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r i Kyitrulnit 

=';-;;;;;;:;;-p.;- Kornn .. vnet. 
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Trælles bedst eltFr KI 18. 

Mø bleret Væ relse 
L~je SIrak. 

I. P . J a cobsen e gade 9 1th. 

NYTORVS 
Oste- og Frugttorsyning 

T.II,t," S'Xi ~ ring~",:!-~::~ 

B-. Dag og Nat 

I er To',1. 101 
'1 7 Pen. Vopc, AI Fnrtt,rsel •• t. ru 

RlmeUl e PrlKr 

Kastet 58, TIl, 
Hundborg Syge- og Hvilehjem 

pr. Sjøtrlll9, TIl HUlldborg 44, 

-Inodiager kronisk MYlI:e, enligt· 
• ,tilledeumtRekonvaJetUoler for k,,,,,, I 
eller tænRere Tid. Ene· Oll: FIII!Uenluer 

Fut Læge. 

I Blrtlte Hansen, Anker HanselI, 
__ ScYegc'cp_"~J'_'_'_·c'· ____ f_"_'c"c"cdc'c' __ 

I Flerkr.-Not e rlnoe n. 
No,djyd,k Andels· J I.",~, 

Rander. a'reRner 
pr. kil: ,1'lItet 

Han, prima - , I Kl. 2,00. 2. KJ. 

(mlndBt 600 'It. III. VlII!at) 
lp;J. I Kl 2,lltJ 

(mlndBt 1200 Kr. ,I. Væat) 

unRe, (2 Kel l.50, .,00. 
unge, (~ kJ/l prIm. 3,30, f. KI. 

,",r.prklf.levendeVrat ,,,'ol 
Protlucenttn: 

Hens, prime. Kr - pr ka. leY VæRt 

A"det Fjerkne dreRne. eller VErdl 

Klnlner med Hoved l 'Ileg! 
1 4'''' l. 1<1. pr kJ( 

">klndene hfr,gnea 
AlhallllllulI'" Ul( 

Sld~ S;·--· 

Forholdsregler 
under Luftalarm 

--
,- SOli rolljll, "'~n hUllllt neokyt· 

'e"'eo",,,, Or.nltlpllnt~r dr~ 

bet p .. lle.e Km. Atolind t'od· 

Il"'n,!e.e .,10.1 I LAbel al J Mi· 
nuUer y"re horte Ira olla!llilf 
Ollde. V~I eUer Pl.dl. Alle Ly. 
111..1 Ilhl.,ndell dIer slukke.. 

'2 Alle, der beflnder .111 p .. en 
Ejendoms Grund. er pllgll/{t Il 
efterkomme den pnt{ældende 
P.Jer~, Vlcevæ.t, eller l1ulV~tI 
AnYbnlnger 

8. Kørtl"je, tkil dreje Ind I n.,r · 
meste Sidegade og holdt! ved 
hajn: FOrlonkllnt eUer "lIe 
Pllrkerlnllaplld,. Motork"'e' 
I.8Jen MOlorer skil "andau 
0ll: Lygterne ,lukket . VORneD 
møa itke Illules, men TRn· 
dlnRlnøølen ,biijernn. 

4. Ingen Køretøjer elleT Cy"ler 
mu lillies nalede., ,t de kan 
genere Fæ.,d,elen pu offet.t· 
Uge eller private Veje Hute 
Irupændes 0l førea pu Stald 
eller bindes III VOlnen med 
Ilmmeabundne Forben. 

5. Køretøjer, de' tUherer Militæret, 
PolitIet, Brandvætenet, .'mb,,· 
IIneen eller Luftbellkyttelsf:II-

• 
' Ienetteo I de t hele t. get, har 
Portereelllet. 

ti. Enhver er pllji!tiJ/lt Iagttage Ro 

Dit Orden Da: It eherkomme 
Ordrer, der Itlves II PolItIeis 

eller LuhbetkyUelle.tjenesten. 
Personule, bl. • om ,t yde 

Hlælp. 

7. Det er Bt rengl forbudt at ud 

eprede urigllRe Medde1,laer om 

lrtdlrulne Skader eller Rygter, 
,om kan !oryolde Uro 0ll: Plnlk 

Eohver lkal medYhke til Orde· 

nenl Oprelholdelae. 

a Mbejdere, der I Arbejdltldeo 

maa eølte Be.kytlel~!forom, er 

pllglige lU .t ubeJde den her· 

ved Iplldtt TId II~ dOK tun 

!or .. avldl det kan ske .. mme 

D'K oR ikke ud over Io Timer 

Elle" har nl.n Krav p •• halv 

Arbejdelu lor den Tid, der 

Ikte er .,beldet al. For akkord· 

hlllnede b.,rf'ilntll Lallnen aftu 

den In .. tre Tlmtlan. 
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[ængde Dag tilfredsstillende. 
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:ling 
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tærke 
,t til 

Til Indsamlingen 
til de brandlidte i Faartoft 

har vi yderligere modtaget: Køb
mand N. P. Nielsen, Thisted, 20 
Kr. og Flasin 25 Kr. Med det 
tidligere indkomne ialt 3055 Kr. 

Bazaren i Hurup. 
Hurup Salon- og Ruffelskyttefor

ening havde god Tilslutning til sin 
2-Dages Baz"r pau Hotel "Hurup". 
Besøget og Omsætningen var stor. 
npl' 11-'1" a:i,...:d 1 :TOl! t f:lkabe d_ 

de Bran 
rende R 
Vare.u 

"Pris 
at ens 
indkøbt 
sælges 
regnet 
ligeso 
stændi 
høj else 
nævnte 

"Ve · 
Pris ro 
Genen 
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!tor I n· 
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Jm om· 
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m som 
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der. 

sin Son ehl". SimonIJen. {l]ottrup. 
Strand, solgt 30 Tdr. Land Fjord
holme Ior 4000 Kr. 

Mo r!(c!ægn ingsboder ! 
Politiet i Thisted har i Dag ln

det falde nogle l\løl"kelægningsbø
der . De var hver pan 30 Kr ., san 
det er en blundet Fornojedse at 
være glemsom eller sjusket med 
sin 1\"lorkelægning. 

Fi re Afholds foredrag. 
Som averteret vil Red. Ejner 

Pedersen holde Foredrag og frem
vise F ilm i f ire Afholdsforenin
ger her paa Egnen I Slutningen af 
den ne Uge. Centra lafholdsforenin
Ilel anb.efa le san mange som mu-

] 

pE 

;i 
~, 
S· 
L 
al 
d. 
tI 



• 
I. 

Tjenesle· 
d· ved 
eri. Der 

s Kroner, 
I i Karle· 
Iset, men 

alen 
Iderpartl 

personlige 
bedat KJ. 

dltlon 254 
rd privat.) 
bøen) 280. 

Borgerforeningen neas.tleOllvng~ skildring 

90 Aer. 
Anders G u n d e r s e n 8 Enke, Fjer

rils[ev. forhen Koldborg Mark i Gøttrup, 
fylder i Morgen, Torsdag, 90 Aar. 

Det hvide Armbind. 

- et Bje 
Skønhed, 
et slavisk 
Aarhundr 
lolks als \ 
Kvinde, 
der, har 

Ikke mere paabudt, men det al en U 
kan være praktisk. 

Indenrigsministeriet har ved en 
Bekendtgørelse af 18 November 
ophævet Paabudet om under Mørk· 
lægning at bære hVIdt Armbind 
under færdsel paa Gader og Veje. 
Men Indenrigsministeren finder 
dog Anledning til at henlede Op· 
mærksomheden paa, at en hvid 
Afmærkning al fodgængerne paa 
den hidtil foreskrevne Maade vil 
være betryggende i mange TII
lælde og navnlig kan anbefales 
Personer, der færdes uden for 
bymæssigt bebyggede Omraader. 

Skønhed 
Drama 
Bønder 
Mand, 
Pigen, 

Den 
ges nu l 
men da 
trues al 

• op I r 
Kalaslro 
Landsuy 
med ha 

,Maa.ed Heftestraf for Rygtesmederi. 

Det 
ikke m 
pius et 
paa -

Der 
forvent 

officielle 
ør •. Alm. 
Øre for 

, rykninger. 
10 pCt. 

Plød,., og 
rd, mindst 

~er 

""e 
.ærllg 
Aftal •. 

Man skal være mege,1 lorsiglig 
med at udsprede Rygter, og Vestre 
Lan<lsrd alsagde i Gaar en Dom, 
som viser, at Myndighederne skri· 
der haardt ind overlor Rygtesmede, 

For nogen Tid siden sad 4 Mand 
paa en Reslauration i Holstebro 
o~ drøllede Tidens Besværligheder. 

Derunder Iremsalle den ene al 
dem, en Husmand, en uholdbar 
Paasland om vorl Brødkorn. 

Thi.te 
I Vint 

eæum v 
H 16, 

Dette 
Vinter, 
Regel 
Musæet 
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til kun al lade Lejemaalel g æ lde Saltkarret blev stJaaleL Del bliv! 
lor el Aur Han vilde nemlig Hos Konditor E n g g 8 r d, Ny torv I lor Amtets 
s ælge Ejendomm en, og del havde Thisted, havde man i Gasr 8s1 et nyt 
sine Vanskeligh ede r, naar Køb eren, SalUtsr ud i Gaarden. Da Saltkarrel I rra Sog! 
om han ønskede d e l, ikke kunJe Morges eltUlde brlJp;cs, var det imldler. 40 AndragE 
faa Sunesen Iii al flytte . Naar tid væk. al 3,837,09 
Larsen Ikke vilde forny Lejemaalel Der mSB sugtens være en, Bom har sendtes til' 
med SUllesen, skyldtes del, al msne;lel noget al lægp;e Beredskabs- A 
denne frafaadede alle dem, der raadels li grisen ned i. 
kom for al se pas Ejendom:nen, 

10- • 
vil at købe den Der var nu UdSigt Struer· 0r 

Køre at til, at Larsen kunde afhænde Ejen-
dommen til den nye Lejer. 

Poredrag om Polk og Værn. 
Som man vil have set af An-

vs-

ne, 
1ge 

Irg• 
ng 

en' 
l en 
,de 
igt 

f ns 
mg 
or 

.(. 
ne, 
en 

ker 
rer 
al 

srg 

aa, 
tur 
er 

ti s. 
al 

cn 

Landsretten oplag Sagen 
Doms. 

I Aften: 

til noncer indbyder de sønderjydske 
Foreninger til Møder paa Søndag 
I Nors, paa Mandag i Thisted og 
paa Tirsdag i Vestervig, og Taleren 

Struer-
15. Novl 
saaledes 
Thisted i 
Utilfredsh 
Afgangsti 
vedtog i 
banernes 
tage fn 
først af~ 

Ankoms~ 
tilboge (r 

Kl. 20: Generalforsamling i T. I. K" 
Hotel .Royal-. 

