
Mørklægningen begynder 
I Aften KJ. 20,15 DR varer Ul KJ. 6,00 
Færdeelslygterne ta>odes 20,51, 0& 

slukkes 5,00. 

Hvorfor stiger Priserne? 
Mange Mennesker kan Ikke for

staa, hvorfor Priserne vedblivende 
er steget p.a Trods af alle Porsøg 
paa at gennemføre Prisstop, Men 
Sagen er I Virkeligheden ganske 
ligetil. 

Hele vor Eksport er siden April 
1940 gaaet Sydpa8 Iii stigende 
Priser, og delt _ 

med. 
1n8"ge 
Io lor 
meget 

noget af Maskingodset og har 
allerede gjort adskillige indbrin
gende Ture ud til Vraget. 

Ny Lotterlkollekter. 

Cigar- og Bladhandler Anders M ad· 
s e n, Vestergade, Fjerritslev, er fra l. 
Ol<tober d. A. autoriseret som KJllel\tør 
ved Alm. dansk Vare· og Industritotteri 
i Sledel for Frk. Emilie Nyegaard, 
Fjerritslev, der har onsl,el al fratræde. 

Tunfisk i Thyborøn. 
Fra Thyboron meddeles: 
Sidste Uge blev noget stormende, 

saa Kutterne, der gik ud lørst i 
, maatle ind igen efter knap 
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,ar siden 
faglore

skele 
hvilkel 

og 
laUe. 
med 

valgles 

Tids
d 

men~ 

slaael 

Tiden 
PDat. 

-til ode, 0i der er Hoob om, ut det 
skønne Septembervejr, der præger 
Moonedel1s første Dag, vil vare ved el 
Slyldte Tid. 

havde 
er opl 
tredie, 
længe 

Mørklægning Kl. 20.15. 
fra i Aften ændres 

ningsliderne sauledes, 
skal være mørklagt i 
Kl. 20,15 til KI. 6,00. 

San~e 
Mørklæg- r.a 

lorbun 
Landsl 
dag d 
Llag o 
Da I.{ 
Sange 
Dag 
fælles 
forskel 
vII he 
S.nda! 

at der nu 
Tiden fra 

Galt med Tagvinduerne. 

J Nørregade i Thisted S88K i Aftes 
et oplyst, men utildæltket Tagvindue. 
Der falder nu Bøde for Overtrædelse 
af M0r1tlægl1ll1~sbestemmeI5erne 

Det er flQre Steder galt med Tag
vinduerne, som fra Luften er meget 
synlige. 

Jagten paa Dykænder 
er i Dag gaael ind. Dykænder 

l111\a jages hl sid~le DaR i Februar, 
me" T"lIelænder og Skalleslugere 

I TI 
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Tider d . Flere Miner pss Strsn eo. 
as • . N En Mine er IOddre\'et l ær· 

vare 
side 
Anv 
Ud 

d~lIg heden af Hofde SS ved !\gger, 
~len en n inddre\Iet ved Thybori1o. en 

ved IIladsDol Rende 0g en Vesl al 
Ikke, f 'r BulDjNg. Bn Sprængboje er 
, P, inddre, •• t ved Van~s8" eo "ed 
I er I\litmllller. en ved Vigse og des-

l.den er en Jerngeoslsnd iojdre· 
der v<l ved Thorupst od. 
liN 

sen, Ulovlig eykle" ......... ,. 

mæ. 
aili 

tff I 
\'~d.. I Thistt'd 111:):$ i1~r fral fl~N' :::maUe-

I 
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Io I ~ltd(~n, tn ~'t~:::tt'.t'mtlst'.. ::;Otn PoJitt~t F" t..""l 

~ f . ".r $*kt'rhtJ~\ll"n~)·n ltl.~ fllr nOj!le .'iH 
c; r l ~h,h'n ,. Æ 

rll· [)t't h.\'nd~r dl 'i! ikk~ ~1Ut $I:l'hit nt~ : I 
1\~. Mt d( f !'\ r.c:i .. $ Oh,ld t ~$I~t1HU~l~tl'l " j: 

'11ed llur n\1fNt',lto P,-,UI!t"t ~l\ ~·kH~t·. ,1r!"F )..; 
~\)1l1 k,lftnJt" Irø. ti8,ynt':"tr.\ lie." nJ , 
~t\lff~ .. df, 
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Han- ogsa. naar de lange, mørke Vin· det har, me ' 
lsen, teraftellcr nærmer sig, vil blive Pressesekret 

eft erfulg l af flere. ger. af Or 
Od- Maksimalpris 
~us- Mørk Cyklist I Thisted. Række porh 
) til En ung ."'!lnd fra Landet !tt.1I1 i Aftes 
um, paa Nr. Alle i Thisted cyldende uden sentanter for 
led. at have trendt Lygte p"a Køretøl et. Skotøjshandl 

Han hlev noteret og venter pBS Bøde., OrdningenS 
de uheldige 

d. Aj!iløtormøde i Thisted. under torrig 

Socialdemokratisk forening i ning i Brind 
Thisled anmoder aUe purtifæller købe den 

d - ældre 80m unge, Kvinder som den Gang frs 
e Mænd _ der vil yde en Haands- paa, at Maksl 

s- • rækning ved Eltersarels Agitalions· del Ikke kom 
e- arbejde _ om at give Møde i Aften almindeligt f 
g KI. 20 paa Grand Hotel. sko, der nu 

s- svare til aimi 

er ....... 
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'C I) !I. U pnøl~l(c Er Deres 
tpfror Kl'I1Ullkhhcl 
Clllilij.( o~ Ad.wJdll ' 
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Hørbcr H.,ry "nll,,,,n V'bm 

Aar gI. BI!J!:r"~~ r}n.dNfo( KI. 
[\"'up KI,,,,,. 

t "",,,Ii, h""",,,, lægnl'ng l' Orden? 
Lejre "!1m Oll Ol)' 

ellor I1J,1 !1 cl1rl c. __ Ule NIIlI&er," ~Ilkr, !in~I~I,ul 
de UI1/.lC IlII Cllllncc ",'Ilve~ Un~~"I(KI.l.) I,ft 111''''fn' 
re MIl(. unudl,: I~K1iJ,!t Guu uden for Huset I II Idu'" KIrke K\. 1~. 

~i,il~~rI 8 ?1J~jdC~9:~ Alten, nusr Lyset er tændt, \ L_gB 

og se elter, ut ulle Vinduer EJ 'ler BJ" errega 
" ,;, D."" U".' , , p og Døre er omhyggeligt 

POIl1 elode oul cr ha I. Scptcmhu d. A 1'1 

1 Lillie, d er \'a r IUKI tildækket. fJomKomp"Jlnol1lmin\..~'flel 
und e D 8 U. !uldt 

De h slkk rt Br. I r 
"

" L ... e N, Høm. 
rJ lor, of! de enkelte lir c g o ~ 

r~rc OvæUc nktivc i Deres Penge til lindre Boddum • y d l 
le omlu!1 clldllU en f'orm881 end Betaling af \ l.~ndbrulIl'tC Inco :;oo-~ 
e Porhold, sl ullede store Bøder. Orunoværdl, der 0nsker TI! 
8~all'dI'8: V, skul I"orn maD per.onUg und 
Ihejdel lor, lil vorl An~0gnln" muen 7 Srplb 
n leve i Fdhed ind. · \ llævllet cr I ~oødum pors 
~[i1. Derlor 11138 vi Land.ret ••• g'erer IlUS rO''1 'l a~ O.'n 4 d~ I 

I lasl i Sllrnarbcjdct E L A R S E N Ydhy Kro la -15 :;aml!( k Summenhold Vi • verU KOIllmluke( til dl 
led i Valo!lljl'IIc81l'n VESTERGADE 38 {l~ Svineholdere udenic 

danskl: l1aHOl1l1h: El bruRt'I, dcr lik Mærker 91 

\
'IICllssntloner, Retssager, cn- Kornna 

I; I , 1,>1 III 1 f" dOTIIshllndelcr, L~IlIlCS?(rj~':..~~ 1l11c 19~'~' _______ _ 



'n.USiED, 1. September 1941. 

Ny\< øbing laan"r. 
1;. l~ l Pl.aWt 

. \.a~~ \ 

1'80& ltal 47' J_D ,y. ""Ul--

1 .• 1.jf11a.~ AiJ' l .... 

""\kØb ' ~ ])l, e.\ 

13U.{Ofr"tf ;"11.. Ai }',-<r.l,z--n t'\>.al 

211J,f)f)!) lir . .alJ.""1It1~. 11 ,.y. ., 
at G)'! '~.i.ll:n f)g ()l'~:'UIa'!' !)l~ 
1~2,\1fJ K.r. ~al ""'>;: .! rW \-

li)!:1;; Arlll;'A,i>r, '.).~ fjf',fj'h ()1'U"')Y 

t~\I)'" aI.~ Bvarl'\.a \"oi> ~a.!L..f l:.l'gP'
D

i 

~" :Kir~0.vr\"~ 

S~nge, talte smukt om M~l"!:~let 
og Flasre.t. 'Og liluttede m~d ~ Op!Qr~ 
dring til hver 'iwær om at gøn dexe~ 

Niels Schelle.., til at værne om vm Landl; Skønhed, 

bar baH <ien tunge. Sorg at dyre Minder og kr"stn~ Mv. 
,in H ustrU, 1l1~·g.t\. Solie EIter .ndnu en JJ.æKk. s.w. moU
le, der døde j :\at, 62 Aar verede E_ Il a k g a u d et lK;e {or 

Der _rlsl~ges 
fra i Aften ID- \I,Ui til :; 1>~or

gen tidlig El. 6. 

Konge og Fædl'e.land, og r"~n slut-

s chelle ... ·ar J"aFk ~j ..:A::;!t~e~._~o::g..1.:t:.e:;,de::.~:m:;e;;d;;:.,;';;Al:t:;j;;d...;;,;;;:. 

• • 

De tIIIIIlt. .. ds . .. 'A ('PI .... 
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_.:-. -:-~.~~'-:::-'""'-;-~~ 
:Maler- eller FarvehandJerkunder, 
uanset deres Køb i 1939 . 

Luftværnskursus for Falck
Funktionærer. 
I Dag paabegyndes paa B rand

Og Redningsskolen paa Amager el 
Kursus i LuftværnsforanstaJtninger 
for Falck-Funktionærer fra hele 
I .andel. Fra Thisted deltager Red
der Ove Bedeisen, Ol! Falck i Nykø
bing har ogsaa en Mand paa K ur
sus, der yarer til 6. September. 

Flere Vint0nder fra Havet. 
Endnu tre TØnder med Vin er dre

vet ind paa Thykysten. I LØrdags kom 
der en Tønde ind paa Aggertangen, 
og i Dag er der yderli gere kommet t o. 
En meget stor Tønde med 5 600 Liter 

for i 
forelæ 

noter 
gade, 
ikke 
Lys ~ 
uden ' 
der u 
med 
HavnE 

Gig: 
s e n, 
1. Ok 
lektØr 
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sel'ede Lodsejere, 

SllmudtCl'ovclse i Thisted 
i Aftes. 

J A fle fl IIfholdl node l{or tll Sn
rYIIII' i!lel'lle i 'rhllded {'Il vl'lIykkt'l 
OH'IRl' ved EkHpol'tslnldcnc llun 
lI uvlIl'n O"l'I6(' 1I OVl'I'Vtl'I'l'c1l'8 uf ('t 
Iwlvt. Jlund l'('{le indbudte, del'nf 
flll't' Snlnul'iUcl' f!'ll LUIHlel , "l\tnn 
tI lIt O"" Ilt. lil' l' hnvdo "n,'ret. Bombl'· 
lIt!dHIIIJ.(' i gk~llO l'lH ln l d(,lIc , 1{1 , VII\' 
dll S I,:.!, SlImll!'iltlH' Il C Kik slmkH I 
GUllg nu'd !,;nl'l'sugllinl((' n uf " f· 
J'l' lIl''', og fandl t lih.kndl'koll1nt.' , 
nH'd ht' nhold!\v iH 1.:lul'bl'IlHbt'ud, 
1( !'llll iobl'u d, U II dt'rI i VHI1l1skud i He I Hl' 
OJ.(' t'en lIH'd Illin<ln' HCflkl\digl'l ~c l' , 
Ilt' tds knclekomnl' bll' V hl'Hgl ind 
pun Hnlll't' l' I 81!lIdulH'H Gnl'dl' l'obl', 
<11.' 1' vur ()JlHllmlltlKHll llltlH, OH hvol'
f l'u Ambu lnnt'PI' tH' IWlIl('III.' th' fUlU 

"edt>, lIndl'l" HIldninKHIlI'bt'jdl' t Hkt'· 
I t' dt'I' tipi, ul dt' J" JUII'h,'1I Sk~'dniI1H, 
h\,o l·ro l' Sntlwl'iltt'l'm', tlt'l' tldloH i 
l'! Anln l nf 20, Illnntt~' huw Bnn 
n 'l'm' Hlll'bl 11l' 1I lunKs nlt,cI Vn'J.('Kt'· 
Ilt', 1lH'1I IUI/I"t'\ tlt'lIlH' I '~ lli !\n tll.' ~t)1H 
th' nvl'igl.l bh'v Idnr!'1 uwe! t:!UII H. 

Hud t, h,OI'H hll tll.' I' tlH IWl\ Hlilll' til 
n ll l' fllltlllldlliullwdt, Snllllll'itll'l' om 
Ilt IiI l1 lu ti l' HiK \\Ol'prH,' 1 Dl' l' t ' l' 

l\IIIIIKI'I pun Hn llwl'illt'l', i HII\ I' fil II Ilt!· 
IIK'- . 

1),' }tUIllIt' Xln11l1/lUlIl'th'. 
""t1n'IIH LUIIJ.('\' IIII ~'" nllnt'lI i 

Sk\'UIII hul' \"II'I,,'t I XIH·~tl'l\ll l ':jl' 
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hr.' II 111 ' 111 : \ l;llIlIIt'u llllllt'l' i li n :\ul', 
111'11 1l\l\'II 'I' \llItll ' 1', jt' I' O\,.'I'IIlK ( ;11:11' 
tI, 'n i I~ll:.! , 
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269 blev taget. 

