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Prenellonloret hOIl .den i København, og -4 SkibabYl!!ger
holere SS- og PollUl"rer I Jørgen erik Lanen, I. deh 22. DeO.nm.rll meddeler :
cember 1923 i København boende
I Henhold til Krigalov er lølgen· i Aalborg, begR'e lor Bom Me~lem.
de danlke Statsborgere blevet dømJ mer al en Modstandsgruppe at
til Døden:
have deltaget; liere Pllbrihsabo I
I. Student Poul Erik: Krog9høj tager og Mord paa danake SIa laOtle·
Hønsen. I. den lb. Oktober 1924- borgere.
i Helsingør, boende i KøbenhavJl,
~. TjeJler Otto Henning Skov _ _-i
og 2 Skibabygger Henning Vie. Larsen, I. den 22. AUl/ust 192~ i Landl
lnnd, f den 20. December 1922 ilOdense, boende I København, tor
Aalborg, boende i København, som Medlem III en Modstands·
begf,:te fOf øom Medlemmer af en gfUppe at have dellaget ; liere
Modstandøgruppe al have deltaget fabrikllsabot!lger.
i Il t re Pabrikssabotaeer og Mord
For sidstnævntes Vedkommende Inc8s~
paa dantke Statsborgue.
er Dommen blevel ændret til liva· I domal
3. Sludenl Knud Petersen f. den varigt Tugthus. Dødsdomm en over andre
8. Oktober 1925 i Padborg, bOlende de lire Indre er bluetluldbyrdel.j
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Udsprungne Bøge pIl4 Thyholm.
, VedHindsels pall Thyholm var Bøgen i Fredags sprunget ud. Ogsaa andre Steder paa Thyholm har man i de
sidste Dage kunnet plukke udsprungne
Bøgegrene.

t
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Thisted havde ,1lan"tilst4.nd
Na.tten til Søndag fra Kl. 0,06 til 1,20.
t
Frelsens 112'· i Thisted
holder i Aften et Møde i Hærens LakaJer i Strøm&ade. DivillionlchHen,
BrigatIer R;nagoer, Aalborg, taler.
SV6~6 i T;m/rlSrlog,et
er be&tuet af ~rer_liM Gwmar
N. i e l s e D, udlart b8II -:r..mrer JakOb
Larsen, Husby, og T;mrer~iJlg .,...e

en
af
ind

ved
dø

I
~~~

Thisted havde Alarmtilstand
Lørdag Nat fra KI. 0,06 til KI.
1,20.

.

Den nye Havebrugskonsulent
i Nordthy.

u-

Konsulent, ~ytte Agerbæk, har i

Gd'

V. He
Nr. 5
sogn.
Sko
for
C

pr. Kbm.

del til Arbejds·

Natlig
Skurbrand
al Arbejde hi l
'jd.,"", hu , i Thisted.
Anlæg al en

t '"dboe.,t"'"g

forg. De sam·
Gennem Ri/z. Bur, meddeles;
Ier anslBaet lil
Pu Vestre Dyrskue plads i Thi·
tiel havde nU
og tiJsagde sted opstod der i Nallld i el SkUf,
tud, men ud· der for Tiden tjente lom Garaae
de Udtalelse
rsadel kan til. tor en slor Triangel Rutebil, til·
udføres som hørende Vognmand Svindl, Nørre.
pal el lener~ alle 31/1hi,ted. Skuretnedbrændle,
lisie riet mulle og Ilden bredte sill til noale Bag.
adel vedtog al huse ved Slenhullgermuler Chr.
a8 snart Por·

In, Jens . Chr.
ellegaard Niel·
rede over, BI
'd er en Kloak
n. Sagen hen·

Hansen og Købmand Søren Jen.
sens Ejendomme paa Møllevej. En
Del al Chr. Hansens Lager al
Granitslen til Sokler sprængtes i
Varmen.

kommissionen.
~ærk lik lornyet DødsrAId.
der
økal konSnedkermester Poul Nørgllrd
.
.
nmgen, oprtn· Poulsen, Vestervig, døde i Our
l 26,200 Kr.
15 Aar gI. Han blev lødt i Søn·
,ddelte, al Re- derhaa, hvor hans fader var TømNr. I Ira S"n' rer. Han nedøalte sig i 1894 i
d Skel er god Vester,ig som Snedll;ermester, og
~vjIJlf!t i TiJalLud blev kend I lom en ualmindelig

..... ,,,

.,-_ ..
Veste.rgade

•

I
En Mand dræbt og en Kvinde saaret
al vildiarende Kugler
1m

e om en
~;;:

o,.
d"

~t

r For.

.r drBger
en, Vort
Ol Jens

A ø r b o rg. To Ambulancer Ira \Iil Kommunehospitalel, hvor h. n
Redningskorpl blev KI, algik ved Dilden, S.mtidig vir
22,01 i Allea ksldt til henholdsvi. den 33·urige Husassiltent Karen
VeIIlerbro 21 og del store f jen- Andersen ha. Læge Fru Wilhelm,
domskomple1r.l
"Enighedølund· sen, Veslerbro 15, blevet ramt .1
paa Veølerbro, hvor Io Personer et Skud. Frk. Andersen opholdt
var naret under el helligt Skyderi. aig i Lejligheden paa 3. S.I, ds et
Pen&. Opsynsmand under Aalborg Projektil ramle hende unde, øjet
Kommune Anton Chr. Pelenen lad og gik tværs gennem Hovedel,
ved Vinduet i roin Lelli~hed og lU Projektilet ssd lall i Nakken .
læste Avis, da Skyderiet bred le&, ?aa Kommunehospitalet oplystea i
og hiln sad i Ildlinie n , Eu Kugle Morges, at den saørede havde del
TIImie ham i Hovedet, aal han nogenlunde.
styrtede ned al Stolen Han lerles

- _ ..
.. ke Lyat·
rItel maa
ikke det sen, Hillerslev, tilkendt Bronceme· 85 pCt. indlil 191,250 Kr.
- Amttl medddle, al Kommuer eaa dalle.
Jena Chr. Larsen, udtær! ho~ nens Oveni ag lor 1945-1946 Vir
værste
l.atterell, -remreTm. Lars Chr. Laraen, Nora, godkendt.
,
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Hitler taler til Solda

BekE
~

Efter

at "alle Tiders største Krigsforbryder"
er død. skal Vendepunktet indtræde
og fjendens Stormløb standses

~

•••

"" Torid
Niel. (

1
\11 Bell,II
Enk" I

I .

••

lotln d~t Iy'ke Rille. Ho~r.d. SelV_ve.

Ikk~

I

Den, "e. I dfllr Øjeblik
.
.
: j ~:~,;.;,;~, Siff PItR', handlet lom
:'
0\',,0101 vort Pol k Det
RtRlmenl eller den Divillon, de,
forlader d~lrs Slllhnjl, optræde,
u. IOlsmædehlll, ., dt mil ,hmrne Jill o\l~rlor de KVinder og

•

B",n, der I vo,e Byer hold u SI'od
Dvedo. Bombele"oren Div Nlv,
ntne op pli de In forræderiske
Olhctrtr ol{ ~old.ler, 'Om lor .1
iill,e dern tlendille LIV vil kæmpe
mod os I rUSlI~1r. flollr, m ...ke
endeR

I

I)'.k Un,lo,m

En 01l1l:e"

ø

Tlld.

fredag

Kurd ~
14 lild
Bf'\llml
'-~-c=-

SOl
LicII.
Vandra
TOrid
lied _
Eltled
KI. 18,

NB

bo,tl
.om River Ord.t hl T,lb'lIttoq, t8,30
uden III VI ktnd~r h3m nlje, .~.I
.traks IIrftsleru Oll om fOfnødent
hgtayldigl
øjeblikkelig dræbt"
Berlin. hVilken Rang hin hu.
Føreren bOf IId~lcdt tølgende
HVI~ I dille kommende Dage
Dagtbefaling III ø.,fronlen. aR URer hVtr Solda, pit Ølllronlen
SOrdalH:
gør Sin PIigI, vil Atlenl Stormløb
for 11 Qanl!' er dln jødisk- bryde •• mmen, "Rtlom og ... Ind- Tira,
pr_ p
bol.chevltiske Dodlljl"l1de h .. dt bruddet al vore Fjender mod V",I
In lil Angu'b med lin" Mas~er VII slrande ',llld.1 Irod •• 1t Berhn
Hin lo/søger al løndu~' .. T).k- lorbhver tysk, Wu:n bhvu Iller
lind og udrydde 10'0' Kulrur . I tYik, Oll Eu,opl bliver aldrIR 'Ul- J.
H
Soldalu I" Ø81 \'ed lo. en "Ot lisi! Oplel el I .. nmcn.\o,cl Fæl- 4. V
P
Del allerede I DIg lelv, hvilken lenkab til fOllvtr, Ikke blot al
Skæbne der l'Utr, navnlig d, IYlkt Ed~, J Pædrtl'roe, men lil Foanr
Kvinder, unge P'iU Oll Børn, al Eder. Hjemlind, Edea KVinder, 6.
Meden. de gamle KVinder og Ed~rq Børn og del med Edea 1.
Mænd draebea, fornedret de unge Fremtid
~
Piger oj:!' Kvinder hl Kuerneakøger,
I denne Time aer hele det 'J.ke
Reaten mllchelff lil SibIlien,
Folk hen iii eder mme Sold,ler
VI har Jo/udsel delte Premsl.d. mod Øll og atol er P", al del
Di .iden jul er der .ket all lor II bol.chev!k"ke Storml.b 0(1: BlodopbYllge en Itært Pront. el yæl- bid afværges Rennem EdelS Stind- .Ib,
digt Arl111eri modllger fJenden" h,ltillhed, Ederl Plnlllsme, Ederl
K,.
Val I Jllllnteria Tab er bteyej IUP~ VI ,b~n og unde, Eders Ledels~,
pleret med 1.lIa.t nye formitioner Pu et TIdspunkt, dl SlIæhnen har
Allrmenheder, nyoprelh:de Porml- I taRel illle rideri Itallte Krig.lo,floner OK Paillealarm 10fll~,lIer bryder bor I III df'nne jord, YII L
-vor Pronl. Bollchtyillen VII denne denne Krigl Vendf'punkl ligaru,
1flng opleve Allenl Rim It SlIlI'bne,
(.i"n) Nløll HU"r,
,Ih
pu
del vil lit:t, hin mil Oll' vil lor-I
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dYlI'lig Hllndvaerhr.
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Billigere Mælk
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Ægteparret kunde lil
have lejret Guldbryllup.

Sommer Mælk, so
belale III
nlnger, I
To Vogue bombet i OeUrup. ForbInde
nu kan
Oennem Rllz. Bur. meddeles:
har tllIl~
I Oellrup blev Io Heslekøreløjer men da
tilhørende Vognmændene Marius har kun
Andersen og P. C. p.dersen I Nal denne P
nedsæIIe
ødelagl ved Bombeeksploslon.r.
Prisn.
Alle Ruder I de paogældende Øre pr.
Ejendomme og msnge I NabO- \ mælk , y ,
~jendommene knuBles.
Sø dmæll
her efter

-_ .. -

IDRÆTTEN

og 37 12
nævnte
ell Bcsp
ske

MIII. K
F",dbold

.................
.

_=::7"=,......,...-.~-~~~"u.a.

re Skameget
:ne ikke

Ides det

t nogen
laft det,

lod til~et bort,
!
~

sinket

i

' i Gang

nu er
baade
e læningen.

øbeng paa

p ___

v

Milf. Kr. I Ul{
kulationen g
og
i 0jebli
Indskuddene p
rant ete. er st
ialt 6006,0 Mi
Kontoen forsk
øget med 22,1
Mil!. Kr.

w.,all-

g.aard, Skyum, bød Velkommen, særlig
tIl de 19 Konfirmander og deres Forældre, Bom havde efterkommet Indby-"
delsen. Derefter talte Præsten til de
unge Konfirmander og læste senere et
Par Smaafortællinger.
Til Lukaatrtiftelsen
indkom 180,36 Kr. i Thisted Kirke i

er

Gaar.
ThiJlted MVde A lanntilst4nd
i Dag i Tiden fra 11,50 til 12,00.

31 Land..

Svendeprøver i T;mrerfø.get.
Følgende Lærlinge har aflagt Svendep~ve i Tømrerfaget:
Holger Nymann P e d e r s e n, udlært hos Tømftrme8ter Anton Pedersen, Hillerslev,
Bronzemedalje. Jens Chr. L a r 8 e n,
vdl hoa Tømrenn. Lara Chr. Larsen,
Non, antaget med ROB. Evald J a e o ha e n, udi. hoa Tømrenn.
C. J. ChriBten______________
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...... Ved Kø
øeret er der a
af de Kornøa
lolland-falster
har øolgt F~
pris. Endvid
tant og jln
fremakaffet
De to sidatJl~
henholdsvis 2
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t'efter ud-
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ge, for vi kan tage Cat paa Saoningen.

laby. Ths.

Vilhelm_
Poul Th.
to skænog Sme-

aand\"ær_
Smed em.
le og Eleder var
rd takkernaatte
e er Leg,
=:re talte

besøgt af

af Tøm:chaelsen,
~bestyrer

Telefondamerne
v11 efter en Forhandling i København faa et maanedltgt Lontillceg paa
10 Kr.

Rutebil og to Vogne
ødelagt.
Rutebilen stod paa Dyrskuepladsen
i Thisted i en Garage, som brændte.
Paa Vestre Dyrskueplads i Thisted
opstod der Natten til Tirsdag Ild i et
Skur, der for Tiden tjener som Garage for en stor Triangel Rutebil, tilhørende Vognmand S v i n d t, Nørrealle

31, Thisted.

~ds-

Baghuse
Hansens

Ilden bredte sig til nogle

Stenhuggermester Chr.
og Købmand Søren Jensens
til

Ejendomme paa MoUevej.
g. Form.,
,gde BeIs T o f t,
~al. med
~h. paa
I
I

l>fordret,
~e imod
~s Thorrby. Til
n, For-

enry V.
er Møl, va1 6 -

Sendec Mads

En Del af

Stenhuggerens Lager af Granitsten til
Sokler sprængtes i Varmen.

I Gettrup blev to Hestekøretojer tilhørende Vognmændene Marius A nd c r s e n og P. C. P e d e r S e n, ødelagt ved Bombeeksplosioner.
Alle
Ruder i de paagældende Ejendomme
og mange i Nabolaget knustes.
(RE).

J<'olg('ntlc

deprøve i T
mann p e d E
rermestcr A
Bronzenu'dal
udI. hos T01
Nors, antagf
s e n, ud1. hc
!Sen, DragsL
mestre fun
tensen og J

ne Johs. M
For Svend,
Tømrerm. l

Nye Lokal!
Der har
paa at faa
f01"eninger

Amt, neml
Der holde,
paa Torsd
L. A. B.s
mer til St,
L. A. B.s

Kursu
Fru ' D
har i Vin'
SUs

paa

Kvinder '
en Afslut
gens Fo

Mistet næsten alt sit Tøj.

l!ssin~

~[r.il'lbl ~r. Oxlul1<l, Snn af )!l'jl'ri,bl',styrt'!' th.lunu. G,.tlrup. det for
nylig- hal' fanet ('n Stilling i GNtrup,
ha l' ,a'!"l,t udI' fOl" d nlwhagdigt Ty\"l'ri af sinl' Sal'l'l". d"l" hl,,\, s I
:a

rettede e
der til ~
at stille

Dalgaard
baade ude
ret med i

ena\vllli&hele henertmodtage
FecI!els-

Tilsted, fyl-

stammer
ns Hustru
boet i Til-

omkring paa
øretøj for at
. kendt viden
Alderen har
lOlde op Uge
lCe Helbredet
sætte med at
ler. Der er 'l

•

1-

Genvalg, og l ';:;
vq\es Thor;:ld Pou1Rn
~ Pørby. Til
eatyrelsen val&tea Ole Nielsen, Forby, Krlatotrer ~rd og Henry V.
.Jen a .. H un4bori. .Jtillf Skriver' Mel1m: pnv. 10m ReViaor, og Form. valites 10m Rep! ll.tant til SendefnNIiSBlnedet. TIl Slut rettede Mads
Toft paa FOJ'Sllml!naens Vegne en
Tak tU den afpaede Formand for
hans Virke i en lS-aarig Formandsperiode.
n.

Der skal vare L,s i TllflulU-

rummene.
Siatens civile Lultvæm har indskærpet, at der i de private Tilflugtsrum s k a l være Adgang til at tænde Belysningen, saa snart der indtræder Alarmtilstand eller Flyvervarsel.

Mistet n_ten alt sit Tel.
"Mejerist M. Oxlund, SøD af lU...··..
riiilleølyrer Oxlund., Qeltlr1..... ...~.
nvlig har faaet en Stilling i GelItft..\
har været udc for et ubehl...~~'r,..:
vcri af sine Sager, der blev
Aarhus, hvor han boede fe. til 'Cle&.trup. Da JCl'nbanevognen _ . . til
Gl'lIrup, mangll'de 2 næsten .te Habitter, 6-7 "Manchetskjo~ ;--8
Sæt Undertøj og en Del al
01lunds Tøj. Sagen er meldt W _ .
og Vagtværnet i Ydby.

rnl

fjorden.

0sterkompagniet ha1r ·. . .1I1
Stvkker norsk 0s,ter'IYIIII'''
lIill. i Nissum BredJool(.
Harrevig og 4
~~!iil_1t
Venø, hvor man nu r......
ligger 6 Mill. Stykker ~~.,

os.

Statsbanern
Ydby.

som

tU

vagl.Vet:lue,,:a

VK uu

Thisted havde Alarmtilstand
i Dag fra Kl. 11,52 til Kl. 11,59.

Fisl<
fylde

TIdløs paa Thisted Elektricitetsværk.
Brandvæsenet i Thisted blev i
Fonniddags ved 9-Tiden alanneret til Elektricitetsværket i Thisted. Man havde som saa ofte før

l
pr. 3

I

om,
din
vildu
sit

_n n

V-"""k"t ]ll,o-t nop:~t.

~fAldg.~
-

mod
relse

Ubehageligt Tyveri under , Garage med Rutebil brændt
Flytningen.
i Thisted.
s/edse
skal dra-

CT

~.,"

ud af Garbevidne
trygt det
den Mnatle.
ikke vild,
ham, stln
Veje, eller
men søger
med hnm,
af alt
vil holde

p,,,,,n. hil-

vi skal se
redde
binde os.

øje
vendt,
Høje

To Habitter og en hel Del Undertaj stjaalcf.

Mejerist M.Okslund, Son af Mejeribestyrer Oks!und, Gettrup, hnr
haft en Stilling som Mejerist paa
Aarhusegnen, men snmmen meel
sin Hustru er hun nu fl~·ttet til
Gettrup, lIvo)" de skal bo. Deres
Indbo blev indladet i en Jernbanevogn i Aarhus og denne er ankommet til Ydby Station. Her opdagedes det, at Tyve har hjemsøgt Vognen, og efter hvnd OkBlund oplyser, er der fra Vognen stjaalet to
næsten nye Habitter, 6----7 Munebetskjorter, 7-8 Sæt Herreundertøj samt ogsnn en Del nf Hustruens Undertøj - altsammen Ting,
der for Tiden er uerst.'lttelig.
Tyveriet er anmeldt saavel til
Statsbanerne som til Vagtværnet i
Ydby.

Thisted havde Alarmtils tand
i Dag fra KJ. 11,52 til Kl. 11,59.

Allr, Gd.,.. Johø.
Ao.1', Cdr. Emam
r>4 Aar.

Og BombeT mod to Arbejdsvo
j GjeHrup.
gnC
I AFTE:
Ritz. Bur. meddeler"",
RQyal·Thealrt
Paa VesU'c Dyrskueplads i Thi_ er MUl!ik~.
sted opstod der Natten til Tirsda
Palæ-Thcatrc'
Il.d i et Skil r, del' fol' Tiden tjene~ 'r1'llo dcn" .
som Garage for en atol' Triangel_
Raadhusel: 1
Rutebil, tilh. Vognm. SVindt, NI'
Alle 31 i Thisted. Ilden bredte si~
til nogle Baghuse til Stenhugger_
mester Chl·. Hansens og Købm. So_
ren Jensens Ejendomme pall Mol_
levej. En Del af Lageret af Granit_
sten til Sokler sprængtes i Var_
•
men.
I
I GeUrup blev to Hestekol'etojel'
tilhørende Vognmand Marius Andersen og P. C. Pedersen i Nat øde. L.A.B. har 1
lagt ved Bombeeksplosion. Alle Ru- mulighede"j
der i de paagældende Ejendomme der nu O~ !
hej(
og mange i Nabolaget knustes.

Store
reserve
Tit

70 AnI'.
Fiskehandler Mads Bunk, Tilsted,
fylder i Morgen 70 Aar.

r tændt!
Barndom,
se PSlI din
Id hun villde, at du

Ddløs paa Thisted Elektdci-

tetsværk.
Brandvæsenet i Thisted blev i

Fonniddags ved 9-Tiden alarme-

ret

!i! .Ele~tri:itetsværket"i,

T~i-

Nykøbings Indbyg gerantal
pr. 31. Marts er nu opgjort til 8811
mod 8762 ved sidste Kvartalsopgø_
relse.

Det sids
tærer fra
Thi..$ted A
bejdsmuli
reserver 1
Krigen.
tilbage li
s kelig Op
bejdsmuli

n1

.

,

76830.
Synlvl"d~dlO.7'-------- lv
O. loru""ulu
" 18651
_ Del vil del utvivlsomt, og lur del neste Alt,

'.. . -J,r.....
i.

u-o n

"" _ __

2 42291
9 68955
15 94553
6103681

126628
15 3291
I~ 15321
184 37370

7 60995
1 83332
5 100435
119129
124332

12q896
137146
151193

ajse

ramt I Hovedet al seks Kugler.
Bn Mand ved Navn Andersen,
der boede paa 4 , Sal I Ny Adel·
gade 12, er ved g·Tlden I Nat
blevet dræbt ved Skud I Nakken.
Direkt.r .kudt ned
Nogle Revolvermænd Iræagle
I " •• en.
korl elter Midnat Ind l Ægteparret
A s se n s. Tidligt I O.. r Morgel Ra&mussens Lellighed, Prankrlgs.
ringede lire revolverbevæbnede hUlicne 8, o~ skød Ægtehellerne
Mænd pu hos Dlreklør Viggo ned. Rasmussen dræbtes paa Ste·
Hansen, Kildemindevel J Aueos, det, mens hans KOne kun blev
Direktøren lukkede selv op. Re· lellere · sure!.
volvermændene
affyrede
liere
Overingeniør Roberi A. Chrl·
Salver mod hans Hoved og Mavf', !Ienlien, Hellerupvej 8, blev ved
og ban v'lr dræbt paa Stedet, Midnatstid skudl ned, men! han
Viggo Ha(1sen, der v.r Direktør lu i sin Seng, al Revolvermænd,
lor A/S Plums KolonIalhandel, der trængte Ind i Huset.
blev 48 AOf gi, Han efterlader
Uhrmager Axel Brinkmeyer,
sig Hustru og tre mffldreaarlg e Kllegaardsvel i Hellerup, blev lidt
Børo.
før Midnal skudt ned, da han
Død Mand I Skoven
l aaboede Døren for nogle Meeod,
K ø b e n h a v n. I Hareskoven der bavde ringet paa.

--

.
-- _.fandtes Mandag Morgeo en Mind II - - dræbt ved Skud, Han er nu Iden· .
lJIiceret som den 3a·aarl~e Villy
oro
Lauritz Pet~rsen, Vesterbrogade
eraldird:· 119 A,
meddeler
Skud mod Oper ••• nøer
muligt al
Kullene er . f fin Kv.llt.t
rejse Ira
Merlu. Jacob •• n
III al RejPas en Mark I Bording mellem
København. Korl efler Mid·
har kun·
Hernlog og Silkeborg er der ved
trængte
bevæbnede
Mænd
Ind
nal
pdelaen i
Borlni,er lundet et slorl Brunkuls·
I
Kgl.
Operasanger
Marius
Jacob·
fa Lørdag
leJe, og af en Undersøgelse, som
nogen· øens Lejlighed, C, N, Pelersensvej er foretaget af Hedeselskabet,
rllglogel 30. De ef/yrede en Række Skud Ifemgnar del, at Kullene er al fin
, rbindeløe mod Operasangeren, hvoreller de Kvalitet. Del ~vetSle Lag er
elle Tog
I Aalbllrg flYRtede , Marius Jacobnn blev SmIlkul, som kan komme i 17
Kr,a Klassen, hvorimod det neder·
rR.eotoget , iii aU Held kun raml I Skulderen,
sle LaR, som har en Tykkelse
Vidt lOU- men han maalle dog straka under pift mellem 120-180 cm, kom·
I?, Do,ll - Lægebehandling _ I en Ambulance mer I za Kr.s Klassen.
I mOR og
ode Ira blev hIn kert III Prederlkaberg
- - - ------- - - ---.
--Hospital og indlagt.
lil SideFler.:n.III... Mord
OOdllOR,
p.. St.·
K" b e o h a v n,
AlIurindør
•• ndeg den 22. April.
'ien,
Mllfeldl, St , Kleldaplads 2, er I
\0 Alteraani
Nat ved I·Tlden blevet dræbt af Snedsted
8edlted
IO Slulltf .....1 9,30
ukendle Revolvermænd oHan var Orurup
14~,
--~----~------

Stort Brunkulsleje

ved Bording

--
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r,
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er Op/YlIninllel", Træk hllr vundet Una;doms-Æreøfanen.
Dr bude Myn·
Rlloreningerne. Den uregelm• • •rge BI.d·
Fre indsendt iii
fonendel.e.
den J5. April,
Vor Bladtorblndelse med Aarhus svIgi Thisled op· tede OQlaa 1082, og da vi I sidste øjef m\lngler Halv_ blik økufde finde en Udvej, valgte vi
aer. Hvil ikke al udsende det Blad, som Læserne I
Smaaayndere Porgaar8 skulde have hat!. VI har nu
. mllerne, vil de Iruffel en NyordnIng, ssaledes nt BladRelssa,ier og fonen de/øen Igen akulde blive regel-

r

mæ6slg.

IOf solfl.

I'lyverv4rsllo~

i O•• r.

øen, Hørsled,
Vestre Luflværnsomraade havde
Chr. Eriksens i Gaar Eftermiddag øin hidtil længkøbing.
ste Dagslarm, de. varede fra Klo
15,15 til 17,30, Der fandl store
.rbejder
O\lerflyvninger Sted, men der e.r
ikke indrapporteret Skader. I Thleo.
.ted var der flyvervarsling i Tiden
Iykøbinl( hor
KJ. 16,58-11,34.
med Maler19 om OenAndel •• 'agterlernes Land.i/lig ArbeJd.•

,
I

Den I
Under Krig«
kendt i Mang
Samkvem væ~
lige PodboldkIl
skellige Unid
BoldspilsUniol
mellem Købel
har været er.
ven hed. Det
at København
mellem K B
give disse Ar
.Hvis Forti
del, bliver
Unionskamp,

lem

JB U

spilles i Køb

formanden
fodboldstæv
notering
Edvin Hanse
8~ggrunden
faatal:ltfeø f Dag til 272 Øre pr. Kg. bortset Ira ~
klar over, al
Vægt... Ol! Landsretssag
lI'!lI B,.Akm'ti. "--.Vægtgrænse"-'60 -Kg. slaetet
,", .. .........
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~en·s

Hele
ti Eksplosio-
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Hllverne pall den
Af!aldsplads Ikke I\lIl1dl
Trodses Plllbudel, Ijernes
Aflllldel pall Vedkommendes Regning.
1m
Haveud"alget.

...
H.

PA

Til

lys
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Por at kunne orHelholde OflSforsyningen længst muligt, vII der
Bn
ung.
lidder3l1len- blive lukket for Gø •• en fra
til Li
I P,u Uger, Kl. 21 til Kl. 8 fra og med
eren regner Maodag d. 23. April.
~
genallbne
Opmærksomheden henler.1es PIB,
In dog Ikke
al del klin være forbundet med
len man vII
Pare Ilt IIl1bne Gashanerne i de<
pllltgældende Tidsrum Disse mila
holdes lukkede. ligesom Vaage blus
ell. lign. m81:1 være slukkede,
kil Cl l
Thisted Ga.v.rk. Gillt'r
Meg

"I

Sle

hver URe.

D

AOS DATO har jeg overd ragel
I
min Porretning, Parveri og
(
IBr i nogle
• al der var Renseri,. til Hr. Kai Linde Nielsen, 0nskp
Irede Stole, og idet jeg lakker alle mine Kun·
paabegyndl der for udv lsl Tillid I 38 Aal, IJIM

.
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"il ........ ic"" c".., ........

'-"-_~

ra 1\.1. 2l t1l
Skridt er, sie i h o 111, at
eholrlningerne
vil dcr kunne
g, bl. a, vil
ndskes, idet
med Trykket,
ndre Svind,
at aabne for
de .. lukkede"

advares indan har man"ol k glenlln~r
aar rier ikke
staar rle saa
ldsættE'r ma n
Eksplosionspn npgel, at
[anerne i Ti-

og idømt mindst et halvt Aars Karantæne, Fornuftige Udtalelser
som forhaahentlig vil finde Anven:
delse i Praksis, hvis det kommer til
lignende Episoder som i Søndags,

torl('(lI'[f IllCia K

~t

linn i K()h~nha\n
II,ke holrll sig, H
)lll!'>~(,Jl l"olgtp~ i l a
I<-l'i('1' til PI'isN, ri
rlll~ssUnlnll\rn(l.

Husvagteme skal paa Kursus.
Efter Ordre fra Statens civile Luftværn holdes der i disse Dage i Thisted
et Kursus for Byens Husvagter, Mødeprocenten til disse Kursus, der kun
varer 2 Timer een Aften, er meget
sløj, I Aftes var saaledes :;8 Husvagter tilsagt, men kun 17 morlte, Hvis
ikke de paagældende har haft lovlig
Grund til at bli ve borte, vil de blive
tiltalt og straffet,
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THISTED
OGlEGN

to"

t'

I •• ~øm
.~nlrri,

Oll
der bul•• r ~o
aerlill !'a,e lor, III d~ PUKlI!ldtn,le
SYlldomnu" hYia Illklerier I
i Ekahernenlerne, YiI I
lI~nnem Nydelien .1
oll PrUll1 lu. S led er, hvor
Marl<l_gnl.. .,." • • IIY __ . "
I
der hinK p .. en er lIllIdet m~d Lahin.
I Aflrn kl. ~I.oo Dr ... ~. ril Kl
ved
fn Arb~Jdlhm·
Det er dog tillad I al
.,. roe". deltog • Ty ... t.iel og hk to Slim h. olltnllige al
I"lI!rd.dfIY,J!flrhl la"de. 21.08.
~.40.
Kj o ler.
. <tllerne .sod kendle
NlI!lte Morgen gik hin Ind ., nlar Latnnen • S'ammet
BOrUPI Ejendom • Vell..
en luldat ændlR
her e n Cykle, lom han
lolgIe for 50 Kr. Endelig
Kun Oodsfor p.a Tbybaoeo.
han I t hin i flor yar guet
. ~;~';:::~ '
SlIbinemei nye Ikrappe Rulrik·
Od~. Marlin Chnllenlenl
h

''''I

B~tolkoiogeo,

I

.Iuk"".

Den lokale Toggang.

l LangvId
og havde
honer ramme. nalurligvrs ogsU
':.~:I en Herrecyklt, lom han
Thyb.nen, og i Morgel blev
'! loll/Ie lor 100 Kr
.
Pefllonlog Inddraget
Fult.up var i 08llr Iremlllnel 1
gaar der kun elOodslog i hver ReUen i Thisled Han idømlel
Relnlllg, 'ri Thrsled KI. 7,36 Mor' Fængael j 1 Mllne!'1er sam.l Ik~'
udrede illlt 507 Kr. I Erstatmng 111
gen, Ankomll Thisted 15,43.
betIJ.. lne. Hin erklærede Sii
lagene h.. lom hidtIl hver
med Dommen
Penonvogn med, naledu.1
er muligl fr. Thieled al .mulle en
Tur Iii Struer og komme hjem
igen .amme DøR, mtns mIn
Cbaufføreo 0i Arbejderne
Land.l.llonerne ikke kan
DO"
blev kommaoderet ud.
Iii Thi.led og hjem igen med
Oennem RlIz . Bureau meddeles:
Toget, uden .1 m.n .kal have Io
En Rutebillllhørende Vognmand
D.ge lil det.
Hyldgaud, der midlertid.g bor i
Thi.led · fjerrtl.'evblnen I:::~~;:: Hørdum, var i Oaar Morges paa
derimod ikke .1 den nye"
fra Hørc'um III Hanllholm med
nng, Drift.be.lyrer f r j C h I e n
Mellem Hørdum aR
oply.er, II man lorisælIer eller
den ned.kllroe Kørepl.n, der har Koldby blev Bilen sllndset el en
været gældeode .iden I. Pebruar. maskeret Mand, der merl Revolver
Hunden kommanderede Chaa/·
Der kører kun elDamplog
.,," og Arbejderne ud. Msnden
og mindre kan det o.turligvil i
SØl! selv op i Bilen og kørle
være. De øvrige Tog kører pli
bort. HIn alandsede og
Olie eller Gener.lorlue Oll ,plaer
Bomber Ind under Motor·
jkke Kul.
hvor eller han !OfJvllndt.
Po.lbuørgel.eo vil herefter blive
eller lød Ire ballige Eillplo·
endnu daarligere, Oll bl a, vil ,"',
0i B.len blev luldstændig
Abonnenler j Mellem· og

"d.
Arbejderbil bombet

kun i meget beeræn.el Oml.ng
tunne fu Bladel .. mme Allen
• om det udlr:ommer.

AUeøbraød ved Tbisted Huo
Ved 22.30. Tiden I Alte. lys/e
.10rl B.. I op ved Ø./eth.vn j
Thi.led Der Vir paa en eller
.nden Maade opslsael Ild paa
Lollel i fi.keehporlør Laur.en.
Pi.,hhuI, der er by,u~et al Træ,
Her III en Del Pi.hka .. er og
knll'ørl Tre, og det Vir heil im·
ponerende, a' Orandvæunel, der
hurtig I tom lil Siede,
beo

Kampen mod usolide
Kunder.
OpJysoIoRsforeoioReo I Tbi.

.ted i s(ø' OsoRe.
I Alita holdt Oplyaningalorenino
,lZen lor Thi.tcd og Opland (Silkc·
botgayalemet) Generlollor.lmlinti!'
plIØ Hotd .Aalborg- under Ledet.e
al Pormanden, Købmand C. r.
Chriatian.co, Thiated, f'orenlfl,qenl
Konlorleder r Revi.o r N. C Søn.

Bombeeksplosion
i Hurup.
Oenntm Rhz. Bureau
Ved I · Tldtu forrige Nal eklplo·
derede en Bombe i tn Llltbi',
aom sIa d pat,
ved Hurup MolorkompaRni
lom Illhørte Vog nmind Henry
Nielsen Hurup . Ved Eksplosionen
knullea mange Ruder 1
og BIlen blev odelagt
Sølvbryllup
kan Mandag d. 23. d. lejres al
Bogllolder Leniul Chrislen.en
og Hualru, N.rregade bO, Thi.led.
80 AIIr.
I Dsg fylder Ejerinden af

p"
I~

"

ø., Vild-

lund Kro, Pru Elae ChrilIIenicI!,
80 Air. HUl! og hendes afdøde Mand
overlog for Cl. 30 Aar liden
efler al de havde haft
I Lodderup Vanll og: L!on[ev. De
et Par brave og afholdte Krofolk.
Kroena Gæater lætter ator Pril pia
Ellel aleRte Aal o~ den
I
Rode
BrItleninIt. Hlln færde.
I i lit
Kakllen, min del melie
Arbejde hviler nu paa en 511n OR
Daller.

For 25 Aar siden.
I April 1920.
Thiated Byrald bemyndiRer BoliR udvalget til i Henhold lil Loven
al bnlaglægRe alle ledige LeJhg.
heder I Thiated.
- Den lanRvarige
alulIer elter at der
mellem
l
er atldiR mtget
, og Stat.banerne btbudtl
"r~;n'nl
;

