lUer bliver de !redle er

bitven af, vides Ikke.
rorsland paa Plæsket VIIJr ubeskadiget og er til·
omme i for- bageleveret.

. ljydon.
~

tal.r i .Det

f; "En

værre

ld Heinz ROh-

: .En ugift
med Barbro
• TKmmeJum-

Lands·
IO. Februar
il 272 Øre

undel paa
~ I, foreløbig
Skole blev
Uge siden.
og B.rslev

Kludder I Avleforsende'•• n.
Grundet pas To,øtandør.lngerne bar
yf heller ikke i Dag kunnet fsa vore
Aviaforøendelaer fra Aarhus igennem,
Ojit vi har set DIS nødsaget til at trykke
det Blad, der for de Ure Siden Vedkommende skulde have været udsendt
i Gaaf, og øom er dateret l. Pebruar.

I ndu~
forband
vel
K

Siden 00
Handel.wln
Ood Ellerspørgael eller
hindU. ger
syning mel
Soekort.
I Thisled er i Dig 150-200 Kul. Disse
Mand i Gang med Snerydning. les og
Paa Mandag udl everes paany Sne- saBledes
tegn. Der meldte sig ved sidste kan for
Udlevering i Forgaars ca. 300, men tioner, der
naar der jævnlig skal bruge. 150
-175 Mand, skal der nalurligvis maal at
ogsaa VEre mange at tage af, id et Br
adakillige al de Folk, der henler
I
Snekorl, vil være forhindret al en for
eller anden Aanar, naar Sneen
kommer.
Den administrative Ordning er
iøvrigt meget buværlig, idet man dl ...
Ira Kommunekontoret. Side Ika I kommer et

Snerydningen i Thisted .

'.-,
Merk'.gn'ngen begyftder
Oor nogle at Piskene,
i Af'en Kl. 11,30 o~ vare" til KI. 7,15 OgSdS mindrt:'.
Færdselslvgterne

'Rlnde~

16,2:1,

• Jukkes 1,53

Togene atter i Gang.
Landcv~jene

ikke farbare.

er endnu

\l11

Lundsretten
400 Kr .

bliver de

ændr.de BDden lil

Kirketaarnet i SkJoldborg.

\

Ved et Mode i Skjoldbor)! Skole
i Forgaurs drollede ma" Planen

om ul I••

by!!~.1

et TJarn \'ed
Skjoldborg Kirke, og der "ar !lod
Stemning lor Sagen En SHZ ,r lil
fordel for Sygg<riet er pibniagt.

Det voldsomme Snefog stjJned~
hen pan Bflenniddagen i Our af,
BIografen I Sned.ted.
og pas Tbybanen kom et Sne.
plovtog fra Slruer Igennem. Det Grundet pAa R... rlkt ionerne be~ynder
Altenlor.stim""erne i Sned.ted Bio
n.. ede Thisted, da Klokken var KJ. 19,15lidt over 20, og Pormlddagstoget Fr. i Allen les den udmærkede. hygfra Struer, der siden Middag gelige danok« Film. Tummelumsen°.
havde siddet fasl ved Hvidbierll.

l

rks
•

--

DAQEN J MOROEN Fredag den l.

Februar Aarets 33. Dag, Rest 33Z Dage
SOLbNS Opgang 8 T. 04 M. NedgaDI
lbT.43M.

Dagens Længde 8 T. 39 M..
Dagen tiltagen 1 T. 46 M.
MAA~eNS Opgang 22 T. 3? M.

MØRKELÆONINOSTIDBN er er frø dea
I. Februar-I5. rebruar KJ. 17,30-7,1:;
•

AUTOMOBIL-. VOON- og CVKLIl
LVGTER tændes KJ. 17,22 Eftm .

.-

THISTED, den 1. Februar

l'darn paa Sl,joldborg Kirke.
r Aftes holdtes det bebudede
Møde om eventuel Rejsning af et
T~arn paa Skjoldborg Kirke. Paa
__ Glund af Ven'flt V!:Il' AM. :1*,-
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Dellelder I.n'
., pO.. JaØØ ICr.
"I
'.r R.mmen
M,o ....Olled. . . lral I'olk m" om del bele .... , Ine• .
T.lden ne..ned. bl. I .
j .....e .odt...., Iruan.
TUllln
eD "onlllel SI.lIe
...dta ..
K • • p.-.um."
I
,.,....Ib....od. PollE .Ude Ilke
pflkll.k
hoo. lot .... til d.n Plfl, de.1 .Ior
I en ., de TIng, der
I'onllr,'n,,,.,'.rll. ..Ild, "Ude bldr.,e
bYiUle Norden.
en bed "p. l.vr,,1 betkellla'de
110 ••• Ilt ti udr.d..
T.leren '" med lonkellf,e Pro.
ertt.lolo,lIu.,m.r hn .'mpell·
bl . •. del p.klum, .t el
b,. Ikt. Nl.I... MeD "ou,i,'ng..
Norden ,,1/ vere en .1
MJ,lIabetø. IDII o.lurll, ..I•• dml. Verden. ,I,t.le BktpOtl.r.r og
01"", •• d'.,. LanD. Realer.
K.bete pu Vuden,m.,kedel. Der·
'ID TId bll"'f del d. Lo",'vnlo.eo. nd vII del en.elte L.nd. b.ndel,·
511111n, bil.,. en heil
St, II ,elulere Po,høJdel.
.nden enO hldll/. Selvom
J PJol.ø4, hvor man "In.r
I den kommende Tid .kulde
., '0 Tredledtl .f
I
'elle med V.tebytnln, og
ø • •r ,II" Ul under Krilen, IlIr
vllOe d. Dordf.ke
III. krl,.,.lIIle hn d.ikel IO PCI. L.nde ved Sam.rbelde kunne
., 4" .. T•• _ Lenl"e b.,
udnylleH.ndel,mullabederne I,nil
bedre end el enkell L.nd k.n
Ilrb iUOOtl .lrekke ",.
a.re del.

,irit,.

,h.,

111.,

en f.lle. Udenrll,polltlk vilde
J.rea •• r Dybr
IIyrlle d. nordl.ke L.ndel
I'b,..
S!llI lna. og den vilde vere POt ud.eln/nun for en hrlJetnOrdl'k
."OIOiIVRune"
PorlY.nardn/nll Ikke med
A J. Dyb" L'I.'.r,
,.d o.øen, 68 A.r l'.
.,.
Pormul eller rrllel
.
'nden SI. I, men kun
d'de '"" , en I.nl ""rekie
for
L.nde,

--

'N.

0,",

.r

gel

lom IsnutI&

d uden.
og Pjer.
Ilaaeode
eleklrisk
Iler Kyl.
at slillle
t Blok.
nmende
klricilet.
r nogen
eleklrisk
,.al u d.
.kal Til.
,kloratet

laa

.~......

suftel, vil man forlrinsvis forvarme TrlirCQs"d·a~g-.- - Tog, der kører over længere Af·
Ansøgning
slande. De elektriske Tog er lori· Koncessloo til
sal uopvarmede.
Thisled.
Por.apørgsel
Avl.er Og Trullkvun.kellgheder. ningen ang. t
Endnu I DaK har vi oet Ol nødo.get forla~.
til at udsende en Avis, der for de Ure
Skrivelse fr!!
Sl~.ro Vedkommende er Ira i Ga.r. VI konlorel ang.
hal aber, at Traliklorholdene nu kommer
Ansøgning
•• aledeo lOrden, al vi Ira Mandag kan Hundeafgift.
beljene Læoern. pa. normal Ma.d..
l n d SIil II n g ,
gifter lor Re~
Rift om de to HI. Koks.
Beboere PI
Mange Thistedboere er udgaaet søger om A,\
for Brændsel og benytter sig derlor
Thisted Lo
med Glæde al Adgangen til at slIger om 1
købe 2 HI. Gasværkskoks. for al Kloakanlæg.
18a dem skal man pa. Tro og
Udvalgel
Erklæring om. at domme søge
Havnens I
Ul d:lIIUO'-> ,

.... - ' "

... _ . .