I I 
'
"'rcl dll 101 I lIorscrødle)rc" , 

116 IIf dCIII huldeS II ef! ~ , 

-

'

(L,ht.;uh
IlVII

, wrlvlIl,) vI1l1rq . .:r. IIl',1 Ikkl' m'drl'" I1 {'1 th' l d.,,· II ". 
; r hnr tioru l'll "'~,I/{tl /Ir Kdgl'lI IIll,IIt'Ul fh'f blev /I ani OH Slllfl111 (, 1)1.I\{ 

k Id fYlOkll
ll1

t1 og t?1I!llfJ/ld blev l'll llfudlh:rt'l. AI (Ic 2,69 er tIll lIrlIl 

a:~,Ill' 1~ ll:kk l' KtHl1t11uull'lll'l Ilef I l.. /lIldC'1 II b InlelllCld, "vllk I u lltHHl vII 
rJh::~ dl'lI 22 .JulIl 1/1~l1f I porvllrllllo/:' slj,Cl" ul l!la dlt.'fhuuudllll \;'1 bi c. 

w
ofl 

Sl'uNL' kom Lovet) 0111 Forbud Vt'll I",sludl 
~I'II" lI1 ud kOlllllHltrl>lflskl' POI('ldllKl" Over SlItlllIl[!t· 116 lir lIIsaRt 
l!'!' I o),! kCHlIUIIIIIIslfsk Virksomhed, og: Kendelse, IIICII dl' 115 hor kr,,' r ... t 
l(:I'~~ derml'd blcv 1I11(.'fIIcrlIJRt'lI lir dc' IH l-Iø!csll'rcl, hvor dores SUK vII 
ph- plllIg/tldcrrclC KOlllllllllllsll'r hrllgl bllv<.' bchundllll. 107 ni du 116 
II(" I Ovcn:'l1sslClllmclSC IIll'l! llllllsk IlIlc:rllQrc{lC KOllilllullISlcr er Illdun 

LovK/vnlllJ{. llctl 21, AU~lI8t sumlet I Hor. 
l' c-
III Jusf/lsmhlislc r 'I'IWfll' J .loo bsCII rødlcJrclI, Io er unbrugl ptHi HOS I) I ~ 
ia oplyser nu, ul del tll'll 22. JUIII lUl og syv (K vinder) sidder lOre

tor fOISkc:llfge 51(.'(kr I Lundo! blev løblg i Vutllrc Pængsel. 

lU IlIgel Ifllt 269 Kommunister I Por-
,-

" 
- " 

os. dl'r IHII /lOKllt iUlOd Mt VI'jml 
UpIU,(!i'S, "OUf det ikkt~ VUI dl' lI 
"k[)llOlIIiskc Si eje AI SlI,I(OIl, 

!t'ck CII SYMl'kusse Og det var 
f11l1tl ,/ike dell GOlIg slel ikke lll uU t 
ul (IIIde "II A, held r d g ...1..-
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Miner ved Agger. 
En: Mine drev i Nat ind ved 

Høfde 81 ved Agger, og en Spræng
bøje drev ind ved Hølde 96. Begge 
blev i formiddags sprængt al 
Minørholdet fra Thisted. 

en Øre 

Livsglæd 
~kuerne. 

En PI 
Ludwig J 

• 

Ira .Epi 
repræsel 
Alvor 
drømme 
Pjank. 

:llem Tændstikker stiger 
~o • '_-50llr;.;..,.P:...:8:.;k::,:k:.;;e;... ______ i_U ngdo 



mærKet ne 
ængsel ved 
({et mange 

]1 hal" ku n 
ds med Bn
igen i Ai-

R' forskel I ig 
nge Menne
nen paa Af
gie fornøje
Aflen slu l-

tANEBÆR
EN. 
elt Trnnebær

Klitarealer gi

rk Tilstrøm

Steder, hvor 
rre Mængder, 

realer var der 

re i Virksom-

god Dagløn 
berne betales 

en Vanskelig-

d. paa en Dag. 

oder. 
Amtoft, til 
Christensen, 
v, Amtoft, 

Ej vurd. 
I FI'ostrup, 

dersen, sst, 
, Up. Tømmer

. 6500 Kr. 
Bmd. Chr E. 

1alr. Nr. 41 d, 
~u I·d. 
unr til Vogn
n, Klim, Mlr 
ROlln, 800 Kr. 

gere mærker noget ti] hverken Bomber 
eller Flyvemaskiner, Heldigvisl 

I(atastrofeøvelse i Hanst
holm. 

I Aftes afholdtes den anden Ka
tastrofeovelse i Hansted. Denne 
Gang val' "Ulykken" tænkt sket ved 
Amtslandevejen, hvor Formand 
J{ongerslev bor. Paa dette Sted 
gaar Hojspændingsledningerne 
over Vejen, og hertil havde Øvel
sen Tilknytning, idet det fOl'ega
ges, at flere Personel' var blevet 
ramt af Strømmen ved nedfaldne 
Ledninger. En var bevidstløs og en 
anden havde paadraget sig forskel
lige Brud paa Arme og Ben. De 
værst medtagne blev fors t behand
lede og lagt paa Baare, medens en 
enkelt efter at have faaet lagt For
binding kunde færdes omkring. 

For første Gang blev Vognmand 
Søndergaards nye Fraglbil taget i 
Brug som Ambulance, hvortil den 
egnede sig udmærket, da del' var 
god Plads paa den lil lo Baarer. 
Som Censor ved Øvelsen fungere
de Sygeplejerske Frk. Koed. 

Den 8. Septbr. finder den næste 
Øvelse Sted, idet man udnytter Ti
den, mens det endnu er lyst om Af
tenen, og derefter skal der holdes 
indendørs Øvelser. 

, 

Markedet i Thisted 
i Dag blev af meget beskedent 
Omfang. Der var kun faa Menne
sker i Byen paa Grund af IIost
travlheden og Tilførslerne V/U' 

lmn smaa, ligesom der ingen Ko
belyst er, saa længe Avlen end-

0-1 1 hia-to:trt . d. e-



. J(.s SOmmc l'lejr_ 
ved Thybjerg. 
on'r SOlllnlN'lejr. 

Igen afholdl , 

'Iles i GIUlf Licitn
lejdet med Op forel_ 
,~n.rlej.rbygning for 
.\.. I Thy. Der ind
'l'ilbud : 
le t : p , 110Je Chri
.Im, 4650 Kr. 
idet: Poul Rnaby, 
,950 Kr., N. Ohr. 
,yngs, 12,353 Kl'. 
jdet ; N . Chr. Ohri
Kr., Poul J:{.a."lby 
Glas eller 5415 Kl'. 
'. Jensen, Boddum, 
Gins eller ·1980 lu:. 

!t: Jensen, Uglev, 
Jensen, Hvidbjerg, 

>relaa. fra P. HøJe 
~lul'up, et Tilbud 
reprjce paa 35,000 
'11 f ol' de to Orga
nu j nær Fremtid 
~ge Stilling til TiI-

:odre Kani,,«;r 
[tdt Græs. 
~r i I-Iørdum har i 
lste Tid mistet for 
inel', der ret pJud
Han sendte en af 
Igelse paa Veteri
~ har n u faaet til 
er f remkaldt ved 
er skyldes vedva
ned vaadt Græs. 

orening [ar Sned· 
; Omegn 
Generalforsamling 
arden . 
:oghandler I. l\{. 

~ed, aflagde Be-

ohs. B e n g t s o n, 
19de Regnskabet, 

med 173 Kl'_ og 
~beholdning pna 

genvalgtes Meje
naen, Sundby, og 
ndby, og i Stedet 
19 Johs . Bengtaon 
nsen, Norhaa, og 

Rysgaard, Sned-

valgtes Skrædder 
dsted 
td Aarsmodet • 

J 

es Lærer Frede-

forenings SlIZUr' 

'f~S udmærket B€'
ftf! Tn"ngsel ved 
.Iev tnJtd manye 
nin.lff'll hUl· kun 
tilfrf·f1K tnNI Hn

.·r Var iYf'll i Af
di!' oJt fnrHhlJiJt 
," ...... ,," .. ".,,,. 

Skle 3. Dl'ustlsk og realistisk Luft
værnsøvelse l Thisted 

i Artes. 

TIlISTED AMTSAVJS 
Tin:tdag den 2. September. 

Ilcn rorud.mItC, al der var k"l:Ild 

E'I U llIl ar Uombt! r . 
Ejendom ",h undel. 

, . 
lIIeoJen3 L ivet. "j Thisted I Allell gik 

nln ntille og rolige G/LlIg, sud Luft
vlllrnllmyndlghederne j Polltisw.t.iontlnll 

K ommu.ndoeentrnl og dhJllOntlrede eftcr 
a~ stom SVlIlnne fil PlyvemlUlkincr 
IlIwde været hille over Byen og nedka· 
IStc~ et Utal af Bomber for at.ler .at 

vende t.i1bage med Ily<! L Ilster a! sam
me uhyggelige Slags, der atraks all' 

tlllndte en Række Ildebrande og for
uarsagede e n Række Eksplosioner. Hel
digvIS vur det. dog kun en Øvelse nID

den Dure", Idet hele Udrykningstjene
sten, der i givet Fald skulde være sat 

J\lollcr Mad~t:n, Ydby. har lIolgt 
"'volm Molle meel liIh Beboell>t!ø
llUB til Møller Chr. Odga8rd Jen
fll'n for 12,000 Kr. Der medfølger 
el} Byggegrund OK et Hus til Ned
rivning. Overtagelsen er sket. 

J Morgen fylder 
Else Marie Thomgen. VUlJt, 83 An,., 
Tømrer 1.1nd6 Hansen, Hundborg, S3 
Aur, Sognefoged Niels N Rask, Thor
sted, 60 Aar, Smcdemeswl' N. B. Hun
dahl, Non, 65 Anr, S tationsforøt.ander 
Th. Jensen, F'Tustrop, 54 Anl', Købmand 
AlIred Madsen, Lyngby, 45 AJir. 

i Virksomhed, >,ar s upponeret.. Den 
summe Øvelse blev I Ml;es holdt i en 
lnng Hække nordjydske Byer og vare
de i ca. l % Time. 

En ny Roman 
linaoogyndes i Dag i Avisen. Det er 
E. A. Rovlands "Hjerternes Kamp" i 

• 
Oversættelse a:f Ingeborg Volquarn. 

I AFTEN I THISTED: 
Øvelsen f oregik paa den Mande, at 

de respektive CivillJeskyttelsesfolk tlk 
overakt lukkede Kuverter, som aabne
des paa et f astsat Tidspunkt. Pna ~n 

Gang kom Angrebene, og l den kom

mende Time gik det Slag i Slag med 

:Meldinger, der meldtes om lldebrnnde 

:paa Brygohuset, Dam})møllen, Sørensens 

Tømmerjager, Havnen, Ejendommen i 

Vestergade 18 og andre Steder. Der 

var faldet Sprængbomber og Senneps

gasbomber og paa Rundborg.vej og an

d re Steder var der faldet Forsagere. 

Husvagter meldte om udbrudte Smaa

brande, og i det hele taget havde An

gtocbet været af ødelæggende Vil1krun

ger. PaaXonunandocentralen saa OveT"

betjent Alir, Jensen o'" ledede sanunen 

med de forskellige Tjenestegrensche

fer Hjælpetjcnesten og de ovrige D is

positioner, der skulde træffes, samti

dig med, at man stod i Forbindelse 

med Vestre Luftvæm skommando i 

Aalborg. Øvelsen var f orst og lrem

mest arrangeret for a t g ... n nemprove 

Meldetjencsi.en og gøre den ne forLro\Jg 

i givet. Fald, og stort set forløb Ovel-

Thisted Aiholdsforenings BaZ8r
; Aa.

ben hele Aitenen paa AiboldshoteUet. 
Thisted Byrnad: Kl. 7 Møde pas. 

Raadhuset. 
Palæ Theatret: Kl. 8 "Natlokale Ca· 

fe de Paris", 

ISen godt. Det. viste sig, at man lokalt 

kunde klare sig med UndtHgeIse af 

Brandtjcnestcn, der skulde lUlVe rekvi

re;ret flere Sprøjter fra andre Byer. 

Det er første Gang, der i Th; ,;tcd 

har været a!holdt en saadanLuIlvll'rns

øvelse. Den ·"a r slort unlagl, og der 

kan fiikkeri v('nlcs flere Ovc!f;{'r i den 

kommende Tid - uden aL Byens Bor

gere mærker noget til hvcrkf'n Bomber 

eller Flyvema fOki l1('r. Hl'1diJ.. .. vhll 

Kutust,'ofeøvelsc i Hunst
holm, 

Royal Thentret: Kl. 8 ,,~ke sa& tos 

set". 
Jessie Lunds Danseskole: Kl. 81i: bE 

gynder U ndervisningen for voksne pa 

Hotel Royal. 
(Fortaættes Side 4) 

VEKSELKURSER. 
-<>--

1. Septbr. 
London 20,90 
New York 5,18 
Berlin 207,45 
Pans 11,75 
Bruxe.lles 83,05 
Ziirich 120,35 

2. Sep1 
'1IJ,9 

5,1 
'1IJ7, • 

U,l 
83,( 

120; 
27-, Rom 27,40 

Moldrid unoteret 
275, 
123 
U7. 

