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Me:ddelelse om Besiddelse
af Ammunition og Sprængstof

•

FøJt.nuel • • •r de hidtidige Tllladel ••ra

Gyldighed
p,.eu ekonlorel hOB den stof "kaI medoeleø, at ~~',,;:~';;::,: I
hø/øre SS· 0ll POlltllorer! tll d
Marts 1945
Danmark meddeler:
;"~";
Tl11adelaer til
Um'ler Heovlsnlng til Bekendt- felse
f
g0reJle af 8. Novbr . 1944fre Pres-'indli l 'Ildere beholder deres
lekonlorel hOl -den højere SS· og digbell Det samme gælder
polltllører I DanIllIrk om Besld- de af den lokale Øvr[ghtcl
delse af Ammun lHon og Spræng- IndkøbstillideIser for Par bruge re.
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Foraar i Komme.

GeneraldIrektoratet for Post· Oll: Stah
Telegrafvæsenet meddeler: Fra Onsdag Sen

Vi er kun nuel til I. Maria, men den

28. Februar kan atter bestilles
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Rlgel.ml.ler
til
Ol/:
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Odense
med
foraarslegneue
11
Opland hele Døgnet.

alligevel bliver
mere synliee for hver Dag/ der
gaal, Snemasserne, der vist var
sIerre end i de lorudgaaende 50
A." er anar! helt amellet, og man
fristea liI.t synge med Skjoldborg:
"Nur Vinteren rinder i Orøll og
i Orav·, for det er jo netop, hvad
den har gjort i de sid ile Par Uger.
HVOl Sneen t:l borle, begynder
Planterne aaa 'mut al vise øig.
.
D e underfUlde Kræfter I Naturen
har forberedt sig under,Sneen, og
nu skyder Spirerne frem over den
bruue og lorte Muld.
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En Times mare Dagslys.

Nye Mørklægningøtider træder i Kraft
fre i Dag, o~. der skal nU kun være
Jeg 8
mørklagt i Tiden Kl. IB,dO til 6,15. Dat
er ensbetydende med, at Dagalyset havde I
forlænges med ilD Time, fordelt med Markfr
skulae
en halv Time Morgen og Aften.
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Thisted havde Alarmtilstand
i Nat fra Kl. 1,,27 til Kl. 2,09.
Hru'ring-Stagstrup konservative
V ælgerfOl"ellmg
holdt i Aftes Generalforsamling
pa.a "Øland u.
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DAOEN I MOaGI!N Fredag den 2

Marts Aarets 61 Dag, Rest 304 D••
SOLENS Opgang 7 T 00 M N dg
17T.43M.
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Dagens Længde IO T. 43 M.
Dagen tiltagen _3 T. 50 M.
MAANENS Opgang 21 T. 35 M.
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, af den
K • b e n h a v n. Ved 17-Tideu indgive
nriksen,
i Oaar blev Chefen for Rideskolen \ NB.
l'le io'd
Ol/ Rylleriets Befalingsmand •• kole Tirsdag
r Mand, i Næstved, Oberslløjtnant Riis Lar. r_ __

i

rorelter
sen, skudl "ed og 4,æbt da han
rglepæl,
kom ud fra Ejendommen, Serrits-\
I"iieode levgade Il i K.benhavn.
, IIvl0S
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.
--- _. _.I Komden a
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Lovene
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2. Overholdelse af Hastigheds- d. 12.
grænsen paa 40 km I Timen
inden for bymæssige Bebyg.
gelser og paa 60 ~;m i Timen \ Beretn
uden for delle. Por langsomt Va':er
kørende Trafikanter som Cyk- Form
lister
eller
Hestekøretøjer Konli
reller Hastigheden sig eiler Event
Pærdselsslluatlonen.
Re~
a. lagUagelse af Porkørselsrettens KUB
KI
Bestemmelser efter Pærdsels •
lovens Pag. U. Selvom Por. fods
kørselsretlen gælder .fralløjremaa det forvenles, al Cyklister
over for Molorkøretøjer ud.
viser den nødvendige Agtpaagivenhed for al undgaa
Ulykker.

Prel8eåontorel hos den
høje,e SS· of;l' P "litUerer i
Danmark meddeler:

De lyske polilfpalruljer, s8Bvel i

Hovedstaden som i Provinsbyerne,
haf j den senere Tid iagttaget, al
den Pærdselsdisclplln, der udvises
af danske CyklIsIer, Pørere af
Motorkøretøjer og af de øvrige

Trafikanter, især efler Mørkets
Prembrud, lader meget tilbage at
• nske. Sikkerheden i Oadelraflken

kræver

."

streng Færdselsdisciplio,

Omsorg og Opmærksomhed saml

s

gensidig Hensyntagen. I Premliden
vJl der blive skredet energisk ind

mod Pørere af Motorkøretøjer og
Cykllfoter, hvis de ikke overholder

den danske Pærdselslovs Bestemmelser (pærdselsJoven af 14. April
Det forventes, al Pærctselsdisci.
J932 med Ændrjn~er af 4. Pebruar pIlnen bedrer sig snarest muli~t.
•
1933 og 7 , April 1936). Hertil Det er paakrævel, at enhver Tra. veje
iberer især følgende:
fikant, det være sig Pod~ænger, Kris

I

I. Porskriftsmæssing Afblænding CfYklflfst, IKI USk , Chfl'kUf!ødrl ellebr POt rer
af alle Bil· og Cyklelygter. a o eot ge T ra ml er, es rre·
Lygteglasset skal gøres sort, \ ber sig herpaa.
dog skal en vandret Aabolng, I
(sign.) PANCKB,
:5-8 cm lang og I cm bred,
SS·ObergruppenfOhrer 02 Polllelbevares i Midten af Glasset,
~eneral.
ssa Lyset kan trænge ud.
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Lukket for Benzinen.
Der udleyeru ikke mere
Beozlo iii Solgstaokeoe.

og
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hæve

med

Handelsministeriet har trullet
Bestemmelse om, at Importører III Dagsl
Benzin o~ Benzingro8sister indtil
lor
videre ikke uden Tilladelse 'ra
Mini,teriel kan udlevere Benzin til Tirsda

Ana
Sali'ltønke. Del samme gælder
. Ior Orol,iBlernes Paalyldning al Betalil
An
egne SI'galanke. Baggrunden lor
An.
Bestemmelsen er, al man vil Io rAn •
.. ge aflordele Beholdningen bedst
muligt til de Formaal, der kan Pelldy
And
komme i Betragtning.
Som bekendt har der gennem forbu
faol
lang Tid kun kunnet Rives Benzin

til den allermest nødvendige Kør Marke
I. I
ael: Ambulancer, Brandvæsen, Læ-

ger, JordemBdre og lignende. AI· OverBl~

mindelige BenzintiIdelinger til lorlkel/ige af disse Formaal falder nu
oglla bort, lIaledel af der I, Eks.
ikke mere uden videre gives Til·
delinger Iii Dyrlæger, og Tildelin·
ger lil Amhulancer har maaltet
yderligere bt'gramseø. Der er kun
Raad fil It anvende Benzin til
egentlig UdrYkninglkøroel.
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Kalluurrollatrllionerne vil fra I. Chr. K1