KI. 20: D. M, S. Aafsfest i Thisted 
Misaionshus. 

KI. 20: Palætealret: "To Gange gift~ 
o~ ~Pafvel, Mr. Motoq I 

Kl. ~O: Royalteatret : • Tag del Bom 
en Mand-, 

I Koldby I Morgen KJ. 19 og 21 : Fil
men .En Desertør-. 

Benzinen skal vare til 
13. December. 

Grundet paa Benzinsiluationens 
Usikkerhed var der ikke fastsal 
nogen best emt Grænse for inde" 
værende Rattoneringsperiode. 

Ministeriet Pressesekretariat op
lyser nu, at Perioden antagelig vil 
blive lidt længere end den fore · 

ved disse Møder er Oberstløjtnant 
Hansgaard, Haderslev, der vil tale 
om Folk og Værn. Det er et al 
de Poredrag, der med PorSvars· 
miOlsteriets Støtte afholdes, og 
Oberstløjtnant Hansgaard er en 
meget interessant Taler, 

Ved Mødet i Thisted bliver der 
tillige Underholdning af Opera· Hedebe 
sanger Erik Westh, der vII give Th' 
eo Sang- og Poredrsllsaften, som dlst 

li 

han har kfltdt .Glæoe over Dan-[ man \,1 

mark-. Det bestaar af tre korte ~øbt IO 
For edrag og ind imellem synger ~iPlantel 
Operasangeren en Række af vort Tdan~!E 
Lands smukke Sange, som skildrer ' ' 
det, der er dansk. 

Par alle tre Møder gælder, at 
der er Adgong (or olle, ikke blot 
for Medlemmer, og de tre AUener 
fortjener al faa stor Tilslutning. 

• 

Ekstr 
• 

Ran 
ved Ro 
for Poli æ ni • Tobak 

({øb Mørklægnlng.rullegardlner med lys Inderside. lI{ke rel meget dyn>re 
~nd de llIørl{e I{ullcgardiller, Naur De slut! have nyt Papir pao Deres Rulle· 
gardiner, snu husk at forlange I y s t Papir, 

han i 
fra en 
Pdkker 
han 8 

MørklægnlngeUater af foralteltl g Art 

Kl. LIgeledes .1- 4 SIOgB T_tnlnusU.ter iii Vinduer og Oøre, 
røg s 
solgte 

d I 
om 
.e 

Por Indenbys Vedkommende forotage!! Maaltagnlng og Ophængnini af Rulle
~ardiner. 

... P. M. MV~~~E~~~~~ 40 • TLF. 4Øll Stø 



SOCIAL· DEMOKRATEN. 

Nationale 
Sammenkomster. 

endingsanlæg, der 
I mellem Aarhus 
r. har be~luttet al 
ionering al Eleklri
~elskabers Maskin
Ie al Branden er 
pCt. Nors Kro; Søndag d. 23. ds. 

s Forbud mod. at KI. 1~,30 Foredrag .om .. Folk og 
) Kværne ben ties Værn af Oberslløjlnant H a n s
egal Dø nets Ti~er g a a,r d, Haderslev . Forevisning 

B I g, d I l af FIlmen ha Kongens Pødselsdag. 
s ~ YdSnJ"t gsu

l 
vda g! Pælles Kaffebord. Oplæsnmg. Ad· 

le es .are n u- gang 50 Øre 
r om en Indbyrdes 
deres Elektricitets- Thisted Afholdshotel: Mandag 
haaber paa denne d 24. ds. KJ 19,45 Foredrag om 

le undgaa Ratione- .Folk og Værn- af Oberstløjtnant 
ivate Lysforbrug i Hansgaard, Haderslev , Undef~ 

hold nine- : .. Glæde over Danmark" 
i Ord, Digte og Sang ved Opera
sanger Erik Westh. 

paa Thlslell 
FOREDRA. 

Forbundsl 

Alle har 

Adgang 15 Øre 
Sonderjydsk Forening. 

faa Ord. Rytteriforening 
N 

OSt8~ og 

ilY er Planerne 
Ig strandel, og 
alte Regninger 
I. paa 2600 Kr. 

• 

om 
der 
Ir a 

d København er en 
lone og hendes 22· 
even arresleret for 

• 
Holstebro er Idømt 
~sel lor Tyveri l" 

og Krænkelse af 

afholder Generalforsamling 
Onsdag den IO. De.br. KI. 18 p.a' 
Hott'1 "Royal", hvortil Medlemmer 
med Damer indbydes . 

Efter Oerleralforsamlinf!en Fæl
lesspisning A Kr. 2,50 pro 
per$OIHl. Derelter Andespil og 
slutleJig selskabeligt SamvtBr. 

1l1dmeldels~r skal ske inden 1. 
Oechr hos Vo~nm. Jens Jensen, 
Thisted, TIL 883. Trælles bedsl 
12-- 13 og 18--19. ~ 

OOL-..! ___ • _ _ I-

Teleton 8.')5 

c 

til 

Et Bud 

'OI' 
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Det h,ide Armbind ikke 
obligatorisk mere. 
Det anbefale.::< dog Fodgængere 
at bære det paa Yeje udenfor 
bym æ.ssig Bebyggelse. 
Indenrigsminis-t.'ren har ... -ed en Re-

kendtj;!"ØreJse nf IS. ~ov('"mber op~vet 
Pru>.budl'[ oru under lJorkJægning at 

hære b\;dt Annbind under Færdsd 
p~. Gader ~ Yeje. men lndlOnrigs
mml5(eren finder dog _-\nledning til a:. 
berJede Opmærksomheden paa .. at en 
h\.;d Afmærkninl! af Fodgængere paa 
den hidtil fores-kre\"ne )faade \'iI "ære 
beu,,-gge.nde i mange Tilfælde og naTIl
Hg kan anbeiales Pn'soner, der færdes 
udenfor b::.'mæs-.::igt bebygg-ede Om
mader. 

FærdScelschei B a c h, Kobenha\'TL ud· 
-...aler om Ophæ\-eJsen af Paabudet om 
de h',;de Armbind: 

- J q;:t tror ik;;'e, det ,;1 blh-e savnet 
i København. lIan tor jo nok sige, at 
det ikke var populært. Paa Landet er 
det m~t vzrre, og der maa man 
Ir.an J!"CWske særli$n appellere til Folk:: 
sunde Fornuft. For Byernes '"edkm. 
er jeg glad ior, hvad du er sket. Et 
Paabud, der ikke onrbolde5. er \-ærTe 

end intet" 

~ye Sneskærme til 
Amtsvejene. 
Snerydningen maa sikk.ert fore

lages med Haandkrafl 
Den o .... erra.:, ende Sne.:.-tonn 1 Ok

t ber virkede som et Yar~ko om, at 
\"ink.cD kan ,"ære (Iver )"- Da3T som 

' ... to:"Ut· I;Im TIIII( (l.tO!. ~. _/tu-U 

UH maa. drnl;lr ti\raaoes aUe at 

'i!" d.n ston" Spar"lOfnl1l1"'h ht"d 
~nen 

Har De faaet Billet 
Venstres Teateraft, 
Der har a'l"e c·· "'"ære·. et 

For~alj!: til V"·n""t.e-ior ni.n~ 

Teaterfore-~tming ptla Hotel 
':Mlnr-c i )ll)f""g"en A{'~n. og nu ' 
.ed at VEre aner"'"i,j,~ Frist. 
man forud ... -1\ si l'e 1'<i~ ~n Bf 
Hermann Florant Tournee.n'" 
::--else af de: ele~3nte Ly'<t"-pil 
.\nonyme Fædre4i. Billetterne 
-om meddelt o\"erall i Salen, I 
for belønnes Pnec.ished i )o{ol' 
ten med de bed~te Pladser. 
F ore-rtillingen er der et Par 
"'elskabeligt Sanwær. 

For at ~ive et lille Forbaa 
tryk ai den fes:tHge og mo 
Oplevel$E1 der yenter i ){orgeIl 
plukker vi nogle karakteristi~ 

• ~lel--er ira de fors-ke11il:!:e Blai 
meldeIser af ~Yore anon:!r""l11C 
- En ovenud mor""Om Teaten 
TeaterforestiUin~en blev en f 
dig Sukces - "Vore anonyme 
er mor"'-Omt Ol:!: underhold 
Sjældent har man bort saa u 
fred-hed med et Lys~pi1 -
er pragtfuld, snart dra;;.tisk ' 
mOr"Om - I den store H 
-om d<!t jydske Lit.'st-ykke Jo 
lede Grethe Pas"ke som en 1 
kan i rdbrud - osv. Er 
Tv;\'1 om, at De m a a i TealE 
2;en Aften '1 

Appelsiner og Druer 
Men de bliver ikke bilIiIi' 
n, r ~r 5ti t n. • a \'1 
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Paabudet om hvide 
ophævet. 

--<>--
l{ o b e n h a v 11 , Ti l-sdng, Inden

rigsministeren hal' under 18, ds, 
ophævet Paabudet om under 1\101'
kelægning a t bære hvidt Armbind 
ur.aer Færdsel paa Gnder og Veje, 
men Indenrigsministeren finder 
dog Anledning til at henlede Op
m.\!rksomheden paa, al det vil væ
re betryggende i mange Tilfælde 
at anvende Armbindene, og nuvn
lig kan det anbefales Personer, 
dej' færdes udenfor bymæssigt be
b.vggede Omrauder, 

I 
v ...... vm 

med G 
hemrer 
vander 
!,ke ~{ 
loan s 
lende 
kuerel' 

De at 

\h a oS 
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M. P. Korsgaards 

og Hustrus Mindelegat 
~ø",-~ Inden 1. Oacamber " .. ! 
:-Olu-m_, ~"'" lø"" p.a ToUr.p

I gaard pr. Hordum. .." 
Dem.rk Retttl,,~ I "n.øgnlngl·' 

Itbl~n. O.l. -=--1 Legat. 
o.t dldr.k •• nake T •• nde· 

lellat kan .. ul/ca al Tjeoe'lel)'ende 
pu ove. 20 All', lom hil' tjent 6 -
pu hin.nden 'øiRende Aa. 
~lImnle Sled Th151 .. d 

IØRnI !1Jtt;',;':::::~~ bel_hn/l j, 
8ardlllden . , 

Udlevtrinjl al .renn • 
• ,.~_" til KOrn 
:~ med en Grund 

~,'Ii. o"n 500-5000 Kr 
!o',etagt8 mod person hil: KVittering 
Mandlig den 24 Novb' 
FornmhnRshuø Ir~ 9,30-
Arup 
og i 

. , 

m. 
Radioklub .Iholder 

Lørdag d. 22. ds_ 
Kro O.gsorden 

etter syn Di 
al Apparater. 

a..ly_I •• n • 

Torød., d. Z1 
KI 19,30 pr. 

Denia CbriItophtl'flo·TIMInIMD 

Komedie I IO Billeder ., 
AXEl. BRElDAL. 