10 
139 

Amsterdam 275,45 
Stockholm 123,45 
Oslo 117,S5 
Helsingfors 10,62 
Tysk Rejsemark 139,00 

Clearings Kurser, 
Berlin 201,2 \ '1IJ~ 

Rom 21,26 2' 

Helsingtors 10,50 11 

Z\inch 120,12 12 

KRunas 86,10 

Stockholm 123,33 l~ 

Oslo 111,13 11 

Sofia 6,29 
Amsterdam 214,95 2~ 

Aarhus Kvægtorvs Note 
(Officiel Bcrelning,) 

Aarh li', I. Ser 



---
..,[t' 2"'."'" tl!V_d_ 

_ ." I .JJ 15 o.: n..--...r Q1 KI. o..}.' 
'l"l"n,.:.-n"I t-rl'"eT ca.. i) Km. med~ns 

nu. aende S 'n1::.-n-ej., der 
man;:e S..-mg. et 9 -IO Km, 

dm 

10 Srod, 
pu 00 K 
mun~tione 
sb.1 i .\\a 
med Heft I"JZJt*' UW-enle' 

J;',"ro=l; F ~Q. 

lnrea ~c.riQ-e Ol mi,,1re 
KLffer. [i'oø:, 

I ~~i'E.&J r~~ecør Huc:!e C"mj'uiS~"E:
HW~ Hi!Dcrikseon . RstiJoeo fo, 
R'1i."iOoeti.o:rea i Ol:fohar KVr'!ll 
Efter hnj ,:,e-r f:-.r::,j ~ertdel~ 

S ... eFTa '0"6 De ~ ~fnrau, 

tfre.je., .:tg def s.mrre ;;liTer illi: er! 

r ":r.::e: aJej S~-e=re-:GDeFne. Oæ 

:\ur O;-.p;;;n-gt:r • .æen ::!er:-oj 
lU; .jef .ttE1n gtes fOlD gW~ .:-1 

Je.f" e -lL uu ~~urga:tice i det 
ImtFieø.ce K"ni.rtal 

Den an 
IL .. ,. rillet, Ole 

, - del ru l.l 

Anodernes Beret1s.tl.bsrjeneste. den iller 
D. K. B, • This:eJ. der s:d~e f:D B&rle 

Au odd'nnede g.er 2000 K ·nder. Betaling 
bei(' oder 1.10 lJddannet~~ i.I Dye D.:n tred.. 
Ho d.. Der er Brug fot mlf'ge, Rillen, ~ 
R-ere 'rinder, end -ri ru:det o\'"u, Kr. Han 
og -ri Dpfordrer icdu-ængeo.de II le, R4n en ko! 
der po oo;::-en .!I'lu.de kan. til .li l 

melde s:.g ill en al ned.ennæ"u"e: Se'1"brytl 
Bt'Jw Bj.,./iegt:.::.rtl 

Jlm-.JuJ: ir:rspuser.. K.ristir~ Drogs· Sod2Y2.D": 
hæk AIrr~ j/ H~ lidg. og Hum

Hue-.\"ie!y,e-z iie:r.;-i.e.t::.e Øsrn~ 
I Maksl 

I Aften t 
Ea. 2J: Høstfest 
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JIS T 1E D 
@GlE 

M.r"'_un'no_" bo"wndo,. 
J Allen Kr. 20,15 0ll "", .. r Ul Kr 6,00 
I'tl'fdøer.fYlllllrrle IlI'IId1!l1 20, jJ, ()jt 

.hlkk~ø /1,06. 

Idntlcl1 hlivt'r en, b Km" metJl'1I1f 
dl'lI IHlVlurClldc Sv;nkl"vvej, der 
ti/lUI( IIIHIlj.!'l' SvilIK, CJ' q . IO Km, 
IIIUK 

SOC.IAI.~DI!:MOKR A 'l'I!N 

Vlnvl/R IJll"lddeltlc Df Sky tiere, 
r", III1~t' M("IIU'lIklH Iru SYI/lhy 

Vllr nI POhrlll11'ølt'nll "III unlkr 
Tlllult- hll- ul vrllrO i Bel!liddl"lHll III 
Skychwuuhcl1 tJ~ AllIlIIUnilll11l Infl'1! 
nI hnvt' HUIIII,ldl dcllf.: III "n!ilrl'r. 

Dtn elle IlnvdO ellllviuclc l111y"·, 
lo Skud, IlulI vl'dlofl l'n B"dc 
plln 60 Kr 0,1.{ f~k J:j"IIt1l'lI 'IR AIli 
mtllliliolll'lI kOIlII!;klll'tll , Dc bO 1(1, 
Hkul i MUII/l11I ni Hl1lulin,l.{ nlnulI('t. 
med I klh' i H lJlIR'll, 

Ih'll Hlldcll hnvdf.: købt til SlIIo,," 
rilll'l Ull'" du hUl! opdu/{f.:de, ni 

pl1U n~! 

l!'fil' , 
!'lIn ti 
klll'lld 
I()~~ hr\ 
al hl'! 
pit II 2(} 

O ••• fl 
titlllln 

ved Til 

ledf~, '); 
111\'1110 

Inteo M.,tarine 
Kaflcr ll l lOQ, 

OK mindre 
dm ~lIr uJovli/t!1 1111uwe dell , hlev S m ø 

Kvindernes Ucredskabsfjc llcsfc. d"1I uflcVNcl 1"1'11, Ilnll vedlo,L[ vor 
~.. I.: id 

I Afren redeller 
' , ,I WJl'~, __ /) K B . 'ri' I I i<',"'- I til !:Jodl! I'"lt IO Kr, I Mnll/llll ni v 

. Allr uddanncde over 2000 Belnlill/.[ ulsolll's 2 Dugl'lI Il dll', 

Halfdlln Hendrlk~ell I RlIdloen for 
R'lIoner/ugen J Okrobcr KvarlaJ. 

be,llync!t:r IIU Uddnnl1els/.w UI'II tredie, der ikkll Imvul' hcnyllcl Æon 
rlolll, Dcr el' BmU lor 111 U I Rilll-ll, vedtol( CI1 Bøde PUlt 20 
I"" Kvinder, end vi rtwdl'r OVN, Kr, Hun bt/idlc konlunl UK 1rk 

01{ vi opfordrer indlrwlI/{cllde al' RIllen konfiskl'ICI. 

vnr 
Sid Iret hvad der forud 

rede, Ol{ delllmme bliver f 

/fælder med BrødrallouerIJe, Om 
."al/onen køll der endnu 

ve. Oplysniuger, ItlCIJ der/mod 

n del berflgfes SOItl glvt'I, al 
r Ikke k.n taSll Margarine I del 
mmende KVit/øl, 

der plll1 nogl'lI Muudc kIllI, lil 
meldc sig lir cn ul IICdelllHlJVnlc: 

Bul/la BjtJrr~l!(mrd 
Morlha KaspusclI KristifltJ Drags

IJa,k AIIIlC M, !fflflStJII, /IcIKa 
HOII~·N'tJ'stlll NtJl/dølle Øsfel""ø_ 

Aften. 
KI, 20: HUIIUel' 

LoIIII/t', 
f Pre/lem' 

/(1 20: noy"lrollrrel! II!III! IIIU 108ICI-, 
/ysl. Lyftf"epU /Urd Jenny Jugo, 

I<J, 211: PIlIII'/cnlrel: ( 

,flefal/anerne 10'11 blive økaarel 
med en Tredjedel, lIIen8 m'n 

r' har 'Uef 125 ar, mdl., vjJ 
e..nen blive pu 18Jt 250 ar. 
ti KVlrl'r. DI~rlmod 10'11 

"Cde de PurI,,". frtlJlllk fUm mt'd Ju/~1I 
Hf'rry m, II. 

I 

Sølvbryllup 
kUli Olllfdng d, IO, ds, fcjH.!~ ul I 

Sodllvolldsfoblikunt N. K' i I ~ II It r d 
DR HUNlru, fjNrih:llcv, I ~-~ 

Pu 
Ml.'Ife 
vis Il 
brinK 
Point 
KUIll 

Ueo 
U 

I I I, 
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tra'lIes atter. 2008 
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I 

af~lOlder Møde DU frøstI up Kro \ 
TIradag d. 9. da. Kl. 9,30 pr. ' 

Spand, i&Iva.niseret ..•••••.. 
» emailleret ...••••••.. 

Opvaskeballie ......•••.•• . 

F 
Porcelænsbørste ....••.••.. relsens Hær Grydesv.mp ..... ...... •••• Panelberste ........•.••••. 

al holder H øs T F ES T Torsdaj!, B.lllo, galvan;'O' .......... · 

Adllang for alle . 2011 

F d L d d 4 5 6 Vaskebrædt ......... ..... . 
re ag og ør ag, . " . og. T.jb.jler .......... .... 0.17 

Seplbr Brigade C. Larsen-Balle 1 Strygebrædt, f';tst •• ende ..• 
Ir 1er Pesten . Torsdag Underhold- Taburet.tige ............ .. .. -: ••••• • 
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len gamle Græn e 
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rne besvarer de syv Provokationsskud paa 
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ger stadig f. 
at Regeringe 
Nationalfors, 
15. Septemb~ 
tager man, a 
minister, SaJ 
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Side siges 
undværes p 

(S, 

R adio T 
traktalen • 
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Seltke
' al g l(' H 

A.n!mnndc'mhc'cJjl( I ~1 ' hi f'1 tt'(l . 
t l lld"I' ÅIIIIJl llllld 1 1~y'f \ doJ'rH IJOI'I 

!'C'j HP fOl ' 'ruh'lI 1'1' Hpnl'I'J( IlHHI'di 
l ' I ' I~ lnl ' Alldl'l"W lI , ThiH!"d , IWI1 Hli 
tUI ' I'11! HOIII A IlItIllIlIld , 

UIO\'II'-t Bl\Mifhlf '1f'1(\ IIf HI(ydl·vuul)tltl . 
'1',',. 111lJ{t' 1\1PlIllI'H ltPJ' rl 'a H,ydl h.v 

val ' ur l'oIiIJI11(1Hlpl'!'11 I lIul'up Hat 
tllldt1I' 'l'iHnll' fol' HI hav(' vll 'r!'1 i 
Bl'Hiddl'ltw :lI' HI(ydl'vHalwJI OK .AJ1I 
J1IU II il iOIl udC'1I al hav\' l111l1H'ldl 
d,'It.,' lil "<IIItId , 1)"11 CIJ .. , d"" 
hIlVdl' "IIVl'lIdl HIt. VaniJ"Il "I l'u" 
C:UIlJ.{l', hll l' lil i vpd ItI'LLC'1l i VOHhq· ... 

, 
\'11( l1lual LllL vt'diav,(' l'lI Heldt· IIllH 

(\0 ! ,', Ol( hul' flllld HU"HI' Il ov, Am
JIIUlliti01ll'1I llOlJfIHIIt'!'"t., I)CI' alld"ll 
havde !lOiJt. en ~lIlolJrlrrc l, men da 
lIall blev Illu)' OVl'l" al dl't. VIIJ' ulo v, 
ligt ut have den, It'vl!rcde hall d"1I 
tlllHly,u lKl'Il, HlHl hall (dap mt'd t' lI 
UOrll' pna J O Kr, 1Jl' I1 Iredi e, der 
val' J~jCl' af en Iti Hel, mcn iltk(' 
huvd' hruKl den , fik 1' 11 Bud" pan 
20 ]{r, OK fi\( lti I'ICII kOIl fi M\(cl'el. 

HlullilCl al' fru I roen uden 
al Il ,tul c, 

gll lidliv,crc HIl'arfl'l Symu~ldlle · 
)'(II)J'U'H CJ1 LUll L dcJ' i Bfll' l'ua rt' i 
hOl'dc lilla Ilvltlbjcnt Kro 1'11 !{l'H 
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!!De' er 
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nen af Brunkul de første "ha- Kr_ \"arderingssam ~ Kr 
neder al AareI bar ..... æret 63b,OOO 
Taos. 

,\\iner o. Spræogbøjer. ed :nW 

IV.U al 
EIde !! 
t toste 
~ er el: 

geo~ 

4. 
Ohl~ 

e O~~ 
Bjen· 
koo-

---..... C' 

gGd 

Ile ... VID fra H.a'teL 

Li;l fre La:uåi;:.s~ola=s.e::: 'ed Lkd· 
:wu~ er o:;s'!O.yØet. eG stOf Te:nde. løC~ 
~.=-.eøC~ ... _ Lher Shn!'_ Tølldes::;. er 
fnlgtet til T1l:.sted, fn-u:, Sbaryer. der 
M.e iIar ~~ &:ade 2f Opbolcei i 
\-e:~!et" ru bfiTe solgt p:æ Ank-uon. 

Ved Vangs-aa er joddrev~t en 
Spræogbaie, vej Klitmeller og 
Haosted en Spræogbøje En Mine 
t>r inddrevet ved Vi~5B. en ved 
Bulbjerg og eD \'ed Tborupstraod, 
h"'or man yderligere ha~ set en 
.\Hne drive 0stpaa i Ha\"eL O 

Okt 
Tr~Debæ;rene snart afplukket PoJltletlulrfa.aetLommek.nlpler, Rum 

Siden ;: !\l.and~gs bn der været I S[ed~ fo: den lacj!e K";ppel har !<unbj 
.Liv- i Sæ:cIl3. Kli:sce-aler. Dei er Pontiet Landel olier igen f2Ee-i udJe"'eret I :l 
Traneber.iJefie., del gælder Paa . deG kone lomRlpJ;mippel. som ol des som 
de bed~e Bæ-r:uea!er .. --ar der fra $~clt, og det raniZe Sl8g\~bec er op
;ic og i\1orgen til srldif! Aften en maga:.--rGeret pa-e St-sconcrne og maa 
.';;'.;Isse PIuuere ; Arbejde. Bær- kt:.r: uges i Annmde!se Efter særiiz 
hunden som ce mest kendte Ordre. De:ri1:UOd 'lil pornoetienlene 
Strællninger ble-i' ~a:m~ lor Bær, 
~1!.s::e m~n længere ind i K-iuen, 
h Dr H fIdel DIE" algor,,",!. lor 
ro g<>d Dag. I 

Di'n _ ",ede Ploihr '-_ , 

mere 
Kass 

.~, 

Chr. 
I.gd' 
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se Fo~ktlVeKommuner. idel dis
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GasmaSken I . . . ve se J HVIdbjerg 
Der blev k 
_ 8stet en TaaregLlsbombc 

men alle Gasmuskerne \'u r ikke 
i Orden. 

J l e r 
sebog 

OVer 

LUftværnsf . 
81ng_R f oremngen for Has
Gaar ~/l Herreder afl!llultedc i 
sulent:' Kursus for Hjemmekon
u - . r med el Gnsmnskekul"lius l 
~~vldbJerg l _y · 

det n sin 
~ord. 
Sorg, 

selv 

af· 
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~tVi. 
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Sten, 

ers 

Jing 

a a
Der 
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bet, 
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Kr. 

50 
rlig 
b er 
lhg 
.n· 
ets-

fra I . rLJCmmekol1sulenLcrne 
saml {e lokale Luftværnskredse 
b " enkelte Medlemmer af HVld
Jerg F D F . 

Distrkt . . fik under Ledelse af 
V I skonsulenten, Lærer H 
Ko

e 
s t e.r Sf Il n r d, HVidbjerg, og 

t mm.unelærcr L Il U r s e n .Fi-
.!'I ebro I ' . 
A ,( emollstrerct Gasmaflk~1 s 

d 
nvendelse og fik ogsnn Øvelse I 

ens Brug, 

Efter et indledende Foredrag fik 
h,~el' Deltager Udleveret en :Mnske 
ti. ~velse. BI. a. blev de lukket ip
de I Realskolens Garage, hVil dn- f 

Taaregasbo!!!.~e blev kastet, og ~!l 
nogle af ~laskerne ikke Virkede til
fredsst ill ende, fik flere af Delfn
gerne Ubehaget ved en sandan 
Bombe at fole paa meget realistisk 
Maade. Til Øvelserne hørte ogsan 
en Spadseretur paa 3 km med Gas
maske, og for de vejfarende, der 
mødte den ejendommelige Proces
slO.n af Maskebærere, var det et 
hOJst usædvanligt Syn. 

lIed dette Kursus er Hjemme
konsulenternes Uddannelse afslut
tet, og de skulde derefter være pa
rate til at optage deres Arbejde 
med de dertil horende speCie lle Op
gaver i Lokalkredsene. 