-

.

mea

..

rel5UIJt:1

"..

nCl

III

7

endnu I MOlerne.

Kbm. i en MIlned, og Strafritionen bliver IlIuI kun 0.9 Kbm. I Aftenl
Der er Ikke Illeget at løbe pl8.

Pr.
t\! Si
Købe!

Kl. :9: Snedkerne. Pagforening. Ge.

Alsplllrriøeell fed Oraxsbæk
Vir endnu
men den vil
I Henhold
Bftor hvad
krlt "firer,
Adglnglkort

I Gur ikke etableret,
Ina" blive foretaget
III Bekendtgørelse.
Thisted Socialdemo·
behøv", Børn Ikke
til det afspærredr
Omr Ilde.
Kun Personer, som
ifølge Kældende dansk Lov skal
yære I Besiddeiie af LegitimatIonikor! 81 lom lIlIsIl er
bliver afkrævet
fyldt 15 Aar Adgangskort.
-

--- -

--------

--

-----~----

----

SOt'lal-DemoLraleD
" •• lvet .f •• t

........ Arh .. llII ..rfta

l ~.()()(

neralforaamlinR'1 Grand Hotel.

Pr.
KI. t9.15: Royalt •• tret: .Det blir' Bum

Solskin l,en·, Ivensk Lystspil
Edvard Penøon.

med Kronl

Kontrol med Maalerne

Pro
derae
ikke I

Fn

forbrø2et Ika I Dag lor
Dag Doteres op.

8amn
vurdl

OIS- og Elektricilet.Nedskærin.
gen er el alvorligt Problem, og da
min risikerer øjeblikkelig Luknin~,
hvis Forbru~et er mere end fO
pCt. OVer det tilladte, sk.t man
straks fr. Begyndelsen pl;se p.a
al msn ikke kommer ud i et Uløre.
Min bør hver Dag Illæse sine
Mulere og nolere forbruget op.
Delle Ilder si~ mellel neml øre.

Hola

Fn
sIend

Fn
len,

sær.

P"
lum
Fr
til K,

K.b

Tøeføniakelse p••
Tbyb.....
AltentogIt fra Struer, der atulde
han været i Thilted Lørda, KI.
tom ud for en slerre for.
idet del førlt nuede lil
Thilled i Morle. Kl. 6,12. Deriunde MorlenloRel 'ra Thi_
fø"t Illende, KL 7,58. og
var ... fed.:. knap Io Timer
St.rteo. forholdene pa.
er lidi vanskelige, 0a Togene
iørc med nedul
Ocr ventes i LIIbet .1
geneplaget fuldl norm.'

De Rej.ende, tier var med Toget
",dig., iom videre med SI.d.r
Brier.

III I.ada _ _.rt.
Ea iDiP' MaJId I Tbla1ed, Tarmr.hl.r

J. n I e ..

(It f O •• r Eftennld-

bødellp berulet nl,tand, 0l
Opl.b I Store,;ad. l Thllted.
tolD til Ol Ind.. tte ham I
for N,ltel D.mmea f,ld.,

I

(ltnne uge. u.

tl. U.I UO"

l< III b e n h a v n. (PrlVlI).

komite, eler VBr paa

lenv.I,1.
-

-

._-

-

-

Bilværksted
bombet
--

I Oaar Ehermiddag' ved
Tiden blev Vest~rbro alarmeret
h~ Vllljltværnludrykninger der 'om
Irl forskellige KanIn, m~n
It hilste mod nmme MI81.
sket Melding.

Arbejderne bl." '.rat
J_get ud
h II Y n. Tf t

Vir

.m

"

i

Raml. Sled, hvor min

rydder op, uden a\ del
I mBn lian lu Bugt m~~'

K ø b e Il
" ".
fil_od ,!lallede øi" i Morgea ved . Ma~d';Bbel Ira de Ire ri om.
'd
Ad
ri Th P d
rmge t ledet, d~r i forvejen ,,,I
8,'O •T I en
gani" 1
. e er· blevet afpatrulJeret ilt civile
leni AutomohilvæTll.lltd, Kron- 'tRrn.tolk, lom '
de

prin!e8l.gade 4fl.

De beordreoe

Værkstedets Albejdere ud paa Os.
den, hvorpaa de tog fIugltn. Ved

Sprængningen karl eher, blev
Værkstedet stærkt ødelll.lL
f!n
Meo Rde Ruder i de
e jendomm e ~nu.tes.

Politimand
død
--

Kun godt 30 Aar gl.

•

I
I

at gu igen .

DAGENS--

--

København.
Carl Pautsch, LIlie
er
12. J anuar alKuel ... ed Døden.
Han blev kun godt 30 Aar gI. og
En Mand skudt ned
oel!er lader sig Hustru o~ Io Smøabørn. :Pautsch .... r fød I i KalundI .it Køkken
borg 0i arbejdede her en Tid som
K0benhavn. Ved 22,15
Tømrerlormand. indtil han t
Aftes e MlSldnarbl"ldtr
søgte ind ved Polltlet og fik
m'" ChrIslensen, Orendals Plrli·
sætlelse ... ed Sdr, Birk.
56, blevet draebt al ukendte
.~-Mænd. Christensen opholdt sig 1
Køkkl"net og val i Pærd med
smøle Ma..!, da en Rude blev t
III pena. I<lokkl'r C. RIIS,
knust, Ol/: to Skud blev Ilfyret
Veøterll;lIde 21, TIL bl.

Begravelser ordnes

I

Penone,
,.,;
Der blev
I
Uel
f I at de.! kun vaT de • ,;~;
Pisk.' man havde luet II' 0: De,
var lOgen al .Grossererne " .
Ue havde hvtr lun
CIRuetter 1
kunde jo til Sød Valrt
Ration, som de udbad
Men de
lil 6-7 Kr
piia VBRIBtalionen

-- - -- - - -

Desserter, Kransekager

,

- - - oge

VII

~lnlaflUllClnHl!;"ell;'

,-U,·

relniDi,udvalg ikke de,lomindre Vester vi
samles for al udforme Lønkra·
har ha
vene I Samarbejde og paa Linie
forma l
med de øvrige Arbejderes Krav.
Chrislens
var lale j
Uag Maad .aaret '!'ed Skad.
repareres
Den IS -urige Petar L u n d,
el nyl Al
Ydby, blev i Alle. ved 'erobane. Kr. og d l
finien ved Ydby ramt af et Skud
farrna
fr. en Vlglposl. idet han ikke blev Sar
stindaede lor Tilraab. Han blev sorer ge
OIlSen.
alvorligt .Blret og er indlagt paa
Thisted Sygehus.
80 Ae ••
- ._--"----.-------- - - - - -Begerme,
bfer,. fyld.
~

Sorlal-DemoLralea

U qlvel ., del da..ke Arbejderp.,

Kontor; M.llevej 4, ThIsted.

Ny Porm

VIII

re.

Ilvt:m

KrHnmune' rtRoet .!led en Mcrud- . . . 1
Rill paa cs. 11/. Min . Kr .

--, ,-"" .."',

IS. ff'jres al

ooseo og
r, Thisted.

