCifrea
IlluR. I"-,t rnst IR,,_. nt I'orretninll\·n, Qclnlnll'\'lI <>InfRH ... r, ud ......
J.lkhnd .. O" ti .. n·nt ~1,,1t' 0lr 00·
n '"ll<tnlll, ... d ... r hidtil hnr ,a·,...t
" ..... Inll"'·( nf l'uUtik.,,,to .... nll'.
IIHrkl''' md{'nful' 1'!Jer udenfor
I,obl'nha\" ~. d~r Till" om eK"nt.
1;11'\' polJ\lr11l1.·MIRl' Opl(11\"l'r.
For }{ø\)('nIUI\-n henlll'lrlfl'~ dl'
\'1\'1]1' ... 1I... r ntlminl~ll1lti, ... For",t.
nin ...·r. som l'1I1'111 hll'\ I-Rn'l9.K"t
nf }{l)/x>nhA\"IIM PolIti. nu 110m nl.
mindeh« Jtf'II\'! III :-'IngiRlrnlen,
i,ht dog ,IRW Funktioner lkkt'
kRn \";dl'l'\'fol'\'lI umh'r dt'lI nUql'-

_ .\h'.ham n.
~I~n

Inlr\

ro J"laR (.ud.

r

,.j til III .Iu

Oll m, d d.·.,
k." ,klo. 1.41.
'"ud hil •••1'1

iI~

,., d"j( lo .....

r.

l'"o'J. tI~t.H
ror". ,"".
Iro "">tI 1I ...,lr
elN •.~I>nh .. m
II " .• 11\

II""

hHJ.· •• o·I., n.
f"ldi,.,· (; .. " .
.Un 8UJhnt

.,'ruh· ~ltuRtiIfU.
For I'I'tl\'inRI'I1 '*tt'tt{'~ ,\[dl"
JIIIg<'r Ilt Il'dkumnwndl' AmtMkou·
Jo:n ØNldan Afdt'llng tIl V"n"

.,rdd.du

"0)"

'''lOrd

rI~,jo

n Pool(

.

"I der to

""T.

tl<l'l·1 .. Hf (·1111(, olf R,lm!m~trnU·

, .. A"lilrgf'l"h r ho'r~ "nu Kn.,j~·
,,,,ntor
I'nmlJllln,' !..:unlon'r VII

... ,m BI"Ifl·1 1,1i,,· "I'I'\·tlt·1 i do.! By·
,"",.,I~,'

"m.

.m'

v'

0·', In "r ,h'r hllr 1"<I'1,·t P"litlkon·
toro r (·III·r I'nUtlnrd,'Jin~klfnt.".
n'r 1I(01"I"<lr"/I"11'11 10111"1'1", Rt d,· d·
111t· "Ir lulmjm~lmli\O' Forrl.'lnin·
... r ""m I r udfort I>lUI 1'0hllk"II'
I """1>1'. h, u[.,·, ....i'I til !..:r,.d k"n

t,,,, r,,,,.

~I

,,,

,1,,1t trn
'h r /{"r,
I
'h I

<ln·jtI "n

dllllJP 11,>1 noltul(l'I!1('1 Slln·

I(~h'" til hl. n.
kl'ro'II(~t 1'<'nl'.

BOTIfITl{'Rttfll". !'"I.
Solll"'raadarorm.. n.
dl'nl', An.t..tu{'nwo "II EmlM'(I~lll'"
Jrl'nlC flln OVl'nlrlllf1·t ,1_ 0,1ltRH'r,

Nyonlnlnll'cl1 tro" dn i Krnrt
~lmkN. Id,'l nlnll dOK Itum I'\·KI1 "
nll"<l. Rl dH \11 forlllbl' l'n kmw_
Jl' TId. Ind ....1 IkfolknlTllrCn kan
J1I'llnnd ... NI« dl' f"t~k"IlIIfP ~\('.
dn nnR l;hlK'<lll'unt·n af dc ~.
Ifrl", ""m N10l"dnull1\·n omf"llt· •.

s

---.1111111
m. d Rt
'IimuJt·

K.F
l
, Ar
R..... r

l(rcdskontorcl' I
Thi sted, Nyh.ohlng og
Hurup,
Amtmnl1d Egt'dorl R'l'rtl'lVr
"m_lIl11.endl' "m Ot!n·!tel!l('n af
f\notIRkonlon'rne hl'r I Amt.1
}{Imtnr{'rnl' I"'-'dl'r l Kraft fnl
'hllldnll' ;\lm'l(l'n, Oll I'Ort",·..r uno
dl'r ,\ml... t.
I}"r nlltt·tlt·S 1'1 h,\otl"konl"r I
nll~I('d 111~1 LokRlt'r !,1l.1l dtn Ild·
Hyt'T!' l'uliti~lI\li"ll "I( nwd AmLotfultlmwlltill" :\)'''''I\!lUm Lt~lcr.
Knotlhkuntott'l f"r 111IM1Il1!'.lh'(s
1I,-I·l'\dl" fnnr 111 JI\l~' i d"t Ild·
I'VI·r.' l'u1ttiknnt"r I lIunll'. ,",,,n·
t"r{'\1<'f Sknnlum 1t'1I.·r dl'th' Ui!
Inl·fff'lJ IUUI hunl",r"l hwr 'hllldlll(.1 S.\"k"hinJ( hlhH tI,·\· ,II('lIIU
,",unl"r I ,h·t tidhll"I'l.' 1'"11111,,,11'
\<>,
"II" "IllIlUI ml~l l\"nl,,"'hd
Sk/Ulhml .. ,m l.c,!t r 1'1..'nlll' 1111.'1...·K i'~1 h .. nl,
l.unlul(.

..

I"··
, ,
.to.

~

o~nø

I

d,.

>k,
Ik ... ~
mind ..

rrk

hm(
1".1

.,·t

,

•

:1.11/1- 1'11(f" dml I'rlf"r 1,,('1{
I1Irc! "Ilnf" SOllkrudr.

---~IIIIIIIII
=
----- Et
-----------

'I'\"lil'1I'" "g II I/'to·,h· ni lug.·
n1\o\ 111 I·J,'rrll~It\.
•
11 i \fI
,h~'1[

l

",

IlKIt

I jl II

.n

,

•

t'n~all!

STH.
l'..... ivi-

(I'-r '" ].

blnt

~"

!o:'111

"
l.
~" IH).;

ar

1011' i
t R<>O.'IeGl'n'l'lll1'

,in Poli·
a hl'lllrl1
nit>. høn

hl. II.
net rop1·

,n

.r

1I"',I,·,-,,.,.d:

',,'n. 'l"~

T,~hr~t

~r

ø"'\ln~~t. nlln ~IOR: Alum, Olr .. "
"rm.,,!, Ftlllktion ..rn hl ..
undt -ar St..rI. For Ilt rinn" V".
nell, 1I~" ; ,'bt~t~(lfl 'l"n V~" ~ ir

Tysk

",l!

;-,"" ,h Ty".• "

8

b·,n ~f n= '''r~ ..a, ~

nye Vaaben
indsat
England.

nnen vil
~

hintil.

• RtAtt\'.
) 'Ta)r i
pO~""elt

jn Tuk'

~rild.

I Modsætning til VI er V2 usynligt og
lydløst, men Sprængkraften enorm.
Berlin. RB.
Tillt for at forbindre, at BefolkI
ningen faar Kend~kab til Enkelt_
Værnemagtsberetningen i GaaT

Jomtales for første Gang

Ind.
u.t&en af V 2 mod londons 8tor-

omraade, Det drejer sig her om

et Projektil, der er endnu mere
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virkningsfuldt end V 1. I flere
Uger er den britiske Hovedstad
samtidigt blevet bKkudt med V
1 og V 2 eller skIftevis med de to
Vaaben. Herved er der blevet opnaaet en væsentlig forstærket
Virkning af de mod London affy.
rede Sprænglegemer.
Den britiske Regedo::- bar hidtil overfor .!lit Folk fortiet, at der
foruden de saakaldte • Fly\'ebomber~, der nu er blevet kendt af
01le, er blevet 5at et endnu virkning5fuldere Og derior farligere
Fjernkampvaaben ind, nemlig V
2. Den h·.!Ike Ledelse er i Besiddelse af nøjagtige Beretninger
om V 2's R6I:Iu1tate r efter bver
[ndsBt!.
Om tekoiske E n keItheder i Forjlindebe med V 2 kan der naturligvis foreløbig ikke gives nærmere Meddelelse. I engebke Beretninger er det flere Gansre blevet
h~tesrnet som karakteristisk, at i
lrod,ætninll til V l. der som bekendt er synlil!", naar den nærmer
øig, kan man ikke bore e1ler pall
nn den "Yude Ob.!il'fVerll V 2, for
den flbplodert'T mpd overordentJia- Krort. T de mange Rt'rdninR"I'T, cl"T foreliR"g t'r om dt'n yerl
R,,~kydningen med V 20llnaBede
\'irkn ing, talt'-~ a"r om nforklarlijre F.k.!lpJQ~ioner Oll" et ov('roTdentlill" stærkt Lufltryk. Den bri_
li.ke Regering bØllhmbf'r ~iSl' iO'-

beder om den Sprænjrvirkninll.
der er OPnBBet med V 2. o;: at der
naa', 1IeddelelseT til Udland~t
herom.

