
MørklægnIngen begynder 
l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 

f'ærdseJslygterne tændes 11,18, Ol!' 
slukke. 9,13. 

5000 Kr. 
Indbrud bos Murernes Fag

forening i Tbisted. 

Murernes Fagforening i Thisted 
er bleven bestjaalet for ca, 5000 
Kr. Dette opsigtsvækkende Tyveri 
er sket hos Fagforeningens mange· 
aarige Ka8s~rer Johannes C h r l· 
S t e n s e n, Halden, men Tidspunk. 
tet kendes ikke bestemt. 

Johannes Christensen havde Fag
foreningens Penge la aset inde i et 
Skab i sin Dagligstue, Nøglen 
sad i Skabsdøren, men Pengekas-

-~.- ""-~ .... : -- ... --,,'-<-." • D _ __"-10_'"'- u __ 

Kirke-Bazaren i ~æhr, 
Vigsø Menigbedsraa 

Ræbr Skole fik et meget 
Porløb, og gav et N 
af ca . 4000 Kr. Dette 
anvendes til 
Vig~ø Kirke, 

Erstatninger for 
tilfælde. 

Den 7. April 1940 k 
karl Chr. T. Nielsen, 
Skade under Arbejde h 
Vilsbøll, Vilsbølgaard i 
Direktoratet for U 
gen har nu tilkendl 
en Erstalning paa 880 
nel efter 12 pCt, ln 
dette Beløb vil blive 
Porsikrings 
hvor Pru Vilsbøll 

- Den 25, Nov 
Pisker Jens Konge, 
Skade under Arbejde 
M _Q_f!.Hn "-nn_o _ lUmR 



ligt aUa8sef t(um 

ren Iii delte Rum 
-os sig. 

islensen med et 
løb. Han havde 
iel Pengekassen 
i Alles lukkede 

'ren fil det lille 
ngekassen med 
<r., var borte. 
s meldt til Kri
riminalassislent 
sammen med 
Ilse n foretaget 
Stedel. 

(VHlflIJI n.uUK!;:, "-/lIIIU' II !;: '. U f:1 C l 

tillagt ham en Erstatning paa 1871 
KL, beregnet eUer 18 pCt. Inv'ili
ditet, og dette vil ligeledes blive 
udbetalt af .Skjold". 

Oeo mørkesle Tid er inde. 
Pra i Aften forlænges Mørklæg· 

ningstiden atter. Den varer nu 
fra Kt. 17,30 til 8,45. 

Dermed er vi inde i Aafets 
mørkeste Periode. Disse Klokke· 
slet vil gælde Indtil Nytaar. Til 
den Tid begynder vi saa srnaat 
at gaa den anden Vej - bort fra 
Mørket hen mod lysere Dage. 

ryveriet er sket 
d 5-6 Tiden, 
odenUig være 
ordøren. Det 

Kafl'esagen i 
40 Personer impliceret. 

Overbetjent WOlff, der har ledet 
" forsøgt at Undersøgelserne i KalleSagen i 
'ndue til Dag- Nykøbing, oplyser, ot der til Dato 
synes ikke al er 40 Personer Impliceret i Sagen. 
,e Vej. Der- Der har været skjult ca. 800 kg 
'er f et lat Kalle hos de i Sagen implicerede 
, tg aa K0bmæod, og dette Parti er der 
'o, som hang handlet saa meget med, at den 

samlede Omsætoio belø i 

.I ... " ........... .. ' 

Poredragsho 
sante Altene 

Joh • . War 
man i Hun 
med maanc: 
menkomsIer 

Blaamus 
Slor FI 

Beskæl 
Der fiske 

a. i Thisted 
der at Musli l 
til Mennesi 
eller Agn. 

Sidste EU, 
Nibe Bredni 
der blev \, 
Slagtehus i 
gik imidlert 
sen vistnok 
ning. Nu 
imidlertid ~ 

Valdemar J 
lore tage no 



\'ed 
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antages 
Vaskeri 

Telelon &,!) 

Dansk 
-

eller odle\.'e"es 
Ol! Lærer Elnu!" 

-
Medlemmerne 1\1 de Ii1sluuede 

Foreninger indbydes til Møde 
i Gobelinsalen paa H otel .Aalbcrji,r"I 
Tor.dag d. 4. D.cbr. Kl. 20. 

fo rretningsføre r Knud G e d d 
København. holder 
ind!eder en forhandling om 
Ungd?mssam .... irke og den 

, ,-------!!'" 

•• d F_II •••• ng 
afholdes i Hundborg For .... - I 
IIng.hu. Fr ...... d. a. Decbr. 1 
Kl. 20. Porrel nlOgsfører Knud 
G e d d e, København, holder Pore
drag. Højskolesangbogen og Kon
gesangbogen medbringes. Oratis 

Enber 
Medlem al 

- TH 

Adgang. Alle er velkomnE'. ~;,;;;,;;,~;;;;~ 
Dauk Ungdollllllmrirke, : 

.. HWHlbora. 
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Ol' "rd, .t m.nilC .1 dtrU 
LI'l',e Ikke ~.n Imlde,,"', Io, øl 
du.lle Mend Ikke 1011( klO I .... 

j
'fU ud. 1,11( dl'l bt'nyllrl dt ,la ,I 

Br nyl .Atbtjderbl.d" h.t nI Ol.' tRUt' med 1"ldl 0",11«"1 11(1,1 
Landsforræderne. 

I'n 

""11 I.nd' 
Yogi 
B,h, 
K, 
Bel. 

Lynl. Oel b" , .. e' TUlen Lind' Velfærd I Put . 
• ",be/de'" 1,11 del. ",.,e Numtr VI Iror 111,11 u. meget p .. d'o
er 1It.IWet en Rette ,I A,bt/der- Ike Albelderet KoldblodIghed, .1 
nel Tlllldsmæod L.ndet over v, Ikke I'JiI'er lor ,lvorlllt

C 
P" 

un .. 
I 

M, 

Der oply.u I Bl.de' Ikke nOKel Kr( ,I den I.nd.fouedcrl.ke Ad
om, hvem der ... ., bIl ved Pore. le.d, "Ine Polk Ivtr Arbelder· 
I'iendel Men alene delle er Io nel Taalmodlghed og derel evne 
0llua en Oplylnlng. Der har III n."lern SlluaUon,bedømmel.

e 

gennem Aerene værel ,Iarlel hlr Ii,r vEtel ul pu Prøve, OK 
mlnie pore11gender IllU,vlrende endnu en Prøve lader .'g nok 

On, 

"" Pw, 

ArI. bulaa 
Porm .. lel hlr bu',ndJg yærel 

del umme, AI Ul SpUlleJse 
bllodr Arbejderne, al drive Kiler 
Ind I Arbe/derOe5 Sammenhold, 
.!lom min Ikke pil .. nden Milde 
kunde komme III Livs 

Men yI Il'ell'mer Ikke, hvem del 
er. der I dlue Alvoullder .~lIer 
"g ud over .1 dansk VærdIghed 
0l: Vel.n.lændlghed lor .tfremme 
egne pol/lllke Porm .. l 

A.,. 
.ro' 

o 
IK 
I" 
ddt ... 
D'~ 

hU.! 
un:) 
Ori , .. eli ved de forskellige .ArbeJ- Meoh:'hedapJejeo. 

derblade" har slaael nogle " PnlDr S. Nye.'lrd, Thl- p, 
Arbe/derne. argesle Modslandere 1I1~, lIe!'1l1er Oll 111_ LInier kUl 
Polk, der under 'arsk vennemUk; r !'nd,".~nll,I.'d,}n r. er inde . nd", ,vi ".11: l... u, ogllaa rn en o, 
"ide 0111 ud for Arbe/derne Menrghedsplejen begynder vr III 

Anderledes forholder del sig kunne mærke del gennem Hen
heller ikke med del "Arbe/der· vender,er om Hjælp iii Julen. Skar 
bl.d ", der nu lor IO Øre pr VI imidlerlid være i Sland til vir-• k J h' I h .. 
Numer leverer Bunket af Løgne e r" I;t Jæ pe, vor detlrænges, . m •• VI have liere Mrdler I Hænde ,-
og OIlligheder o~ Socl.laemo- end vi plejer; under den slærk~ TIl 
kratlet Oll p.gforen,ngerne PrinlrgnlOg I alle forhold rækker 

Bladet kommer utvivlsomt Ira vor Bædvanltge .Julegave· kun 8 
samme Kredse som .Pædrelan- korL Jeg henvender mig derlor 
det" Tonen er lel al kende. .d denne Vej hl Hjemmene i vor 

By og beder Dem række os en 
Prllz Cllusen Organet .Pædre- Hallnd, De kan gøre det ved at 

landel" har nu I Au og Dag give Deres Bidrag iii Medlemmer ! 
g/orl IhærdIge Ponøg pOl' al øde- al Menighed8plejens Bestyrelae 'eri! 
lægge Arbejderbevægelsen . Por- som juat , denne Tid lorelage; ml 
søgel er lolalt mislykket, og der. den Glldlge Indsamlrng lil Arbejdel, ve 
lor foruger man [lU ved al .dølge og I.d mi,l{ løje Iii, Blikke mmdst D lule BIdragsydere, sCom VI kan S 
Anyn og Navn" at fil del til al regne med A.r efter Aar er vi al 
lykkes pli en .nden Pacon , taknemliRe lor 'Menrghed~plejen; 

Del foregives I .Arbejdet-, al Bldragc:ts Størrelse er selvlølgelig p 
der alaar Masser al Arbejdere ganlke InI. Men iøvrigt gør leR u 
blg ved Udgivelsen. Det er lor- opmærksom paa, at alt hvad der . 
menlllg .ArbeJdere" som Grev ved Søn.dagsgudstjeneslerne I~g- I ~es I Klfkens lasle Bøsser gives al 
Knulh, Hofjægermester Sehested, II! vor Jule.uddehng, lige..'Jm Me. iii 
L.ndsretssagfører Bryld og Læge OIllhedsplejens Diakonisse saavet h~ 
PrJlz Clausen. Det er ikke saa som VI Præsler med Glæde mod· o 
sært, II de illke bolder al al In lager Bidrag. - Tak, om vi maa s 
deres Ansigter frem i fuldt Oag5- regne med Deres Hjælp. m 
I TIlIlied Pr(l!8fegaard, den I. De-
ys. cembn 19ou . 