April blive yderliiere nedaaf paa Berelni l
den Maade, "' der ikke uddeles Aaret i
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'Olie- "ften yed en f'eøt p.a Holel .Royal- BIOI
r og Aføked med Poren Ingen. mllngesorh,e
f f
lIIom Pormand ' fhv. Hotelejer P. Poulsen.
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Thisred Amt,rud vedrOIl i Dag Pllme
- eller Ind.tillinll Ir.lnHpekrionen være
I ald,
lør Thisted SYl/_hul It l.de
indrette et 8,.k,tt,l,e.rum ved ,k.n'
Op.,.rionIU.jen og Vesrlløjen med Bone
'ndgang Ira Syr'husers Kælder.
Udllillerne an.I ... til 30,900 Kr., Jydt
og Rummer k.n ,lter Krillen beo
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nyU .. til Opbevaring "' lorakelli,e
Tine·
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LemV1 'st
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ko mme nd e
Pu rhindIIn ger
om
Oy, tidsIlUæae t.
Me det
bragie
Imid le rtid Ikke nogel Resultit, og
Plirhamlllngerne vil blive loritaI
pal Fredag.
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Lemv i g. Den 4-mal tedeS konOerd." .1 Lemv ig form odes
ner •
II 'være forlist I Kalle!!.t i sidste
Vie pli Re]!e fra Allborg HI
K.~entl.vn med 600 Tona Cement.
,Oerd'· all lk fra Aalbora d. 28.
!',br., Oi Sklbetl Navnebr.dl er
, Lørdags drevet f Land ved
NIkkebaved Fyr pli Sjælland.
oDerda" ejedes af Rhederlet
,Har.Y95el o I Lemvig og havde
olle MandS Besætning, nemlig
Klplljn R. P. Andtrseo, Svend~or" Styrmand H. VeJms, Band·
holm, Motorpasser P. Pedersen,
Lemvi" M.tros Sven III Plnd81rup,
SllgeJte, Matros Ingemann Olsen,
Thomn LaubS!!ade, København,
Letmitros K. Simons, Hellerup,
Lelmltrl,ll BeJe Serenltn, Helle·
rup, og Kok A. Ok bol m, Vejle.

JI.,"
, Ko.·
ae'"

II I...

ledlel
·'erln.
I Ud.

Amtmanden ;

----------- __~_..;a~~~..E 5ælles
Pligl 111 del. Vejmo!
efler
•ø.............
'g Skonnert lor en he ll as Oplræ den under de William M Il e I

Mand, .a.n ••

,)elIlC
11lInl
lisen.
'illby.

,I,

iii

yde Vejmændene d :
ud over de 72 Kr
Ikke ator, og Vejm
høve tjent me!':et
over landat Arbe
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Skive Slagteri
bombet

Forto. I S,
Dispensalian "
bevilgedes Blogr.
.5nedsted, Bngase
Portov ved B[og

P.I.emagerlet ble.
Ø~gllellnles
.delagt
Hurup Sogner
Skive. Dø en Vægler Lørdag 12. Decbr. i Pjn

Aften KJ. 23,30 passerede Skive
Andelnvlneslsgteri,
blev
hin
.tandle! If fire revolverbevæb·
nede Mænd, der tvang ham fil at
lukke sIa ind i Slagteriet, hvor de
aobra!!fe Bomber ovet'.111 i Pøl~e
ma!!eriet. IWer at der havde lydt
voldsemtne Eksplosioner lod Mændene alter Nallevagten gal. Ved
I!ksplosionen blev Maskinerne i
Pølsemageriet fuldstændig 1!Idelagt,
og der knustes en Mængde Rudet
i hele Slagteriet ..
--------

ved Kommunent
1'/1 M fra Vej m
nu, om disse ny
ges l Anvende
Andragende o~
som Bntreprenø
indsendte d. 5.
get [ndstillede a
falder ind un
Bekendtgereise
under PorudSll!
det ikke var pø
Dato. Dette 1111

Hesterod
PlI!rgemlnd
sen. Je!!inde,
til Ormen af

I 1945-46
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FolLe-Ferie

Ve.terbrog.de 41
(5 Min. fri Hovedblnegllrden)
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ogge SPl'ojblev udført
Ilden ha "rUedes det
Bygningen.
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Folkebespisningen
i Nykøbing M. for 1000 Menneskers
Ved km. foregaar fra Mejeriet Engholm (Mejeriejer Foldager) , der kan
levere 1000 Portioner Mad om Dagen.
Si"l'1tevarsling i Thisted.
Baade Lørdag og Søndag lød Luftværnssirenerne i Thisted. Lordag blev
der givet Flyvervarsel RI. 19,48, varende til 21,24. N atten mellem SØndag
og Mandag var der Alarmtilstand i Tiden fra RI. 2,53 til 3,49. Der var begge
Gange Flyvere over Omraadet, men
der er ikke sket Skader.
Thistcd Hawlelsstandsforrning8
B estyre/se
holdt Møde i Lordags og konstituerede
sig med ManufakturhdI. Chr. S ø nd e r g a a r d som Formand, Direktør
Axel M i k k e l s e n som Næstformand,
Grosserer C. E. :\1 ø l l e r som Sekretær og Isenkræmmer Alfr. N i e I s e n
som Kasserer.

N,'dboreni F.1>1'"ar
er paa Maalestationen i Klim maalt til
;;6 mm. net normale er 40. Der har
været Xedbor i 13 Døgn
;.:.;.
. _ _ _ _ _ _ _ __
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Thlsted havde Flyvervru:sel
Lørdag Aften fra Kl. 19,46 til KI.
21,24 og Alarmtilstand i Nat fra
og
re-

roaren,
up,

Kl. 2,53

3,49.

Markhus i Vestervig
raseret af Brand.
Ejeren antændte noget Halm
uden at tænke paa Faren for
Ejendommen.
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Beskyttelsesrummene ved Thisted
Sygehus,
efalede
Der forelaa Indstilling fra Inr1', og
IvaJget. spektionen for Thisted Sygehus angaaende Indretning af Beskyttelsesrum, der vil koste 30,900 Kr.
Rummet skulde indrettes i Tilslut•
dte til ning til Qperationsfløjen og Vesthvor- fløjen. Arealet androg 78 m~ og
af 12. Rumindholdet 200 m:!. Rummet skal
Fast- efter Krigen bruges som Depotrum.
Anton J e n s e n nævnede, at
man ikke var glade for Byggeriet,
~or et og maaske var Krigen ogsaa færlisendt dig,. inden der blev bygget.
_ Amtsl'aadet til traadte derefter
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for sit Vedkommende.
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Sygehus byggeriet som Beredskabsarbejde.
Til fornyet Behandling forelaa
Sagen angaaende Udarbejdelse og
Indsendelse af Plc1n vedrørende SygehuBbyggeri udfra et Beredskabs-

21

synspunkt.
K o r s g a a r cl spurgte, om man
var klar over, hvorvidt Planerne

om en UdvidelBe af Thisted Sygehus var de rigtige. I modsat Fald
foreslog han at se pau Sygehusene
andre Steder. Han ønskede at vide,
om de foreliggende Planer Val'
drøftet med Overlægcrl\e, og om de
foreliggende Planer var tilfredsBUllende.
Amtmanden
nævnede, at
Ovprl fl'l{r(\ Ni"l",nn

ge

se
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Kl. 19/30: Thisted Landsogns Syge.. j HVid
eventuel pJefeforening og Sygekasse, Landmands- Genera l

-f~r8ke~lIi;~

ilgedes ind. hOleIlet.

il LigningsI•
•
lJerne, som
Haglskad.
' n 1944, om
lO udbetalte
'ne for 1945
,faledes.
rhl.ted.
~ Cirku8 Ro ..
Thl,ted By.
TIlladetie til

Propr.