Neutrale Korrespondenter
om den frygtelige Virknin g '
lntem.a.ti"nale Information meddeler fra Slockh"lm: Skønt den tnS!e\.oke
ne;erin~ af fantaaeli;:e Grund" ..ng"
'1telioz beotræ~r 'Ii;: lor ikke o..t lad.

)feldinller om den tjl!ke Y. :!-n.... kyd_
ninØl Yirkn;n:: i Llnd(la. Storomuam,
naa frem tIl Udlandet. h .• t n~:nle
Korrespondenter ozenUlme Ganlle med,
cle!! fra den briti"ke Ho ..ed.tad. at dH
i de ~;d!le UlIer et laldet nye Spræn~
l"ilemer af uhyre VirkninC!: oUr Lou·
S!"n. Hefllnder hlev bl. 8. midt; Ol-u..
hl!r den I :s"ærheden af London beli.::_
aende Junban .... tat;on Epooon fuldfltlendirl ødela~. London.. Politi af·

ep.a!!rredo derefter d~ pauældend~
K ..aner ot:: forbindred". a· n:!"fI~err;lre
fik Adltl\n:;: til EhplooioMltedet. Ån~
kompetente lt:yndiozbtdH o~ alle Per'
5(lner der ha ..~e Kendsbh til "EDp1 .

~ionej,. fik Ordre til at i~~halte !'no"·
lI:.... t(l Ta,.,.bed. BI. A. mel" ..... h~ Lon_

don_ Kvarterne Camberwill. '-lilo':.
Oll Edmonton om o~eronln,t1iJ ~, ,
Shde f\Il<I bple Hu.kurMT o\:" Tun"'·
anlll'\l. I ~yd·London hl ..... tn Jnnh..!·
nebro Inhl.t .... n~i~t ...ieh~.
Pu Gren.-!. af Y. :!·Beok:rdmnten h r
den britisb Rpll'!rinll Hl ~i~ ""n.::rt
iii indtil .i<lere. at tilbo.lI:ekal<l.~ Tilh_
del.en tIl .te "F.~lIkUtffrt 111 "I Ttn<l.t
tilba;u Lil London.
IT". "k1l:1. TI('1jb.,{ K ,...,nprinøtn. <lu Pf
; F.r.. \H_;.'1.nt r,.,r De .. m... da""k.·
Fonourahro<!pnoel,hhoot.
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Endvidere ser man svensk Pilms
Sjørrlng,
•
Købesum nyeste Stjerne Anne-Margrethe BjørJln
bevilg~
I
sin
første
store
Rolle.
Kr., Ikke
nlngsh
Sjørring,

. joldbore,

Møde i "Del frie Nord".

for Tu

-(

"Det frie Nord 14 's Thisted-Afde-

foreta~

der vil tale om Pormsldet med
"Det frie Nord-'s Tanke, eller som

-I

rsk. vurd.
Sjøfling, ling afholder Møde

paa Onsdag den li
Til en Kil
Sjørring. Kl. 20 paa Afholdshotellel.
Kronel
Stede
kommer
Landsforeningens
~. vurd.
-f
Sjørrlng, Relsesekretær, Prederik Larsen, kelko,
øbesum

hristen'
B.

KjeldKr.,

(00

'dby, til
Købesum

I Kr.

Poredraget kaldes: .Hvad vil Det
frie Nord·? Der er fri Adgang
for alle.
Afdelingen meddeler, at den nu
tæller næsten 300 Medlemmer, og
den vokser stadig ligesom Lands·

muner
komsil
m8nd~

Cbr,

nogen
slag,

foreningen, der allerede har oaaet ensko

n. Søren de 32,000 Medlemmer og haaber ket st
Po
rgmester Inden jul at komme op paa 35,000.
Kom
Købesum

Mælkeflaskerne.

JedirekInsdags

'niniate·

!'olk behandler dem uoder·
tiden saa svinsk, al de
maa kasseres.

Løn,

Over
Kom
med
kraft,
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der anbragt en
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Mordet. I dansk
kelluke op og Bertha QulalA;aard.

kassen III Duzaine Hansen s Konet· \ nesker

ljcmme og

som den

1,

d stadig al
, Renlighed
OanR pas
en Mælkees Iii Mælk
ør skylles

Toggangen
under Flyvervarsling.
Er lokomotivet ikke s,rængstyk sikret, 588 er Personalet
Irit stillet
Hldl!1 har den Regtl været gæl·
dende, al Toglrafiken holdes i

at
Fr Over!Bnsk

I t..ys- ~ u~,· .......1

Mere Rudekouseri i Hurup • .
Natlen til Onsdag b~ev der Igen
knuat en ButiKsrude 1 Hurup. og
Onsdag ved 19-Tiden blev .de r af
en lorbipuserende, lormenthg pas
Cykle, kBltet en Sten med e~ an'
Rude. Delte Attentat mlslykdog, idet Stenen ramte
Karmen. Den paagældende har
nu lutret ain Rude ved at sælte en
lorsvarlig Skodde lor.
X

lørst
med.

Eo Ao

En
er paa
hge A
holdt
Han II
er ove

Drift, UlIOselom der er Flyvervarsel eller Alarmtilstand I de
Byer, som Togene passerer. Bfter
den sidste Tids Begivenheder
skel en Ændring l dette Rideklub ror Thl.ted og Omegn
Man

er

guel

over til

den

Der er ølensynlig en ikke

18a

ringe

har holdt Praksis, at del er blevet frivilligt, Interesse for Ridesport I Tlliated og
hvorvidt Lokomoliv·Personalet vII Omegn. Der mødte I hverl Pald eG-70
tolecentral køre vIdere eller søge Dækning, interesserede til Jet Mode, der I Atles
IK ors R,d· naar der blæses Alarmtilstand afholdtes paR Hotel .Aalbor~·. Efter at
biblioteket eller Plyvervarsel. Denne Ordning
Ewaidun havde fremsat nogle

IO Kr.

der var

?eeftersyn
er fandies
la 36,552

!be Matrl·
~.

,t KomOverensArbejdskke finde

dani Por·
"de Over·
ries, hvil-

nslrup.

al nsar

rllmæsslg
for en

ede,

ti

.tlfte ••

bund.

ag

.

al

gælder dog kun sn vidt Lokomolivet ikke er sprængstyksikret,
bvilket adskillige Lokomotiver er
blevet i den senere Tid, men
langl fra alle. Bestemmer Pers 0nalet sig Iii at køre, udleveres
Staalbjelme.
Porleden opltvede man ved
Vestkysten, hvortil de hIdtil fleste
TIlfælde al Beskydning bar (un·
del Sted, at Togene holdt ved
Stationerne under Alarmtilstand.
Paa Østkysten har Traliken
I
lerlId været fori sat, selvom der
har været Alarmtilstand eller
PI} vervarscl i Byer, som Togene
bar passeret. Men nu beror det
alisas paa Lokomotivmændenes
Skøn, om de ønsker at føre Toget
videre under Alarm .

frU sHlle!
Arbejd.-

EJendomshandel.
Valdemar JøTj;~en8en, Elsted,
e.
, ,t det solRI ain Ejendom til Ungkarl Kon·
Ha8llillR', (ar 81500 Kr.
pOde, at rad JenscII,
1/1 Tdr. Bygsdl.
3
Over la.
Areal
niserede,
de blbe- ({cillen er sket.

i

LanI
medde

om Sa~en, ferte. en Por'
, der resulterede I Nedsættel·
Po,
sen af et Udvalg til al arbeide videre Kg. 0\
med Sage". UdvalQ;et kom til at bestaa 1'"1< Pi
af Vognmand Jens Jensen, Holelforp.
Rlch. Pedersen, Murerm. Poul C. Jen·
sen, Propr. Sørensen, TUstedgaard, og
Vognmsnd Henrik Krol!,h . fredag den
17. ds. afholdes stiftende Generelfor•• , I I RIdeklubben.
!-..:

I

SYllell.te for Oktbr. 1944.
l Thisted Lægekreds er der i

T.