Del er en hæslig Gerning, de S N Y e g a a r d 

al 

udfører. Ikke delle, al de har en 
.nden Mening end i3ocialdemo- Soci.ldemokr.tiske Tillids- " kralerne og Pagfoleningslederne, maodsmøder. o 

Den mn de gerne have. Bnhver F sk f i D ormændene og en Del Besly· 
a _nmark hIVe Lov al have- relses"'!edlemmer fra de SOClalde-

sJn Mening. Del nederdrægUge mokrallske ForeOlnger i ThisIed-
er, al de benyller den herskende kredsen var Søndag Pormidda 
Siluallon Ul al udføre MUldvarpe- samlel hl Møde i Thisted. Lands~ ~ 
arbeJde og fremkalde Uro. hngsmand Aksel Hvid redeRJorde 

Atle hæderlige Kredse i d" lor iorskelhge politiske Spørgamaal. " 
d Et lrgnende Møde lor Hurup· 

anske Polk bøJer sig lor Tidens kredsen afholdte. Søndag Elter. 
Krav ag for Kongens og Regerin. mIddag' Snedsled 

gens Bud om al undgaa enhver 
Uro, mens Skæbnen hviler tungt I Att_" I 

KI. 20. Pulor Chr!aten.ell, TIara =-=-=-=-= lIIIer I Thi&led Predsforenlng. ' I 

S I D 
KI X): Roy.UeatreL .Hana Nlldu 

o~ia _ emoLr-leo Tulamente·, IvenskF!lm efter H/almar 
.. Berimlns Lystspil. 

Udtivet af.et .... ke AneJdu,art:t Kl. 20: P.'ætealret: .KulfeMmordet" 
Kontol ; MoUevej ... ThlI6ed. 'merlkllllk KrlminlllYllspil, • 

Ko..mllld KJ 8-11'1 Oly. F Saml.'er iræfte_ R dl"k POt penonllg. ,.re - iskeroe .osker 
16'1.-17'/.. e • teren bed_! KI, st.rte Oaede. 

POlt&lrokOllto%1U17U. f SalJfngaund og Omegns PIskeri· 
r"-j'oIIu ;Redaktfo o orenlng holdl i Lørdags Olme",· 

It ~ I l, 
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error re eo. 
nu 

fif· 
for-

Richard Jenaen fik aln Fængaelaatraf fordoblet. 

K ø b e n h 8 V n. Søfyrbøder Harald Rasmussen III 

;und, 
'ubi· 

~er, 

k i 
79 

\ar 
ge
lev 
• 

Øslre Landsrel afsagde i Dag Aars fængsel og fhv. formand I • 
Dom over de syv Kommunister, I Søfyrbødernes forbund Rich. le:: 
der ved Byretten var. idøml haarde sen 16 Aars fængsel (8 Aar) 
fængselsslraffe lor Delt~gelse i Konlorassislent F rU Mollerup ble~ 
Terror- og Sabotagehandhnger. Irikendt. Han var ved Byrellen 

Sømand Kaj Gejl idøm les 16 idømt 3 Aars Fængsel. 
Aars fængsel (ved Byretten 16 Aar), Mens jre af de dømle laar Sirat. 
Sømand Alberli Hansen lik en fen mildnet, bliver den fordoblet 
Tiifægsstraf paa f l Aars fængsel for Rich . Jensen, der anses lor at 
(Byretten 10 Aar), Sømand Ludvig have spillet en Hovedrolle, ~g som 
Langlors idøm les 12 Aars fængsel i sin Egenskab af Tillidsmand lor 
(12 Aar), Havnearbejder Kjeld Sølyrbøderne havde el særligt 
Vandrnan 6 Aars fængsel (8 Aar), Ansvar. 

sk ulde afgøre, hvad der videre hiltegningfl m. v., og det er bl. 
skal forelages. a. el stort Problem med fremskaf

Udvalget var enigt om, al man felse af den nødvendige fyld . 
b..u..,:a" i.ht..~'"-' 1 ___ &....I .U..t...~ __ tl....I--'-.... 
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All!! "dlrul,ne Nr. (01'8PII Er.la lnr.1 
II1pn In~enne8 Lærer V..,ølCrl(lIl1 rd, 
0.108, loden IS. lJecbr. 1941, hvor Oe· 
vln~lerue kun øfheplu. Ikl"" uflle"lede 
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BUnTen. ". 
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Brcv en 

I l~b~es lU en fcsllig 
korns! i Baplislklrken Mandag 
8. Decbr. KI. 15. ~e Arliklen '"''' I 

0,1 
PelSoner 
opskær~r Brænde II 
brll!ode, Elere t 
nære Molorer, er forsynet med 

Vlrksomhrder, d~r a 

Inden 

aen. pr 
hvem Ske maer kan 1885 
l li" 

Ansøgning 
til JuleuddelIng 
.1 Haandvær',,"" 

nlngens Alderdom91ond bedes 
sllllel SlInde rh oll J ens en 
neSI 11 Decbr. 

i"'"' gaa_ 
Blunck 

OasgeneratoranJæj!. Bagerier 
andre Er hver VSVi'ksomhe·dd,~':'. ~~~~~: 
Brænde so m Rsavarer ved Frem. om Gaver 

Blunck 

stillingen al indust r ielle Produkter, til A.ylbørnenes Juletr. 
lor al opnaa Del i det i Vm ter en modtages med Tak af Prk Gal næs 
194 1- 42 skoveje Brænde Inde n Hansen, Pru Kate Brinkmann, Prk. 

Krimmal- • M B' k " d d.1 • d •• pal an e er, er N ordenloll, A sylmoder Prk . O lesen, 
lor hvem udleveres al Amlsbrændselsudval-

I gel, mUl Indgive AnS01o(1llng 111 
nævnte Udvalg, AdressI! Arnlskon
loret i This ted. 

vil 

Læge· j ml 

THISTED AMTSBRÆNDSEL$· 
UDVALG, d. 2. December 19~ 1 . 

P. U. V. 
EGEDORF. 

National Aften . 
med FlØllessang 

alholdes t Hundborg Forsam· 
IIng.h .... Fredag d . 5. Decbr. 

20. Porrelnln~sr"rer Knud 
e d d e. København. holder 

drag. H0lskolesanKbo~en 
gesBngboReo medbljnges. 
Adgang. Alle er velkomne. 

Dansk Ungdomssamvirke, 
Hundborl: 

VBluørBnhBdsforBsfl1ll nu 
i PalælBalrel 

Kl. 16. 

M, 
, Thi 



i~"' Nand,,_ 
H!almor 

i rksom-

ionen. , 
1, hvis 
!inkel al 
Idl efter 
k, 

lember. 
~Ialio ll , 

lor de 

,= 
• 

,,,n, • del enc Til-, " ;; H:~:,:,:~~~;j;~ vctlkornmende ,elv betalt Fra tOlK · 

De nedskaarne BenzInrationer har gjort An

skaffelse af en Gas-Generator aktuel for man

ge kørselsberettIgede. Undgaa Vanskelig

heder og Besvær og vælg el gennemprovet 

drlHslkker' Imberf Anlæg fra Ford. l.d os 

give Dem alle Oplysninger og Tilbud. 

Aulori,cr fd forll ,"'orlmndl1'r: 

S. Kuhnmiinch • Thisted 
Tlf. 646 • Frederlk.torv • TI'. 6 48 



Onsdag d. 3. December 1941. 

ts Krigsberedskab. 

• 

• , 

I 

I 
I 

I , 
I 
I 

~me .ned Japan ga -d 
h ar Vl erc, holder U. S. A. si g beredt til at sætte s in Flaade ind i 

er er taget fra det -k amen anske Slagskib "Texas" under hvis vældige Kano .. er 
man ser Slagskjbet "California" 

11M • 0 - ,, ~_ .. , ---

118. Aarg. 

Lempelser i 
Mørkelægningen 

-<>-
Men ikke i Jylland. 

-
K o b e n h a v n, Tirsdag. Sta-

tens civile Luftværn meddeler, 
at der for at lette Befolkningens 
Jndkobsmuligheder og Samfærd-
sel i de tidlige ~lorgen- og Af
t.entimer indfores visse Lempel-
ser i MOI'kelægningsbestemmel
serne, men kun i det fynske 
Luftværnsdistrikt og 0streLuft..:. 
værnsoml'aade - Sjælland, Lol
land-Falster og Bornholm. Bu
tiksvirksomheder i Stue- og Kæl
deretager maa i disse Omraader 
fra KJ. 6 Morgen og til KJ. 19 
fra Møl'l<elægningstidens Indtræ
den have sædvanlig Indendors
belysning, uden at ~'lorkelægning 
af Udstillingsvinduer og Dore er 
nodvendig. De særlige Regler for 
Belysning af UdstilEugsvinduer, 
d. v. s . at denne lmn maa finde 
Sted indtil l>1orkelægningstiden, 
gælder stadig. Hvis der fra Sire
nerne lyder en hoj Tone af 1 
JIIinuts Varighed (Afvarslings
signal) , skal almindelig Morke
lægning slraks finde Sted. 

Tli næste Efteranr rer Kron-
, 

prUUi..en 



• f 

, 
• 

• 

elcjN!dc Lt!llingrnd. 

Fængselsstraffe 
fOl' Udbredelse ar l{ol1\
munisHsl.e Skdftcr. 

Københavns Byret. el' del' afsagt 
Domme oyer 2 Tjenestekm'le fol' I 
~dl~l'cdclsc uf kommunistisk<" 

;'knftcl'. Ved Dommene idomlcs 
Ic paagæld(ll1dt' Fængs<:'lsstraffl' 

IHUl henhnlds\'is l ug 2 A· , ~\I . 

