Kvæstet begge Hænder ved
en Eksplosion.
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Poredragsrække i Klilmeller.
i Aften KJ. 16.45 Oll varer til Kl,
l Klilmøller paabegynder Arbejrærdøehdygterne I"'nde_ 16.23, Oll dernes Organisationer paa
Aften en foredraRsrække .
• lfJl<kea 8,36
Møderne, der holdes i Kommuneskolen, taler LBnds1ingsmand Aksel
Il'ørkl_gnlngen beg,.lIøe,

Lastbiler til Fantasi•
pnser.

Som el Bevis paa, hvor god I
der tjenes pia Laslbilkørsel, har
man nævnt et Eksempel Ira Kø,
benhavn, hvor en Mand ved Køb
af en Vogn udbetafle 50 pCt. al
Købesummen pas e~fI Gang mod
lør IO pCt og Realen i Aldrog
med 50 Kr. om Dagen.
Paa Lemvigegnen er det imidlertid almindelig kendt, at Købere
al Lutbiler erlægger Købesummen
kontant, men htrtil kommer el an ..
det Forhold: Ocr belafeo tillige en
klækkelig Opgæld, jB, ind lil 100
pCt. eller mere al Vognen. olliei·
elle Pris. Det hævdes endog ni
folk, der er kendl med Tingene,
Laalvogne, der RI Prii\myndig'
hederne er blevet vurderrt til 2 3000 Kr . uden videre er blow.1
"ctalt m. Lal<

a'

Hvid om .Hverdagens Folkestyre-,

Der bliver fem Foredrag,

Kloakanlæg i Klitmøller?
Sognera.d.1 drelter Sagen.

ø. v,

Vandel Sogneraad har
holdt Mød •.
- Overslaget lor 1945-46 var
til I. Behandling.
- Der lorelaa Tællingsskemaer
lor Landbrugsmaskiner m. m.
vedtoges mod Betaling ol lade en
Mand i Vandet og en i Klil111811er
foretage Tællingen
- fra Skalleraadet var tillendl
Ansøgning Ira Enkerne efter de
forulykkede fiskere i Klitmøtler
om Eftergivelse al Statlskat o~
lællelliommunølU dli~nmRsskat.Det I
anbelaleJes al elte,,{ive SklltNne. l
- Til Voldg,fts",,,, 'HI I,,, J.~t·

f('lten !il:tnvl\lRles lens Kjcldgurd
og Antoll lhund .

Ingen Isalgilt.
Vorring, til
Søl.rl,minisleriel har beslemt, ~oa,.l..
al der ingen lsalgilt "alopkræves Le..,. I
i indeværende Fioansaar. .
,Kroner .
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Nylaarsalten ved' 23,30·Tiden sid,te I.]
Arbej·
Lørdag eksploderede en Bombe, som var noste
Ved anbragt paa fortovet udenlor Bog- Silde
mdmAuknee'l handler Hjalmar Lyngbæks Ejen. De
s
blev 1
• , dom i Hurup. Ved EIUplosionen ny
knustes Butiksruderne og Ruderne gede
til Privatlejligheden, ligesom et Par nen
BUliksruder i de over lor liggende D.n
forretninger knustes. Skønt der o \
løre.
var mange Mennesker paa Gaden,
ti .
Sagen. kom ingen til Skade.
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var tor Richard Krabbe8 forletnm~, e
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Anledning al NylBsrei.
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Han kvilt

Bekendtgørelse om Arbejde
Roskil
lor tysk Regoiog.
beid.mænd'

Arh·lds·
Indenrigsministeriet
meddeler
ø, m. II., den 30. December 1944 lølge,rde:
Under Rubrikken .Overordent·
O.lund,
lige foranstaltninger· er der i de
l~oul Poul- sidste Dage indrykkel en Medde·
i Floulev, leise i en Række jydske Dagblade,
betitlet: • Vedr. Arbejde lor tysk
Ider Chri·
Ir., Værdi Regning i Danmark", der angiver
sig som udsendt Ira Indenrigs·

kasse i

Ro

er blevet a
relsen lor

lorbund i
Bedrageri
Bn
Hansen i
nyflet
trollister,
Medtem

P, Søn- minisieriet.

"d, Hør·
Indenrigsministeriel gør i den
I Løsøre Anledning opmærksom paa, at den
~ K;~der paagældende Meddelelse i k k e
rderlngs. hidrører Ira Ministeriel, og at den
maa anses lor et Falsum.
j, M.ller,
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'00 Kr.

lor eo Pægl.
Vagtværnet i Aabybro anholdt
lørleden Brhardt Kr. Nielsen og
Søren Marinus Mortensen, som
sigtet lor Tyveri af en Cykle samt
Fødevarer rr. en BJendom I Ved·
sled. De tilstod at have værel I
Slagsmaal med nogle Karle fra
Central asrden og at have solgl
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DAOEN I MOROBN Onsdag den 3
Januar Aarels 3 Dag, Rest 362 Dage

SOLENS Opgang 8 T. 42 M. Nedgaul
I~

er IndBudan opBy paa
t paa

hvor
,
!viklet
la har
,edens
mgen,
. fra
r., og
•

ner l
har
, De-

'I

T. 47 M.
Dagens Længde 7 T. (,5 M.
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MØRKBLAlONINOSTIDEN er er Ira de).
1 Januar-- 15• Januar Kl. 16,54-7,30 I

o
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AUTOMOBIL-, VOON- ol CYKLE
•
LYOTBR tændes Kl. 16,24 Eftm.
THISTED, den 2 Januar

,,

Dødsfald •
Rentier Chr. Knudsen, Svar.kjær, er død Lørdag Nat, 78 Aar

jeoel'sen,

ilggaard,

~adsen,

f t, Før-

Jensen,

uar fylJensen s
n i Søn~gennem

I en trohjulpet

; for en
lp med.

get en
L2, saa
lang og

ialt 11,589 Dyr.

B.

Markedshallens ordinære Generalforsamling afholdes den 24.

Til

Januar.

Thisted havde Alarmtilstand
Nytaarsaften fra Kl. 19,33 til Kl.
19,53.
I 1944 havde Thisted 26 Flyvel'varslinger, for hele Krigen er

Tallet 42.
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Skorstensild i Hnrup.
Falck i Hurup blev Nytaarsaften alarmeret til NyRefsvej, hvor
der hos Blikkenslager Strandholt yar opstaaet Skorstensild. Ilden blev slukket, inden der var
anrettet Skade.
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Maskinfabrik
bombet

l'

IItllv op, da hin Irf)('de
vide,
hv~m dtfl Irnnrntde VElr, MlIluJtn
SkAd (,~ 'ilmh: MolI .. , i Mllvtn.
/"Ja n
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H08p iJul,

Monfagøhallen blev
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d011 ved An-
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8øIlO101R l'.
8 n V ej bCllæ tJflCcle
"" It' nd II n k ow III l'I a tHlkcll I Cn
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laJered e, og h el ll cd ble v Mou
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drr blev d e mon ter e r Del k Om
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Radiofabrik
ødelagt
--

En Brandchauffør skudt
af Sabotører og en Vagt..
mand dræbt ved Eksplo ..
.'onen
t
Eduard v. Steiger,
K ø b e n h a v n. El ha lvi Hun- 80m er blev et v81,e:1 III SchweIz' POtdrl!de SlIboiører skllftedt:! 'sig 'i
hundspræsident for 1945.
O"ar Morges Adgang lil Radio'.I)/iken >J Torolor u • i Ordrup. De
anbragte en Borr.be øl svær Kali· Telelonlolkeo. gaa, ikJ(e iod
ber .llldl j VIrksomheden. Vt!d
i Oe samvirkeode.
Eksplosionen blev fabriken totalt
K ø b e n Il a v n. Ved Urafstemnin_
gen indenfor TelefonSIand en om I k
.delagt.
Der opstod en hellig Ildka:np Indmeldelse i De samv. Pagfor- l :
mellem Sabotører og Vagter/ og bund blev del afgivet 1564 Ja og M
2871 Nej. Porslag el om lod mel· T
derunder blev den 34·aarige Brand. delse er dermed forka stet.
Cbaulfør Ewald Hansen Ira Gen ..
foUe Brandvæsen dræbt ved el
Skud i Hovedet. Han førle en af
de Brandbiler, som var tilkaldt
tller Ekaplosionen.
Falckli Redningskorps K8Iastrol~~
udJykning loretager Oprydnings.
irbejdet, idet man flygiede, at Io
AI vi Gasrs Dato har modtaget Med·
Mand/ formentlig al Vagten, las dele/se om, at min el511ede Mand, vor l!
clræbt under Ruinerne/ men de kæ,e S0n,
PollttbetJent
bidtil
foretagne
Undersøgelser
har godtgjoJ I, al kun en Mand,
30 Asr gl., er afgsaet ved Døden, med·
en bevæbnet Vagtpost, savnes.,
deles herved Slægt og Venner af hans
dybtsørgende Hu~lru og Porældre.
kB
Nørresundby og Thisted, 3 ,Jan,194iJ. 1 1lIII
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Svend Anton Sørensen, _

I-

Lagerchef
skudt ned
---

Ellen Søren.en.

uo I

I{rlm!na~as8. A. Søren.en og Hustru

----'------;-t----=--- ; til
Chr. Knudsen, SvankJær. Begraves 15
Torsdag Kl. 13, ved Kirken Kl, 15,
!

t

RevOlvermanden akød, da
Døren blev aabnet

Kristine Svnlgaard, Stsgstrup, forhen r _
K b
J Hundoorg, 80 Allf 2;1. Begraves Predag
ø e n h D. V n. La.gerchel erik 1(1. 14,30 fra Hundborg Kirke,
,
Møller/ Maglekiidcvej 7, er KJ
t
I
Jodt 20 i Altes bitven dræbt af
Made Krogagaard, Jannerup, 66 Aar de
'tn RevoJverm~nd, der ringede paa /lammel.
A,
Døren og udgav sig for al komme
be,
BRYLLUP
Ira den Pabrik, hvor Laj;!erchelen
Torsdag den 4. J,anuar vlea I Veslos I
ansat. Enk Møller lukkede Kirke: Frk. MBriane Karlaen (Dauer
af I(ort 1(orlaen, Veslos Mark) til Land' maud Haakon J{nudaen, Arup (Son df
Enkefru Anine Christensen, Vesløs St.),

-
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Det gaar
frem •

rd:

BRYLLUP
Torsdag den 4. ds. vies paa Thi~ted
(F
rørst t6.~5 skal vi nu mørK' I Rnodhus: Frk, Elnl! Thomsen (Deller J .'\rb
læRga. - AU til Mørklægning af Vognmand Thomsen. SiorrlngJ til
V
hOl
Rørlægger Høns jorgen Kaslberi Jor· MUl
gen8en (Søn af Sadelmager C. Jorgen· Arb.
Del er 462.
Ul ~en, Refavej, Thisted).
Arb,
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"J.ul'al." Kro,
I',.du den ~. J.. "I. 1~ Kl. 1J.30-IQ,IiO.
"r.d'kontor.' I TJolat_,
L~.d'lI: dtn 6. J .. ~ .. I~n Kl. " -'6.
Indre.lll,e.lnl""'" Ol( IldU.,r. T.lone. medb,ln",e •.
Thilled
K.ld.konlo, for Thl.,ed Køb,'ad .... V. , den 3. J.n .... 1\14&.

"m'.

S. NISSI:N.

Art IIltr ISkl' pskydo 101.

J." ... ,

V.memal'ftn afholdu ".tUle,l.kl'lMIkydn'nl Pli TO,ldag d. ol.
t848 fr. Kl .1_13 Ir. Hanllcd-Hanllholm med Skud.etnlnl Vutt'h ••"t.
Truet Om ..ade. P .. il.mbo'll I no.dlll R.tRlnl( "~ km, deri.....Ule 2I),iI
de .... IJ km mod Syd 0l d"I .. 12 k .. I 111111 Ratnlol(.

Arbejdernes Aftenskole.
De, UIHltI~i,n i Oand:, Regning, M,tem,'ik, Engel.k, Ty.k,

6ul/llllllljl, Hundl/trl1ing, Sy mg, Tit.kalrinR og
Indm~h.ltl.t kln .tt ved T~tclon 782

Slm.,ileTli~~rninll.

..

Hotel ..P"'nlx".

J
M.rklagnlngeft lIea7_de,.
I Aften 1\1. 16.45 OJ: varer Hl Kl. 7,30
f'ænllleJslygterne lendeA 16.24. OJl
~ I J kkea 8.36.

behot

-

-

Rum.