,.1•••
lenerfl hør
n By, fik for
metlllltud til
.1 LRnrbfJjaf, at han I
"biited, Bl'-

'.''1

udl.H'f! hl1l\ 1
Ind! jI'lIt f '

Larsen
Kø.te t 38

-

-

E.n ny oUI

et Sofabord r
Ung Student .kudt "ed
Sere
p.a Gaden
K ø b e n h II V n. I OB8r Middags,
da en ung Mand kom gaaende
80iesl.M
plla f orlovel ved ø alre Anlæg. Fru Gull
overfor 0slbanegade, blev han be-

Flink F

u.ve H_lvskudt al et Par Mænd, der havde
IbsIl··

"7

=----

En k

at.ael .kjult bag no.le Buske.
Ilekretær Den unge Mand blev ramt i Ho- kln laa PI
vedet og var død pilS Stedet. Han til Hjælp,
Anton j
iJenliliceledes
som
slud.
med.
RdOmølorT.
Erik
Petersen,
Ny
tOlV
8
Hans
e Sommer
••••r ~ •
us.lte eo Lig lørtes til Retsmedicinsk lnstitu\.
. Jan. 1945.

!

_ _ _o
_ _ _ _ _ _
- - - - - _ .
_ _ _ _ _ _ o

Nøraaard,

rs Erlaring
de blandt
.in fritid.
frk. Sørhh Møder
Hige Orup·
•
orlnmgePl

eøft~eue

,5enfen

{tt\fe østergade 9 . relt. 19
Altid [risklavet Kaffe
med hjemmebagt Kage

.

•: ' Bag"
••
•

i••
'..•••••••
ø.

Thi

• I ......

.....

nun var da meget 10r_
frossen og forkommen.

sted
ke.

<;;/SHUU:.

Togaflysninger og FOl'Sinkelser

Thybanen.
RestrikDer kom ikke noget Aftentog
til Thisted Lørdag Aften. Det
laa Bio_ -blev paa Grund af indtrufne Be~
visse givenheder holdt tilbage og naae_
om alle
de først til Thisted Kl. 6,11 i
ad an·
~.
Fra Morges. I Gaar kørte der overho..
'rdning,
vedet ingen Tog paa ThYbanen,
19 heog man havde da aflyst al regellall vil·
mæssig Drift. I Dag regner man
!stillin, KJ. 3 dog med, at regelmæssig Drift
. Thea- igen kan indføres. Morgentoget .
s-Fore- fra Thisted kom af Sted Kl. 7,58,
grafer- og ogsaa et Godstog kunde sent< hen- des af Sted. Formiddagstoget til
lte Fo~n bli- Thisted kom ind med en halv Tis til mes Forsinkelse.
Formiddagstoget paa Fjerritsid oglevbanen var i Dag to Timer for~iogra
Der er sinket.
ff. at
andag
eatret

PM

To Bildæk stjaulet.
Paa Høje-Kristensens Arbejdeplads i Glostrup har der atter været Indbrud. Der er denne Gang
atjnaJet to Bildæk, skønt Pladsen
hvor l' var godt afspærret.
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Mark,
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Ol{
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Il

~8gen

s tandset

lenet aI\iSt'r at
len:. i &"lgen.

~er

har atwJdet
Fget en lndlem_
li' Lnnd80gnet i
lag modtaget 1n!ts Sval' pun An-

aret llcdder det,
r,teriet ikke hm'
rhg

i

Anledning Lil

i Sage,i.

k om

ElektrineringeD.

af Ansognin_
Ftion kundl'"
e{

g~

hget i Thisted

t

i Gaar blode.
:<len BekendtgoJomstuaende, og
:O!
Befolkningen
~e mest vigtige

.ationeringen.
; e n oplyser, at
indkommet ca.
m Dispensation,
, end en Trediebevilge.'!. Der
sation til Syge~rier osv., ellet'

un til det mest
AutomobiJVU!l'k-

r blev man eni-

it·give 75 pCt.,
;. ingen Dispcntil lIerre- og

der forøvrigt
indsendt An-nsation. Nogle
Iger var dog og-

Ramt af Skud ved Ydby.
Standsede ikke for 'l'll nu.b
f NI tysk V:l.gtpost.

Da den 18 AUI" gI. 'l'j.mcalckarl

Pete.. Lund, Sindrup ved Ydby,
Son af Cdr. Niels Lund, Sønd!:!r_
hn/l, l\iandng Aften ved 20-Tiden
110m gaaende ad en Vej, dor forer over Jernbanelinien syd for
Yclby, blev han nmbt. lUL al ty_

' OA

P aa Fredag f :
Kortegaard,
AaT. HUIl er r"dl
oph"ldt IIlg der i
den Ul hun [or r
flyttede til Hundl
kert mange. der TI
hegge hende et E
Lejl,ghed i A"yl,
mindelig i1fholdt
nyttIge Færd Oll
75 .

Fhv
Landsth
ske VIIg1.poster. lIan standsede
Gis8e\b:ck. V
ikke for TilnUlbet, og der blev nf- 'Morgen On"dllg ,
fvret et Skud mod hllm, !lom d~r er fedt i Ve.
lang Aarrække i
ramte ham i Maven. Den t.llskll_ ejede en Gaard.
dekomne fortes til ThilSted Syge_ Formand hr R'I
hus, hvor man betegnel· hnns Til- bjerg Sogneraa
:\Iedlem af Amts
stand som alvorlig.
Ani· Furmand

Atter l 'mfikvanskelighede r
pa..1. Thybanen.
Atter i Dag er der Tnrfiltvanskeligheder pM! ThybancJl. Ganske vist er MorgelltogeL fra Thisted naaet igennem, men Formiddagstoget til Thisted holdt
endnu ved l3-Tiden i Hurup og
kunde ikke komme videre. Man
var pau Stationen i Thisted ikke
klar over,
hvomaAr Trufiken
igen kunde paabegyndcs, men
sandsynligvis bliver del engang
hen ]laa Dagen. Man ku n ik\{C
fra Thisted udsende Tog, da mun
ikke hllr Materiel dertil til RaadIghed.
70 AnI'.
Cdr. Anders B a II If, Hundborg.
fylder paa Fredag 70 Aur. 1Ii111
blev i l!IOG !:"Ift med Inger Yde fra
Kil·kej.(aard'· og overto!\, dercfh.'l·
):'uderena GlIard i Hundhorg, Bom

1.,_,

" ,.,,,,\

"hnh,

Amh VareindkIl
blev han valgt:
BO m Reprrusent.
havde h er fora~
t 1~3~

gik han 1

lever nu som

NielsGisseJbruk
som en dygtig
ikke Ilaa Rigs

nogen fremtr~
Lokal t har
Ti1lidsh,'erv "
Kystsikringen
likvidere Flad

lørring og sen
mand

(Ol' Fis

Gns rnlionell

r"

Omstaaend
rel~e fra G

Gasrationeri
Tilladelse til
brug eller O
res indenfor
værende K,·
brunr Og !II:
.

wr

Vanskelig Toggang paa
ThYbanen.
Passagerer og Post udveksles
1 km fl'a Struer.

det, ej
lyder
er fra

eneste,
•
sm
Dage.
var i
uden

Det

Først paa Aftenen i Gaar bl
Toggangen paa ThYbanen tteev
uregelm::essig, saa det fore~øbi;
er umulIg for Togene fl'a Thist d
at naa til Struer og umuligt f~r
Tog fra Struer at-liaa herop. Banen har da ikke andet at gøre
end at køre med Togene til et

Sted ca. 1 km fra Struer og der
udveksle Passagerer og Post.
hvorefter Togene returnerer til