118. Aarg· 

Mørkelægnings
lempelserne. 

-o-
1-hm'for Iklw i JylllllHl, dn Hanl
l)o l'g IlgNlll Iml' f lUlet. LClUpclHCt. 

Den Lempelse, der er lUdfor!. 
I l\lol'kelægningsbesLcmmclscrne 
pIIa Oerne, foles naturhgVls som 
en Jotor Behagelighed l Byerne, 
thi selvom selve VlIlduerllc ikke 
man .-ære oplyst. efter Molkclæg
ningstidens Indtræden, san bliver 
den Omstændighed. nt Vinduer 
og Dore til Butikker j Stueetagen 
ikke skal morkelægge for KJ. 19 
en osLor Lettelse for dem, der i 
den mOl'ke Tid færdes pas Gader
ne. 

Nnar Lempelsen Ikke gælder 
for Jylland, SLUl skyldes dette na
tUl'ligvis, at Varsling ur( Indflyv
ning af f remmede Flyvere lettere' 
kun ske ret.tidig ]lH1\ Denle til, at 
l\'Iorkelægningen kan bringes i 
Orden, end det kan i Jylland, der 
ligger ud mod Havet. 

Jmidlertid hal' politipræsiden
ten i Hamborg nu udstedt Be
kendtgorelse om Lempelser gan
ske t.ilsvarende dem, der er givet 
for de drulske 01:.'1" og det. virker 
derfor overrnsl,cnde, at. de Lem
pelser, som N' ind fort i den ostli
ge Del ai L;mdet ikke ogsaa er 
blevel ud"trakt III at gælde J)'I
lund, men man kan ma..'\ske gore 
l:>ig llanb om, at. det lwmmer, 

•• -----.. ---------------- -------------
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lrJHlJf§ TED 

lilY OG lE G N 

Dansk Ungdom paa Vagt. 
I rll SI", "n Del 

.1I1/ .... l1d ~ Orllø· 
, "ljtt.om h .n W .... 
01")''''' IIIo1 N . 

Uve r en "e/l mlllt ,.Æf'''· 
d.u,/I /I:"ltur, Prlhed 
III f(ef,bevhJslhed. 

Po"~'"h'lir.r .. ,r' Knud 
"a ll.n.1r UI,"dU",.,.rnvl,k" 

Pli I, • • , .. ,,,~nd., porh.nd· 
r Kllud O~dll" . lIllu, 

r " fiOl vell " , Un~d",nltlllH'C I'" 
I , ., rn~II 

I.tller • . 

HoUt! .AI/buIII" I '/'hJ,red . Ilrkl! l u';;;o~ ;;:; 
IWI("U .. ltUIl ~Ior II I ' 

m.lIl, D~I VII' v..,.r,;",:":o:,:~;~\:~o: 
o"' 

,e '.e'n1rdINtIf:'''' Jrll l/: 
.r dr. Ik ~1! m.H'rr lI..,e lInIII! 
. .. d'lIne MildN, vel' /lvllke II 
luler .... anlc SpergJm .. ' dtuflu. 
"h,,'e' lededeJ ., Redllkllo/luekre· 
IlEr VUh R I " II " III O ' ro. 

" , 
O'l'. 

, 

om al lU 
L.edarhl~dol· " dlt'lIdl Io Oange 

~,unallllll. og cn Pllrn 0 10 dllll.k 
Unydom ar snlrt lærdl". lOenl 
der pla"hetlg~1 el> n)' PIIII1 al 
Kield Abel. 

Villi . R I V n e 111 o 6 t lakkede 
unller PorumJlngClIs T/lglu l"lnl! 
Kn ud Gedde ror don I 
Antl!. 

Knud O .. II il e brlfkll'lWgede sIR 
I er vel/ormet Puredr,1oI med O U. 
Arbejde DIf 0PIl.v.,r. lia" "dl.rre 
bl _ , .r del h .. ,dc vi" , Ig , II ID.U 
'kuld~ "beide sig !relll III den 
Porm, dcr pIUf'de lU PorhoJd .. " .. , 
III de l bredl IInJIIll 'c o/.: holyd
nlng.fuhle 1I1I;1I01I.JC Arhelde, lom 
er Ungdomnlenl HovedoPiave. I 8J.rrlnlJ I(lrke o:~.:~':.:; 

Endnu ha vde D.U. h.fl lor Udi er der ll •• Sond.&: ~:,' 
Selydnlng. Mange ::ilcder Illvde Ilcnu'" KJ. 111'/ .. Ol! Iler er 
ArbeJdel dall' SIII gode Spor, (l1l Oudøt/enulc KI , • . 
der vu vlsi god Porslale/5e al 
deu Vrrdl del h~r II I ~ I an slim· D U 25 A rs 
mon. Men' Ungdommen I Armin· • s..s a 
derJghed anSI' Sagen for III VH!le S "tt I t t 
en Lederopgave, der Ikkll kom ti e ses es . 
den enkel/e nogel videre ved 
Derfor mulle der oiælles Ind lor 
• , lodprenle den enkel/e unge 
Kvinde og Mllnd, al hvcr cnestc 
I' dem er Led I den danske KlI:!de, 

fe!ltlale ved Redakløt VlI
helm Duponl, Skanderborg • 
Causeri ved Red. Bruns~ 

og a l denne Kæde ikke bliver gaard. Tblslc:d. 
s lærk nok, hvIs nogle II f Leddclle Paa Søndag er del '"".~; 
er Ivage, [ TIlIs/ed mHkercr sIn 

DInmarks Ungdom hlr I Dllg Beslllllen ved en PeSI paa 
en gun.Ugere SHlJJng end Ung· Afholdsholel. 
dOmmen I mange andre Lande, PeslIllien holdes af 
lJIen derfor mu den Ik ke bUve Vllh I D o n I 
blødagtig eller 111Ide i Søvn. E flel der J:' er e~t ga m~el KendIng 
Krfgen skal dansk Ungdom oplage de flesle her I Byen, Idel del er 
Konkurrencen med en hu ard, D s U s tIdlIgtre fydske Re/sesekre. 
dIsciplineret og maliske des/lluslo- læf der nu har erhvervel j 
neret Ungdom I andre Lande, og RedaklørHllen . 
dl mal vi Ikke sakke bagud. " lIIg Ined sIn 

Hver a' 05 mat pøalage sig en e .. en 
frivillig Værnepllgl for at værne sr mdRtejs:~~jkr:'ær 
dansk Kullur dansk Rel5bevJdsl- a e v 
hed Oll Prlhe'd Porslaar vi Ikke men en Uang . kan 
denne vor Opgave I Dag, vI! dog føle Trang til fgen al genop· 
Premtlden blive endnu mørkere Irlske Bekendlskabel med de 
for os. mange, han f sit IIdlfgere Arbelcle 

VI unge skal lære a t have Til. færte a l. kende, 
".d"od',' "II R'd.k'ør 8 r u 11 s· Ild Ul hinandens Motiver. Der har • w 

været mange SkIllelInier a l poli- gaa rd paa 
I/sk, rellgles og anden Ari, men csusere over 
vi opdager nu. at vi udmærkel Allr". Om delle 

morsom 
I 

kan være l Stue SBmmen til el in let lortælle, men vorl 
Arbejde lor HI!Jhedens Vel. Vi skll b Ul Red . BrunBgallrd og 
likal l Samarbejdel s tyrke hver. lune Porlællemaade kan vi 
andrIIs Nerver og Fysik, vi skal sige : . Kom sel v og her det" . 
henle Styrke hos hverandre, SIa Der bliver sel vfølgelig el ffnl 
den enkelle Ikke gUt III Orunde, Kallebotd med 1111 til delle hørende, 

All delle skal O.U. bYRge op isaasom Peslsange o. a . .Prilze-
dlnsk Ungdom. Del bliver visen· e r hlel'et aklueliserl't og 
Ikke lusl førl igennem I D. med el Par nye 
Navn, men af enbver, der blive præsenteret af Kaj, I 

" Betydnfngen detlJf. Sagen gælder so m . Rika ogsaa vII give 
ikke Lederne alene, men hver Nurner af en e ller anden ArI. 
eneale af os. Naar man deriII hører, at Sa len 

Jeg Iror Ikke pia, al vf blive leslligt pyntel, at der er 
mer genoem den burde Tid med baeeller til a Mands Orkester, 
en Ungdom If Dødbidere og al Billetprisen lor hele denne 
Hængehoveder. VI sklll bavl' vort kun er 1,50 Kr. pro ;,;~;;;,i; 
Humør og vor KampvlJlle med Ol. Iberegnet, saa er 
I de lamle Saller Iklldrea al D.s.U. venter luldl 
hvorJedea Smllel allld blomalrede og der j 

b'or del ahl' baardt Ul, og hl'; I I fesie i 
lIeg Uv,IY'len. af del runde 

allesammen paa 
Sindig Alten Kl. 

r 8 J. 
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5 Cyklister noteret for ~Iorkelægnings
forseelser. 

Politiet i Sydthy var Onsdag Aften 
paa Markelægningsinspektion. Der blev 
noteret 3 Cyklister uden Lys, og 2 med 
for meget Lys. Desuden havde en af 
Cyklisterne ikke Legitimationskortet 
hos sig. Et Hestekøretøj blev ogsaa 
noteret, nemlig for manglende Baglyg-
te. I 

• 

:\li, 
egl 



~eB;be' Mørkelægningen j Thisted Lan 
stOl't set god. ch.hcde Gud 

11\' /'lin Son, In~IlCkl ion Il [ 1\10I"kClægnillgs_ 
konsulcntcn. 

E!'hcd bli\'c 
hd forb;rde. 