~~~.

ki;d-:U·;i;~ty;~I~~n

genvalgte senere - - I
Købm. Christiansen Bom formand. loren h
P. Øs
Den sorte Liste.
mand
D

Vognmand Ieno I e n 8 e n, Thisted,
o••• I formiddlgo .gende paa Cykle
form
Ir. frederikotorv til V••'ergade, hvad
fore
man lom bekend' ikke ml •.

al 62

lonlige
! 8t Kl.

10n1i54
~rfvat.)

...\

!)gQ

Latrin

Gødning,

forbudt til UrøDIsager og
frugi, der skal sælges.

-

sit I~
saa

I

inde,

Indenrigøminilteriet har ved en al

I
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... . - .
[ID ~'II' ,,-"''''.- ~;Jde~--'Or poi,endelser, der fra resultalløs Eltersøgnlng. Prøv!!r
lenie al have Prl .... tbanerne J Jylland og paa af Blodel og Hu,en!! blev lodnsplJgl. Ved Pyn skal viderebefordreS pal sendt III Retsmedlclnak loa11tul,
I Our, blev ::ilalsbaoerne
der nu har meddelt, at del Ikke
Menneskeblod. og Hurene er
t erlarmenIlIg
Il anset som
Huodehur, 5IIa man
"
B,,",", Indskrænkninger i POS·
msa gu ud fra, al det er en
værel under
H d der i NallenB Mulm og
besørgelsen
IWIRe Jom Pakker over e: kg kan Ikke M~~k~ er myrdel og smidt I
mt HI al beo
Kanalen.
eende. over .tørre
J Brsl.lntng,
.. '.tande
IO Kr. saml
Generaldirektoratet lor POlt- og
Hundsirup· Tele~ralvæsenet meddeler:. fø~'
gende Indskrænkninger sker indtil
videre i Besørgelsen øl indenl81ld
ake Postpakker, der skol befordres
med Jernbane indenfor fyn' 'yl·
land Oll Landsdelene øs! for Slofe- Ægtepar be.kudt I Køben8dre, Viggo bælt :
ensen, ThI·
Pakker af Vægt over 5 kg, Pak~elsmede I ker med levende Dyr sam.! vol~ !E.Kebenhavn. Da et Ægtepa r,
lollgere III· min øse Pakker modtages Ikke hl Hr. og Pru Henriksen, Ryesgade
II borg og Postbesørgeise. Pakker med lel- 85, Tirsdag AUen Kl. ca. 21 ko m
al de pu fordærveligtlndhoJd modtages pli
Prederlclll AI.enderens Ri.iko. For.endelser gaaende paa Tagensvel udfor Nr.
,IIeri med med dagglmle Kyl/inger eller 29, blev der afryrel en Række
der stod Ællinj;l'er modlages paa Afsende: Skud tmed dem. HenrIksen blev
Idel havde rens RisikO, nur de indleveres l raml af flere Prolektller I Hove_
brugt eller Tilslulning lil aiguen de Palllog,
det og dræbt, medens hans Hujre ha vde og de ikke Bkal belordrel ove f
stru blev saaret I højre Skulder.
været med lor lange Afslande.
Den dræbte Mands Lig fer tes
~avJl, der
Pakker al Vægt indtil IO kg kan
De cJelles. dog modtages til BIIsørgeise mel· III Retsmedicinsk Inslilut, og Pru
e j adikIl· lem Posthllae og pal Statsbane· Henriksen indlagdes paa Rigsalet Clga· strækninger og tilstødende Pri. at·
fra Bud- baneatrækninger. Opmærk80mhe' hospitalet. Hun hat forklare l, at
lied, lige· den henledes pu, It Pakker (med hun og Manden var blevet Invitearede, al Undtagelse al Ilpakker), der ikal ret lU el Selskab et Sled Pli
f Thisted pII,ere Strækningen Parris-Som· Tagensvej, men Invitationen har
lotut, der mersted, lor Tiden Ilel ikke kan
tormentlIg værel falsk, og man
rse. Clga- modtage, lil Po.lhellrgelle.
formOder, at den er fremsal al
JaVde; de
e Bolgl Per.onvogne I God.togene dem, der affyrede Skuddene.
A a r h u s. 1 rafikheatyrer Holm,
al fore2. Distrikt, Aarhus, oply.er, RI der
'V~· .,~y
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Ti}$YJloIi.llliat, !p('l) blev i Gaar SOUl
Væri.!' fOl' Ve1;ul'r dDmt t.il at ~le
Alj.po. N~lseu eu Erstatai~, dl'r 1j.Jlsætt~ til 3QOQ Kr., 8,JJl1 1~ Kl'. til
H~truJ1-'J 4lri,ld &yge~&lis!' fol' af-

holdte Udg(fter.