•

I

Gaardejeren fik

-

~

Det kJ

Udlængerne til G
gaards Gaard "R~
Refs er i Morge~

I

nedbrændt. sand!
Følge af Kortslutni
Branden blev

0?J

Thisted igen.
5-Tiden af Gdr.Nic
vil bHGodstoget Kl. 18,10 fra Thi- gaard". Han kundJ
sted i Aftes vendte tilbage som paa Vej over G
op fOL' Aftentog Kl. 2,25 i Nat, medens til en Griseso, de
Hvad der intet ordinært Aftentog kun- se et Ildskær p
Gud, de komme. Morgentoget herfra ringede da til CeD
nu i he- gik til Tiden og vendte ved 13,30- og spurgte, om
dog Nø- Tiden tilbage til Thisted i Ste- var rekvireret de
faar det for Formiddagstoget. Det er han mente, der
der givet, at disse Forhold vanskelig- Egnen og sands
gør Trafiken meget, bl. a. maa Brogaard. Cen
og Folk Passagererne gaa den Kilometer sh'al<s til Brog
vilde ind til og fra Struer, hvor Uhel- vækket netop
Vækkeuhr var
Gud! Er det er sket.
Han var da ikk
Ike klare
mindste, men d
~8krive 1ig
Thisted havde AIarmtilstand
~ dog gøi Dag fra Kl. 11,47 til Kl. 11,58. Laden, brændte
Falck blev da 1
den enemen det var i
Thisted Renlskoles Elevsrunfund
den eneDet let
'il du jk- holdt i Aftes Generalforsamling f,'em.
paa Skolen. Der var mødt en Snes næsten udenfo
{an blive
Medlemmer.
T •
dens det inde i
..
•
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1\. HIl I \
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Det er livsfarligt
at færdes paa Baneli njen!
En Sognefoged fra Oplandet
har hedt os go re opmærksom paa,
at det er livsfarligt at færdes
paa Banelinjerne. Man maa gaa
over Sporene, hvor der er o f f e n t l i g Overgang, og eBers
maa man i egen Interesse holde
sig borte fra 8kinnelegemerne.
Dt'1I tysk(~ y,Prlwmagl hal' anmodpt Komnulllall)l'slyn'lsPIl i HUI'III)
om at gnl'l~ opmil'l'ksom paa, at CIlhVl')' CiYihwrson dp!, fa'l'fips paa
BUJ1('lillj('Il, "il hlin' b{'skudt udl'n
"ar;-;1'1. 1\'l's'Hwl·, SOUl paSS('I"'r BaIwlillj('n Yl'd of{('lltligp VPjo\'l'l'ska'_
ringt·!' og flffplltligc O\,prgang{'. maa
stanu:-i\.' oj(·hlikkt'lig "Nt TjlJ'aab. ua

ingf'fi

Formand,'n
rdthy, Gdr.

(h'm_
Ih' l'IlI'oSt,- Slw.h'l
lith fOl' Tillt'n. t'l'
ril..sha,·n. IUpn
\'an . . " .. lig!u·d{'l· at
1111'11 ,J"rnlulIWI'IH>
Ul'l' "l' kumml't

1""1' IHlU Ilaa

Dl.l'll

lIl't

\'1'

ikkl'

Fler. An... ....
Ki I'k{'ministpl'il'
ning~fl'i~tl'n modt:

Ansugnillg('r til
som Hogn{'lll'a'st

Villel'slp\" n
d"l' "og"I' dl'l INI
Cl'

Til BUIl~ll'uJl
del' nu 26 Au~

SygeUste tor
I Thisted Læge1945 ar de praltti
føleende Sygdomah

cl"I' ('1I"rs bli\,('1' l"kudt udpn ydl'rligPH' Yal':-i{'1.
at undtll'a,gp

Ethn'l't FOJ'sng paa.
sig lit> I)':->kt! ra~tJlo
vf.'d Flugt nH>drOl'l~r

lig"leu," uj,'blikkelig Beskydning.
Sammp ;\(h'al'sel gælder andrl'
8t,,<I,,!, langs hole Banen.

Børne1ammelse ..
Skarlagensfeber ..•
Mæslinger ..... . .
Røde Hunde •..•
Skaalkopper .•• ,
Kighoste ...... . .

Urolig Aften og Nat i Tty.

Innuenu ..•. . • •
H.I.bet .. nd.I.... .

~h'l's Kontrul

Tiu,

JOJ'dt:'Il,

es, at Furt i Gang i

mlut

Bt·lil·, Til Ih'\'I~ul

ner var gentagne Gangp Fly",,!,!,
Over ThI' i Alt", og i Xat. 0"",'11)'\ning(,1'1l1' bl'\'il'kt'de, at dpI' i Thislf>t\
bit·" givet .\la!'mtilstan.l tn Gall~",

npmlig h'a ~I,1fJ til 22,111 o~ fra
!!:!,45 til :!4.fKJ. Kl. 0,42 bh,v uo'" i"ot

Bronchitis .• . ...
Katarr. Luneebet
Krupøs
"
Kolerine • •••••
Smitsom Gulsot

Gigtl.ber •• • _••

Mystisk Bilring-Eksplosion
paa Hanstedvejen.
Ingen af Ejerne af de to Biler
der stødte sammen, fik nogen E~
statning.

Den 11. Marts 1943 skete der
paa Thieted-Hansted Landevej et
Sammenstød mellem en Lastbil
ført af Chauffør Niels GUdese~
Christensen og tilhørende Vognm.
Karl F. Jensen, Haugel'up, og en
Personbil, der ejedes af Max Clau~
sens Autotransport, Sønderborg,
og havde Vognmand Karl Jørgen
Jørgensen, Tinglev, ved Rattet.
Ved Vestre Landsret krævede
Forsikringsselskabet Østifterne og

Jensen Autotransporten og Jørgen-

sen dømt til at betale 3386 Kr. i
Erstatning for Skaden paa Lastbilen, medens Autotransporten og
Jørgensen forlangte 1407 Kr. for
Skaden paa Personvognen, idet de
gjorde gældende, at det var Christensen, der forvoldte Uheldet, fordi han, da en Forring paa Lastbilen eksploderede, drejede ind mod

Vejbanens Midte. Under Sagens
Gang blev det eksploderede Dæk
undersøgt af forskellige sagkyn·
diu

t'I.a

An

InaQ.niRl" llrlt~lh.

!tt

Advarsel mod Færdsel
nær Banelinien.

THI

F,

Der vil blive skudt uden Varse1.

Den tyske Værnemagt har i
Gaar meddelt Sognefogderne og
Sogneraadsformændene i Thy, at igenne
det var forbundet med Livsfare l>aa de
1
a t opholde sig i Nærheden af Ba· .sen
Og ml
nelinien. Saafremt man paa dis- Øre I:

se Steder foretog Bevægelser udover det almjndelige,

vilde

der

aaret
om E

blive skudt uden Varsel. Ved
Overkørsler maa enhver

regne

med at kunne blive stoppet, og
maa da øjeblikkelig standse, hvis
man vil undgaa at blive skudt.
Der vil blive foretaget Eftersyn
af Legitimationskort. Bestemmelserne gælder hele Døgnet.
Denne Meddelelse blev i Aftes
rundkastet til Befolkningen gen·
nem Telefoncentralerne.
I Dag fyl<k>'

fhv. Slagtermester
Hørdum, 54 Aal',
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Stol' Togforsinkeise.
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D Øvell.".
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de. EnI ydet
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aanær

Frk.
t

ForJ. D.
ed et
rsdag

Onsbesty, og
f Re-

Hvid-

Toget, del' skulde være kommet til Thisted Kl. 22,41 i Mtes,
naaede først hertil Kl. 5,50 i
Morges. Toget medførte ikke Københavnsforbindelse.
Urolig Aften over Thy.