.'lIt blive 
om i Tvh'l 

Lordag Aflen fik Thisted Be-
SOg af MOJ'kcl:cgnillgSkollsuleDt Lnnq 
.MeYer, Aalborg, der derefter i el Gencl'rI\ 
l.lm· Timer Sllil:unen med en PoUti_ lCl'mid 
betjent gellllemlo-ydsede Byen hotel 
for at undel'soge MOl'kclægnin_ nesker 
g~" . Denne VHr efter Morkelæg_ s l c r . 
Jllngskonsulentens Mening i det bod, 
stOl'e og hele god. idet der dog en S~ 
VUl' enkelte Smaaling. man 011- d~n i 
skede rettet og som blev rettet IlIng • 

pan. Stedet. Lyset i Krydsel mel-I 

d(!tte gO
rte. 

e bure C'l 

e et tomt 
Virkelig_ 
har spil-

. uld Dæk
i Verden, 

os sigel': 
niel' Jesu 
J·OR. SOm 

elsker al-

CJ'R have 
l ved det 

foruden 
l~en har 
nne, at 
ine Ven

OR til at 

ed GUdH 

r et Ud
i Verden 

n, Jesu 
(len! 
alt ~rol'. 

-ligt det 

lem Fredcl'iksgade og Vestcl'ga_ R 
de, der skinner ])aa Skiltene fo l' Ch 
at advare mod at kore ned ad Ve- hvile, 
stergade, blev anset fol' at være Regn 
for stærkt, h vodol' Lyset for omtn 
Fremtiden vil faa en anden ]nd- H.egn 
stilling, saa Lyset ikke kan ses man 
saa meget. sen, 

Selvom Morkelægningen blev havd 
ansc.'1; for værende god, beder Po- Plk1. 1 
litiet os dog henstille til Forret- net 
llingSfolkenc, ai de passer PRa, at Beso 
der ikke er fol' store Lyssluser fol' 
aabne j deres Forretninger om fl)<'d 
Mtenen. Det har været galt de lilf .. 
sidste Aftener, og det mila ret
tes. 

IH rkl'11I in i!olte r Jo' i higer 
ht-dt", OH IJl'illR"l' dl' kOll!:\l'J'vntive Lov! 

flkprieL. 
f lorn-t. 
Lr!wjdf't 

t. For· 

'I'illid~mn'nd l'll Tak fol' dpll Ilil · OPP 
t-t'II, dt' lil'/Hltp hmn fm l\llJdl'l i D 
ThiHtl'U. 

Ophalillgssl,iJlrt i Voru})ol' 
Udl' tlr ' l'l1nldion. 

[kr .,kete forleclen et Uheld 
1""11 
Th i. 
ri t HI 



I HSnaelen'lsBa Ul: u ............. • ,. __ .-

[lejeren 100 de Tildelinger, der gives tilsvarende 
tlit til Klit· rrægasdrevne Vogne. 
ører agsas 

Prøve - Lufta.arm. 
I Morges blev der ved Dragsbæk 

lifterne. blæst Luftalarm. Det drejede sig kun 
Baadene om en Pro ve. og pea Politi~tBtionen 

[elt op til var man klar over dette, men man 
~It _ skAnt havde glemt at u! derreUe Befollmingen 
r
'igl 

- gik gennem Bladene. Alarmen gRV Anled~ 
l:Hgvis var ning til nogle Misforstaselser, og der 
Dg der er mødte agsas nogle Brandmænd og 
j staar der C. B.ere. 50111 troede, at det var Alvor. 

til Nord· 

~erup. 

.80 ikke 

Jgeo 

Intet Nyt om- Murernes Peoge. 
Kriminalpolitiet arbejder med 

Opklaringen af Tyveriet hos Kas
sereren i Murernes Fagforening i 
Thisted. Der er fra København 
kommen forskellige Oplysninger 
om Resultatet af den Undersøgelse 
som er foretaget af Pengekassen 



tistklrken 
Ttenniddlllr rik 
l'er 100 ældre 

II\KII !lORI'( forlll'ollRNUlo i th'\. D(' 
C'r ganskE' "i s! ('Il flnul.som Sutclom. 
111('11 d(lll 1.'1' UflHllle i sil fo~orlob. 

Mørklægning af Skibe, Stren,l.rekorot 
D(lr (>1' kommC't (III ur Dc-k('nd t

l:"orCrso ang. ) rol'kbl'Rlling af Sklbc. 
Dl'r RI\·('.<; \"i:;s(> Il'ndr('(!c R(>g!cr og 
Ll'mpl'lsr r for N(lddæmpninj;C og 
Skæl muilti!" af LUlllcl"nerll(', 

AlfN'd Jen"<.'n 
Pil ~tor Bech 
Ved Kaffe
Bnlllsgnllrd 

rcdnJll Peter-

I. 
{I'. Rt1rlig nf 
~kRI uddele q 

'histed, som 
Del' er kom-

• -
I Centralfyr 

i Dag ud
de lokale 

('r ('n Gang 
lndkobslll

Ejcndom-
pna indtil 
1 Tlldt'lin
iomm(' nll
OI ' I'C Ejcn
ling"('u sk('1' 
at Lob('~o-

J{orn
;æltes. 
lRI' Lllnd-
1('11('1'<.' Tid 
t{ udslI'ttc 
o rna rJore
liN har' 
I l! C'llVI'fI

~(f) r n 111.1.' "

OplYfmillg 
(lllllC' Ud-

II' (lpllnC' 

'PI1niL Er
Ol' (111 01-
:; k\'8.nluln_ 

Sammenstødet paa Hansted
vejen. 

Den 10. J an. cl A, skeLe der pDD 
Thlsted-Hnnsted Landevej et Sam
menstød mellem en Lastbil og en Ru
tebil, hvorved begge Køretøjer blev 
en Del bc:o<klldiget. og af Passagerne 
l Rutebilen, Arbejdere fra Hnnsted, 
kOln en De l til Skade· ChauffØren for 
RUtebilen, K ri"t.en Q, C h L' i s t c n _ 
s e n, var mødt l Retten i Vcst.crv ig i 
Cnnr, og Anklagen blev forelagt. ham, 
Hun var tiltnit for Overtl'rodelsc ni 
.l\1otol'loven ved at have kØrt for hur
tigt. samt tiltalt for at have over. 
trnadt Færdselsloven Ved Ikke al 
Vise nødvendig Agipungivenhed, ikke 
at have holdt ,'Iig.J Vejbanens højre 
Side og ikke vist }i'OI'Sigtighed i Mør
ke og pan. en glat Vejbane. Chri
stensen nægtede at have gjort sig 
skyldig l alt dette, Hnns Forklarmg 
gik ud paa ai have kørt helt ude i 
Vejbane ns højre Side og med højst 36 
km Fart. En af Pas!Ulgerel"lle havde 
endda sagt, at han ,'Ikulde pn'se paa 
Telefonpælene. 

Eralntninltskt-nvet (Ol' Arbejdernes 
tabte Al'bejdsfontjcllcst.e, Sygehusop_ 
hold, Svic og Smerte samt odelagt 
Tøj er sat til omkring 7000 Kr, heri 
('I' mdbefnltet Beskadlgclsen af Ru
tc;bilcn (1000 Kr.) . Sagen gunl' nu til
bage til .politime~ierell i Thi"ted. 

Indbrud • 
I Sæbehus 

i Thisted. 
Der er stjaalct en Del Dame
undertøj og Strømper. 

1)l'1" JUlr i Nal vll'rC'1 Inrlhrud i 
.sdlOu~ R<l'lwhus 'P<lil 11jMIW! ar 
YI\,, "'rgndl' Ol{ Jo~r('flC'rtk ... gadl' i Thi
li'd, og Pil 0('1 11Illlll'lUldl'l'hlJ og 

Sll'flmIlC'r pr si an!l'!. -

ø jælPE 
ved Fjerl 
eR. 70 Mand 
Fru Prlvntbr 

har FJerritslevI 
modtnget l'II<!dd 
SkærvebclæJfllin 
Grøfter og 
klinter knn anv; 
snn 4300 Kr. 
sinnet. Af 
pnaregnet 
der vil n;dv 
belægningen. 
Kbm., skal Icv. 
og delte er 
Slngnm gen, 
Haa.ndkrnft 
ledes 

ler og 
er ogsaa 

Der 
Side a f 
og her til er 
bejderne skal 
1. Juni 1942. 

paa 

te n sen, 
St., fylder 

I Ydby 
tn pl'ivnl 
I,v 
• 
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l Rude blive 
le t. paa Syg
lod hun nt 
~r vIIi' s ket. 
3ig Adgang 
at s ina en 

j11 l<ontoret. 
!d"s Cmlrc!. 
tet en stor 

ulget fra 
u'den. Der
induet op, 
l' han san
kun taget 

r samt 3 
ene Ud-

at komme 
revet Mør
et i Styk-

ret meget 
'e har ta
!ln blevet 
he faaet 

g a.fslut
lB. San 

mødte 
, denne 

t smukt 
Ide Lys. 
lede Ef
fl'a flc
Udtl'yk 
iv, der 

us' Af
crcsse, 
ratteL 
l (:dr. 

t.lHUUU~ .owgl:! 
Fnlcks Ambulance blev rekvire
ret og korte den unge Mnnd ii.l 
J{oldby Sygehus, 

og Frc!nvumlUg af 
Film Der vil sikkert 
nus til denne Aften. 

forskelllP;e 
bl!"c fuldt 

'Det. val' en Arbejds mand Aage 
Hansen, DoJlerup, og han er an
tagelig st.yrtet. med Cyklen og 
hm' slaaet sig i Faldet, Pan Sy
g>ehuset oplyser man i DOlg, at. 
han har det. nogenlunde , 

~ 
En Luftala rm, der lrun var 

Prøve. 