U"II. NU i "RII'"

Der var ea Del Uro i Luften i 'nli-

sk!Cl i. Jllat.

L\IJtN~ireDaIle

It'

pv

SliQJ).et Ul ~ Jg. q,18,
den VlJI"ede tn K,l. l.J5. En tmlv 't~..
Tid &enere blev Byen overfJlljet,
Mmt M \8 blev clft givet p.\yYerv*rMl
f . "Qak.k~". Der er ikke naeldt GID

o.

S.,~r.

p •

rlU

fisk_JIU'"

o ..'\:'r

Thistod, 19. A pril 1945.
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djge Kaaring i

~ydthy

Sted. Der benvi;i€!,) til

æril.

.skal fin(lp

om~t.

Annoncp

om Indmf'IdelsP til Kaadogen.

Dtralbf>.5IYl erj.qde Fru Ka-

s Q D, Hurup, """av,,",""
r

Dcltag~l"" paa H "nIp
Gaar En~rmiddag. Der

d i
»de K ,.a""o bl, 8. fra Hud,-æder- og Borgerfor-

To Biler sprængt
i LufteR.

Den ene bl•• standset af Revolverm.. nd, da den .ar paa Vej t it Hanrup K OmmWlf'9 Slge-ka:'i..,e.
sted me,d Arbejdere.
bt-slyrPH? i ThL"tPd AmtR
En Rutebil, tilh. Vognmand H i I tleds. Prov$t X o f S q I I e fgaa rd~ der midlpctidig bor i Høt.
talte i K i.rkf-n ud 1,"a Orcl UID .,,'ar i Gur ~Jorges paa. Vej fra
ime kommer, da de, som
Hordum til Hanstholm m«l .·hb~jde _
P, ~kal hørp min Ro ... t.
rp. ~Iellem Hør-dum og Koldb,' blev
onUalJ.c Fru La,r"qn .<;om
B ilen standspt af en maskprpt )[and,
pr tor sine Bør n. E n llodor med Revolver i Haand kommanaJtid ~D afgonende og
derede Chaufføren og Arbejderne ud.
.. BegivJ!nh;,d, .<;om det
llandpn ~f?'g ~aa selv op i Bilf'lQ og
lnaar man mWer dcl bedkørte et StIkk. borL Han standsede
"Mt<lUle.;h UD eje - en
og lagde tr~ Bomber und", Molprr~nd.. l !o,J"r.
hjelmen, hvor"U<lf han for fandt
K OI·t pfter 100 trPo kraftige Eksplosioner',
Oll Bilen ble,' fuld,t",ndi;:t
I
"delagt.
Pa~er Chr. )(ad.ft!l& HuV"II l-Tiden Xalten til i Gaar e!<,s~ ad s e n, [111;0'- ,\lderplrxleredp
en BOmhf' i pn l.astbil paa
tIder 90 Aar Søndag den
Parkering,plad,."n
"ed Hurup Mo, Madsen har n~r"t en
torkompagnj
i
Hurup.
J)('II lilhortl'
fI.J·gtig K one, og hun er
Vognmand
H,'nry
X
i
e
I s e n, Hu'deIse aC en .n~staa(ond"
rup. V('<I Eksplosionen knu te all ..
Pr Sl t i ~~earbejdet, det
Ruder
i XalHIlagcl, og Uit 'D bl"..
! nu, og hendes B ekymooplagt
.-PIl
dm liR <I nu p<1 (' Bran,l.
t.bejdld øk.aJ sliP .... op.
(IlD).
'saa s ted." en Del. ikke
in .\l~nd, h.ris SrlJ er
7

,r

r

tJI. ltM ~e ,.. klll
le Æ gtepar lejrt>d" dp-

'~dplI 12. Xo .."m-

... da Gaut~ hJr

. . . Kr, I 1"!!!IIn"'- tw II .......
lIiget ØjL
Hmd,
i~lI~ • l ~ I s e D,
Hov r ~\'de ~ Retten l

"""'d.

y ........ _.... . .

,J V

ker, og de blev ~
get indbragte 10;;
kommer 23--2400

met ved Lirtebidl
der ca. 2QO() Kr.
Rekor d-Sælgere
dient. Bent; P erll
solgte 5&0 Mær k,
gerne og Listebæ
taget overalL

AIS SJdnnerup F ,

holdt Gen eral
F orm... Gdr:.. NiE
lagde Beretrung c
bet bal. med 2.83:

en K assebebo1<in
har været en_
105 Kr. T il Be

Krogsgaard,
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H

Ager holm

v algtes til Rev'
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Thorshøj i Vendsyssel, men n~
opholder sig paa et Alderdomshjem j Aalborg.
Q.;i:&:;';; .,.-----. ....

-~~

Thisted havde Alarmtilstand
j Nat fra Kl. 0,19 til Kl. 1,15.
Ved 2-Tiden blev der udenfor
Byen i Forbindelse med OverflYvning blæst Flyvervarsel.

Ny Rekord for Dybbøldagen
i Thisted.
,

Dybbøldagen satte i Thisted
1 _ _ T .."A.r..1 ""..,.

i

:f MSI UJl f...!lIl"_hu·~ ~_

..t'I."O"JU~"Ull

ogsna til,

man hm e
de.

bare det

iJket 80rat have
Liv jkke

el' værre
'SC,

Iv,

saa
e ller

ndl'e,

ar Revolvermund mellem
Hørdum og Koldby.
Bilen ødelagt uf Bo1ubcr.
Gennem Hitzaus BUl'eau med_
deles:
En nutebil tilhorende Vogn_
mand IIYldgaard, del' midlertidig
bor i IIordul11, var i Gnal' Morges

pan Vej fra IIordum tillIanSied
med Arbejdere. Mellem IIordum
og Koldby blev Bilen standset af
en maskeret Mand, der med Revolver i Haanden kommanderede
Chaufføren og Arbejdel11e uel.
nlanden steg selv op i Bilen og
kørte et Stykke bort. Han s taud'
sede og lagde Bomber under Motorhjelmen, hvorefter han forsvandt. Kort efter lød tre kl'aftige Eksplosioner, og Bilen blev
fUldstændig ødelagt.

at vort
'e forgæNaade i
er dOde,
vm' for10d ham,
Af Guds
ere han s
Bombe i Bil i Hurup.
om vi leRitzaus BUreau meddeler:
la ham ,
Ved l-Tiden N atten til Onsdag
eske, om eksploderede en Bombe j ~n Last.
.n, men bil, som stod paa Parkeringsplad_
l? H vad sen ved Hurup Motor Co., og som

ilser, om
o? Hvad
'uger til

tilhørte Vognmand Henry Nielsen, Hurup. Ved Eksplosionen
knustes mange Ruder i Nabolaget, og Bilen blev ødelagt ved
den opstaaede Brand.

overhøend al·
e, om Vl•
ærdige

Thisted-Slagterierne modtager kun Svin om Tirsdagen

!lal" fol'-

For at spare paa Brændsel og
Elektricitet.

>rgæves,
:1st, kan

Dir. Arentsen, Thisted Andelssvineslagteri. nævnede paa Slagte-
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Hvis der falder
bomber.
Mange Bombeeksplosioner i Thisted.
Plere DI/er, el Værlialed
Of co O.rllle edel_tI.
Ved 17,30·TJden I O .. , blev
VOl!'nm.nd Svlndlhl Rutebil, der
• Iod p.,kerer pli Møl/evel I Thi.
,led, edeJ'1r1 ved en Bombetlu-

plo"on
bugl .1
cyklende

Bomben Y,lI( b/ever .n·
Io Mænd, der kom
Ved Ig·Tlden holdl

En EJendoms 8eboere
bJælpe lIulv"rleroe vtd
Uek.mpel.e ., Brlnde.
_ Husejerne sklt lI.rl/c
lor HUlvlglerne.
Ud ruS111III r·
f'lIv, ~~: •
Krllleaof%

l., Oll <leUa

Ht.

T::'::"~']':~~::,,~~:~,:,

lirede RedakhH!
A"I. . . l
Tanker .. n.... ende
Cheulfør Byvlnd Jenlen med en gen. Opg.vet under
AlmIndelIgvI. het.ker
Ilor Rutebil, Wbørende Vognmand
I J
p Thom.en, BaglV.II:rd, pu Pre- f.llel.e hl.nd/
der/kJ/orv. Bn revolverbev.ebnet nur der l de
domme er
Mand tvang hllm lU ., klire BJlen
den evrlge
ned pn KlrkegurdlYeJ. Her blev rolll( glll J
der IIllbU1il1 en Bombe, DR BJlen Hu,vaglen '~.;~', eJle
heder anga.~nde Palning sf
blev 'uldl/end/g ødelagt.
Senen: pu Alrenen ek.plode- d'lmme. Men delle er Ikke J
enhver voksen Beboer III
rede en Bombe f Vognmand Hans
dommen, nur undtlges
RIIs NIer,ens Gar.ge pu Hund. sv.. gellge, hllr Pllgl III
bargvej. Oarllgen slyrtede
hjælpe,sI" godl de kan, veØ
Slukning af opSlaaede Btande 0i
men, eg af de Io Lastbiler,
110d I Qarllgen, blev den ene even/uel RednJn~ el Mennesket
lied Brand eJler Sammenllyrlnlog.
delvIst edel.gl,
Hllls
forudsæHer, .1 eler
Ved 22,30,Tlden eksploderede t.ges
Io Bomber I Svend
do<
AuloreparlUonIVærksted,
I
er der :~.~
aps/ea r m.oge
gide 3. Den ene Bombe vir
paa
Gang, og Sil kan
bregl under en Opel-Olympla
del brltsle Braodvæsen Ikke
tilhørende Vognmand Hamann, .lIe Steder paa een Gang,
Slruer, og ved Eksplosionen blev maa 'erslog Itemmesl gn
Aktion
Bll,n fuldslamdig .ødellgl.
de Sleder, hvor
Brande er, og
Inden Bombe vir legt "",'"
SlImmen med
Sve/seapplrelel, der dog Ikke
,Iørre Skade. Ved
smil
I
blev Motorcykler og MaSkiner bolde disse
vællel og lettere belka..!lge!. Lol- komme HJælp. Delle kln
ved el fornufllgl
lele OIpsdække blev ødelag I ,
Befolkningen og
alle Vinduer I Værksledet og
omliggende Ejendomme
med It
(Rit%. Bur.)
Brandbomber
J_ P. Jacobsene Gr.y.
er Jo al
Og laa
En Indlenlle!l der hll"',;;:i:::
pIa Besol!' Ilhllled, I
suledes ,t de
Iii Polillken ;
sammen og
Del her undre, manre, der kommer og delle kan
til Tb/lted lor Illøde Minderne om BefOlkningen vU
I
J, P. Jacob.en "ælde Irem, l'
med at bekæmpe Brandene_
hlu On" I en ellre IBlllj!
En hel Del If de Brandbomber,
Kun enkeJteBeundrere værner om
er Ul kraUlge, al
UlIe Plel ..e den Dleaten
Taget
Klrkl!(Urd ved Thl.led Kirke. Da
ender
blev fældet Dogle Træer, væltede el
Træ ned ovet ). P. Jacobsens Orevkln gu
to
.Ied Oll: ødelagde del amukke,
I
derlor er
nedvenlI,e Smedefernlilllrr,
i bver Lelllghed finlilie/ ube/lkyttet hen. Et nyt
Sil' Beboerne
kln Ikke lkaff", men der ef
straks
HOlme Slql om en enden Grav,
na hullet Klrkepard.udVllgel II fae k,"
Lov Ih al hnrae del, Ul Oraven kln bude p..
bliv, lom I I/Iml, Dage. Di Udvalget hederne, Af den
bar .Irakt .Ja Ul. vidt, II der hele I hver Lelllgbed lindes en Pose
Sind, en Svaber og en Spend
Solllmeren '.ennem ,kai ..,,~
pu, Oraven - hløuke endda
Blom.ler, og det vlJ bll"e bllll
Der ber Ilgeledel I Til/ælde al,
Glæde.
al der udbryder Brand I N.boIlIuell ved det H.... hvor J, P. J•• eJendommen, Baa der k.n vlere
eobaan løvedø Olf døde, grøn n,. Oml. Plfe lor Antændelse ,f
_t bYer
Kommer min lorbl en Iboende elendom, sørges fot,
.tma Aflea O( I.der Tankerne pe III. aU lelantændeligl Mlleri.le,
b.... Iru NII endDa ae ham .Idda
O.rdlaer OR todet
mad Han'øn linder KInd o.
fra Vinduerne, og
ti ..,. tlart VIttIr. Men Ha".. er
geres v.'de. Der
ure I'OØIIInll.1L Ser IIIQ Ikb
p.lles pa., a' det
.... ledIbift... vflde II1I1I Ikb tto,
Oennemtuek d'~'~'
d.l ylt J. P. JacobllRI ...."..
J.
oe Døre .. bnts. Disse
boldes lukkede OK bel,t aøre.
Bn lukkel Dør vII I de
TUII!Ide kunne forblndre
Premtreneen I ca.
bal.
I.rllg bvl. den kan

0.'"

,
B. Hjejlen.

plul Lou.re
6000 Kr.
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etssager, Ej en.anesager o. alle
F~

.!"Ilgl :-,el.

burde være. B i
saa god, men
der med Tid
Bane.
Mar. p e d e
• sIta bet, som b
Flyvervarsel i Thisted.
. terne har vær
Thisll'd havde i Gaar Eftermiddag
ningen' 720 K J
FlFl'ryar~el for 6 . Gang. Alai'men
som Formane
varede fra Kl. 1/,01 till/ ,34. Samtes iøvrigt '
-,
I id ig ha yde det me~le af \' estre
Skaarup, Nie
LuftnNn:;omraade.
der omfatter
J ensen. Tage
.J ~\lallu og Fyn, Flyy(~r\"al'sel.
Jepsen valgte
.\lannpPlioden yaretll' lemmelig lamkes oprettet
ge, og del' var ::;tort! OycrflyYninger,
mer, og J o:
men del' er ikke indrapporter,·t Skasen og Ann'
!ler. Fra Aalborg ml'uUl'l,'s, al By•
Bestyrelsen.
vagten har anl10ldt mange )Ienn,~
serer.
"ker, ~om ikkC' vilde gaa i Be::;kytlpl- \
Til Bold~u.rum. Dct vilde Folk hellel ikk~ !
Fru Chris!'

Det beslemles, at de In leresserede
~kulde ;,oge at hverve )Iedlemmer
til en Foreuing for Thyholm og J~
gindo.
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Thisted havde F1yvervarse\
i Gaar Eftermiddags fra K1.16,59
til KI. 17,34.
Koldby Idrætsforening
har holdt Generalforsamling, hvor
Arbejdsmand Valdemar Olsen aflagde Beretning og Inspektør Johs.
Jensen oplæste Regnskabet,
der

.-.... .

e-""C-I;;

ru

Det e
Slam f
løbsret
læg, v
genne
raadni
paagæl
lednin
hedsIII

-

M_rid_gnln...n begy_der
blev
I Aften Kl. 21,00 02 virer til Kl. 5,15 lage
"ærdøelllyglerne lømdelJ 21,21, Oll' Rolle
men
,'ukkes 4,28.
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Bombeeksplosioner
i Thisted.
Ved 3· Tiden Naflen til Søndag
eksploderede en Bombe ved Indgang.døren til Bagerm. Th. Lar·
sens Forretning, Nørregade 9 j
Thisted. Hele Butiken ødelagdes,
og der akele ogsaa stor Skade
pø. selve Ejendommen. En Mængde Rudsr j Naboejendommene
knustes.
lørdag Middag blev en Lastbil,
der stod i Hotel "Aalborg"'ø Gaard
ødelagt ved en Bombeeksplosion.
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1\ .,lrfrrC.
MIrineforeningen for Th /lled 'lP; Om-

Vda80!sforbud for Tbybolm
•

hoJar Lcudag Aft~n Sliftell'lesfeøt
Ol' JeglDdø.
I HOleJ .Phoni.J:-, Oll !radB PlyverDer er Ira i Dag indlørl UdUng of{ endte Uroligheder var der gang_forbud For Thyholm og Je-

b

II
me ~

100 Delregere i Sp/8nlngen. Peslen Rindø, gældende fra KI. 21 til Klo
b Im\lkl med Taler. Sanee og 6. Bekendlgørelsen blev i Oøet

'k.

ti

udsledt ved Opslag og ved Kirke·
atævne.

B. LOkalforenioR' i Hurup
er var mødt en Sne s Mennesker• Snedsted:Jernbane.taUon.

t

Personto\I

el Møde, L. AB. havde artanTrafikelev A. B. O r e ~ e r a e n,
i Hurup freda~ Aflen. Lands- Snedated, er fra 15. April forflyttet
Sjælland

gføre( Lind bød velkommen Tinglev.
mts8ekr~,!ær lørck i Nykøbing
LA.B ·f,tmen og gav iov,igt

1

~:~e~.f'~:~~j5:~ om Land,·
t vedtoges ar stille en Lokal~

!Ag for Hurup og Ompgn, og
atyrelsen valgtes Lal1d8ret.ag~
Lind, Formanden for Ar~
nændenes faj1forening Marb • ! II
M k •
fIS o ersen,
e aOlker Johs.
m, Konsulent Hougaard, Odr.
. Pedersen,. Aagaard, Tegl~
, er Støvflng Niellen og
Ireklør Kappe!. Til Revisor
Købmand Alfred Poulstm.
lisen vælger af sin Midte
Id og Kasserer.
X

lA ·

till

•

Bombe paa ThIsted
Andelsslagteri.
Pølsemageriet fuldstømdil
ødelagt.

Ved 23- Tiden i Nat eksplodeb . T
rede en Bom e I hlsred Andelssvineslagteri5 Pelsemageri, der er
iodretlet i en Pløj for sIg. Pølsemagerief blev fuldstændig ødelagt,

definitivt o
landsrejsen
af Søndage
ud.at for
sinkeiser.
Det Per
Københav
oaaede fø
paa Af te
skulde m ,
rlksbavD,
borg og
Godstog,
Søndag
Opsaml
afgik fra

og uersallelige Maskiner gik tabt.
Bygningens Ydermure væltede ud
eller slog Revner og Taget faldl
delvist ned, Dørene blev revet af
d Poetkolltor.
Hængslerne, og en af dem tand- men det
~dhJæ'Der P. H. E r i k 8 e n, tes i Morges flydende i Havnen,
er fra 1. Maj forflyttet til Ved Eksplosionen
knustes en
Mængde Ruder i Slagteriet.
2,14. S.
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ted Sejlklub.

der igen
Thisted Brevdueforanlng
fa.r Kontrolhu ••

o

blæsles
Alarmtil.