Oktbr. 1944 af de praktiserende TræG
Læger anmeldt følgende Sygdf)fns- Man i
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Paratyfus ..............
Epidemisk Menlngltis .-

Børnelammelse ...... , ..
Skarlagentfeber ....... .
Mæellnger , ......•......
Røde Hunde . - -....... .
Sk•• lkopper, _ ....... ..
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Il',d"te dels føt al "I"In' I,"a
,Iof{rt Iii Ga~,a'rltt'l, del~
II u ~holdn Il1l/"P1llliUen
~1\'C
5:f{ckm- i Id.
)fanKe I'tl'nte. det "uIIde

Bu,:l1d·
for at
lOlot",

"k"Ue
BorinKer eller

III'

Nnturll'tls \'('1'1
aa IInd"n Jlnndc, tog d en I Brllll'
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I
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K,,~nl'1,

Vand
(i~ Kokken
i
til
OK Iii Gllilbrænde-

l Kakkl;'/o\'flt'
I lndu.trlel1 hllr den
An\'endebe;

opkøbL'nderGlIS

BtuK

j

store V.rkllomhed, Jo rederiks,
Sk,b,w.:rft, en 'Inllkinfabnk
. " Brfketfabnk har ligeledes
:o.rænKder Nnlurg:'s.
til Drift nf 30
orr et Antal Lt.. tbiler
• mali 1H1!\'nClI, at I Be~'Yn
af 19-12 korte ca aoo Biler
I
paa Naturgas, herBIIruten Anlborg,Thisted.
I 1941 lod en :Uo·
Strækningen Fredeomdanne ul Na·
og at Aktieselskabet
,;tlftedes I Fredenks·
, 1940 og opl'ettede Dan,
fOrllte Tnnk.!tallon med Nnpn:1 Staalfllll'ker

Yderli),,'l're EnktllhedH om
Om NyunlninKl'n "wd Ih-nllYll
tIl Ud(o".hll'n nf de hIdtil I~n(h'r
l'ohth.t !Iorten'/Idl.' cIvil,' Jo unk·
liont'" oplYlIes yd.·!'liS/'i'rl· bl /I
(ollr~lldt':

For pro\"jnst>1I11 Vedkommt>flflc
lif \I.·dkomopn-'U(>s A 'd e JJfIg-er
!:IlUldflll

mende Arnl!'lkontor. E~n
,
Afdeling til rarctllgelse uf CI\'II~
og

ndnllniHtl1It!ve AnhgKcnde
_> k nwr
(Ek.!l.

1X'1l1C\'neS Krt..... s o

'

Ilolbæk AmlS Kredskontor

I

N):;

knl.ling S. SnJtdRnnc Kontorer ~I

Heg!'! blIve oprettet J
c
som
t PolltiBytlr, Iwor der har v/en:

kontor eller poJitiafdelmgsko n tor Disse Kontorers Adresse nI

dl' 11)'t"

1k--.It'mmtJ..N,

J)rR'

A.
AI1r I

J"t'rne.
_
DeJl l!f{l'r Gifllo\'j(lvnwI((·n /li.
,' , )l1U\lJudlt' f'AAll'gninj(
paa
Jkk\'llJltionell EUlgllnende Udh·ve-

C;llllr

f'n V
I.<JH~t

nilS!' uf Gifte henla'ggClJ I KO/)4
IIta-dl'ml' til Embedslæg/'me, JWm
de~udclI baøde I Byerne og piia
LJmdel økal luge sil{ uf Admlfll-

lerup
en Bi

I\vmg
BlIen
hen

strntionclI af og Kontrolh'n m' d
Giftho1{er.
Godkendelse af Lærekolltmkter i Henhold lil L:~rhllgeJo\"('n
oo,;ergRnr til de offentlige Ar·

me n
Bilisu
der k
ram
paa S
intet

bejdsanvisnlngskontorcr.

Af de Forretninger, der her~f
blnc bekendtgjort af Amtmæn- ter blh"er tilbage lil KredskontA>dene. og IJO\'edreglcn bbver dR. reme, skal særlig fremhæve/!:
t de cJ\'jle og administrative ;\Iotorvæsenet, herunder Udfær~orretnmger. som er udført ,,~Ul digelse af Bcnzinlilladelser og
Pohtikontorerne, henlægges tIl Tilladelser til Køb af Generator·
Kl'cdskontol'cmc. Der gøres dog brænde, lUttegods . Udfærdigelse
fra denne Hovedregel en Del ni Hnvnebeviser, Attester til
UndtlIgeisel'. SRllledes VII Lægds- Brug ved GiftennaaJ j Udlandet,
forstnnderisnger blive \'areulget Ligbrændingsattester,
Bistand
af Udsknvningschefel'ne, idet
ved Indlæggelse af Smdssyge og
L.Tgd~rruendene fremtidig skal Aandssvage, Sager vedrorende

s.;
Sned"
sto

-

sortere direkte

under dem; I
Købstæderne gælder dog den
særlige Ordmng, at her vareta-

BrandpoJitilo\'givningen, "Udfærdigelse af Næringsbre\'e samt
Bencrler- og GæstgJveradkomges Lægd~mllnd!lfon-etningeme
stel' m, v" Autorisation af FOI'af Borgmesteren. For KøbstaBevillinger til
dens Vedkommende henlægges retningsbøger.
og.sall Udlc\'eringen af Hunde' )Iarskandiser- og Pantelaanertegn og Regnskabet over Hunde- fon-eininger, FjrmameddeleJser,
Jh ad er Naturgaæ;;.
man de SaJfkyndlge, afgifter til Borgmesteren, Ind· Tilladelser l Henhold til Lukke-egentlig 1;.'1·. og dlinung og Sikring af "Under- og Helligdagslo\'ene, Førelse af
det kommer, A'llar ForklnStrafferegistre og h\"ad denned
\aretages
af
de
soholdsbidrag
J Regi/m derhen.
at dell
ciale Ud\'alg, Idet Bestenmtelse staar I Forbindelse, Udstedelse
~.< fOrllil$Set BenzID. Ocr·
mulipt at omdanne en om e\·entuel Afsoning dog skal af Jagttegn, Strandings\æsenet.
kore pan Naturgas uden
træffes nf vedkommende Amt. Udstedelse af )Ltrkedspas, Sa·
og Ændrlllger_
- Udstedelse af Legitlmations- gel' angaaende lndsamlnig, Borl.,.,.'" der er fundet I
lodmng og Tombola m. \'.
'~'"d" konl1tn, kort til Erstatning for bortkomUdover de Funktionel' og 5a·
fra K\nrfærtiden • ne henlægges til Folkeregistrene,
Leksikon-Tids_
VISse af de Funktioner, som ger, som er næntt særligt her,
ikke paavist i det dyPolitiet bestred I Henhold til Be- \'11 der dog kunne "ære ogsaa unSkrivekridt. Den
værter/oven, nemlig Godkendel~e dre Sager, hIS Behandling tidhHere Op!llnnet uf orp'sOA' PJantereatt'r. der har af Lok,'ller, TiI~rn med Bevillin- gere er sket paa Pobtikonlorer• Havet. OK dena 0,111- ger, LUkkebe'\'temmelser, Forbud ne, og om h\ilke man nu mua
(ormenth/{ Bakteriemod Udskænkning nf sb~l'ke hemende sig til Kredskontorcl'N'atur$l'IUII'lt'1I er lugtfri
Drikke m. v, samt )Ieddelelse af ne.
"". i BlllndlllJ!' med
h"orfor del' man
Lejlighedstilladeisel' og TilladelstorIlt!, ForlliglJghed
ser vedmrendc Dans m. m. henlægges for Kobstædernes \ -edmende til Borgmesteren og pan
al styrte ncd i ul.<;ten. Landet til Sogneraadsfonnanden.
Fredag. Den 50
Til Underretsdommerne hen• Fra RitJ.a1ll Bureau og privat.
Johan Chl'
lægges den Virk!;()mhed, som PoX.o rTUPOnd6llt-er) ,
19 i Aal- Iitiel tidligere uduvede efter Lo:\forgl.'R dncht i Ila\'- \en af 1937 om Hol'Jl udenfol'
København. Fredaz.
Cem('nlfabrikker Ægtcskllb nwd Heil syn til FaderPOl' 10,000 Kr, tThl'c sljaah't.
".", om BO/'d pau ell !Ikabetl! 1'lIt,1' Bidl'l\gsr~glern('s
Vp<1 20·Tidl'll l Aftes l'\' li!.'!' l~._
al hf!ntc ('n Frnkke, Fnst!i:\'lteIRc; cndvidell! Hven'cl
hltvde Kleml pun Ski- som Fonmuld fOl' \'oldgiftsretter f"IUll'l Indlll'ud I UhI1l111J{t.'r ()Sll'!"
IItl'l'tNlf' han ned til Behlltldltng lIf 1\istighl>del' g-nm'ds Forrelnlllg, :\il'ls lIcmblN' fonsl fumlet ln. mellem L:l'l"hng og L:,'rt.'meslel" min~l'nMgtldl' 8. hYllr dl'l' l'r
i hltarclt. hi.l'''l''l samt \'il'kS<lmlll·dl'fI m<'<! Vdml'l_ fitJ:lnlt't fOl' l'll. lO,OOU Kr l'Im,>.
Pc stjnahw Ulm.: \'m' rill~ <.;uld.
f"rtf'. til KfJmmu4
dpl~'. f~f Vuldgiflimu:nd J Sagt'r
hvor hstn i :\lifld1t1{1i
IIhl'(' Il).: l't l'llkl'll Hl'illlllltuhr.
om 1 VlKtt'nllUII vi·d Illlnrl,,1 Ilwd
TYWll l'llcl' ' L',P'l'IW hul' fnat't f.lt
..
Hu ll"U OK" Husdyr,
i l 1hl'{'IW \"1'(1 .Il ');IU IInl I HuAnnwlcll'Il>"I' 11m Uk Indl.ll'taling
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."nYll