Bihlllmmel\stod fra HDnsled\cj 
for Rettcn. 

l JnDufll' skele der 1)1111 Hnnsted
vej et Sammenstod mellem en stor 
LastbIl og en RutebIl, der val' 
fyldt med ArbeJdere. Begge l{ore
lojer blev stærkl beskadigede. Ru
tebilen san meget, nl den ikke 
kunde repareres, og flere af Ar
bejderne kom til Skade, 

Politimesteren i Thisted rejste 
TIltale mod Rutebilens Chauffør 
Kl'. O. Christen!!en. der nU bor i 
Hurup, for Overtrædelse ni :Mo
torloven ved at have kort for 
stærkt og nf Færdselsloven ved 
ikke at have været agtpaagivende 
nok i Morket og ikke have holdt 
tilstrækkeligt til højre, 

Folk troede imidlertid. det , 'ar 
A lvor. 

I Morges ved 9·Tiden blæste en 
Sll'ene Luftularm i Thisted Sire
nen horles meget. tydeligt over 
Storstedelen af Byen, og mange af 
Borgerne VIU' ikke klare over at 
det ikke Vlll' Byens egne Slr~ner 
del' varslede, De sogte Tllfluglg: 
rum, og 1 det hele taget randede 
del megen Forvll'ing blandt Folk 
da der tilmed under Alarmen ble~ 
skudt. OgSntl adsklll ige af Politi
betjelene mødte, og dette gnv 
kun yderligere Anledning ti l at 
tro, at del' virkelig var Luftalarm. 
Efter et Kvarters Forlob blæstes 
A larmen af igen, uden nt del' vnr 
sket noget, 

Det var imidlertid kun en Prove 
del' blev afholdt, og som Myndig: 
hedernc var blc\'et gjort. bekendt 
med i Forvejen, skulde nfholdes 
pan nævnte Tidspunkt. Der vm 
imidlertid ikke blevet ~ivet Besked 
del'o~ ti l nopen, Byens Borgere 
htH' Iml(lIerUd en Vi8 Ret til lit fna 
Besked om, 80111 det tidligere Cl' 
KJOI't, at der hhvcl'Provealul'm lllU\ 
bestemte Tider uf DageIl, Ima de 
kUli I'cltt· Mig derefter, 

I Gnar mødte Chrislensen "ed 
R etlen 1 Vestervig, meD kunde ik
ke erkende sig skYldig, Hnn hæV
dede nt Bilen kun lHwde kØrt med • • 
35 km Fart, og at han tværbmo~ 
havde været temmelig langt ude l 

højre Side af Vejen, medens den 
modgnaende Bil havde været for
langt inde paa Vejen, Sagen gaa

r 

nu tllbage til politimesteren i Thi-

sted 
De tilskadekomne Arbejdere har 

krævet. 6000 Kr i Erstatninger, li
gesom der vllr krævet 1000 Kr- for 
Skaden pau Rutebilen, 

• 

God Aften i Thi~ted 1(. U. 
This ted K. U. hnvde stu\'l~ndc 

fuldt lIUH til sin l(luhnften i Lo-

•• Græsbollgnard"S JordnTeal 
indlemmes i Lild IUit plantage. 
LnndbrlHtSminislel'iet har nu 

godkendt Kht\"(('sen('t~ :Køb af Gdr. 
Svend Lnrsen~ Ejendom. ..Græs
bollRfinl'd" 1 Lild, o~ Gnnl'd('n~ l~'O 
Tdl', Lund. bestanende nf Ager
jord, Eng Og l'ol'\'ejol'd. ~k:l\ h('r
med iudleOlOles i Lild Klitplantn-

Jr(' , Hy~ninRl'rn(', lks:l..·tninRl~n, A\'l 



mies om. NSIIr 

" alle Europos 
~aandevending 
par løbet oyer 
_rig saa stærkt, 
~t Bryat til al 
~ kunde have ri forsvar. rk er saaledes, 
gi gunsliRere 
l andre Lande, 

al laa Sang
liarøgl. Store 

.Lra'en 
Arltelderp.rtl 
~ted. 

~-_. ~~ .-.- -- _.- I" "'--Jl',,,_. 
plus Dyrtidatilæ2" 50 pCt. Por Syge
transport belale~ 40 Øre pr. Km. 

Del meddeHea. at Brandfogderne 
vil laa nye Unilormlkaskelter. 

For meget Lys Oll tor tldt Lys. 

I Thialed er der lalden Io ,\\ørklæg
nlngabeder i'I. .w Kr. iii Folk, der lor 
anden Gang er blev!!n noleret for 
Maf klægnl ngaforseel BCT. 

To Cyklister, der for anden Oanil: 
blev taget, mena de Mørl(c kørte uden 
Lygter, skal betale hver 30 Kr., mena 
Io andre Cyklister, der førale Ganj.!; 
vftr IlIiel PIta ulovlige Veje, bløder ~ 
Kr. hver. 

plyndret. 
Nyt Tyveri i Thisted. 

Por perlonllge I Thisted har næsten hver Nat 
:øren bed., Kl. sit Tyveri al opvise. Da Tjener 

Hansen, Hotel .Aalborg", i Nat 
lidt over Midnat kom gaaende op 

:!køpedlllo. 254) ad Vcslergade j Thisted, be:nær. 
leaard prlvaL) kede han, at el Udhængsskab ved 

Jacob.en) ?Bl. I ~!~~;~~~~e~,~~~~.d. N:j!!.~e~~_~~~: 

.-
dette ikke er rigtigt 
en helt anden Vej I 
til Sagen. 

Pla'nler Wiltrog er 
paa Egnen. Han 
gl. og var i mang~ 
ved ViisbøJ PJanta~ 

han Plantør i Svin 
været Pormand lor 
gen og er KassE 
Sogneraad. 

Sygell.te for N 
I Thisted Læge 

Novbr. 1941 af d 
Læger anmeldt lølg 
tilfælde: 

Børnelammelse .. 
Blodgang (Paradyøcl 
SkarlagenBfeber .. 
Mæalin~er ........ . 
Røde Hunde _ .... . 
SlI:ulkopper ... _ .. 
KiRhollle .....•... 
Fllreayge ... ' .... 
Influenn ..... _ •... 
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THJfS T1ED 
OGlEGN 

Danmarks Værn. " '. k," o Th •• ted SI'0dukydcklub ' I lo. del 11111 1 p .. lin Maude, .søn~11l1 ind~;lIde ,in nyo: Sk~de . ClI1 oVl'rvejende Del H: Polke! 
banc, fremhrvede. lu liere SIder j Men vi .hr Ikke 
den .rore Tilgang. lom r "Oll iii Illusioner o m. ø' 
nlugerne i den s.mere Tid har ha . bUve KrigsmIlg t. De/h: 

Og ... Indre Idrællgrcoc vorr LAud prøveJ, DR de r blev 
nye Skarer II I Ungdom Oymna· ved ,'a dig mindre, mens 
aliken har jltnnemganende sp lillet og fottigt. _ 
Udøvere, Hundbolden er k"Qmmen Det er j Fredens OernrrtF\'. 
godt I Skub, der er slor ha r "in S tyrke Del er 
lor Svømning. Men Skydmngen, Arbejde, der hør hæver 
der j en længere Pentlde var nede op Og gjort del iii ej a l 
i en Bølgedal, har nok r Verden, hvor 
hall den ølørsle TIJgIIUg. hø;1I1 i socia l og 

Del er el megelglædeligt I og jll lmindelig 
Tegn, al In teressen lor Mod s tand. Vi er breven e t Fo lk 
er vaagen. Del er en af de Klasseskel. 
der netop i denne s l'ær~ TId De sidste 1'/, ABr har VillI, 
os Fortrøstning til Fremtrden , All , I dunske Folk er sundt og s tærkl. 
hvad der samler Folkel, I Land kan underlvinges med 
vor l::ityrke. Valbenmag1, om vi ofrer 

Skylte.agens Fremgao!l 1 SliB meget paa vort I ' 

imldlerlld vistnok i rigehJ{ Grad Men del vi hllr b)'gget op pall den 
taget til Indlægl al FOI~" d7~ Front ger 08 I 

linder sig plll højre FlffJ I Mil ltær- er her, Dllnmark! evige 
spørgsmaalet, Man hævder, al 
ændrede Indstilling over lor 
foremngerne ogna gælder 
holdel Irl Mi/itwlvæsenet. 

er s lIndl, hvad Jeppe AakJær 

O. det er uden Tvivl rigtigt, Ilt ;o::,::r et mere Værn I den I 
skygger lied Hjemmels Dor, nogen Forandring ak er paa i al/e de Volde 61f Jord 011: Sten 

Omrude. Naar hele Ve/den om- bag I{ugleaprøjterneø Rør. 
kalfatres, mas vi i Danmark nalur
hgvill lIøge al i ndretl~ ~s I 
Tingenes nye Tilstand. Men ' n I 
hn i Dag med Sikkerhed 
hvorledes Verden eller 

BeviHiogssag i Hurup; 

Hurup SO.l{ncraad holdl Mm.~d.e, 
Alle Medlemmer vur 

- B/aa Korll Oll Mødrehjælpen 
Aalborg bevilgedes hve, IO Kr, 
- p, Vinther Thomsen, 

Slutning ser ud, og mgen kan 
udaige Danmarks S tilling i den 
Tid, der kommer efter, 

Ingen ksn heller i Dag aige, 
Danmark I den kommende Tid vil 
have større Nylle af et 
redskab end hidl il , Vort 

Størrelse og Beliggenhed forbyder 
os ganske afgjort al være . 

and rog om Tilladelse 
al handle med 

I j de al Købmand N. 
nu benyltede Lokaler. 

m.gt. 
Der blev i 

nevn4 at Danmark i 
i Thisted 

sig Hen.eende var misrøgtet. Delle 
er imidlertid en af Ge Ting, vi 
ikke kaR enes og la mles om, 

Por Bevillingen stemte 4 _ for
Jacobsen, Kjeldsen og 
- og mod stemte 2 

Riis aR Skomager Pedersen, 
- Til Voldgiftsmænd ved JURt

reltens Afløsning valgles Bagerm. 
Petersen og Uhrmager Nørby. 