Thisted Brevdueforening, der under
normale Porhold har en Ma8se Ek8pe~ 80 Ae ••
! nye Sejl/olier døbes
ditioner ved Jernbanen af Duer, der
Fhv, Lal
Staoderbejsoiog eo.
sendes bort til Kapflyvninger, eller (Degn),
j Sejlklub aabner Sondag Bom kommer andet Steds fre hertil,
~undbYI
Ma Sæsonen m
Stan- har længe savnet et l{ontrolhu8 ved Aer.
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26 d •. felte Oufd.
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Biograferne under
Flyvorvarsling.

er ~ødl j NOrl
rd HaOlled.
Hu"ru øt kende
Der mee Iklle _ ' . _ BIllet-93 en Guru j
'er, 'er ..er er . . . . . el.
IOIUermnlct op '
Pul1Uhm I Thllred h .. Ikke for.
~j"gln og koble ",,"llen ". hy".ledel BI"II1lleme ,kai
iii
geml. r",h"r". ,lir under Plyye."...Un,llet.
,edc Æglcpancl udl.r.r BI0II:"'.'e. ".u Thomun. Thiih eng I Tved ,red. I 0111: 0,,\ e. fI.engl forbudt er
I Vigse h~r And . I",llle anielter nnder en Plyvernr,Ung,
ler ved ef lægge 0Jl de,'or gj",de vi I l.rdlll' Ikke
deUe. Oelulilel slrommede Polk rl1
I n vn, Slider
og lil kuode Tulret ".Il forl,nll'e BtlIetler. VI vUde
81 h.m vende Imidlertid Ikke Ind p .. Ulovllabedet Oll
id-, naar andre lukkede Ikke op. Det kon Ikh nytle,
le aldrig o/ftnl· ,I fofk vU I 810ll"fl!ll Wllle, flyve.ilt All var han v.ra/IOller. men hvl' der bl_ea ,t
ter ved Viga" lene,t Kl. 2(l'/4, bClO'nder vi ForadfJln·
sede del Hve,v lien Hvi, der Indtræller PIJverv,nUng
hed. HUllru en under en ForHtlUlng, for\.lletlet "'. mell
a Saugbjerg af!' vi m.. Ikte lukh Polk ud, lør dar er
J "'onl ,I.
lil Haosted
der lem Børn
n Barn, eo /.lilt Vort Bled.
I ed, f O S""ner
Endou i Dag var del Ikke Iykkedu
og en Søn er ,t I.. "or BI.dlo,eendelae I .. A.rhu8
lanet er hhv, ,ettIdIg Irem, og lor .t .p.rl! Plplr og
Fa, lem AI, St,øm !rytter vi det Bf.d, der ,kulde
ti Nors. De er h,vI! "æret udlendt I Lgrd.gl VI h•• og And. Chrr· ber .t I•• Porholdene lOrden ved en
d paa Arbejde. BUforblndel.e. Imodut f.ld trykke' vi
heil! Bladet t Thla!ed. ",'reml vi kon
Ibl'-unt.
shfte EII.'ridtet bertil.
~Rurd, Hvid- Hurup PO.'kontor.
en 26. dl. fejre 25
Poølmedhjælper A. P o d e r, NYlled.
Ilvl t~ndlg Hund· e, fra I. M.j forllyttel fil Huruu.
Sro'gu,d, der
ar pal Thyholm
Ivn lom en d,l'illg. __ _ _~~==~
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Biograferne under
Flyvervarsling.
Der m •• Ikko 1.111" alllet'er, før der .r bl."
publikum I Thl,ted har Ikke for.

.1-

al".. l~j"r
under
I
BlolI
Pru I
Dall Det er ,trengl forbudl 8.
aill.ller under en PlyvervI"Unll,
gjorde vi l ,-,,,d.atl IkJr.e
OHUIllld .Ir"mmede Polk
forlangte aIlIetIet. VI

.," };~:,~~;
tier
fdsen

,.

om
op.

Hverv

og I'yrlnnler ved
, og han pøuede del
.. ,,-. slor Troløathed. Hu,lIu en
slammer Ira SaugbJerg

12 Aar gl. til Hansted

I

dbur!<',
Itøbe,um

de III Nors.

Dc et

I rnøke, og And. Chrlgaar 'Iødig ud paa
''"' . 28 A.r. Borg.rlubll.um.
Smedem, N. Brll&gUBrd, H,/d·
I<un Torødsg den 26. dl. felre

I::~:i~;,:
IUlRcr,

etler

Ind p.. Ulov1111heder
1I,Jr.e op. Del bn Ikke
,
vU l Blogr.. len uneer f1yverer
men hvl, der btæ.el .111'" "
'lO'I" begynder vi Pore.\IIIIn- tomm'
livl. der Ind metier
li
bevæg
en f"or ... tUJlng, lortsætter vi.
Sa
m•• Ikke Iukb Polk ud, lør d.r
,I.
I

kom der lem BIlfII

som Barn, en Kil!
bor
Thisted, lo Sønner
pap Holmen og en Søn er
Ouldbrudepørret er hhv.
73 An RI For leni Aar

af. hvorl~'" BlolI"le,ne

I

Bl_d.

endnu i Dag vir del

Iklle lykkedet

I'~~~:,

lu vor Bladforsendelse fri A..huB
I
trem, og lor ~t sp.re Papir Dg ~:,:'
trykker vi det Blad, der ,kulde li r O
værel udal!Dd! I Lord_gø VI hn· søa 11
al I.. Forholdene lOrden ved tn
;,;",". imodslt P,ld trykker vi
Bladel I Thisted. u.treml vi
Elektrlcltet hertil.

k".

,k,II,

,"

postkontor.
I

l,

I I uIln ftlllvllændlg
I Hvldblerg. Brulgøsrd,

A. P o d e r, NYlled,
til Hurup.

medt

fra Hov. har pOD
el godt Navn
Han er

HvJdbJcrg Haandværker- og
forening, (Ig hsn I~illr IIvllgl De]
Bya Problemer.

Sirenerne led
Lørdag Allen vir der
~:~
over hele Landel,
d
mellem KI, 18 og 20.
vsr slore Overllyvninger,
IIkele ingen Skeder.
I ThIllied blwlleI
90,000 KI, 18.03 og den varede iii
Men allerede KI 21,15 lød
igen, denne Oong

".

Alarmtilstand, det a lblæstea

22,31 var der
23,OS (i:ik over til
. og 00,04 øUer tilbage iii
histand
Afblæsningen lød
I

t. Torv

IDRÆTTEN
T. I. K •• Drenge v.ndt.
Alle Kampe, der I OUt

p!'?'

for T. J. K.5

,
lor h
Tsn.

aflyses, da der
Fom
skslles Beiordring iii Spli- fore

Kllmpen

mellem
Hlllenlev
Dren~e og T. 1. K.s Drenge blev
spUlet med del Resultat, al Dal~
. Drengene vandt 3-0.
.pril

S,.

Danmarksturneringen.
øin
I Gaar ~pJUede5 en lang Ræk ke DeU
J Danmarksturneringen . flldl
.Jf'l!
t
blev:
1903-0. B. 8-0. A_, B.- Kiet,
.Clillng~ 4-1. Randers Ira :

0 _P. 3-2,

c

~

..... ,

UlJYt'

er maattet an~
ITIftll har naa('t
IH'. f)C't er ikke
faa lukket og
paa at se ud
11
ikke faa~
ke fremskaff
der, maa ~i
s. med et lilJe
lad .-Jen paaldler med.
adet, at Illan
Vinduer for
.gt at genlln('

• saa man i
t

hurtigt kan
var f. Eks.

en,

da Ru-

I"jl'l'l'jl.'dt'\b~Il\{'II,

{lI;

yc(i 1I[iddng~Ud

lI\('Jl!l's dl'l jkk~', iJt Trafikken kom
GHllg" j Dag.

r

Flere Biler ødelagt af
Bomber i Thisted.
Ogsaa SkaJe paa Svend Jørgensens Bilværksted.
Vt'd 17.:JU-Tidl'll

j

Gaar bip,' \'U""II-

mand S \. j 11 l il s Rutebil, Ul'l· stod
pad,en'l pau :\llJlJl'n~j i Thi.-.;(pd, nt!('lagt \pd BumJwC'ksplo:-,ion. Dumbt'll
val" hlpn'l (tilbragt af to MfP1Hl, drl"
kOlli

nkJpIH!P

ng ug rl'jl'l1

I H-Tidl'll huldt Chauffur EjII s l' 1\ llli'd eJl stUt" Hutpbil
tdb. rognJllilnd P. T Il o Bl ~ l' Il, Bag~
s~\"iPrcl, 11;HI Vn'c\(,'J·iJ''itol"V i Thi:-;t<'f1.
Eli
Jl'Yllhprhl'\;t.,III1I't ::\lund IvannlUl/il til at kOl"e Bill'lI neJ paa Ki'·kl::
:;aal·d~\"C'j. J-{Pl" bip,· dl'!" anbragt ('il
13omlJl', og Dilt'n hh.'\" fuld."l~t'1ll1igt

-.se~,

o""lagt

. \'p(]

,uHI

Hf'~t('l'l;..-.;_

t

U pJ..t! 'Jl'1l l'
cy, TIlI,..,tl'U,

I

('II
!,I!S

~alllll'

' Kl"l'utUI"t'1"

: .

Ua,t.: I l' n' lil-

. Kaln:o Til
~'.atllr(,1" og
; Krealt/f!'!"

~\.l'('aturl..'J")

leres

.l

l'

l' Il

s Garagl' paa HUlldlJtJr;.:-

n'J. (iar<tgl'1l styrtt,th' ~aIl1Ull'I1, ug af

dt, lo La . .;t h il I' r, dt'l" :->tod i Garagl'lI,
bh'~· dPII ('Ilt' (!t'h·i:-> IIcll'lagt.
'('cl ~:!,:-:IO-Tidl'n , .Hh'.. ; l,k . . plod( ....
H'dt, ti) lluUl)wl' i ~n'lIcl J u l· ;.:- I' 11::-i. l' JI ,i
\ uton'pa I·al iOIl:-.\·a'rkslt-d,
oStrillldgadt, 3, Thisll'{1. Ikn l'lIr lJUIIl~P \al· laKt 1I1Hll'l' l'll Opl,1 Olympia.
t~lhHI·{'ntll'
VngJlIl1<lnd
Hamanll.
~tnll'l". og- \"l·d Eki-plo:-iIOIll'!l hlt:\C 13i-

h'n fulrl:-;IH'l1iligt ,,"!'lagt. Dell undt'o
,. paa i .... l'-

1;~ .. \ugu:-.t.

Efll'l"i:HlI' ....;fl'l"iell faldet" fra

Iii :W, Uktube\ og .JulL'[l'l'je!l fra
:11. Ikcl'l1Iht'l· lil 5, .Januar, bl'ggl.'
ni.l'\" !lll' Da ta mcd regrwt.
Den 4 , Maj aabner Tivoli ug ~aar
ind i l'll ~umnll'r, !-om maa};kl' hlivel
dPll ma'l"kl'lig::-;tl" i Etabli~~(,U1l'nt('ls
lang!' Tiha'l"l'l';;l'. )Lan hal' pngagel'el
10 Maud til at tn.ekkl' RUhchebanpn,
og- lJgsa~l Ilt 'Il bina \ 'ogn og BallUl1gy Ilg\'ll i-.kal gaa Yl'll Ha.anukraft
Paa d!'l Inr .... \lll\c!nc Al'Pl1as Grund
J'l'j ....;tll· IliJ"t'klul" :.-:;tig Lommet" ~il ~to
n' f:irktl."-;tplt I1INl Pind:; til 1 't00 \[('11j;).

ue

IH';.;kl'l".

Andelsslagteriernes Landsnotering
:!~._:?~ .. \I)1·il. Cforandret.

Rutebilerne til Røde Kors. Og~a.a
na'kkl' af lb Bilrutl'J". d(,1" uugaar
fra
Skin' (tg- Yl'jl!' l'l· midll'rtidigt \
hh'n'l .stantbt't. forrli RulpbiJt'llW ('1"
hit'i l'l ~tdh·t til Raatlighl'll fur Hud l'
l'J)

Ht'IWn' Jlail .Vtl'Ill'n l'Ksplutlel"l'c(l'
HUllIut' i \"ogllllld_ Hall:-> Hii:-.

:\ .1 (,' I s

Skoleferierne. U [Hle)"\' i .... n i[lgSOli~1 istt'l"il'l har ta;.;hal, at SomnwrfPtl('ll
,"pr! Slals~I-.()If'rll(' og Soro ._\1..;).<1"1111
ht'~Ylldi'1" :!:i J tlni og "arN lil (.!l·n

~()mh(> rar lagt \1'(1 SH'j . . l'ltllparuld,

l\llr~.

De aller8este Me·
Amt reaset for
~Icn

man har Eksempel paa, at e

"
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UhU II 1l"'''l l'(.:,nl'

I

J llls t e d

h a ,' t n l\lt .
JJ h->ldlliuO' rllt
stort' ml re'

III

(:tU8

Cl'

ikkt

Jkn $idstt· Till har gin:'t stor Travl_
n
hed for Thistt>ds GJarnw. tr(', oS{ det
t
Sporg~ma31 mt' IJt.'I' si~ uvilkaarJigt
om GJarnwt-;trt>IlC'!) LagrC' kan str~kk~
til, h\-is l'ra\'Jhc-dt'Jl Eknl fortsætte i
r
den nærmeste Tid.
Vi har talt meJ Glarmestt>r J. Chr.
J o h a n s e n om Sporgsmaalf't
o
efter h"ud han oplyser, ser det' ikk~
for godt ud,
- Lidt er der paa l..3.g('r pndnu, sj~
.((er han, l11{'n der komml'r Ingen Til~
fort-;!er til Landet og l'r ikke -kommet
dd df't sidstC' halve Anr. Jf'g har bC'~ti J t l'll Del \ 'inriu('~g l aR, Jllf'll det komm('r ikk(' .•1p~ kan faa nogle ga l Hikf'
~ma Jl c TIudt'l.' o~ nogl't .Matglas, og jeg
t ager naturhg\"ls , hvad der kan hlive
1\f<1n har i annre Ryrr maattet an:
vende J\IatgJas. hvor man har naart
Runden af n"hnJdningefllf', J)f't ('r ikke
rart, m('n Folk kan dn tua Jukkf't og
maa jo saa ~h·p A. fkald. paa at se ud.

-

mere~

Spe]lglaHuder

kan

ikke

faas

- Xci. (Ip lad"r "g ikk., fremskaffe.
H vor der g.lar Rutiksrudl'r, nlaa \"i
~ttt' Træ for o~ nojps med et lilJe
H ul. saa Folk kan .... hva,l den "aagældeJlde Forretning handle!' med.
Det har \:l'rf't· tilrIUlIl"t, .at man
ikkf' skEl J hrugt: dohhcltt> Yinducl' for

Tidrn ~
- J a, det \"il \'ærC' klogt :tt gl'mnlf>

tit' dobbe lt f~ Yinduf'l' hrn, ~H man i

TiJfæ ld ,' aC knu, t ~ 1(u<lcr hurti~ kan
lukke del " is nwrl dem. Det var f, Eks.
T i lfæld<'t psa l'olit igaar,!c.i. da fluderne,gik d"r,

He$teopkøbet aflyst.
Lnnrlhr ug 1111111 h'rjl'l~
l'vrllld"aj' Ull'd,J.·

. c

)'fudt'll Chri!.tofff'l's"II, \L (·kalllh.l·1' JohnJl I1 I':i Cla ll ::iI'Il, KOllsuh'lIt Hou~a;ll't l ,
Gd I' SOI'l'lI P t.·dl'l'~!'Il, n{'f~,
T t·,l.!'h;,·lh .... '·jl·1' !:-itu\'rillg Ki('bl'!l o~
Billlh.dil'l'h.tul' haPl)"/. :-;om RC\'i:;Ol'
, algt" .... K ubrnand .\ lfl'. Pli u !.sl'n ,
FonIl. ful' ti .... tlq·1. lundok. ::3l·l~kah, {idl'. Kr. KII,tkkt.. . I'I.!.atll'd,
til.",a,gde 1,:lIHlhor"I'l'lIll1g'PJ1S ~tuttl' til

I d,,·jJol. I.H::;. Liml ,lulletle \1u,l'"
mt'd at udtalt OI1~kf't olll rt gout
H" . . t1ltat Ilt' 11t·",te nf dl' mndlt· tPglH'dt ' Sig' ~trHks "'oJll )Il~dh·Ill!lH,lI·.
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Ingen Tra•fik paa Fjerritslevbanen.
Eft!'!' at (;orlc.:.tllgd fl'.t !··j,·l'I'il.... lt·,·
hanl!' lI[ltlf'l Thbtt'd 1\.1 t fI,:]O i ,o\f.
It's. hal' dt'!' Ikkl' ';l'I'l't Tl',lIik )la.t
Fj l \ J'I' j 1." IpyJWI1 t' II, (I g- ,('cl \I iIld a g~ t i ti.
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Flere Biler odelagt af
Bomber i Thisted.
Ogsaa SkaJe paa Svend Jørg ensens Bilvæ rksted .
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Bomber i Thisted.
Fh~l'e

mr "ildCnrende
n er nu vendt
Sjæles Hyrde

,d.

Il

alddg glem-

skrives med
vildfnrne. Snn
rsna meget at
.," at hnn i sin
til han fandt
n

'lemme, at V01'
d ligger i disom til eders
ynsmnnd. Der
lepunkt i VOl't
~r vi fra vor
Vej, hvor vor
r foran, hvor
med os og le-

de.

Ted det elske-

æJs Hyrde og
let dog ikke
er det, Jesus
aver jeg ikke
Il behøver jeg
efter Udgan-

der omgiver
t regne med,
leløst fast,
ke endnu er
laa ikke Jade
ed, at saa
alvdel endat Redninom til ham,
_ _o

--_.k Mand, der
ing. Begge

Folk paa deen Glæde, Ilt
Stillinger,

1.lednrdeling

BUer og et Automobilreparu tionsværkstcd sprængt.
Ved 17,30-Tiden i Gnar blev
Vognmand Svinths Rutebil, der
stod parkeret pM Møllevej i Thisled, ødelagt ved Bombeeksplo_
sion. Bomben var blevet anbragt
af to Mænd, der kom cyklende.

\ L. A. B.-Afdellng oprettet
i Hurup.

Fr-

L. A: B. havde i Gnat' indbudt. til
Mode 1 Hurup
for at. faa dan nt t en En E'
.
Lokal forenmg for Hurup og Om- pe HUS"
egn. Lnndsret8eagforer L i n d bed af BraJ
velkommen og understregede Beserg
tydningen af, at. man ogaaa 1 Sydt.hy var med i Bekæmpehen af ArVed 19-Tiden holdt Chauffør bejdsløsheden, der baade haVde en
H
Ejvind Jensen med en stor Rute- økonomisk og samfundsgavnlig SiTill,
bil
tilhørende Vognmand P. de. Man havde Erfaringen fra sid'rhomsen, Bagsværd, paa Frede- ste Krig med den store Arbejdsløs_ at frE
riks torv i Thisted. En revolver- hed Ved Krigens Ophør. Nu haa- gaaen
bevæbnet Mand tvang ham til at bede man, at der var Interesse for ver u
køre Bilen ned paa Kirkegaards_ Sagen i Hurup.
Alr
vej. Her blev der anbragt en
Amtssekretær J o r c k talte der- ~atte'
Bombe, og Bilen blev fuldstændig paa som ved Møderne i Thisted og naar
ødelagt.
Hvidbjerg. Han nævnede, at der i donu
Senere paa Aftenen eksplodere_ Hurup allerede var 30 nrbejdsledi_ den,
de en Bombe i Vognmand Hans ge og det samme Forhold gjorde lig ~
Riis Nielsens Garage paa Hund- sig gældende i adskillige Kommu_ Hus
borgvej . Garagen styrtede sam- ner. L. A. B.-Filmen vistes.
hedi
men, .og af de to Lastbiler, der
Lrs. Lind forelagde derpRa end,
stod l Gru'agen, blev den ene del- Spørgsmnalet om, hvorvidt der ngl
af1
vis ødelagt.
skulde dannes en Lokalforening.
Det vedtoges og Forslag til Ved- gar
Ved 22,30-Tiden iafles eksplodeat
rede to Bomber i Svend Jørgen- tægter vedtoges.
Til Bestyrelsen valgtes Lands- Ve<
sens Auto-Reparationsværksted,
Strand gade 3, Thisted. Den ene retssagfører Lind, Arbejdsmand de

Bombe var lagt under en Opel
Olympia, tilhørende Vognmand
Hamann, Struer, og ved Eksplosionen blev Bilen fuldstændig
ødelagt. Den anden Bombe var
lagt ved et Svejtsenpparat, der
dog ikke tog slon-e Skade. Ved
Eksplosionen

blev Motorcykler,

Cykler og Maskiner væltet og lettere beskadiget. Loftets Gibsdække blev odel agt, og alle Vinduer i Værkstedet og i de omliggende Ejendomme knustes.
Thisted havde Ala.rmtilstand
i N at fr. KI. 0,32 til KI. 1,40. Der
blev derudover blæst Alarmtilstand
flere Gange, men det var en Sirene
udenfor Byen.