W:ou,
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lfnm\!'

AI-t.illeU)dcn
. el' lilt!lgt!t

I

Sl\'kkc ptln boggeSidel', \'edWu!'·

\ "'ølvoldnnJlO'/f i I-!lUlrba·kkl'lI.· j
Ai j(llnlll'mlJr.nlr' IllSBn {'" dpI!
\"UllllkdiWlt •• OIl}(flV/',

tWill

Pltl··

lUilll Anllll. nu ,tWII' fur Ilt Rkulh1m"',

Ny Typ!' tY H k ~ Spl'lCuglegeme,' m o d En g land .
' {l Ui Ikke ob!'jl'n'crc~.

( II I'

dl'

" kfip lod c "/'1'.

Il (' " I i 11, Ontidllj.l'. (H lU
!
\'wl"netrtllmSI)CI'C1 ning<1/l i DIIIJ
omtAles for forale Glln,:r lnd..nt·
'SOli lif V, 2 mod L,oudollli St,or(}ll1·

l'IUlde, Del dmjt'!' sig he" om et
Pl1.JjektiJ, de l' 01- endnu men'
vil'i(lli Jlg~ruJd end V. l
J flere

Ugl!l'

e~',

den uI·jt.is](e IJovedsl.ad

lall'ige ctmenklllls!æ..';l'ød 1 fmmtidigi hlevet. beskudt med V,
t1'OPpe~~ blevet ')~;Ql'dre"l't Cll~(!I:,l il- 1 og V. 2 eller t;Jtift(!vis med dt'
jlltet,~;lfll'l, SlN~.\1t ved l"!hjJ.l-~!":lr~ to Vnllben, J {erved el' der blevet
telen

(-'I'

116. ..n.:{tnl4l.(m E'J.... vokset

betyqeligt
.·1-Iæf-.btwhed, Dal' er Dag ogTNlll
Bru\'eft-=Rrempet forbitret 0111 man·
~lhdsbyel'. der bgge ,' 1'OI'1l11
eller J deu tyske H o\'edknmplinie.
Lokale Indbrud blev (}';el'all ind·
n~vft·t' eller J'yddet.

,

Ny Offensiv i Udvikling
i l\fetz-Afsnittet.
~graferes fra Bel'lin bl. u, ('
E n ny allieret Offensiv plm
'estfl'onten mellem Metz ogChn• u-Salins er i fuld Ud ...-jklillg
er en ca. 40 km bred Front med
ovedt:V llgdepunkttet i Nomeegnen, midtyejs mellem de to
~vnte Byer. Angrebet, som :fatages af General Pattons tre• amerikanske Arme, ble\- starOnsdag Morgen K l. 6 efter
re Timers intensh' AI'tllleri.
eredelse. Det fol'~ frem af
Panse.l'masser, 'del' stottes
'gt af Slag· og Bombefly.
Lobet af Gaal'Sdagen ud\'ik.
!- del' sig en Række \'oJdsomrupe om Ovel'gangellQ over
efloden, og de seneste Rap, r gaar ud paa, at Tyskel'lle
:starlet de forste Modangreb
amelikanske Positioner og
oveder paa Flodens 0stbl'ed,
es ved Mor\'ille og )lo~'en-

o'pm/net ell \,-esentlig fOl'slrerkel
ViI'kning Hf de mod London affyrede SpmmglegemeJ',
Den britiske Regering hllr hid·
tiloverfol' sit Folk fortiet, Ilt der
fOl'uden de saakaJdte "Flyver·
bomber\ der nu el' blevet kendl
af alle, er blevet sat et endnu
d l'kningsfuldere og derfor fm'·

ligere Fjemyaabell ind, nemlig
V. 2, Den tyske Ledelse er i Be·
siddejse af nojagtige Beretninger
om V, 2's Resultatet' efter Iwer

Til "A.alborg SbftstidendeJ' te·

i Ø,

FUn'I\'llrllun lll'g, Pli" (nulIII, Hirlt'l",~' FU'14lnill'li8yat,'m M(·l1.,
~...,
,,\( JUUl lyllk !-tIIh' dl> JwIOl;~HII'

MncllliU/ldl'I', lIJ('tJ hUIll millt,-" dl't
t\"Skl' l.uHl'lwbt'll t'll /Ir ~jlll' IlwlIl

1~.!I llHlIl d.lf'·

1IlII&l!i\.'

I ndsats,
Om tekniske Enkeltheder i For·
billdelse med V. 2 kan der naturJigvis forelobig ikke gives nær·
mere Meddelelse, J engelske Beretninger el' det flere Gange bleyet betegnet som karak-telistisk,
at i Modsætning til Y- 1, der som
bekendt er synlig, l1aa1' den nærmel' sig, k~m man ikke hore eller
paa anden Maade obsen'ere V, 2,
fOl' den eksploderer med o\'e1'or·
dentlig Kmft,
I de mange Beretninger, der_ fol'eligger om den Yed Beskydningen med Y. 2 opnaaede Virkning,
tales der om uforklarlige Eksplo·
sioner og et overordentlig stærkt
Lufthyk. Den britiske Regering
bestræber sig ivrigt fol' at fo1'hindre, a t BefOlkningen faar
Kendskab til E n keltheder om den
Spræ ngvirkning, der er opnaaet
med V. 2, og at del' uaa!' r.leddelelse1' til Udlandet herom,

f;,'t/,,"r,
DllnllWI' "St
lL 1'('t"n",,,,
rf'nfll' IUU'Ih-

nh"vn, f'J"
>l'WII. J!rllu,'t
bl

IIj"')IJ af "u

JK't. fI.\'d(·/lf!"
ikkl', )),:0 J

ning f'r v/'rl
kumme t. j L
nen pne kUln
op; dr'n andI' n

Strøm p
m. v. f
K obe n
MOI'ges har

vel'bevæbne
i Grosserel'
fakturfon-e
tik" ,

taget et
rovet 200
per og en
tøj samt
Sokker,
ne sig
appal'atet,
stjaalne
4000 KL

I

ske Sagkyndige
henviser
t det ny Storslag uds pilles i
gu, som atter og atter i TiLøb har været Skueplads

tyok-franslse Kriges Afgoslag, Det drejer sig om det
ilade, hvor Natul'en l~gger
~st Hindin~er i Vejen for

!.vemmet mellem TYSkland

Kobe

teKI.
ditril'e.
stel'\'ej

GI.
sig Ka
lede
fra sig

Ny bolschevikisk A';8

l:o,-kkroes

i Heangfors.
Ke. Helsingfor s , Onsdag,
~ Gaal' udkom det nye bol schevikiske Blad "Vapaan~ Sana" for
første Gang,
Ans\-arsha \'ende
Redaktnr el' en Datter af den
finske Kommunist KUlIslIlen.

veren, sa:
Frk.

-

Skud
de i det

ham at

and nit,
Hørdum. Kredskoøtor i fJerritslev?
I Fjerritslev, hvor der er Politi·
e
station, og hvor politiet I Thisted
lidIIgere havde en fast ugentiig
Kontordag, er man naturligvis Ikke
er der helt ti1f~edse med, at der Ikke op·
g, som rettes noget Kredskontor. Der er
kan til· jo langt fra Fjerritslev til Thisted
espligt. Polltikootor.
Amtmand Egedor!
Bistand udtaler til Pjerr. ~vIS, at der
gt Sag muligvis senere kan etableres f.
I som
Eks. en maanedlig Kontordag I
e ham
ejligbe · Pjerritslev.