Polket~.trl!t. Ilønlle SukCl!I 
gennem mIlOIIe Aar. 

Bmelter f •• , ho, BOKblnd'er Cnr 
CnrlsleMen. Vbter, 11, nl. :}6./, 

Klin Ada_na .or M_lemmer 
_ med "u .... ncL 

Syersker 
til H ...... benkl_der kan an'a· 
Res s'nk!. Ikke Hjemmuyer8ke 

Thlated Uldaplnderl. 

En lidi brugt Herrecykle. 
ny. :)umml, billig 'Il Se'g 

Chr. Thom •• n Jenaen, 
Sko'l'gade I Z 

NYTORVS 
Oste· og Frugtforsyning 

. iH ri",_, 
• Tl'lelo" 110.& I b I I Telefon!lj!) 

II , lII{eT 

Heslekød. 
Ekstraffn' Hl.'lleked 'u. hver 

Dag I denne Uee, 
A. Ande" •• n, 

ø.tergade Te't. 889. 

Støt de Annoncerende I 

Forholdsregler 
under Luftalarm 

-
I. Sar ,nUrl, men burtlat n ... k,t_ 

' .. I.ø.u .... O •• n''-plln'e. dne
b ... PH lIete Km. AIot.and. Pod
Ifll!nl[e •• IkaL I L.be' af J MI. 

nl1ltu ""r. bort. Ir. olIannI[ 
Oade, Vej elLe. Pld .. Ane L,.. 
ot,1 Ilbl1l!I>d ... ell •• ,hakke.. 

2. ALLe, du bel .. ",te. ,I. p .. tø 

EJendom. O'l1nd, er plll[llir:e.t 
efterkomme den pUIRldende 
Eje ... VIccII.,." ~I .. r Ha .... ''
Allvbnlø.e. 

B K'Telejl':' .kal dreje lad l ...... 

mute SldeR"e Da hnlde ved 
Iutj •• For1o ... k,nl eller "ae 
P ..... 'løppledL MOlOrUle

lejen MOIo", ab, "IIIIdie. 
Ol Lygterne .Iukkes. Vop.eD 
m •• Ikke ." .... H. mea TIItR-
dløg.nø.ler> .... 1 Ilern •. 

4. Inleo Karet'ler ella- Cyk'er 
m ... dl'N ... Ied .. , al de ..... 
lenere Ple:I1beIeo p.. olienl

IlIe eUtr priQle Vele He-te 
trUp_d" ol[ f.r. p .. Stald 
eller ' blndu til Vopen med 
Mm_ !h1llll1nt1 Porbea. 

6. K.rel8jer, der ,!Ib_rar MllltRret, 

Polidet, Br.ndneseael •. ""'bu-
1_ eller Luftbtlky"d ea

Ijellealeo I del bele Ia&et. .... r 
Porkøraelaret. 

o. Enhver er plla:liR el 1qnerp Ro 

0R Orden ol[ a' efterkomme 
Ord ,er, der .Iva a' PoUllet. 
eller Luflbeakyllelaelljellealma 

Penonale, bl L om .1 yde 
Hjldp 

1. De. er "'ena' forbud. a' ad · 
.prede arifll&e M.edde'eller om 
Indlmlne Skader eller Ryater, 

'Om ua fOt"t'olde Uro Ol Pelllft. 

!::abnr abl med91rle iii Orde
nen, OpretholdeIIe. 

8. Arbejdere. der I Artltjd.tideo 

mia .ege Bøkyl'''se,nun, er 
pligtige iii _I arbejde den her 

ved IIplldll': Tid .. I, døtt; kun 

lo,. .. "'dt det kan .ke .... me 

Oaa oa ikke Ild over Io TIlller 

Elle ... bar min K"9 Pli bil" 
ArtJeldø. for d_ 11d, der 

ikke er erbejdet el. Por ekkord

lønnede ber .. n .. Leaoen .'ftr 
den en .. tll n.eteo . 

VEKSELKURSE.R 



Il "ie~ deFurcnl'de . 
K<l!lfllklell I llel 

lien. 

-
Amtslæge Folke 

tr_fl ... Ikke pøn Lil, dllll, SIII1 ' 
d n R 0R' M" Cc.' d:.'.:c",,' __ _ 

ed Kniv 0sløsNesløs,Arup 
FørIIIe Udlevenll" al grønne 

Tlldellng.meerker til Korn 
III L8ndblURert~ med cn Grund · 

re.te. 8~yld DI nll~llern 500- 5000 Kr. 
loretoges mod personhu KVlllerinR 

, , 
drr kulmlnclt.'r 1111l!IIO Hxprt: l 
to~'1 Pari mod hlnarH.lcn Rcn 
nem Ur~lt o vl'n 

PALÆ-TEATRET 

Edward G, Robln.on I 

Pengeafpresning, 
Her har vi hllm I han s all('r
bedstc PIIm,' en ' torrYKt'udr 
Oangsterlilm nerveplr-

D,n 
Albert Hal 

rcndt' Mondng den 24 Novb ' i Øsl,,, 
forsllmlmushus Ir ll 9,30- 10,30, 1 i !II!!II!II!!II!-

tohavn, har Arup POIssmlil1gøhul!I Iro 14-15 H S 
, ,n m,d Kni, ; V"iø, Km h. i6,30-17,30, undborg yge- og Hvilehjem 

Kæresle, den Kornn_vnet. pr, Sjømng. Til. Hundborg 44, 
e Marie Mik· :S::".-- -.-- "-,'-t'-,"""":':':':":cc.- lIlodl'ger kronllk 'Ylte, Itlmle OK enllMI· 
Brystet, PIU J0rrlng:: h()rsted .,llIcde6lmIRekonv.leacenlerlorkorlerr 

\

klJt Og havde eller lrenllcrcl Tid Ene· 0R Fællu"uer 

H 
Tildelings KOtnllllllrker til Jorl:!- f' ul Lælle. :212; 

ansen, og bruRere med Grundskyld 500-
vel med en 5000 Kr. uddeles Til sdøg d, 25. BIrthe Hansen, Anker Hanlen, 
kom I Oaør ds. Kl. 18 1/t-15 hos Købmaud c::~S~Y~'~'i~"='J~"_'_"_, ___ F_.,_._,,_n_d'_'_,_ 
nye Kæresle Kanstrup, Thorsled, og KI. 16- 18 

Insen, og der pøa SlørrlnR;-Vold. 
I god Por-'" Kornn_vhet. 

e ternede Han
ren sammen I ~kjoldborg-Kal 

Møde ang . Dannelse al en Lull
ved man Ikke værnslorenlng alhol:lcs Lørdllg d. 

eslen kom 111, 22 ds. KI. 20 I Skjoldborg Por-
l, og Pru MI samllngahus Lærer A 8 b e n h u S 
IC/det I laler og fremviser Lysbilll!der. 

Brystet Hun - Sogn.readet. 

hospital.!!, og 
andel. 

hor vi Ilorl Udvalli:, og hv 
vi Ikke har, hvad De unlke 
hllr vi vore prBlttlulde lI1u"l 
I{Blaloge.r, hvori vi nok kl 
linde, hvad De hllr Brug fc 
og de.t {'T aH Id bt\ltli:err 

Brugsforeningen "N O R O T H Y' 
Telef~ n 72 Thill ltd . , 

- --- - ---

NYTORVS 
Osto- og Frugttorsynin 

De ri",er 
Td e!on s:I6 \I, bn'ngørl Tt'lefon ~ 

YT! 
SporVOXD. 

ny' 

En lidi brugt Herrecykle, 
Qummi, bllllR til SlIlg . 

Chr. Thom.en Jen.e 
SkoleglIde 12 

Lørdag d. 29. dS" Hm KJ. 15'1,. 
afholdes p88 Holel .Royal- I rhl, 

Mede 81 Bestyrelsen OK Kreds
saIIII Sparere og BI

/d'''' I Tyendcapareforenlngcn MIt 

hvor dN 'III blive ali(lvel 
L.nd.ret •• eg'.rer 

' 08 Hjørnet øl , 
e blev i Allcs 
bO-uriN' Mand 
lO",n, Idel han 

ug hvor 
Irelllllgt 

'd. Han pli ' 
'aiciter, bl. a .. 

I Virk -
lOb, .. " i940 ~ 4i 

Aarlregnskabel vII blive 
ol( dr.flel . 

p " V. 
TH, THOMSEN, 

Midnlt dede 
lel idenlilicerel Støt de Annoncerende I 

E. LA R S E 
VESTEROAOE 

R<lnaR<r, El 
1.811nnllgcr 0R 
Forretnlnl~r 

Telefon 188 
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o b e II h il. V II. Indmeldelser skal ske inden t. 
leddeler: fre- Decbr. hos Vognm. Jens Jense ~""~-,:-: _ _ :: 
her Kt 18,50 Thisted, TIL 883. Trælles _. Møbler 
Niels Nielsen, _1_2 __ 13-Co::-&':-I_S--,-1_9_"_-::-_ _ --'-= 

' ald. Christen' 
inge paa fyn, 
let paa Flude
Iraks foretaget 
m den Værne 

til Lele straks . 

Bunds. 
rps alarmere· 
epligtige bjer
liv Times Ar-
19ning. Eller 
Igsiorsøg paa 
aalte Lægerne 
Værnepligtige 

Ord. 
olstebro bar 

gen indstilles 

ro, der uden 
dskænket 70 
Personer. er 

• 
Nors Kro: Søndag d. 23. 03. 

Klo 19,30 Foredrag om .Polk og 
Værn" af Oberstløjtnant H a n s· 
g a a r d. Haderslev. Forevisning 
af Filmen fra Kongens Pødselsdag. 
Fælles Kaffebord . Oplæsning. Ad
gang 50 øre. 

Thisted Afholdshotel: Mandag 
d. 24. ds. KJ. 19,45 Poredrag om 
.Polk og Værn- al Oberstløjtnant 
H a nsgaard, Haderslev. Under· 
holdnin2: .Glæde over Danmark" 
i Ord, Digte og Sang ved Opera
sanger Brik Westh. 

Adgang 75 Øre ... Sønderjydsk Forening . 

Thisted Haandværkeriore. 

Mandag d. 24. Novbr. 

K!. lO: 

Films- og , 
ved Porfotteren og Globetrotteren 

J.P~. ~~ 

c. 
BE< 

direkte l 
kommendt 

fuldvægtige S 
60-70 kg, 

Kr. 2,j 
Incluiiive 

Fradrag for 0' 
70 1/ 1 kg- 75 
Over 75 kg 
Baconudvalg 
Fradrag for Ul 

59 1/.-5 
5·P/!-~' 

Akti 

J, O, KOOpmi 
c-___ . , 



• Nors-Tved. 
forening lor 

. I Generallar
se af forman-

Kr.Peder
iP lyste bl. 8., g j Medlems-

Iles Husn:and 
I. 