Indhostet paa de fleste mindre 
Landejendomme. 

I Dag har de allerfesie af de 
mindre Landmænd paa HOI'dum
egnen faaet indhosiei, medens der 
paa de stone Gam'de slan!' en Del 
Korn ude endnu. 

'st
ren 
ned 

Solgt Spiritus udenfor Afholds
hotellet. 

~-'-'-';;";' ... -

- ed Eftermldougstoge , ut!"yu~" 
m t d fremtidig først faar det, li. e 
den med stdste Aftentog. 

Legitimationskortene og de 
mange Tvivlstilfælde. 

""4~6"O;;;O~K~r:-:. 2\'0-: 
for 14-1700 ~ 
9-1200 Kr., :F 
O1( ældre HestE 

Dcn nygifLc K"inde bcho"c~ ikke 
al fun sit Nn,n rettet. 

Folk er JIU ved at være forlroli
p;e med LegitimatIOnskortets. Brug, 
men del' har siden Ordnllll(ens 
Ikrafttræden været forskelhge 
'[vivlssporgsmaal, hvorvidt en D~
me der gifter sig, skal have Sit 
Na~n rettet pau Legitimallonskor
let eller ikke, men efter hvad Frk. 
J " r g e n s c n, Folkeregistret l 

Thisted i Dag oplyser, er der nu 
kommet et Svar frn Ministeriet 
herpna. Heri stanr, at det anses for 
reltest at der gives den nygifte 
Dr,me Lejlighed til at fan sit Navn 
rettet, men i saa TIlfælde skal d~r 
udstedes et nyt Korlog det gamle 
inddrages og tJlintetgøres. 

Del er nltsna ikke en ubetinget 
Pl;'gt, atl'4'avnet skal foran~res?~ 

"Nej , saaledes forstaar VI det Ik
ke, selvom del' staar rettest. Jeg 
kan ikke tro, at der kan Idømmes 
Bode, hvis Forandringen ikke 
sker." 

Hvad nu med Folk, der skifter " . .. 
Adresser, ændrer LivsstIllInger 
osv. Skal det Tettes 7" 

N eJ' det var vi Ikke nogen som " , 
helst Hjemmel til og vil ikke gore 
det, da man mener, nl det ikke har 
nogen større Betydning, da man i 
givet Fald kan finde tilbage til 
vt>dkommendes Forhold. Jeg maa 
dog til Spørgsmaalel om nyg.ifles 
Navneforandring sige, at der I saa 
Fald skal medbringes Vielsesattest, 
saa der ikke kan "svindles" . 

.. Er der mange, der taber deres 
Korl ?" 

Ja der er eel Tilfælde hveran-" , 
den Dag, og jeg maa sige, at det er 

Solg 
Gdr Pedt!r S 

har til Gdr 8 
regaard", Bed 
aars Hoppe. ~ 
8th. NI' 946, 
Nl". 4436. Ko 
af 400 Kr. p 

Sennels 
holdt i Afte 
var samlet 4 
Emil p e t e ~ 
h\ orefter L~ 
nels læste op 
var der fæUI 

der der forf 
sentanter t 
pan Søndag. 

Gdr. 
Ej 

Ch 
solgt en hal 
Bedsted, 1 
Avl og Be 
Aksel Chri 
29 ,500 Kr. 
Handelen 1 
sen, Rolig) 

FreJ 
indledte i 
med en Bal 
var modt m 
len ved BOl 

Lob blev J 
Balle o 
ti Jomfrue 
der Ledel 
underhold 

mest Damerne, der er glemsomme, 
men vi har jo heller mgen Steder 
at have Kortel hos os ... " 

Gdr. Chr. 
64 Aar, 
sted, 62 
NU.!lsen, 

l 

Opknt!' ningen for Gas-og Elek
t ricitel i Thh;ted. 

kaler, 
Palæ . 



:-iy Formand for Thisted 
Luftværnsforening. 

e, der Museumsinspektør Hald afløser 
Bol1;mester Iversen. - Der skal 

DU dannes Lokalforeninger g om 
ri f aa 
ed at 
l, der 
, a l 

j Kommunerne. 

Det kan ikke siges andet, end 
at Luftværnsarbejdet indenfor 
Thisted LuftværnSforening, der 
omfatter Hillerslev og Hundborg 
Herreder indenfor Thisted Politi
kreds, hidtil har gaaet noget stil
le af, idet man ikke er saa langt 
fr~e som de øVlige Forenin
ger I Amtet. Det er imidlertid nu 
Meningen, at der skal Gang i Ar
~Jdet. Ved et.. Møde, der foml[:
lig blev afholdt, skete der det at 
den hidtidige FOlllland, Bor~e
ster Iversen, ønskede at blive fri
taget for Hvervet. Som ny For
mand valgtes derpaa :Museums
forstander P. L. Hald, Thisted. 

!r al
Ir en 
n Iii 
som 
be

har 
der 
paa 

for 
tig. 
abt 
r at 
;ud, 
til, 

• ler-
for 
er 

OL"

I at 
gør 

r,n
~er 
/st. 
f'g
lliv 
er. 
er 

len 

Der skal nu til Sognekommu
neme indenfor Foreningen udsen
des en Henvendelse om at søge 
dannet lokale Luftværnsforenin
ger, hvilket til nu kun er sket i 
enkelte Tilfælde, da det synes, 
som Kommunerne reagerer noget 
langsomt paa SpørgsmaaJet. Før 
disse Foreninger er startet og 
Hjælpekonsulenter er udpeget, 
kan det nemlig ikke lade sig gøre 
at arrangere Kursus og Demon
strationer for disse. Der er tidli
gere blevet rettet Henvendelse til 
Kommunerne om at yde et Til
skud til Arbej det, og flere Kom
muner har givet Tilsagn herom. 
Det er Meningen, at disse Beløb 
skal tilfalde Lokalforeningerne j 
de respektiveKommuner, idet dis
se Foreninger skal arbejde under 
Thisted Lu ftvæm sforen ing. 

Gasmaskeøvelse i Hvidbjerg 
Der blev kaslel en Taaregasbom be 

en - men aJ/e Gasmaskerne var ikke 
at i Orden. 

Forringe 

Kobenhav
steparten:: 

lidt seJl 

ea 

Fra 10. 
get fra IS 
Jylland m 
Banepakli 
mer tidlig 
kunde vej 
som en 
gen, men 
fældet. J 
gangstide 
lig bevir~ 
med fra 
indlevere 
kan kun 
regner 
Postmæ 
i hvert F 
helt ned 
sten hov 
res de si 

Det vil 
sten f. E 
(dog i 
hertil m 
er ud!\o 
51f2-Tid 
skaaret, 
naar at 
Det vil i 
kommer 
sammen 
Morgenb 
Thisted 

For 
banen, 
med Ef 
det, at 
den me 

Legiti 

Den ny 
at 



!, et. 
lsen yt~d 

en 1;,t..,r 
00 Lit o\' 
Ilr fragtet 
n, der ik
pholdet i 

l1un Auk-

labfi 
r . ) 
~jeni s lev 
:nust, hvis 
Tordel for 

1'1~e 1 UII}{l'IIt:" UlIlIll\l"~ IUfll I .. H .... , 

snn det er mc}{et fna, hvor der bli
'er Tnle om at lukke fol' Gn~!:Ien 
eller E lektriciteten, 

Miner pun li )'~ ( cn . 

[ Lobet af Forllliddn~~n i Da}{ er 
der meldt om to i\liner \' ~d 'l'horul1 
Strand, 1 Sl)1':t' Il ~boje ved Vnn~snn, 
] Spræn}{boje \ ed Huu stec) op: li~('

ledes ('Il SI1l"1l'n~bojc vt:'d l\.litmol
lu' 

Solgt Jordnrcnl. 
Gd\', Jens K ,'nbbc, Ydby, hil\' 

.nl at. et SLvJ<ke o 'd CII 12 Td\' , 

R Sti 
n i sa ti 01 
om Æ, 
SISVIt'g 
Kol'l1 1) 
drags 
en Sm 

lilan 
D1nnde 
son go 



_ .. 
en \ ' tHI 

en ::ollll' 
o Litel' 
r fragtet 
. der ilt
,holdet i 
an Auk-

leni ele\' 
mst. In-is 
ordel fol' 

Hol e. 

sltn Ul'l er II ICjoI,t: :1<\(\, lIo-u. " ..... ..,h 

n~r Tule om at lukke for Gnssetl 
eller Elektriciteten. 

l\lincl' pun l\. )'~tcn . 
I Lobet af FOl'middl\~ell i Das,! Cl' 

del' meldt om to l\l!nel' \'lod Thorup 
Strand. 1 Spl'ænKboje ved VnngslIll, 
1 Sprængboje \ed HnnstC'd Oll lille
ledes en Spnengboje ved Kli tmoi
kr, 

Solgt Jordnrcnl. 
Gd,·. Jens Krabbe. Ydby, hllr 

solgl el Stykke Jord. "a 12 Tdl'. 
Q, f1<u11 fl'~ .. K.r.o~ Jloul'd" i Vil-

l{Ol 

R 
• 

mSH 
om 
SIS\'. 
Kor 
dra ' 
en 

~ 
man 
san 
son 



Søn af 
Nr. 

i Hjemmet 
Rhederiet 

gives i 
ger 

Ulykken 

boede i 
sejlet lige 

har kun 
e paa 

Tiden har 
be, men 
har han 

• 

Her var 
Dame, 

g, 
afdøde 

har Poul
sparet 
at ud· 
deres 

gelig 
Hoved. olien spilles af Errol Flynn og 

Olivia de HavlItand, og dermed er 
disse Roller i de bedste Hænder. 

Hao malkede "deo blaa Ko". 
En B()elsmand tæt ved Nykø

bing. der lidiigere har laaet en 
betinget Dom lor at blande Vand 
i Mælken, har nu alter begaaet 
den samme Forseelse. Han lik 
derfor i Gaar en samlet Dom paa 
3 Maaneders Fængsel. 

Fiskeri
beretning. 

logen Pangsttal fra Vorupør 
og Ha osted. 

Stranden. ' 
er fulde a 
Rødvin. ol 
Portvin i I 
som indel 
Desuden k 
der mene! 
sasgar Pe 

Samtidi~ 
til Vest kys 
Giganter, 
Kæmpetun 
er saaledd 
al disse 
Dækket. 
500 Pd. S 
ved 120 
kan godt 

Men de 
Kuller og 
Tiden fis 
sælges f , 
endda er 
ung Pisk 
der har 
meddeles 
kommet 
Piskelast, Porrel· 

hvorefter 
d, Om 

vides ikke, 
i Thisted 

Nogle Aggerfiskere protesterer 
mod de flangsttal, som thv. Vand
bygningsingeniør A. p o u l s e n 
har benyttet I sit sidsle Angreb 
paa Hanslholmhavnen. Agger
fiskerne har fisket langt mere. end 
hvad Hr. Poulsen opgiver. 

Imidlertid har Hr. Poulsell til 

Det er 
det vise 
af og til 

en vis Grad Ret. Hall har nemlig trælle d 

den Krigen 
n. Det er 

taget sine Tal frll den officielle fra Land 
Piskeriberelning men har dog ikke ale 

derude, 



,uL J'()r~t ;:;" 

\1111, et godt 
frf'mJHt~Vl'(le, 

!I'di, det hnr 
nd. DeL, som 

i;I\/tR! '.1.\.'-, J"'lt ""u,,',,-... _____ .. __ ..,."_,,,..._ •. 
faldt'l l'r!(,f .Knzt'gt('lIc og cu a[ Af tos i n. S 

150 Mcnnl'''~ 
Ejert·us Stambog.shoppor. S!' II, bØd V. 

Trængsler
\"j indC'rst 

- rie!, SOI11 

dene: Tro, 

d~r fælles 
rsen-Vig le
c. Tilsidst 

fra AIlt"S

pnesentll/l
lfol"gcJl. 

Isejli ng 

red _'\ggcr
~etl nI N 
skal sikre 
lnst, JJal1r 

illSC!j! i ngPll. 
ndr'ede 25 
f/"llgE'r san. 
~11, ilL d(' 
~is{'J'E' og 
en. Selve 

ro r'e fæl'-

l!(>lllcd(1r 
onlll cdcn 

el'C, del' 

25 Mand llJ ct nyt CB.- Hold. 
Sp' Ulige }.[cllllcsk('r, dl'r ('r til

flyltl'L TllIs[Qd i 111'11 Srth;[o Thi, .har 
IIU fmwt .\r{'tld{'It>l~e om, at de skal 
lIlfUlu til CI1-Tjel\uslu, og dul vil 
si~w, at c!l'r ialL hlt\'('r en. 25 Mand 
!lila deL nye Hold , saafl'mnl d er ikkP 
kOllllJJe>r Tilladelse til at udvide UU
sk n \'ll ingt>lI. 

,Flere uf <Il' GD.-pligtige, som pr 
n)·lIt>t lil Byen, ,har genllemgaulll 
GrlllHlskohm en .Gang, og O\'l.'rhl'

Ijt>ll[ ; \lfl"l!i.1 .J (! II S (l Il oplyser, al \.'Je 
l soa Tilf!l!lde selvfo]gC'lig ikke sklll 
PlHl Grundskolc igen. DC' skal blot 
mude til Iklædniug" osv. og saa jOv

l'igl udlag('s til tic forskellige TJe
llest egrcn c. 

• 
Flere Miner og Sprængbojer. 

Der dri\'Pr stadig mange :'trincr og 
Sprængbojrr illd paa 'l'hyhst~ll. Po
liti!!l i 'Ilhisled Ilar sidl'n i (laar 
<fane! Ra.pporl om eu H ornmine 4 
km Syd Jor Lantlingsplac!sell i Lyng
by, en H ornmllle ud ,for SlramHo
gedboligcn i Svink lov og en :,\flllC 
VflU (Horde B[) l Agger. DI!Suden om 
Spm.'llgbøjc/· YCU "\lolon i Slenbh'rg, 
! Vangsaa og Syd for LalldlllgspJad
sen i Sfcnbjerg (2). 

Vinfønde Nurner otte 

drev i Gaa.r ind ,paa Stranden ud 
fol' Hanstholm. Ogsna di>Ll illcle

holdt t>I r et stort J(\aulum Sherry. 

r
tlling m. 
henvende 

Fnrnl1wvn 
f1bl'Ugel e, ra TildE'
l!' i rette 
iCoJ"llnæ\·· 
al kOIll-

I Dag el' dpi' kommet ftndnu (til 

l'ondp. tned Sherry, denne Gang pas 
Slet telt I'v.nrl. 