En

Smede-Jubilæum

ederne
uden •

,r o

I

AaI

KVHJ ..,1Ii1
10
D' P ra kk erne h avde h !!O;:--;;::O::;---CC-"I'l<r.:-I
solgt, og liiS e d Kr.
g. el r den Ir (' die beholdt han selv Han
'reSSAn e
.
r en h ver I blev længslel lor 14 Dage .

Ræhr-

Uer Hus-

rtagel
af
i den

Paareh o

Der gik Igen et Par Ruder.

kegarn kar
I Nat ved I·Tlden lød et Pelr Brag i udleveret.

H uru r. En Porretnlng.--midt I Byen tik Stand væ
8Rerne, I o BUIII<sfuder knust. Del 8er ud 1'1, d 20 ds.
ut der denne Gane: har været anvendt
Sprængstof, idet hele Gaden ud for

Porretningen var overS8aet med Olasstumper. Paick blev tilkaldt og dækDel LU I
kede Vinduet ef og fejed~ Glssqtum- al POlk,
Derne aammen. BIIVf' f det sudan ved, • randrup
varer det vel ikke længe, fØf der ikke af vær di
er en hel Rude i Byen, 0R det ler Ikke Orurup
jual godt ud. Butiktlruder er meget s(,'ndes lil

vanskeli,z;e at .kaffe.

X

drup ",

....

In

"'""'1.18.3 ...., ..... .,11;/ Ø~lIIcr baaue i Allen o~
s Or~ I MorRC'n Aft en, oll iøvriRt er der

JO 000 lors~.e'.lig anden Underholdning.
ønud- Ud."'.I,ngen 81uII<r i Morgen Aften

, I

g paa V8~lværo i Skjoldbor2-Kallerup.
al PoSkjoldborg Kullerup Sognera.d
af lo holdl i Afle. Møde .
der
- Del ved loges ., oprefl. Vagt .
asken værn i Kommunen i Henhold til
del I, ellIsendte Cirkulære .
refter
_ BI .. Kor. bevilgedes tO Kr,
Thisted Amts Skolccentral 20 Kr.
- Det vedlOio!'es at indhente
le
skriftligt Tilbud pa. Inst.lIstiol1 al
eleklrisk Ly" i Asylet.
riden
, hen 13 Plasker S"irilus slj88lel.
Nalten l11ellel11 Torsdag og fre·
Isede
sløs- dag er der ved Indbrud hos Re.
816urat0r O. Busted, Thisted, stjsa.
lom- lel 13 fia. ker Spirilus ., lorskellig
~and 81ag8.
KaR. _ _

fr.

den, men s man en Ov erganø l gelser.
Iroede al Io andre Kv inder, Bnk e-

- ._--

.~------=-=~---=:....-

Villa
i Klampenborg
sprængt i Luften
.t det t,.ke Slkkerhed.polltl

------~- - .

_.:=---=-

tnden lor, tra k de to Mænd hver
en Pistol og ske d.
ren 0 8 hil ns Hustru bl ev
ra mt at 4 - 5 S kud og vat dræb!
pIIa S ledet . Gerningsmændene
Henhc
IVlndt. Barbermester Nielsen blev CirIkulære
38 og hans Hustru 87 Aat.
nærm es t ~
tor en be

Petrol,

Preuekonloret hot de n

hllJere SS Olt poHttferer I
Danmark meddeler:
Det lyske SIkkerhedspoliIi har
konslalertl, al Hovedkvarteret for
den illegale Terrorgruppe .Holger
Dan5ke~ befandt 81~ I en VIlJa,
Str andvejen NI. 40 i Taarbæk .
Ved en HusunderEøgelse, som blev
fo retaget den 10. November t944
Kl. 3 Morgen, forefdndtes I den
ubenbart i sterste Hasl rømmede
Vilia 13 danske Geværer, 13 danske Haandgranater. I tysk Hundgrana t, l Mauser·Plstol, Cal. 7,65,
sa mt el omlattende Kartotek over
tyskvenli2e Personer, hvis likvidation var planlagt. Bndvidere
konstateredes, at deo omhandlede
Villa havde eo hemmelig Udgang
Ren nem en underlordlsk Gang,
som førl e op I en I Nærheden
tiggende Garage. VlHaen er derlor paa Poranstaltn lng al det tYllke
SikkerhedspollIl blevet sprængt I
Lullen Lørdag den II November
1944 KJ. 12 Middajil.
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Boliger
50 mhed el

Besiddelse
og Aflevering

Skema

af Vaaben
PreHRekonlorel

hOB

den helere

og PolItifører i Danmark meddeler
I J. November :

~-

•

I

"~;
u.

y

I) Gyldigbeden for de

tyske Vaabenlilladelser lorlængros. 11 .
Oyldlgheden lor de al de tySke 1_
Tjenestesteder
hidtil
udsendte
Vaabentilladelser med Polografi
forlænges automatisk indtlt de n M.
I. Oktober 1945, uden at en sær~
lig Paategning er Ilødvelldi~ .
2)
AlleveringspUgtJge
Jagtv8aben.
I Porblndelse med de
OflenlHggørelser henledd',', 'd"';'
mærksomheden paa, at
al en Vaabentl1ladelse Ikke be r et~
tiger Ul Besiddelse al et vllkaarligl
Antal Jaglvaaben, men kun til ell
RlIfel OR' en Hagelbesse (glatløbet
Va6ben), altsaa hølst til Io Jagt
geværer. Hvad man derudover
besidder al Ja~lvaaben er
rlngspliglige. I disse TIlIælde
man Ikke afv ente Svar paa
sendle An segr Inger om Vaab en·
tilladelser, menkd,et ovkersk.,yoend l'
KI.
Anlal Vaa ben s a stra s a everes.

p

---

Morderne p •••ede dem op '

FJerkr...Noterlngøn,
Nordiydøk Andeli - Fjerkræslsi!tell
ved H Jemkom.ten
RInderi .lre~ner I k.ommende Uge ;
R 8 o d e r s. Lørdag Alleo ved
pr.kll •• I.Veg!
I. !<t. 2. KJ '~',
O,,

er Barbermesler
o
Nielsen og haos Hustru blevet
drtrbt I Opgangen til Ejendom men, hvor de bor, Vt'slergade 19 B.
Nielsen og Hustru var paaOru nd
af Plyvetvarsel blevet lonlnkel I
Porretningen, og vendte 10rsl hlem
ved dtn nævnte fld . I Gan~t'n
veotede Io Mænd pea dem . SB6
IIn8l1 Ægteparret var kommet
21~Tiden

• • • • • • • • • • • • • • • M• • • • • • • • •

__'o""

Hanø

M.køimIJpr.
Unghlner do.
ÆlIInKer
do.
Oæltlnl(er do.

2,1lO
2,60
3,35
5,7U
4,00
!(y11lnller
4,00
' ,60
Dueunger pr. Slk. 1,80
Ol. Duer
1,50
Klnlner vejet med Hoved

pr. 1111 .1. V. Kr. 11,20 -!Omkoaln, mlndl\e Vællt :l

Et h e lt nrt

<,30
3,00
J,1IIl

I

ururup 1\ U!n Ul U Ilt'. ....1I~"'l>"1"~O:'
st'ndt's til H. L O: I z h ø f t, .Taodrup", Inden 1. December.

Husk

ae.tyrelaen.

Ila

bru

Har
N,.toM'

Den fra tidli~t'rt' af den lyske
SS Politifører i Danmark befalede
Forordning angaaende Aflevering
ai Hug, Stik- og Jagtva8ben saml
S8fonb~sser over 6 mm. skal for
Henven- følgende
Byels
Vedkommende
n, Tf'lef. afleveres i Bedsted:
i Kraft

Bedsted
Ha •• lng
Hørdum
Vllter.lev
Grurup
Skyum
Nykøbing M. og nærmeste
20_
Omegn

K.kken'

Gia. -

~

ten
,

en.

~is terielS

Th(]
Ru~•

se nest den 14. Nov ... mber 1944.
De nævnte Va aben skal afleve·
r es

i Tide n

Ira

Kl. 14-16

iii

er i den Standorikontoret I Bedsted.
Angaa enJe Udstedelse af Jagt~ulighed
tegn vil der senere komme nær·
g .f

private mere Besked .
!rvsvirk·

IWI

kan afkontoret

Thisted Haandværkerfore .

rember

op!orer
d • '8. Hoybr.