Isøge alholdt 
en JT.ed Ar-

• orenmg. 

S.lgje,boj. 
"arsen, flade, 
~illing8nævnel 

Andragende 
til Salejerhøj. 

Ide Ire Med· 
anbefale Be

emte imod og 
I Amlsraadet 

6. 
afstemning i 
yderigt PIertai 
~en, 

0YI!:!!:ryu, Ul;; .... c ".1 ..... "V~' •.. 

betyde NedsærteIse af de nugæl
dende Priser for Gryn. 

Tømrer tilskadekommen 
i HSDsted. 

l formiddags ved fOl/,·Tiden 
skete der en Ulykke j Hansled, 
hvorved Tømrer Willy P o u I s e n, 
Hørdum, kom fil Skade. 

Man var ved al stille nogle store 
Træplader op, og pludselig faldt 

,,,,, .......... , ,,"",\;, 
udsat for at ind 
herunder hvm 
Iruffet mellem 
paagældende R 

Kornbøde i SI 
En Landmani 

ikke havde 01 
leveringspligt I 
manglede 1800 
i Thisted sat 
Overtrædelse a 
undskyldte sig 

en af disse ned over Poulsen, der gældende Parti 
fik Bækkenparliet beskadiget. ham af el Are ' 

Paicks Ambulance fra Thisted lejet, hvilkel 
lilkaldtes og førte ham iiI Syge- være meddelt 
huset. gjort bekendt 

!lokulde have 

Paa falsk Anbefaling. 
Eo Mand fra Thisted saa for· 

leden i en Adresseavis, al man 
paa en større GUId søgle en Alt· 
muligmand. Han segte Pladsen, 
og da der forlangtes Anbefalinger 
og han Ingen saadanne havde, 
lavede han selv en Anbefaling fra 
en lidiigere Plads, hvor han af 

og vedtog del 
450 Kr. (25 0, 
kassen saml S 

Aarbus-Hjem. 
De i Væ 

Hjemstavns' 
- Vestjyder, 11 
og Sallingboei 



r Brislinger taget 
i Gaar. 
el'ne havde en stor 
Baadene havde "fan
Stime Brisl i nger og 
s til langt hen paa 
e Baadene hjem med 
~r. lait blev del' ind-

Kasser til Havn en, 
'egner med, at ca. 
u' Brislinger. 
er de fleste af Fi
men endnu i Ef ter
le forste Baade ikke I 
ed nogen Fangst. 

est i Gottrup. 
Menigheden i Gai
al af 200 Afsked 
ørgensen og Frue 
ignende den, der i 
tOlrlteR j T(pUnm. 

Intet Forvarsel til Borgerne 
j Thisted. 

I Aalborg har man indført den 
Regel, at man ved Forvarsling til 
Luftalarm slukker de elektriske 
Gadelygter. Man opnaar dels der
ved at fuldkommengøre :Mørke
lægningen, dels at give Borgerne 
et Vink om, at der eventuelt kan 
ventes Luftalarm. 

Efter h vad vi erfarer agter man 
dog ikke i Thisted at følge Eks
emplet fra Aalborg af forskellige 
Grunde. 

Ejendomshandel. 
Arvingerne efter Fru K. Soren

sen har solgt Ejendommen i Nor
rcgade, hvor Restaurationen 
"Landmandshjemmet" findes, til 
Ejendomskommissionær Abild
hauge Christensen, Koldby, for 
:38,000 Kr. Salget Vedl"Orer ikke - .... • • 



es var 
get, og 
ed Liv 
~l' paa 
Tange
ie og 

skarp Advarsel. ' 

Ved det tyske Hesteopkøb 
i Nykøbing i Gaar fremstilledes 
36 Heste, hvoraf de 24 blev købt. 
Priserne laa mellem 1700 og' 2300 
Kroner. 

nar AH 

dervært, 
sen, Øsl , 
Betaling 
Havre f 
er dog! 
lin gens 



Heste ; 
at B i/
t il at 

.sagens Umkost'iin"fllli1l1g",e"rCO:.~~~-- ~AIT,s;;o~n""in~g:::e~n:-.--···----o"--,, .... __ .• 
Af! 
Nø" 
fra 

re. 
For

gode, 
dhen

hvilke 
. elIem 

Ru-

d-

e el' 
et 

Da 
,hed, 
t isk 

m
ndt
;h fi
Jle. 
Jede 

Tømrer tilskadekommen 
ved Hanstholm. 

Den 30-aarige 'l'ømrer Willy 
Poulsen fra Hørdum, der for Ti
den har At'bejde ved et Firma i 
Hanstholm, kom i Formiddags 
ret slemt til Skade, idet en Stabel 
Brædder faldt ned Over ham. Han 
led stærke Smerter og blev i 
Falcks Ambulance ført til Thi
sted Sygeh us, h vor man . };,rter
middag oplyser, aL han har paa
draget sig et Brud paa Bækken
partiet. IIans Tilstand er ikke al
vOl'lig, men uet vil tage nogen 
Tld, inden han kan udskrives. 

Stor Bøde for ikke at opfylde s in 
Leveringspligt. 

Retten i Thist ed har behand
let en Sag mod en Landmand f ra 
Skovs ted, del' ikke havde opfyldt 
s in Leverings plig t sids te Aar 

Ægknapheden. 
I Tilknytning til Udtalelserne 

om Ægknapheden beder Thisted 
Andels Ægeksport os i Dag oply
se, at det i denne Uge har mod
taget 1300 kg Æg, hvilket er me
re end Byen har kunnet aftage, 
saa der i Dag har maattet sen
des 35 Kasser til Aalborg, lige
som der i sidste Uge blev sendt 
40 K'Isser. Efterspørgslen Imn 
saaledes tilfredsstilles. Hvad an
gmu' Ægleverancen til Bagerne, 
har Firmaet kunnet forsyne si
ne Kunder og tage mod nye Kun
der. Det er rigtigt, at de hele 
Æg, der udelukkende sælges, er 
for dvre til Bagerne, men der er • 

hele Æg nok at faa endnu. 

160 Kr. stjaalet i Klitmøller. 

er 
Jo. 

re 

d 
s 

Kriminalpolitiet har faaet An· 
m " ld" jgOLOlll. aLder fra Arbejds· 



"' ___ ~I~~~!'I1. y-c"trC"1( ~ t r. _. _. """KI 
Ttæalw!() 

PIBER - LÆDERV! 
!di~e Land. 
ollektion 

Sluæderforrelning 
Sned8ted SI. -- Telefon &3 

Moderne SJoffer altid paa Lager BU11! I 1 
Inden de~ 

.• _. _. _____ • -_c c __ ..... __ ' ........ ______ = = .. __ I 

ilbud om 
ErhvervS

ler, al der 
for Sam · 

!I af begge 

B ikke 

Jalgene i 
pgen Tid 
:o. Moti~ 

~andlerne 

fum gar:~~~ 
ungen er 
F1isteriets 
ust 1940, 
kai være 
s Da,!le. 

C. B. -Foreningen.! 
Klubaften paa Holel "Royal-\ 

Onsdag den 26. ds. Kl. 20 
lor Medlemmer med Damer. Der
efter Filmslremvisning i Palætealret 
Klo 22. Gratis Adgang. Medlems· 
kort lorf'Vises. ~1 

Uddeling af Legater 
i Thisted Købstad. 

Skema til Ansøgning om al 
komme i Betragtning ved Udde
lingen al de af Thisted Byraaels 
sociale Udvalg bestyrede Legater 
la as udleverel pas Socialkontoret 
daglig fra Kl. 9-13 og skal være 
IllbagelfVeret sammesteds senest 
Lørddg d. 29 ds. KI 12. 

% AR 
L1VSI , 

P.d'~ 
hopel 

Hovedkontor · 
Gyldent0veSR: 
Tell. C. 7927 

THISTED: 
LYNGS: C 
BEDSTED : 
HANSTED Særligt Legat skal uddeles til 

Di .. _ . .. "un Mand_ . 



tte, llt 

:lfreds-

steril d 
Smed 
~lkom

l' .kun 
)pcl'n
,refter 

Fnet : 
emgik 
cbano 
Itning 
nogle 
Rung, 

Til 
hvor 
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tæg-
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ndr, 
mod 
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- --:!"..,..-... _-"--"~_·~.t---·· . ~'T"""""'" 50 K r , og F odenncl!otereus Legili- bu~et. hvor Uddeler J C, C h T \ _ udde\\' en 
Inat lonskO I' I. ~ t. e n s c n, SkovsgmlTd, talte om. U('\' i.\t\te 

U ngdom"'pl'oblemer. E[ter at. dCT 1 

Luftværnsforcninu i Skjoldborg
Kallerup . 

hnvdc været fælle'\ Kaffebord, holdt. BII:!tl'. 

V cd e t Møde Lordag A {ten i 
Skjold borg Fo,·su.mh ngshus blev der 
dannt?t en l. .. u flvæln s forening for 
fH:jo ldbol'g-Kallcn·up, og dOr blev 
,ulgt Best~ relse, hvi s Formand blev 
Vognm. Pelo\, N i e l s e n. S kjold
balg. Som o\rige BeRlyrl:>lsesmed-
h'mmrl' valgl<,s ygcp leJcl'!, kc }i'l'k, 
Skall"l uP, Slnh oll spassc-r Sogas l'd 
C1 l1' islensen. 'I'odbol, And, e hI'. 
Pou IS(lI1, Nl'. Skjoldhol'g, Chr. S kl'l
'(-I. ]{allC'l'up. J ·olln niles Djel'næs, 
Sd t·_ Skjoldbol 'g. og Sogll(l l'aads fnul. 
Chl·. BO(lsen, Ans, Læl'f"r Aab(lnhus 
holdt .~lo l ·eu I·ag og "ible en Sede 
l.ysbiIlNl~I'" U(' I' gav Mod€'deHager-
0(1 el godt Indblik I. at del' (Il' Op
ga\'C>I' nok for FOI'C'ningl'l1. 

SlagsIrup KFUM.- og 
Spejdere 

KFUK.-

J . C· ChrIs tensen Oplæsning. 

Folk og Værn. 
Sondel'hd!';k FOl'eninp; for T\:ns\.('(\ 

Og Omegn havde i Artes indbudt til 

• 
I holdt FOl'ældl"cfest Sundby Mis-

cl 'Mode i Nors med Oberstløjtnant. 
Hansganl'd, llad(''\'sl('v. som 'ra\eT, 
Modet blev holdt. paa Nors Kro. 
Mejl'llbestY I'l'r V o g e n s c n hUtl 
Velkommen l il de ca.. 100 'ModN\e\
tagel'e. og del'cHer hollH. Obcrstløjt
nant. H a. n s g a. a. r d. ('l udroæ\'kel 
FOI'l'dl'ag om Folk og Værn Filmen 
[\'I.\. Kon gens Fodsl'l~da.g blc\" -"isl, 
m('lls l"t' u H o c g h N i e l s e n, Thi
sIN\ , meget smukt l'l'Citerede , Der 
rider (In Kon~e -c.. Derefter talle 
F I \l Hoegh-Nielsen, o~ .... e<l et [æl-
1('5 l aHobord forlalt. Obcrs\\ojt
nanlen Træk fra Sondel'j)-\\and. l 
Aftt'nens Lob blev der sunget man~ 
Sang(l, og der h C'rskcde- i det h ele 
tag{'l dert bC'dste S l(·Tnn\ng. lG nyl.' 