Kørselslorbud i Skive.

sels, u

bl. a., •

af Per
BalancE
Kr. til
somhed
Tril m,
var do
til 2,1 ~
var for
Køb a
og detlE
KonfingentJorbøjelse i Sønd.
havde
bjerj(·Odby Sygekasse.
saalede
Søndbjerg ·Odby Sygekasse har skud a '
holdt Generalforsamling. Porman- i Pjor,

Oen lyske Værnemagt har med.
delt Borgmesteren i Skive, at Bil.
kørsel i Byen Indlil videre er
forbudt i Tiden Kl. 19-6. Und.
t.get er Læger, Jordemødre og
Paick. Oer bliver skudt po.
Vogne, som søger at unddrage
,sig Kontrol.

•

natillode, at
.ve Tette OE
" I
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t

..ih t

og en Bekendtgørelse herom vil
blive udformet.

Er Tbisted Vagtværn lor slorl?
Justitsministeriet haf meddelt
Thisted Byraad, al det oprettede
Vagtværn, en Leder, 16 Mand og
4 laste Alløsere ma8 anses lor at
være lor stort i Sammenli,::ning
med Porholdene i audre Byer, hvor
Styrken normalt ikke overstiger en

Mand pr. 1000 Indbygger.
rbisted
Borgmesteren har paa Byr.adels
at Ind- Vegne svaret, at man ikke linder
i det Mandskabel for talslærkt.
~sskala

·5-46.
Id stille, Pra Tbisted Byraad.
_ fra Indenrigsministeriet lore·
(:1 ~~~ laa Meddelelse om, at man ikke
le før- havde lundet tilstrækkelig Anledde to ning til allremme Sagen ang.
[ Barn. Indl.mmel,e af Dragsbæk og Torp
'nførle i Thisted K.b.tad.
- Der forelaa Beretning fra
ar letog I Stddsdyrlægen om Mælkekontrollen
.. .

l
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1945Bor~

at mBI

ledes
dorlor
tor ega
100,OC
og h,

trykt, og Saltet i det kommende Kvartal købes paa et af de
Ekstramærkel', der findes paa Smørkortene.
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To Gange Flyvervarsel.

Thisted havde FI YV!'l'\'arsel baade
i Aftes og r Nat. Sirenerne lød før_o
ste Gang 21,07, og Alarmen varede
til 21,48. Anden Gang kom Flyvervarslet KI. 0,08, og det varede til KI.
1,49.
Som Følge af Alarmen kom Aftentoget noget sent, nemlig med 46 Minutters Forsinkelse. Toget var forsinket allerede fra Struer lIlen Forsinkelsen blev øget PM ~e.n.
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Hurup fa ar Luftværns.
sirener og L.B.Mandskab.
Hurup Politikreds har hidtil været
dpn enp;.,te i Landpt, hvor der ikke var
forr'lagH f'n Heorganisation af det ci.
vjJf> Luftv~nl siripn Septemhpr 1944.
Nu har Statf'ns civile Luftværn imidlertid taget sig af Opgaven efter kraftig Hpnstillin~ fra Hurup Sogneraad
og Luftværnsfonningpn i Hurup_
fJ"'n for:-tp. Følge er blpvet, at L.R.Mand_kahH vil blive indkaldt til Møde
J\f()rjCf'n Aften, og fremtidig skal
L.B.~f'rnp morl~ paa Kredskontoret,
hvor Kommandocentralf'n indrettes, og
hvor r{pr E;kal indforl's Døgnvagt.
Samtidig r'r JI't Mpningf'n, at Hurup
faar Luftv<crn~sirf>npr, hvilket Byt'n
~(Jm hr'kc>nrlt ikke har haft fØr, men da
rle almindf-Iigt benyttede- Sirener ikke
nWrf~ kan skaffcs, maa Byen nøje;;; merl
FalJriks!<irpIlPr. Sirf'npn paa Politi.
kontorH kan dækk~ den I'ne Ende af
Ryr'n og Hoj.,·Kristr·!H..;ens FaLriks~
!>irP1l~ dr'l! anclf-n, f;amtidi~ med at d('r
anLrill/1;r's tnrlJlu pn Sirene midt i
RYf'll. Mf'J dl' Erfaringer, man har fra
tidJiRHe afholdti' Prøvror, (-r c!f't dug
tvivl.,;omt, om dis!i'e Sirf'nf"r, sdv om de
hlivr'r SlHrlJnpnkohlf·t. vil værf' tilf'trækkf'ligt pfff'ktivp. St:1\f'ns civile
J,uftY;l'rll har fon·løbig faaet Matt'riaIpt til Udtah·!sf'.
Sattfn'llll Sirr'npvarslingpn lJlh'('r
gf'l11lf-mfurt, ('l' dpt lhmdgten, at Hu~
rup fkal ind undr'r de sallUM'! R('gkr
H.m luftværn:ipligtij!f' Omraarler nlf'd
\'sr Jmg ar FlyvHviH'Jel og Alanntil.

shnd.

land.

Raadhufi(>t. V

nonCl·n.
rrtnrJ;if/tirr p,

En fJaglPjl'

ten i VP!>tu
paa 20 Kr.,
et Spand H
havd(', da rI
Vogn~tangen

hvis

IJ
Sned:-tf'd J
dag og Sønrl:
(P. !JO:

Sf-n"

Det er en
\'1 ~t'ILIlI'lldl

TlII. Up,' t-I
dpi kan, ~k
'fiol.

(Jg

hg:f'~qlll

Jagten paa Vandspildet
i Thisted er gaaet ind.
ljh~ \· (!pt

fornyli

~:on ...

-;ja.
q h

flIIt.h, .. \"\'J"
\iI mi
III.' I' II ,·1 il· ..
Iltll I Hdd.

111'11

fIlt 4'11 Jlp'
lilli ind Iii
Illll 1'1Jlilik
hl

a a n Io
l (., La

\'1'1

Ij~l'Ill't

L

lil
I1dsm

"j

I'J"

h""
o

Som u,,"'{'nnt.

Rurl~ LI,

!., 1'"
:-kllldl'

lUlII. I'

1945.
Februar
anmeldl

nn );l., J.I. og
forf'tagf'S af ri
disI'f'!!I Ropwl

).:111

dl
Ir- '

\"HII

modt

1..,
.1'

l ..

I

\<1 I

rI'

d

\Jrnnt 1'1'1

i s t e n-

Lørdags

l'Lærer
v i 1899

;tellsen,
l meget
iler var
~un efDraf de
Søn er

leue rr ' """';-----.~"=~--:~
per var særlIg efter '- og ::-BØl
"Knægten" og "Rex u •
_
F

To Flyvervarslinger i Thisted.
Thy havde en urolig Mten i
Aftes. Thisted havde to Flyvervarslinger, den første fra Kl.
21,07 til Kl. 21,48 og den anden
fra Kl. 0,08 til Kl. 1,47.
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Megen Interesse for Biblioteksagen i TømmerbY-Lild.
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Frelsens Hær.
Ko mmandør E. T h )' k I re r
rrn ~ leder Medt Mandag Kl.
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A Røll~~cr U/o! Møjor
Andl'tssrn nSllislerer ved Mødet. ~i~i!~. ;,;
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Inr Aoril Kvartal 1945 uddelu i
Thisted