Erik Winther.'fourn een
' - ' ' . . . . . .0
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Ilt siddr
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har

S.l<el4ellt B~r\;lersI!.ilt Ul
K øbstadm us.eet
i A arhus.

fJ'Ianufakt ur hd lr. Anton Nielse ns
UdstiHi ngsYutl!l" od elagt.
Yl,<l :I-Tidl'll l "Nal lod dC'1" um idddbfl'l'l ('fler
hinandpIl lo kl't1f1ig ~'
nOllllll'ck:-:plo...<:;,iolll'[' pna Brcd~adl' i
Hurup. DN \'i."-ll.' Sl,lr. ol dør \' ar kas\("I{ 110mbC'1" ind g>C'nnC'!l1 l Jd.sliHill!rSrnd('I'IHJ Iii ){fltlufnktllrJldlr. Anloll
N i l' I s C' Il >I Forn'lllins!.
Y('d EksI~O.·"dollen hh.'" bl?gg"t> Hu'fl("nH' }1ul\'('rj:;("!"C'I. 0).(" fIr Vm.'l'l", d<'"r stod i YinduC't. hl('\' fJd(>-la~1. Hl. a. hit.' " C't Par
k ')<";l1Ia rp nn mi'p('!.!>(' ")l:{'n nC'lll,h Hlkt ~lJ
~pr<l'ngst\·hkE\l' og' mh·lagl ...·.I,d J\dpn
fra El;:sp\o~ioJl(>n, og pndvi·dt'l·(' ndl'ja~d'(l,,<; fOl'lSkl'lk~ro I(\..ndro Bt'klæduli ng.<; g"<' ]1,.,.ln,n d ('.
Palruljul f["./1 Yag-I\,Il'rnl"'l i Hurup
lHWdC' C't PRr ~I inu\tC'lr fol' opholdt
,!':!g"
tlClplI IfOT FOl'r('tnlng<,Jl, hvor
man l;;Ilt(' llwd ('11 .forhipassN 'C'lldc,
n -'C'll l.iOPIl al opdagf' nOf!et .m iglæn-k('!J,gL H('II<,1' ikko of,le-l' Eki'iplo-.;;ionpn hl"v {lt>1' se! nog<'11 yed Gcorn i ngsstedcl,
~.

Spænding om TIK.s Generalforsamling.

SklU~t. h ,n j ~nG"e Aar tilhørt.
n !l.r b ersl re~ l

en

l Thisled.

Blandt de mpnge gamle. Hanndværk, som cr repræsenteret paa Kobsladsmuscet i den gumle By i Aarhus har 'man hidtil savnet Bllrberlauget. Dette Savn cr nuble.vct arhjulpet, idcl man har [aael ovtrraltt en
Pens.
Gave bestnaendc nf et g~mmelt Barberskilt med S Messingn1adcr og
m a n u,
høren9,e Stang af Barbei'l'f\ Amo\d
Ardode
Pctersl?n/ Sæby . Skiltet 'har i over Hio
Asr tHhor\ en Barberslægt 1 This.t.e.d
(Begand cIter BohnsteQ.t'1). l gamle
Dage betød et Barberskilt med 3 PIadm:, at 'der poede CI,"l Barber, der havde virket som Barlskærer mdenfor
Militæret og dedor havde Ret til at
betegne sig som Amtsmester, hvorn1:ed fulgte kgl. Bevlll\ng til at drive
Barber- og Bartskærervirksomhed.
d. v. s. th,ekke' Tærider ud. sætte
Benbrud sammen, paasæte Blodkopper og 19ler m. m. Barbcrlauget var
opdelt i forskellige Grn,der efter hvor
meget Mesteren kunde. Een Messingplade bet od, al her boede en almindelig Barber, medens:! PInder paa
Skiltet angav, at Vedkommende lillige havde Ret til at trække Tænder
ud~ Et Barberskilt med 3 Plader er
l1"lcget sjæletent, og det her omtalte
menes at være det eneste, der findes

E u vis Op position nl od Fol'ma.nd og BestYl'('I ~(' .
Thisted Idrætsklubs EHC' I'unrsgc!lcl'1l1fol's::1.mlillg p!cjC'l' at \"ære l'l't Irf'dsonullplig og stilfærdig, nWIl det· sc-r
url, Stlll1 dC'r i Anr \'i\ komm(' til at
sft\a lidt l"t)C'l"C Gny 0111 G(>llf'l'uIfol'snmlingC'1l ('nu soodvanlig. 1)('1' sknt i Anr
fOl'l.'tngl's FQl'l\1ands"al~, id0t T....rcr€'r
O. Frf'dC'ril,i-it'ns 2-aurigc Periode er
og rtC'sud"n slnat' fIlIgendl' RC'\. t\__l.g~r: L'l'rcr
l'l
Kjær

,,,t:

, sknl

tu-

\ Landet.

Vagtværn i Skj oldborg- KaHerup ,
~kj0hlhor~ - Ko\l('1"\II) So~n('\-lla{l
hUl' ypdlngC'l al op\'(>I\\.' (It konnnunnlt YI\J;rlvll.'I·n i Komm\lnpJ1. l11a.l\
l\.or~ fik l!O\"1\I."!;C't tO Kr, og Thi:o::l('(.l

-

Amts 8kolc{'~'lltnll 20 Kr. )'bu wdto!!, l~lHhid{'n' at iudlH'nt~' skrifth).!:t
Tilhud lHHl ln~la.Ht\tion af l'l('ktri~k
L'Ys i Al'ytd.

Mejeriet »Dalhoj«

D

s

·.....

~

....

af Lultalalm. Man vll nu Indvarsle til 35, N. Kynne
el nyt Mede,

alen
~Iderp.rt

X

Bothilde Bech,
ens Overgaarc
Vilsbel, Vande

Indsamlinzen til Klilmøllerfiskernes Efterladte.

Udstillil

jesle Poinl 30
Eller Opgørelsen pr. 30. Oktober sen/ Almasmin

d. A. har underteenede yderligere siensen, Sltinr
'euonlige modtaget elterfelgende Bidrag:
Havre: J
bed.! KI
VOJ?;nm. Johs. Krogh, Hørdum
20,00 Peiter H edegl
Thisted Amtsavis, Thisted..
100,00 g<!ard l Ullerul
Morse Avls, Nykøbing.....

dltioQ 254 Mrkl. .Anonym" ....... .. . .
iii privat.) Dir. L. Meller, Nykøbini...
lien) 28,). Fru Nlel'en, Nykøbing .....
~

Ms.ned

officielle

~e.

Bor~mester N. Cbr. Haurum,

Ml,OO
200.00
10,00

"'lO 44 ..

•

124,569,19

lall Kr . ... 125,209,10 .

Bidragyderne lor sidst indkomne
ladler Ol
minds! Bidrag bringes en hjertelig Tak,
Klitmeller, d. 11. Novbr. 1944.

r'

~ .ærlig
Aftale

Hvede:jel
R

ug:

A

.

10.00 30, Peiler He
55.00
f r u g I: T
'-----'---"---...,---'-00- Malle, 29, Po

Nykøbing... .... .... .. .
Mons Folkeblad, Nykøbing

Alm.
Øre for Iflg. Opgørelae pr.
yknill!il:er.
IO pet.

19~,OO lar.gballe, Ba

M. Munk-Madlen.

Thisted, 13. November 1944.

1'-

Johannes P (I d e r s e n, Næer død paa Thisted Sygeh \lS,

Aar gi.
Det sidste Par Aar
ban været svagelig, og for
Tid maatto ban lade sig jnd-

paa Sygeh liset.
es Pedersen, del' stammede
Skjoldborg, val' en dygtig Landog hall val' afholdt af alle,
kom i Berøring med. Han har
haade i Sogncraad og :M enigog begge Steder gjorde han
Fyldes!.
Idøde eftedader sig foruden sin
''u LI'o Børn, der alle el' voksne.
el' hjemme og hal' b.iulpet med
,ardens Drift under Faderens Syg-

til ],{ødet. og
ening opxeUel.

man fik ingen For-

}) K reds kontorerll e« i Arb e jde.

r

Dag er aet .tidligere PohrlikontoT
i Tlhistad blevC't bemandet med sit
Ihi'dtidi.ge Personale 'og skal, !SOUl
bekendl, fremtidig Vlil'k-e under Navmet ~Krmlskonlorc. IC.onlol'ct aabnedes j Morges og tog straks .fat paa

at -ekspedere do Sager, .som nu henhørcl' uuder KreclskonLorets Vil'lktt
Am.",fuJ.clm . Nissm led('Q' AThejd,,~
•
O-gsa,a i Hurup og Nykøbing {'r
K,redskontorerne lraadt i 'F lUlklioll i
Dag.