Politibetjent død.
Til Røde Kors i Aatborg er
kommet Meddetetse om, at Politibetjent Svend Anton S e r e n s e n,
Nerresundby, er de d, 30 Aa, gI.
Den afdede var Sen af Krimi·
nalasslsteot A. Serenseo, Tbisted.
Han var uddannet som Handets medbjætper og bavde Beskælligelse i Pjerritslev. ( Juli 1940 blev
han ansal ved Ordenspolitiet i
Nerresundby.
Den aldede, der blev gifl sidste
Poraar, eflerlader sig Hustru, men
ingeo Børn. Han var en dygtig
og brav ung ,~and, bvis tidlige
Oed stærkt maa beklages.
Par godl el Aar siden mistede
K IIminalassistent Sørensen
en
.nden Søn, der vsr Kriminafbetjeot i Hjørring.

søgte
Kr.

foreta!
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Thild,
ofreIs,
Julen
en d,
tjenin
Via- og Soapsraliooeo aedvil j.
sættes.
os.
chefe,
Vinhandledoreningen for Dan- udma
mark meddeler, at Rationerne for gode
Von og Spirituosa er nedsBt med
Go
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ber 1945,
I og sam·
van kjærs
ette ·Ioges

Herom senere.

\Jill.

Akeel Munk.

Klitmøller LuftvarnsforeoioK

I'I- V-o-

manden ikk:1
ikke at lod al

være del.

holdt i Alles Generalforsamling.
Ghr. D a
delte. al formanden, Lærer Krogh, allagde spurgte jeg.
,gennem .. Beretning. Arbejdet, havde ligget lovligt, hvad
odet alt i stille siden Luftværnslederen, Carl

F o r m.:
Oddeuhede drUknede, og der var laldet ud lil

raten
• per.onJi~e
en

bedat KJ

pedltlon 254

lard privat.)
~bSen) 280.
• Maaned

officielle

øre. Alm.

Øre for
dryknlnger.
es 10 pCt.
PIadier 0i

101d, mindet

lilie, .ærlll!:
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Aftale

ikke uddannet nogen ny Leder.
Da den lidliger.e Leder, Chr.
Brogaard, Oll er flyttet tilbage til
Kommunen og erklærede sig villig
til at overtage Posten, blev han
enø{emmigt valgt.
RegnsKHbet balancerede med
927 Kr. Til Beatyreløen genvalgtes
Knud Møller og P. Konge Prost,
o'! nyvalgt blev Niela Andersen,
Je,na Jensen, Niels Jualesen og
Viggo Odderahede. Til Revisor
valgtes Chr. Christensen og Chr .
Salmonsen.
Reserveleder blev
Niels Andersen.
~oael Mortensen loruloR. at for·
enmgen skulde opreUe et lokal:
V.aglva:rn . foral.get gav Anled·
elng III en Diskussion, men d;\
kun to Itemte lor forslaget blev
det henlagt.
Bestyrelien konstituerede lig
eller Mødet med Knud Meller som
formand.
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Alderdo;nzhjemmf1
lor Godhed"'" mod
T.k til Kek!u::n·
O,.nlrEr, 101 den
Mad DR dtl
,
IIwer lilo.

Dtd-

seltes.

Vinhandle,lortnina:en lor
mart meddeler, .1 R.tionerne
I
Vin o, Spi,iruou er o"du'
ODd!
ca 3!i pCt Ir. I. Janu.r. R.IiOc/
M J
Mlnt .1 Drikkupirirus (AlIVuJl)
ned.æm. med 20 pCr. ag .1 _.Sprit ril frem.5l,jllin,l{ ar·
Gin, I EJ_ JOlla I Thl.ted Kf~
Bund)' 0,1{ Ii,l!'neode uml
~
$O
r
' •• , "
vin med 25 pCr. Resten ar
I'
skærin,en Iremkom{lle.r ~' ed manglende ImpotI., aR loldi Lagrene .r
,l!'smh: Vine oR Spirituosa nu lak·
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blu' .ideordne,C'"
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IJ-k er udi_mi.

I AHen I
KL 20; Royahealr"'. .Hallol I Hfl're,,', IVeølk Saldllerfaree,
KJ. 20; Palæteliret . ,Be4ltemor e aar
amok", cI.Mk Ly~tspll.
r Sneclsred Bio KI. IlD ' .NDddebo

Purllq..r;:l".
'(Ileø off~øtlire TiJllørlsrum
i Vestervir- Aner.
Vestervig-Agger Sogneraad holdl
Møde i Gur Thyboronrepræsenlinierne vir Ira værende.
_ Amlet meddelte, at IlIe 0['
lenlJige Lokaler ihl lukke KJ.
22,45 og henstillede ttl Sogne.
tIIdel et lorge lor, 81 dine Tider
overhordes. Dens Il'ulle ikke
afholdel uden Sogneraadalormæn.
droes TilliIdelse.
_ Det foreila Skriveløe Ira
MIniiIeriet lor Landbrug
Pi,keri
i Anledning II, el Slagter
. CIJrialenaen. Veltervig, her kabl
Sørensens E'jendom i Krik,
der ikke var drevel
de "døle Aer.
tog at anbefale,
temme Tildeling af K"d
som andre Slagtere i
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Daniel,

Denne
Amter,
Chr.
idet
lade
Stemme paa
var skel.
Soeneraadel
klærmg.
Sagen
bevæger
Form a
Daniel:
redt dem

alboldes IIINllkommellde Sølld.ag Ettermlddaa Kl. 16 pr. deD 62. KirkelllQ..;oik·
alldagt i ThIsled Kirke. Programmet
oDlfalter bl a. en Række al vore
kelldte JIlIe!iange. lom a,e Jena vil
synge. Desudell medvirker eD unE
P1øjlenl.I, Ulfe Ageneholl, hvil Mariker·
fremtid der .Idles 8rore ForvenIninger
til. Han er Elev af ki!:l. Kapelmusikus
Gitbe" -jespersen, ag fal! ved denne
l.eJI!gbed sin første Koncert.
Chr. O a
Elit JEna er det vi.1 overllødigt
nærmere lor. Dell Renbej, gern"',,i.
og fornemme Holdnina,
Maade.
bendes KlInii, bar ikke
Chr,
.Ikre! bende I!Q
i dalllk Muaikliv, men tillige ~vet
Kirke en IIfl)rlll!neli~ Sangen!
_
I
inde.' Mange er de Forklarinaer,
lin Tid hlVde givet
for II rederore for den F.,lkeChrillensen, Bedlied,
' som alle Vl!lii:ne møder 1'''\
Landbrugsejendom paa
men mon ikke Hemmeligheden er
~Yildl. j Vil/erup, Paalæg om
t de' faktum. a' læDge
Ilrlndaælle denne Ejendom.
Stemmen bar b'dl, lever Tonerne
ur slærkt loriilden, Itl Brug aom
'fidere loden i ~n?
Beboelse. ChnSlensen I8gle
Der er ~om .ædvanllc fn Adpl\&.
K. n
del pIl MalerillemangeJ om Ud .. Mel! buk Programmel ved ladgalll;:en del, saa
alBllelae, og denne TI/ladel.e blev (å iIO Øre). Foruden '.mlllge Ttkster ligt \'iI
givet pIl Beling~llie al, al
'l'Jaer del, bYorledeg MCllhtheden del- at han
domme Ikuld~ være i
i PragramlDell .id.te Aldeling. om
S'lond seneli l November
lenere .
men nu er JOlden
og
Ak.el Muak.
menllgl med Niels
~endom i Vil/er up_ Delre·
IIJ Efterretning,
LoU,.rosforeoio2
formanden meddelte, al
holdl i Allu
I
Regn1kabaudval,el havde
"'"n:/formand\:n, Lærer
K"~I RegnSkabet og
'~It i Beretning. Arbejdet
slille siden lultv.rn~leduen
~dl!tahede druknede, og d~r "ar
Ikke uddlnntl noRen ny leder
Da
lidliger.e leJer, Ch,.
nu er Ily Ile' tilblge til
og erklærede lig vllIiR
POllen, blev han

.
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Vng Politimand fra
Thisted død.
Gl'n l1rm 1\001' Kors har de Paall'('nt!l' faa('t ~f('{tdl'l~l84! om, at PoTj'lil)('tjt'nt
Sv('n(1 Anton S ø r e lI-

N I'. Sundby, Son af Kriminal_
: ,.>Istr nt A. SOTI'U;;I'U, Thisted.
er
l ('

11,

.'3 0 Aar g\.

S l'e nd Sorpnsrn var udlært i Ma'IJfak turfagrt. Han

la'r1e hos KøbJ.
ti Langgaa pd, Thi;;ted, hvor han
fra 19:31, til 1()38 og kom derfra
'1 FjPTrit.'i lev. ·Han blrv dog kort •
I
. ansat i Politil'l i Xl'. Sundby,
YDr Jlan
hal' \'(I'rrt rlp ~idslc 5
F ol' kOl,t Tid ,idrn hlev han lIdt til KI·iminallx·tjenl og skulde
;lVi'
hpgyndt illdpn lor Krimiual_
itid til 1. .Januar.
For hall~ ung" Hustru. ml'r1 hVI'm
blpl' giJI for el 'halvt Aars Tir!
d!'l1. og for Ihans Fora'ldre i'r
)C1 llsfaJd Pl <>thaardt Slag.
n('t er
t:. 111' ng~ .sidpn, al KrimnaIas i,,{Pil! S on'lI 'pn og Hustru, del' b('gge
' fra 'llhyholm. mi (['rie {'n and!'n
III. K nut! Aage SnrpnS('ll, dl'r var
rimina lhr·tj nI l Hjoring, Det var i
ktohcl' 1943,
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Overordentlige Foranstaltninger.
-o-

Udlevcr.w.g pf Rationeringskort 'for &1l7;in og Gen~torbrændc Co r Perioden fra l. Januar 1945 finder Sted 6ll-nledes:
KOJtUIlunckc;mtoret i Bro~'8 1 Fredag den 5. Januar 1945 Kl. 11-12.
Fjcrri tB1ev Kro Fredag den 6. JanuaT 1945 Kl. 9,30-10,30.
K.-cdskontoret i Thisted ~ro~g den 6. Januar 1946 Kl. 14-16.
lndregislroringstlttest og tHl.ilgero Tnlone,r medbringes.
'l'histcd Amts ~kontvr for Thisted, Købstad m. v., d. 3. Jan. 1946.

S. Niall EIl.

Hier

for den stor~
kære Fader,
sens Død og

Chr
StenMøllev

leverer

tm'l

menter og

Artilleriskarpskydning.
Værnem.agten afholder Artillcliskarpskydning paa Torsdag. den 4. Jan.
1945 fra KJ. 11-13 fra Hnnsted-Hanstholm med Skud,eLlling: Vesterha"cl, Truet Omraade: FrlL Hnmborg i nOrdlig Retning 6,5 km. derfrs vestlig
20,8 km, derfra 13 km mod Syd og derfra 12 km ri østlig Retning.

afholder I
dag den
østre Sk<

vene.
Elektrjciteten var indført. Hvorledes den er opstaaet, vides ikke.
10 Gr. Temperaturstigning paa
et Dogn.
11 i J J e r ø d, Onsdag. I Gribskov
\'lir Temperaturen i Nat + 3 Gl'.,
melIs del' Natten til i Gaar vnr -:7 GI'.
Temperaturen er sanledes
steget 10 Grader i Løbet af el
Døgn.
,

•

• Mede
t
Vor elskede Far og Svigerfar,

LB.-

MADS JENSEN
KROGSGAARD,
gik i Dag hjem til Gud, 66 Aar
Mundl
gammel.
7. Janu.
Jannerup, d. 2. Januar 1945.
Bom og Svigerborn.
Begl'avelsen foregnar Lordag
den 6. ds. Kl . 1 fra Hjemmet, ved
Kirken Kl

13.30 mmcls.

e.

,
\

gs Overordentlige

Ile-

Skarpskydning.
Der afholdes Skarpskydning Lørdag den 6. ds. fra Kl. 10- 12
nordvestlig
Thorsted.
,

rer

il-

nger.
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\",.tH,.dr I 1'hl.",d, 21> A",-. F orr,'tlllnll'.jublh,,,,m h,·,. f U}"'''- Ihu
rI' t"dt P"" G •• rdrn ~M .. I.k(l"·· ;
.htrul' \"I"d El J.... rhllr I HI!)U.
14
Aili' 11'1 kom ha" I I .a·n· I ~'Irm.('t
J I/II"d'" Jo Søn I UurUfl Ilt'· \'III'

hil" hl.l~ ' ....
hvor('(t<'r hn "
{Ik Anu'l\dor I Th. Ni .. løe"o For·

·rl'l''' .. n.