McdlemmC'I' blc" indmeldt. 

'l; ionshu'" Fredag Aften. Radioudsendelse 
fra Thy. 

og 

som 

og 

ung 

v. 

Der VUl' sumlet omtrent 200 Men

nesker, du Festen uabnedes af KFUM.
Spejdernes Musikkorps. Afdelingschef ved Statsradio{onien. 

Magister Jens 1~ o s e n k j re r. Cl' i Dag 
pna Besog i Thisted, 'Magisteren 0\3.
lyslf' ovedol' os, at han smntid\~ \'1' 

t'rærre de forsl€' I"Ol'bere<ldser h l en 
U d~('ndels(' fra Thy i Seri(lll "Dan~k(' 

Gl'uppcfØl'el'cn, Smed C h r i s t c n
s e", StugsLrup, bød velkommen, idet 
han bl. a, udt.n\te, at det val' fØl',tc 
Gang, KFUK .... Spejdat ne Vlll' med. 

I< I.'U IC-Spejdernes Korp!o\~ekret.æl', 
Frk. Skjøt-Pct.cr~en, Købcnhavn, for
lulte om Korpsets Moul Og' Midl('I', Vi 
vil, ~mgde hun bl. U't gl'rn(l hjælp(' 
l1nlldomm(lll til al fun ~ode OK ~mndl' 
Inll"'Nuw,', UL find(.~ \,l'istcnt l(nmmt-'· 
rut. knb Oll. Venskab. nllin vi vil uldri l' 

E 
"bl n ved at søge SamnTlX'lde 

~gne, ., ~ .' 
\ rolk del" kt?ndel" Thys l-hst('lrLC 

1He( , t '. d d \ 
op: Nutid indgntwn(\{', RnU10\l 5('n e ,-
~l''' vH nl\tf\g\..'H~ 'kunnf' findl\ Stt. .... l '\.1\ 

Forut\rt't. 

l 
I 

1 



a over et 
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dene over 
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re Afstik-
~Austra

fra Byen 
;trupvejen 
mest Thi
imes Tra
sted igen. 
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~ i Løbet 
fde, men 
mt. 

riDestyTer Henriksen, l'horup. 

Daarlig Mørklægning i Sydthy. 
Det staar for Tiden daarligt til med 

Yrørklægningen i Sydthy. Politiet har 
konstateret dette under et Mørklæg
ningseftersyn baade Lørdag og SØn-

• 

dag Aften. Mange Steder kunde der 
ses Lys paa lang Afstand. Det var 
ogsaa galt med Cyklister og He>'te
køretØjer, der gennemgaande havde 
alt for stærkt Lys paa Lygterne. Un
der Eftersynet blev der noteret et 
Hestekøretøj, 2 Cyklister og en 
Haandværker, der .let ikke havde 
mørklagt sit Værksted. Politiet tog 

, -

Kl. 2 

er n 
jydsl 
gere 
gaal 
det 
Mæl 
aktt 
dyrl 
Bia' 

• gIv, 
re~ 

• giv, 
indl 
stel 



slJaalel en Tegnebog med 50 Kr. 
samt el Legitimalfonskort. 

Haaodlygter s kal have bløa t lys. 
Med de mørke 'Artener e r Brugen 

af Haandlygter ved udendørs færd ~ 
sel aller bleven et aktuelt Spørgs
masi, og der er Grund til at minde 
om, at det er forbudt at anvende 
Lygter med klart Lys. 

Reglen for Haandlygter er, at 
PJant~ de skal være afskærmet med blaat 

del og de maa kun lyse mo~entvis 
TiI- og ikke vedvarende. Forøvrigt kan 

af ' man udmærket orientere sig med 
en blaa Lygte, og den virker mere 
behagelig t paa andre Fodgængere 
end det skarpe hvide Lys, der 
ofte bruges hensynsløst. 

For Cyklelygkr gælder det, at 
disse maa have hvidt Lys i en I 

at cm bred Stribe; men Lygterne maa 
ikke tages af Cyklern e og bruges 
som Haandlygter; derim0d maa 
man naturligvis gbdt frække sin 
Cykle med sig paa Gaden, hvis 
man endelig vil have klart Lys 
med sig paa Aftenturen! 

sig 
4 og 

An· 

Høstbiodegaro skal bestilles. 
Efter hvad Ministeriernes Presse

sekretariat oplyser, maa Landbru-
gere, som vil sikre sig Bindegarn 

o l n· til kommende Aars Høst, indgive 
ede Ordre inden den 5. Decbr. Ordrer, 

lade der indgives senere, vil ikke kunne 
. forventes at komme i Betragtning. 

Ud. Samtidig med Udsendelsen al 
Bekendtgørelsen om detle oplordrer 

er Handelsministeriet alle Landmænd 
jangt til i størst muligt Omfang at ind. 
Is af samle Bindegarnsender af andet 
uner, Oarn end Papirgarn till'remstifling 
ighed af nyt Høstbindegarn. 
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crnt', DR min h., .purA' i ;:Cke,·.RyIINne Bror. m'l fiskerihavn l""""HamlU 
e SORnc,udcne herved : Har.ra S<::hutll. OK Fru S.rø'ram, rcl' .. ' 

L .. venl Bel/emme/lcr., om kor' Tid med Irr He,le lU CIrka" Piskerne i Humlum 
ven hu Kommunerne ' BDSCI!, Braller, fur l' glye Opvllnlnjl:t't. ter lor Tiden en Plan 

anl.!!1 CII Piskerlhavn 
., RenICl,:rund.llst"1I iii N' I f K'ards Strand ved 
lor Ydelse a' petionlIge atlona A ten Der loreliges nu Bund 
r særlige. forhold gør i Thisted. ser, og nur Planer 

Ide. Tidligere v.r del d lorellgM;er. vII man h 
Cl. Del danske V.rø 02 eD iii SIlian 

~ pr •• Ii.erer mIn Lovenl danske Saor. 
It lUe Renlemodl.gere Sønder!ydsk Porenlng i Tblsted 
1f:1ah.fæ1p, Oll' herudover I havde ventet noget slørre Besllg 
,",' . Tillæg iii Ville III sin lIaIIoniie Allen p .. Afholds

I form al Konlln- holellel j Aftel. Sal~n Vir halv-
. .. fyldl Pormanden, Pru H. e g h 

Hjælp Id Tøj og Hus- N' e II e n ledede Medel 
Syedomllillelde o, I. Obentløjlnanl H.i n I g a a r d 
bn der i ganlke IRr· holdl Poredrag om .POUI og 

yde. ti konlanl Værn-, Idel han beskæftigede sig 
lil Renlen I Ek!J. med del danske Værn, SIlIlIng 
. • gennem Tiderne. og med de Op

'-e,m,,,h;J,ælpefa. In"ahd gaYer del i Premtlden kan laa 
l! Huahjælp. nllr 'Polket Ila" eniglom del: 

LIIndkommuner, "el Poredraget hIlsles med ,Ierkl 
Itruger man, som BUald, og del Le"e Danmark, 

hjemler Ret Id, Skan- lom Taleren slullede med, eUer
~erdent. al der ydes fulgte' af .Oer er el yndigt 
-J Land-. 

Derimod ydel Su fremlrudie den ungeOpera-
grllis Medi- Brik W e I I h, der 101 

gennemiuydser Oanmark 
prlktisere. Lo"en med sine dan.ke Slngal1tner. tir. 
fra Kommune Weslh laUe smuk I om dansk 

r .. " dansk Natur, dansk 
F det drejer sig om dansk Sang, og IOd 

J m.nge Tdhelde ban med deilIg bløJ 
ikte fuldt ud, h"ad Rest danske Sange, 
ikkl mind.t under Uk Lov at synge 

med pil .1 Sangene, ol{ ehtrlordinere Por· 
Of/ yd.,.t be· 

er 
,ske lige mod.at 

Regel III lor at yde 
,,,,e den sler.r mulige 

havde forh.jet 
121

' •• udltndle 
til Kommu_ 

fortI'Jea ander 
.tedlundne 

j. heri et 
om, al del forud· 

anvendes iii 
men nogen IIlar 

II. Ikke. 
er utvivl.omt 
men def vi." 

.1 Loven ud. 
muU. Ud'lrell:nln., 

del jo Ikte III 

hvor den 
Opfattal.. d .... "e 

In er 

Olng pil Olng brusede BIfIldel 
op mod Sangeren. 

Ved el Kaffebord iii Slul forlalle 
Oberstløltnant Hansgaard forskel
lige Trek Ir. Sønderjylland. 

.... ,. ble. to"'nk ... 
p.læle.lret I Thl.ted havde lnrten 

Pordlllllnl I Alte., Idel PIImen .!Jen 
,rannr Elev,to,· p.. Grund af Ind, 
trulne Porhold Ikke "ar naaet 
Pra I Aften vi,. PIImen Kl. :«J. 

Ost.bIDdeleD. 
Under Henvllnlng 

vorlIge SlIuIUon, som 
len er fnd I 
krlUIRe II 
dUkUonen. der bleV 

September, er .Imlllle 
der be.kælllKer I 

HIndelen med 0.1 her 
enedel om en Hen.mUnK 

lUe o.teprbducerende Mejerier 
or tit lUe aronl.terne Inden lor 
Branchen om I LlahetJ med, hVlJ 
der er Tilfældet Inden 101 en lina 
Række Indre Brlncher, kun lor· 
lyne s .. dlnne AfllRere med Oll, 
der l en rimtIll Tid Inden Pr\Jduk· 
lIon,'nd,kr.nknlnltn Vir filte 
kunder ho. vedkommende S.lller. 

aent Rom I ,"".te", 
.,..rlcerrorenlng. 

Der var I Altes sluver 
"Tb1$led H.andværkerfor 
R. ma P1lmsloredraa:. 

Foredr-.llholderea 101 
Plyveu!jser over mdf,., ( 
I Øslena lierne RIaer, ~ 
oa: Iran, IkUdrede Polktli 
hOl den d.n,ke Prk. Nf 
Rlfl med en Indl.k Prb 
t.lle Bent Rom om de 
rera Arbelder Ol Vlrken 
0& Illustrerede samtidi!!; 
film Ol fllrvet.Kte Lyst 
lede Pol kel", Til SI! 
Del Billeder fr. Prankt 

Poredrli( 0& Pllm 
.fbrudt .1 belejlIret 
heil Igennem en nny 

Socialdemokratisk 
i PJerriIslev. 