Efter længere Tids Panse var
der atter i Aftes store Overflyvninger over Thy. Kl. 21,38 blæstes der Alarmstilstand i Thisted, denne afblæstes Kl. 22,10,
men igen Kl. 22,48 lød Alarmtilstanden, og den afblæstes først
KJ. 24,00. Del1ued val' det dog
ikke Slut; Kl. 0,42 blæstes der
FlyvervarseL Afblæsningen lød
Kl. 1,30. Det var Thisteds Flyvervarsel Nr.50.

S tjaalet en Radio

Der
bredt sig
ikke skal
denne
dem, som
gegyldigt
man har,
skrive
re sig de
Dette
ning at
fol' at
vet en
der har
ud fol'
mindste
lige
urigt.ig
\'e er 14

og bagefter

overfaldet Ejelinden.
. Natten mellem Tirsdag og Onsdag brækkede en Mandsperson,
Elvin Topholm, et KøkkCm-1ndue

Fuldt Bl

Det

yaT

fol' Thiste(

-

IO t'.bf'Ø1lf'

.. n Bogføring

B. Bjerre
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,tal.alll.
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A. ANDERSEN
Atlylgø de 15 • Tlf. 16

To Vi

r sprængt i lutten!

I

Pressekonloret hOB den
højere SS· og PolItIfører i

Skjulesteder lor en Sabotagegrup_
pes Vaaben.
\
Danmark meddeler:
Bndvidere er del fastslaaet, at
PBII Orundlag af del tyske Sik- der fra disse Villaer er udleveret
bedSpolilis Undersøgelser er Vaaben lil Gennemførelse al Saboe
k ; konstateret, al en Villa, til- tagehandlinger Slml Røveri og

made. d.
Køb

BUet hvad v
~:rende Anders Nielsen (født den Mordoverfald. Begge Villaer blev mellem
Ha ..
August 1910 i Glane) Kilde- derfor den 8. Pebruar 1945 hen. !ruflet Altale
8.
bakkegøardsalle 224, Søborg, samt h oldsvis KJ. 13,20 og KI. 14,30 terne skal mec
en Villa, tilhørende Oundram Berg s~rængt i Luften pli det tyske De samv. PI
(kaldet Richard Hansen) Højlands· Stkkerhedspolitis Poranstaltning. om Porhejels
vej 50, København, tjente som
Dyrtidstillæg.
Predag d. 16,
-------Arbejdsgiverf
Det var
væbnet AUistance, og da denne
ankom, ud.pandt der .ill loran Mødet var I
før, mep nf
' - - - - - - - - - - - - - ' Fabrikens Hovedbygning i Pilealle
Predag, hær
Danmark.turnerlngen
en heltig Ildkamp, der varede ved men med, al
I Fodbold.
i liere Minutter, og hvorunder flere gens Hove
D, B. U. har som omtalt ved· Mennesker blev saBret og bragt til skal have N
taget at gennemtøre DanmarksArbejde
turneringen i Fodbold og de lørfte Hospitalet Mange tilfældigt. lorbi- vil
Drøfteisel c
Kampe var an sat til den 18. Mart8 pa8serende IIYj;!tede tor Livet og
AI Hensyn til eventuelle Sne · søgte Tilllugt i Haveselskabet, hvor med, al A
har taget SI
van!lkeligheder var der dog allerede
de to P<
Ira O. B. U.I Sid e ved dette for- det gik ud over Drivhusene.
slag lalet Hensyn til eventuelle
- -------Allv"nin~er. idet man pas Turne-
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Livslare ved Passage al
BIDeliaierne.
ne·

Søren a

Io Mulig:lIe: enlen

•

agna

Ingen
bvorDen tyske Værnemagt har med- Dilterit
lil - dell Sognefogderne her paa Egneo, er vacc
at Civilpersoner, der lærdes paa

Banelinierne uden for de offentlige Vejoverskæringer, vil blive
beskudt uden Vanel. løvrigt skal
man ved Passage af Banelinierne
siraks standse for Tilraab, da
derud? man ellers risikerer at blive beinde ved ,skudl. Hvis møn prøver ved PI ugl
Ruel- at unddrage sig de lyske Vagt.
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Planlæg Arbejde nu.
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Den Tid kommer dll alle Muligheder akal udnyttes.
Projekteringen af BeredskBb8111b n lderne maB fremmel.
VI projekterer:

"

Kloakering
Rensesnlæg
Vej- og B~lIrbelder

Sportlpladser
Landvinding og DetaIlaivanding
Skoler
Mejerier
Beboelaeselendomme

11<1

Vore erfarne Ingenl.,el Oli: Arltltekter 1161Ir til Raødlghlld med 'U.

Oplyanlnger.
Stoten refunderer 75 Of. af Prolekterlngsudglflerne ved Beredaklb.·
ubelder.

HØJE- KRISTENSEN
ENTREPRENØR· OG INOENIØRPIRMA
K. W, ERIKSEN

HØJE·KRISTENSEN

Entreprenør. Til. Hurup 112 (2 Un.)

Ctvlllngenlør . M. INO. P.

vII der øjeblikke· 0ll ••• Februar III.er rllleng
Nadb.r.

Pebruar M•• ned beiyndtl 1I1ed rlll'
IlIi: Nedbør I Porm af Sne, 0& vi hu
Illorede fuaH mere end hYad vi nor'
moll kunIII tilkomme. I Th llted er der
i lien ,Id ,te UKe mult 155,7 mm, mlOI
NormIlhIn for hele MAlIneden Ir 45 mm.
Den' høle ... Temperatur I Ugen, 4,S
Gr. Varme, Multet I GUT, OK' den
IlvI,te, 7 Or. Pro.l, Nattln Ul SIndi',

SORueraad
holdt Møde Torsdag Aften.
- Pra UnRdomuparerorenlngen
lor Thisled og Oplønd lorel81
Ansegnlng om TII.kud. 20 Kr.
bevilgede., Bndvldere bevtlRedta
20 Kr. til PleJehjcmalorenlngen for
Thisted Arni.
- Karl See, Ræhr, legle
Tilladelse III al
B'cadom .... ndeler.

h,, _

,

To

•

tiklulu l eder Il'.or en B.bolll•• rup.

PIII V.. ben .
en d videilt II del

'u'I"lel, ,,'

udl'''''' l

der Ir. alu& ViIlUI e r
V"ben III Oennemr.rel" l'
l .gth.ndU'I,,'H •• ml R.vnl
Mordolle,I.ld. Stille Vlllul

derlor den 8, Pebr"., 1941
hol1,vl.

KI.

18,20 0l Kl.
'pllIln!!:' I Lurten p •• del

Slkkerhed.poUlI, Poren'IIUnl" •.

IDRÆTTEN

.nkom, ud'plndl der lie lor.n
r,bliken, HovedbYlnina i PileeIIe
ørk.turneringen
en htltig II dhmp, det v.rede
'"I Fodbold.
i liere Minutter, 0l hllotunde. I
S U. h,r lom oml,lI ved·
Mennuker blev .urel og bragt Iii
J)
" Hennlll1lløre Dfturnark... 1l~1 • en i Fo dbold 0« de lør,le Hospitalet. M.nae lilfeldiat '0''
wro r r!!I, ar nu'/l1 lil den IB Mari, 1)IIUerende IIYl(lede laf Livet
".ll1pc "yo dt cven tu elle Sne ·
,AI H~n'hedef Vll f der dOR allerede "'gie Tilllug! 1 Havnd'l'btl, hvor
\I'II!~e ~ U.II Side ved delle For- det gill ud Olier Drivhusene
IrØ D ~t Hensyn Iii eventuelle
-..slag lae er idelllllln patl Turne- .._.- . - _.AII,.5nloile n~ d e n 18 OR 25 MIlri.
rhli!d'~,tchel Klubber, der Ikke
h. vde
ere Irll hlIund en, end øl
lall !seng disse 'erste KlllllflCII Ud ·
de ved pø~ Urund III sen Vinter
ølllucJsc alvl kle dem Bom Altenkundc aene,e paa Sæsonen . AI
k.lf1pe
d bliver d.:n lørøle Po rn
den Gru pBS Odenøe Stadion d .
øarskantp el ren t lokalt OPRør
18
al de lynske Hold, men.

p.-

M.r:s

mellemd" °ma a I~ge Turen tll Jy lland dd1re te

G1",n

••tlk~M ••ter.k.bet.