80 An •.
PO<.:jikontrnhenl.
Enkefru KriRtiall,'\ Y d e, 'l'histed, fylder paa
~landng RO Aar.
Fru Yde Cl' foelt pnn Teglgaar• .
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Prn_

Morten K.ristoHersen,

Mekaniker

Johs. Clausen, Konsulent Hougaard, Gdr. Soren Pedersen, Teglværksejer Sto\' ring Nielsen og
Bankdir. Kappel. Som Revisorer
valgtes Kobmand Poulsen med Ar-

kitekt Andreasen som Suppleant.
Formanden for det thyl. landok..
Selskab. Gdr. Chr. K n a k k e rg a a r d, Hassing, tilsngde L~ndbo
foreningens Stotte hl Foremngens

Arbejde.
Lrs. L i Il d sluttede derpaa 110det. De fles.te nf de cn. 30 modte
h:1tnede sig ~om Medlemmer.
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Ulovlige Kartoffelopkøbere
afsløret.
Pun Foranledning ni Bedsted
Vagtværn blev der i Gasl' nf Yn~t·
værnet i Hontum foretaget Vnder-~oge18(, mod d~ to tidligere omt.alte
Sort Borns nnndl~llde fra Bedst~d.
:\lnrtinu~ Jør~t:'ll$tln og Peter ::'t1ll1_ _-'-_ _ _ _. . . l \. • ". - j

..:;;;;.;:.;.:;c:. ~
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Flere Menne.ker dræbt og andre ••• ret
K ø b e n h a y n. Under Skyderi
lorskellige Steder i Byen, særlig
i Kvarteret omkring Nøtrevold,
blev i formiddags et An1al Per-

forsøgt al gu i. ennem
Olas·
rude, H. C. Pelerlen,
gade 4, blev indlagt pas
larn
munehospilalet med Slmdøaar
Ballet den
Ioner raml al Kugler og dræbt Hovedet, og Prk. Tanggsard,
eller S88ret.
Blomsgade 4, der havde
Srandl de dræbte er Bog handler . sig el CheCk, blev indlagt

medhjælper R. Jørgensen, KIerkegade 23, og den ca . 25-aarige S.
V. Christoffersen, Nørrevoldgade
70. Den 5·aarige Nanna Petersen,
Landemærket 34, blt:v indlagt pas
Hospitalet med IOlSkaaret venstre
Ben. Hun havde i Forvirringen

Rigshospitalet, men kunde ,enere
tage hjem. Endvidf're
Pru Nathalie Leska, Vendersgade
24, ved Skud i Laaret lait:
bragtes til HOMpitaterne syv døde
og otte surede.
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.Flre Mand omkommen.
og tre blev .aaret

A 8 ' e n 8. Motorskib t .Ann
Helen Clsulen" al Kolding, tilh.
Rhededet C. 08u8ell, lorlisle i
Aftes elter en Eksplosion undavejs tit Brunshuse, Illurn"" og Hel·

--_., ...

Aarhus-Rutebileroe tilbage

dige

ael
A a r h u s. De lem

Aarhus RutebilstalIon, der i
dags udhantes til Rede
ors,
vendte i Our aller velbeholdne
Illbage til Aarhus Det er
muligt, at Rede Kors paany
disponere over dem, suledes al
eBkelle Bilruler ikke straks kom·
mer I Oang 'Ilen.
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Yl'd Sith'll af, It'd Qgsaa Skade. La:-;thilt'll tilhol'te- Vugnmand P. O. S ol' t' Il R (' n, l\lolll"'<,,j, Thislf'tI. 120 HudpI' i Ifote'lhygningcn og dpn liJsto_
dl'ndl' Teatel'bygning bh'v knll~t.
(RB.).

ladp SitlL'.
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hal' ikke haft
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har
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nsen og H urods ::;in hnjt·
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'01' han kan.
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Eksplosion paa Thisted
Andel sslagteri.
Pølsemager iet ødelagt af en kraft ig
Bombe,
Ved 23-Tiden Natten til Mandag
rkl-lplodrl'f'dp en meget kraftig BOlUbe' i Thisted Andeb-SvillC'l-il"gtel'is
P"hwmageri. PolsemagCl'iet, del' el'
indrettet i en Fløj for sig ud mou
Thisted Havn, blev fuldstændig odelagt, og uel'stalleligt Maskinel'i gik
taht. Bygningens Ydermure "a.~ltede
ud eller ,log Hevner, og Taget faldt
delvis nl'd. DOI'ene blev I'evet af
Hængslel'ne, og en af dem fandte~ i
Morges flydende i Hampn. Eksplosionen knuste en Mængde RlIdCll' 1
Slagteriet.
(HB.) .

Atter et Brud paa Rigstelefonens
Kabler.
Il,,1' er i G,lal' paany ,kl't et Brud
Ima Hig,tl'll'foIll'n" Kabel i Lillel"",!.
Bl'uddet hal' Ill'virket, al dpI i Dag er
111l'gl't ,ansk!'ligt at faa Tl'Il'fonforbindebe Jllelh'Jll Thisled og Kol>enh

r:

1

K.F.U,K

En smuk Afsl

F rk. P ed e r sen
K. F. U. K.s
Lokaler var fyl
Afskedsfesten f
dersen i Ga;
haft sit ArbejdE
Hun skal til 1.
st:.kretærposten
mange Medl. fl
Aars Afdelinge
deltog, indlede<
Form., Fru J \

kretær N y r u l
tale. Det er Cl
tager Afsked f

har haft sin I
mindst, fordi r

e, blevet knyt
ti! Arbejdet
Men samtidig
i Forhold til d
til at løse, fa:
lost daarligt.
bedst at være
Arbejde, ford
TJenere. Vi sa,
er det, vi træ
aL se opad. V i

en Række goc
over paa F:r
Thisted har v
Man drak

fa ldet ved K oncerten

li l deu Tid.

O-l'Qdag Ut'l1 ~6.
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l'S .4.Iaeren'" kom
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ru at kende. I
Chl'istpnsen til
r af Kobmand
ejes af Albert
ft('J' giftede han
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Je Skole. Hel'
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r. Til EjendomI Eng i Tved og
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i FUfl til Furt.',
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[ark ,,111'" Eug,
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Publikum ogsaa denne Gang var fuldt
u d tilfreds.
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s C h r i s t e nNos:s ... lh. Vig):;u,
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li nger og ,"a 1"-
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Nye Bombeeksplosioner
i Thisted.
En Bagerbutik og en Lastbil ødelagl.
Ved 3-Tiden Nalten til Sondag
ek~pJoderede en Bombe, der "at' anbragt ved Indgangsdøren til Bager
Th. L a r ~ e n s Forretning, Nonegade 9, j Thi.ted. Hele Butikken blev
ødelagt, og der skete ogtiaa stOl' Skade paa seh'e Ejendommen. En Ma'ngde Vinduesrudel' i det omliggende
Kvartet· blev knust. Falck bl'llgte 17
Ruller Tagpap til at dække Vinduerne til med.
Lørdag ~fiddag blev en Lastbil,
som stod i Hotel " .\albol'g"s Gaard
i Th isled, ødelagt ",d pn BombeI'ksplo,ioll, og en Rut,·bil, dpI' holdt
\,,-,,1 SirJr'n af, 1,"1 og",a Skade Lastbil,'n tilhu .. le Yugnmand p , O S 0r l' lI:o; (' n, .\rnJlp\"cj, Thi~h~l. 12H Rud" .. , Hotelhl gningt'n og dl'n lilstou('[ule Tl'at~rbygning bk·, knusl .
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Eksplosion paa Thisted
Andel sslagteri.
Pøl semageriet ød elagt a f en k ra ft ig
Bo mbe.

med nen,! .;,"0;;...........
••
Indtryk af, at Folk er særli
"'~e.

~.

at; plante Læ, og Læhegnet
første Betingelse for at fa:
af Haven. Det kan ikke 1
først at plante Frugttræe
bagefter tænke paa Læheil
_ Hvordan skal den ic
indrettes?
_ Man bØT gaa frem ef'
deling,
saaledes at de
Frugthave, prydhave, Kø}
er.delig selve "Rammen"
Der er meget, der bØf '

det kommer forhaabentli~
_
Og De tror. Folk el
nok?
_ Naar der dannes en
det jo altid et Udtryk
saa jeg tror, der er go
for i Løbet af nogle f,

mange af Manglerne ret

Sekretærskiftet i
K . F. U. K.
F n s m uk A fsk edsfest
F r k. P ed enen ,
K. F . U K S Festsal
Lc.kaler var fyldt til
Afskedsfesten for Sekr
dersen i Gaar. FIk.
haft olt Arbejde herop
Hun skal \Il L Maj
Kkrctærposten i Oden
mange Medl. fra Y.
Ap ...

Afde1jnven o

modighed til
rk. Pedersen
~

Arbejdsaar

Aarene

1

i

ved de forJuul Sø-

'edersen for
delingen og
~. Der blev

. fra UngAars Afd.

fornøjelig
etæren og
en Tak og

!1

i den nye

orsom Ai~ger sang
'e*" og op-

i.

Et Par
: talte dert 5taa i

.le Optrin
.. Bevægel' sen Feiden, der
! Fest, der
'et smukt

inmer det
~. om vi
~ldest og

Kt'IUl'Il~ldr\l·rlll· .

U \: l

UH\: Ilal

IIU.'l\:IL·~

dre. t'orstander .Hl

sh'm', synes ikkp at ,'ært:' talrige i

.1 !!Ddt Foredrag

..\al'. Dr'r hal' kun ylt'I'et meldt om et
cnk(.Jt ~\ngrl'b af disse Lan'er.

dragelse.

Mange Sirenesiunaler i Thisted.
Lordag Eftermidda!! og Alten nr
,-i:"tnok dl'l Dll'1Sl urolige. ,-j har op!eH't C'odnu i Thi~ted m. H. t. Sireopyanding. Der var Flyn:'n-ar~el to
Gange i Lubet af Lordag!!n, og hel'Dlf'd naaNie Thisted op paa Xr. 70.

UesudC'1l \"ar der Alarmtilstand to
Gange, og ind imcljeffi disse Signa101. som Brens Befolkning jo har
faart Besked paa at rette sig eftel.
lod and re Signaler mindst lige ""a
mange Gange. men ikke sammC'nfal-

dende og ikke beregnet for ThistedBoerne. Det var ikke let at finde ud
af ~IeniJlgen; her er den;
FljTN"\"arsel X r. 69 18.03-20.03
Alarmtilstand 21.14--21.48 .Aiarmtibtand 22.30 FIyw"'ar",,1
X r. 70 23.08 - Alarmtilstand 0,02.
- .~ fblæsning 2,14.
Xatten til Mandag var der Alarm·
tilstand f"a :l3.03 til 0.5i. Mandag
Morgen atter Alarmtil"land fra 9.0!!
til 9.20. \'arslingsignatet var ikkP
helt godt. men det skyldtes en tek.nisk
}'ejl nl<! FjernstjT'ngsanlægel.

rsen er

Hvidbjerg Gymnastikforening

Stauger Ar-

havde Opvisning Lørdag Aften. Der
...ar stor Tilslutning og livligt Bifald.

at det er i Morgel
thy HusholdningsJ
ralforsamling i 'I
Bnit.aa('t

Svendeprøve so
bestaaet af Vagn
lev, med 21 Poin1

udlært hos Mas
Rillersl..... Skuerr
Sommer Nielsen,
arbejder Chr. Ch

OpTrnsnin
Hassing- Villers
udvalg bortlicite
rensningen af A.
gen fra Skyum o
Gudnæs. J ens M,
berstoft, og J aha
lev, fik Arbejd
Or. pr. Ib. Fa\"T1
rensning af Aarr
Hddb;Cg j
holdt Fredag Aft
firmandfest i Mis:
Form., Arnold C

Velkommen, Lær,
talte, og Pastor
ted. Aftenen.

Pladsbillett"r ti

lomst. Annon
Il.S.R.s Rutebiler
den 24. afgaar fr
we.;<-f'I".Ld"· 1

Deltagerne sKulde være IiJimuiWW"'Kl.]r:g:-ø~r::e8:-:(
21. Der var fælles Kaffebord og MuAfblæssik- og Sangunderholdning.
Hngen l
maa F
For-

Spærretid paa Thyholm
og Jegindø.
Ved Bekendtgørelse under Gudstjenesten i Kirkerne paa Thrholm og
Jegindø i Gaar og "ed Opslag paa
Egnen blev det meddelt Befolkningen. at den ty. ke Væmemagt fra
Søndag den 22. April og indtil videre har indført Spærretid paa Thyholm og Jegindø. saalede at ingen
maa færdps ude i Tid rUJIUPt't fra

o, . KJ. 21 til 6.
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Gennem RltZIIUS Bureau med.

dcl('.<; ;
Lordllg Eftcl71uddng blev en
Lastbil, som stod l Holel "AaJborg"s Gaard i Tltistoo, odelngt
"ed en Bombeeksplosion, og en
Hutebil, der holdt. "ed Siden af

led og:s.'l..'l. Skru:lc. Lastbilen bl:
horte Vognmand P. O. Sørensen.
)Iollen~j, Thisted.
126 Ruder 1
Hotelbygningen og den tllstodcnde Theaterbygning blev knust.
Livligt i Luften.
Thi~ted har siden Lordag Efter.
rnidndg opJe\'et fl ere SITench} l end
JlolI'l!n~lnde for Særlig /faIt \'ar det
Lørdag ~\ften KJ 18,03 lod der
Flyn!rvar~eJ.

kLI-

r"

Den a(\·ar.~I(!dc'" (urIIl
to Timer senere. KI. 2{1,03. KI 21,15
blæsteR der AlnrmtilRU\nd, der nf·
var51edeR KJ 21,18. Igen KI. 22,at

'"
ren

lod der Alarmtilstand. dcn

'/lf

h·dl)~

nfvar~·

KJ. 2:1.08 "lll'r /'dten~ $rIk over
til FJy\('I'1.·llr.~"J, "Cl' \'ar('(!e til IO.
0."·1.
.In
Vilr"Jinswo f(Jk OV"r I
AJ"rmtil,.t"lId. ~Olll fl'r.~t a(\'ur"I."
nl'S KJ 2.H. Det ,.,.,. ('Il droj "\f{('n
for J~IIf1 b"lIk.vt to:l ~c sm:1n dllknbet

lIrkll hlwstclI der Alurmhhtllnd
KI. 2.:,oa, der (l(var!led(,. KI U,5-I
j

:\Iorg.! var dr.r AJarmtil~!and
(rn 9,IJ~1 tIl KJ. 9,21.
j

,,-

,r

i

,

IInmlliij"e ;lledJ~mn1l'r og ttlgllll Hu·
,""r. 111'01' m,m mnll1!(- o""kll det..
Dc nlmindehi!c Skll"ll~ VII Ikke ko·
sI.' noget, InDriIIIod ngtl.lw Farve·
.. krtL 'I' YII kOl'tc l'n Smul ... Ilk.~tra
fol' d:n enkelte K(HI"ul(,!ltl'n vilde
OlOlan gernc have ~1't"eIl(!1 SPI'Ojtll'
kredl\tl udfra den h"nd~t-:erlllnlf, nt

uden Sp,ojtnlJli! kun mnn Ikke
vente ntionlll }<~rui!ta"l, milli dette
Spol'j.(>;ll1ual hnr I1\n" udskudt 111
bedr(' Tider l f.,obet nf Sommeren
'I

l ill' bll\'c flerc M:trkvandnnu-er

~~ ~il

Vmler Foredrnl!" ndski\1ill<;!
Steder. Kon"uJente~1 VI] for Frem·
tIden f"a Træffe~td hver LordlIg
pIIa L:lIIdboforclllJlgenll Ejtndom

I Roscnkr:IIlI:t:jl:adc.
60 AnT.
Fru Klllhrine Anderscn, Ul1erlt\l.
jl:rtnTds .,laTk. fylder 60 Anr pna
Fredag,

Sng om en dod lI(' f!l for O'"Ct·
yold lt i ft:srellen.
Overvo]dl!"llt~rctten ror H andel
med Husd\ r holdt Lonla!l" Efter·
mi,ldrt~ ~I"rl(' i Nyknhing anSl"Ullen·
d,' EI,~tnlllinlt for en lIc>ll He~tel'
"nr af Gdr. Vnlt!. l'l·ojt'illa.\n!
:'lkinnerup, /1011It !tI l-k~tehZllJd]el
:"Ira' tin Bjrrrcgunrcl, Th!~ted, Ol
"ort f'fler val' Jlc~l('n dod Bj(,!I"(,
1'1\,1, d

vcd

kni'\'l'lh'

Voldlltltcl

ErOlp.. gaurd dllmt. til Itl cr~tatt,
IIf'~h'n, mt'n Vold.l(ifll'n domIt' fle

l:i RilfllPk IIljnnlct i .'\) kllhing.
Tyv,'. d"r lInb.l( lIR' "r kommd
.lwrelHlt·, har N"aHul til !..'Jrdlll!"
Ja let ('n Kud!' itu til BrlJdri'lIl'
ThlJrlllf·dll Automobilrorn'tlliJuc i
yk .. blnu- 0.1( h.,r ",ljl<l1h,t 15 Bil·

rI' tidlh!t're I~jerl' aC Ile.~ten Ul a
{·nl:I1t., d('n, Sn)tE'n bh,\" t1ulhrnl\"
rtil' 0\ ervol d!!, l H!\rl't tell. ov dl'll ni'
d I hl'stod IIf Uomnwl" Br-!{lrUI

(I k, ,I r ""r mOllkn! IHla Uilel",

',lt' t' 'na(l~fo l'