- Den nye Overenskomal 
k.ommunen Gf Paicks 

lorelaa , 

man har aet. al snarl alle Europas 
mindre Sider i en 

betale 35 Øre pr 
Dyrtidslilæll 50 pCI. 

betales 40 Øre pr. 
meddelles. at Brandfogderne 

faa nye Uniformakaskeller. 
bar laaet deres Por.var løbet 

Ende, var det end aldrig Isa 81l!rkl, 
aaa akal der el godt Bryat hl 
Iro paa. al Danmark kunde ,,,., 
udreltel noget med et Poravsr. 

Og nllr det notorisk e r ... 

af D.nmark er langl ll unst'Rere 
. IUlel end noget al de ,.,~" l ••• 
.1. bliver del aværl a l las 
bund lor Tale om Misrøgt 

U",,,et .... , "Uk. 
Ko""" ~ M.llavef:4. 

• 

For meget Lya Dg for lidt L, •• 
t Tldøled er der r.'den Io 

u 40 Kr. lfJ POlk, der 
er bielIen nOleret Io" 

anden 
mena de Mørke kørte uden 

ak., betale hver 30 Kr., mena 
andre CYkll.ter, der rarale 

Vir laiet p.a blovlbte Ve/e, bløder 
hYer, 

plyndret. 
Nyr TY •• rl I Thisred, 
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Boder. 
I Dag er der hos Politiet i Thi

sted faldet en Del Bøder, bl. a. for 
Mørkelægning, hvor et Par af By
ens Borgere har modtaget Bøder 
paa 40 Kr. De havde begge tidlige
re faaet en Bøde for samme For
hold. En ung Mand, der i Oktober 
fik 20 Kr. i Bøde for at cykle uden 
Lys, var noteret for samme For
seelse, og fik denne Gang 30 Kr. 
i Bøde. Desuden fik et Par andre 
Cyklister 20 Kr. i Bøde for at ha
ve kørt uden Lys paa Cyklen. 

FÆRRE VANDRERE I 'J1HI
STED AMT I 1941. 

erJOI:elil!l!er nu en O øreise over 

købing 78 
182 (267) 
ler 49 (21 

Tømmerb, -

iEn Hur 
sen, "Spa: 
Morges kj 
angreb d 
Mart. Jel 
tog saa I 

slagtes. 

"Jul 
udbetalte 
loere. 
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.00 III del for
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mn Gnmd nf 
l ikke 11M let 
ni' hnHI(' han
Dng er mUlet 

)Inntnillgen l 

lides det ikke 
.1'lJ.cjde, Sko"
tdfort for 111 

Som Fyn\xl 
Inlere!lSC for 

lmllg, og det 
~get, om dell
endnu mere 

thi selvom 

" likonnesle 
lcn TVI,,1 om, 
'ævll'kst "ilde 
endnu smuk
moote Plant
adl"ClI!\el"C bl 

n, J"ol'by, der 
• blevet ind
)r bAllde om
t Plnntnings
mde pen>on-

Wræmif'r til 

'plllntnings

tnnrulllCnllrt!lI 
Jllnllll, Knud 
1(', fl. \'lIn-

n$(l'llIu$(: Ej
,Jm'/lhl<l'll og 
{Ml·riM. 
~t II i lIllIO lIlUg : 
'UlK IInn""Il, 

fO'l'hjft .. <l,' III "" 
1".,,1 L/I..l)d.'lt"l'lll'· 

Luflværnsordningen 
for Mejerierne 
~ 

. 

Kun ('II Fj('rd{'(leI ar lll'jf'rif'me 
i '1'Ioi .. l«1 I'ohhkrt"<l" hnr ind-""'lIdt 

l'lnll. 
-

nen l. NO\'em])er udsendtu III 
nile llejcrifOnlUt'nd i Thl.ted Po
litikreds ell Skn\"f'lsc frn Politi
mesteren, der hl'nstllll'de tlll!eJI!
rierne at fru, lnvet en Luft"æm&-
1l11," for de enkelte Mejerier og 
fan. mdkobl Lufh'ænll'mnterinle 
el ter fremsendt Plnn, ligesom 
1111111 bnd AlnJenfonnrendene om 
nt indsende den færdige J'ln.n til 
i\lyndighedeml'. Efter h\'nd Over
betJent J{ o s e n g r e n oplyser i 
Dag, er der imidlertid kun til Da
to lIldkommet 2J 1:.Ct· n! dP 'Jd
sendte Skemner, medens mml ik
ke har hort det mindste fra de 
(I\'rige MeJerifom1l2nd. Jh'aden
ten dette skyldes. at man har 
glemt at fnn sendt Pilmen eller 
Jlllln o\'erhovedet ikke er be
gyndt pan. Fuldforelsen n! de 
Foranstaltninger, der skal træf
fe~, ni de resterende Mejerier i 
nær Fi emtid modtage endnu en 
Skrivelse, der vil gor opmærksom 
IlHn, Ilt de nævnte Foram;taltnin
ger skal træffes og ikke knn ud

sættes. 
~'or de MejeriN', der hllr ind

sendt Planen, g1l.'lder. at de har 
Hum, Iwor l'er:>Onalel kan ophol
de !lig under en>ntuelll' Luftan
greh, at der er udpeget Luft
værnslcder, gerne ~lejeri~lItyre
n'll, og at mall bar eller er i 
Fll'U med al nnskllffe de )llIterin
!t'r, der ifølge !lIlInel! sknl ;msknf

fl'S , 
7 7 

Fra Læserne. 
-<>-

:\rhl'lltllinlll'n uf '11I'1I.{·n 
hl \mh'l .. ml'jl'liet :'\urdth). 

-



SlIodheden. 

DC' mange l'!101'I;:elægnlngs
forsce l ~('I', 

li l flool' l' f m Mn .'I" i Aar 
i Thisted l'ulilikn'(l,.. 

Det sker, 001 ikke daglig, snu 
dog ret ofte, Ilt Politiet milli ud
dele Bude. for mungelfuld ~Ior
k('lægu(ng, trods det, nt Politiet 
igennem den sidste IlInge Tid 
yderst tit har opfordret Folk td 
Ilt passe IHUI, EfterhIllInden ~om 
Tiden er gHllet, og Forseelse.'ue 
.kke el' udeble\'et, el BlJderne IJg
sall steget til nu nt yære IO Kl'" 
sall Folk er nennet til eftel'itnan
den at passe en lille Smule bedre 

paa, 
Siden 1. :Marts og til den 1. De

cember i Aar er der ialt faldet 
111 Bodel' for mangelfuld Morke
lægning i Thisted Politikreds, og 
mlln kan vist gaa ud fl'll, at de 
fleste Boder Cl' fllldet i TIusled. 
i Marts faldt del' 11 Boder, AllrI! 
20 Boder, ;\lllJ 13 Boder, Juni 2, 
J uli _I, August 21, September 10, 
OktObel' 11 og November (j Bo
der, Af Skalllen synes man dog 
al kunne læse, at Folk el' bleyet 
mere patlPllSsehge l de sidste 
Mnnneder, 1I!1ar man tagel' i Be
tragtning, al der skal mOl'kelæg
ges tidligel'e, 

80 Anr, 
SkomnRcr Jen~ Rode "iutht'r, 

Klim, fylder pIIa Fr('dnl( RO '\Ul" 
Vmtht'l' ('r fodt i Kæl'up Ol( kom 
110m unR i Skomal!'l'rlæl'l' \ O~1o~ 
hOIl FOI'fntll'l'('n JOhllll Hkjoldhorg~ 
I r l" 11" ,, ! ,.,. rt h It" 

St.llchuv" 
Kolo~"H n ~ 

Kamp. 0\'" 

1I"lnlclplI , 

'lill. )1"1\,,, 
,,",ske StOl" 
slort ~o", . 
~lImnwn D, 
per, d~r I);' 

pe"nl~ho\"l" 

Aftener D, 
nH De1tll~ 
\"111' over F, 

)tod~rne~ 

A:I):'e ;\10 
h\'('r A (ten 
Emoet , .... 1 
IO ndt(' i ,\ 
mytolol!'lqk 
med IItor l 

H u r up k , 

hold(')" i l\ 
pan Hot('1 
eRnens K 
gl'll~ )I('d 
Kllffebord~ 
IIf Redakt, 
sted, og ~t 

belig Lnde 

Th 
Gdr. T 

SOI('ns('ll, 
28c.21;;ld 
50,SOO Kr. 

Fru Lau 
J. Nil'll'ot'n, 
2!l b, Snnd, 
Kr. E~k 2; 

J<'ogt'tllltl 
Pcd<'r>lcn, ,.. , 
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• • ! Alt til Julebagnillg og til Juletræet. : 
: KONFEKT & RONFERTURER . ÆBLER . MARCIPAN : 
: ~ Varerne bringes ove.·alt i Byen. : : . .................................................... 
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Køb Mørklægningsrullegardiner med lys Inderside. Ikke ret 
meget dyrere end de mørke :t'ullegardiner. Naar De skal have nyt 
Papir paa Deres Rullegardiner, saa husk at forlange l y s t Papir. 

Mørklægningslister af forskellig Art. 
Ligeledes 3 4 Slags Tætnin gslister til Vinduer og Dore. 
For indenbys Vedkommende foretages Maaltagning og Op

hængxs"g af Rullegardinerne. 
P. M. MØLGAARD, Vestergade 40, TIL 462. 
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~M ble,· 
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rt>dag, I 

!lng KII'
oSten var 
~Iom;;ter, 
'e BJom-

E(tl'r 
.. lalto 
ldey-ang 
\'E'r AI
)erefter 
r kom
>jlig t>r 

ud af 

~'" '''''PI>; ungttotns J"O!,jlOld tU dut 
Il.lltioll:\le og W det llol'C!:i,ke. Vcd 
Ktlffl.!hordet holdt Ncernuum Jensen 
Oplæsning. 

Ingen Interesse for Luftværns_ 
fo ren ing. 