Mandag den 19. Marts 1945
lerPræd, I Reblskolens GymrHIKtik~81 til Hc·
boere i Ejendomme rr.ed

ulige Numre mellem KI. 9-12 02
lille Numre mellem Kl. 14-17.
9,30

lIenellte
9,40

Korter,e man ølhenlea al ell Vok·
sen i HUS!llnnd l'n, der maa med·
bringe T~lont:r Ira tidligere ud~
levl.\l ede Korl for.ynet med
Navn
Adre •• e. Der ud·

leveres
Smørrabalkort,
samt Købe.kort

tjene8te

Mnnulaklurvarcl
iii Børn, der den J. April 1945
lkite er fyldt 15 Aar.
Del henstilles, 81 EltertrellinR: al
de udleverede Korl linder Sted
straks, da mulige Fejl
paR Udleverin"8stedet.
lorbudl ;ned SIraiansvar al

Karl udlt,verel, hvis Betingelserne
lor III erholde disse ikke er Iii
Siede.
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kan kun
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munekontoret
26. og Tlndeg d. 27.
d. A. mellem Kl. 9-13.
Msn gor opmærksom
der lor TIllægskort til
' og Bred mea Indgives ny
Ans.gnlng for aamtllge Per.oner, der ønsker at erholde
dl.se udloveret for det nye IIU
Kvartal. An8o~nin~s.ktma her· ""- ....,
NE '
III kan slhcntel pIIa Kommune·
I kontoret og mna i udlyldt Stand
I t I{I. 13 vru/l~ lllbsRell'vcrel 88mm6l!cd,
~N.
I .ene.t fredag d. Ul,.
I 10.10 1945.
i~{~ud"OIl :
Kommunekontoret og Soclalkontor.t er lukket hel.
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ikke helt rerne, Direkter J. Chr. Jensen,
udlog .. r Vestervig, og Købmand Hansen,
plejer .t Raodrup, genvalgtes.
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g ou var Den eort. Ll.te.
en ...."eter Gulner Jeepersenl Bydreng ble-v i
uldekæg Daar Ilet kørende paa Cykle gennem
Frederiksgade ud I VesterR'ade i Thilted.
et gjorde
Ide taget Skræderoe, Dyrtidstillæg.
~e han jo
Dansk Skræderforbund medde·
f r Grøde ler, .t Forhandlingerne om Dyr·
Igde jeg, tldstlllægets Omregning til Pro.
,'er ellere centtillæg er strandet, og Sagen
ren, men ga.r derefter til Behandling i
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Hir: Up Politi
Vllr den sid!!!e Politikreds

Luftværnsordning

--i

8Ne a.
THISTED AMTSAy,a
Fredag den 9. 'Mari&.

Lnndet, der ikke ha\'de LuHvæmøord-

-

--.--.--

ning i <let. Areal med OUeplanler,
ROm Oliemøllerne forpHgtcr sIg tl\
al aftage. Arealet med gul Sennep
der forhen kun var LB. VaKt pan lK'll1'ænSl'tl til ca. 12,00Q R,:'ktar
Kredskontoret fra KI. 4 Eftm. lil mod yodt. 14,000 i Fjor og Ohebvr
9 Morgen, vil der nu være Vagt. til 1800 Hektar mod ca. 3600.
For Produkterne af Spindhør
Dognet rundt, og Statens civile
Luftværn betaler Udgifterne ved vil Priserne til sin 'rid hHn falltsut saaledell, at Avlernes GenTIemOr<lningen.
Hurup Politikreds har dannet. en !Initsindtægt pr. Hektar kommeT Ul
Særstilling, der nu ophævell. Grun- at svare til 133 1 /. pet. ai' BruttlOoden var, at man herfra (lalle sig indtægten at: en Bygai'grode, VErkraftig imod det, hvad der tidlige- dien af baade Kerne og Halm. For
r e var Tale om, at. Hurup sku lde Oliehor er Prisen 51/:! Gange og
være Luftvmrnsomraade, medens for gul Sennep 4 1/2 Gange Prisen
andre Politikredse ligeledes uden for aileveringspligt,igt Byg. Hanstorre Byer, f. Eks. Ulfborg, hav- delsminillteriet har give\:. Tilsagn
de Luftvmrnsordning. Derimod er om efter nærmere Forhandling at
det endnu ikke afgjort., hvordan tilret.telægge en evl. Import, &a~ de
det gnar med Sirenesporgsmnalet. hjemmeavlede Produkter af SplndStatens civile Luftværn vil nu un- hor, Oliehin og gul Sennep' kan afdersoge Forholdene, bl. a. med Af- sætte~ til de fastsatte Pnser.
For Hamp er der ikke truffet. noholdelse af Prover med de nuværende Sirener pan Politist.ationen Ren Dyrkningsordning for 1945.
og Høje-Kristensens Fabrikssirene
og muligvis endnu en Sirene anbragt midt i Byen. BC6kyttelsesrum har man spredt over Byen,
men ellers er Sirenevarslingen jo
da mest for at fortælle Beboerne,
at der er Fare paa Færde.

ning.

D('r hllr i længere Tid været nr_
Formand, b ' jdet pIIa, at Hurup Politikreds,
vc lkom- der nu vnr den eneste i Lnndet
:sagfører der ikke havde organiseret Luf~
væ rn, fik dette. Efter HenlItiiling
cigent.
fra Hurup Sogneraad og LuftSagfo- væl n sforeningen blev det nu til
gde den Alvor, og j Aftes var de 11 uddan_
ning og nede LB.ere, der er tjenstpligtigc
e n op- j Hurup, kaldt sammen af Politikredsens Lurtværnschef, Sognelandsformand N. K. Pedersen. til
Beret- et j\løde Ior Planlæggelse af Vagd~
ten.
ræsenI næste Uge vil der, efter hvad
en Af· SogneraadlSformanden oplyser, bliI. Chr. ve Vagt paa KommandocentralclI
i Hurup, hvor der fremtidig, snu
andin- længe Ordningen opretholdes, vil
gaard. være Vagt. Kommandocentralen er
Bro- pan Politikontoret. LB.ernes Opgat Til- ve vil være den samme som før, de
skal have Meldetjeneste, men skal
ogsaa i visse Tilfælde kunne tages
Vi- j Brug til andre Opgaver, f. Eks.
'ksen Afmærkninger og Vagt ude omsom kring, saafremt der skulde indRe- træffe noget. I Modsætning til, at
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Præsteindstillingen 1 HUJUltrupØsterild.
I Dag modtager ~lenighed8raa-

I

del med de 30 Kr., de hav<le faa.el.- I et.
Retsmøde erkend~ de sig !llkyldig,

~'~d~-u IChr. Nerg.ar og uro'''''''' ""- --r-f dog I P. Clausen, der begge genvalgtes.
, blive
Medlemstallet var 83. Der apbi søs toges 3 nye Inleressenter.
r Fri-

dent- Ur.g.lmæssigb.~.r pas Tby-

baoeo.
Grundet pas nogle Uregelmæs.
sigheder er der i Dag ingEn gen ..
nemgaaende Togkørsel paa Thybanen. Der sker Udvekslinger,

hvad der har faraar.aget betydetige
Forsinkelser .
•

.. Gron,. ]9,15.
e· med

8pres·

l l.trup.
H. K.s

CARL E. BALLE BYS
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af enhver Art og
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ger 1,2
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En hal

Kræfter
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fornøje·
ed Den-
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~e r8en,
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Fem Terrorister dømt
til Døden og henrettet
Pre~8ekontoret

h08 den _al have delta~et i liere Fa\nikl.
hojere SS- og Politifører i' sabo tager og Overlald Iii Prem •
Danmark meddeler:
akaffeh'e a l Vaaben .
( Henhold til Krigsloven er løl·
4) Mekaniker Helge Ove Jenlen,