SOCialdemokratis 
PJerritslev lefrede 

A:~S ~::::l'~~ 
Kvinder og M. 

d 
P. 

lIuer 
Ved 

Mo, •• 
Iy,te el 
IInRsundbroen . 

8ankdfreklør 
en 

p .. al 
men d. 
6 pCt, 
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Der fiskes atter Rødspætter. "'''''''''''''''''''''''''''''1 trun æl 
Løns\ 

Fra LiJdstrand meddeles: 
for mere end en Maaned siden 

ophørte del usædvanlig slore Rød· 
spællefiskeri, idel Elleraarsstorme· 
ne greb ind og salte Bom lor aH 
Arbejde paa Havet. Mell em Stor' 
mene var Baadene ude enkelte 
Dage; men Udbyttet blev ikke 
stort ~ ikke heller fik man meget. 
ud af Torskefiskeriet; Garnene 
maalle el Par Gange blive staaende 
derude, mens nye Storme raserede 

• 

~ I 

. ................................................ . 
• • • • • • • • 
: Dobbeltylndaer er det bedste Middel : • • • • 
: tlI at bolde Kalden øde og dermed : 
• • • • 
; spare paa Brændslet Dcr er 0lUa = • • 

a D d r e TIDg. der kan gøres for at ! 
• • bolde paa Varmen. Det stur adlør- : • • 

Hit! og klart be.krent l Indenrlp.- : 
• • mlnisterietl nye Brocbue. - Den : • • • • 

: fau uatl5 paa etbven Postbus. - : • • • • • • 
: ............................... n ................ ~ 

æ ni • 
Køb Mørklægnlng.rullegardlner med lys Inderside. Ikke ret meget dyre re 
end de mørke Rullegardiner. Nasr De skal have nyt Papir paa Dert:s Rulle
gardiner, eaa husk at forlange I y s t Papir. 

Mørklægnlngsn.tar af forskellig Art 

Ligeledes 3-4 S"I~S Tætningslister til Vinduer og Døre. 

Por indenbys Vedkommende foretage!! Maaltagning og Ophængning af Rulle· 
gardiner. 

p, M. MØLGAARD, 
- YESTERGADE 40 • TLF. 482 
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8 Fiskerbaade noteret r 
et e."jge Liv, 
.l er kaldet! 

s Gave, er 
er os skæn
at ejes, skal 

ra Gud skal 
Ordet opfor
JersonJigt at 

ul li Or 
Ov g Sejlads. 

De fiskede i den forb dl 
. u e Zone ar 

ThISted Bredning. 

Lørdag Formidaag blev det at 
~~ pfr

emm
l . . ed MYnclighed aruneldt 

o ltIet l Thisted t 
F"k J a en Del ~lS e~uttere Var i Færd lned at 
fIske l den forbudte Zone at Thi. 
stea Bredning, nænnere betegnet 
l Dragsbækbugten udfor Simons 
Bakker. Landpolitiet og Fiskeri_ 
kontrOllen gik derefter ud, og det 
Vlste Slg, at Kutterne fiskede in
denfor den forbudte Zone. Fi
skerne havde imidlertid opdaget 
Politiet og søgte at konune uden
for Zonen, men det lYkkedes ikke. 
lait blev 8 Kuttere noterede der-

hvad vi kaJ
givet i dette 
let godt kan 
rst og frem-

:inge Maader 
og det lYder 
! siger Bør

t og den, der 
agtpaagiven_ 

De strakt ud, 

•• 
Guds Kald? 

3n meget faa, 
~t. paa een 
men kan no

ge: Jeg har 
Idte paa mig, 
vert Fald nu 
. gt og ganske 
ogaaa d u er 
live en gi æ

ører det, saa 
et, og følge 

. , 
1mellem var der kun en enkelt 
'I'hiStedbaad, medens de øvrige 
Baade var fra Glyngøre, som i 
Anledning af det gode Fiskeri 
var kommet op i dette Hjørne af 
Bredningen. Ingen af Baadene 
havde Tilladelse til at fiske paa 
det nævnte Sted. 

Det skete er en Overtrædelse 
ru Handelsministerens Forbud 
mod Sejlads i Thisted Bredning, 
begrænset af en Linie fra Thisted 
Havn til Silstruphoved. 

Frugtavlerkursus i Hørdum. 
Foredrag om Sygdomsbekæmpelse. 

holdt 

Smuk dansk Aften i Søn
derjydsk Forening. 

SønderjYdsk Forening burde 
h.ave haft stuvende fuldt lIus til 
Sln danske Aften paa Thisted 
Afholdshotel i Aftes, thi det var 
en god og lødig Aften, om hvil
ken der var udelt Tilfredshed 
mellem de ca. 100 Mennesker, 
der deltog. 

Efter en Sang bød Formanden, 
Fru Lærer Høegh N i e l s e n, 
velkommen. 

Oberstløjtnant H a n S g a a r d 
talte derpaa om Folk og Værn. 
Han skildrede, hvorledes Krigen 
har udviklet sig til at blive t0-
talitær, saaledes at den ikke kun 
foregaar ved Frontem", men har 
V aabenvirkning ud i den fjerne
ste Mkrog af Verden. Dermed 
er Krigen blevet ikke blot noget, 
der vedkommer Militæret, men 
noget, som vedkommer alle. Man 
kan ikke afskaffe Krigen. Man 
kan afskaffe Soldaterne, men 
derved afskaffer man ikke 
dets Værdier eller dets 
ske Betydning. Derfor har 
kulturelt fremskredne 
skabt sig et Værn - ellers 
mer andre og gør det, da 
ikke kan tillade, der ligger 
mili tært Tomrum som 
mandsland med sine Værdier. 

Et Værn skal bruges ikke 
• ene til Kamp, men oggas l 

dens Dage. Et Forsvar er 



som 
;eder, 

ser 
~læde 
later-

olket 
skal 
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tede. 

Til de brandlidte i FaaJ·toft 
har vi yderligere modtaget et 
'anonymt Bidrag paa 20 Kr., saa
ledes at vi ialt har modtaget 
309'5 Kr. 

Artisttrup fra Cirkus Miehe 
til Udlandet. 

1~:>JReinch-Trl!Illl...en" ved Cirkus 

h 
d 
IIi 

~ 
l 
c 
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land og e n :::lene LYSOll L I;U~ 1 ua 
nogle af Englands og Frankrigs 
SkOllneste Egne. 

":'<tO\.lvaILLLgt Hlmn. og megm. HIHCIIUI::U· 

de og dramatisk samtidig med al. der 
ydes sublim Skuespilkunst. 

ing i Orden? 
Nr. 

211 
Ring til 211, og vi kommer straks - tager 

Maal af Deres Vinduer og bringer Mørklæg· 

ningen i Orden. 

, 
TAPET· & FARVEHANDEL, 

BROGADE - TELEFON 211. 

været slut 
Derpaa 

febordene 
lille Sal \ 
fortalte 

I gaard 
I de Træk 
• 

\ April i 1 

\ 
Den l 

Aften s • • 
"Altid c 

{\'lder . 
• 

Ghr. M 



AnCi uauegaard, J. M I:spersen, 
Vorde Ch, islensen og A. Odgaard, 
Uglev' samt Fisker Chr. Mortensen, 
Oddesund. 

,ed 7 SI. 
ældende, 
muligt at 
er havde 
den Un. j 
mel ærer· Mørklæ~Diogs!ideD lorlamges 

igeo. ~ de tre 
II ansætte ! Statens civile Luflværn m~ddeler, 

Lærer at Tidspunkterne for den daglige 
nde fru Mørklægnings Paabegyndelse og lmunens 

Sydlhy 
at have 

le mod
et Svind 
!n vilde 
I Svind, 
3øde tif 
lorvand· 

Ophør fra og med f Decbr. last. 
sættes tif hhv. KI. ! 7,30 og 8,45. 
De nævn le Tidspunkter er gældende 
indtil d. 31. Decbr. 

Sonderjydsk Forenin2 

i Vestervi~ 

holdt I Alles Møde med Oberst. 
lø/tnant H a n s g a a r d som Taler. 
Bmnet var .Polk o Væro·, V 

It '01'\ v~ uu 

vil Moder I 
engang i T 

-- -
Verden er ' 
alt er t Ste 
men efter I 
og Nattens 
vil Dagen! 
altid kom m 

• • ogsaa VI VI 

til en nyføe 
med Lys o 

Gribs 
o~ 



mere end 

j Landet er 
lptalt til ialt 

en Nedgang 
Uger, der er 

l~ælJing. Mest 
.r det, at der 
/neget kraftig 
les Tal. Den 
Irægtige Søer 
mindre end 
nale. Ogsaa 
. gaaet stærkt 
estanden al 
er lidt større 
19. 

, 

Is Møde var 
inga ard [ra· 

paa Grund 

iet meddelte, 
edkerm Bis~ 
'yggelaan af 

f~rh~ld e ~~"'k~n"'g~n;~~ ~eg~t~t~rkt.1 Mælkeud:;alg 
De sidste Dages disede Vejr og er aBben pa 
Stormen der forinden har virket Mange kan 
hæmmende paa Arbejdet. fra Vognene 

var det rarl 
Piskeri pa. forbudt Omra.de. Udsalg. 

for nogle Dage siden var nogle 
fiskerbaade Ira Glyngøre inde paa 
det Omraade ved Dragsbæk, hvor 
ingen Baade uden særlig Tilladelse 
maa opholde sig, og Baadene blev 
noleret af Politiet, der gik ud med 
Piskerikontrollens Baad. Ogsaa en 
enkelt Thistedbaad var kommen 
over Grænsen og blev noleret. 
Der vil falde Bøder. 

"Frøkenklostret" i Thiated. 

Radio- Stud 
Thl.ted 

Pas Bibliote 
K1. t9 l /, den 
væsen og Fini 
modtages gen 

Bjeodomsbl 
Rentier J 

har solgt , 
Tdr Byg~dl 
DIng til f 
Doverodde. 
tageise l. I 

- .Sko~ 
Stelfensen \ 
Ole Nielsel 
Kr. Areal 
og Besæln 
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;tcd Dc nye 
,~de uf Dan

vil antage
a~ d. 7. De
. HOJtldelig-

e ftC!l'fulgl 
1P; fol' Klub
senere Son
Jul \il del' 
Ol' sumtlige 

inviteret. 

"Den gronne 
f forlit eitel' 
n. hvoraf en 
ptaget. Film 
;ndlende om 
t den bedste. 

r en uhyre 
ciel Hand

og Løjerne 
adført af de 

Uhmann i 

m lo~orsvaret 

Denne Film 

, Snedsted. 
lev. 76 Aar, 

lersen, Klit
• Sorenllen, 

l l:I ollIL Jen
tmand Vig· 
r, En'kefru 

,. 