Hf\n~('n

ffil'dlem

(Formand),
lIoTMtllClf,

(}

\ tI:"I1

J'mt~r.lfld~
J\!I~\'ls

0,

. Cl 'I"t, l

tnlng III

•••• z

.......... .... Iu,

«.._ ... op "'Ug1tr

~~~~~~
Overord
I. Maj ,
•
Værnemagten nlhotder On.dllg den 25. April 1945 Ira :C1, 14-li
! Hansted med SkudretnlnK mod Nord, Veølerhøvet. Ved dlllrlll!;l
afholdu samme Skydnln" Torsdag den 26, da.
'Tea

I

Byggryn

•

•

Inng

Byg. Rismel

, øster-

"·7

al Aarets flnllttthylandske Byg tr nu I Hand,lln .
(.k.lraflno Byggryn) •

In

D,lIk.I",.1

Aktlelellk.bet

~~

_ _ _ _Ihist8d Dam mølle

en HehOlll'/Je/(,,,,,,,, .,,,.... _....
K~bbere
Bn DaHer er 11'111 m~1J U~;~. Dage.
e,erens
Løn lum l1(IXI "r. Kon,e øt~m, m Jenl TelCfonreknlker Laursen, Nyk"
• Fisk il
, K
Pr. Anion
Dwv>K, . bing, forhen H uru.
P
M a k 8 i".i.v.deer pø
Vllr ,"
a ~.
Svlndborl/'. .Køb.lum..........
gl('s A. P. Knur.en,
2OIJ/J Kr VurderJnllllum
rilkonr,olnedel •• b,ejde. ,I or
f.U Bestyre/- plu, Loure
'
T,ren med Piuepri,ordmngcn, Idet

l

',"ChV""V"'"": ~.Kr;'r.

Ch,lllenen.

Od

BOdK",.,,',.'.u Den langsomme

enlenrer Ul Henrik OI,I.le/l.I", Bo ;;;;;; K Vo,~ N. Ju5!e' 11,500 Kr. plu. LOI;re 14,
r.,
iieisen, Til derln8"'lum IUoo ,. 8 d I d !II Im-

lJudwllge/
~!ell, KJII·

postgang.

I

har rejaL Spørg.lnUltt om

m.r~rø.e Mall,irnalprisen pu Pilk

øt a Mak,imalaVlncer _ Del h,ævdu

PosHoret iii AIlIbo" betyde' med,.

II del er

M.ktlm~lprl.erne,

nem lii,older Uds.lgllprllen pal
lom
e Iroda den Nedglng, der
~:8:lro::Pi 'Setalingen til Piskerne.

Pra 1/111.· P~deflJeIl,

e. e Kobelllm
~',~eIKr~~~:II!~~.!:d~~e;oo Kr., Vyr-

neppe (lorea Porbedrlør.
POltvæsenetlorhandler lordTi~.e~
,m Q ennemlørelse øl et lig 'Il
derln,
..
um
15,000
Kr.
ri
•
nI Oprer_,...,."'~~
Pra ImmAnuel D/areæt. Bed,ted, I PosHog i hver Re/mnR
/ ,,..... =
_
rH /nllv Peder.en, BedSled, Koheøum holde/ae n al posrlorbindelsen m~ ;
g, Hvid· 30000 Kr. plu! l.o.ore 26,000 Kr., Vur· lem Iyl/and og K,'benhavn.
c
Au,' . deling"um
'
'
III disse PosUoj('
IP,OOO Kr.
er M
enmgen,
K b I I Oi
Smuup, Pra Tomrer HI"' C. Mad.en, Bed- skulde Ilsa mellem 0, en.laVI Bftl
II Land· t d en lb. Møller Chr, Morllnl!', VII- A./borg og lJIarl hur I Thisted
d
~ I 1940 I' ~'~V K"b~Um 10,500 Kr., Vurderlng.- ,it Hul> til, al poslsa/lern~ a
denne Vel kunde komme hu r/Igere
Han bar .~m.sOOu Kr.
Søndegene IIdkemp
923
1
og p" Enkerru Martine Or/Llen.en, her ti/ Egnen.
d.
I København
~r Vice· Rel. III Herlul CbrlltenEen, Hurup.
Imidler/id .nses del nu lor .~;
li.
KOb~lum 8500 Kr. plua Løsøre 8500 Kr., I,nligt al POlillogene i Frem.tl en
K ø b e n li a v n. Der foreligger
,
•
d
d
alle
Slalloner
'BS rup, Vurderlngunm 8500 Kr
mn .tan Ile ve
Ile nu Navne paa de syv Personer,
Syge·
Pfa Hrnrlk ChrIstensen, Boddum, tJJ undervej.. Hidtil har post!oge
der blev dræbt i København unde r
lødl I Laur. Jensen, Relsgurd, Købesum kun standset ved alerre SlsliOåer~
pie/ede 16,200 Kr. plu, Løsøre 15,800 Kr~ Vur- og nODr denne Mængde al n.y ~! SkydnIngen Søndag Pormlddag.
I Løbet ar Mandegen er en al de
de en derlngnum 10,100 Kr.
holduieder nu kommer Itl,
deres Pra Herold jepsen, Dover, lU Evald Turen mellem Allborg og Keb~fl' saalede død paa Kommunehospl_
limen, Pedeflen, Boddum. Købesum 21,JOO havn selv uden unormale ForsItI'
Illet, sule des at del 5amlede
ro/gIe Kr. plus Losøre 9200 Kr., Vurderlngs- keller II/le del meste al. et Pif
I ~de J .um 12,600 Kr.
Døgn. Der .yneli IIlIs~a 1kke al Antal Ofre er steget til olle, De
mde, Prø Kr. M. Nlel,en, Floulev, til Peder være noge/ sErlig g?dl I Venle Ira olle døde er:
eller- OirJlten.en, Flonlev, Købesum 11,2(19 den Klnl, nalr del vd lage Cl. Ir.e
Murersvend Svend Morlen Chtl _
pal Kr., Ikke lænk. vurd.
Døgn med Posl fra København 111stollersen, f. 18. August 1912,
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Thisled.
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Tbybaoeo modIager Itrer
StykgOdS.
Slalsbanernes Godskonlor

Konfirmanden pIA
I

p

'k
rædl e-

stolen.

II~e~ ~lhISk~~æ~:I~tlg~~r, ~~r:'~d~SI~~:~ 5Ijn:~~~::s,'I~~lg~~~ d~~a~S~~~:~~

HlVdrupvej 23, gift. Ugift Bog_
hlndlermedhjælper Poul Svend
Aage Jørgensen, f. 5. OklOber
1921, Klerkegade 23. ArbeJdS.
mand Aage William Larsen, f.
17. Maj 1918, Baggesensgade 23
A, gift. Arbejdsmand Niela Marius
Madsen, f. 18. September 1881,
OrlpsveJ 8, Bagsværd. Arkltekl

Jrd- modlages Slykgods af enhver ArI, Ii,e KOnflrmal1on I Kollerup. Pa·
~er- dog Ikke slørre Seodlnger. Til Slor A r e ol o tt f1ar bl. a. anførl, al
Ikal nord/ydske PrIvalbsner er der flan aldrig hør anvendt SIralover
Isa vedblivende Ingen Indskrænkn!n_ lor Konllrmanderne, og naar han
vor ger I OodslrlUken. løvrIgt hlr sendte en Dreng op paa Prædlk.og Oeneraldfrektor,'ets Pressemed_ slolen, Vir delle nærmest en Spøg. Hans Mamer, ,. 22. September
lu deJe15e øl 18 ds. sIa d/g GYldig.
Sklndhlnd/er H. M u n k, P/er- 1919, R08envæn~els Alle 14. Kan_
ru- f1ed, og aJle Praglbreve sk.1 være riIslev, skrIver bl I.:
1,0r1SI Jenny C. Tanggaard, I. 25.
en puskrevel .leJllghedsvls BeforNur Jeg apørger Hr. Aren10Ft, Miris 1907, Llnn(!!gade
Bud
le, dr/ng~.
om han har Ret III al bruge Præ- Hlns Prlthlof Selmer Trane I 2
d/kul olen aom el Straffested, 5118 N
• , ,
er del lor at Jeg vII have Besked
ovember 1923, LJnnegade 89,
om del. Da jeg slur I POlke- Skønhedsekspell Bilen Brunholm
kIrken ng vII aelvlølgeffg have NIelsen, f. 22. November 1922,
mloe Bern konUrmerel, men Ikke Ver'salle 17.
hos Arenlofl, hvis h.n har denne
!tor er D. D. flyttet til St. Torv
Rel over Prædikestolen, at han
kan sende Børn derop for Spøg
nd er•• n.
en Konflrmallonadag.
ed. T1~ li
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Skil del være, burde BBrnene
blve lidi Træning førll for a, laa

()4r

~e

læft

jlllmø"eer"e?
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~~Iard""',

Thi$\$d QYt\. ~. .~ i 0..1'
fire Tim"r i al. De~ Øf! .tieQ. ~.
~rP\~P. vi ellIWu Ilar. ha,(t i •

T~. D~n Yarede

fra 23,Jij til j\21.
Ilet _ei\\.mW$ ~"NlUrt \ler i Omraadet, og der er heller ikke meldt
om SUder Nl... SQI~ a.
I DaJ var der Alårmtiletend fra

11,30 tU 12.18.
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ngo DpI' yar
I'sonalet :-;01':-ial. Del Hll'
,-ar til Thi.;:ning('lI Thi-

"ar ~orl(>n't
'uer til Thl.a drn l1Iodobl1uha yn~kl'
jgeledl's ulll-
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mal.

Centrai-

I
somhed, da
k j ær
i
Indsamling
,landt 1'lubIc", imidrlviljc pan

deJse,

og

sig f or Ri-

Ingen Rej seopt im ister
i T histed.
Folk er blevet klar over, at
Rej.;erne ma~ indstille".
Paa Trods af alle Restriktioner ser
man rundt om paa flere af Landets
Stationer det Særsyn, at Folk møder
op i den Tro, at det ogsaa under de
nuværende Forhold kan lade ~ig gøre
at rejse.
- Det C'T ikke Tilfældet i Thit-'ted,
siger KontrolØr B a k k e. Det er meget faa RejSC'nde, vi ser paa Stationen, nærmf'st kunde Erhvervsrejsende,
der tager af Sted med 7,=35. Derudover
er det forsvindende lidt, Folk rejser.
]Jet rI' eftprhaanden ga,aet op for dem,
at flpr ikke mere er Rejsemulighedpr.
_
l\1f'11 Foresp(ugslcr fra Folk faar
Jk y,,1 mangl' af?
- .Ja, ikke ~aa fau, men det cJle.ste,
vi kan g-ive Oplysning om, er Rejsen
til Struer. Hvordan det ser ud med
Tiblutning og Forbindelser længere
fren kan vi ikke sige, saa det er unægtelig paa maa og faa, man rejser ud.
lovrigt gælder der særlige negler, naar
man skal oyer Storebælt.

Hjemrejsen med det sidste Ekspresfra Kobenhayn for lob heller ikke
særlig glat. Vi har talt med en ung
Pige fra Thisted, der rejste fra Køhenhavn Lnrrlag Morgen. Her \-ar fiere
Ophold undervejs, og f9rst RI. l~.j;'
YIII' de Rejsende i Fredericia. Iler gik
ikke Tog over Hf'rning t og de nej~ende
hl e" derfor ,briger.t om ad Skanderllorg. I ny nHtattp de vente i 2 Timer
pan <..irulld uf 1.uftalarm, og furst \"l'U
:1-Titlen na.lI'dt' dt:' Silkrhorg. Pet vur
ikke muligt at I,Ipcirh'c et Hotc!,'a:rci l'
og \'ognmæmlcnc Yilde ikke kore, saa
tOl(

~
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ik.kn....andct a

..........
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lingeproduktion(
T h omsen, .. A
- Det er der.
flOOO Kyllinger l
r,na de 25.000,
helt sikker paa_
- Der er "el
f,ive Kyllingetil
Vanskelighederj
- NeL absolt:
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- Hvordan
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Den sidste, d~
~i\'cr vi clektr
være Grund
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trisk Opvarm
naar man Søl'
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Mødre. Man
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Tilslutning og' I,'ol'bmdciser længere
frem kan \'i ikke Sig-f', saa det er unægtelig paa maa og faa, man l'f'jser ud,
lovrigt gælder der særlige Regler, naar
man skal 0\"('1" Storebælt,

Hjemrejsen med det sidste Eksprestog fra Kobenha\'n for lob heller ikke
særlig glat. Vi har talt med en ul1g
Pige fra Thisted, der rejste fra KohonhaVll Lordag- Morgen , Der var flere
Ophold undervejs, og fØrst Kl. lU,45
var de Rejsende i Fredericia, Der gil{
ikke Tog o\'cr Herning, og de Rejsende
blev derfor dirigeret om ad Skanderhorg. I ny maatte de vente j 2 Timer
paa Grund af Luftalarm, og forst ved
~~-Tid(,1l naacde cif' Silkeborg. Det var
ikke muligt at opdrive et Hotc lværp l::ie
og Vognmændene vilde ikke kore, saa
der var ikke andet at gore, end at

vente pau den kolde Banegaard. Næste
Dag lykkedes det dog pr. Bil at nua
Hen1ing, og her kunde faas et HotE!i-

værelse. Om Mandagen gik det saa il';en
pr. Bil til Struer, og her kom de Rejsende til Thy med et Tog fra Struer,
der val' i Thisted i Gaar Eftermiddag.
Altsaa næsten 3 DØgns Rejse og deraf
de 40 Timer uden SØvn!
Arbejdsm æ nde nes Fagforening i
Hundborg- Vomper
har holdt Generalforsamling. Form.,
Jens A n d e r S e n, aflagde Beretning.
R~n saa med Forventning hen til den
T id, da det btore Verdensopgur maaUe
være afsluttet. saa Arbe.idet atter
kunde udføres under saglige. stotle og
rulige Forhold. Det sidste Dyrtidstil-

fælde, Ver l<an

OgSdCi

t"'d~

L.lL)\.U 10>1'101,.;

Modre. Man kan i det hele taget ik«e
opfordre Folk stærkt nok til at lægge
'Kylllnger til. Del' skal nok blive Brug
for dem i den kommende Tid.

u

ti
h
n
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Børns Leg med Tændstikker.
HII~ Gdl', Viggo .h'n~l\n. Bal,sll'\",
opslod dl" i Gaa r E flcrmidclag lld i
l'n slol' Halm~lak, ~om val' anbragl
lid

\t'd

EjpntlomU1ell:::;

~ll'aalæktl'

By!(n inger. Halmen. del' var knaslel.
flallll1lNlc krafligl op. og lia liN' val'
~I{ll" F'an~

fOl',

al BygningPl'JH' ~kuhl!

'"11"'1111,", bil" Falck fra Jlllrll]l lilkaldl Ol( slll",""!' l ldcl1, ltlh'n al dl'l
,kell' \ det"ligel'l' Skade. lldcn ,al' UPslaaol " ('(1, al Ejercns 6-aarigc Sfln
ha,de faael [al i Nl lEske Tændstikker, og san " ilde han sc, om Stal..kell
klllHll' brænde.

Natlig Bilbrand i Ydby.
Falck i Hurnp bIo\' i KaI kaldt lil
Ydb,·. hval' man havde opdaget, at
dcr "al' Ild i l'n Lastbil. "Olll lilh01·l'r
~kkanikc'l' \'ogelbein, y,lb", og ,um
,.IOll i Planlagml \'l'cl Cirkus :\li,'h,'s
Ejcn,lolll. Bilcnb FOJcrhus og YlUl'11Ul hr'<'llClll', nH'l1 l l,kn bh'\' ,Iukhl,
Ildl'l1 ill 111'1' bkl'lc ,dl'digen' 8katll'
paa \'Oglll'll.
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Værnl!tnaøten afholder Onsday dl n 23 . .1pril 19~5 fra K!. 14-17 SkarpskYdning i Hansted med Skudretning mod Nord, Vesterhavet. Ved daarHgt
Vejr afhold.,. samme Skydning Torsdag den 25- ds.

Gode R..ss,aUetaflllSter. To Skagenskultel't' el' hj"mkommet fra Yc-

sterhav fiskeri med Storfang,ter Ilaa
kg isede Røu,;pa.lter, UC,·
solgte
lt),OOO

41/. Ny I. Kbet. Krdf.
4'/.
Do.
41'.
Do.
4
4
4

Do.
Do.
Da.

9 S 103.00 105.00
8. 103.2~ t05.00
7 • 103.25 103.50
9. 99.50 911.75
8.
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4 Timel'S Alarmtilstand i Thisted
Thisted havde ;i Nat den hidtil
længste Alarmtilstand. Kl. 23,16
blev der varslet, og ' først efter
over 4 Timers Forløb, Kl. 3,27,
blev der blæs t af.
- I Dag KJ. 11,30 blæstes der
Alarmtilstand. Der afvarsledes
i gen KI. 12,16. Det er imidlertid
ikke alle Borgere, der i disse Dage lmn høre Sirenerne, der for
Tiden bliver efterset. I Middags
var saaledes Sirenen ved Præstegaarden slet ikke ~ Funktion, og
Sirenen paa StadlOn hørtes næsten ikke.

Ild i en Lastbil i Yd»y Plantage .
r 'en Lastvogn tilh. Vilhelm Vogelbein, Ydby, opstod del' i Aftes
Ild. Falck i Hurup tilkaldtes. Bilen
var henstillet ved Plantagen i N ær-

,

,

(FOl

-Esk.
_.~--------._------ 400 Kr.
8
paa Thyholm og Jegindø
er ira Kl. 21 til Kl. 6 Morgen (ikke
,s om anført K!. 9 Morgen).
•

Rettelse.
D€.t er Fru Kathrine Andreasen, Ul-

J

Overordentlige Foranstaltninger.
Værnemagten afholder Onsdag den 25. April 1945 fra Kl, 14-17 Skarp'
skydning i Hansted med Skudretning mod Nord, Vesterhavet. Ved daarligt

vejr afholdes samme Skydning Torsdag den 26· ds.

omlJng, skæftlge lse::; Uu w "' e;; -"
BUer

rom les
afelIer
g med
eveng og

ygge·

OarsKe.Bomber pas Mors.
Bn Bombe ek! plo dered e

ved

I.TJden Lørdag Nat i V o~ nm8nd

Axel Hedegaa rds Oar8~e I Sund~

E k .pl o~ lonen blev
en Last bil ødelagt .

by. Mors Ved
Motoren

i

alle Taget løftedes af Garagen, Og
vinder t Murene slog Re vner. En Del RUder
li"

•

lom ef

I
de
omliggende
Ejendomme
blev
rbejde
grun- knu st.
Ved 2.30Tlden Na!!en li! i Oaar
I Tids eksploder ede en Bombe t Vogn_

In.

mand Martin Andersens Garage

Oræs- i Sejersley. Oaragen og en LaSI.
amme vogn brændle fuldslændig. Bnd.
nven- yldere brændle ca. 100 kg Oene.

r.

Af
Ilæner

Blan-

ral ar brænde. som laa paa Lollel
IOaragen .
(R. B.)

(:fes 5 Struer Jernbaner ••lauratlon.
adrat·
Restaurationsholdet pas itruer JernIld ~~~ banestation er for Tid7n udbudt til Bort.
med forpaglnin,e- fra 1. JUni.

,yrigll
•
Olme. Bt Bagen Jukket.
Pormanden for Thisled Bager.
rifler meslerlorening, Bagerm. Th. Lar.
Ad· sen, Nørregade, hYis Bageri for.
·Iklln· leden blev ødelagl ved en Bombe.
r end eksplosion, meddeler i Dag, al
er er han ophører med al driye Porrel.
læne· nlng, idel hans Bageri er over.
r det lagel Iii andet Purmaal.
I god

+

Sygeplejerskeeksemen.
?s
græs . Prk. Bdllh H o I m, Hurup, har ved
II saa Centralsygehuset i HJørring besteGet

e del

Eksamen som Sygeplejerske.

refler
skal Bilbrand i Ydby.
rlig.
I en Lastbil, tilhørende Mekamed niker VogeJbeln, Ydby, opstod der
i Oaar Brand. Bilen yar parkeret
dog i del fri J Nærheden .f Cirkus.
Prø· gaarden. Hyorledes Ilden er op.
I glat staaet. yides Ikke. Porpartiet og
klip· Pørerhuset brænd le.

r

I
I
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'25 April

4 August 1919 I KOlding,
boende I Taulov.
8. Henry Jacobsen. I d 25.
1 Henh old tU Krfgsloverlalgende
AUi!us' ,1918 I København,
boende I Taul ov,
danske Statsborgere bleven demt
alle for al have deltaget I ad_
til Døden:
skUHge Jernbanesabotager I
den Hensigt at skade den
l. Handebvolonfør Iver Peder
lyske Krigsmagt.
Lassen, ,_ d. II. JuH 1923 I
Bække, boende J Prederlcla.
9. GarlnerleJer Just Petersen, fd 27. Juli 1886 I FredericIa,
2 Jernbanefunktionær Han s Beg,
boende J Fredericia, for at
, d. 28. Mal 1925 l Aarhus,
bave opbevaret et større
boende J Fredericia.
Vaabentager for en illegal
3. Jernbanearbejder Ht!lge Carlo
Gruppe .
Harry Hermann, f. d. 6. Mal
1921 I Freder/c/a, boende I IO. Jernbanearbejder IbSchermer_
Scballz, f. d. 6. Pebruar 1926
Freder/cia.
I Fredericia, boende I Frede·
4. Jernbaneus/sleot Ole ChrItic/a, for I Io TIlIælde al have
stensen, f. d. 9 Maris 1923
forsøgl al udøve Jernbane_
I Alderslev, boende J Fredesabotage I den Hensigt at
ricIa .
skade den tyske Krigsmagt.
5 Jernbanearbejder Emil Martin
10< de ol
Dødsdommene
Andersen, f. d. 13. Jan. 1918