1'<'IIIInll' I Thl/lud

linn vlldl/' IIl'n'

mere Olr N'Jøt" Ilt Odcnøe, hvor hnll

Irn 191 2- 16 ,'.r .n~lIt hoø Arthur
Hanlfn Thy ,Jrkede do. drall'l'ndc,
.'1111 Onl ' V(lr Oll" h llll (Ik An, .. ttl'løll ho& ain II'lImt" Cher , Thlltl·d, 1 I",la l'orrrtJlinll~tl .. l
nillll' hpn J"dll'(k ftom }{oml1l1ll'nol1 i
lV~ Flrmlll!t blev du dDb~ om ,II
Th. Niel.en &: Co.
t 19:1~ Il'rIll1dlalrdt' ehr. &'l1d~r
f.'ornullldclI
nn Ikk(' hll"- II'II.rd end!'li!:" d('n ~~o rrl'tnlUI: i VI'So.. ,wrlllld~  .terll'nde. ~om hlln endnu hll r, n,enr
~om !tlln.k.· \·,~t Ikke mell/el Illrnl'
!let_
de Lokall'r. dN' lIarled ... ~ I (Ol' ZI
1'1 kunde pIAlU ~idcl1- Ih'r hll"de Peler :'IlndII" at hen.til- IINl lidllll1' ..... hall ForN!tninlr· Ejal hule J\r- I'ndonlmen ,'1' med Tiden ble\'l' t h('1t
IlInbHUICI, bl II. ,'ed lo "lore Omort11l!1IL' tn
lJygnlO!f<.'r oll' :llodemiaerinjler i
il kø.n Amt- h.'nhold."'" 1930--:11 OK I 193ft, I
let Chr. 011- D.. leder ehr, SClllderll"UlIrd en
II (I~tnll""" fuldt moderne Forrctnlnlr. der illl'r
11CJ!"... r \ TII!II"I pllll Konfektion, KJo-}\jol ... øtof. Senj.'l'udl'lyr Og !lvidl'.nrer, Oll" Forrelnlluft' n beIIkæfti ••' r ikke mindn' end :lO :'\II' nnl',ok!.'r. A( d""e hllr Dill ponent "~ ..on
J!.'nøt'n Oll' ~~rk l>t.'derllell I Nol ... /lfdelin"l'n været IIlIlat !tli'e ~id .. n
1924, dll Forr('tni/lli'ell "tartcdu i
, .It .. F"nor ,
,'. 1 .t Bekym-

' ' 1',

den nu\· ..T"ende Ejendom
Chr. filindereaard har ,ennem
Aarene viat !'Ihl" 110m en cb"ttlg For-retninpnumd, Han har med Tiden fuet betroet flere Tllhdah\"l!n'.
I 11-12 Aar har han !'Iaaledea væ-ret Fonnand for Thisted Manutaklurhandlerforeninll". i h"1I Bestyrelse han har siddet .Iden 1927.
lian er Nll'stformand I Handela~t.nnd8for('ninJfl!n. I hvis BeltyrtlIle hil," har aiddt't i 15 Aar, Ol' han
t',r ~a'"l'rcr for Handeleekolen,
En~"lderc ('r ha" N.'lI tformand i
ThISted KølJnlll!lIds HJ .. lpekaue i
Bankrøadet for( Handl'lø- Oll' Ln~d
brurebanken Oll' er Mt'dh'm af LIli"-

nlnpkommi••lonen ,

ut ,n ~,., "kuld" h..
"ylt" Butik.''', EJ"""" n,,·.-t.>(I,·
dUK dl,It". Id,·t .. un h!>,vd, .. Io', ni
hun ",.Iv 1l1I"" ... I,' "l "ruK" liu'
(110"11, 1>1t" nt Sm"'"'' 101111 "kuld,'
hjll'llMJ , Furl"\'lnu'Ir""·
V",I d ... n I G/Ulr rUMUIfI." n,~,
lJh:v OI'~I",'IlK'1l k('lIdt ulryld'M".
du d<'l' .. nr n(jCi,·"t pM l·n T,d.
hv(>r 0)),,1.<'111(' ud!'n lJ.I'lrfUnd~I!If'
i IYl' rJiIC1' Fotho1d VIII' U"t'1I VI~k •
Itilll( olr det jkkp (nndt.c. \..lt'VI"t,
nt ,;',,,r(' n kNK!.I.· ('11,,1' 8('nerc
,',lr bll'"e~ IrjorL hck('ndt mNl
bjere nll IJNrrund,'IIll'. Ejeren .knl

ullill"f' Iwwl" Sa~lIa Omkoltnln-

J[{'r nH'd 71) Kr,

2

•

,

SI;O!1l I ",,,,,lId / ".,,,• .,nlll"'

Fa lck I HuruP V/lr I FormlddllY'
k liL til VutHvl .., h\'or du h""
~'~I.'.P Jen"en vur op"tøll"l lId i
~kor~lenl''' IIdt'n biO" ~Iukk ..t ud,'n
~I d~r "/11' "kd nO''!'n Skøde
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Gunnar Hansen for RetleD.
lian na-JC1'!'r "ie- IIkyldhr I " ...lul!
Dc r lilholdte" I DIlIr Forunde"Offclselfor!tor I Sna-en mod d",n
( .. n.IrIlede Gunnnr ll.nIlen
Han
...-t-edcl 101' 1I .. leri \'ed Købet af
d .. i Nykobina- Aljaalne DamcøtNlmpcr Ol{ Arbejdøtoj, oa- mena han i

Grundlovsforhøret indrømmede, at
han allerede. da hnn belO'lIdle at
IIlelg e .f Varerne. ,'ø r bctænkelJaoa- tænkte lIiff Mulia-heden øa!. at
de kunde , .. re ,t janine, fastholdt
han IOn!!'. nt han (ont, da han
kun hlwde noa-et ArlJeidlltØj Wba(1"<'. ha\'de Ill'nkt. si .. denne )Iulighed_ Hnn IndnImmede, at hnn ved

•

Nobt' t o .. 5aliret havde II"jorl silf
økyldilf I O"l!rtrædelse ai Pri"lo-ven Ol" af Ralionerinlsbestem mel 8
sem!!, men kunde iøvrhrt. ikke er-kende, at han Ilden .111 Dom for
ca, 1 Aar aiden, hvor han blev
idømt. 80 Dall'S Fa.'npel tor Sortbønhandel. ha\'de indladt .ill' paa
Ii.rnende Handel
Han ble" derefter Il"jort bekendt
med. at hans nyt' Standpunkt Vildt>
hcnrkt'. at Sagt'1I ikkl' kunde paadømmea atrakll. men l'Ikulde bl'"
handielI ,'ed en Domsmandaret, Oi"
at Sairt'n hened fOTmentJllr kun
"ilde trække i Langdrag. hvilket
han erklærede aili' indforlllaRt't med
oa- faatholdt atadill' lin Ben .. gtfol!lt'
at Hælt'risiatelst'n. Sall"en blev der·
efter sluttet tor at bUn' tillltill"t
Stataad\'okaten til l'dfa'nhi'elllt' af
Anklairt'akrtft,

ml·

Begge Parter bnde Skyld
Uheld paa Mona paadem' \"flI
Retlen l Thisted.
Ved Retten i Thi.ted faldt

..

d.

e Heste

Vinter
iDd tid-

I

I.n

som

>enytte

Del materiel Skade.
Thisted havde Alarmtilstand
fra Kl. godt 12 til Kl. 12,45 i Middags.

saa- ~l~'ii"IZ;>I".)...'~· - - ....."
Dette
Anholdt for Sort Børs Handel
~ med.
Efter Anmodning fra Jernba,t lille nestationen anholdt Vagtværnet
men i Thisted i Gaar en Mandsperson,
klare Verner Andreasen, der paa Stationen solgte Cigaretter til fremmede. Manden blev anholdt og
indsat i Arresten.

, Holhos
Thi-

Enkefru

85 Aar.
Sofie
Vestergaard,

_ _-L_.'I'inglawtaru:~_

Gnt.h-Iln

Tvlrl"'r

Det l
Idet
aflever!

Deeeml
tagne

2), son

vi anfø:
delig s
lingssa!
Sogne~

ovenna
•
SIg so
get s
Værdi
te Jo
; l"",

aut. ln.staJJaiør

Lilletorv
Thisted
TelefoD 648
Møbler for enhv.Smae' t,l rime\. Priser

'ask

Ligkister øg Ligsenge

Lillelorv I . TIl.
Thisted

Gratis Ligbil

Inden.: Aa. Kors/eU

Overorden

Foranstaltn

~

SKARPSKYDNING
Der 8fholde~ Skarpskydning Lørdag den 6. d.o K1.10-12 l,S km nord-

I

Thorsled.

Arbejdernes Aftenskole.
Indskrivning Fredag d. 5. Januar K" 19,30-20

Realskolen.
Der und ervises i Dansk, Regning, M<J!l::m8Ii~, Engelsk. l yik,
Boglørinll. Haandgerning, Sy ing, Tilskæring og S!:lmalitergernin~.
Indmel t1~ lse kan ske ved Telefon 782

l

I:n uok.plodorot

Fabrikens Hjerte
lammet
Alt vor I Morgentl",erno
•
vild Forvirring .

.0.....

, Rulnern ••

K • b e n h • v n.

Ved 9·lide,.

kunstateredes

det, al der endnu
ueklploderel Bombe i

IiKKer en
Ruinerne, og der blev undt Bud

efltf
Sprængnlngøkommandoen,
Det vides endnu Ikke, hvor lom skal forsøge al uskadeliggøre
I1lJnRe Bomber, der er eksplode· Bomben . Tuborg. Ledelse oplyser
rel,

og

det

er

forhal forbundet

løv rigt, øt 01vognene Ikke vH køre
med Pare al nee, me sig de øJe· ud i Dag. Virksomheden ligger
IJgle 8ygnln~f.'r
Der korn In~en indtil videre helt 8tllle.

Kontrol med
daarlige Elementer

den &.urede blevalhentet al en

De løkkes ude fra ordeotligl

Nyt Mord I le",,,,. Oade.

--

Ambulance fra
korps .

Paicks Rednings-

Aalborg Ved tS·Tiden i
Alles blev den ca 30aa"ge Elek.
·1 Majbølle pa. Lolland har Le· triker Ejnar Meyer Christensen
Selskab

td~roe al samllige foreninger paa
.
Prlnsen8gade.
cl fællesmøde vedlaget at indlede

ramt al tre Sk.ud 'i

n Aklion mod de Elemenler, der Skipper Clemenl"tlade paa omtrent
~cd deres Oplørsel virker lor.imp· .amme Sled, hvor d r i Oa., El.
lende pas fesler og Sammenkom lermiddag blev skedt en Mand,
sier indenfor SOlInet.
Chrislenltn døde undervejs lil
De lorskellige Bestyrelser er Ho.pilalel.
-enedes om, at enhver, cer ikke
"plører sig anst~ndigl ved en saa·
.Iall Lejlighed, øJebhkkellg vII bh ve
~kskluderet af den Forelling, der
s!aar som Indbyder, og der bliver
:;amlidig Ilivet Meddelelse om det
,asserede lil de øvrige Poreninger,
hvorelter de paagældende automa·
tisk lormer.es Adgang lil disses
Preesekontoret hos den
Sammenkomsler,
højere SS- og PoUUløret i
Danmark meddeler:
I
Del er lykkedes det lyske Sik·
kerhedspoliti at opklare Tyveriet
al Rationeringsmærker 'ra Genlolle
Kommune. Tyveriel blev lorevel
af en illegal Gruppe under Ledeiie
Automobilforhandler skudt al Vaglværnsmand fr. det kommu·
ned paa Oaden
nale Vagtværn, Erik Gerlund, ledl
Aalborg Ved 14,30·Tiden i den 27. April 1918 i Gentolte,
Gur blev Automobilforhandler E. Samme illegale Gruppe har med
Laursen, Skipper Clerilentsgade 3 Gerlund som Leder Ilj88lel Io
i Aalborg, skudl ned og dræbt, da Lastbiler og en PerIolIbil Gerlund
han kom spadlerende i Skipper og hans Medhjælpere er blevet
'Clementsgade, ikke langl fra sit anholdt.
:Hjem. Hao Oluigle, med Malero
-'IIIesier C. Andersen, Oue pr. Ho·
og med .in Huslru. Maler·
An~ersen blev s8lrel af el
'd i Skuldereo, medens Laur·
ramles It Ire Skud og var
Pli StedeL Hans tluslru
PoIOlll1l1ioll
intet lil.
Ahlizl otl
Potorugasin
Ska4dene
Iffyrel al en Mand,
men. II ".,. UJelet p ••
d. . . . . . 10m
~"A.dl"'4 .. " ' ' ' ' ' ' ' -

---

---~~-----
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A. SCHARLING

b"
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1920

1945

6. JANUAR

25
og

21

<.:At/r

som Købmand i Thisted er gue!. Fire Aar i Firmaet Th. Nielsen & Co ..

Aar pall Hjørnet, Vestergade 6. Ved denne Milepæl føler jeg Trang til at bringe

en hjertelig Tak til alle mine Kunder, der i Aarenes Løb har støttet Forretningen.

--

G.

.,
Samtidig med, at jeg dybt beklager, at Forretningen
i del sidste Aar ikke fuldt ud har kunnet tilfreds-

stille alle Kunder saa godt, som vi gerne vilde,

takker Jeg for den Taalmodighed og Porstaaelse.
der er vislos overfor dette vanskelige Problem at
skaffe Varerne frem, -

men jeg vil forsikre mine

Kunder, at naar den Tid kommer ske snart

gid det maa

•

-, skltl vi igen være blandt de første til

at skaffe de rigtige Ting frem til de rigtige Priser,

hvilket altid har været Forretningens Motto .
Endnu en Gang Tak og modtag Ønsket om et

MANUFAKTUR I HELE HUSET

--~

lyst og glædeligt Nytaar.