Nedbør e n I ThIsted 
j Ug Il fr~ 3!. August til 6. Septbr. 

,kommlent 
holdt Forel 
smukke FUl 
atorle'!. 

Efter n 
Kaffebord, 
Bll.kgna 
Dlgt.e og SI 

9tcs med E 
tnkkedc fo 
kede Lods 
vIste Ja 
Chr. p e 
Lodsejerne 
Aften, hv 
Sang, 

Gymna 
hegn 
Septj) 
Der ska 

Der hn r 
at Thisted 
Gymnl!stild 
Formolåen 
stikuåvnlg 
oplyser i 
ttgt, Det 
Fald vil 
om man 
san åaarl 
nødvencli 
Sag. Lig 
ken i Vin 
Iltlstiksal. 
vil arbej 
selv, at 
knap for 
vil nu f 
nen, 0111 

nt fan ti 
Som n 

gynde 
lt-.. r.... " 



i Helligsø-

tUs • lssen 
, der er ble-

Arbejdet ved Hanstholrnhavnen 
indstillet paa Grund af Mine. 
Der er i Nat drevet en stor 

Hornmine ind paa Stranden lige 
Syd for den lange Havnemole i 
Hanstholm, og da den farlige 
Tingest laa saa nær Molen, at 
det maatte befrygtes, at en even
tuel Sprængning kunde medføre 
Fare, blev Arbejdet ved Havne
bygningen indstillet i Dag, indtil 
Minørerne faar Minen uskadelig
gjort. 

Paa Marius Søgaards Strandlen 
er der forøvrigt ligeledes som 
flere andre Steder paa Kysten 
inddrevet en Tønde Sherry inde
holdende ca. 400 Liter. 

Nedbøren j Thisted 
val' i sidste Uge i Døgn et tiISøndag 

"K8I}J 
største 

tør. 

ste 
ødsel 

• 
V1S 

ge 
'Som 
det 

helt 



!n. ----,.II---.,~-.-:--=-=~:---- ..,.-.._ Falck i Thisted 

r fra 
i Hu
esko

i Na-
Læ

Denne 
olen i 
hvor-
• 

BJOnB~ 

holdt 
nder-

s der 
pnver
.retær 
le Fo
• 1«.1 

va" i Aftes ved lOY.-Tiden kaldt 
til LossepladBen paa Thingstrup_ 
vej for at slukke noget Ild, da Rø
gen generede Beboerne, og i Dag 
bar man været rekvireret til Bryg
huset, hvor det paany brændte i 
Brunkullene, men man klarede her 
Situationen ved at flytte nogle af 
Kullene. 

Inddrevne Miner og Sprængbøjer_ 
Foruden den andet Steds omtal

t!! ilanddrevne Mine ved Hansted 
er der tjJJige ilanddrevet en 
Sprængbøje ved Hansted, en Mine 
ved Svinkløv, en Mine ved Agger 
og en Sprængbøje ved Stenbjerg. 

En sulten Tyv. 
Hos Remisearbejder Borregaard, 

Kastet i Thisted, har der i Nat 
v-"'~~1 Jndbr.JJ 

Sve 



ore Jagl!u~sulI 

ulminerer den 
r, f asaner og 
i. Jagten paa 
og Dykænder 
;eptember. 
)verkonsulent, 
n h o I t, So~ 

lar udtalt sig 

:lærk:som paa, 
i stadig Til
keJte særligt 
teler. HVIs 
I gaa helt til 
'es noget lor 
. maa fredes 
)g der maa 

I var ha ard 
selvom der 
store flokke. 
eget mande· 
Ilgen . Ogsaa 

med Skaan-

Aar er Be· 
eligi, og de 
foretrækker, 

elv om der 
et et ganske 
!kaane denne 
151 muligl. 
store, vel ud
men ogsaa 
yllinger, der 
:Ibare til l. 
tlt:!rlor vises 

oga3s fordi 
ikke bliver 
hvor dette 

svæne maa 
n ophæved e 
re Fasanbe 

I 

Næste Søndag \/11 man - 11'11& 

Vejret holder til det - loretage 
en Tur til Tved og Ballerum, 
hvor bl 8. det ejendorr.melige 
Gasbferg besøges. 

farlige Balloner. 
De lerer Sprængladninger 

• 

med sig. 
Statens civile Lultværn meddeler: 

I den sidste Tid er der al og til 
her i Landet fundet Iritgaaende 
Balloner med Sprængladninger til 
Afværgelse af Flyverangreb Bal
lonerne er af forskellig Størrelse 
og medfører en i Snore anbragt 
Sprængladning med eller uden 
Lunte. 

Statens civile Luftværn advarer 
indstændigt Befolkningen mod at 
berøre disse Balloner og anm oder 
om, al der gives Meddelelse om 
Fundel til nærmeste PoIiIimyndig
hed. 

Sangens Dag i Thisted. 
Ood Sangkoncert og stor 
Tilslutning. 

Sangens Dag fejredes i Gaar 
over hele Danmark ved Sangkon· 
cerler i de ollenilige Anlæg, og 
det straalende Sommervejr bidrog 
til at Røre Saogerdagen iii en smuk 
Succes, en god Agitation for Sangen 
og de Værdier, Sangen rumm er 

~~ "Bøje, ved V01 
to Bøjer, ,,:ed ~e' 
og en Bøje,. 
Bøjer. ved Vlgse 
Bøje, ved Madstl 
Lildstrand en BI 
strand en Mine, 
Bøjer, ved Kol 
Mine og en Bø 
st rand tre Miner 

BanktIll.' I Ha~ 
Handels- og La~ 

sted har nu opret 
sted. 

Slagsmaal 
Ung Mand 
brækket. 

I Tilsled ForS! 

I Thisled Planlage samledes el 
lalngt Publikum ved Musiklribunen, 
Ira hvilken Thisled Sangkor og 
Thist.d Folkekor udierie el om-

Lørdag Allen en 
Bal, og blandt [ 
rersvend Chr. N 
Sjørring. Ud 
nogle Ikke-Medl 
og vilde ind, r 
D ette blev Mur l 

han lavede en 
og forsøgte at 
med forskellig ' delle lykkedes 
ved till-Tiden l 

al Deltagerne 
lingshuset og d 
hederne. Blan 
Chr. Nystrup I 
ung Mand Ira 
Mureren blev 
nærgaaende IT 

denne maatle I 

Resullalel bl .. 
og brækkede 
at nogen rigl 
delle gik til. , 



!lf\.rrøn- ..... -af den, og lOgen overflødige Ra-
;torie og barber bør blive staaende i Ha
)g da man 

verne. ene, gav 

L. H a I d 38 M' S b j man ved loer og præog ø er. 
'" gal11l~ l Lørdags og i Oaar salle Vesten-
!som han vinden en ny :Serie af Miner og 
og dens Sprængbøjer 38 iall ind paa Kysten. 

Ved Thyborøn inddreven Mine. 
n smukke Ved Agger en Mine og tre Bøjer, 

-~---" 

En, 
Oonol 
Syliti! 

Støt 



og -- .... -

egynder 
!Jrbaner. . d I d Ørum SIrand en Bøje, ved 

Vej gennem Næslrup og Tdsle .. re n b en Bøje, ved Ste.nbjerg 
gtsæson .'læste Søndag ,'iI man - hVIs e~ ~Øre, ved Vorup ør en Mine. og 
rer den Vejret holder til det - foretage to BøJ'er, ved Hansled !Jre MIner 
lner og en fur til Tved og Ballerum, Bøje ved Febbersled Io 
Ln p"a hvor bf a. del ejendolr.rnelige og en V'· t e Miner og f Bøjer, ved Igsø r . en 
[ænder Gasbjerg besøges. Bøje ved .\Iadsbøl tre Bøjer, ved 
~er. Lild~lrand en Bøje, ved. Thorup_ 
sulen!, Farlige Balloner. strand en Mine, ved SVlnklev Io 
L So· De ferer Sprængladninger Bøjer, ved Kollerup StranSd en 
Ilt sil!' I Mine og en Bøje og ved lelte. 

med sig. strand tre Miner. 
Stalens civiJe Lultværn meddeler: 

J PTa,a, ' l den sidste Tid er der af og til 
, I' 

BankfIllal I Han.ted. 
Handels· og Landbrugsbanken i Thi

sted bar nu oprettet et Kontor i Han· 
sted. 

~rligt her i Landet lundet Irilgaaende 
Hvis Balloner med Sprængladninger til 

elt til Alværgelse al FlyvwIngreb Bal· Slagsmaal i Ti 
lor ionerne er af for,kellig Størrefse edes 

ted. 
roaa og medlsrer en i Snore anbragt 

Sprængladning med eller uden 
urd Lunte 
der Stalens civile Luhværn advarer 

Indstændillt Helol ninj;?en mod af 
berøre dli e Ba:loner og anmoder 
om, al der glvfø .\leddelelse om 
Fundet II nærmesfe Polilimyndig_ 
bed 

ke. 
Bde· 
~ ... ~ 
lan-

Se 
, de 

er, 

Ung Mand fik et Ben 
brækket. 

I Tilsted Forsamlingshus holdtes 
Lørdag Alten en Foreningsfest med 
Bal, og blandl DeltaRerne var Mu
rersvend Chr. Nystrup Chrilensen. 
Sjerring Ud paa Altenen kom 
nogle l~ke·Medlemmer Ira SjemnR 
og vilde ind, men de blevalvist. 
Delle blev Mureren vred o er, og 
han I~vede n D I Ballade I a n 
n I ... ........ ,_ _ ____ _ VI __ 



eg _. _ .... _-. . . 
v. Kokkepige, 

• 
g_ dy~lig og selvstænd ig, s aml en 

Stuepige 
n· kan Iii Oktober ell er November 

laa Plads paa 20-15 

- Hundborg Syge- og Hvilehjem 
pr, Sjorring, Tlf. Hur,dborg 44 _ 

~. 
En Arbejdsdreng 

e søge~ straks. God Løn. 
2027 J. Handest. 

• 
. ArbejderneS RadiOklUb 

- THISTED -
Indmeldelder modtages at : 
Opsynsm. O a m m e I v i n d, Strand

vejen 4, (formand), Telt. 153 
Skolebetjent P. H y I d a h l, ø. Skole, 

(Kasserer), Telf. ti56. 
Inkassator D o II e r u P, JCJhnseOllalle. l 

Arbejdsm. Aage P l Y v h o l m, Faar .. ! 

[
' I()ftvej. 

Repræsentant Oscar A n d e r 8 e n, 
Margretevej 26. 

Inkassatoren, Skomager J. C, M a d
s e n, Veslergade 66 . 

• 

og 

Thisted Grundejerforening. 
Indmeldelser al Medlemmer modtagea 

ved Henvendelse pa~ foreningens ({nn
lor, Havnen 12a, Tlf. 345, hvor OgSIIB 
Lejekontrakter og Opsigelser kan l88s 
udleveret og hvor Annoncer om ledige 
Lejligheder modtages til gratis Avertering 
for Medlemmerne i Foreningens Ud· 
hængsskabe. 

Er Deres Mørk
I . i Orden? 

--
Gaa uden for Huset I 

Aften, naar Lyset er tændt, 
og se efter, at alle Vinduer 
og Døre er omhyggeligt 
tildækket. 

De har 'sikkert Brug for 
Deres Penge til andre 
f'ormaul end Betaling af 
store Bøder. de 

Køb 
til 

k A ! Prøv Vanq.qaarJ. nye Voqn 

% ARBEJDERNES 
• .. ~ 

FR, 
BREVE 

LI 
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R 

ABILDGAARO 
BOGTRYKK 
M0LLEVEJ 

fra f0rende 

C. 

---I 
Landsretl 

E. L , 
locassatlo 
domshandl 
andre jUri, 

Støt d · 
VEK 

Lond 
Ne. 
Berli~ 
do. 
Paris 



ræ\'rerkcl, 
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i LohC'l 

!lied Urene r~55LDI'n"g"o"', ------- -::":",::r~,'.u~li:'l\~'l;:;d?i"=.,, 

}lrnndC'1l 
I og selve 
·t en Del 
r lu!.rt til 
det bort, 
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e i Lyst
cskndigc 

e et. stort 
I og Po

l paa de 

aget Un
Tanden, 

yldrs (>11 

s Tid fur 
'armrc>tl

og hnvd(! 
dog ikke 
limhit. en 

husinnsk 
e er fol'-

Haft Skydcvnnbcn uden at an. 
melde det. 

TI'p ung'(' l\1<'lllll'~kl'r h'n Rytl thy 
,,111' IIf PolitillU'str l'('1I I lI \1rup ~lIt 
1I 1HI1'I' 1'i llnlr fOl' ul "lt'I'(' i Bl'sitl, 
(h,lsr uf Vnnbl'lI Og' .. \ I1\l1HIIILtioll 
mlt'1\ nt hay(' nll1lH'ldl {h'l til Pult
lipl , nt'1I NIP hHHlp nrf\'l'C'1 Io Rk ud 
llW<! sin TIirfpl. II IlII H'dlog ('111 Hml!' 
JUUL 60 }(1', ~ub~idia'rt R I)ngc'l'l 
I1 1l'flp og fik R ir rl' l (II.! AmlllutllllOn 
konfi,c,kC"1 e>1 Dt'1l 8ndt'll unge> Munrl 
hnHlr knhl Pil Rnlolll' lr fe>(, 11WI1 da 
linn opdngrd!', al rll'\ \'1\ 1' IIlm'li,!{1 ni 
baVl' dPII, blrv dl'll lIf1rv!'r('l If.tl ' ll , 

,suKrll hl('v H fgjort 1I1rr! ('II ]lod" 
pUIl 10 KI' 11('\1 !t'rl(jr honlt' YI\'I"I'I 
i J)ps idtl('IM' uf ('Il HI m'I, tl l('ll iH(1 
)}('nyllpt 111'11 , 111111 VN!tOg ('Il Bodt' 
pun. 20 1\1'0111'1', sofH hun h('llIlI" 
kOllilIllI) og drlH1t1l'tl ]llry Hirfl'l\'lI 

Jo. o 11 ri sk (' 1'(' L 

'l'ollllllcrby LokulfOl'cning 
holdt GrJlrrnlforsumllng I AftrN. 