J FredericIa, boende i Prede- ferstnævntes Vedkommende blevet
ric/a.
fuldbyrdet ved Skydning, medens
6. Karl Ouslav KoldIng, t. d. 21. 1 Dødsdommen over Ib SchermerJanuar 1917 I Roslev, boende Schalrz blev ændret 11\ IIvsvuigt
i Taulov.
Tugthus, Idet Benaadnlngsanseg7. Eluf Preben Mansson, f. d. nlngen loges til Pølge.
Prellekonlorel ho. "en'
hil/erI' SS· o.! PoliUfllr~r I
D.nourk med"eler:

I

I

skal
vore

,

Fejge Overfald paa Medlemmer
af den tyske Værnemagt
Pra olliciel tysk Side meddeles: vaaben s~udt ned al lire Terrorister
I. Den 15. April 1945 blev el paa Vinrandlvej i København.
Værnemllgtslog sprængt i LuHen Hans Pistol blev sljaalet,
Sabotører ved Sommer Jernba3. Den 21. April 1945 blev Io
Herved dræbtes lire Værnema,lllsmedlemmer skudt ned
mena 26 aaaredes. Fem r paa Strækningen KoJding-Luuder.
"!'b:~nE'v,
beikadiRedes.
skov. De med Maakinpistoler be_
,April 1945 blev en væbnede Terrorister havde sklult
2_ Den
Major Illhørende eJet tyske Lul!- si,ll en kralbcvoksel f-Julvej.
--~

--~----

lor·
der økulde vel Ulke være noget
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Blverd_ms Melie, T.Il•• e

Den unge Mind nr dr .. bt ",d
Skud.

Bn 30·..lIg

erYl1:i~trl.rbrldtr,

Ibolg BYllld t oUe I,.IU Bvald Hanu' n, NøddeboRlde
Io som Borgmeller,
,nStr .... !!"r, Motlv!!.- S, bln I Oll' ved 19,IKI·Tldtn
I Udtræden rr dels dleb! ved Skud I øltrt Alle.
n, drIl IOlskelllllt'
Ved 19 ·Tldto I au' blev
den senere Tid hl' .s8-lIrlg Maler. Louis
mod hlns Peuon. Dybre, drebt ved Skud I III
ve menu at ",me
Jan~
lied al linde tO Jødeholmtn 2'1 .
Liget Irll Aurrbo Pllntaat er Mdr. ~',
nll IdenllUc.eret lom en 26-11118 IS ffl Vell~
.rkUektstuderende, Cart
--:-,---=--::-,.,.,-- 1' up A ndent Il, Ordrupvel 169. "nd.. Dlr
roejdll1l" Rldloklub Ch.dotlenlund.
fri l'
.dlIIlU
Postbud Egon Hln,en.
rhteue ... AIllItigade. gide 20. blev I Our ved 'lO
E.nke M.
drøebt. da hin .. mmen med
BelltVI
I SIIU/lbell, Rllf.baL.
_ Hustru kom hlem III
l
Kl. 16.
Petler.en,O.le'ln..
l Chr. Berjts Alle lIndtu 1 Mord Venlnll. Re/øvej.
RU LiRe! II en Mind ved N,vn
Fr~'1 '
"'Idun, K!akked.,. PIR;erbtfg, Nørrr brogl d e ZOO,
Khke: "I~
-------- - - Han var drebt vtd Skud I Hoved HIV, M,Illltf
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4,80· Tiden
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Kvinde dræbt 08 en anden
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Det vir Pru Blvlra Chrlstnl1nl1.
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lIele Skud I Hovedri, op: P,U
Anni KIrkeRurd Petersen.
nlngen.glde t5. der Vir
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Grund af Bageriets Overtagelse til andet Formaal.
ende D'gsorden: Hermed takker jeg mine Kunder for den svundne Tid.
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THISTED AFHOLDSFORENINQ II.tholder

DILETTANTFORESTILLING
ved Kolab)' DUellanter, som opterer

"Størst er Kærligheden"

Tgods III «0ben'lsl Hans Bakgeard Søndeg den 29. April Kl. 14,45. Medlemmer
her LerclSj( denlmed Husstand indbydes. Forsalg al Bll1elter hos Johal1 Mogensen ,
~ - ~.
~_ ... ~
n,_ ... ~~,,-.......
,1\'

h....

...

-- :-=:I-:d~~ii~~r===
MiII., nOlle
Tal, der illustrerer Bankens store Udvikling.
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tlr&tet,
8apet,
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at pryde
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enap, op-

Gennem Luftværnskontoret i Thited er vi anmodet om at henstille
til samtlilt! Husejere, at de sørlt!r for
at have deres Hu vagt forhold i Orden. Luftværnskontoret kan ikke følge i Enkeltheder, om Husngter f1YIter Oll' erstattes af nve, og HURejerne
har Pligt til al holde Mvndighederne
a jour med, om man tadig har de
Hu vagter, der kaI være, ligesom
Hu ejerne skal paase, at Tavlerne I
EjendoDllRpnes Trappeopga.ge er i
Ordpn og de rigtige Personer paaført
Li terne over Hus agter

ur der

b18Y_~

.Vodka«
l1"
___

S i\&L....r. .._

aacin
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Hun blev fæugslet for
•

ngers Ovel'tl
undgaas , al'"
at brYdes,
at al
konsekvenL!

melser, .
saa meld~r
oblemet
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ligende Grad,
Landet ikke
e
amfundet

) syneg
t alene i
~'d for
et. a f dette

thavcl og
GO pCt.

~ vage.

Bomber mod Garager paa Mors.
Gennem Ritzaus Bureau meddeles:
En Bombe eksploderede ved 1Tiden Lørdag N at i Vognmand
Axel Hedegaards Garage i Sundby, Mors. Ved EI(splosionen blev
Motoren i en Lastbil ødelagt. Taget løftedes af Garagen og Mul"ene slog Revnel'. En Del Ruder
i de omliggende Ejendomme blev
knust.
Ved 2,30-Tiden Natten til Tirsdag eksploderede en Bombe j
Vognmand Martin Andersens Garage i Sej erslev. Garagen og en
Lastvogn brændte fuldstændig.
Endvidere brænd te ca. 100 kg
Generatorbrænde, som laa pM
Loftet i Garagen.
Hundeplage i Hvidbjerg.
Nogle HHvevejere i Hvidbjerghar sendt os et Klagesuk o\"er de
.omstrejfcnde HUllde, som de hævder gOl' St.OI' Skade i de nytilsaaede
Haver ved i flokkevis at tumle

rundt og dermed rode Bedene op.

del
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de'

se,

re
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F,

G,
H

st

e
d
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u",,,,,uu, lJVUI~"", uumme· "Io: min
ren 10~lod ham Sagen blev udsat Lejl, d~
tm~'

til nyl Vlclnelorhl'lL

blev hH

Vort BI.d.
'Ken I DIg svigtede vOr B1Bdiorblndelte Ir. Aø.hus, "il vi ha, l sidile
Øjeblik multet l,ykke det Blid, hvis

I
~

Er

øvrige Stol skulde have være, udaendl
I MondMItI, Ide' vi ikke kan skøffe
ElektrlcUet \n Frem911111nR III et helt

J
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nyt Numer.
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fORfangen i Slaa.
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I Dag er Tog Rangen pu Tby-

banen indstillet, indtil Skinne brud hage,

"ed Hørdum bliver rep.,eret.
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Ængs[
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-- er In
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Laurle

Sidste Nat naaede de
voldsomme Kampe
et Højdepunkt

Resul

hans

Gom"
søgn!

1:1 e r 1 i n.

I en Silualionsberet·
ning lom ved Mrdnalatid bkv
i den Iyake Radio, hedder det
8.: Hvad Berlin i Dag m8~lte ud,

holde ni Slaj;lllyvelnnlo!,eb, Artilleri·
ild Ofl Ijendlligr Frel1Hled nI

nyt H.jdcpunkl i dt'1l drøm,ti.ke
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.... u .........
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~~. pa • beta te Sagens Omkostninger.
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Imaat,
Manget .1 Betaling al Bøden skat gene,
den aliones al hver med 2~ Dage. en L
Helte.
lor ~
ieg I
ioJtæ
N.ate Numer
af Thisted Socialdemokrat udkommer

Lørdag.
•

'Bard,
Lørdag
Laur.
er paa

Kvægtuberkulosens
Udryddelse.

1892
ovre

lærtl

blev
var
beje

lin

Vendsyssel o~ Thy skal være for
ved
renI inden I. Novbr. i Aar.
sidl

Mejeriloreningerne i de tre nor~. je
jydske Amler har holdt et Møde om
i Aalborg og vedtog enstem: Jeg
~ende9 migt at gaa ind lor en luldstændig ~k
gtlg at _Ild._v
~

dka.

, ...... n bo.t.aot.

Sparernes samlede TirgodehRvend~ .
er 88,5 Mill. Kr. mod 11 14 MIII. og de
Kr. ARret lør.
Tnnl\

Alle
I den I April .fholdte Fel@røve for
Post~ og TeJegrnlvæøenets Embeds·
Enigh
I
god
Bedrior·
J
I. Del deHojl; 55 EkllamJnander,
At en
Oarderobelorvaller
Emil
H
e
d
e·
det alle opuaede Hovedkarakteren
.besrøset-. Blendt dem vir Elev P. H. g. s r d, Thisted, som d. IO. April skal I
om Altenen blev suret ved et Mm
E r I k 9 e n, Thl.led Postkontor.
do<
fa,

Ulovlig
Arbejderantagelse.
Store Døder
til Eotrepreoør og Arbejds·
formaod.

Skud i Bryatet} er i god Bedring Brien
og kan nu lærdes ude.
dukti

...

I Aften:

.om

Kl. 18: Generalforumllng I Spartl'
krise
rideklubben, Hotel .Aslbor~·.
l
K!. 19,30; SIagteriarbeidernes GeneralforRsmUng, Grand Hotel.
Kl. 19,15: Royalteøtret: .MIt liv er

Entreprenør Chr. E. Cilius Søren' Musik- .
mel
sen, Aarhus. der har hall Arbejds·
KI. 19,15: Palæleetret : .Geollemenn- op
plads i Sydlhy, og Arbejdsmand Gangsteren-.
Anders Kr. ~iis, AJlger, var al St. Bededag KI. 19: Røde KaTS Ge- Gh'
beR
Anklagemyndigheden sat under neralforBamliflg, Hotel .Royal-.
Oul
I Tilfale ved Rellen i Vestervig. Riis,
Snt>dsted Bio St. Bededag Kl. 19,30: har
rder var formand paa en slørre .Møllen-, dansk SImesplI.
Arbejd.plads, tiltalte. for ikke lor·
inden Paabe.ll)ndelst'n henholdsvis
i April 1944 og Sepiember 1943,
af ~e paagældende Entreprenør.
fredag den 4. Maj kan Husmand
arbejder at have anmeldt delte til Niels C h r i s I e n. e n Oll Huslru,
l
Arnla· Arbejd.anvi.nirll;~·811.0ntoret i Vestervig, forhen Højvang, Tubel, ha'
Thisted og ved selv og uden lejre Ouldbryllup. Det er et aRtet
An visn ingskon Io rets elle,lølgendt' og alholdt Æ,l.!tepar, der kan ,e .t<
ak
Godkendelse at have anraget Ar· IUbage paa et langt og virksomt
.0
bejdere iii de paa.llældende Entre Livo
K!
prenørarbejder lor Vlf'rnemaglen.
Niels Kræn, som hen i dSRlig bE
Enlreprenør Sørensen erkendle Tale kaldet. lødtes 9. Maj \872 i Er
forseelsen, hvorimod Riiø nægtede Blegind ved SkanderborR. hvor
sig øk)ldig l idet hsn hævdede al hanø fader var Arbejdsmand, og IIJ
han kUli var formand i fir~ael han kom som 9 aarig Dreng ud hr
OJl ikke antog rller al.kedigede
lor at tjene Iii Brød.
ø
Arbejdere.
Ultder en SamJale lor'Rlter han/ v
De hlrv hver idømt en Bødr
pøa 500 Kr. lil StoItikatun '.)R' lisl al han da lill. lært.t arbejde. Han k
mutte op meget tidligt om Mor.
betale SIJlenl OmkollninRer. I
genen og slide til leni Alten tor
ManKel .1 Belaline Il Bøden ,kai
en Løn allO Kr. og el Par Træøko
d.en af.onn ,I hver med 25 ()ø~eI ,.r ..
" nl~' pr I . '
,., ..

Guldbryllup i Vestervig.
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A"IIlbernB1U8 Arbejdff

l

er udstillet l Asylets Sal I Thisted
førstkm. Søndag og Mandag. Enhver,
der har Lyst til at aflægge Udstillingen et Besøg og se, hvad smaa Hænder kan forarbejde, er velkommen.
Søndag KJ. 16-18, Mandag KJ. 19-21.
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Igen en lang Natalarm.
Thisted havde ogsaa i Nat en lang
Alarm, idet der blev givet Signal til
Alarmtilstand KJ. 22,28. Iler blev først
Hæst af KJ. 2,10, ~aa Alarmen varede
paa det nærmeste fire Timer, Der bi"v

drej
Bød

be
10
i B
paa
gaae
Dag
taUn

Man
Vanl
nen
Gær
Spal
!;Om

~

•

, Lrs. L i n d, Tiltalte løs"\nklagemYlldigheden int ('I'indre hel'imod, blev
fri }<'od.

arie S k a a r u p, HørO Aar paa Søndag. Fru
mer fra Stenbjerg. Som
i en Aarrække Mejerske
nde og senere i flere Aar
a Koustrup. Efter sit
Kasper Skaarup, Koldi Koldby i 12 Aar. Her

meldt om Overtlyvnlnr - ogøaa her I
Omraadet -, men der er ikke sket
Skader.

Stcrken . er kommet!
Storken har i Dag vist sig i Thisted.
Den aflagde Visit i Formiddag i Reden paa Raadhuset, og efter et kort
Ophold her fløj den bort, antagelig fe
at se, hvilke Lækkerier Engene i Nøheden kan byde paa i Aar. Det bliver
spændende at se, om der bliver Familieliv i Storkereden i Aar.
Biografteatrene:
Royal-Teatret Torsdag 19,15: "Mit

.

."

, 'ik
i
n fly tester.
paa

at han
s Datm de
etning
og er
·ærker.
Del i
. dog
•

)mrnl S:n O"_f'Q:'t!_
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og desuden har han i en lang Aarrække været interesseret FOl'luand
for Forskønnelses- og Turistfor•
eDlngen.

Kl'.
Dr
dred

Spærretiden
paa Thyholm og Jegindø el' nu atter
blevet ophævet.

Nie ,
paa
der
Ket

I Morgen fylder:
Gdl'. Jens Morsing, stagstrnp,
Aar, Rentier Chr. Rus. Boddllm,
. G r. r Kobber, Jannerup,

65
68
69

ørr-

e

Knap 4 Timers Ala.rmtilstand.
'Thisted havde atter i Nat en
timelang Alarmtilstand.
Sirenerne varslede Kl. 22,28 og først
RI. 2,10 blev der blæst af igen.

Thisted Postkontor.
rene
Overassistent O. C. J. Christen{on- , sen, Nykøbing M., er udnævnt til

aller.
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Smørtyven fra Hvidbjerg
Mejeri løsladt.
Nyt RetsDlo.de

j.

Sagen paa Lørdag

1 HVidbjerg.

Mejerist

H .db' .
VI

Sigfred
.

le.l g, vat' l Gaal'

Fo msgaard,

fl'emstillet i

Retten l Vestervig, hvor TyVeri .
teIserne mod ham blev
Slget H
k
gennemgaa_
. an er endte sig skyldig iOver-

e.DsstemmeIse med, hvad han tidlJgere bar sagt. Efter hans Opgivelser• som l'kke k an kontrolleres
skulde Tyverierne andrage ca. 200
kg Smør.
.Mejeribestyrer H a I d var mødt
og afgav Forklaring. Han oplyste
at han ikke havde mærket noget
Ure.gelmæssigheder, men af RationerIngskort havde del' manglet enkelte, og han havde ogsan konfereret med Fomsgaard herom uden at
der dog kom noget Resultat ud heraf, idet der kunde foreligge Fejltagelser, og ved de tre Vogne, der
kørte, kunde ogsaa somme Tider
mangle nogle Kort. naar de kom
hjem. Han havde aldrig haft Mistanke om, at Fomsgaard havde taget noget.
- Dernæst blev der afhørt flere
Vidner blandt den fængsledes Venner, med hvem han jævnlig havde
loldt Gilde paa sit Værelse. Der
~Iev nydt en Del Spiritus og røget

tii

' n Del Cigaretter. Nogle af Deltarerne havde betalt for, hvad de fik
.
'
mdre ikke.
Ølhandler A n d e r a e n, Hvid.jerg, blev ligeledes afhørt og for·
:Iarede, at han enkelte Gange hav-

I

rHø"t.

~

Hin

Møde l Om Luftværnsforan_
staltningerne og Evaku_
eringsplanerne i Hurup
Politikreds.

Pa.

thekar
60 Aar
Gr011
allered
Drøftelser af den bedste Form for Foræll
Beskyttelsesgrave.
Efter
Luftværnschefen for Hurup Po- kjær'
Jitikreds, Sogneraadsformand N. K. Gaard
Petersen. Hurup, havde forleden Lyst t

indbudt Sogneraadsformændene og
Luftværnsformændene i Kredsen
til et instruktiv Møde, hvor han redegjorde for det hidt. Arbejde indenf. Luftværnet i Kredsen og omtalte Evakueringspl. og opfordrede til, at man hurtigst muligt afprøvede disse i de l'espektive Kommuner. Han omtalte ligeledes Betydningen af at faa Civilbefolkningen til at grave Dækningsgrave el ler indrette Beskyttelsesrum saa
hurtigt som muligt.
Der fulgte en Forhandling, hvor
det oplystes. at den bedste Form
for Dækning var at grave smaa Be-

re fo'
SennE
minal
henr
Ha
Væse
kar (

skyttelsesgrave til een eller to
Mand, som man kunde se dem
mange Steder paa Egnen. Disse
skulde graves i Brysthøjde, og
naar man gravede dem skraa, saa
der fremkom et Sæde, havde man
i Virkeligheden den bedste Form
for Beskyttelse, idet en saadan
Grav var fuldkommen effektiv.

Guldbryllup.
Fhv. Husm. Niels C h l' i s t e ns e n og Hustru, Vestervig, forhen
Taabel , kan den 4. Maj fejre deres
Guldbr !lu .
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len
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paa Grund af Bageriets Overtagelse til andet
Formaal. Hermed takker jeg mine Kunder for
den svundne Tid.

TDd,

.
Bager TH. LARSEN. Nørregade 9
Belli
•

fle

7,15 :
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At lægge Æg er Hønens Sag,
den lægger eet hver eneste Dag.
KØB HOLMEGAARDS KYLLINGER. Tlf. 37, Ydby•
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Sk"l tser f ra de t
garn Ie Th"IS t ed
fmus R Ør byes B esøg .l 1830
a
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I t
resu It ere d e I· en Ræ kke B·II
l e er a s or
topografisk Værdi
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p ..

BI
KJH-
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O neela Po rl lor al
hh8f1"u
am. Ulll
Undl'
f a,Ka
no nad
e \') d fe
k Mu
q ue
ale g h81~111l;\··
meel Prlnc.lltn ud al Vog ne n e.1~t.
6\ hllye løgtl ,II i Byen i 0luyt.r
lI,k h an Iii Seng l . V, _nd,t cl n,
im od beta.. e Bye n. IIIUnl\n .. ti~'·
OIl Cno CII ilIummerede Hau e!1
hvor Ja niøcharmuliken igen dav:d ,
vo re Øre n NORl e BeRI9kLe, IO e
EmIl havde bragt m"d I'g
A.~
b o rg, gj o rde ud e n'or hana Hu •
I praglluld Parade lor Th)'boe~:~