•
• •

G

,

ved
Tilflag rumu"',,.

•. .,ter

.........
....t. .,..

I . . . Ar-

"aa ud .. n Beko.tnloS for
(øvrig! vil der blive
K.sller i Stedet for de
der Udlill .. re har vrerot
er v ..d at vfl'ro raadne,
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paa 70 cm, for at
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Hvordan skal "elve
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Vi graver n"d til
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up. Og "all skal der murOlI
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D.... 27. NOVf'mbf'r udø/'ndte Stat ..nø civil.. Lu(tv,prn ..t ClrkullP1"o.
hvori dpr blev glv"t en Dol nye ø ....
.t_"lap, anpaf'nde S,krinlf al d ..
oflpntJlp Tlrnujftsru m • og i Thiøtpd
har man nu talff't (at paa ArboJdet
mod drnnp Sikring.
Ef"'r
h vad
J nlf"n iør
F r i l II.
Stadølng..niørkontorpl. oplys .. r p""
vor For "pørg".. I. dr .. j,·r d.·t "iII'um11m
øarntJilfo .4- o"pnlligo Tilflug tS ..
i
Thl"tod. Arhf'jdel er ovprdrAget lIIult
rerm. Poul C. Jen .... n. Olf d .. t v"n ·,.
(,~Id(ørt I Llfbpt ,,( (OI"hold viR kllrt
T,d. 3-4 Ugor. N",., man l1a'l/" til
dlssp Sikring.. r. skyld.·. rI"t 'E .. farl"/lpr. rlpr •• ,. gjort lindr" St .. df"· fo .. I/pII .. r Jng .. ni"r Friis. ]\fIIn har' F.k~~mJ.ll .. r paa. at de sto,'f' Minf'hnm,,;' helt har bla'Ht nu~"nf' horl. Dpt
p
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.',' som'
1.000 SIt·n. ug A .. bpjrl.'1
,
nn'vnt all . I . ('
d .. 1 pr /Jf'gyndt
"'1"'" ,ang. id.'1
O. ." .... gad, 3r.
paa I!slP .. hakkl'n H
• .>. øst.· .. /l,ad '1'
T
'
",dgael .. ,r; Il
.
I' _,I Ol-(
.. leI USflJPJ"fl
k
I
Iii
al IIw'rk..
"'omml'" ikk.'
nug"1 t il U I . f
,pr cI, .. kkl's af Rtat
' ).p II'('IH',
I
I'llal .. dl' al SIIII, n b'l og KommIlnI',
" .
K '
• all'r dp \10 ('t
(.. lr
rlg'f'JI t'JlUIl
I
,..'
ng
er f l' JJ ~ •
N
'1'1'
"rllg" .q (lUI "rg f o or li, skal
Il IIlgSI11 II rI'JI" lagl's /Ied :.genat - Da'kogo

Ritnw ...,tl''' E i I !I k o v o(llysl'r. at liglll'nd,.
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HUdafskrabninger ogsau havde
faaet et Ribbensbrud. 1[an blev
derfor af Falck kort Lil Vestervig Sygehus.

·n-u-;h·.-,-.:-k~~k;~ ';[1 M~S:~: ~~~
le riet vil i Løbet af fsa Dage blive ophængt i J. P. JacobsenStuen PM Musa.-et.
Stor To"forsinkel!11e,
Sidste Aftentog lil Thillted i Aftes var i Gaar Ikke mindre end 2
Timer forsinket og ankom rør~t KJ

Fjorten offentlige BeskyttelSbSrum i Thisted sikres
ved Murtorstærkninger.
Udgifterne nnslaas til 30,000 Kr.
I disse Dage bliver adskillige
af de offentlige Tilflugtsrum i
Thisted yderligere sikret ved Tilbygning til den bestaaende Mur.
Stndsingeniol'
Baumgarten-Q Is e n oplyser paa vor Foresporgsel, at Effaringerne har vist, at
den bestaaende MUrlykkelse ikke
er tilstrækkelig stærk nok til at
rnodstaa LufttrykJtet fra de nyeste Bomber, der anvendes. Indenrigsminiscriet har derefter anordnet, at der i de Tilfælde, hvor
Beskyttelsesrummet rager op
over Jorden, skalMuren forstærkes op til forste Bjælkelag. 11uren skal forstærkes, sart. 1.lurlrkkelsen bliver ca. 1 1leter.
Sikringen skal ske ved alle de
offentlige Tilflugtsrum i Bygninger. Det drejer sig for Thisteds
Vedkommende om 1-1 Forstærk·
ninger, hvor Arbejdet Rom nævnt

0,40.

Det mislykkede Pengeafpffsning>l_
forsøg i Hurup.
I Omtalen i Gaar af TrU!oehbrefornøj
vel til Høje-Krh.tenl!en var der om. prom\
talt.. at Hurup Valrtværn havde væ- SO!! '.'
ret mindre omhyggelig med Arran. H~ibe
gementet, hvorefter man "kulde have fanget Brevskriveren om han \'i. ste sig.
Der kan dog i denne Forbindel!'!;'
ikke bebrejdes det lIamlede Hurup
Vag"h'ærn noget. d"t "ar et Udryk·
ningllhold indenfor Vagh'ærnet. der
havde paatagel .. ilt Opgaven.
Hurup Vagh"ærn bar Yagtlokale.
Entreprenør
Hoje-Kri!;tl.'n~en,
Hurup, har ved ParkeriDgsplad~en
i Hurup opført el forhenværende
Kontonckur, ~·om hnn har stillet til
RU:1dighed
for Hurup Vagtværn
som Vagtlokalc. I Skuret vil der
blive illstalleret. Telefon og der t-il
være Lys Oll Varme, 8aa nogle af
Vagtmændene knn opholde !li~ der.
medens andre patrouillerer.

Mangelfuldt

Bre'·e.

allerede er pa.nbegyndt. Udgiften
Cl' kun udregnet skonsmæssig,
men man mener den bliver ~a cn.
30,000 Kr., hvoraf Staten betnler
de [I III og Kommunen den l/tO'
Udgifterne aflloldC's
fuldkommen
.
E'
.,
nf det offentltgl" SlI:l ,Je rC'n I

Rode Kors meddeler, at. dd frn

m-I

hit Tilfa'lde kommer til al betnJe

noget.

adr~.'l~rede Amerika-

1

Rode Kora i Geneve har modtaget
Melldeleltoe om. at del Jigger med
l'n Del Rode Kor!'l Bre"c tril Amerik a, hvor Adl"\'!"!len er mangelfuld,
ul'flblRlldt Btt'\e til Nu:oline HlUldd Sne"
'"'I
til Adolf
Knnr,
.... C(I Slog
.,
Han(\rup, PIlaup. Ht'nn'ntll'!I'l'r
kan nttes til nan~k Rødt' Køn,
Amalit'gade 1~. Kobenha\'n K.
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,... ;:1"" 16,31.

Gaver til kulturelle
Formaal.
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I ..... ovtmb~r "un~d lit Hlnd~ls· ;illl[, fy:du O,
Pro\"'$t \" ,I\tb
og I\cnlcrmedhjtlperlorbundcl91S
NyindmE-I(lf'I.er, hviltet er R...,ki),d. N. \'h.ther •• ~
Thisted Aldclinll notercdf' 28 nle tik I 19.:01 ~Il
Medltmmer h"jltel \'It E-I si de u..
hu til Skvfl'ir
bt',jslc Rl!iUhlter i LindI!!.
bl.,- Pr«!I I
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Thuled Musæum, er nalurlig\'is Kvarlen forl.b, mtn ca. 1\:121.15
leven modlagel med slor Ol;l>de, r.d Sin.':nerne pllIn)'. o~ denne
g \'ed Jubilæumlilroitosten over. OlnR' ble,' der ikke blæst al I,u
Snglt DirdEor Richard Hove ,\'u- ,'ed 23 -Tiden.
~els Tat, idel han landl Anled· S
Tyv 'd
~ing Iii at bemærke. 8' man meget
r!'rne . . . . . , delle Tilfælde kom
RetleD tater hurdt paa
il a' dinne Prll!cedenl. Det vilde
Forbryderoe.
I N)'kebinl:
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ære meget ønskeligt, al Borgere,
Domme o~er Med,
bm var suledes slillede, 1\1 de
der hit
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Hustruen
Auhu&!
AI de lurede, .0111 blev india III pl& "'uens Sygehus, er Io dade, Hemiklltn I
nemlig frk. Sillne Hollmann Harlltn Ir. Vindinge ved Holstebro, 0i fal<:k Irll ;"1
MairoS Anion Talt Hanien, Overg.den oven Vandtl32 c, Kabennavn . pludadig ~
Ekstralyrbøder Svend .... ge "Hold er i N.t død pli Middtlla,t var lU .j
SYRehu1. Den Kvinde, der blev dræbt ved Haderstev, hllr vist aig mutle lørel
III vere !'ru Henny M. Sørensen, Niels Jud'gade 4, HOllens Pli ÆO:ltplne
fredericia Sygehu! er indlagt Murer Joel Ekalen Hansen, Slangelllp· As.huI,
vej 2, København. Han er kun letlere 186ret.
dr.'" de
foruden de tidligere meddelte tilakadelwmne blev Hans enr. h.r I.~et el
Vibro, København, indlagt paa Odense Amllllygehui. Han hlr hael rnenlhg
venlIre Hund amoulere\.
Manden
.
om Selvn
Yderligere to ••• rede. Navne kendee.
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,e
' Bes
kd
ved
Y"
mngerne el der iall blevet drabt 23 PenolIe. og ~
per,oner er blevet ;[ldlal!l pat. HOlpill.lerne.
'

: •• ,,,. I Att ••

,

Mobler i

••

bla..e" be ekloldt

fly".r..

000_, bllIl."

o

Jernb&netl:ade I . T"lef. \76

ved

o •• r

og /JOId. Itz"lll!

Børge Birkholm

-

nbaner
I

-

.
•DERES TØj s.kal sidd.
godt

I~_rk

I DRÆT T EN

IØl-Rationerne

Fremgang I Amatørbevi.erne.

SUgningen eteret I Prøvln.en.
Oanak Atlelik forbunds omdelte
Opgøre Ile lor Løsning øl Amatør·
beviller _ Licens 101 Aaret
_ _ _ •.n •.< •• ' __

Bk
ventes nedsat e ~

-Dllyer paa 60-70 pCt.
iii Sommer

Kabenllavn. (Privat).

L.uI. I
79 ....r

ved Klrk

• la ..

s

•

,a ,,,,

1_
.f

-''''.

danske Jern

for

, tf/··"·'

..

,d

•o.

E

hf~'1J
U d"
,s.H'IH t H

""t'f

r, :'~ r
\

s.

(',I.

..

J

E"

R

... 1'1

" t~1

...

~J.'",

r ...

•

E

Ul

% ..
n

•

(' (' \'

•

• L~>fI~.O'(' 57 A.
H
.•
.
('
u
Q1
O~ s o
~ r • r Jul h U

,C

1Zf'f'

• "blc> ,

, ..

p.. •

..t .s...
o. . :
Or.,

t

<,

~

,~ , ~u la~'rf'!- dl" • ti)"
~
p 'f'PUen\'('ml'

L:

t

•

~

P )-.,

m.rkeb o d !\\ not dltd

t'\ ('.

,.. ,('

f"

\ ('n~('

erse

I H . \I

,ultc-

•

U

f'

R' n

"0::,....' 4 -

f'

R

12

E

ø,

A mht.
~('r

O

f'

IS
.: P" b

\

41

,

•

el

,

t-

E"j, (' ('

·

A,s

,e , r
• Po
e
l:,

,,

• I

·x.
• . •,,".
<

A.

•

ur,

,

(II

lo! Ul

;

<

,

,

N,

O

•

omfIvis
Pa-

u,-

It

7

~t

5

dØd
t 2
g 2

af
g

8

~er,

og

ødt
~ret

~ 1

Aarets første Flyvervarsel i Thisted.
To Gange paa een Aften.

det
beIi

Le
K
er

Thisted havde Aarets første FlyFy
vervarsel i Lørdags, oven i Købet to
m
paa een Aften, men det prøvede vi jo
de
ogsaa nogle Gange i 1944. Den første
Alann varede fra 18,32 til 1914. Saa
s
var der Ro til 21,20, og Alannen valy
rede i sidste Omgang til 23,00. Der
V
skete intet bemærkelsesværdigt under
Alarmerne.
rn
fl
Overflyvningerne
bevirkede store
Forsinkelser paa Jernbanerne. Saaledes kan det nævnes, at sidste Tog fra
F.
Syd først kom ind Kl. 2,05, altsaa med
ca. 3 Timers Forsinkelse.
E
For Biografteatrenes Gæster bevir]
kede Flyvervarslet, at de fik mere for
1
deres Penge, end de havde ventet. Der
(
blev l begge Teatrene spillet ekstra
Film, indtil yarslet sidste Gang blev
afblæst.