" ('(I j·t _\[00(', dpI' "Ol' R/'r-UllgN(>! 

pan Huns/rup 1\:1'0 i Arlt's, HU' ti"t 
3Ii-'l!ing(\fl aL ~o.r:-p dnllut'1 ('II Luft
\':t' l'lIs[(lI'/.'llinj? fOr ]\:OllllllllllC-US 0111-

Illnd(\ Dl'r \'8\' imjrl('l'lid klin modI 
(>1 PAI' nf KomnHlIlPn,~ BI'boN'!' saml 
}fl'tll"lllmf'r <,lf Soglll'/'undf't og Tn!('
l'l'n , l.æl'(> I' .4.lIdf'J'scn. Brllnd, :\Jnn 
enedes om al slille Sagt'n i Bero el 
BI}kkp Tid og rnultJr"is B(>Il('rfl ,sam. 
nu'nkllldc til (1{ nn :\fodl.', 

En Lavsstue. 
For Raandværkere og andI'c 
Inter esserede i This ted. 

Uforandrot Raifloo 
Finn nSlIdHll/tl'l 

dt'I'\'i~1l illgs.IlU II i.~tl'l 
at .Hgifl('1L fOl" Rf 
»ættf's u{ol'u ndn't I 
konuucndl' Fil\unSl 

KFUM, og K . i Nc 
Imvd~ M'I'ongcl'{ 

Ydl'c-"Iis:"ion~re~t j 

On."dng .A.Cten, 
g il n I'~, R~I II·. talt. 
.. H('I'I'C, her Cl· jl.."IJ: , 
fOI1,alt.~ Oll1 POI'hold 
siOl1SJnarkcl'l1C, og 
om, at Kuldet til d 
pVe en Gernmg h VI 
endnu E;t.::tdi~ lød. 

Ved Oålergangcn 
til Ydre Mi.!lSion, .o 
kom 100 ]{ r. til S 
gen vcd Ydby, P as' 

"'I\ltt~de Aftenen mel 
Mellemthy Kontrol 

.holdt Genernlfol'sa 
Mølle .K 1'0 i Gllllr. 

a Fa
~jrkr

G,'os-

Thisied HUnJldværkerforening har, 
samtIdig med Bygning al den nye, 
smukke Sal, ladet indrette en L Il l' S -

s t u e (eller Laugsstue, som nogle 
kalder den) i et Lokale under Tenter
salen IJpMnp ~tUP_ r!pl" qknl h~"trt-t,,,, 

l i g s ø. Ny ørumg 
'·nl";,, ... · h •• ", .. ,r ,I~ ' 
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JllIesp • .repoenge. Indsamlinj 

.Jnleas Glæde- l Hrid~ere bude i: havde endnu 
Mt" Generalfolifamli~ De- udbeUltl!S 
til 211 Sparere 12,...'>71 Kr. TIl Besry- Udbytte. H 
rellten eenvalgtes Ceneautøber am. Begyndelsen 
.ti", II og Carl Jørgen nl. I med P1asker, 

I levere F'lnk, 
!gerier, Han< .'diner igell. 

Etter II Vinden er drejet i Vest B)~raadel 
begynder Minerne saa smut igen 500 Kr., o 
at indfinde .sig ved Ve!tkysteo. I endnu ikke 
de sidste Dage er en inddrevet men nur e' 
ved Lyngby, eD ved Haosfed og meldte sig, 
en ved Madsbel. De er sprængt lor Penge 
af MiDerholdet fra Tbisted. Skive var [ 

plantning. (] 
B.ptisferces MisSionsuge. gerede m~ 

BaptUtmenighed~ iThi. med det fOl 
Med me1deler: løse .OptiJ 

Missionsugen i Baptistkirken i med folk, 
Thi.sted sluttede i Ahes. Den fik frembringel 
et udmærll:el Forløb og Made· parationer 
beseget var godt. Pastor Bredabl; nogle Sted 
Pelersen talte Mandag Allen. Hans; forenin 
Tekst var lu Lignelsen om Ugræs· i Udnyttelse 
sel blandt Hvede(j. Mens Polkeot I og ud O 
sov, uaede Pjeoden Ugræs. Del: hvervsraad . 
blev slærkt pOlOleref, af del gæl·; Egnens 
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rigt 
. eJ. 
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Flyverangreb 
i Sydjylland. 

- -
'stre Lands
Der Medylrk
om over den 
nd Cher/U 
ykeblng p" 
tember myr
les Lejlighed 

Jernbanetog og lastbiler 
beskudt. 

Kobe n h av n, 

Rll zaus Bureau erfarer ; 
En engelsk f lyvemaskine 

fløj fredag Ind ovcr den .Yd
Hge Del af Jylland, Den be

skød mc d Mas kingevære r bl. 
8. et To~, d e r holdt pas e n 

Station, Ilvorved en Lokomo_ 
tivfører blev s 88ret, m ens 

ingen andre kom noget til. 

knuse hen
Økse, mens 
derrelsdom

varigt Pæng-

~----

(Privat.) 

Thornyal 
nedIngi sil 

i den 
Nedlæggel

al Lands· 
Bekæm

en operaHve 
lekræll pDa 
egdamhospj-

Palbe Han
Thom-

og 
over, al 
I væk 

han fInder, 
burde 

de unge 
Læger. 

gav sig 
usædvan liRI 

Jens 
cyklend e 

lire unge 
d e Io holdl 

gav !!ig lil 
pas Cykle n. 

og bed, 
Han m aalle 

m e d d e n 

har inte t 

E ndvide re beskød den L ast

b ile r paa Landevejen og flere 

civile Bygninger , uden at d er 

blev anrettet a nde t end ube 

tydelig materiel S kade. En
delig nedkastede den Bra nd

bomber over en B ondegaard, 

der nedbrændte. 

Spor af Gerningsmændene, og 
Drengen kun de paa Grund a f Mar· 

kel kun give el mangelfuldt Sig. 
nale menl. 

Hang 
i Tagrenden. 

---
Farlig Situation ved 

Nattetid. 
K"benhavn. (PrIVIt). 

I Eje ndo mm e n Veslerbrogade 
95 kom del i!lg • • B. T.- i Nat III 
nogle dra matis ke Scener. Ved 2 lJ,' 
Tide n hørle Arkitekl Tage Bille, 
de r bor i Ejendommen, nogle høje 
Hyl og Skrig. Arkite klen log sin 
Lom m elyg te og lys te ud. Lyskeg .. 
len la ldt paa e n Mand, d e r hang 
i Tag rend e n og s præ ll ed e . 

Po liti 0 R Brandvæsen blev iii· 
kaldt, men inden Brandvæsenet 
kom, havde Politie t s prængt Dørtln 
til en Lt:jlig hed og g ennem et 

due bjerget Ma nd e n ind fra si n 
i Stilling. 

! tlfHa min delig o m ,I 
onholdL Der loreligger e ndnu 

ikke O p lysn inger om Mo tive t til 
hans Ønske. 

~~-~-' ---_.~- - ---- - . 

Medlem 
al Arbejdernes 8adlolorbund 

810re U j Y'Jlg hOl 

M. MØLGAARD. Vestergade 40. 

Pæng.tlljlllpttklliH . 
hI!Jt', 0" Pr:nglelllnapekl 
l en, Kebenhr.yn, opholdl .lg 
por.tendertn. og tie lOg ~Ir.k. 
,,!fært' . P'nlo(trne li:lorde a 

Modstand. Dl' var IrY!i;lelIKI _u,. 
l ultt'de, idet de undt'r delet 
Ilakken Ikke havdt' kunnet 
s ilo( Mad De overtør'" nu 
Horsens Slltslænl(sel. og dl' Vl\ 
Isa en Tlllægllllal. 

Forholdsregler 
Luftalarm 
--

I. Sag roligt, men hIl rUR! Betrkyt
lel.eetum. Gr.n.t.plinler dræ· 
ber pia liere Km. Aløtlnd. Pod

!længere øhl I Løbet IIf 3 MI
nuller være bQrte Ir. offentlig 
Glide, Vej eller Pl.ds. Ajle Ly. 
sklll .lblændes eller slukke~. 

2. Alle, der beflncler liR pil en 
Ejendoms Grund, er pligtige . t 
efterkomme den palogældt'nde 
Ejers, Viceværts eller HUIlVlit. 
Anvisninger. 

B. Kurelojer sk.1 dreie ind i nær
meste SideRade og bolde ved 

• hOjre Forlovsk.nl eller lege 
Parkeringfplada. Motorlr..ere

tøjere Moto rer .11 slandsea 
og Lygterne ølullkes. Vognen 
mil. ikke ailiases, men Tæn
dingsnøglen 811.11 ljernes 

4. Ingen Køreløjer eller Cykler 
mila stilles suledea, at de &an 

genere Pærdselen p., ofle!'t· 
lige eller private Vele. Heste 

fraspændes og fores pli Sllld 
eller bindet til Vognen med 

sImmenbundne forben. 

5. Køretøjer, der tIlhorer r.li1itæret, 

Politiet, Brandvæsenet, Ambu
I.ncen eUer Luftbellkyttelsetl

tjenestt'n ( det hele t.get, h.r 

Porkoraelørel 

b. Enhver er pligtig al laglt1lge Ro 

og Orden og It efterkomme 

Ordrer, der Rives 1'11 Politiets 
eller Luftbesllyttelsestjenestens 

Pel'6onllle, bl a. om at yde 

Hjælp. 

1, Det er strengt forbudt at ud· 
øprede urigtige Meddel~lser om 

lndlfu!"e Sk.der eller R)'gter, 
110m kan lorvolde Uro og Panik. 

1!nhver ehl medvirke til Orde

neils Opretholdelse 

S, Arbeldere, der I Arbejdstiden 
Ilian SDji!e BI:'8kyltelsearum, er 
pligtige til II .rbejde den h~f' 

ved øplldtf' Thi III, do~ kun 
forsØlvldl tlel lian tik\!! .amme 

n'll og [kile ud O\'er ta ilmtr, 
Ellers har m.1I Ku\' p .. hah 
Arbejdsløn lor den TId. d~r 

Ikke er u b('!dn, ar, Por .kllont· 
lonnt'de b~relln elllønnen eller 
den au .. tte Tlmellln. 

tom de arbejdsløse til Hjælp! 