• d ke Enke!tmestel~klib

D~I I~

I

der V8r buammel Iii
Gymr~s,hk, I Randers i Morjlen vil
AI.ho e se lil den 18, eller 25. cis .
bill/e uJsal
len i R~nder8 eller
Del bliver en
5

Viborg.

Charles Maurr...
den 72'lIIrlge Iranske Royall.tfører
fornyflg bleven dømt til fl ....,
.el al Renen I Lyon OJE: et blevet .d ~

•

I

lukket af det franske Akademi, af
ket han blev Med!em file fer

--

Automobilfirma ødelagt

l Udbrud,

af Bomber

KI.8,22iMorges
blev Au!omobillirmaet H. Lyat rups
VIrksomhed, Pileall e 5- 7, ødelAgt
ved en voldsom ElIspiosion. Over
el hatvt Hundrede bevæbnede Personer Irængle ind pas Virksom ·
heden. Omraade, og elter at el
liie Øl8 Ilorl Antal Arbejdere med
Revolvere var blevet truet borlir.
P'abriken, anbraKtea Ire Bomber i
København.

Værklledslannin2erne, som slr.ks

eller spræng les i Lullen ,
Imid lertid

var

der

IiIl1aldt beo

Desserter, Kransekager
og
levere. Reme paa
Prøv vort l. Kl. Ra,b

Brødrene
Bageri og Konditori " V_ter•.
Telefon 165
Varerne brinaet overall
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ROlkilda. en MaIl4 med
tor Uad~'la ••1e:1 . . ud
med ~a BII,ammept .... , es.es

'O• ., KI. IS.IO eh.. , Med.
D. J.ca~'n and
paa H ...I.. Staflon

•
Tilt

e
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o ••
Kirke

A"

.L . .
, Kl. 14

Barnefod
paa Lossepladsen

Røvere
i sygekassen
---

.,. fik 170 Kr.
j(.btnh.9n.

MeD

Li • •

To

tuen~le

d

I Sli:otD'Runet

dtg 'H~.rntt ar Borup.
p" J Men' den ene
J.glftl .• Deren med en
V• ,I " ,,.ng !ilen
plf'O~i.rtren og en .

....
....
T.

p
. . . . . . ..
le ••
K. b e D b •• n. Blaødt de lor-

T,ne. der .,. blevea lød.
bUK' Ila Loswpladsen ved Koo •
Ileo, 8oghave. flndl en
hanOI~r l Oaar Poden al et
en DOI Ptle. P ..den blev
brlRt 1,1 Relslnedldn~k 1051Hul
•
min Vtr .,u lorsø"e al t ••
nærmere uooer'lgt_
-- -

plnl!
dlevert SIIt
til .1 .' hold I 110 Kr
dtf In e

--~

---
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Løgstør Sygehus

torn 1odt R.verne.

med

t.

Bi

--

To Yogne - _....

Nø r r

u n d by_ Lørd'g

wtd I9-Tldtn ek.ploderede

~:mbe

en Penonbil, de., .Iod
porten lil Vhltr~lde 8 I NørreI

sundby. Bileons t!Jfr havde lorl.dl

den. d. Bomben

eli:.plo~t,ede.

Bilen edel.gdtS luld'fRndlg, og
rn Del Ruder i ~lrlheden knu.tet
Skive Ved 1,lO·Tiden N,Uen

iiI Søndag ehplod~rede en Bombe
under en Lutbil med Brunkul. de,
lilh.rle Sym •• kinelorhandler K.
E. M Andersen, Skive. MOloren
0$1' F.rerhusel edel.gdes luldtlendigt en .nden ,I "'ndersens Hiler,

Du . . . . .I ............
til OpW _ _ I. .
Løllllø r. Brendaeluituat""l-C
ntn i Legs'''' ~r Ha alworlil.
•
man nu overvejer
II
Snehuset. M.n bar intet
.el, oa o" erleee Arnold
ten udtaler, .t m.n . . .
at lordele de
Nabos1Rehuscne, ,ulrewl det ikke
i de allernærmeste Daae
II ,1I.ne BrendHI.

_,kt"

Toggangens
Vanskelhtbeder

-

der slod ved Siden .1, log ingen
Skide. Der knuste. enkelle Ruder.
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III øatJylhn.
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Hortan. Sodald,nMnl

Ikrlver i . '1 PredIP"'.·
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Toggangen bar I den "d,te
... e ret ud,.t lor mange Porblndrln · ,
Rer . P ersonlo gene ha r balt ,lore
PorsinkeIser,
def bar I m ang e
Tilfæl de væ ret nødve ndigt at al·
Frnttl ir Bilulykke ved
ly-e Oodslogene. I O llr var 'er
Esbl er 2
ingen Porblndelse tra Sjæl1,nd .
hvotlmod del lykkedes ,t fil EkS5 b J e r g. I PorllllJd.g!l
pressen In Jylland .ver Bællt>l.
I Tuge o~ Rl.t Pøte et
l
Dag er BkspreSStn alil!lItt, mt>n
rnenstød mellem EsbJerR og Varde. Iman
ved ikke, om dtn vil nll
En Opelvog n, drr 'ø,nedE' ~emmrn Irem.
mrd en La stbIl, blev knust, OK
I Nat Indlul der to htl Drl
P'teten,
VognmaCld
Hrlllt!ch Skiont'brud pli Banf'llnlerne lOst·
lyllllnd, bl. I, mt>llern HUlseos Oll
Lorenl&en , Vutlc, o· !\!btes
I VIn~~1rup, o~ dellt' hiT .tl\'~I~1
med Mure r Han~ elli M!HCU~H'n
~lote Pur~t\'rrelst'f
Til
0r dennes Hu~lru, Val Jt jer '0181 mrdlørl
hld'O
Df' er jolo! lykke jj" ,I
PUug ercr i blll'n En 1illr .' ll;e t.:enneml"rr rISOh:
nt m n lie
Slip uskadt.
\' r helt' PormldJa"en "
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r
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Det nya dln.k. L..YI ' IPU, .To, um ~
øl_kar hinaudim", dor jlllllr I Roy .. " li
O.r .r pl' lII.varende Milde lutr!!!..r OChøllnd for Ilor Publlkum.- PI

rcndl' Periode I 1944.