.

- - - - - - -m"'e",n"e"'j!'" his e :
. - - - - ~~~Ul
~y~k~J(~e~n~
ved
~ Oddesund.

Arbejdet med at sikre d: 14 of~

fentlige Tilflugtsrum i ThJsted er
overdraget Murermes t er Po ul C.

Jensen, Thisted.
•

HAR DE SMAGT SUMPBÆVERSTEG?
.Kobenhavlle_rno skal 8jlise Tltisted

M

Bævere.

Adskillige Sumpbrever~FarmC har 1
de 'Sidste Dage haft Fore.spørg;;Jer fra.
Folk, der ønskede at sikre sig et Dyr
til Stegegryden, og efterhaanden er
det adskillige Hjem, der har faaet
Smag paa Nutria-Stegen..

Ber paa Egnen er Sumpbæyenste,gen vist ikke aLnrindelig kendt - men
bliver det uden TvLvl inden længe.
)fownstrikker A nd e r s e 11,
HavneD, !fortæller, at han li Aftes sp,i sle
en Bæversteg. Den smagte glimrende,
næMl]-est50m Oksesteg. siger Hr. Ande"'9C..ll. medEns andre Mennesker bedømmer den til at smage nærmest som
Hønsekød. Maskinstrikker' Andersen
har 'S ammen med en Broder en Sumpbæverfarm paa 40--.50 Dyr, og det er
DU Meningen, at Dyrene efterhaanden
llIkal sendes til København, for a.t de
kan ha~ i Stegegryderne. "Københavnerne er allerede helt vi.lde efter
denne nye Steg," siger vor Hjemmelsmand, "vi kan slet ikke levere saa
:mange, som vedkommende hnportør
i København ønsker. Prisen er rime·
}jg."

Hvidbjerg Præstegaard bortforpagtet.

2.

Chauffør Henry Bach, der blev

dræbt ved Sammenstødet mellem
Toget og Lastbilen i Lørdags i
Oddesund, var Søn af Tømrer A .
Bach, Karby, og blev 33 Aar gI.
Indtil for 4 5 Aar siden kørte
han for Køhm. N. Sørensen, Karby, men kom derefter til Købm.
Primdahl, Sundby M" og kørte nu

dennes Lastbil, der var beskæftiget i Oddesund.
Bilen kom i Ulykkesøjeblikket
kørende fra et Værksted i Oddesund, og de daarlige Oversigtsforhold, der ved Opførelse af enBygning er blevet ved den paagældende Vej overskæring, maa antages at have Hovedparten af Skylden i Ulykken.
To Flyverva rslinger i Thisted.

Lørdag Aften blev atter urolig
for Thisteds Vedkommende, idet
der var hele to F'lyvervarslinger.
KI. 18,30 til 19,11 varede den første, hvorefter der igen Kl . 21,18
blev blæst Varsling. Denne afvarsledes Kl. 22,57.

Brækket et Ben_
Skovarbejder Anton Nielsens
Hustru, Ydby, Val' i Lørdags SaR.
uheMig at falde paa Vej ned til
Brønden. I Faldet brækkede hun

le
sI
H
G

c
g
k

s

u
b

I Vi
S~

fil
.I .

T,

Hev, er nu

Personale.

ehus. Han
ene Ben
Togforsinkelser.
ev i FreAftentoget til Thisted Lørdag
~tere Be- Aften var stærkt forsinket som
rke redde Følge af Overflyvningerne. Toget
kort ef- naaede først hertil KJ. 2,05 eller
3112 Time forsinket. I Aftes ind,r blev 53 kom det samme Tog Kl. 0,17.
Snes Aar
røbse, og

tig Landg for sit
ustru og

Thisted Marked
var i Dag besøgt af en Del Mennesker, men Handelen var ringe
og nærmest uden Betydning. 1.
Kl.s Køer kostede 650-750 Kr.,

o
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Bach i 4 :
Fløj!e- og
Det var I
og lødig ];
Pastor Hol
Kollekt og
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blive vlI!lenlllgl mindre end I 1944. B
j Allen KJ. 16,45 0ll: vuer tH Kl. 1,30
KødprOduktionen har navnlig I k
"ætdørJelvgterne r.."de« 16,33, oa Aarels sldsle Kvsrlfll vErel paa.lukkp-8 8,32
virket fil Poderslluatlonen. TransportforhOldene har dog medlørt J
en stærk BegrænsnIng al THlørs- e
Hvis der skydes
lerne,ogLendmændene h,u mullet d
ofre Poder paa Kreaturer, der
ellers skulde have været udsat til
StagtnlnR. Der maa antagelig regMan møa ;øae al dække
nes med et lorlsal rlgell~t Udbud
sig uoder VloduesbøJde .• af
SIsgtekvæg I den kommende
llenerllldlreklor ølel
Slal8- Tid. Kødproduktlonen var I 1944
banerne meddeler:. I Anledning cs. 26 pCt. slime end Aaret lør,
al den sled fundne BeskydnIng lto men 16 pCI. mindre end i 1939.

paa Toget.

Lurten af Persontog skal møn
eller Samraad med Statsbanernes
Luflværnsinspeklør meddele, al
nallr Angreb af denne Ari fJnder
Sted, sker del 888 overr88kende.
øl den enute Mulil':hed lor al
mindske Pate n er al kasle sig ned
paa Gulve! eller paa langs al
Sæderne, eller hvis dellEi Ikke er

muligt, al bele Overkroppen ned
i vandret SlIIlIng.
Og8811 ved den sIdste Potanslaltnlng formIndskes
Risikoen
betydeligt,
idel
Beskydningen
næslen IIltid sker Ira tlAge Hejde.

Vagtværnenes Lønninger.
Bfter Porhandllng har --JustUs-

ministeriet sat enssrtede L0nnln·
ger lor Vagtværnene i alle Byer,
dog med Alvlgelser bellnge! al
(!et stedlige Prisleje.
Lønningerne bliver Ira 2 Kr,
65 Øre III 2 Kr. 90 Øre J Timen,
hvilket vil svare iii en Ugeløn
pas Irp 127 til 139 Kr. Der ydes
ikke 5ærllge Tillæg lor Nattjeneste
og lign. eller slPrllg Beklædnings.
gOdtgørelse.
Kommunerne har modlagel Henvendelse fra Juslllsmlnislerlet om
al respektere disse Aflønninger.

Del er delle, der I de ophængle
Plakallr er udtrykt ved Opfor- Thl.ted Alder.renteforenlng.
I Referaltl Ira Thl.ted Aldersrente'
drIngen til al søge Dækning under
lorenlnjil' (,JenerIiIfOr8f11R1lmg var IndVlndueshølde.
Illbet en lille Pell. Jrn, Chr. Oalll bit y
SuppJunt til Bcetyrel.en oj{ ikke Chr,
Dødsfafd.
P. Klit.
Vand· og Gasmester Aage Poulae n, Aalborg, et afgud ved lJøden
efter en OperalIon pu Aarhus
Kommunehospital, 46 Aar gI.
Han truede Nors Kromand
Den afdøde var Søn af afdøde
iii al sælte eo Oæsl
Maskinhandler Chr. Poulsen, Thi·
sted, lig tog 11929 eksamen lo m
paa Døren.
Vand· og Gasmester. Han drev
en ArbeJdaformand Hanl Bro·
PorrelnfnR I Thl8led IndlJl 1940,
da h.n Jtyllede III Aalborg. Han deraen fra Sønderlylland, der op·
ellerlader . ig Hustru og tre Børn. holde r l ig her pu Bgntn, blev
Søndag Altrn anhollll af Vlgl.
værnet I Thl,lcd. Han havde I
A.rhu ••Thrbo.'....
nORe n rid boel ummcn med tO
Thyboerne. Porllnlnji[ I "erhu. huldt
Kvinde Ira en Lllndkommuoe,
I Sfilndel(' Of' t1erøllorllmUnll I .Kvlnmen de vir blevrn UkalTl{l1eflllcf.
derne. lIu,", Til l'ormROfI "etl'~ll"te,
I SøndaRI var Kvinden rflN hin'
Kunlori., liedeK.. rd, II"rnlnRvel 13, OK Anmodning kommen Ul I'hilt!t' 1.

En falsk Vagtmand

III l:iellyrp.l~en n ul I

j

·0

berus t
Jem

frygfelige Minutter
i Togene
Ojen,idner forlæller om den forfærdeHge
SlIualion. da dt .ar udsal for Mø kln·
geværernes Salver
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tilh •• 1 LI~ 1r",11' 'It H~otIM
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due alIf mt.".
1I..·d•
• n' S.. , .1 T...,Iita«*" lu Vu~
eIIL lH d._k .,., lorlæ,d i
tI!lIfdl, ,dal p, j_Ud 'nt ,., al
•• u

.... 'ule k.1

j,up

r,P

I

I

H'''.

Mord
paa Sygehuset
e.. •••r.t Me,," W.W"

dr.bt

I .1" .....

o," "d..

I A.fIe' .. rllt
1O.19022I'J lIÆ
to -Irl' U
... rbtY2IMJf;;l~ lIIuke.;tde MØl d
,nd pu 5t..... i.l4c A It' '-g &1'
S12"t u.
De opa_jfk dM 2S
R

"1'

A,tH-,1'lI'Ialld f!eCJlf Tolk
.... 'd Nlt'~ø 100m S""d'jl A
bl" ",d.i p.. HM" .. ~
a"l~e