Kort 

udlrVtrt's t Sukk.rkorl 
og 1 8,..dkoJ"t til hvt', Per.cm 

Tit hvert aern, dt'r lkkl' tr Iyldl 
A.r den I, Janulr 1942, ud. I 

.,,,,, 3 TUI_gs •• bekort. 
Købekort for Manufaktur-

udlever n lor Bern, l1f'r 
dt-n l. Januar 1942 lillie tf (ylOI 
IS Aar. 

Srne,.,.eblttkort til Voksne I 
udlev~rel 111 enhvu P_milelor. 

som bar eeen Hunlind 
~.is Indkomlillk.' 111 518te(\ 

51(11I"'lIrl:.t 1941-.n Ikke o ver· 
Sll~er 10 Kr. toner Pormueskat 
31,50 Kr, tamt III de n med Por· 
Sørgeren samlevende Hustru 

Smørrab atkort ti l S.rn 
"''''' Iii Personer, bvislndkomlit· 

li! Staten fo r Sltaltuatet 
1941-42 ikke o versliget 106 Kr. 
ellt'r Pormues'llr.! 31,50 Kr., og 
so m har bjemmeværende Børn 
under 15 Aar. 

TUI_g_korl for Bred. og 
S_be udlf'vert's t'lIer indgiven 
A nsøgning Udlevt'ringt'n finder 
Sled ved Bordet for Rodeo al 
Salen. 

Personer,der Imod Lægt'erk!lrriog , ___ ~ 
har lue I ombyllet Ru"bredsmæl- . 
,,, med Slgtebrødsmmrker i -

Kvartal, kan uden 10lnyt't 
Lægeerklæring laa ombyltet Rug
bredsmerkerne for Januar Kyartal 
paa Kommunekontoret. 

Del hensUlles,.t Eftar1:lBl
ting .f de udleverede Kort 1 
finder Sted straks, d. mu- I 
lige Fejl kun rettes p.a Ud

Endvidere 
opmærksom p •• , at I 

er forbundet med Str.,· 
ansvar at beg_re Kort ud
leveret, hvis Betlngelaerne 
f or at erholde dl.se Ikke 
er til Slede. 

Kommunekontoret og S o 
clalkonloret er lukket belt' 
Dagen. 

THISTED BYRAAD. d9 12. D«:em
b!.r IQ.l.1. 

P. B. \'. ... Chr. Iver.e n. 

Thisted Landsogn 
Rationeringskort lor Januar 

KVllrtal udleveres pu AlhGldiiho 
te Ilet Onsdag den 17 ds.. Ira ).(1 
14-17. .. Sogne .... det. 

Ræbr -Hmted-Yigsø. 
R.Uonerlngskort udddt:'s i 

Ræhr. H.:tnslt'd 00\:: Vigs. S1t.oltl 
On~dag den 17. ds. Ira 1\1. Ib 111 
19 film. Of' gamle Tlloner med 
NS\'n OJ.! AtJer n:t:'driogcs, 
Kortt'ne alhentes ar en voksen. 

Sogner • • det. 

Soedsted KOII 
Ra t ione ringskort 101' januar 

K\larta! uddeles plla KommuM 
kontoret Tin.dat: d 16 DlCb, fra 
K! IO-Il og Ira . IS 

Am'0gning CIm 
Kakkelovnabr _nd. i 
01" IOd.,:i\'es ru 'sHma 
d. 2\1. L)rcemh('h .. , SOInet ... t. 

-

Vogn Iler Bil? 

• Kob dansk Arbejde I J. 1. JmCI, 
I 



være 81 lUKKe UH uueu liG 'CU 

bekvem Porbindeise med Havet. 

Bil8ammenstød i Tved. 
Lørdag Allen skete ved Tved 

Central el Sammenstød mellem en 
Omnibus, der kom fra Hansted 
med Arbejdere og en Lastbil, der 
kom fra Thisted. I Mørket kom 
de to slore Vogne paa den ret 
smalle Vej lor tæt paa hinanden, 
s .. ledes at Lastbilens Sidespejl 
knuste nogle Ruder i Omnibus.en 
En Mand lik sit T_j flænget og lik 
en Rift paa Ryggen, men nogen 
alvorligere Skade skete ikke. 

Der stjæles Cyklegummi. 
Hos Cyklehandler Andersen i 

Brovst har en Indbrudstyv i Nat 
atj •• let 5-0 Cykledæk og nogle 
slanller. 

me"" 
Han 
Pamil 
spise. 

Pol 



P'iSkJeC og der uifljefaUeø 10,,"0- 0.-" ___ _ It e 8- ' .. I OVenøgc:. ....-~_ .. -- ._.- __ 
iske- gende I Berlin. - 'Ie;;'r;;'e~ 
shlllr Kommunernes Bidrag til Knudsen var Pormand for Thy-
giver Plerrifslevbsoen. boforenJngen • Thy· J Aarhus, og gang , 

ThJsted-PJerrifslevbanens Under- han omlaltede Hlemstavnsforenln- 817,0 
skud for J940- 41, Kr . 26,173, gen med den varmeste Interesse. Kr. m 
udlignes paa de inleresserede Han efterlader sig Hustru, der fllore 
Kommuner med følgende Beløb ; slammer 'ra Silkeborg øamt tre Aaret 

s. 

~;: Thisted Amt J5,J07 Kr., Thisted Børn, af hvilke el er under Kon-
Købstad 324J, Thisted Landsogn flrmatlonsslderen. 

vil 64, Sklnnerup 64, ø. V. Vandet - Fhv. Telegrafarbejder Lars 
'u el 280, Nors -Tved 745, Hll/erslev- p e d er 8 e n, Thisted, algik Lorda" 

Dm- Kaasfrup 5e3, Hjardemll8l J51 Alten ved Døden elter længere 
Sted Sennels64, Hundsfrup432, ØsterlId Tids alvorlig Sygdom, 56 Aor gI. 

r 432, øsJ"s-VesJøs~Arup J 102 Tøm .. Den afdøde, der i mange Aar 
• merby-Llld 1145, Vusl a02 Thorup- havde boel i Thi.'ed, ellerlader 

. I Klim 1102, Pjerrlls/ev 1 a50 Kr. sig Huslru og to voksne Ilørn. 
v's 

:~~ Fest hos Thisted Kom
Jer munes Tjenestemænd. 

En Spr/llngbøle 
er drevet 

SIrand, 
ind paa Agger nordre 

mere 
var .PI 
pao 'J 

fusion 
Kfove 
Kr. m 

Re 
pilker 
under 
Thlsl 
for 
4,03. 
bier 

H 
Poul Jepsen, Visby, har solgt ligl, 

Iie~ øin Ejendo ,Are.~f 36 Tdr. Bygsdl., kom 

ZS Aars Jubilæet lejredes 
i Lørdags. 

EJendomshandeler. 

. .:._ J!orh 
, • • '_ J1_n ..... n;"n .. "· ~ 1 '- It.nmmunale 



Quersun 

gprHuOf1-

",r.luttOl i 
arnen har 
~arb('jfl(>l, 

. og ;\fa
Da mang-
"jamejrle 

gs. For
y"te J ain 
f.t et godt 
/havde væ
edlematal-
er nu 25 
ede Køer. 
ære klol,rt 
Midler til 
kabet bal. 
ede Køer 

der "llutte
g paa 213 
kudet sta

ye Modlem
I betale 7 
i Bedæk-

mation, og 
1 Bendtsen, 

og li u
ejrel' SØlv-
• 

og 
hvert var man 
adøkilHge at eks-
pedere Kaffeordrerne, men de smaa 
Lagre slap snart Op . og nu maa Folk 
fiaa vælge, om de for Mærket vil have 
Te ener Kakao, som der synes at være 
tiJatrækkeHgt af, ener om de vil for
_Øde Julen med det Kilo Ekatrasukker, 
som man jo ogsaa kan faa paa Mær
kerne. 

En Sprængbaje 
pr drevd ind 

Agger. 
paa Strandrm ved 

Rutebil Ou I astbi! stød! sammen 
paa Hans!.edvejen. 

Lørdag Aflen ved 19-ThIen skete 
rlpr paany Ilt Bi lsammphsløu paa 
Ilaflsledvrjpn, da rn HUlehil tilhfJ
J'l'nde eIl Vognmand i Vihorg kom 
køtenue Ito, lIansl"u fyldt med Ar
h()jdere. I Nærheden af Tved Cen
Ital skulde Hulebilen passe,'e en 
olor l,astbi!, der var paa Vej mod 
Hansled, og i Mørkel kom Bileme 
·ikke langt nok nu paa den smalle 
Vejs Raho,ller. Laslhilens Vin<1spejl 
gik imod Rulebilens venstre Side og 
trykkede en af Huderne i Stykker 
og llLYede en dyb Ridse i en anden. 
Tngen i Hulebilen kom nogel til ved 
Sammrnsløuel. men en af Lasthi
I,'ns Pa~sagerrr fik "it Tøj skaa ,'et i 
Slykker og Snilsaa" i Ryggen . 

Søren (m, 
1ig{~!5om R~:, 
Btensen tig p 
rup. 

i Vesløs og 
amEn", i A 

• emngen tæ 
og der har 
indsparet 63 
c;taar af fØl 
Jen Thom 
Poulsen, A 
mand Ande 
valgtes alle. 

J ulens GI 
Generalfor:., 
Kr. Til Ile 
Jensen. ny 
sen, Øslev 
valgtes. G 
mand, og 
p . H~nsen. 
'ine 110 
Kroner. 

Jul. m 
afsluttede 
Arrangøre 
Dage el' 
ved at ku 
Foruden 
arrangere 
faldt ve 
gramste 
Gartner 
Manufak 
Pr. (Ha 
sen Jens 
tede Stu 
fik P r. 
beidel'. 
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