I

gende danske Statsborgere bleven
dømt til Døden:
J) Kontorassistent Ib fischer, 'ød I
d< 23. Maria 1921 og
2) Malermester Hagbert friisJensen, lød t d . 9. Novbr. 1911 i
Vejlby, begge for al have begun·
stige! Fjenden og for af have
deltaget i fabriksubotage og Overlald til j ilvejebringelse af Vaaben.
3) Arbejdsmand John Erik Andnsen, født d. 29. April 1926. lor

Ig Kas·"strup,
Kontin~9l Kr.
r. Ud.
lp var 13,671. Speciallæger 1098, lor Me499 og dicin 4826, BeRravel'leshjælp 2634,
) rmuen Regnskabets Balance var 48,920,
,m.IDl.nu_-2R: Stalu udviste er Formue Qaa

lødt d. 14. februar 1922 i Køben.
havn, lor som Medlem al en iIIe~al Organisation at have deltaget
i Overfald med det formaat at røve
VaElben, Motorkøretøjer og Penge.
5) fhv. Søkadet Erik Kock
Michelsen, lød t d. 21. Marts 1923,
lor at have været Afdelingsleder i
en illegal Organisation.
Oø1sdommene er bleven luldbyrdet.

sen, afgav Beretning om Arbejdet
i det lorløbne Aar, bl . a. hvad R~d{'
Kors [ofsøger at udrelte lor Danske e i Koncentrationslejrene.
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gIven roranleomng vemoges den varmE
det, al Teglværkel fremtidig betaltr Biblioteket
som ,elvstændia InBtallation .
Starten fa
sin Død, (
Søndags-Flyve rvarsl ing er.
Glæde at
Den. smukke Søndag: i Gaar Blblioteksl
forstyrredes i Thisted liere Gange ogsa. et
af Lultværnssirenernes Tuden. Thisted I
t'88

•
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Der blev Kl. 13,08 blæst Flyver"'_rkl_anlnaen beaYRder
i Aften Kl, 18,30 OR' varer iii KI. 6,15 varsling, og Afblæsningen lød KI.
fi'ærdøeJøJygterne tlændeø 18,49. Oll 13,43. Hen pas Aftenen KI. 20,15
blæstes der Alarmtilstand, som
Kl. 20,17 overgik til Flyvervars·
!ing. KI. 20,56 gik man tilbage
til Alarmtilstand, ' og Afblæsningen
lød Kr. 21,39. Der var Overllyvninger, men der skete ikke noget.
l Middags var der et Kvarters
Tobak er ved at være det bedsle BetalJngsmiddel, man kender Plyvervarsllng omkring ,KI. 12.
l disse forstyrrede Tider, Har
,lukkes 6,21

Sortbørshandelens
Overdrev.
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Lad Deløs Tøj lense

og presse hel

C. RlSl
Snedatc!

HuS sprængt i Luften paa det tyske Da!
ikkerhedspolitis
Foranstaltning
K ol
lør K\
S
Pilmst
Pressekontoret hos den sprængt i lullen pas Foranledning Slrel'le
det tyske Sikkerhedspoliti. tonel
bøjere SS· og polilllører i al
Danmark meddeler:
Huset var hleven benyttet som Mæo

Den IO Ma!ts 1945 Klo ca. 13/00 Skjulested lor ti illegalt Vaaben- IIken
bl v Oa~rdeJer Hans Lildholts lager.
med
~ehus i Brunde ved Aabenraa \
l Pa
tolt

Sl

b.

Tog ned skæringen
paa Sjælland
--Endelig og ••• ned p ••
Hvet.ndend.gekør.el
- _.

.

Ærøskøbing, er redde! og landsat

paa Pemø .
Skibet saok paa ., Meter Vand.
Det var pas Relse tra Aarhus til

Nyk.big P. med StykgodS.
Otte 5m ••• klbe forllet
p •• fe. Uger.
,
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Ambulancerne bragte mange saarede
til Hospitalerne
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Søndag Mor- Dele dl Nørrebro. Skyderiet varede

gen K!. 6,30 kom et halv I Hundrede
Mænd kørende j Biler iii Bragesgade JO, hvor Motorlabriken .Dan"
har; Iii Huse. Nogle af Mændene
trængte ind paa f!lbriken og anHandel 'nagte en Del Sprængbomber, der
gel af· eksploderede el Kvarlerstid elter.
Samtidig var andre al Mændene
pg vlsi løbet op j ejendommene paB den
rked er
re gaar anden Side af Gaden, hvor de fra
, edes i Oangvinduerne aaabnede en voldF Mar· som Maakingeværild mod Vaglo
maallet mandskabet paa fabriken. fabri.
'anders ken led alvorlig Skade ved Eksholdes
Gader plosionerne.
I forbindelse med Angrebet mod
Igader,
Jeg vII Motorfabriken .Dan- opstod der
ederne en meget omfattelig Ildkamp, der
holdes eflerhaanden afrakle aig over slore
r den
HVad
~et nu
[ Hav- anvende til Afskrivning pIIA Skibe
en leg 1.298,000 Kr ., pas Pakhuse og
al del Inventar 43,643 Kr., tilsammen
auranl 1,341,000 Kr., og af overføre til
næsle Aar 230,000 Kr.
mær·
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i længere Tid, og iall blev IO
Mennesker saerel, medens Io
ukendte Mænd dra:btes.
Brandvæsenets Ambulancer var
i ualbrudt Virksomhed. Man hentede saarede i Bragesgade, Hille·
rødgade, Stefansgade, Skodiborg gade og paa Nørrebrogade. Blandt
de saarede var den 14-aarige Kaj
Pcfersen, Maagevej IO, der blev
raml i højre Arm. fru Petersen,
Hillerødgade 16, der VBr gaaet ned
paa Oaden lor at hente Morgenbrød. Dgsaa hun lik et Skud i
Armen og Villy Holm, Bregnerødgade 17. De 88arede blev bragt
dels til Bispebjerg Hospital og
Rigshospitalet.

9 Kredse har haft Ungdomsarbejde al anden Ari, l8asom
Sangaltener, Foredra~ og Pilmafremvisninger. Der har været 81
Delingsførere og 7 Ledere al
Boldspil eller anden Idræt i Ar-

'mming hal'
n Gallg, mrl1

aldt Jlaa :-.in
0' al kalde
hV('I·t Raab.

th hl Saa I' i Sa'det af

Pil a f H a ["\'PIn'nl!pI"lH\ men 1\I'Id i g\" is yal' klin
~IIIS"I('I'nt' h(·skadigel. l Falcks .\ 111-

bulann' fodl'ti han til l;"'jel"l'iblev t:)rgpl! tis.

han ha l" ('Il
n horer \"ore

Tre Flyv ervarsler i Thisted ,

l'\'igL Xaal'
l~l at komme

gt1

Iserne komkan han h-lbL ~[an kan

er, lukke- ~ig
lan kan tale
a ham. H f'l'-

. li nd, og han
gel' lil ham .
~de
Kanla l'
'r Deltagelsen
:dres Vegne.
fra Vene.er
lojlund".

se
!