•••• ~ • •••• u ... .,,~ 

uden betnIc t-iagens Omkostnin_ 
ger, dC!rundC!r 30 Kr. i Salær Lil 
den beskikkede For8vnrer. DC!n 
unge Mand modtog Dommen . 

.::olLuelm 
kriti!lere 
Eftermid~ 
Teklll !lk ~ 
en uheld 
VlCl'kern 

Lurtmeldetjene8len. 
Den frivillige Luftmeldetjene

stes Mruldskab ved IJuttmelde_ 
centralen i Thisted og Omegns 
~\1eldeposter val' i Aftes samlede 
til Mode paa Hotel Aalborg, og 
del' var endvidere til Modet ind
budt enkelte Gæster fra Politiet. 
.............. væsen. Samariter og Luft
væmsforening. 

...... uttmeldecentralens Leder, Di
rektør Kaj P e t e r s e n, Thrsted. 
bød velkommen til de ca. 40 mod
te, hvoriblandt adskillige val' 
kommet langvejs fra ude fra Ky
sten. 

Chefen fol' jydske Divisions 
Luftværnskommando, Kaptajn L. 
S a b r o e holdt i A ftenens Lob et 
Par interessante Foredrag om 
aktiVt Luftforsv8r og om Luft
meldetj enesten og fremviste den 
nye llærfilm. 

Samværet varede 3\ ~ TIme, 
men Tiden gik hurtigt fol' Delta
gel'lle, og del' VaJ' stol' Glæde over 
Attenen, der slutlede med, ai 
man samledes i ei Le\'e 101' l\:O!'
gr og sHng Nationalsnngen. 

Sdndct i Bcm:inll1nkcn! 
En Bl'llzinhnndler i Sydthy vnr 

Vl'd Rcttl'll 1 VCRll'l'vilC Hat under 
'l'i ltl11r fol' Ht hllVt' Rohrt BrllzlII 
, I • , .k!.........H.. hav.d .. 
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et Fre 
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lerlid 
Utilfred 
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I e d, 50 
er født 

:ler var 
ev Stu-

d. jur. 
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advoka-
925 til 
mægtig, 
l Politi-
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termester O. Larsen, Thisted. 

Bøssefest i Hansted. 
KFUK. i Hansted holdt i Aftes 

Bøssefest i Missionshuset til For
de l for Hedningemissionen. Der 
var mødt et halvt hundl'ere unge, 
for hvem Lærer T h i n g a a r d, 
Ræhr, talte og opfordrede til at 
være med i Arbejdet baade i Bøn
nen og økonomisk. Der var des
uden forskellig Underholdning og 
der blev sunget flere Sange. Der 
indkom 125 Kr. 

---- -- . .,-
tes Th. J 
valgtes S 
med Joh 
p leant 
Øland, 
Supplean 
valgtes 
ehr. Nie 
Hvidbjer 
holdsvis 
Jepsen ~ 

Suppleall 
valgtes . 
og som 
rensen, 

Efter 
vere, d 
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~ uuuu nr., Aarup Som Revisor valgtes' o~-U-"CI" I"IV" 

Mads Eriksen, Elsted, og som malvarer h~ 
Tillidsmand iii UJykkesforsikrinw der kun. væ 
gen Mejeribestyrer Nielsen. Produkllon, 

.aalltrup, til 
Skinnerup. 

rsk. vurd. 
rogsgsard, 
Kr., iklte 

and vm,. 
IO I{r., ikke 

~
!hristensen. 
Hundborg, 
k. vurd. 

} Nielsen, 
~nsen, Ny 
Kr., ikke 

-fter Enke~ 
'som Adl{. 
n og Pru 

ED Mioe 
drev i uaar ind ved Hamborg 

Strand, og den er sprængt af 
Minørerne fra Thisted . Mens Vin
den har været østlig, er der ellers 
ikke drevet Mioer iod ved Kysteo. 

Ejeodomshandel. 
Jens Krabbe, Ydby, og Søreo 

Gade, Ullerup, har solgt en !:ljen. 
dom i Kjelstrup, Areal 36 Tdr. 
Bygsdl. med Avl og Besætning, 
til Landm. Chr. LaurItsen, Lyngs, 
for 47,000 Kr. J. 

fra og Surre 
De store 

aldrig baal 
af Salgsoml 
havde lade 
navnlig Va 
bære en s 
gerne. Del 
Princip uo 
men nu 
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Konsumva! 
virkelige ' 

Pølgelig 
holde, at 



1I,·r"lknln,tt o. P"Ht"nt·· 
po. ..... "nHIr ~· n " hk,·" rd, 1of Ol( 
Inrl. (Ol( d~r ("r Jo .... ·o 'f'>oi\'1 

f,u Ic knrl'(' HJ_ro<' "au 
bh"cr rund.·t uden mnn.Q:e 

ro Forsamlingshus 
' '1011r'II''''lIlhn,t:' , ,rI,' 
r e/It F lU 1., o.lI,ll:d,' 
0 l:' J\a~ ,'n'n'u, Thonaltl 
, t" n'·.cr>~l.al)pt. d"1 .~ [llt
II Kn,,,,,h('h pna r):1 Kr. 
I'I,J.~t·1I J,!!'ln(llglt'~ V"rm 
n, \III og Rogn('r"adsfnr
Yd t , II:"II\'all:'lp" IsI n"\'I
'f'1ltog,'~ nt gin- Til ~hlt
n.;" l -nlo',loms S,um 'rk!' 
nlrol'~nlllliJlgen \'IH d~'r 

trt'h()l'd ()I{ ';1'1. knllt'hgl 
per "H klllllmrl man,ll'f', 

()g ;1', ldl'e tIl Strelr. 

r Knaphed paa 

ryghus har endnu ikke 
:en væsentlig Nedgang i 
frund af den StigOJng I 

""n fOlhøjede Be kiltning 
IK Det Vllr ikke helt fri 
rIIgerne forsøgte at ham
~r ForhøJcben trandt!! i 
Uer Oll'. B r c d a h 1, mcn 

ke meget ud af, for vi 
ed Salget, naar vi mror
gjaldt om at sIkre sig 

cl i Fl'cmtllJen. Med den 
vi har I Øjebhkket, er 

d tIl at levere ubegrron
er, og vore Forhandlere 
d Ikke tildelt mere (!nd i 

gger!(!t holdt Culd Be-

er heldigvis Iykkede'l o~ 
polde alle vore Arbrjdere 
'\K tror, vi kan holde nor
nter(!n Igennem, hvi!l vi 

faur den sidste Tredic-
rK', Bryghuset er tildelt 
~kl't endnu, men vi huo.
i blivt'r forelogd yduli
'nkninger po.n dt'tle Om-

? 
bange for, del kommrr 
hted Ilt tilfredlllJtillr E!
pno Juleøl j Aor. Tld
del' bll'vQt !lolgl ('n Drl 
ryg!Cor!('r hol' Ima Eg

fil' lI' andre BryltKI.tlH 
• bl ('n RntlOnetlllR', Op' 
1. b<'ly!l(', ot vi k~'mnH'r 
Cl' for I'n !llæl'kt !orØgpl 

i ,lem kOnlnll'l1dll Mna-
rlll'ugl'l'n{\ vII havl! ,lul('o 
. dl' I nit ].'0.1(\ hJfL'llw Oll 
' t· I i\Htnrkk,.jigt I':mbol

r elv om I,'ulk er blevet 

"'Ol """""'" ."",-"" IH'" 11... • l-r~·~'.' _ _ IIIl*U 1l~,","'"", 
1 - , ' r"I~' 1""rl,,·II"'I. .. · • . 11"nft,,1,I .. n" lir 1I'1'I111Inl{'" ,,,,ll1n 
II. ro \/1II.'r 1'11" .I"hUll l'>kJ"hl l.nll j.. ... n"l.tn -,, oaa.. 
1~"Jt '"11("1' 

II fu, 

øget C.B.-Beredskab. 
Ocr skal kunne etableres fasl 
Vau l, hvIs Forholtlene kræver del. 

DtJ for Ilellil='e Luflvlt'rn-;chl'fer har 
i Ih • Dajfe fro Statl'M ('lvl1(' Luft
va!m modtaget Medd('Ie\'I(' om, nt 
mlln øn~li('r udarbejdet en Plan, dl'r 
s kal 11'1I.'lIe , Kraft I dt'l 0j{'bhk, du. 
~ kll.'rpede Forhold Itør d('t Ønll\('1igl at 
havlI drt 8amll!d(' eB -Mandskab i Be
rroskab hl'le Tiden. Hvl_ ('n saatlnn 
Sltualton lOdtneder, skal CB.'('me I 
Følg .. dc Retntn&,~hnjer. Statens ci
Vile Luftværn har givet, ophold(' sig 
heIl' DpRn('l paa d~ Slcder, hvor de er 
udtagl't 111 Tj('n(,!I~: Politistation 
Brandst.o.tlon, RedQinJfIlBt&tion osv, 
Of':' de bel.yder, at der !lkal ,karrell Op
hold!lrum til dem, Sellgeplads, Mulig
hed for Be~pisnillg m. 1fi 

PohtlRSSISi.l'nt Alfred .1 (' Il so n op_ 
Iyscr paa ForellPørl(1lcl, nI. den nye. 
Plnn blev drøftet ved ~t Møde mellem 
de for kelhge Tjenestegrenschef .. t' i 
This trd i Gaur. Planen for Thi!t.tcd vil 
~ikkert bhve sandnn, Ilt to Tredi('delc 
af CB,-Mandskabet i paakommc!Ode 
TIlfrolde !llml ligge inde, mens Re
s ten bolder 1ri, og TJenestetrden tæn
kes inddelt pan den Mllnde, at hver 
CB.er !aln 48 Timen Tjeneste, e[te ..... 
fulgt aC 24 Timeri ' ''I'lhed, derener 
attel to Døgns Tjen('ste osv. Det bh
ver ikke lel at ~kaff(' SengepInds til 
alle CB,er poa. de fOl'!lkellige Tjen{'
stestcrler, !lelv om der ('\'entuelt an
vendes Et.o.gesengil, og I Øjeblikket 
knn det og<:aa blive meget vanllkellgt 
at skaCee et eg'net Lokale l Natnheden 
af Statloncrne, selvom det Cørst bc
hl1\'er at blive rydd('t i det pjeblik, da 
dcn ev{'nluelle Be~dskab-siluntion 
mdtl'æ!!er, Der skal bl'Ugea ca 300 
Uldtrupper til eB erne!l Senge, og denl 
VII mlln nu forsøge ut faa en For
handlrr tIl at !lWfe, -ao de kAn le_ 
veres oInI{U4ende, hvi~ d!!!. bliver nod
vendigt, 