Den 90-aarige i Østerild
Vi bringer her
et
Billede
af

! iI
H'

J'Sl
T

S

S

~

I

Bekendtgørelse.
Den fra tidligere af den tyske SS~Politiforer i DanllUU'k befalede Forol'd~
ning ungaat'llde Aflevering af Htlg~, Stik~ og J agtvaaben samt Salonbøsser over
G mm skal for følgende Byers Vedkonll)1~nde (!fterkommes afleverc>;t i Bedst.ed:
Bedsted, Hassing, Hordum, Villerslev, Gruru p, Skyum samt N~'kobing M. og
menneste Omegn seuCS't den 14. Novemyer 194.4.
De nævnte Vaaben skal afleveres i Tiden fra KI. 14-16 til Stlllldortkonto·
ret i Bedsted. Ang. Udstedelse af Jagttegn vil der senere komme nærmere Be·
sked.
I
•
•

Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet.

"

Nedenstaacnde Priser og A vane!!r maa u anset tidligere illdgnaede
Aftaler om hojere Priser eller Avancer - ikke overskrides.
. .
Fra Fabril~
Fra Grossist
Fra DettullIst
Cykel gu 01011.
til Gro~slst
til Detaillist
til Forbruger
Transportcykeldæk I{vaKr. pr. ~tk.
Kr. pr. Stk.
l{r. pr. Stk.
lilet T 26 x2 X 1% . .. . ...
9,04
10.40
13,85
LevcringsDetingelser er de indenfor Branchen hidtil gældende.
vi
- -....;2'I .... n,._Be.ke!ldkgQrcJs,~l?c~esJ!aaklrebet den af Prisdirektoratet den 15. N 02'>
. . . _ ...... t ......_C-,d.. pjaumllli Liste B. Nr. 3).

lag-

Idet jeg overtage I' den af min Far gennem, mere end 25 Aar
dl-evne Sadelmagerfol"retning i IIOl'dum, onsker Jeg over for Kunderne at anbefale mig, Det vil være mit Princip at levere del bedste
og fiues!.e ] raandværk iil den billigste PI'is.

n

Fr. Pedersen,

Lne

Sadelmager, Hordum. Telt. Hordum 41.
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som ny, ' Salg
Ejnar Ol::;en, (
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antages straks til vellønnet Akkordarbejde, Kost og Logi i nyopført
Lejr faas paa Pladsen, Sengetøj og Spisebestik maa medbringes.
Henvend else til Overformand S. R. HANSEN, Nørrealle 69, Thisted.
TeIf. 932.
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Forbindelse søges med Forretningsmand med Telefon i Thisted,
der vil anvise Købere til elektriske Køleskabe m. m. Skl'ifLlig Henvendelse til Landsretssagfører E. LARSEN, Thisted.
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Horsens Folkeregisterkartotek
ntetgjort.
H o r s c n s, ~randag. To maskerede, reyolverbevæbnede:\lænd
indfandt sig i Aftes ved 21-Tiden
hos Raadhusbetjent E. Nielsen,
Eom bor ovenovel'Folkel"egistret i
den gamle Statsskole illOI'Sens.
De tvang ham til at anbne Døren
til Folkeregistret. 4-5 andre maskerede Mænd kom til og i Løbet
af nogle Timer sonderrev de
108,000 Kartotekskort, hvorved
Folkeregistret blev fuldstændigt

<delagt.

•

Cand, phnrm, 08Cal' Loye. RlIn·
del's, har ranet Rl!\'UIIIIj( til at drive Tarm Apolhek. Oi! cand. ph:lI·m.
OUo Iverlwn Blrl. Kobcnhnvll, Re·
villinK til ul dl'ivc Frij~enhont
Apothek I lIammei

11 Kr. DU VJrt::

I

l,Jug1T~rne

nes at \'a're 2--.1000 Kr., !laa ~
hln'cr Tale om et pænt f';'ettoo\" tf
~

".
k u ri .
Pall. Bazllren blev der talt af p

~tor Lautrup, der redegjor de

t

ormaa,
I I Igesom ~
"
B :,zarens
", er Aften "ble\' vi!'l Sketsch. D~
\"al' begge Aftener en :\lænRde
:\Ienlle~kel" paa Bazaren.

Langvarig Flyvervarsllog
i Thisted,
"Bajaderen" opfortes som "rtlid.
natsforestilling". - Alarmen 'oldte mange Vanskeligheder.

Lørdag Aften fik

Thisted rtt
pludselig Fly\'crYarsling - enddl
temmelig langvarig. Kl. 18.~6 led
Alarmen og først KI. 21,08 lod Af·
"arslingen - uden al der tihyneladende var skel noget udover ell
Del ~Iotor!'\toj i Luftrummet .
Alarnu.'lI yoldtl' "isse Vanskelig·
hdt'I·. Snalcdel\ led Planh~a,·lsud·
Ftillingen p:n Afholdshotellet uno
du den, id"t der næsten inllfn
~:l'nneskt'r kom, kun ca. 251 TheaIn'l ";u' ikke bedre sti llet. Operettt'n .. Baj;uh'l'l'U" skulde som na'\nl
lJ"fltn.·~ som offl'ntlig Fore:ltillin~.

.... ... . ... ..........
~
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:Ian lwb10 Pk.
:1, og 00Kl'. Ilan
!godsfor-

0,30 Nat.

du

13,31, var i Gaar ca. to Timer
fOl·sinket. Aarsagen deli:i1 val'
Maskinskade paa Lokomotivet.
Uheldet indtraf i Lyngs, og der
maaite rekvireres et nyt Lokomotiv fra Struer, inden Toget
kunde fortsætte. Forsinkelsen var
llf! Time fra Lyngs og forøgedes
efterhaanden med en halv Time.

han

..t.

viste det.
; j Stykr stjaasamt et
han hav-

ren. DesbogIe af
genstangav An~tatsbn.

TogfOl'sinketse pan Thybanen.

Eftel'rniddagstoget paa Thybanen , der skal være i Thisted !G.

90 Aar.
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I Overordentlige Foranstaltninger.
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SKA~PSKYONINO
en lya k e Værnemflg: I me dd eIer, a t d T or sdlljl!: den 15'• dl!, K 1.7,45-1 1,30
finder Skarpskydning med svære Vaaben St ed fra. VHl blerg S8nde N ord l ur
i Stellbler/? i V. Thorup Plantage j Retn i ng mod Haver .
fl"

In
mbe-

lyor·

ejes
fuld-

(Om-

Den tyske Værnemagt meddeler, at

~ er:t"reda g

den 17. di, fi nder !:) karp -

skydnin2 Sted KJ. 8,30-J 1,10 een km Vest f or Non .

m.

Der afholdes den IT. November.1944 i Ti den melle m Kl . 8 Oli!: 13 Skarp skydning 5 km ve8t!i~ Hundborg, 2 km nordlig L andev ejen Hundbor g-VOrup0f .

;>efa- , Truet Trekant: Faddersbøl-Egebak sande-TvoruD Planlage .
gen

F

'r.
r gI.
rI.
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Hvidbjerg= Lyngs Sparekasse
Paa Grund af Mørklægning ændres Kontortiden indtil
videre fra Kl. 14- 15,30,

""

HVIDBJERG BANK /s
Paa Grund af Mørklægningen ændres EftermiddagsKontortiden indtil videre fra Kl. 14-16.
m.

~ob-

Kl.

Iup.
n.-

KI.

I

Thi

Amtskredskontor
har Telefon

900

Thisted Luftværnskontor
har Telefon

900a

"
"
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••..............•............................
~......•..............
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14. Noyember

,o.

HI""I.
øbeøum 5000
• II' TO f ve-

D, Snedllled,
"k. Y1Ird.

r Prk. Nico-isteJ, Vur• Nicoline
el m. Jallu.

pam 11,500

To EJ·endomme sprængt
i Luften paa Foranledning af
det tyske Sikkerhedspoliti
Pre!lIekonlo ret ho. den KJ. 17 sprængt j Luften ved Ilet
Poranhøjere SS og politIfører i IIY~ke
SIkkerhedspolitis
Danmark meddeler:

Villa i Ordrup sprængt
i L u I t e n. Ifelge Undersøgelser
foretaget af det tyske Sikkerhedspoliti blev det konstateret, at den
i Ordrup, Teglgaardsvej 60, beliggende Villa bar tjent som Opholdssted tor S'lboterer og som
mg vender Opbevaringssted for SprængstoHer
e An,
du
og Vaabeo .

-

en blev til,

Kældrene var blevet særligt ombygget til det speCielle Pormnl
In Mærke- at kunne Ilene SODl Oplagniogsr Banens sled for Sprængstoffer, som iøvrigt

slattning.