O.r ble. . . kudt ty.r. ' •• ". I Ab.. .'.dt I R ,kj de • ""re
b·Htr
al ri S.ud Rev" yt._
"em VOIiI"en ••
~, vn ly dl med Pu.uittt, I milOndene • 1(l'dc I Syg-u ......
VogJ'l'ne. og P'y.emutlnerne ,It e. S.ud mod b.n. Ho .... d, t., dd
... lU'.•• de kunde 11f.,!!e p.a. "., d,ebtllde 10ft:e1l''' d N '~
'''211 ",e"nem VOl!'nene. der ble.. l,. pu filte Ut "J(l de " f
genn~"u 11'1. Ol f(ul't'tnt ,pre,.
VId er ti D •• t
Il'de .rd over P .... gete'ne
A ''''I'vel b'ev de. Ikte P.ollr I
el/elll'2 Porl',od, kuo AnI/II. oa:
elrer ~ .. lealt 'Sekunder. Uv,.btO
Hu •• t ,,,,'dl.' . . . red. b e" der tI:!v;,' tn tnell.u ende
de r •• k. m.ett. J-Sil •• ud. T.. lrnoølibed OR' Hlelplombed
Jt, I.b m, Dit" umtid;g me~ al :~... A&rbIIi.II' et l(l t!A!! ,er II i
m'i .nllom Øe
""I'de h'
tiuJeL Jtg hude ,n/len anden .JyU.r,dipo.len" . • , h.an .'od j
Udnj lor .1 kunol' hun de m.nge Side!l:l'lgtlJ, d. Ply~etne ttm. OR'
liurl'dt, end .1 j.1l dl' r.. ~t u~ d. M':olungevæltrne begyndle .1
og bl'de dem ._I/e Deknlni I udspy Otus morderi.ke Kugler.
HlveJl. De ... rede biet" l'llf PU rllob!e b,n lil MedPlJU'itrerne.j
Stngene, pu Borde. Pli Gul"el .a' de ,kulIfe !"mide lig ned.
og pu Surer. Del u. bYlC"ltflli!1
VI smed Ol over.p .. bvn.ndrt.
u:I, men der nr Ikke el 0jebl k n(Jlalle ben, og Sil snart del
T .b III Panik, men der tld.pille· I iwnde lade lig gere, løb vi ud al
~es r.rende Scener, nlllr folk Togel 10r .1 komme l Oæknln~.
_gir .1 komme i Porbindelse ml'd Jeg o.aaede III ~n Orell 30 Meter
.dere, P,,'.rl'nde.
rta Togel. meo den Mand. det
Imen, delle tlod pli, udtæm· ba"de I.ddel ved S'den a' migl
pede. der vo'dlloOmrue Luflhmpt, blev riml ulHfervejs og dræbl
u\ "-' Sfede!, og Mart'tlllevzrkui'e, D~1IInod fik: vi eo lnv"ld ,eddr,
øj omk,ing o, Ir • • IIe mulige ned I Dækning i eo OrelL
Vi tie,. Jeg ... minI/t bli,,1'
dtz.bl ib'l.lJøl dem. dtt "" kornLokomotlvperson.Jet
eocl ud al T. gel.
.prang af I F.rten.
Skydningen vIrede kun 4 Mim:l.
ter, ng d, den.,1r Slut, bøne min
Lokomollvpersonalel Pli del
Ek5koOf ViC1(Jr Emaoael
$4l1ede kr'Re Iii o,," Polk bide OOdSlog.
der blev besleudl Yed
_
p.. dtre.. Purørendt: Del nr
Reader, blev reddet pu eD mi"-I~/k"ft ~'otJiiV ~ "'1:1~ I
1'I.Iulen det me.1 bje,lukære.nde. tuJes
Milde. O. Aoa;rebtl kom,
be" ... l1li"1
/Øf"
..
Der .ntom hu,lill' IS Ambu. ~erle Togel !bea fuld Hastighed. , .....
!Jour og Leger Ijl al uodtllløse meo dtl lykkedes Lokomotivføre_
de dræbte OJl lorbinde dt mlnge ,en og Pyrbøderen af springe .1
lurede. Etler tre kv.rte" Forløb Togelog derved unddrage lIg de
VIf Ille kerl borl lil Ho.pilllerne. dræbeode Kugler.
Man~e al de ultldlt dtrlog j
l.okomotivføreren,
teegll!d.
Re!!nioiJlrbtjdel med beuodringiNyborg, udiiler ; Plyv~ma'kintroe
,,·ærdig Koldblodightd
lor
var sn '~I over Hovedtl Pli Ol, M.nd, Huatru og
.\~
al vi kunde ,ø'e ved Skrogel
ml. ted. Livet ved Tog •
.Her ved at • • re Redning •• med Pingtene. meo del mc vi nu
b •• kyllningen
m.nd.k••• t for meget.
i~"e TId iii "I læn"~ pu, for
Pu Odenle Sygehu. ulle min I\ugiellle begynd/e II sprøjte ned
A I r h u •.
SI.lJbiinuntl
2. tuj
~rflkl KaIUI(ofebe,ed.kabel ind, lover 05.
DilJtik! meddeier. Den m.rlle-- N'
fortæller den vIg'havende l.~ge.l VI smed Ol oed. og liggende
Der mødte et .ro(1 Anlal Blod-' lykkede. del mig al luekke j blonde Kvinde. du nt lIldbugt ud
donorer. 0i der blev rig Ltjlightd Brem.s,eo. ng Jeg "gde IlJ Pyr. SOlll drrbl til AI'up SYiehut, er I er
ve
til a'.nVtode dem. idel dtr mUlle bød~en: Nu mil vi VlJl se at Hu.lru hl den dræble \It ly Gbri· ton
Iorl'l&ge. Ilere Amput.'ioner, men Irc.mme al.
.Ienttn. Den It e Pi~e pu I AU".
dt 13. der bln jndlagl, btl'lilU
V. sprang ud , hf'er tfn Orø It,
3:1.. uden fIK Liv,'are
. !Leos Togel kørle mtd 35 40 der (iiIler pu Alr0p ~1gebuI mm
De lIeslt Kv/ltltelser vat SkUd_/km.& Part Var vi blenl pu dræbt, og den IIUe Pige pu 3-4
M.'klofn, Vir .,i begge bleYel Air, der li2ie, pu Odenae Amta""
dræbt, for deo Vir gennemhullet Iygehus som dræbt. er S.rn al
pu KrYdl og TYI!(J.
Sejren
ovrnnævnle Porældre.. De boede
Dommerslemmerne
Togføreren 51cl I el lille Rum j Niel. BbbelenlVej 13 K.bellh... .lo
>-o
Den lidlillete jydlke M"ler i Pa/(yogneo, og m~fkeJjgl nok VAr Den .nnede 13· IIr·ge Dreng.
i,
f tvægl, frie H. N,ellfn, Varde, del . dtt er;e.le Sled l Vognen,
Torben Schmidt h, Alrbu •• er nu I Il
atr ikh h.r bo"el e' Par Air der h.ke blev r.ml af Kugler.
lundel ng villnkomme til Her uJs.. KOD
h'''lle el oomt blell:, Han, Mod~
holm.
Ja.n&
'll1dtr var SpIrianeren S. A Pre
dl!:1lCi, j B.nt.m. frie H Nitl'tn
J Tlltlulmna: iii OHn':"t dl'
mil It le .i~ buejrer a l den un,lli.
meJddtr BI11ene I AlIhul: \\';'}' ~!
~kltl, 'Om v.ndl pu Pcnnl. mtd
Chrillen.cn ar!:lt-jdede Pli Ct-ntra;. I ..
t.mtnerllemrnerne 3--0
vzth!ederne I Købeninn. Han.
II:
hlVde IlfDrnen med sin Kone Dr! alg
.
Dramatlak Tyvejegt
dues Io Smupiif:r U!rel paa ~:'
IKabenhavn
julebeJ8i hOl alne foræ dn i LarI!
: All. A.r.Uden.
:
K. be I"." ø. (Pn.IIIJ. A"hll'. fftet Jn/eda ent Vir elan- •
: FI·.... orter
.1
.:
J lrlMtlle KYI/ilel
•
Paa flOsen.veJ blev en Mand . IItnnn ItJII hjem. [ten åoOl . :--:;
:
til bf lI'lIe Oagap,ia
Gur uden Jor en RUlIura/ion Lørdag. I blge lI.i Aarbus 10'.1
8
: ·""1111 OV.r.,. I
f,i !t' ".ed Synet II en Kuu med hente fam e
50 halve Flulrtr Talltl":vaviL
fAxelMadsenAFiSktbaodeJ
Kuub .Iod p .. en Budcyllle, men. Kun fI,.. dn.bte I ...... trup.
•
Te:tfOll 544
In :
Budel nr IOde i ReltJuraliontn
-..
.• 21
.I
• K
7 71
,
~
Odenae
Dt
er
opk.n·t,
l'
med nogle Varer. Munden fik
• y,
I j der ved Belll)·dninien .loordVtllt_
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I Overordentlige Foranstaltninger. I
SKA~PSKYDNINII
Der afholde. Artilleri - Skarpakydnin" Mandag d. 18. Januar 1845
Kl. 9,30-10 I Han.ted. Skudretnln~ : HanBted-Qammelee.nde.
Ml

P. Boddum Nielsens
Bageri'" Konditori . Thisted
Telefon 684

Beetllllnger p.a alle SIIg8
Kager modbgea

MORGENBRØD udbringea
overaU

De Thisted

au

Enestaaende
i
og
Pasform.
•
Kun I :

Spoclli-

forretningen

.

-

opklaring af en Række
Sekel
Tyverier og Indbrud
Pre18ekontoTet hal den I Kolonialvarelo! rf.!ning. Indbruds_
Mio II ,
højere SS- og Politi/ører I ty vene og Hæleren blev anholdt og kærlige f.
Danmark meddeler:
lørl lor en Damila!.

I

Gel

Kriminalpolitiet hør opklaret en
laU opklaredea 8 Indbrud, lom
Rellke Indbrud, lom en Bande \'8r lorelaget .1 denne Bande. En dade i [!
pal lir,e Mand havde lorttaget i onden Gruppe paa lire Indbrud"1 AARml
lorskelllge københavnske Forrel_ tyve har karl lør Jul i en Pelays.e. ~
"juger, hvor de havde sljbS!e! Un- forrelning sljaRlel Pelsværk lil en
derlaj, Slol, frakker og Dame- Værdi al 19,000 Kr. Ptllkl&berne\1Ilrømper. Endvidere bievadsiiI· VBT allerede øolgt gennem Banlige Indbrud, lom samme Bande dens Hæler. Det er lykkedes a\
høVde forelaget i private Boliger aneatere disse lncblUdslyve umt . 1. ~:
opklaret. T)'vekoaterne blev i hvert delta Hæler. De blev alle lør\ lor 111 mm
enkelt Tillælde .Isat gennem en I en DomS101. Størstedel.en al T~ve. ~~n~~ru
Hæler, lom var Indehaver al en kosterne kunde tagu L forvarmg. ::.::::::~
BOI

SRI

-

Bojsen. Til Bestyrelsen genvalg.
Chr. Hansen og Axel Fr011.jær.
PJanteavløudvslget og Stald bedøm·
melsesudvslget genvalgtes.
Til
Marlldommer genvatglea Chr. An·

.....A .. ......
~

~:,

w ••• _... __

~

__ - •..• _.•_ .-

\07521
128357
133118
141110
11&11"

117428 125474 126896
\28429 12968\ 131946 Spill
134042 141792 147144 Ira K\.
I!'I03S4 159062 167400 Ny'
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Overordentlige
$
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Skarpskydning.
Der afholdes ArtiUer1-S ka rpskydning Mandag d. 16. J anu.T 1945
9,30 10 i Hansted. Skudretning: Hansted Gammel Sande.
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I det paa'
pØl Grund
e og den
re Skole i

trup Komliflagn øm
'og Aldrag
j)()

Kr. un ,

I Arbejdet
19445.
odkendel·
ye Skole

,
.
lovet at 1ii!le op, og der bliver Ser- I Brug. Meq
Aer ikal vi
vering,
draget under
bedsraadet a
Mystisk Arbeldshvervoiog.
med Planern
I Thiated har el Par Mænd i den
_ Hvor
sidsle Tid søgt at hverve Arbejdere Vestre Klrk
til større firmaer, men nBar de luldt belagl.
saaledes antagne Arbejdere ben_ Det h.
vendte sig til firmaerne , viste det
sig, at disse intet kendte til Hverv- Rede paa,
gennemsnitli
•
mngen.
Der er Grund iii at erindre om, om Aeret, Il
at Loven om formidling al Ar- taget i Bru
Asr skulde
bejdskralt otadig gælde" og al .1
Arbejdsanvisning til større Arbejds- 5000 Grave,

en Kun- l-a.

n ... " ' _ · · · _ · _

.

_. -~-

u, øl der pladser skal loregn gennem de

j

-

Pa.

og olien ti ige Arbej dia" visningskonto·
rer, hvor Oplysninger iøvrlgt altid
m Tilskud
kan 11l88.
g i Po rJa •• le Lund. OanH.kole
~ log Mi.
i Thi.ted begynder paa Mandai. VI
I Hensyn henvller til Annoncen. Prk. Lund har
' Iskud til maattet lade aii IndlægKe p•• Su;eiden ikke hUlet, men hRaber Inart at vøere ruk

der vel iog I

rea ioden

x..

nger,

-

Nej, d

Begravelser
siden er kø
- Der er
andringer i
- Ja, de

Jea: kan 58
indtil 1921 i
Igen. Danleakolen ledea midlertidig af paa Orsvph!
belderne fru Kai Toft og Prk. Annelile Bad.lue. Slags billig
n

AI

ertid over
ler lød en
and faldt
f en Kugstede sig
·tigt, som
kravlede
der blev
'dningen,
, ud paa
,it. Den
ge Horgik det,
lige at
'ten, da
any og

,

I

pholdt

~enes

anrettes ::)Jl:aae

lUl" "... 7 40

Mill. Kl.'.

og nej
af Fl;
ned i .
og 4 ~

uden '

vorlig

København, Lørdag.
Statens civile Luftværn meddeler, at
Tidspunkterne for den dagligeMørkelægnings Ophør og Paabegyndelse fra og med 16. Januar fastsættes
til henholdsvis KI. 7,30 og 17,00,

•

var l
87 K~

b d an fra
,iden min muUe
ry" ~
HUl ;'11 HJ"m i Hln~t.d 011,11)'11.
O ,., D.r vu h .. ,dl. lerhJ,1 lo.
~II.
,. Od
dø eld,e_ mtO BU~ll'f 'R • • ,nc
0i Slv"e' blev overvunder, aR min
b.r,ndt I;I! Rodl. Min havde r... ~
"" Imuk Modll,.I,. oll' h."d." ,
det hel. r.... en god aehl."dhng

'I udOYII ef UlIl."., .,

,
.bejde ......
Il erlnd,e"
'I! And~ll'
Ilde" er
I,.JU om
:l Tbl,led.

u ••

,.-

111fIle

-

Is ved en Ir. Hid.hll.boernn, 0il"U SOI/".
VIIISIi, ,udd. Side, hVid der Vlt lIod
III om- O,und lil Ir lige T.k lor.
Pormonden mindedes med for·
Jrygtede.
udl.ter I .. mJingent Tilslulning Kir.line
Tolr, de, lornyli(l er lIuet bod,
Oll lIdiiiIe de"""11 gode Ønsker
~JSt, d. for del ny ABr.
Skad.ns
Der var Ophunin&, .1 Redaktør
l/HI/U- J P. VeJ1erllu,d, HJllrring. o,
_dellgl, Be~l)'rer HauIIIlIl,d ølutlede Sami nere men~om.len med Andagt.
e værel

Dc ømll ""ser.
Thi.'~d

Socl,tdemokrat hu hid/ii , .. nogentunde kunnet undlØB
Ned,kæ,ill/t ,t FOImatet. men
drn .i.ht. Sk.rpel,e .t P'pin.'io·
n •• jllir" tvini/er Ol ul en O,n,.
,mdlern .t ud.ende el liruidet
Nummer .1 BI,del. Vi huber
lige .. a It.rkt lom Llr8Crne pu
bedre Forhold

"

Forvarslet" ændres
Tre 'lOlte Slreoeloou i

ikh

~r

kan

di .. ~ Dnl
I Lim lj o
imod .ue
pl.utel R.
vllllle",i.
S.d.te Alt
Indpt.nlnl
bor "n.
Hot., IO"
.r I Dalt
Hr.