Fl'. H o e 1,wdt's i Lor!\e under l"tor
~rman.sen

~g

Skarerne
.agde: Hvad
\ l'dpaakastcl.
stian H o e 1-

stt'oseos En -

e n, Norden-

Thi:-..tl'd hanle Flrn~l"yar""l!l lo Gall i Gaa!'. fUI'::)te Gang \"l-Cr ) L idila~s
tid og anrlen Gang ud paa ~\ftenPI1.
Dl'n fOl"st(> kom Klo 13,08 og Y::lrt'fle
lrl 1:3,43 .•\lal'l11en om Aflclll'n bip\,
indiPdt'l med ::iignalet lil ."'Iarmtii·
sland KI. 20,1~. 1\.1. ~O,17 lod 'iignalel lil F!),er,arsel, SaDl KI. ~l ailI','
U\'f1l'gik til ..:\lal'll1tilstand. Den (,lIlli'.
lige Afbla'sning kom KI. 21.~n. iI"I'
f-ik(.te ikke nogpl bemærkelsl'SYH?nligt
hel' i Omraaclet. Faa TI'ods af j'I,'\'er\'al'slet kom Folk i ,tor! Tal 11,1
fra Tealre, Biografel'l1e og Restalllalionerne \,,,,,1 21-Tiden. Folk gik dug
roligt hjem. o~ snarl meldles ;u og:::;aa Fal'(\ll forbi.
I Dag "al' del' FI)'\'er\'arsel fra li:1
11,53 lil 12,10. Der skete ikke o,Jget
i Oll1raaclt't.

Fulde Bøller paa Færde i Skræm.
Vagtværnene i Fjerritslev og Skræm
har i Samarbejde faaet sat en Stopper
for nogle berusede Bollers uheldige
uheldige Optræden. De anholdte er en
Mand ved Navn Leo Johannes Jensen
~g hans ,Kamm:rat ll,ardy Krogsgaard.

maaske senere faa Tilladelse ti
at føre Baad og at deltage i Ka
ladser. Kontingentet for denne j
Img fastsattes til 10 Kr. for Sæs·
Til Skoleudvalg valgtes O. J.
f o c d (Form.),' Evald Andersel
lVlartin Olsen.
Sluttelig drøftedes nogle S.
maal ved!. Klubbens MaterieL I
nu Klubbens Haab, at Ungdol
vil vise Interesse for Sø-Idr;
Interesesn skal i hvert Fald
komme den Dag, de 8 Komet·
kan holde Kapsejlads paa vor (
Fjord.

Mislykket Pengeafpresning.
Skr,eder ,101ler Han.spn, T
modtog i Lørdags et Bt"e". Ino
ululer Trusler fik Besked paa ~
ud all Hanstecl-Vejen med "Ol
Han ,kuldt' fortsætte KUl'slen,
bil'" slalu!,;et.
)Ioller Hansen fik .-\.ssista
Vaglnp1'Ilet
og Falck og k<
Sted. men da Ingen vitite .sig,
maLl om .

Ingen Privatturnering i denn
Omg ang.
Paa et Møde i Dansk Bol
Lørdags enedes man om, at
slerende Del af Danmarkstur
!!)44-45 skal udskrives ef
mere fastsatte, nye Regler. E
T
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arsen,
2Jstcr-

cjdc.
II 01paH
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el: Tilftlddet med Vestervig ny Cen.-

..

trnl~kole,

For Vestt:!rvigs Vedkom_
mende vil Skoleundervisningen blive henlngt til de gamle Skoler j
Sognet.
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som i Tid
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Der har været Uro i Luften
det sidste Døgn. Thisted hal' hRit t ·:-ækning.
hvor
tre Flyvervarslinger, deraf var og Fiskeå
de to Dagalarmer. Den første Hg Art_ }
blæstes IO. 13,08 i Gaal" og afblæ- kale Kræ:
stes 13,43, I Aftes blæstes der mange M
fhv.
Alarmtilstand KJ. 20,15 og Fly- B!l.zaren (
3 e n,
vervarsling KI. 20,17. Kl. 20,56 ret yders
nsen
gik Alarmen over i AJarmtilstand
tslev
og endelig Kl. 21,39 lod AfblæsE
181' i
•
lUngen.
:
1Iekani
AfI Middags var der atter en kort Frøstrup,
t·t et
'bej- Flyvervru"sel. Den varede fra Kl. CykJeforr
11,53 til Kl. 12,10.
hed til M
hal'

)J1
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Nanem
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Slem Ulykke i Tømmerby.
En 12 A.r gI. Dreng, Søn af
Bertel Gregersen,
Tømmerby,
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Søndag Mor- Dele dl Nørrebro. Skyderiet varede

gen K!. 6,30 kom et halv I Hundrede
Mænd kørende j Biler iii Bragesgade JO, hvor Motorlabriken .Dan"
har; Iii Huse. Nogle af Mændene
trængte ind paa f!lbriken og anHandel 'nagte en Del Sprængbomber, der
gel af· eksploderede el Kvarlerstid elter.
Samtidig var andre al Mændene
pg vlsi løbet op j ejendommene paB den
rked er
re gaar anden Side af Gaden, hvor de fra
, edes i Oangvinduerne aaabnede en voldF Mar· som Maakingeværild mod Vaglo
maallet mandskabet paa fabriken. fabri.
'anders ken led alvorlig Skade ved Eksholdes
Gader plosionerne.
I forbindelse med Angrebet mod
Igader,
Jeg vII Motorfabriken .Dan- opstod der
ederne en meget omfattelig Ildkamp, der
holdes eflerhaanden afrakle aig over slore
r den
HVad
~et nu
[ Hav- anvende til Afskrivning pIIA Skibe
en leg 1.298,000 Kr ., pas Pakhuse og
al del Inventar 43,643 Kr., tilsammen
auranl 1,341,000 Kr., og af overføre til
næsle Aar 230,000 Kr.
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i længere Tid, og iall blev IO
Mennesker saerel, medens Io
ukendte Mænd dra:btes.
Brandvæsenets Ambulancer var
i ualbrudt Virksomhed. Man hentede saarede i Bragesgade, Hille·
rødgade, Stefansgade, Skodiborg gade og paa Nørrebrogade. Blandt
de saarede var den 14-aarige Kaj
Pcfersen, Maagevej IO, der blev
raml i højre Arm. fru Petersen,
Hillerødgade 16, der VBr gaaet ned
paa Oaden lor at hente Morgenbrød. Dgsaa hun lik et Skud i
Armen og Villy Holm, Bregnerødgade 17. De 88arede blev bragt
dels til Bispebjerg Hospital og
Rigshospitalet.

9 Kredse har haft Ungdomsarbejde al anden Ari, l8asom
Sangaltener, Foredra~ og Pilmafremvisninger. Der har været 81
Delingsførere og 7 Ledere al
Boldspil eller anden Idræt i Ar-
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pa. Pakhuse og arbejde
mke mig, at der Inventar 43,643 Kr., tllsamme~ Sang. Ile"
3yens Restaurant 1,341,000 Kr., og .t overløre t,l Iremvisni
Oelingsfo
næsle Aar 230,000 Kr.
Bold.pil
da ogsaa mær·
bejde. I
let f. Bk s. med Mørklægnlnll først Kl. 19.
tres til EksportStatens civile Luftværn meddeler, at 30 udda
ae Io natur li t TlHspunkterne for den daglige Mørk- 36 pa.
. t'l M k g lægning. Ophør og Pa.begyndei.e fra p •• ande
19o I
ar eds- og med 16. Marts fastsættes tH hhv.
ilags Kreaturer Kr. 5,45 og Kl. 19,00.
ul ose, Kaslning
me Sygdomme Ejendomshandeler.
m.n kan ikke
Mekaniker Hans Christiansen,
oe i, at disse FrøsIrup, bar aolgt sit Aulo· og
an være tjent Cykleværksted til Mekaniker Sek.
Dyr sk.1 for· kelund, Vust, for 25,000 Kr. Ma.
Stalde, yder· ,kiner og Værktøj medfølger.
ger. i Betragt. Overtagelse straks.
,lI,oner Sam·
- S. Christensen, Prø&trup, hlr
Der el
Aar har ofret solgt .Dalgaard" til Chr. Bund_6_:____
__