Form ., Knr! ]( o I cl H K II Il r d, ufln/edll 
fra u ... ';;':';;:"' __ .'~Q ... ~ø."J"Ø' hn'_ .... in._.~ ..... .". u "H, ... , 

l(,llullt' \ig lall 
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Vrjudvnlgl'l, 
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- Hvnd 
- Prr k 
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c h. HcJt
ars Fød

nnge Anr 
har haft 

a han af· 
s Hustru 

!'et for to 
~rksomhed 

ig rask og 
sent som 

i Høstar
der skal 

jet jævn
I til Poul 
r svinger 
rygtighed. 
~ Aar, de 
aeget af-

kommet 
paa 80 

isted. 
Idt Lan
:tiget af 

... ~ .... .l:olUl ;&..tQ:C~ o ut!u 1: flWII~. ~'~.I-.-llI:JIIU" 

Han blev i Bil fort hl Thi,:;icd Fisker 
S)gehus. hvor han straka kom U!l- Hustru, 
del' Behandling. lup Fredag 

Advarsel mod Balloner. 
Statens civile J .. uftværn meddeler: 

I den sidste Tid er der af og til her 
i Landet fundet fritgaaende Balloner 
med Sprængladninger til Afværgelse 
af Flynrangrob. Ballonerne er af 
forSkellig Storrelse og mOO1orer en i 
Snore anbragt Sprængladning med 
eller uden Lunte. }.[an advarer ind
stændigt J3efolkningen mod at be
røre disse Balloner og anmoder om, 
al der giYcs }'Ieddelelse om Fundet 
til nærmeste Politimyndig1l.led. 

Hvidbjerg-Lyngs Jagtforening 
holdt Generalforsamling paa Hvid

bjerg Kro Lørdag Aften. Formanden, 
Ovel'insp. B r a n d i - H a n s e n, op
lyste i sin ,Beretning, at Foreningen 
i Tilskud fra Jagtfondet havde faaet 
100 Kr. samt 12 Fasaner, Regnskabet 
bal. med 338 Kr. Til Bestyre1sen gen-

• . _ . 

Brækket 
Sent 

el Bal 
nogle 
faldt 
Chl'ist 
brækkede 
Falck 

unge 

Eller 
Fredags 
tielt fire 
borg iOq 

fra 
rilsle\' 
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ven.hcdOnto~ Uang. J1nn ,knn endnu 
læse Bladet ud!!n Brill er , kniber det 
bdt, hnr han dog cL PUl' ældgamle 
.Briller, IMlU hn-n hnr arvet <'!ter Fa
deren. Mn-rLin Niehum er Ungkarl, 
men han har p;ennem mange Anr i 
Karen huet en t ro og dygtig Husbe
styrerinde. 

En Mænode Miner og Sprængbøjer 
paa Kysten. 
Salen l LordE\gs ('f der drrw(' l ikke 

mindre end 18 1.fllH'T og 21 Spræng
hojcr ind paa T,hykntcn, og )[ino
rerno ('r i Dag travlt ht'skærtJgot mcd 
al uskadellggnre de mange farlige 
Genstande. )linC'l'nc cr komme! ind 
vcd Vlgso 2, H a nsted 7, "Nt Hofd t' 
!JO. Tlhy.boron mir SIranu, Klim 
S trand, VOl'lIJlor selt . Stralld, Tho
rup Strand, Slc!t('sll'and og StC'n
bj('rg 3. DC'f ('t drevet Spr1l'/nghojpT 
J Laml vcd JIn.nslcd, vcd Hofdo 06, 
8'i- og 83, L!lnding~plnd<;C'1I l Lynp:by, 
Fcbbel'Sll'd 2, Svin klov 2, iKlim 
Strand, Vorllpor s rlr. Stranrl, Nr. 
Vf)rupur, ·L ild Strand, Kollerup 
St ra nrl, Hjanl l'maal KlI t, Madsbol 
nem]!', VI g"SD, Vallgsaa , Ørum Strand 
og Klitmoll('r. Drs ut! C'Jl ('T der skyl
I('! on bomb{llign('nd r GC'nstand op 
pan Sltand('l1 ved !{ollel'up. 

Gule Spejdere fr a Thisted til Fører
s tæ vn e i Struer. 
I Sti uet blov der j Gaar holdt et 

Føl'Crlilævnc fol' KlitdiviMionens FØ
)'01"(>, FØrel'a!-l~isl('nl('r og Rowcl"!\. Der 

• . ......• YI' 

!laaede 470/.. Points. HØjeste Points. 
~mlal er 48. 

Sygelis te for Augus t 1941. 
I Thisted La:gekreds er der I Augus 

1941 af de praktiserende Læger anmeldt 
Jelge nde Sygdomstilfælde: 

DysenterIs ..•....... . 
Skarlagensfeber .....•.. 
Mæslinger . • . •. • . . •. • 

Thisted 
By 

O 
7 
O 

Røde Hunde .... .. . ... 2 

Land· 
sognene 

7 
24 
24 

8 
Skaalkopper ..•••..•.• I 6 
Kighoste......... . .. .. O 69 
F'aa resyge... . ... . . .... O 3 
Inn uen7.8...... ... . . . .. 6 19 
Halsbetændelse. ... .... 3 1 95 
Bronkitis. . . . . . . . . . . . . 25 60 
Lungebetæ ndelse. • . • • • 9 21 
Krupøs Lungebetændelse O 3 
Kolerine • .. .•. . • •. •••• 231 927 
Smitsom Gulsot ••• •• • O 7 
Gigtfebe r . . ... ... . .. •. O I 
Rosen • • • • • • .• •. ••• •• • O 7 

I a It . .• 312 1281 
Endvidere 

, 
Gonorrhoea ••••• • • •• • 3 2 

S)'philis, medrodt S •... O I 
L e i r Folke. 

Cykle-Udflugten, 

'''IS II 
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Kogek 
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422 

som 30-40 Medlcmmer ae Histo
ri sk Sa.mfund og TuristrorC'ningcll fo
rC'tog l Gnur Eflt'rmidrlag- til Sjørringt 
blev ('11 ycllykk('l. Tur i dot l'll1ukkc 
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Roosevelt vil 
holde Radiotale 

~ 
• 

l 
I 

Pædagogisk 
Behandling af 

Smaatyve 

I 
Ophæl·eø NeulrnlJle llllol en1 

(S,T.B) W •• hlnllloll. MIllId.,. 

P RÆ."IIDENT 1I00SF;VEL T havde 

f.~r.al fn Radiotal" ur J Art." fil. ::1 

(Jo:;.U. , Tid), m.n /r"',e ~n otOdel "'Pd
deleJ •• t,. flYde ".rk tor T.ltn hl,",l 

ød .. t til To....tac p •••• ",m,. Ulo!'.r. 

.lf't pu Crlfnd af Pr .. ldtnl",~ /lfodl'n 

Do!. 

Opsigtvækkende Leder 
i nNe w TOlk Timesu 
fSTB.)N~wYnrk. Mand'!r. 

I "'II lM.-nd .. Art krl, hy",1 nllIlI;.' 
.,.mt.ln ,j"n fort/lla .... nd .. R_" .. lt.. 
TtJe. unw,J1I!il!''' Jnr\j.',]d, økriHr 
~Nr. YQrI!: T,m .... bl Il. 

~T"lbml! '_d .. , ..". klart (1l"1 ..... t 
~ ~J .kyd .. p .. aUt' .·.n.j~r, .om 
11ln1~rr J, tI pu tI"""1I ,Oll"'rat!n"", m
ra.tlu. Vi kan Ikx. "11' .kal hdf .. , 
JU, .. vllr" tJ/ball" fnr rl"'Hla Truld, Ot I .r I!U pu 1M .. , .. ' vi k~"r Nl'utr ... 
Jlt"t/!I/I1'''n, rI"r h"r mi.~! I'IIhvf.r !lIr 

Ink. fir! U I!Il lilli" Tirl .. , Il vi 1,* 

• .,IIIIpr ""r" JI"fI"'·lnlrll" ()R: 'Plllkr 
"III Mit tJI ri", .... 1I1'.~mlT)l>l.tllll"drr 
III!<-r IJ<o.lrytt .. I~" If .,f')( f\ rlpmlllrllll 4: 

-
, D,I hfltl"', Adm;rtJlllr/ mf,',lrJtr, 

t I1I'l1 "fil_kr lJf')drrv.Ilt1."UrJ .r, '-le 
Il I",M 1',( , .. I)I 

. /'in" l..oltll pr nu lU rll "øH. 
.. ,rI, II lun I 'lur hnctc Itlrlldr 50 •• 
n H .. ,.. fil,." 1Mur IJ.lrlt M 

I 

(}J/ IJr,,,,rr IrI din I I '11''' I 
• 1", ,M<.!q"'llr rltll 

" 1m '"' tru ,''' M rrtn r ~, 
'rit _d II,. II t " 

(Pri .. .., Nykllblng S 
PoJitorl I ~ykltbJng s, lotlllælttr dCI! 

p:rdI.ll'O/:"IrJ,;t !kh_ndllnlt" .1 Smuty\·c. 
..-.111 unl/n Pnlotirta O/lfilgl Ivinlt"u til al 
,flucre Ty\"ko.,twe lil de hellJlllne. 

I Mtt .. al"'Mede OvrrhrtJenl flunUII 
en hrl Il'Ind, unge kvinlkll~ FrugltY'·t, 
dfr I den ""ntr, Tid h.r hlem~<lgl Ih
\·crnr I Omtl!"nrn. On o..·e~IJerllrn Hd 
22·Tlden I Alle.! hnde 11I1IIrt flig Jl31l 
Va,t wd Iln H..ve, ... han ,Milln,d)"~d 
en I"h." IInge Pigcr Iilte slif illd i H .... 
vrn o, "tR~'ndt- ., t)'II' et Æbl!!træ _ 
!lu løb Itralu; lil og .all'holdt dem Pi. 
gern!! ~ ~ 1~11 -- nr i AldtTtn 1.5--20 
Au. In blev bragt med pu PolitistatlO' 
nrn f .. r knue riter Afhøringen af bU~~ 
hrr Id derl:lj Hjem, hvor de l Politir:te 
NlCh.fft H mUlle gentagt Tik!tllrlstn 
• f Ty.trltrn, "vtriIlt dues fotill:fdtt. 

Finansministeriet 
tabte ved Højesteret --- --

l AnlMnlnl!' aJ "n Ov .. ,tnl!dfll. al 
V,lutalo\·lrhnln/l:l'n tillad Grll'll,nor O. 
A, J "nl" n, Kol.If'nhavfI, fOr MOKI • 
A.r Ild"n at 1>rllllr 70,fIOt'J, mil<! al d~t 
hI~" f,...f.l,jrt .. 1<1"," HeløforføljfnlnK 
SItlI'O anll.d .. hin ['lilli" ml)<{ /Illnl.". 
rl"l Ol( krrvr.t .. III( udlrv~rrt Ml!'l~ 

ej opart., ar 'f"Id .... "n .. t. n"PI>Or1"r 
I f;a • .n \' .. ,f 1.lImill,..tlM l.I .. v ,kllf! 
J.:t .. " nlrl(t"l Fpmm ... ml'fl JI.J".I#rtt 
nm. ,,,<11 .. I nlll' rI"IIn .. I)nm nI' rI.ml. 
} 'In.mlnl~r I t I H Jr.~"r .. hlllm .I~ 
flf\I",..t f; .. n.,.rl~r Milll""rltl ,kat 
~1I1.. a,..nmk".I.IIIn,,,,,,,, mrd 'O 

• 
Misbrug af 

Reklameide ? 

Advarsel 
Balloner 

mod 
med 

l'Ih lfn. rIrIl. 1".,f l .... 11I ",~.w. 

IIhndDI: 

I d,n Rld. l t 1'101 H dr, I r Ol' 1<11 hu 

l l...andtt fundr l frlt ..... nd. 11.11 _ 
mrd " p ... nlladnlnl'fr 111 Ah". I.I,.. 

af Pl,. . .. ran .... h. O. lIonn na . f af f.",. 

Ikrm . ~t •• rfl~t Ol ,.,,,.na. tr "II I I'n .,.. 

re ubraet E-pr .. n,ladnl"l" "'~ elin 
udI' '' Lu,,!e. 

SlItrn. chilI' l,uHv.rn ad"rrr 1116. 

.I .. ndhl;! OdolJ,.nln,"n mlXl at Mrar, 

dl.~ OaJ]onnH III' l"mM!'t nm .• t dr, 

Ih',. Mtddrlr lor nm Pundet til .... MII .. 

II" I'oll!lmrndlkhtd. 

Berlin angrebet 
Nat • 

l -
(s:r.u.) lIerlIn. 'andar, 

L u"'n'.·1:R.\'.~~f'.·1"RRINGl:N rom
Imn!:, lIu"n "Irv j NIII lIennnn~fI,d, ., 
hnllAkr IIlHT1btll)·\tIl\Uk III r, lltr I'Jln. 
lI}uhat drll"l j rn IIlmlndlllJ;' Akll 'II 
n,nd \'nt· "It' N!lrdh.kl.llpd Ile udtnlnr 
IItrltn anrrllr,I,' Sb,,. r hrlrjrll ca t drl 
offlcit<Ur lllnmllln'rllU! ".'\ '1\ ntl !:'t • 
I ""\t,MIII,ltn bl; tn ~I Pt-fMnrr 

d' .... ' r .uro I \t<i tk f'dk .. " l. 
I'Hl"n. • Ilr.ud ","brr, 
Ilf'r tf iH ani flId •• d<> ru I;r,.· 

InrJlI~lr Ir r m , rr \ rid .. 
1M d t 1/11'11' li. h I • 
Mr,I." ,w r t" .... 
til N.IIII.IIII tf nrdall1 kt m d 
g 'ltn,llII,. Il m 111. I. 



er i det hele taget mere elegant lavet 
end danske Lystspil hidtil har været. 

Flere Miner. 
En Mine drev i Gsar Eftermid· 

dag ind ved Vigse og en ved Hun
sted. Ved Thyborøn inddreven 
Sprængbøje Alle hidtil inddrevne 
Miner og Bøjer er sprængte. 

skil 
Per 
skæ 
Bø, 

Til 
f 

AI 
Ko 

Nye Rationeringskort uddeles. Kr., 
Handelsministeriet har tilstillet 

Kommunalbestyrelserne el Cirku· Od 
stort lære om, at Udlevering al Ratio- 13,1 

der neringskort for Oktober Kvartal 
af saa vidt muligt bør linde Sted i En 

.erne Dagene fra Søndag den 21. til detl 
os 8f Torsdag den 25 Septbr. l hver S 
:erer enkelt Kommune vil Tid og Sted An 
Bom blive nærere bekendtgjort. do 

tf de 
der To Redningsmænd læl! lter op. bo 



'Gammen, r -O"reSUIHII)!C'1 n.I-"U-~~' 5"J -o - --

rederne, alle Vegne for fuldt Hus, kom' 
mer nu atter til Thisted, hvor han pas 
Onsdag Aften giver Porestilling pas 
Afholdshotellet. 