d e r ,ILIle lor havd e leel noget . . .

I

,;1.

d.n'-, .Der udbredte "R 8h:;
eller Kongens Ankomll e\ RYile

der side n henlladlælledtl, og ao~

opVikle Ilor Uvilje, nemlig: a'
MajorAbraham.en havde pal Vejtn
vell et Skillesled, hvor del IIlll
aynlell ham al lIaae Renindl no:
poa en opr01tndt Maade tru ......

ei

blank oR uaret en Bonde, idel
ha.n ved et Hug Iplittede hin,
Kiole i Ryggen og alhullgede Ved
el andet Hug l'ommellingeren Pli
den en anden, der Ikke havde del
Held al have noget, der kunde
afbøde Hu gget. Den Irme Mand
ma~tte lie alille, da man havdt
!otmeul ham Adgang lil Kongen
der vi sl ikke vilde have billigel e~
sudan Adfærd· .

~Bda

ube-

B,-

klig,1
~de

TiiI Bryllup I Ve.lenie
KIrk••
·al·
Under et Ophold paa • Tealgu.r.
den· i Vnlervig havde Rerbye
HalInepjadsøn i Thlsled i 18.30 ,- Rørbyes Streg
lejhghed til II overvære bude et
Bryllup og en Oudlljeneale I Kir_
Our man godl et Hundrede III Thisted, som leg I kort Tid ken, og herom fortæller hin ; .KirAar Ulb_ge I Tiden. herer del Slll. Illbagelagde, man klører ber nem- ken var smykket med BIomiler 0i
lig som paa Stuegulvel, og alle- oplYl1 med nogle Ly.. og Hr.
Jie afgjort III Sjældenhederne al trælle
vegne ser mao Arbejdende pIIa Prov.1 Bendix holdt en Tlle, jeR
a8 topografiske Billeder Ira Thisled Vejen, som afpUdse den .• , • • De
Iroer eJ:lempore, lom ikke hudl
og Tby. Denne lJernlllggende Bgn gode Vejanlæg heroppe skyldtes
meget at betyde; derimod mener
Amtmind
Paye
og
var
en
al
If- var I ældre Tid lang' fra forvænt
MBnden meget godt. En ItOt
hallS
størate
Fortjenester
i
ban
s
med Beseg af bildende Kunstnere,
Mængde Bønder og 80ndepiger
Bmbedstld.
havde ind lund et &lg, og det var
og kun I ganske Illa Tilfælde,
•
Blter Rerbyes Ankomst til Arni· et ganske artigt Skue at le dl!
BT hvor del drejede sig om Udgivelse
mendsbollgen I Thisted, det da Ilesle P'ruentimlner at bære Halte
rt af en samlet Danmarksbeskrivelse, var beliggende I Storegade {Nr.4
ovenover derea Hovedpynt Detea
Id hsr Tegnere og Skribenter fundet med Have ud til Grydetorv} fandt Dragt et forresten meget simpel,
m Vej herop. SIII meget mere værdi- han, al .heele Huset er t Oprør mUl ,I Hvergatn oR Snittet pa.a
i- fuldl mlll Resullatet af Maleren lor Kongen, 110m skal logere her·, deret Liv meget 10,I og oplt Ukiel.
og I de følgende Dages Opteg- Mændene bære lor dtl melte PraltI_ Mllrtlnu ~ Rerbyes Beseg I Thisted
nelser lur man en Skildring .1 ier og hllve næølen aUe Slokb
/ 1830 slgu at være.
Porberedelserne ItI Modtagelsen i Hænderne , lom give dem et
Men Martinus Rørbye var Ikke af Prederlk den Slette,
Slall' Anllee l.e o.gen i P'onejen
_ alene en ypperlig Maler og TeKhavde jell, d. det i Kirken yar en
ner, det lontod al læ,lne en B,'ogden og Ær•• port.n •• Bllldeviel.e, hall LejliR;hed til at
• SlIuallon Piia Papiret, han var
Efter el Par Dages Ophold I 10lundre mig over den .Iette SanIl,
lom en Bt_Iler ,t Degn anierie,
J tillige en Pennene Mand , der paa Thi sled faar Rerbye Lejlighed III
og lom eudda var geJeJdet al en
at
le~ne
sin
fersle
Skille,
da
del
r .Ine Rejser h"te Dagbog over
lodtral
med
MIlrked
I Byen , Og Klannet, hyod der ikke var een
• sine Oplevelser .
Nu, Klartnetti,ten
nmmen med Onklen besøger hin reen Tone.
I Hundredaaret lor MsrUnU8 Byen.SeværdlRheder og fremtræ· 'ul gie p,. en Vogn, bIlelende. med
I Rørbyes ReJse III NordjylIllIId og dende Perhoollgheder. Herom .krl · Brudelø!get. lom bln anlørl altre
Ryttere, kunde je&: Iremdelel more
NorJle Iod Kunltloren/ngen I Kø· ver hIn : .Jel{ na alden Canct'lIImig over den og lor a' lor8ge det
rud
Llltzhelt,
Byen.
Foged
(l8t
I
benhavn MalereIIs Dagboll b.for·
·-.. 88). Han lignede: luldkommen lutlige ved O'Ken havde man
dre I Trykken ved forfatteren
del Bellreb, leg kunde gløre mig engagerel et Par Violiner OK en
Georg Nygaard, og paa OrundlaK om eu lille Tyrk eller J.de I Bd. lom anitrængie .ill lor II
heraf .kal I del lell1llnde frem- Nf!RUR(l, Hlln Vlf nemlig Iførl en Ipil:e Koralen uden .ynlielig Held.
Snorelrakke
Oll Ved min 181 Ile Indtræden i l<ir"en
drage, en Del al de Olllegnelser karmoisinrød
kunde Il'g .Irax !orntmmt en ubt·
In Thisled, der hat Bud 111 Bn havde dyt,Ctlf,l:t Sklmg. Han .ynea hllR'elig LURI .om al en Koe_Slald~
,I Vfefl) et Vreulehoved, Han
Vidtre Kred., og lom lærllj,!1
vilde gløre Ære.porlene een hlm~ OK hvor lorbaVlel blev jeg ik""
koncentrerer tig om del Røre, melblue, cen ukegrue, for l' da JeK alden lor li \omme ind,
der da herskede I Byen I Anllld ~ KonKen Ikke Ikulde Iroe, man Pru Lindahil Stol mutte ,.gl
nina II Kan" Prl~ detlk den SJelle. brugle den .. mme vtd hlnl Ud· Vei"n igennem en meael,mud,ie:
Kotllald, hvorfra Laaleo trak ind
kjørsel
lom
ved
hanl
Ankomtt,
Deteg. Stiv om mallRe al Rør·
i Kirkrn· ·
Ayen
er
optlael
al
del
Alle
I
byea Htlm.rknlnger "r rel IIrkl ·
.lIakt, giver rlt doM' ud fn Tvivl forutuende Konøebe.tlR. alt df'lIe
ltoYtdlorm.altl lat M.rti"ul
alver Rørb~'e Udtryk for I al nt
f!f "UOfl.dpl/al Rllledl'! al Rnrger Optegnet.tf d , t9. Juni : .Come- RØll1Yu Rtjn Iii lhi!llted h,r udan
/lVtl I O,lId"n. fhl.ll'd ,
dltn begynder It flue tor "a:. TVlyl VIBI('I .t POtll.Uert Ona,,)eft
I
rldf"lldr. Cor. bt!!tuende e' Amtmand f,,.II. dr.t Maien, dll!t nu
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mel! Onklen
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Hin
I • Trykken
Mlle.en'ved
Olllbog I
, JeR kunde :;:,~'\:,;~~
og tn
Nyg ... d, oll'
II
Tyrk eller
Intlnlngle .ii Io. '1
skal I der 1.lgende Irem·
Vir nemUI:
uden _yndeh. Hdd.
I.ule Indt •• den i Kirken
en Del II de Opregnel.er karmol.ln.ed
Snoreirikke
tI,.,I' lornemml en ubl.
ThIlIed, der hlr Bud III
"~'" dygllgl Skleg Hin
I ,om II en Koe-Sllld,
el Vreuleboved
vIdere Kreds, og lom
)f!ruporlene een bl~;
blev jeg lkh,
koncentrerer sIg oru del
een .. kegrue, 'Dr
'Dr l' komme Ind i
Stol mIltte ••••
dl ber.kede I Byen I
Kongen
Ikulde Iroe,
en megelllJlUdl1i
.f Kong P,ederlk den S/eUn brugte den Jlmme ved hin.
LIlil'en trak ind
Buøg. Selvom mlnge al Re,. kleuel som ved han. AOkom"·,
bye. 8emærknlnger er rel
Alle l
er
•
";"rk'" giver de dog uden
Hovedlormlllet lor Marhnul
WforlldeUgl BlIlede.'
R.rbyu Reln III Thhled h'r UdlO
live/ I DaUden. Thit/ed,
Tvivl verel al portr.Uere Onkelen
Amimind faye, dt! MIlUl, du nu
Gode VeJ- I Thy.
flndu p.. P,ederrklbo'ilmUlttt,
Men lorude" delte brrydehøe Ar.
bejde hk dtn Ihllløe M,rlmu, R'r.
byt LejliiIhed til II lIge 10flllelli.,
Skiller og legne luvellilte Gruppebilleder
Thi,led og th,.
Btlndt di,lt bør 'remhævu e.
I.. Slrandgld. (It Bill,.
lor ), hvor man aer Pi'k..,.
og bede der .. OUl1111td
Indet den aamle Titnd,.

'ti
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medenl ml.
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miner.
Pr. tIklve III Nykehin" ble ...
befordrel I en Vnlln W.
Ctneelllrt.d Rumm,lhofl
hot hvem h.n (I ver .
Olwen eilIlI II lori .
Thlaled med en .r Aml.
III Nykeblnrr 1~ lkkel
', 'C o ved tI n "'nkornat
noleru R',bve I
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Del Iynu
en Prøve Pli
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en Iremmed Kun,lne" Oplatlel ..
.1 forhold og Pelloner I D.liden,
VI, mIn I Byen Idar lil .t
Thl.led -- ti belydeli~1 BIdII, til
Monlfkenl BtleR,
Thl.ted' Hi,torlt, der tilt" i tid ·
lunl blev dl 0R.. a
Tider meget Il_ldenl klin
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med tt have " ....1
,erlt h t drn I I
,I lenlltrl Bue, ,I
" " mtn Polk
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Besøg i 1830
Maleren MartinuS UC1r yes. der af slor
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Tegnere og SkrIbenter II/ndel
herop . S .. megtl mere vR," f·
luleU IJlU ResuUIJel .1 MIleren
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Rørbyel BtUi I
ISlIO l/gU ., være,
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Men Mul/nUl Rt"bye var
ypperlfg M.ler og Teg10tllOd

II fællnc

pu Papiret, han ' "
en PennenS M.nd, der p ..
Rellcr følle Dagbog
Oplevelser.
f Hundred.. ,e' ror
Rørbyu Rejse HI Nordjyllind
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Manden mCiet ,odt En "o,
Mlenade B.nder og iondtpilt.
hlyde indfundet lig og det
I
Irtigt Skue II ae dt
I
Pruenrim,ner at bere Hu t
duet H OYedpynt Der e •
er lonetlen meaer limPtI.
.1 H.er21tn Da SmIlet ~
L,y mtid kor I og opt, UhtL
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bve lor det mtlle "fik.
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nle.len Il1e StoIIh
'..
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hvori der ikke 'lir ItU
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Nu, Kllrinettiltta
med Onklen
rulKle p .. en Voen, bl_ende. m~
B.uddetgel, 10m blev Inlerl allre
Ryttete, kunde jea Irellldelu mOle
over den og lor allor.ie det
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r 10Ø! p ...
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Iocr Kuo"forenlogen IKa.
MI/erens Dagbog
Trykken ved Porfalteren
I
Nygurd, og pal Oruodlag
Jøde
skal t del
I
frem·
._".;H~;;,n v.r nemlig flørt en
af
de
en
Dej
III
snarelr'''ke
0i
lo< e.k. i
dygtigt StJæg. Hin synes
I I
der har Bud III en
Varde·
Kredø, og som 5ErtJ~1 al VEre er Vteuleboved. HIn
vilde gJare Ære.porlene eCD blm.
I
IJg om del
meIbIlle, een askegrlle, lor
Øl berskede J Byen I
ikte Ikulde Iroe,
.~.~ ti Koog Prederlk øeo
deD $Immc ved h.u
som ved biOS
'e:
Selv 001 maoge ar Rør·
Bemærkninger er rel IUka.
giver de dog udeo
ur/orrldellgl BlIJede al
IDalIdelII ThIsled.

D'ien bU'de Illl.
el Plr Violiner De til
.001 lo,trænete Iii Jor l'
Koralen udtn '1ndeli, Held.
lør.le Indftæden I KirU;.
Ilr.x lornemm. en ub..
.om II en Koe.Sta1cl
blev jei itU:
lor .t tomme Ind.
;'~ Stol mIltte I.it
cn megellmudlit
Lll2len trak iod
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Hovedformlllcl for Marti!! ...
Rejse til Thisted b,r adea
Vlltret II ponr.llere Oottlea
flye, del M.leri, der 111

pli FrederibbofjrmUlltt.
delle betydelige At.
Ihllige Martina. R..
Lejlighed til . 1 tlge lonkellirt

'ean e lafVelaile
Ira Thllted
o.,

Io,

;~;;k~' nyt og

'ynes næslen al hive
Prøve Pli Komedien
Det ko miske blev
loreget ved de
dea yderst
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ans Fars BaaLærer M adltagelsen.

m se n, Klim,
Maj. Kirsten
i Klim som

Kr. Sørensen,
tjent Mads
Aar. Hun
somt Menneæret med til
orsamlingshus
~ i 20 Aar har
Ide været med

øns e
Trafiken paa Thybanen
var vanskelig i Torsdags, og Godstoget, der skulde gaa fra Thisted Ki.
i ,36, kom først af Sted KJ. 14,,10.
Toget, der skulde være i Thisted
15,43, naaede ikke ind før goQt. 20.
I Dag køres der normalt - hvis man
kan sige det om den nuyæreode "TOf-

Frk.

·De

gang.

God Tilslutning til Un__sarbejdet I Nordth,.

Til
Ungdømsa.rbejdel indenfor
Landboforeningen
Nor\ithr .I og HusKirsten
!i.-..__............,......-L...IU.IiWlW.t/ilUll;liIJ_har der m~l'4t i en

,~us.

~tt,
{et f1

che
i f

Fly
ud,
nu,

er er
r aleninFordige

fhv.
Det
r. og

ny-

leikke

Steflyt-

litrice

mange lIlaboer og anl<rrire......r.e"'n~nelern'fr"ifi'il1'lr""""r.'"Ii!'{
huke de to pnBJrtice gamle lIenJ1eøker.
S1dfteaeU
rine N_rbje
lIaa;n Ntrup. Ea 1
N, MI lh.nl....tld fra 1••aJ.
Bankdir.
Statens civile Lufværn medd~er,
A,lbrecb
Dl. II. R
at Tidspunkterne for den daglige
32,800 Kr.
)(ørkhapings Ophør og PaabegyOdetøe fra GIr med 1. Maj er fastø&t til
henholdsvis KJ. 4,80
21,46.

or

FriWOI'dring for
JIM luubaner.

Skole.,.

i5~i~i~
l

det vil kmme lU med
der i denmeddeler
lliitm dei
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p••
Fhv.
S
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tD.
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Koraen.
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Centralbiblioteket i Thisted.
Fra den 1. Maj ændres Biblioteket"
Aabningstider til Kl. 10-18, Manua&
og Torsdag dog til 21. Der er lukkt:t
om S,.ndagen.
Thisted h4vde A 1Il'l"mti18ta7ld
Torsdag Aften fra 19,17 til 19,30 og
Natten til Fredag fra 23,66 til Z,06.
Der skete intet ullldvanligt her l Om-

raadet.
og

Atter

e"

e.r

Uge.

I den forlebne Uge faldt d_r heller
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Thisted havde Alarmtilstand
Torsdag Aften fra Kl. 19,18 til
KJ. 19,29 og igen fra RI. 22,26 til
KJ. 2,09.
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Han Herreds Plantningsforening
skifter Formand.
Bestyrelsen for Han Herreds
Plantingaforening har paa et Mø.
de forleden valgt Gdr. Jens Møller,
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Skov hos Be'hlfnmeløen om Mllndskibels
ed. Arbejder. Ferie, Ingen i Luftværn et, LB'ef,
pos Pr. Jer- Læger, SYj.'!'eph:jersker. de lute
~dem. Ander- kommunale Brandmænd eller lighedkermesler nende msa rejae pIIa Sommerferie.
Nielsen hos De maa blive, hvor de er, ean de
eDsen" 5011. i givet Pald m ed korl Vars el kan Yderlitle~
!ens Pr. Bise træde i PUnktion. Der vil dog
graf Grom. kunne g ives Dillpenaalion j særlige Stution ~
) Pr. Mads Tilfælde, naar der lore ligger meget al der VI
Man 88th
sklnfabrlken vægtige Grunde.
Busks og
med Zon
0, Brik NlelBil blev
lIell. Maler- Lastbiler bombet i Hurup
V1H imidl
Hlalmor
og paa Jegindø.

i

f

len naae,
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f erm. J . K. billilhørende Vognm. Laur. Jørgenmotivet li
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Arbt:jdernes OpJYliningsforbund I<:r., Vurdel
Pra Bogt
Sørensen har aflyst hele Sommerens Kursus"n, Tlng~ virksomhed, idel .savel Roskilde til Købm.
80m Kraglund HøjSkoler er taget Købesum
j Brug til andel Formaa!.
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Drengehold i Hvidbjerg, samt Musik,
Sketch og Sang. Bifaldet var overvælden de.

To Lastbiler ødelagt af Bomber.
I Nat ved 2-Tiden blev en Lastbil
tilh. Vognm. Laur. J ør g e n s e n,
J egindø, kørt ud fra Automobilforhdl.
P. A. Andersens Værksted i Hurup.
Ude i Gaarden anbragtes en Bombe i
Bilen, der blev stærkt beskadiget ved
Eksplosionen. Mange Vinduesruder i
Nabolaget knustes.
Ved 3,30-Tiden blev en anden af
Vognm. Laur. Jørgensens LasthilPr,
der stod paa Jegindø, ødelagt ved
Bombeeksplosion.
.{ RB).

mand i Han Herr.s Plantningsforening,
har Bestyrelsen valgt Gdr. J ens M ø Il e r, Haverslev, i Stedet.
Vurderings?1Ulndsl'ulg til Husmandskreditfcwenin.gen.
Husmandskreditforeningen i Aalborg foretog i Lørdags i BedatedGrurup Kommune Valg af en Vurde.ringsmand. Valgt blev Tømrer Peiter
G r a m s t r u p, Bedsted.
Regnen gik lId.'Mm Thl/.
Desværre gik Regnen St. Bededag
næsten helt udenom Thisted Amt. Her
kom saa godt som intet. Derimod fik
Aalhorg-Nr. Sundhy Egnen 14-15
mm og naaede dermed Nonnalnedb;-ren for April.
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mange pr i-

i Biler

l Hurup og Im.a Jegindø.
. Gennem Ritz. Bul'. meddeles:
. I J:'1<lt Ved 2-Tidell blev en Lastb1l tIlhørende Vognmand Lauritz
Jorgensen, Jegindø, kort ud fra

Automobilforhandler P. A, An~el'SellS Værksted i Hurup. Ude
i sin Synd,
as Tilg-ive!se, l Gaal'den anb,'agtes en Bombe
i Bilen, der blev stærkt beska;lOm driver til
di~et ved Eksplosionen. Mange
fSagelSe, vil Vmduesruder j Nabolaget knuI~t Gud tilgi- stes.
Ved 3,30-Tiden blev en anden
~t rund til at
af Vognm. Laur. Jørgensens BiHan tilgiver
ler, der stod paa Jegindø, ødelagt
~ligt, Ja, Jeved Bombeeksplosion.
Blod renser
Uheld paa Thisted Stat6on.
rtingelsen er
Falck i Thisted blev i Formidvore Synder.
dag alarmeret iii Stationen, hvor
vore Synder, Remisearbejdel' Marius Christenlfærdig, saa sen, Solbakkevej 8, var kommet
~rne og rentil Skade. Han var under Pa.:'1dighed, Min fyldning af Kul faldet ned fra et
:k, gør Bod! Lokomotiv, hvorved han havde
forslaaet Ryggen en hel Del.
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