V al b o r u p
g8 ard spræ

Sk o y r i de

T-

g t. Paa Por·
anledning af Skovrider Lorentz
Valdemar Krarup, ledt den 2.0.
Juni 1891 i Nr. Sandager, boende
Val borup Skovridergaard pr. Valse,
havde nogle af de bam undergivne
D

Porstelever modtaget og skjult
engelske Vaaben og Sprængstolfer,
som

var

blevet

nedkastet med

Paldskærme. Bn Del af delle
Materiale blev forefundet i Skov-

ridergaarden
Valborup.
Skov~IJIJ~~O :~~ befandt sig pu vanskeligt tilgæn· ridergaardeo blev derfor den ti
II er der' gelige Steder.
Villaen blev der- November 1944 sprængt i Luften
• su den for den 13. ds. om Eftermiddagen af det tyske Sikkerhedspoliti.

,f enkelte I

"feboer i

a -

og umulig uden Banen.

Peter Christiansen fr_ AarhuI Teater.
midlerne
Lone Luther 02 Hetmuth L..rst' n. IlCeneGennem
de
mange
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"r. Komml olon"" P. C. Chrt.lI.n8en, 0R: O"dnlnl':~I.brlk. der leverer vikling og
Thl.lcd, III ~iI.lller j. Chr. J .nun, TUl p, .Ine PrOdukter III hele Jylland,
lige Arbej
i Købeaum
10,500 Kr .. V."d.rlnK •• um b"d~ Nord- 0R Sønderjylland. løhne 40
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S. Kuhnmtinch . Thisted

>~

Den tyske Værnemagt meddeler, at rier T01'sr1ug dl'n la. (lfl. Kl. 7.45-11,80
finder Skarpskydning ~ed svære Vnaben Sted fra Valbjerg Sande Nord for
Sten bjerg i V. Thorup Plantage i Retning mod Havet.
•

Den tyske Værnemagt meddeler, at der F?'edag den 17.
skydning Sted KI. 8,30-11,00 1 km Vest for Nors.

~.

finder en

Skole~

Skarpskydning.
Der afholdes den 17, Nove/T1~ber 1944 i Tidell mellem Kl. 8-13 Skarpskydning 5 ion vestlig Hundborg, 2 km nordlig Landevejen Hundborg-Voruppr.

Truet Trekant: Faddersbpl-Egebaksande-Tvorup Plantage.
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Herren hjemkaldte i Aftes vor
kære Mor, Svigermor og B~J.st.emor,

TRINE JENSEN,
f. Andersen,
.~-

,

,

Forbindelse soges med Forretllingsmund med 1'elefon i Thisted,
der vil anvise Kobere til elektriske Køles kabe m. m. Skriftlig Henvendelse til Landsretss.'lgforer E. LARSEN, Thisted.

-----

antages straks til vellønnet Akkordarbejde. Kost og Logi i nyopført
Lejr faas paa Pladsen. Sengetøj og Spisebestik maa medbringes.
Henvendelse til Overformand S. R. HANSEN, Norrealle 69, Thisted.
Telf. 932.

samt Vildtskind, Hunde-, Kanill- og Katteskind købes og afhentes
gerne.
MARTIN OLESEN, Mogelvang pr. V. Vildsund.
_w __
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Skarpskydning.
Den tyske Værnemagt meddeler, at der TonJs;ddlaag den 16. ds. Kl. 7,4511,30 finder Skarpskydning med svære Vaaben. Sted fra. Valbjerg Sand.
Xord for Stenbjerg j V. ThoruP Plantage I Retrung mod Havet .

Den tyske Værnemagt meddeler, at der Fredag den 17. ds. find
er en
koleskydning Sted Kl. 8,30-11,00 een km Vest for Nors.
Der afholdes den 17. November 1944 j Tiden mellem KJ. 8 13
, kydning 5 km vestlig Hundborg -:!km nordlig Landevejen H
Skarp_
g
Vorupar. Truet Trekant: Faddersbol-Egebakssande-Tvorup Plan;mdbor 'l . '
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Revolvermænd har destrueret Kartoteket
København.
DB Vægter
Eskildsen i Gentofte i Oa8r mellem Kl. 22 og 23 paa sin Rute
naaede til Raadhuset i Gentofte,
blev han holdt op af revolverbevæbnede Mænd, der tvang ham
til at lukke sig ind paa Raadhusel.
Da de var kommen ind, anbragte
de Vægteren i Varmemester Axel
Larsens Lejlighed, hvor de to

hvis Antal Ikke kendes med at

ødelægge Folkeregistret.
tekskortene

Karto.
blev ka.s tet ud paa

Gulvet og dels brændt, dels revet

i Stykker og overhældt med V,nd
og Blæk. Bndellg satte Mændene
Ild paa en Del Kort, som de
slæbte ned i Oaarden. Ved gOdt
2.Tiden forsvandt de efter før",t
at have givet Vægteren og Varme -

Mænd I 3-4 Timer maalle sidde mesteren Be&ked om ikke at til·
delte under Bevogtning af en revolver- kalde Assistance de lorste 10
Minutter.
,gang bevæbnet Mand.
I hidtil
Imens arbejdede de andre Mænd
slore
--es til
~8aa

i

Idblad

Guldbryllup i Arup.
November kan

Pra Tbisted Byraad.
M.I

Alte • . holdt Thisted Byraad
lA
r Iravæ -

•
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fOf, med Kursus'et.

opnaael
Virksom,Ile slore

Kedelig Aviafo.ainkela••
Thisted Socialdemokrats Numer for
NOOf vi Tirsdag er desværre først i Morges
:nlng om bleven udsendt til Abonnenterne. Aar!n Belln- Bogen var en Jernbaneafbrydelse, der
ri sælter bevirkede, at Trykningen først kunde
,aR delte tIlendebringes efter Mørkets Frembrud.
Thisied- Bladene kunde da il{ke sendes paa
es nede Landet, og vi vilde heller ikke under
de herskende Forhold lade vore Bude

---

a'en
Iderpart
enonlige

bed,t KI

dlHon 254
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en) 280.

, MI.ned
olllclelle

r•. Alm.

r. for

Pr~

iT
Ki

øns
den
kan
i Thisted færdes rundt I Byen i Mørket. af S
len
Klitmøller-Arbejderne fik ingen fønn

Ventepenge.
I Thisled alholdtes i Oaar MæglIngsmøde I en Sag mellem Snedkermester Christensen, Han.led,
og Arbejdsmændenes Pag(orening
(or Hanstholmen. Bil Del ArbejdSmænd (ra Hansthotm arbejder I
KlItmøller, og de maa om Altenen
olle venle flere Timer paa Bilen,
der kører dem hjem. Der var Ira
Aldelingens Side krævet tarifmæssig Betaling for Venle- og Kørselstiden.
ArbejdsI Medet•
g

I

mød
deli
den
Side
3-4
vi ik
hen
laldt
heds,
skuld

faa :

bllvOl
selv

Sagen er nu slullet ved Retten Bn ,
i Thisted, og Domsbehandlingen sprin(
vil finde Step ved Vestre Landsrel.
Bebo
,
Slige
Mørklægning Kl. 16,30.
lets I
Statens civile Luftværn meddeler,
De
at Tidspunkterne lor den dagiige _\ b'
Mørklægnings Ophør og Paabe· bræn
lIyndelse fra og med 16. Novbr. før le
lastsættes til hhv, KI. 7,15 og KI. Byer
16,30,
over
Inde
,
Sydthy Havekreds omdannes,
na_
Ved Generallorsamlingen i Hu· god
rup i Gaar i Sydthy Havekreds
.•
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In
nkning
"" i Strømforbruget.

I Dee

I Tilslutning til tidligero Bekendtgørelse har
Byraadet vedtaget følgende Indskrænkninger:

I. Der er Forbud mod Brug al Lys i Butiker, Kontorer, Lagre, Værksteder m. v.
mellem KI. 17 og 19 dog Ret til Oprydning til KI, 17,15. Undtaget Ira Forbudet
er kun Læger, Apotekere og Restaurationer.

I.

L0n.

2. Om Lørdagen gælder Forbudet kun mellem KL 18 og 19.
19 Pilte til
ladJøvnin)t.
lenthien,

Aalborg.

; overall

3. Dame- og Herrelrisørlorretninger har
Ret til Oprydning i 30 Minutter.

T HIS TIED BYRAAD .

.:$ Thisted Alholdslorening
Indmel delae mod liges al Træhandler

Johan Mogensen, Vestergadc37, Slagter
Ingv. Larsen, Solbl"kcvei I, OK PI.ntel
Øaler~urd, Hjultorv 8.
KonlirUlander opl.~e8 uden Indskud

,

•

45,111
254,70

•

11,415
11 4..0'2
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Thisted Amtskredskontor
har Telefon

•

900

Thisted Luftværnskontor
har Telefon
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