Mørklægning Kl. 19,30. 
Statens civile Luftvæm meddeler, 

e~8?nen, at Tidspunktet lor lor den daglige 
G,s,!rue, Mørklægnings Ophør og Paabe' 

ved at gyndelse Ira og med den 16. 
~ ægte Septbr. er lastsat til hhv. Kl. 6,30 
i'. Hun og KI. 19.30. 

{Unde lEt 
en banal 
et godt 

risk Sejr 
et nogle 
Stykket. 

~Jdsløs· 

al det I 

ring va, 
beiandi 
gen. Ef 

perne, 
Canadie 

fordre! 
Minearb 

arbejde 

se, og 
~t For
Gi' unnar 
dan at 

Fest paa Kongens Fødselsdag.: 
Sønderjydsk Forening for Thisted og Sjette 1 

Omegn afholder pas Kongens Fødsels- [Dag 11 
dag, Predag d. 26. Seplember, en fesIIi ... Trækning 
C> _ _ L_ _ ,. ' · 01 • .1r. tJ 



hrngtn Naltf'fl i 
il 1l1.s.tao. i fJAnr. 

L ol r{' t~ li~t I·;f-

arealer ti l Ud
Plantage. 
Ji'inanRud valget 

('la JmJs tiJllng 
(>1'hv(>l'V'rr f 01'

f>s (f' r Svcrl Rfl'UP 
I'ldal Sogn vPt! 
filt 102 'fdr. 
li fOr 8500 KI'. 
rOOJ'udllld U{hi
Ivis lille Ji'osdal 

r paa ca. 600 
heplantet om

ILol. Don JonJ, 
ICI'VO, Cl' Hede
udmærket tlI 

, og Gran, og 
H ' D de fOl'sk('l-

• 

, inden det en-
mmc j Stand . 
-12 fors kellige; 
l NørthoJ'l.lp. 

10 og Forbe-

• mellem Land
Tolvmandsfor

rl stnlJ'vnte MI 

50 fra Land
Ig, hvori det 

{ornhekondLgø
,L Tllladol. e Lil, 
[{orn af n"Rt 
Hrnn.<J t den 10. 
del Kvantum, 

('Il (lr~ givr r 
lt h{'llJolrh\ 1mf 

godkrndt, at 
rlrr i Foraar(·t 

Bryggnri r rnC' 
l !I p r r.<; Llg
Rlanrr l Ig11 -

s 

'J'yveri i VCKtervjg. 
Politiet i Hurup hnr ta.aet. Anmrl .. 

t1døc (1m, at dr'r under en F'odholll
kamp i Vcatf'rvlg er aLjnalt!t (,11 Pung, 
UPT Indeholdt 6 Kr. og C!t J,..r>gitlma
tlonøkort, fra Frederik HUttel Jensen, 
Gcttrup. \ 

Minerne. 
1 Gua.r drev der cn Hornmine i Lamt 

ved Hunstcd og en Mine ved Vig,*, 
Luntllng6plads. Ved Il.Øf'de 72. Agg(:r, 
kom der en SprrongbØje. 

Cyklisten uden Lygte kunde ikke 
køre (ra C.B.erne I 
Poli tiet i Thisted noterede i Aftcg 

to "mørke" Cyklister, der begge var 
fra Oplandet. Den enc af dem kom 
kørende paa Dragsbækvej, da to C.B.er 
raabte ham an. Det var en Smed fra 
Thisteds Omegn, og han havde slet 
ikke i Sinde at I!Itandse for at tale med 
C.B.erne; i Stedet for satte han Far
ten op, men C.B.erne optog Forfølgel
sen, og tilsidst maatte den stærke 
Smed give sig. C.B.erne kunde kØre 
stærkest! Der falder Bøder til begge 
de noterede Cyklister, men den bliver 
størst til ham, der forsøgte at slippe 
væk . 

Bjergningsskib i Hirtsha ls. 

Danmarks slørsto Fi Rke[arLoj "il 
nu blivo s tationeret i Hirtshals som 
Bjrl'gningsskib. Det drcj(lr sig i 
Ji'ø lgo Vpnds. Tid. om TI'l\.wlcrc>n 
. Mack(lnzicll, der for nylig bl(lv 
""hl ar to Skagboer •. o~ som l den 
fi id fi tr Tid hal' været anvendt Lil 
Fi skeri r,'a Skagen . Trawll'l'C'n pr 
1111 bl{'vrt kobt af Firmaet Ruynloft 
& N lr lsen , Kohenhavn. og skal 
rn'mtidig have lIJem stod i HiILs
hal R. 

».Mnekrnziell (Ir hyg:g(ll i lIam
burg i .l92//- og vAl' hj(lmmphnrrnt!(' 
i E~bj (l l'g ('11 lang J\anækkr. Siden 
har dr il VWI(·t hl'nyltl'l flo m Djrrg-

• • --
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K ø b e n h a v n, 'Mandag. Sta
tens ci"le Luftværn meddeler, at 
Tidspunkterne for den daglige 
)<Iørklægnings Ophør og Paabe
gYlldelse fra og med 16. Septem
ber "r fastsat til henholdsvis KI. 
6,30 og KL 19,30. 
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de Ægteparret deres Guldbryllup. 

Den "mørke" Cyklist søgte at 
undslippe. 

I Aftes bemærkede de patrulje
rende CB.ere paa Dragsbækvej en 
"mørk" Cyklist, der imidlertid ik
ke reagerede paa CB.ernes Stop! 
Paa Cykler satte CB.erne efter 
Manden, der viste sig at være en 
Smedesvend fra Oplandet. Han 
blev stoppet og kan nu sikkert 
vente sig en særlig stor Bøde! 

Der blev endvidere i Aftes fore
taget endnu en Notering til for en 
"mørkelagt" Cykle! 

-- -~ ' ---~--
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Sirene-Fjernstyring i Thi
sted i Dag. 

Alle Sirener er tilsluttet sidst 
j Ugen. 

De fl este Thistedborgere lagde 
s ikkert i Dag ved Middagstid Mær
ke til ,at Sirenerne lød en Del an
derl edes end tidligere Dage. Det
te skyldes, at Fjernstyringen af Si
r enerne nu er ved at være fuld~ 
endt, og i Dag var saa langt frem
me, at man kunde sætte de tre Si
rener i Gang f"a Politistationens 
Kommandocentral. Det val' Sirenen 
paa Stadion, Sirenen ved Præ
stegaarden og Sirenen paa N ør
r eall e. I Morgen og i Over
morgen tilsluttes endvidere 
Sirenen paa Jyllandsalle og Sire
n en pa a Øs terbakken, og derefter 
skuld e Byen væ re dækket, og Luft
a larm iværksæt tes faa Sekunder 
eHer, at Me lding herom er indlø
bet. 

Det er i Øjeblikket Meningen, at 
Prøvea larmen om Lø"dagen skal 
f Olme sig som Varsling efterful gt 
af en A f vars lin g, men nogen Be
stemmelse herom er endnu ikke ta
get. 

70 AnI'. 
I Morgen, Onsdag den 10. Sep

tembe r, fylder Snedkermes ter E. 
Peder sen O d d e, This ted, 70 AnI'. 
Snedke rmester Odde, der er en nf 

SHe 3-
THISTED AMTSAVIS 

Tirsdag den 9. September. 

--~-- ---~- --. ---- ---

Nordthy Husholdning8forenln~ 
Konsulent, 

Frk. Larsen, er nu ankommet og 
er i Dag gaaet i Gang med lit Ar
bejde for Foreningen. Hun vil fas 
Bopæl paa Sofievej 10 i Thisted. 

SøIYb~llup 

kan Fredag den 12. Sep~mber f<>,jres 
af Jens Brandi og Hustru, Kalde! i 
Sennels. 

- Sodavandsfahrikant Niela Klit
gaard og Hustru, Fjerritslev, kan i 
Morgen fejre deres Sølvbryllup. 

Royal Theatret. 
Palladium har været ualmindelig hel

dig med sit Kjeld Abel Lystspil .. Tak, 
fordi du kom, Nick", der vil komme til 
at indtage en Særstilling indenfor 
dansk Films hidtidige Produktion. Her 
er nemlig ikke Tale om en HandIinga_ 
film i egentligste Forstand, men mere 
om en DiaJogfilm, og medens den Ka
tegori of~ ender i det kedsommelig
ste fotograferede Theater, er denne 
virkelig blevet en forfriskende Aperi
tif, der kun skal nydes som den lette 
Anretning, den er, men som, -
man iJd<e stiller andre Fordringer end 
til en god Aperitif - virkelig Ogal. 
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emIlIII t StyklLo nd tIII.Ylo!lotl\'ndIU!( _ ~.v uunm". ~ 

tid u" Opl",r. tlHend blive 

Flere Miner. 
Bil Min' er drev'l Ind ved 

Vorup"r l-nndlllgsplnds. en ved 
Hunstcd ol' CII Spræl1gbujc Vl;'st 
tor Bulbjerg. 

Hurup SORncraad 
holdt MI'dc I Aftes. 

VHr fmvært'nde, 
Kjeldsen 

Ocr fordøa en hel Del Cir
kulært'r. bl. a. om. nt der stadig 
kUli loas 40 pCt. Tilskud til Dag
lønnen ved Optagning af Trrestod. 

Til Slut 
rende", at li 
ud og Ind, 
der er ell er 
ikke kan tæ 
syn til ani 
huaber, han 
ken, og sar 
kloge paa, 

Klitvæsene 
i V. H 

LlIndbru!l 
kendt, at Kli 
ha. i Tørn 
:.1. .•. J.~~ :." 



Klim 
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Petersens til 35,000 Kr. 

svarende Een Mine 
! er Pla-merne er ' er i Dag meldt ilanddrevet paa den 
ør Mon- thylandske Vestkyst, nemlig ved 

tning af Vorupør. 

overdra- l Morgen fylder 
S. Han-

a 40 pCt. 

Vilh. Skjoldborg, GI. Bedsted, 72 Aar, 
Gdr. J ens Nielsen Vestergaard, Søn
deroaa, 54 Aar, Bryg>ger Jepsen, Hvid
bjerg, 1)1 Aar, Bogholder Chr. Madsen, 

ar. Uddeler Chr. Nielsen, 

løt 
af 
s ; 

L' 
sI, 
F 
li 
u 
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Kystpolitiet 
ved Vestkysten. _. 

Unge Fl.korea Letalndlghed 
fear alvorlige Folger. 

Vell tJydllk Plllkurltldcll de akr lver : 

1500 K 
4431 4519 
25189 26\ 
29956 sal 
63400 640 
69318 825 
93796 9 
105358 l ' 

• 116098 1 
unns I 
146614 I 
165341. 

Tre unge Pi skere, de r var lor . 
hYfet 1m EsbJ c ru:, bC j.{ ik lornylig 
cl efl Tuabelighcd fi l dnkke mere 
eut! de kund e lall le og i ul Anlald 
ul Ubelæ~k8omhcd fI ntte de sig 
IIcd 22· T Id en om Aftenen !Ir!' l. I "' ___ ~ 
tl ucssij.! i Bcsiddcl!le ni PiSkcl l\ r." -1 
tøj et ~Ernll." al e.l:lbjerl.l' , lIl ed hvilket 
for tøj de stod til Søs - - or, 
sila gik Ry~ tern e I ' 

Da de var kommet ud 1 rU Il1 Sø 
og blev ædru. illdsoa (le Porm ll
IIlelif,/heden i det skete Og vendte 

MI." 

tlll>a~ e til Esbjerg li uvn - mc,.:ct li c I li 
mere sl ukørede end de lorlod {I cn, i Ilel l4in 
ol.! paa 1-It,; nHti1ling al t-Invll emyn~ 
(l iu: hcderne meldte de Hig Rclv ti l 

om en 
lItDrI \U o 
I-I cal vtlr 
811 11dllll 

sir Il kø 0\ 

indveucli 
"dcl u~1. 
IlIn \.! el p 
Bind PI\ 

Poli ti et og blev ulhenl61 ul Pntrll1je~ 
vo~n e n I 

N og le Pølger lik Tnn bcll j,{hecl en 
10r hele Pi IJkerhc lQlkninj,tcn plln 
VeIl1 kY8ICII , idel d(~ , nll vil blive 
ln rl al1f(t LCf(il im aUolUih"loC cr lor 
sU1I v <: 1 Fadøl Rom Mltlldskuh, og 
c l særlir(1 KYlupolit i vil lita til Op. 
~avc al koulrll Ht.'rc samill A!; PiRker
fartøj ers Ao kom fi l OK AII-lltuf.t Ir ll 
I-Iavllcr l - lIikk(\rt nllk h\, (1. lordi 
dc: UIl~ C MennNlkcr hegi" Tyverie t 
.d Kutteren "ElOn " , 

Vfl r ,' n 
Mnnd v 
Prederlk 
,I. r, \'1 
fl trol'kt h 

Dcr har været II lholdl Møder lor 
I'iH kcl br:!olkninf.tCII, hvem det er 
IJ If.'vtl lag I alvurlij:( t pllll Si nd e Il"je 
al fJV(!rhold e de hHHHRItC Gramser 
lar Iliskt! ri c tK IJdøvl'l s t!, og RIHikoen U ni' 
VI~d It l gu n lul enlor dIKHt! Græ nse, 
C'f tJl: l ydclig HIØIIC I'ncl den thtU· 
gen: hur '/ær()I, Idet 11111 11 dfli kerer 
HIUi vr>! KO ll11 J' katlotl II I Lrlluen 110 m 

P, ll lAg l·IBt: "I II!lrtcel'tlllJw t 0" 
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,flenskole I 
rbcldc II1cd 
nJ.:'cr, Ocr 
d TId 0111 
\flenskolen 
ud al Prl .. 
:ror berede 1-

Hedeselskabets RcprwsulIllIlll
skllb. 

Ved Vn[/o!cl ni Io Repræsentanter 
lor Thisted Amt lit IIcdeRCll6kabels 
RcprtcSelltllnlskub nyvul",tes Bank
dIrektør Poulsen, Nykøbmg, Bom 
nid øde Direktør Fr. Bnngs 
Efterfølger. 

kun liU 
Orden ~ 
ikke all 

Vand 
Sn, 
dr. 

tuUværnsmøde j Frøstrup. de 

orger død 

'Iden-Hou· 
h'rmidduR 
Tylus paa 
55 Aør gl. 
~elldl og 
den 25. 

hvor man 
an lcd nI 

Nykøbing, 
jllentlig er 
B8 Øen, I 
en Tyfus
Sygdom

er kun 

oafen 
e)derp.rtl 

perøonllge 
bedl! Kl. 

edItIoD 254 
rd privat.) 