LI/rup

Thybor.
L.od9 A.
er btevet
Aalbo.g.

Sledet lor Io.
SI.ten. civile L.uHv!er" meddeler:
AI vedkommcnde lyske MyndIg. De ollent
heder er der med Virk"ini/ Ir.
Det lød
~; ~~;
Mandøg den 15. Januør Kt, 12 med den I
lutul de" Ændring i de gældende. .nsl.U i H
15!~d:~
Varllingsrcl!'lcr, at AlarmIJ1113nd Opl"rel,e~
IloranHøfdeD skal SDlr~sl
fremtidig lilkenlleeivea ved el bllndl Klln
ientHg
Sirenesign~1 bellu.ende af: 3 kan' Bn~geriet
repareres.
tigsle.
.Iante loner II 12 Sekunder.
'r den
formanden lor Vorup.r fisken' L.ængde med Pauser al 12 ~ekyn. nidvendig
5mlS
forening. Fislleek'porter M. Munk dera Varighed (ikte lom hId III 2 nævnet.
Huset
en vi Madlen, medre ved Hundborg- konsla"te Toner al 22 Sekunde,s Ejendoms
I..lIlngde med en Piluse al 16 SeI sao Jønne/up Sogneraads Milde lorle' kunders
Gdr_ Th
Vilrillhecl).
,Isdlg den med en Henvendelse Ira fiSirene.ignal lor Al~rmlflslind Oammelga
ynde akeriloren ingen
fi,kemel
VII iøvrigt blive i/ivet i samme Niell Tol1,
klnt. L.."dj"gdorhold,
Tiflælde .orn hidtil, og SignBId Tolt, Ulleru
!Jørn
I 1937 blev der lavel
belyder saaledu I,emdeles, al der
,ære Nord lor Molen, og den lorbedrede er Muliehed lor Bombenedkasining, I Aftenl
jden, L.andlngdorboldene meget, men "U men .t der dog ikke kan venles
KI, 19,110:
r vII er HIIJden megel mediagel, og der omlatlende L.ul!angreb,
10rumllnll, I
' I .,
Indførelsen al del ændrede SigKt. 20: P.
er fare lor .1 den bel! akal fornll medferer ingen Ændringer i
ba"
KI. 2.0: Ro
det svinde, derlom den ikke hurUgt de hidtil gælde~Jde Regler lor
1/1: 1..0U!IC·,
er bliver irundigl reparerel. Vand- Belolk"ingens
Fo,holden
vell
Møn hør derlor Sølvbryllu
~nd_ bygning,vlI!aenel hllr sel Jlaa for- Alarmlilstand.
"I ed holdene, og hu anslaael Udgiften Ircmdeles ingen Pligl til at søge
Fhv. B~r
Tillluglsruol),
men
gør
klogt
i
det,
~goe; ved Repilfllionen lil 20,000 Kr.,
And~r8~
hvia mUfl ikke [orsømmer nogen
Ivel hvoul Slalen hit givel Tilugn Pligt derved. Trallk Dg Erhvervs· bjerg, forhl
~el, om del hil ve, 10,000 Kr. er imid. liv kan forllll!lIe uhindr~t eller den 19. J81
ten leriid mere end fi8kerne .elv kan Alørm lil.landuign.'el,
Skyd Iling mld Lultværonkyl' nødsfald.
~~~ migil', og dellor henvend le man
ArbeJd.1t
lie- aig lil SognerIIdel med forcip.rg_ Ilden 10rudSlaende Sirenevanl'I
belyder lom hidItI AlarmIiIBland, Kebenhtvn,
I leJ om KommuAen kunde IlI!lIke men
0Rn. her viJ det nye SIgnal mislel lin
Ins .ill al yde en Trediedel. SI8 med de Ire Toner bli.... anvendt. Lig er ani
~r. haaber man, .1 Amlet ogslI yc!er
al blive btt
)fe
Td·"
_ Den
ke ell r~ IC e I Oll su vil fi.keme En Alm.n.k.Prærnr..
Arbejderne. Almanak har 1 Air 10m Søren Send
ell ae øt klare Retten. Sogneraadel
lædvanllll: on Pnemte-RebuI, DI blandt P8Q Vnterv
J ved log It yde lIldIiI 3500 Kr,
Vlnrlwle nf de mnnll:~ uduU. Præmier i lo D.ge ,
Ik
er Pld~r J DIl ~ Il n hOl Nicolai Jep,en H a[8en, Oll
e KylllouprodukHonen.
r Tvorup, Han fllr en Ild. mlnd.te blev nødver
PrÆmi." dlr Ir nu 1\ K..
an _, ~yllinfj:eøroducenUoreninlle"
... _.. I~.

Vorupør LandingspJads
i Fare.

iedel. Sall med de tre I ane-r DlIV.-----u-IIVCIlUI.
ogsaa yder
il fiilkerne
Arbelderneø Almanak har I Aer lom
pogneraadel lædv8nllg en Præmle-Rebul, 0l blandt
500 Kr.
Vinderne af de menie udsalte Præmier
er Peder J e p s e n hOl Nicolai jepsen
I Tvorup. Hun fasr en af d. mindste
ningen for Præmier, der er pia ti Kr.

Generallar·

Plyvervarslinger.
Igl •• Lærer
Lørdag Alten ved 19,30 - Tiden
Johannes blæstes der f'lyverv8rsling i Thisted.
Pederser., Det varede tre Kvarler, men lidi

n, Thisled. lør KJ. II lød Sirenerne igen, og
Iingeprisen! Alblæsningen kom da først ved
Daggamle I·Tiden, Der hørtes megen Flyv.
08te I Kr, ning og Skydning,
I Alte. var dor flyvervariling
I BO Øre Ira
Der er iøv- Ira KJ. ca, 22,15 til Midnat.

...·
'
·
.
"
'
.
n
...............
blive begravet her.

""K-

"".

t . .... ' ·,.. ... - IUI

me
tlon
- Den 23-aarige Tjeneatekarl bun
Sørtn Søndergaard l Hurllp, et død 8111t
paa Vcøler\lig SYRehu8. t-Ian havde
F
I Io Dage været sYK al en Byld i run
Halsenlog en hurtig Operation en
blev nødvendig. Den kunde des· led
værre ikke redde den unIt Ml!.ndr. Po
Liv. Høn var Søn al Odr. Martin
Søndergaard i Tæbring paa Mon br
og var en t1ygtig o~ meget lovende Af
ung Mand.
H

Ilt

k

Poreldrerudet er ulovllKt valK!. A
Skolekommissionen i Ljørslev-! J
Ørding har andralZet MinitIIeriet al
om, at Val~et al Forælderaad i k
Ljør.fev i Maj 1944 ma.lle blive

godkendf, .kønt de. var loretaget

,'"!''''.''' J""~." ",Io! l... v. J~lIpeueu
, Stedet lor Pru RevIsor !IIieløeu
OJ.: Jenuniu§ Vixo. der ikkt "n.
IIlu~de Genvalg. Oe øvrige Valg
var Oenvalg,
fnrrninJlen~ Adn'sse er Ila di,. :
Hl'rnlnllvej 13, Tlf 10264 Anrhun.

._ ..

" •• "Gft~

""U""UI!'

.... u"uo:r uden (
HIl~g. Herning vU gerne 5e den
I
berømte Svensker ved el SIævne blerg
tHlen I t'oraaret ener 111 BIter· ved A

aarel.

-- -----------_.- - -

~

--

-

--

--

------~--

Til
Danskes
Jul
Tingesten eksploderede
Unll Mand l Ydby i
larlll[ Syd for Grænsen
eD

Siluation.
en 11I1g Mllnd Kaj Krog9M"lI.rJ,
.Brlcndj;l"lIsrd- j Ydby, havde Lor·
dRg Eftermiddag luet Bcøked om
at gila ud i Mark!!11 lor at vende
Kreaturerne. Vandtrug, IIU de
ikke skulde blive adelagt af Prosten.
I Bunden III et al Trugene fandt
han en blank Genalllnd, der min·
dede om el Tretommersøm. Han
lØn:lede del op og vendte det eu
enkelt Gang mellem fingrene.
Pludselig eksploderede Genstanden
j Hunden paa ham, og der lod
et Brag, der kunde høres j en
Kilometers Alslsnd .
Lulllrykkl't
var saa voldsomt, at Karlen blev
.Iynget hen ad Jorden, men bortset
hs Rilter i Ansigtet og paa Hænd erne og en al revet Negl, tog han
ingen Skade. Lægen blev tilkaldt
og forbandt den unge Mllnd.
Den fundne Genltand har lormentlig været en søakaldt Spr~n,(t.
blyant eller en lignende Indr etning.

Flæskebørsen i Bedsted

er ydcrllgerc indkommet!
800
:::. S" Thisted, tO Kr., 0. Kilt.
F
strup 20 Kr. Ved Thisted AmlsIIvls 35 Kr. Ved Thl5ted Soc.-Dem,
R,
mrki. A. og C. IO Kr. lall 75 Kr. ret e
Indsamlingens Slutresulrat blev Rand
1655 Kr. 22Øre, og Giverne brln.
ges her ve::! en hjertelig Tak, tordl lemu
det i en merk og farefuld. Tid er kort
lykkedes al sprede Glæde I ... Ira i
mange danske Hjem og danske Por~
Insll1ulloner Syd for Grænsen.
Irolfl
Beløbet er fordel! suledes :
BørnebespisnIngen paa Ouborgdet,
skolen 500 Kr.
P,k. Hanne Jenssen5 JuleInd- d,"
samlIng 100 Kr
U"d
Den danske Menlghedsllle!e i lalle
PIensborg ved Chefredaktør L. P. faldl
Christensen, .Plensborg Avls-,
V,
685 Kr.
Børnebespisningen
ved den Ch,
danske Skole i Slesvig 166 Kr, ulo\
30 øre.
idør
Danske Børnehaver Syd for me(
Grænsen 203 Kr. 92 øre.
d"
lait 1655 Kr. 22 øre.
lige
Tak for al gor:! Slølle Og Hjælp,
m'l
THiSTED, Januar 11145.
100
Malia Høegh Nielsen. trep

701

.

-~-- --

De aoboldte bar købt Svin
al Jlere Landmæod.

".

Bø,

Yardeuden Kød

De [O anholdte Mænd Ira Bedsltd, Peter Møller Oll Marti" JerRenlen, var [ formiddags paany
Iremstille! i Retten i Vestervig , idet
Anholde!seslristen var udi bel Der Hana Regnskaber .ar pludblev lorelaRI dem Bevil~r lor, al
selig bleven v_k
de har handlct Cll Del mere med
K e b e n II a v n, {prlvIIIJ.
Plæ.k, end de tidligere lur ind·

--

o

...

\

- - - - - - en

11 ..1

Ek~pJosion.

l.ord:I,Z I~rll'nnidrh~ haw!t· "n nng'
Kild. l';:aj 1\ rn~:-.gan rd. <I('!" tjPIlt'l"
I1ra'udJ,:"iI<l rll

i

ii",,,J

Ydhy,

j

([HiP!

Bl'-

al go;t.1 IIrl j lnd'hl'~ninz{>rnf'
paa 'Llrkl'll
rOl'
at H'IHI(' CrmWIlL\ ' ;l1l~IIl'U~"Ilt' I 1'1 af diss{' VaJldtrug11111

JIPIIl;p,'kA:!t>

tf"n

UI1!::'l'

Mand. da h::tn

yrl{je v.1'111' dt'I. al ,f!r>-!' la.'1 ('Il lilJe
hlan k GI'I1 ... tand paa Rlorr('Jst~ m~'<i pi

T,lmm .. !"

:j

;s tod N

~om,

lI11n tn!X dl'll op

dC'n JDPI1I'!Il Finj.!Il'llp, da rl('1l ('kl'lplodt'l'C'dr
Jlw:1 t'l Bra).:!', <!t'I' klIndl' ·1IOI·(\." Jangi
J'1I1"1.

()whlik og

o~

YPl1fl!('

~Jlra'n ,'..d'ldn]n~t'll

"ksp]Of!t'r{'{/p

J/l/'d l'n ,';Hadan Kr:tft. at dril sloq!\.J'Og,",.:.{,lard
i .Jorcll'll ()g sa.aredp
Jlf'.I!!,n'

hall,';;

l-hrndl.'l' ,<;.1mt

T(lV

]\f('glt'n

af (111 1'~illIH'J', ligC'_'wmhan fik Riltel'
i J\n."j,gtd.

En Ungdomsgruppe indenfor

Thisted Afholdsforening
paa Initiativ aF
ROI'Il('afdl' lil1j!"(''t'' Brst) r('bl". Gl'UP1'1'

IWI1

hl('\,('1 stiftrt

la,lIl'l'

forl']obi~

18

~r('dl{'rnmer.

Y<ll:ztrs Eyald :M oI!" n .~ I' Il ( Form.), 1'::<1 ri Emil Mad:-;"11 . IhlJ!mal' .-\ndC'I'Sl'J1. O\'(' Knud .... el1
og Lillr "\facl:-;f'I1.
Til

Bp..;t\,J'I'I.-il'1l

Nyt Signal for Alarmtilstand.
3 liOnstante Toner af 12 SekunderH Længde.
Statens civile Luftværn meddeler:
Af vedkommende tyske Myndigheder
flT der med Vil'kning fra Mandag den
1;'. Januar KJ. 12 fastsat dC'n Ændring
i de gældende Varslingsregler, at
Abrmtihstand fremtidig tilkendegives
ved et Sirel1f'!'ignal hf'Staaende af 3
1'-_ _ kon~taJlte