,r"., RelnhlRlllnler lor de lok.le In ,cr~B", oll hlllt III Ol[ mlli Prodllfl E:
M}odlRhelfen
Behandling
al Afll" er .. mml/,!! reurverll!dl PI.dltr
nenlueIIe Aødrl!l:IrH;!er Ira mln- furudb"lIIl.
r,1

til

are

Brhvernvlrksombeaer

om

Bk.fralUdelJn. ., a a.. Sluttelig HesleopkøbcaI standlel.
v~
Irembæver Mlnllllerlel 51.rkt. III
Lllndbrugaminillleriela HesleekllIllel, 5Iafreml del mll.lle bll"'e porludvlIlJl meddeler, al Heljtcop'
nluheocUgl II foretage yderligere kobene er .tandael indlil videre,
Ned.ettelle al R,tlonerne lor Oll Ml'ddclclsc om Ollr,oplllgelle al

og BI~k!rlcilel, bvJJk~ Ned.eUrller
da cvenluelllJlQ8 iorelagel I n d e n·

Opll.,ben~

vil blive udlendl.

f a r en Aflæsning.perlode, Ikk~ Fiskeroes Duodr8rospælo.
"II "ære lJlullgl ved Beregningen
Dc! er ellcrluunden bleven yan ·
., den poagældende Porbrugcr9 slteligl lor Pishrne .t Irernskaile
Rallon .1 lage Hensyn Ul .1 P,æle I~I Bun.dgllrllsfilkeriet. Dansk
P'lkenlorenmg h.r for nogen Tid
lYenlU~1I Overforbrug Indenlor siden IInbcflllel el .... ndra~ende fra
".n Del al Perioden, der ligger Vendsys,el-Piskern~ Iii Ministeriet
forud lor N~dsællelsen, Ol af om al lorlnledJø:c Tril! Irem,kllllel,
Porbrugel er lænkl udllgnel ved lorIrinIlvis ..... keIrRl, Der foreliager
tIIslIarendo mindre Porbrul i dog endnu inlel Svar Ira Ministeriel.

I

Rulen af Aflæsningsperioden.
Del er IlIil811 vlglJgl, al Porbrug~r'D indrelIer iI'i pn Dag
for Dag Ikke al overskride den
Rallon, der eller de IldlIgere
"lfenlllggJorl~ Regler
lilkommer
byer enk~1t H U89tand, og del
.. mme ~æld.r løvrigt .Ue Br·
b .. ervllor br uger.
l uen et bette Nak.
8talenl civile Luftværn meddeler, .t
Tld.punkterne flilr din daallli/:e MarkI_,nlng. Oph.r og Pube:<yndelll. frQ
'I med 16 . P'ebrullr fulsItlIe. 111 hhv.
Kl. 6,45 oa: Kl. 18,00,

910IQ/

FolLe-Ferie

M.rklægnlngen ake. ov.....

holde••
[ Slruer og Holet.bro ,r der lI.!vel
M.ddelel.e om, III den Iyake Værne·
megt vil skyde med gknrpl mod Vinduer,
der I Mlnklægnlng.tlden Ikkll er morklo~le ,

Nyt Rbederi i Lem"i,?
.Lemvi, Soc.-Dem,· medtleler,
al der I di8IC Dage løre8 Forhandlinger mellem en Del illlerenerede
Parler med dellor øje, Ilur Tiden
en O.ng viser sig aun,tig, at lu
starlet endnu el Rhederi med
Hjemsled i Lemvi"
Ny Kon.ul.nt til Hurup.

Alllltent Jens P o l d a g e r, Hjortdll, der det eldele AsrsUd har værel
Aaalølent for Aalborg Amts Landbo·
lorenlng, er aniaKel 10l1li Konutlnt for

V ••t.rbrogad. 41
(5 Mlo, Ira Ho,edblnegllrden)

Thylands IBJldakonomllke Sellklb med
Bopæl I Hurup,

I SIId,t., lyer Ti bor I ',".allan I
.II".,." ...u., Yanlau

M.ødedeltag.roe kommer med
Dr...
•__

~nf,,"(j

Frode øster

Vestervig Boghandel

ndilori

HERRE S KRÆDERI
VESTERVIG - unbeI8h~.

Telt. 120

*
I

vI Marie Nielsen Hvlld

r_

Til Arbejde og
!lkrædersyet er bedst

VESTERVIG

Te!t. L2\t

Bøger. Papir. Kunst. POlO
Altit1 rimelige Pdser

•

af to
paa
Sikkerhedspolitis Foranstaltning
NæringsVlrkdel ikke
al aabne
I Indkøb

PreBBekonlorel hOB den ningsgenslande i Huse!. Snedkerhøjere SS· og PoliIUører i mester Eskild Børge Chrislollersens
Danmark meddeler:
Villa, 0revadvej 32. tjente ligele<'es
Del lyske Sikkerhedspoliti har som Skjulested lor Sprængstol,
konl:llaterel, al Maskinarbejdtt Ro· Ammunition og Vssben. Begge
bert Bjerres Ejendom, Ntbbe. Villaer er derlor paa Poranledninj;!
gllardsba kken 17, København, Ije nle af det tyske Sikkerhed spoliti bleven
~om Opholds - og Mødesled:lor e~ .præn~f 1 Luften dtn IO. Februar
Illegal Modstandsgruppe. EnJvl- I945.
t
derI.' opbevsreJes MiHtwrudru,t-1

sal! og Ha':S"!! sam! Sal!slen,
Høsal', OQldning8salt, Padersalt,
'.ndustrisall, Fiskerisall, Regenera1I0118salt og de 8ukaldlc Slikslen.
der ben~t!e8 til Ht!"Je Pi! Kreaturt:r,

ansøgte om Til.ilwd. Delover.
loues Sogneraadslormanden ti!
ordne SaRtn.
Th)'lands Tivoli ved fru
--Y..allejbein. d.b..~. ausøDle 0l
_ __

~

T~o~UP~

uun:, lil
r--.--·
Mindeord og takkede Iat en Hjerne

e Cen Kends2erning- rolle

ikke tan taale alt Io;
l-t". f mi/iens Vegne for Deltaget. mange
haarde Stød, hYia man ver
pJJ eJler Jordeherd.en Y·' der en I _ælter Pda paa at beholde den i
stIl.
'Iide'ighed I Hjemmet.
lfineste Orden.
\iilldeblJ
tJ!:t'

d·aari-S. ~e n
O
Sigt b •

for Lands·

retleD.
, en behandle r Landsrelten
1 Ir or~gaaende de uloYlige Salg
-sn!~ aog Kreaturer Ira Ny Ulle.
,I ~.,n d Sagen kom frem iMaj 1943,
• ..lor
r • snart to Aar 81'd en. D en
ra P..
sil'" mtes ved Retten i Thisted i

p"ds

.

April' Fjor.

lor
vel

-Kebenhavnsk Læge skudt
ned paa Oaden

t.. " b e n h s v n. Læge UIl Han.

sen er LA rda « Aflen bteve1 dræbt
ved Skud i Urillenleltsgade. UIl
Hansen, der boede paa A_boulevarden, var paa sin MotorC)'kl~
paa Vej til det Hospilal, hvor han
gjorde Tjenesle, og da han ikke
kom til Tiden, blev en Efterseg .
ning s.t i Gang. Det viste sitr, at
fdrætslægen Dr. med
Lægen var blevet raml af el dril.
Ove Bøje .. dteler sig
bende Skud j' RYI~gen og bragt hl
Den gamle. lorslaaede Nævelæg. Retsmedicinsk Instiluf. UII Hansen
ler Ejner Agerbolms. haarde. An · var i Trediverne og efterlader
greb p18 Kampboklnrngen '.'10 Hustru med tre sm .. Sørn.
Bog Selvforsvar" er saa 0pslgts'
vætt;ndeJ at de vil give Boksnin.
I,n. Pjender Vind i Sejlene. AI· Seeret ved Sk .. d I Hovedet.
mindeligvis regner man JO heller
K ø b e n h a v n . To Mænd rino
ilte med, al den menneikelige eede i Aftes paa D.ren hos en
Hjerne, j de Tilfælde, hvor en saa·
dan linde. ligefrem har godl Mand ved Navn Larun, Omøgade,
af II 'I/e" Ambolt i A.revi.. Men 8, og d. Luaen lukkede op, af·
bvad siger Sagkundskaben til de lyrede de nogle Skud mo~ ham.
Aierholm.ke Angreb paa Kamp. Llrsen blev ramt i Ho.edet og
boksningen?
førtes til Mililærhospilalet.
Vi l.der Idrætslægen Dr. med.
ve Beje besvare Spørgsmaalet.
- Ejner Agerholm hlr fuldllæn·
~ig Ret i meget af det, han Ikriver,
arer Dr. aøje. - Del IT aldeles
,ko li,egyldigt om Hovedet faar
oL