M. H. t, Be!lpisninj(rn VII (I"t Illkkert 
ikktl !Ol' Thi .. ted!t Vctlk bliv(' b(':ttell\t 
kl'æ\'d, nt CB·t'rIIe k Il I SPIHl' paa 
Tjl'n<'lIt('~tedl't. Del \'lldl.' være me-~t 
uproktlllk, dn det kun drejer !lIg om 
SAD IIl1c en Styrkr, og Sng('n knn "ik
kl'l·t ordn('~ '"ladan, at de l ntlknldtl! 
skiflt'1I Ul at gaa hJ('\lI og !llli!l(, 

Nllar man lolftr dl,l Van kt>lighl'f!t>r 
i Bl.'tragtninlr. 8011\ 1I10nj(t' CR.-p!Jj(tl
ge, (\<'1' har tIerl'M !I\~t(' .\ rbejdl', vildl' 
komme ud for, hvis drn IIkltll\",l'('d<, 
Plan 1.1'11,',1<,]' i KroR tlr drt klMt, ot 
1111111 frll MyndlilhN!flmrll Sid(' flh'~l 

vil Indt, fll't !lkr, hvi~ l!t't hlivt'r ud· 

vl"liit n.dvt.!udJ"t- Det, der ,ker nUl 

InddrCYct Smøreolie !li Auktion, 
En Tuml!· Og flT'" nun.,' mf'(l 

~mlJt('()H". ,1,,1' ,-ar d"'Vf'l 11l,1 Jl81l.. 
Slland"n. bh·,- :>ulal ,', .. I ,\ ukh'UI 
\lila Inn.lmancl holdh 1 i Th,~lr.1 I 

Gaar Oli" "~I' "n mt'~I'1 ,'ll"t IlurØ 
Vnn' i Iljl'hlikbl. Oll <lrr ":Ir 1J~ . .n1\ 
mOllJ:<' nr El{nl'n~ Jo'ulk Iii \uklio
lif-il, In'Or Ilnd,'nl' fnltlt vllllJ{1 TIIIJ
'\<'11 Int'{l OH,', d"1 \, jl·'l" !"1Q6 \..j:t 
h' nita, $!ik Op i 2fo11 K,' _ tl!'1l "lof>'h' 
nunk k(),I,·,I" -iO Kr. Ol(' fil> lr(' an
dN' 18 Kr pr Slk 

rt 1 • af 
h"t K 

\ ,,1 I 

f I md 
\nlCf't 

niLc:ammenstØd I Taagen, 
V("(l 13,30 TUlt'n i Gl\nl' I>krll' dl'r 

i dl'l IIslgtbare Vl'jr I't Iltbamml'n-
.. Iod paR lIan!<ll'llwjl'n ra 3 KUo
mdrr ud .. nfor "11~tf'11 Smrorl " 
.h'n ~ (ln SliP, {} \'andl,t, kom kOf!'n
d., i ,· .. n 1>1'1 ~onhil mod Tht.~lrd og 
,lidI' OH'I-hall> eli I n"l\'Ugu pna 
TnPllrn ar (·n mind .. \", Bak"" Som 
l~oll!:" af Taagl'n brmrl'rk.d(' han 
IkI..t' l'n modlCan"udl' La~lbll. for drt 
"ar fOr ,,('nt, og da han "nr h(·h 
Il"r" I \vlIslrc Sld(' af \"'J"n, kUlldi' 
h\'{'rkrn han {'J!('r La;:;tbllrns Chaur
fllr ah"l.l'I·J.!t' ri Samml'nslo!l BII{'mf< 
Iltl Il{'!lt' IMd hilltlndl'II, ln!'1l da Far
h'll lkkl, HIT ~tor. ~kt'l\"' f!\"'r knu mo-
1<.'t1eJ Skadl' I ~"orm al Bnkr i K3-
rosl;PI'irl oR' kroll~ll' SkQ'rme. Erter 
al Po!th('l fra. ThblNl samm~n mNI 
dNI 'lolol"l\gk)-ndige- havdt' oplag\1 
Haflporl, kunde Bil('rn!' kort> vull'r{' 
\(ld {'gf'1I Hjælp, 

En Mine 

dre,' I Gaar ind flan Strandrn vcd 

\111". i 

tI'lal 
Il, 

F. 
f"rth 
IIl'r 
h'ld 
dukl 
nURI 

"'" 

m 

"' T, 
t 

Hamborg, t'f\('r at 111'r i knap lrl' B 
rger ,,,k., ,har \ær('l ~Lillcr Ima 111)'- v 
k}",I('II. 

Friheden blev kun kortvarig, 
En 62-aariJr Blikken!lla(l'l'r 1m Aal

borg blev løsladt frn ThI tro AlT\!.t 
i Gaar FormiddllJ,!' ('f ter nt hlwe n[~o- l 
net 30 l)og('!I Heft(' ror Bt>ru-l'l'e 
men hnn Cik kun Lt>jli~ht'{1 til at nyde 
Frihl'lh.'1I i 1 t 1'u"I'r, En.:-r d ... n lnn~ 
AIholtkonhl.J !.lte han Tranlr lil M
g"t, du rll!'tilZ' kunde kratl"'-! op, Olt 
brYlrJ,!'l'(le lUK d{'rfor en ml'!r'd krafdg 
Dl'lk, hvi., vresentltg«te Indhold \'IU 
Kllp:ettpril Eftw at hnv{' ~tukket et 
pO"~l'nde K\·,mt;um af dl'nn(' \'Il'J~k(' 
undrr V{'~h'n, Rik dl,t ~It m<'d Ball"n
('(>11, Oll da han ni rkt'{Il', at dt-t knt'b 
med at tf Ul l'II1a Bt'nt'ne, dlllr.:lNt' h~n 
on\ PRn. JN1IhlU'!{'!>lntlonl'n. h\'/lr han 
sntlt' .. il{ li! "t drikk" "i\It-rt' i V"l\tt'
Mll'n. lI l'r - !ol',wrir.:1 jlJl.i'l tamnlP 
Sh·tl (1m for ,'n 'hl\nl'l\ slikn 
hentede Polilid bam i A!\ ... ~ 0l lU 
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maallet aflyse sin Rejse, idet han 
ikke i Øjeblikket kan forlade Kø
benhavn. 

Dc tabte Legitimationskort! 
Det bal' været fl'emhævet, at der 

Landet over skulde være tabt en 
Mængde Legitimationskort, men 
efter hvad man os Kriminalpoli
tiet i Thisted oplyser, kan det ik
ke siges at gælde fol' Thisted Po
litikreds Vedkommende. Ganske 
vist hal' man haft et Sted mellem 
100 og 200 Anmeldelser om tabte 
Legitimationskort, men det mener 
man ikke kan siges at være særlig 
s lemt, naar man tager i Betragt
ning, at det ikke el' særlig svært at 
tabe Kortet. 

SamarItterkursus i Hvidbjerg. 
Hvidbjel'g F.D.F. paabegyndte i 

Aftes et Samaritterkursus, hvori 
deltager godt en halv Snes af 
Kredsens store Drenge og un ge 
Førere. Kursuset ledes af Læge V. 
Yhr. 

Thisted konservative Ungdoms-

Ydby 0l 
holdt i 
paa Yd 
en FestJ 
merne 
var sæ 
lhsgaa 
gent. 

Form 
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Jordskælv i Morges. 
Mange Menoesker vækket 
ved Rys.e'Nerne 

ket med den Ved 5,30· Tiden i Morgel' mær
mor. Jnd- kedes over slore Dele al Danmark 

dvide! med en meget kraf[i~ Jordrystelse. Sær
n, saaledes li,!;!' i høje Ejendomme mærkedes 
derne iod- Rystelser, der varede 3-4 Sekun
oldl i lyse d er, meget stærkt. Ruderne klirrede, 
Møblering. Møblerne rystede, og enkelte Steder 
rI af Hebs- forskubbedes Møblerne. Nogle 

Efter hvad Aftenbladet mener at 
vide, ser del ikke saa galt ud med 
Re!ubeholdmngerne af Katie, som 
det er Mevel sagt. Der ska l endnu 
være omkring 350,000 Kg. Kalle i 
Landet, eller tilstrækkelig til at der 
kan blive en juleralion pau 100 
Gram eller muligvis 125 Gram. 

I disse Duge er man netop ved 
at modtsKe de sidste Opgørelser 
om Kaffebeholdningerne i Handels
mmisteriet. Som Trøst lor d e 
even tue lt manglende 25 Gr" vil 
man maaske glæde Husmødrene 
med en anden Vare, nemlig l Kg, 
Sukker, der skal kunne købes paa 
samme Mærke. Det ventes dog 
ikke, at Ekslramærket vil blive fri
givet med det samme. Formentlig 
bliver del førsl eUer 15. December. 

Tømrer. Steder faldt Billederne ned, og 
Snedker- Døre sprang op. l Forbindelse med 

~n, Maler- Rystelsen, der kom i flere Stød, 
:>g Anion 
Irisk Jn- hørtes en kraftig, tordenlignende 

ristensen, Buldren. 
• Larsen, Ogsaa i Thy, V. Hanherred og 
~ndersen, paa Mors mærkede mange Menne
,Gradvfer!t sker i Morges Jordrystelsen. 
er u ør 
lveret af Del er udelukket, at Rystelserne 
~ted, og kan skyldes Mineeksplosioner ved 

Vestkysten. Rystelserne varede 
eret ca. 3-4 Sekunder og enkelte Steder 
ejnings- har man hørt en dyb rullende Lyd 
Installe. fra Undergrunden. Rystelserne 
i Kan. var stærke paa Midtmors, hvilket 

gn man skyldes det efler sagkyndiges Ud· 
Spare. taieise, at Undergrunden her be· 

r Prygt 8ta" af meget tykke Kridtfag som 
.edelse sikkert har forskubbet sig, Ogsaa 

s fore· 

Amt· 
er, at 

pa. Salling har man mærket Ryslel. 
serne. 

Saa vidt vides ligger Jordrystel· 
sens Centrum ude i Atlanterhavet, 

i for· K 
I man realurer paa anden Mands 

Husk de besøgende paa 
Legitimalionskorlel. 

Et Randersblad giver dette beo 
timelige Raad: 

Det vil være klogt al jydske 
Hjem, der venter Gæster Ira Kø
benhavn eller Ira andre Dele af 
Landet udenfor Sikkerhedszonen 
iii Julen, at huske dem paa, at 
her maa man ikke færdes uden 
at have Legitimatiooskort eller gyl· 
digt Pas paa sig. 

Det koster 50 Kr. i Bøde at 
forsømme denne Forholdsregel, 
og desuden kan man risikere Til
bageholdelse paa Polilistalionerne 
indtit ens Identitet er konstateret: 

EJendomshandel er. 
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Han En Gaardejer i Tveds, hvis Krea. 
Gerhard Nielsen, Grurup har al 

solgt sin Ejendom til Jens A'. Nør. me! 
g.ard, Bedsted, for 13,250 Kr. ga 
Areal 9 Tdr . I • . n 

'dvær- t b d sultat. urer var ru I ud al eo Indheg. 
~~_I_~~nl! .og gaaet ind paa Naboens , 
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