TOI1f'r af 12 Sekunders

J:1\.:IL:'UllI~~

u~

VIIll:~IL,

Ut'1

VI:.Lt:!

D. K. U.S vidtforgrem'dc Anbejde. Pa-

na'\'IlI'(

stor N.vcgamd skulde havC' afsluttet
AftenL'11 med Andagt, men da Flyvervan;lingen indtraf paa dette Tidsf,unkt, brød man op. Festen havde
samlet stor Tilslutning. den største i
mange Aar.
Dagen indlededC's iovrigt med FestgudstienestC' i Thisted Kirke, hvor
Pastor Wa a g e B e c h, Skagen, prædikede, og der blev optaget en Kollekt til D. K. U.s Arbeide. Der indkom
381 Kr. 37 øre.

"PI'and
h:l\·rlt'.
Bl·11th
H~n'''('1

F'::.'skl'
~:)ml1H

~rartin

Stkr.
])"mm l

k lo!!t a
IH·I(l. (

Dobbelt-F1yvervarsel i Thisted.
Lunlfl(/

0[1

Søndflg.

Der var stærk Uro i Luften over
Thist{'d Lørclag og Søndag Aften. Der
bic\' givet Flyvervarsel to Gange begge
Aftener, og hver Gang varede det en
Times Tid, iJldf'n Alarmen hlev blæst
af. Flyvf'rvarsling€'l'ne Lordag Aften
varede fra lf'l,21 til 20,21 og fra 23,23
til 0,39. Sondag Aft{'n lod Sirenerne
KI. 22,15 og til Afvarsling KI. 23,00.
Knap var den første Alarm bleyet
blæst af, for der kom en ny KJ. 23,10,
og den varede til 0,20.
For Toggangen betød Alarmen Sdndag Aften Cn Forsinkelse for sidste
Aftentog sydfra, Det kom ind RI. 0,30,
altsaa en ha'" Snes Minutter efter, at
Alarmen val' blæst af sidste Gang.
Toget var blevet holdt tilbage i Sj ør·
ring, mens Overflyvningerne fandt
Sted. Loniag kom Toget ind 22,01.
Granater fra Luftværnsskyts faldt
lleci og eksplod('rede paa en Mark \'t'd

Skinnel'up uden at volde anden Skade
end Kraterne i Jorden.

dpr Hi.
IH'clC'n
afhnrl'
Sa'ng•.;;]

Fjerri i
i Lr.
tal H
Fuldta
3000
~ Aar
-100(

llf>ndr
Han
Bph'dl

Kvier.

Sydth
holdt
S,mdal!
rider (

cningel
Aar a
havde

Til

af

Stadig kun faa Brislinger.
En Del fremmede Baade deltager
i Fiskeriet.
Hl'lIpl' ikkf' Ll"l'rll'l:g' gny nri~lingf'-

r; .~ kl'ril't

B

Jensen
A\'e H
Jens 1\

O,

samme

VagIv,
Der

ild. y
,o\'pl'ra'ldpnr!(' Fan ::.1f'1' _ 'J;;........l.L..J.I1Mi

..-n

hidtil. oc Stpat.t bet'lier _aledes fremdelee. at der er,..ulighed for
Bombekutlling. men at der dog il$e
kan ven_ omfattende Luftøgreb·
Indfll1'8laen af det endrede Sip.l
medfører ingen Ændringer i de hidtil
pJdende Reeler for Befolkningens
Forholden ved Alarmtilstand. Man har
derfor fremdeles ingen Pligt til at
s~ Tilflugtsrum, men gør klogt i det.
hyis man ikke forsømmer nogen Pligt
derved. Trafik og Erhvervsliv kan
fortøætte uhindret efter Alarmtilstandssignalet.
Skydning med Luftværnsskyts uden
forudgaaende Sireneval!881
betyder
som hidtil Alarmtilstand, hvis Skydningen ikke forud er anmeldt i nags pressen som 0velsesskydning.
Flyvervarøel vil som hidtil kuDne
overgaa til Alarmtilstand, men ogaaa
her vil det nye Signal med de 3 Toner
blive anvendt.

.Nyt Signal for Alarmtilstand.
3 konstante Toner af 12 Sekunders Længde.
Statens civile Luftværn meddeler:
Af vedkommende tyske Myndigheder
eT der med Virkning fra Mandag den
] 5. Januar KI. 12 fastsat den Ændring
i de gældende Varslingsregler, at
Alarmtilstand fremtidig tilkendegives
ved et Sirenesignal bestaaende af 1
konstante Toner af 12 Sekunders
Længde med Pavser af 12 Sekunders
Varighed (ikke som hidtil 2 konstante
Toner af 22 Sekunders Længde med en
Pause af 16 Sekunders Varighed).
Sirenesignal for Alanntilstand vil

ipvrigt blive givet i samme Tilfælde

Mandag d. 15. Januar 1945.

ler

Alar Island.

Tre konstante Toner i 12 Sekunder og med 12 Sekunders Pause. _
Signalet for Flyvervarsel bliver uforandret.

Statens civile Luftværn meddeler:
Af vedkommende tyske Myndig.
heder er der med Virkning fra
Mandag den 15. Januar d. a. KJ.
12 fastsat den Ændring i de gældende Varslingsregler, at Alarmtilstand fremtidig tilkendegives ved
et Sirenesignal bestaaende af 3
konstante Toner af 12 Sekunders
Længde med Pauser af 12 Sekunders Varighed (ikke som hidtil 2
konstante Toner af 22 Sekunders
Længde med en Pause af 16 Sekunders Varighed).
Sirenesignal for Alarmtilstand
vil iøvrigt blive givet i samme Tilfælde som hidtil, og Signalet betyder saaledes fremdeles, at der er
Mulighed for Bombenedkastning,
men at der dog ikke kari vente.
omfattende Luftangreb.

I

2

Tø"

Indførelsen af det ændrede Signa) medfører ingen Ændringer i de

hidtil gældende Regler fol' Befolkningens Forholden ved Alarmtil·
stand. Man har derfor fremdeles.

ingen Pligt til at søgeTilflugtsrum,
men gør klogt i, hvis man ikke for-

sømmer nogen Pligt derved. Trafik
og Erhverv,.livet kan fortsætte
uhindret efter Alarmtilstandssignalet.
Skydning med Luftvæl'l1sskyls
uden forudgaaende Sirenevarsel betyder som hidtil Alarmtilstand,
hvis Skydningen ikke forud er ~n
meldt i Dagspressen som Øvelsesskydning.
Flyvervarsel vil som hidtil kunne
Dvergaa til Alarmtilstand, men ogsaa her vil det ny Signal med de
tre Toner blive anvendt.

i

Skill i

Gø

og
•
mng

de

Gø

roet hE

Il ~'~-d:

Aarhus,paa Farnili;~~
Vegne for Deltagelsen.

. Kæl-

4 Flyverval'sEnger Lørdag
og Søndag.
Lørdag og Søndag Aftener blev
l'et urolige for Thys Vedkom_

pærkom

mende, idet der begge M"tener
var Overflyvninger. Disse bevir_

ere.

kede for Thisteds Vedkommende
ikke mindre end fire FlyvervatsUngel'. Den føl'ste kom Lørdag
(RB)
blev Aften KI. 19,20 og afblæstes igen
pdøre- Kl. 20,21. KI. 23,23 blev der igen
u In- val'slet, og først Kl. 0,40 blev der
blæst af. I Aftes var der roligt
men først paa Aftenen, men Kl. 22,15
Paa- lød Flyvervarslingen igen for at
tale blive afblæst Kl. 22,58. Luft.
nu
og- værnsmandskabet var ikke enen. gang naaet hjem, da der igen
ede, blæstes Alarm. Det var Kl. 23,08.
tre Afvarslingen lød KI. 0,19. Fælles
Var- for alle fire Varslinger var,at
stender ikke blev blæst Alarm 1Fød•
.ove- stand hverken før eller efter
,be i Varslingerne . .
derSom Følge af disse Alrumer
, og
:øge indkom Aftentoget til Thisted i
:og Aftes først KI. 0,30.
'ter
Un-

.be,
ene
;aI,
ms
er-

Stagig kun ringe Thyborønfiskeri.
Fra Thybol"On skrives:
Sidste Uges Fiskeri var i Reali-

f".~_

.. l

•

Fundet eksploderede i
Karlens Hænder.

jo Som
og

Me./ KarI fra Brændgaard i Ydby sem..

Tvætte_

sidder og
Solv.

Inge-

Salme,
meget af:

r~tJ da han santlede en blank
Ting paa. Størrelse nted et Tre_
tomntersom op.

LØ1'dag Eftermiddag ved 3-Ti.
den havde en ung Karl, Kaj
Krogsgaru'(], der tjener i Brænd_
gaard i Ydby, faaet Besked om
at gaa ud i en Indhegning og

vendeCernentvandkarrene. I Vandet i en af disse bemærkede
KrogSgaard, da han vilde vælte
det, en lille ,b lank Genstand paa
BilIed
Størrelse med et 3-Tonuner Søm,
staa.
der Ina i Karrets Bund, Han tog
Genstanden op og stod et Øjeblik
med den i Fiingrene og betragtede den, da den pludselig eksploderede med et Brag, der kunde høres i en Kilometers Afstand.
Sprænglegemets
Eksplosion
var saa kraftig, at den slog
Trængsel, Krogsgaard i Jorden og saarede
Sorg og begge hans Hænder og bl. a. rev
vor Egen- Halvdelen af Neglen af en Finvor ger, ligesom han fik flere Rifter
mere, er paa Hænderne og i Ansigtet. Et
væk. Held var det, at Krogsgaard ikke
holdt Genstanden nærmere ved
vil han Ansigtet, da Eksplosionen skete.
saa kærHændelsen er en alvorlig Paaskal gen- mindelse om, at man ikke skal
Billede.
røre ved fundne Genstande, tie

hun fondDal( .

la

frø

Mors.
f~r

kon-

være sig nok saa ubetydelige.
Krogsgaard kom efter Uheldet
til Læge og blev forbundet.
Ulovlig Køb og Røgning af for
2000 Kr. i Bedsted.
V cd Retten i Vestervig frem-

at

s
.

Generator-Kedlerne afprøves i Løbet af et Par Dage. _
Pandepladehus købt til Opstilling over Gasanlæget.

Et

For Forbrugerne under Thy ket. I Løbet a:f et Par Dage
Højspændingsværk - og det "'-il man muligt færdig til at
jo bortset fra de enkelte lokale prøve Kedlerne; før dette er
Værker - sige alle Elekb-icite'ts- kan man ikke udtale sig,om,
forbrugere i Thy til og med lGit· længe det kan vare, inden
møller, Vandet, Thorsted, Sjør_ gasanlæget igen kan
ring og Silstrup mod Nord _ har Brug.
nu i et Par Dage mærket, hvor
Værket har købt et stort
føleligt Virkningerne af Uheldet depladehus af Gartner
paa Værket er, og det er meget der har haft det staaende
store Ubehageligheder baade den Lodbjerg Klit. Det vil
ene og den anden staal' overfor, opført over Gasanlæget.
ikke ,blot ved at man kun har Lys
l Aftes fik man Strnm
de faa Timer om Aftenen, men le Ledningsnettet, men
allermest ved, at man ikke kan budte Restriktioner
bruge Kraft.
overholdes, hvis man
Det Spørgsrnaal, som alle stil· nogle bruger deres
ler, er, hvornaar del' er Mulig- "ligt, vil Strømmen blive
hed for atter at faa Strøm, hvor paa den Del af

længe de nuværende generende
Forhold skal vare.
..
Herom kan der endnu mtet .sik-

k...·t siges

Kabehllester N l e 1.
dta! .. Dag at
s e n, Bedsted, u. el l ed 'O.
man nu er gaaet l Gang ro N p
:installering af de ~le\~;1SGasvær.
ninger og Motorel

lJdsætteke med
afleveringen.
Som forleden omtalt
d
Grund af

er pna

restriktioner ikke kan
sket rettidig

veringerne.