I

IDRÆTTEN

Kampboksning er en
risik'3bel Sport

l af

havd
bind.
Udgi
snare

Tj,n,
orgal

vanlil
Linie
inde~

fin ..

su

af syv ~'''M;i~~~-P;d''-'e'nr'''
se-;;'' -:h~a~r-:d-esu-d''e-n--,er af. seks flere Aar haft Hørdum Telefoncenaa en tl'al.
ærheFem Døgn om at komme fra
CIorn ad
København til Thisted.
RøverSom meddelt i Gaar var de Rejderes
Dække- , sende, der tog fra København
hauf- Torsdag Morgen 72 Timer om at
naa til Jylland, men de der skulde
til Thisted, gik det endnu værre.
ærnet
Da Toget kom til Herning Lørdag
hvorKoks- Aften, var der ingen Forbindelse
k t
herfra over Holstebro og Struer og
os -/ da der ingen Persontog kører om

I

Søndagen, betød dette, at de paagældende

e.

Rejsende først naaede

Thisted Mandag Middag, efter at
I have
været over 5 Døgn under
vejs. Med samme Tog kom paa een
Gang Københavnerposten for fire

•

Dage til Thy.

ukker-

Sjørring-Thorsted Husmandsforening
har holdt Generalforsamling paa Sjørring Vol-d.
Formanden, Poul Chr. P o u l s e n,
Sjørring, gav Beretning og oplæste
er balancerede med 539

I histed
se om
terne

dgif-

)mmen

I

~s-e·~nnyv
-al
nyvalgte:
tagere i
Forman
hvilken
sen val
Ducør
Besty
Løsøreffi
har ve

til Tje
Egon J
gaard

O

De ha
"Teglbj
ber ud!
bejde,
Svin f
nene v
Røgen,

trak S
fol' et.
Gros
Tømm

Snedst
endom

!t;a:~dii~; ·~~e~~-;;sfr·~iio;~I;. o;~ I~~r:' ~~In vå:i

høre I.ndl&!. vIdere 'paa 9run~ al Ikke særlig
Os.ratlonenngen.
. .KJI"rll~rier, c
min Mening""
Den lIo,te LIst••
Hovedel iii'
Arbejd.mand Osvald J e n a e n, Mar.. BQk.ning, 8.
~vei 18, Thisted, cyklede i Formid. Ira denne I
da" irod. forblpBØlerendes Psatale ned Spori; leg m
I. Eks. Sluden
,ad Fortovel ved Margretevej.
lægge Hoved
ieg altid advI
Jordefærd i Lild.
Der er
'Pru Anine Dahl, Husmand Lars ved- Boksninl
Uahl. Hustru, Kæret ved frøstrup
- Ja. Mel
begravedes i Mandags paa Lild det samme,
Kirkegaard under stor Deltageiso. - Unionerm
Der var sOlIdt mange Kranse til lor at lormi
nra' pn n",! ua.I' L}; .... .,.

ibel
men er

. bærer
aaner.
jeg bæ-

g redl'd llær-

Moder
Iler bar
Barnet
at bæud sine
i Fayn,
'g bære
samme,

r, hun

re dem
dig, 0,
. endnu
ud- for
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an vide,
Hendes
re med
'en for
Dynge,
et Sted,
dig, lige

des øjølge dig.

Ogsaa Hærværk mod
Cementtilflugtsgravene.
De er nu under daglig Tilsyn.

Arb~jdet med de cementerede
Dæknmgsgl'ave

over hele Landet

er nu færdigt, og de Tilflugtsrum.
~øbe grave og Bunkers. der findes
l hele Landet, er Bom omtalt oppe
paa 8400 og skal kunne rumme
478,000 Mennesker. Statens civile
Luftværn, der giver disse Oplys-

ninger

benyttede forleden Lejlig-

heden til at indskærpe, at disse
Bunkers ikke el' Legetøj, og at der

ikke• maatte ske Hærværk eller Tyverl.
Ritmester Eilskou J e n s e n oplyser for Thisteds Vedkommende,
at der har været Tale om delvis
Ødelæggelse af Bunkers her i Byen. Man konstaterede i sin Tid, at
Nøglerne

s aa
een har
raadet,

nemt <ul
ingen

teg

mange Gange var for-

svundet og at Folk havde griset
Bunkerne til, men der er dog ikke
konstateret egentlig Tyverier. For
Øjeblikket er Bunkerne under daglig Tilsyn og for Øjeblikket er der
ikke Tale om Tyveri og Hærværk
her i Byen.

Thy Højspændingsværk sætter
Rationeringsplanen i Kraft.

Omstaaende averterer T?y
Højspændingsværk, at den Rabo:
neringsplan, hvorom Værket l
November Maaned udsendte Meddelelse til Forbrugerne, nu er sat
i Kraft.
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fra den store Torbine paa
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efter

Amt og
(Fortsat fra Side 3).
Thisted havde Alarm tilstand
i Dag fra KI. 11,43 til Kl. 12,05.

•

Sln

fremdeles
hed. Hun
retning,
Kreds
værdig
Lov til

70 Aar.

Paa Søndag fylder Husmand
And. Chr. Mikkelsen (Have), Stagstrup, 70 Aar.
Anders Have stammer fra Vildsund og var i sine unge Dage Kad
paa Momtoft i Senner, hvor han

35
den
•
VIses
en

!le J'lnn-rI'1I u.,,,

"',t

'"g
,

,

"",,•.~-~~~~~

efter sin Mands Død fonsatte ,Og
fremdeles driver med st~r ~ygtIg
hed. Hun er.. ikke alene I em Forretning, men ogsaa i Vennernes
Kreds kendt som en flink og elskværdig Kvinde, der ikke vil faa.
LoV til at fejre Dagen i Stilhed.

Amt og By. I
(Fortsat fra Side SJ.
1'llisled 118vde AhU1lltilstand
i Dag fra Kr. 11,43 til Kl. 12,05.

70 Ant".
Pall SOlldag fylder Husmand
And. Chr . .l\1ikkelsell (Have), Stagstrup, 70 Aflr.
Allders Have stammer fra Vildsund og var i sine unge Dage Karl

Kursus for Husvagter.
I denne Tid afholder Luftværnet
i Thisted KursuS for nyudtagne
Husvagter, Det drejer sig om ca.
35 Personer, der i Aftes mødtes til
den sidste KUl'susgennemgang. Der
vises en Film og foretages en Demonstration af Brandbomber, ligesom der bliver Forevisning af
Kommalldocen tralen.

paa .!\fo.mtoft j Senne!', hvor han
lærte Sin Hustru at kende' h n
\'ar Datter af Jens Chr. Ve1ma;d
Skovsted.
1902 flyttede de
tagstrup til den Ejendom, hvor
Smaatyverier pan. Hotel "Phønh:."
e endnu bor.
Vagtværnet i Thisted hal' faaet
Anders Have er en af dem, der
ke har danset paa Roser men Anmeldelse om et Par Smaatyveripan kan se tilbage paa et l~ngt
el' paa Hotel "Phønix." I Mandags
~træbsomt Liv sammen med s~! blev der saaledes stjaalet 20Kr, fra
ane, der hal' bistaaet ham godt
den ene af Hotellets Buffister og
aade naar E'Jen dommen skulde' den 2. Februar forsvandt der' 100
asse~ eller ~rbejdet rundt paa
Kr. fl'a en anJlen B .
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