,g ikke, men leg 1.298,000 Kr.,

ID

Jydi

~~

R egn skabsfører Villy Agerh olm
B a nkass. L ejf l'vtortensen .

og

Ny Mørk/ægninUSlid fra 16.
Marts.

rede

Statens civile Luftværn meddeler,
at TidsPunktel'lle for den daglige
Mørklægnings Ophor og PaalJPgyndelse fra og med den 16. :Mal"ls fa~t
sættes til henhold~vis KI. 5,45 og
KI. 19,()().

paa

Lille Dreng under Last bil.
En i-aarig D"mg, S"n af CliaufAage C li r i ,; t p Il ~ (' Il, H \Jf"v l'j,
Hurup, blev ved li-Tidl'n i (jaar paak"rt af en La._tbi! )Jaa Hjornet uC
Brodgade og Klokk('c1al i Il urup.
lJn'ngcn kom Cl kll'nrll' i allllJl HetlIing som Bi!('n, og korte lII<le/1 om
den. Da Bilcn ,il<l(' :-, in '1) om Hjorup! ti! KJokk('<.Iul, fort.alte Drcng 'n,
ua han ramte den ~idl', Han vælfOL'
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Rer EIlel't Bojsen pludselig' er død i Esbjerg.

Kun ~,;.
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g' terpaa
It baudsconr Ud~l
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Hans Mor, del' er Enke, bor i Vorupør.
•

Thisted havde Flyverval'sel
ig'en i Aftes. Den varede fra KI.
20,1l. til KI. 20,58.

•mger

Idrætssamvirket i Thisted
holdt i Aftes det aarlige konstituerende Møde, hvor Repræsentant
E. Busk genvalgtes til Formand og
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Sigtelserne mod Kibsgaard
kendtes ubeføjede.
Mads Toft blev idømt 20 Dagbøder.
Ved Retten i Thisted afsagdes
i Formiddag Dom i Sygehusin- '
spekter Kibsgaards Sagsanlæg
mod fhv. Fiskehandler Mads
Toft. Domsafsigelsen overværedes af den faste Tilhørerstab. '
Ved Dommen idømtes ' Mads
Toft 20 Dagbøder a 5 Kr. med en
Forvandlingsstraf paa 20 Dages
Hæfte. Sigtelserne i Brevet af 29.
August kendtes ubeføjede og tillige dømtes Mads Toft til at betale Modparten Sagens Omkostninger med 100 Kr.
Mads Tofte erklærede straks
at ville appellere og fremsatte
Ønske om at faa en Udskrift af
Dommen og alle Retsmøderne i
uafkortet Stand, hvilket blev
lovet ham.

Bombeeksplosion i Garage
i Hurup.
Gennem Ritzaus Bureau meddeles:
Ved 2-Tiden N atten til Søndag
eksploderede en Bombe, der var
anbragt i Vognmand Nicolaj
Nielsens Garage paa Nørregade
i Hurup. Der udbrød Brand i Garagen, og en Lastbil blev delvis
ødelagt.

Dreng under Bil i Hurup.

J
har
Dag
kedl
ked:
deri
hol,

Slap med at blive forsIaaet.
I Gaar Eftermiddags skete der
paa Brei:1gade i Hurup et Kørselsuheld, idet en 8-Mrig Dreng, I
Børge Christensen, Søn af Chr.
AagaardChristensen, Hurup, blev
kørt over af en Bil, der førtes af
Mekaniker Ehlert. Drengen kørte
med stærkere Fart end Bilen,
men da han kom ud for denne

ved
stel
hol
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Overordentlige
Foranstaltninger.
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Værnemagten alholder Tor.d_g d. 111. Marta i Tiden KJ. 8- 10 AriiUtrt.
ved skarpsk.ydning l Han.ted med Skudretning pu Vesterhavet i nordlig RetnIni.
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AfspærriolZ' -

Dragsbæk.

-

Værnemagten meddeler, at Af8pærrlngen p .. Landevejene Orag8bæk-TUe\ed
ophæves fra og med 14, Maris 1945.
111J
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1 disse n,
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A/S Skyum ForsamllngshuR
har holdt General{orøamling. Form.,
gav Reretninlt og
udtalte heri smukke Mindeord om af.
døde Sogneraadøfonnand Karl Knak.
kergaard, der havde _ret Revisor i
en lang Aarrække. Økonomisk havde
Aaret været godt for Fonamllngs.
hUlet, der foruden at være lelveJende
p, O v e r g a a r d,
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Overordentlige Foranstaltninger.
Afspærringen i Dragsbæk.

lsen
lejer
Chr.

ette

•

Værnemagten m eddeler, at Mspærr in gen p aa Landevejen Dragsbtek_
Tilsted ophæves fra og med den 14. Marts 1945.

Skarpskydning.
Værnemagten afholder 'l'i rsdllg de n 15· Marts i Tiden Kl. 8 10 Artilleri_
skarpskydning i Hansted med Skudretning paa Vesterhavet i nordlig Retmng.
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Morkelodserne
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lægger op.

De UDlft Mæød bar ødr.rf
el !lodt Arbelde.
Hjælp
Fra i Alten ophæv~. Mørkelød_
O,dningen j Thi,'ed. 0/1 Ul m..
til Børnelammede.
min .clv .e al find~ hjem _om
Allenen. Au.. gerne er fo .. ketllge,
MlIs&are-1o!.'II'ufer med
opJyaer Korplel. Leder, Poul n
rfalis Bebaodllof'
A 8' e t h o J n', Der brgyndl~1 d;
En Ked. af Kvinder og Mænd, 21, Oklob~r med 22 Mand, men I d
der har være! rllml øf Børnelllm- Vinteren. Lob er nORI~ reJet bort, ~I \
melse. hor lI,meJ en roreniug, hvill en er ayR', og andre akal otre IOll .~
Hovedlørmaal er Ilt opreUc Mas· mCllcn Tid pan dcreø Handel.· IIi
uge Jn.:lti'uter, hvør Bornelsmmede akoleekumen, at de ikke lænIlere '1
_ elter endl Hospilal8ophøld - kan p ... e Arbejdet lom Lo dnr fl1
kln lu Behandling ror om muligt Tilbage er kun oUe MInd, Oll d.
,derIigere at ned!æUe lnl,.liditelen, del tillige nu gur mod [yae Alle· r
0R del .kal være gralis lør ubemld· ner, hnder man det bedsl III I
lede.
holde op.
foreoinRen er allerede nu I Be·
_ Hvor monge Lodsninger har
.iddcJn af Midfer iii Op"eUels e der vIerel?
M'
" del lersle ln8titul, der lIul~ge!ig
_ Jall 732, som har omfRtlel A
vil kunne ubneø i Kobenhavn I 912 KVllldl"f og 9 Mænd, oR vi
Label al nogle MIlaneder
har 'Ilsa mm en halt VIgt I 462 fil
l'orenin,lt'fn Ilgler endvide,re al Timer 98 Lodsninger et udlort
uddanne MUlø,er, der I Provmsen eller Midnal
hn betjene Polk, Jlom har været
_ Har der værel dramalilke
ram' .1 Børnelammel..
Episoder?
F~
Min op/ordrer Folk, der har
_ Nej, vi hør ikke været udlal lot
værel raml øl Bornelammellle, til lor den mindste Overlasi. Men i ml
II opgive Navn oll' Adreue til Længden linder de unge MennC' Foreningen hl Bekæmpelse al Fel. sker vel nok Voglerne noget all- Sa
gerne al Børne/lmmeløe, Prederih· 9lrengende. Del drejer elg om p'
bergg.de II, København K, idet fire Timer ad Oangen, og olle
min er i Færd me'd at udarbejde bliver del lenI.
el Klrlolek over samtlige Børned,
_ Har Lodaerne tjent nORet?
Iammede I Danmarlr.
_ Mindstelakslen er 50 Øre, og ne
i adlkitr/ge Tdlælde har Folk lri·
Den .ørt. LIste,
villigl betalt mere, men alligevel h.
En Varevogn Nc. M. O. - O. T, 23/IiI er del jo ikke bleven iii ret meget, B.
blev / Our Eftermldddg gel kore/Jde
Saa er der lilina ingl:n M0Ikened ød Verler211de t 1 hla'ed.
Jodger mere i Thisled, men Korp . og
sel genopøtaar maliske, hviø næ,Ie M.
Ny fobaksoedskærio(.
Vinler ikke bi'lIlger mere sikre Si~
Tob.... intlu.rcien hlr rilrellelagl forhold, Mange har været RIede
en Pordeling.plan, geaende ud for Lodserne, og de unge Mænd
p .. at .trække Lagrene øl færdige forljl'ner Tak lor deres Indsd. _
Varer til Udgangen øf indevæ reIlde
A.r, For al Planen Ilhl kunne I Aften:
F
holde, bliver del ned vend/RI Irll l.
,
KU9.3Q· "dej r.bcClder_neLBJb.eI~ gl.
•

•

."
",

."

.p.
Ti

.

1,1 •.• 11",,1,·1 l>na 1),1",1111_1. I

R•

'''''o -,.po""" ,"u ,
arter.

"1("

_ _ _ _ _ __

"

_

"

_

~

"

.

_

.

~

~

.

w

.

,

. . ,. ....
u,,,te •. ,11 11"",1, . t ,
I IIl(f"'l'rl',-rn,' 1l,,1.1I·, Irll 1111".,~1 1>,-I,dIl1_'

_

.. .,..

1:"._
I .DII~r.

I'rl-.d i n·l; lmlll rl. ,I,·" .... "arh I'Hr, .

Malerier

I

modll RU Ikke IIIlndr.mnlng In o·
III vlOere, ,,'und~I p .. M"erllle.
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Mandag den 19. Marts 1945
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Kort, d.r Ikke .fhent.a
Udl.".rln •• dag.n, kan kun
udl •••r.t p.a Kommun.kontor.t Mandeg d.n
28. og Tlredag d. 27. Mert.
d, A. m.lI.m Kl. 9-13.
Mi n Rø r o pmærkso m pli, .t
d er lo r TIII_g.kort til S_b.
og Bred maa Indgive. n,
An •• unlnU for •• mtll •• Per.oner, d.r en.k.r.t .rhold.
dl ••• udl ••• ret tor dat n,.
Kv.rtel. AnløRn m gll ke m l h er·
til kan Ilhentel pli Komm une·
kon toret OR m .. I ud lyldt S tind
være lilblf{f leveret .. m m ea1fdll
.en ••' Fred.g d . Ul. M.rta r
184&.
Kommunekontoret og .0el e lkontor et e r lukket hel. /
D •• • n.
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Innufnktul'i Konlaned, ]lvor de
gen i CMi"
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,rensen los1m over Petholdt. Han
~nvdC kobt
!de nt have

er en trevedmnnden
elt fOI'duf-

net i Hf.'ltes i lIeltformanl at
:sforening.

redIemmer,
In af For-

k

Udvalg,

Overbib?ted. holdt
liothekssaluttelig et
,le de fortil at ar·

frn l. Allril Og K~~ . .lOgIOI'(!)'
AnderllCIl Afsked frn 1. Maj.

E.4'- - - - - AJS

hnr holdt G..-l
Formanden
mindOOes 11[.
der havde v~
go<! Stolte. l'
Aklionærer,
havde værGt
FonnUefreml
ejede nu Hl

Fro 1. April er MOlorvognsforer
P. Fuglsang forfremmet til Loko-

motivfort!r, Motorvognsforer II S.
P. Christensen til 1'.1otol'\'Ogn8[o1'e1'
I, Lokomotivfyrbodcl' H. W. Hansen til MotorV08l\sfon!1' II og Togbetjent M, Andersen til 'I'ogfore1'.

Mørkelægningslodserne
i Thisted indstiller.
Har udført 732 LodaCtllro og haft
Timers TelcIonvlLgt.

paa 1196 Kr
Regnskll.b(
Kr. og 81\ltt
ning pau.

sl

~62

Morkclrogrungslodserno i Thisted,
der begyndte deres Virksomhed den
27. Oktober sidste AllY, ophører fra og
med i Dag mOd deres Virksomhed.
Grunden hertil maa først og fremmest
søges i, at Deltagerantallet er dalet
fra. 22 til 8 Mand som Folge af Bortrejse, EksamenstravlhCd osv· Korpset.
der Mie Tiden har haft Lokale hos
Va.gtværnet og hait et go(lt Samarbejde mOd dettel har haft ikke saa lidt at
bestille i den mellemliggende Tid. lalt
har man ]laft 732 Lodseture, og der
er "lodset" 912 Kvinder og 9 Mænd.
lait haT mlln haft 462 Timers Telefon"
vagt. 17 Gange er Lodgetjcnesten blevet afbrudt pa.a. Grund af Lu:fta.larrn.
98 Ture er sket efter Kl. 12 Midnat.

Nanr man betænker,

nsen, Thiærer ved
)Ievæsen.
'or Thisted

Jamling
~

i

at de unge
Mennesker frivilligt har stillet sig til
Tjeneste, er der nok Grund til at være dem taknemmelige fOl' deres md-

l

r g, Mou-

Foreningens Bygning i Koldby.
Formnnden. N. Sodbol'g E r i k·

mindedes

s e n, Tottrup. aflagde Beretning og
minrlatlAø

Ai BestYl
der har v
ikke ,"ilde
Jens Smed.
les Landm
senerG val
A. Møller

Jing. Fo
de Beret
oplæste R
beholdnin
Kr., Syge
de :Medle
Udgifter;
Sygehus
1169 Kr.
Læge.bJæ l .
}(>79 Kr ••

mesygepl
hjælp 12
ding 255

.sat!!.

Skyum-Hordum Amlclskasse
holdt i Gnar GenernIforsamling

8k)'

Afd. ROllnefollecl Knnk-

Frem""n
destaacn

Formllc
Mod.lems
'fil

ancerede
gent var
dkommet
2879 Kr.
4708 Kr.,
Medicin
elseshjælp
envalg1es
Chr. Larrenvalgtes
ul Thingstergaard
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Overordentlige Foranstaltninger.
Skarpskydning.
Værnemagten afholder Søndag den 18. Martø i Tiden Kl. 14-16 Mil.
leriskarpskydning i HanstCd med Skud retning paa Veaterha"et i nordUg Ret·
Ding.
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