~,en) 280, 

, Maaned 

officielle 
0-8 ør. 

!
ryknll!KCr 
-6 Øre, 

10 pCt. 

I/adeor og 
d, mind,. 

r '!IIrllg 
'e Alto 8. 

lian Herreds Lullvl11rnsloreuing 
Ilfholdt Tirsdag Aften InstruktIons
møde i Prøstrup. 

I)olilibcljent Laursen, Fjerritslev, 
foretog Demonstration al to Brand
bombcr\ som han slukkede hen
holdsvis med Sand og Vund. Der. 
elter var der Møde pan Kroen. 
Lærer Brix Jensen, der er Hjælpe
konsulent lor Foreningen, uabllede 
og ledede Mødet, del Vllr besøgt 
ul Cl!. 50 Mennesker. 

fru Pastor USSlflg, Pjerrit<:llcv, 
talte om Danske Kvinders Bercd· 
skab, dcr jo gaar ud pan j en given 
Situation at kunne optræde hjæl
pendc! Dg hun opfordrcde Kvin
derne til at melde sig til Tjeneste 
of! iøvrigt til Indmeldelse i Pore
ilingen. 

Lærerinde Frk,Jenaen, Fjerritslev, 
talle om Samaritertjencste, Ocr 
vild u blive afholdt et Kursus, for
mentlig i frøstrup i Elteruarct. 

Derefter talte Lærer FaJlenkamp, 
lijortdal, om Nødvendigheden al 
et vist Beredsk.tb, som han haa
bede, der aldrig vilde blive Brug 
lor. Men skulde dette ske, var det 
jo ubestridt godt, al der var nogen 
til al yde lijælp. Der kunde jo let 
komme Lullkampe over Egnen, 
I-Jan talle dernæst om Slukning al 
Brandbomber og Brandpisder og 
fortalte, hvorledes diHse var sum· 
mensat. 

Der vil blive holdt liere Møder 
paa Egnen i Elleruurel. 

Kommunal Lenlo,højolse 
i Hundborg-Janne,up. 

H ullclborg . J unneru P SORllernfl cl 
holdt Møde i tirsdHgs, Prnvrurcndc 
VII( JenR Ballcscn, Vorup"r. 

- Overbevillingsnrevllcl har 
under den 12. AugUil meglcllio
telejer Plcf1sled Nielsen, Vorup ør 
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slet Iklle TIIfældel, og vi ITISU 

slærkl beklage del indtrufne 
Uheld, 

Mine ved HlIlIstholmbovllen, 

I Nat dreven Mine ind ved 
Ilallstholmhavnen, saaledes at Ar
bejdel ved (-lavnen i Morges ikke 
kunde paabegyndes ni I-Iensyn til 
faren 101' Minens Eksplosion, Mi
lIorholdet l, a Thisted 'ykkede ud, 
ol-( Minen blev uskadeliggjort. 

smørnotørlngøn 
var i Dug 3,89 
Sidste Uges Notering 

Ægnotørlngøn 



1<:1 UIt:~t;'1 skriver Andplsbladel. l! gaa ud 
slaar, De 
Ir Dr Ikke, Samariterøveise i Eshøj 
l Pl8ot8Ke. 
.-Ryger", 
II under. (8 Rød e Kors Samariter dro~ i 
kan taas Aftes ved 21- Tiden ud fra Thisted 
vfølgeJig til en Øvelse i Eshøj Plantag e, hvor 

men af I tre fingerede tilskad elf;ornne Per
i besøger soner skulde findes. Samariterne 
~ n meget var udstyret med afskærmede 
h er jo Haandlygter. og del viste sig. at 
Id for at det svage Lys fra disse Lygtt.;.r var 
men det tilstrækkeligt til i paakommende 
Ider af. Tilfælde at find e eftersøgte Perso
la! falde ner. Det lykkedes i Løbe! al en 
~nesker Snes Minutter at løse hver Opgave! 
arbejd~ · o~ ved ~idnalstid var Samarit erne 

aa tilla. hjemme Igen. 
.fen om 
<eligt at 
man da 

at man 
for ikke 
!ralerne B R E V E 
erk ouu I";; 

Thisit 
Indmeldels 

foreninger 11 

Fjerrlblf 

Kettrup. 
lindstrøm, ~ 

Thorup-I 
Klim. 

Tømmer 
Charles Lun 

Øaløa .. , 
mand Ingval 

ØsterlId 
sen, Hundsti 

Hllle .. l~ 
Th. Sloth, ~ 

Hanate 
ø. og V. 

Frost. !{\itm 
SJørrln~ 

Erik Chr, R 
Nors .. Tv 

Pedersen, I"l 
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rlist. 
-
esætningen 
net. 

Onsdag. liøl
BeleIse el' det 
sen tilhørende 

lean Reefer" 
ej se j engelsk 
~tnjngen, Ung
g Hjorth, Bl'ø
;. Der el' givet 

Underetning. 
gget paa Nak

alte 1831 BRT. 

Imand. 
-

Armbindene e 
for nytteløse. 

--<>
Politimestrene og Luftværns

myndighederne onsker dem ikke 
opretholdt. 

-
Indenrigsministeliet har for 

nogen Tid siden rettet Forespol'g
sel til Politikredsene Laudet over 
om Nytten af de hvide Armbind. 
Baade Politimestrene og Luft- \ 
værnsmy"ndighederne erklærer, 
at Armbindet er nytteløst, idet 
dog et Mindretal i Politimester
foreningens Bestyrelse kræver 
Armbindet opretholdt, idet det 
ganske vist er uden Værdi i By
ETTIe. men kan gøre Nytte paa 
Landevejene. Der ventes en 1n
denrigsministeriel Bekendtgørel
Sl' om, at Annbindet ikke el' obli
gatorisk. 

V a i 
(RE 
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O.n,. Lu'IY tn,1 f nln h.r II 
H. Inlkrl. II der ~,.d., d. IO Ok M 

lob.r Iku'd •• 'hold 1 Lullv rnadlll bil 
nytr hr'e Landel, oll I Lultv rn· Io 
lor nll'l/en 'Dr Th"l.d Ol No,dlhy SI 

:~ h.r min UR aa dr.flel Sa" n P" 
OvtlbrlJenl AlI,ed Jenlrn op· p 

• Iy.er p •• Port.p.r., •• , Ilrnan har Ir 
Ir. la'nkl lIli "' henlærRe Øveloen III I 
'o, SendiK d 11. Oklober. dl d , pli U 

on Sel/nrdll/ v,1 volde Ilore Von • 
• kohl/heder "' IImle Mlndlklbel. er 
øve' ... pllnen er ndnu Ikke 1111', 

ni, men der vII bhve I.hold. med 
,ri Brlndbomber olll Ind I MI'erl.I, 
I.· , _. I TIl)' o, Ha. 

'n. Herrederae 
'a viI 1111111 kl/nne 
I. Konlurrence, tom .. _ . --" _ .. 

deUIIII I en 
b ,ndlr l 



THISTED, 12. September 1941. 

Jordefærd. 
DC' !l 88-aarigo Husmand Kr. 

p o 11 I s C11 begrflvctlcs l Gaar E[-
1f1rOlidtlag,,, unucr sLor DoJlagclse 
fm Heltborg Kirke, hvor Pastor 
'\V o I f talle ud fra el Ord i IIebræcr
l)re\'e!,s 3. Kap.: ,.Giv Agt lJaa vor 
Bpkcmlclses UdoS('ndmg og YPPCDSlC
præst .Jesusc, Pastor Wolf omtalte 
dC'O gamle Kr. Poulsen som en 
Mand, del' havde været præget nf el 
11'oro,s l Sinch!lag. HUA val.' U'o OV(lt' 

101' Guds ljl'ncslrn, -og han var tro
fast t sin Grrnmg og over for sin 
F a mdip, Pastor \,Velr omLalte, hvor
]pd e~ Afdndt! havtle arbejdet Rig selv 
frpm og var hlr-vel ('Il :Mund, Som 
man ha-vdp sd op lil. 

Vpr! Gravl'fI takkede en Son a[ 
Afrlnrlr, Poul o uls . H r LlbDl'.e. 

Ting, Overbetjenten ser ltlf!d Inter
esse pan en Cykltstprøve, fordi den 
skulde kunne medvirke til at "højne 
Færoselskulturen. Og~na andre M\d
ler vt1 kunne tages i Brug. 

stille Æblepulp. et HalvIahrikata, 
deL' egner sig til Eksport, Del er 
mullgl, at man o~saa vil modtage 
Æble I' fl'a pl'ivato til :Marmeladc
Il cmstliling, ml'n i delto n1fll·lde 
kan Fabl'[kcn ikke lægge Sukker til. 

80 Aar. I 

Samaritterne paa Na\_Eftersøgnings
Øvelse i Eshøj. 
18 Medlemmer af Røde Kol's Sama

tti.tte:rkolonnen i Thi.sted deltog 1 M
tes i en s~akaldt Mørkeøvelse, Den 
bestod i at iinoe tre :toSaarede< et el
ler andet Sted .j, EshØj Plantage, og 
man fik opgivet et bestemt Afsnit, 
hvor man skulde 1ede. Øvelsen be
gyndte Klokken 22, da .samal'ItteYne i 
Kæde.form.a.tion med 3 4 'Meters Af
stand hegav sig ind i p\antagens 
MØrke forsynet:. med afsktøl'thede Lyg
ter og i Løbet af tyve Minutter var 
Op~aven løst:.. Det viste sig, at de ~
skærmede Lygter glver tilstrækkehg 
Belysning til en saadan Eftersøgnmg, 
og Øvelsen forløb i det hele taget tll

fl'edsstill ende. 

,Pall. SØndag fylder Kirstine K r i -
ste nsen, :tS,,'ingel« i Hov, 80 AuI'. 
Hun el' født i Arup som eneste Dat
ter af forlængst afdØde Svend Kri.
stensen (Kold). J85!l :flyttede Fami
lien til Sta.gstl'up og 1883 solgte de 
Ejendommen og flyttede til Hov, hvor 

l H M . Aar de købte Gaardcn ,S'linge «, er Ingen Korns\akke paa ors I • 

døde Kirstine Kristensens Forældre, Paa Mors el1 lnubje.rgningen af 
og 1915 Overtog hun selv Gaul'den. · ~ I "l for denne "HØSl\'l~ nu ov('}'::; aato d 
!'iom hun drev med stOt" Dygtighed, Gnn~ . On~rrot' ~forso Fl)lkpblad u a~ , , 
idet hun selv tog virksom Del i Al'- \ah~l' Koosull'nt Grl?gC'l'Sl'n Da\U' al.-
~~:~det.,.~1\a~.e tI(~e og .i~de" ~~lcd~.S_I._ .UttOOe 111 ""'-
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oprf'tholdt de ,normale Lukko(idel', 
og detll' onske.r man ikke gt>nlagot. 

Bmndbombe-Demonstration 
i Hordum. 
Dansk Luftværnsforenings Sl..-yum

Bordum Afdeling holdt Demonstra
tion i Slukning af BrRlldbomber paR 
Sports pladsen i Hordum i Aftes. De
monstrationen, der udførtes af For
rningens Konsulent, Sygehu.sportør 
K o r s g a n r d, Koldby·, viste klart

1 
at 

In is den brændende Bombe o\-erhældes 
med Sand, slukkes den omgaaende, 
medens man ved at benytte Vand kWl 
opnaa r at sprede Flanul1erne yder li
gere. O,er 100 Mennesker var mødt 
for at overvære Op\isningen. 

Cyklistprøver i Thisted? 
Der trænges i høj Grad fil bedre 
Færdselsku!tur. 
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VCI"Vsudvn oJll 
vcdWgeL 

og Ji ~ 
tYl'clser, 1.l Brnndbombcdcmonst.r.ation 
snnvhmin~ j nnrdum. 
ingsfol'cnt I Afles holdl LuftvlcTnsIorenin
fra hver I{c n for Skyum-]1ordum e n Demon-
I . tralion nf Brandbomber paa Mar

"g l Sd :ed, plndsen l IJonlum . Sygehus
portør K o r f:! g a n r d, der I1ge har 
gennemgnact el LuflværneKuTsu!S, 

lalleru p viste, hvorl edes man skul behandle 

d 
en Brnndbombe. Plad sen var aC-

la S ' d D spærret af peJ erne. er var 
modt ma nge Til skue re, som in

~ nsoKning 1 tercsserede fulgte Dcmonstratio
tKforening nen, 
helønncn. 
.30 Kr. ]ll'. 

for Snek 
Ejendomshandel. 

Hande lsmand Chl', Christensen, 
• 

Dt! ga 
Blandt ,1{ 

• 
1 samme SI: 
er Jena SkI' 
Dcn vnr op 
Lil Præfttcv 
den ved A 
ChriRt.cns~: 
de da mc( 
Rd. Siden 
F.der til 
SkrivCT!i J 
daller, Akl 

Tltn Chri 
vidcrc li 
HlcnHcn, t 

SIIl SØIl C 
1912 fik 
vu:~rundc 

Skode p 



dsvis stor ] 
T'nesygdomme. 

dommen kan 
_rte og Lam_ 

Grund til at 
d, hvor Syg
ne StiL ~ 

~klen. 
es Andersens 
s Mark, var 
t styrte med 

rke. Hun paa
ogle iHudat-

ere Hjerne
under Læge-

I en Bjælke. 
i Aftes hos 

'sen, Østerild, 
Arbejdsmand 

. ~,,-.>_.~ 

Landmand, der især er Ken Ul • .lVI. 

..sit Arbejde indenfor Hesteavlen . 

lru1tvæmsmøde j HjortdaJ. 
:&er holdtes i Aftes et Luft· 

v-ærnsmøde i Hjortdal , der havde 
samlet et halvt Hundrede Deltage. 
re. Hjemmekonsulenten, Emil J e n
:s ·enti, Rjortdal. bød velkommen og 
redegjorde for Luftværnsforenin
gens 'Formaal, og derpaa var der 
Foredrag af Fru Pastor U s s i n g, 
Fjerritslev, om Danske Kvinders 
Beredskab, af Lærerinde Frk. J e n
S e n, Fjerritslev, om Samaritterud
dannelsen og af Lærer F a I I e n
k a ID]l, 1fjottdal, om Civi lbefolk
Ilingens lleskyttelse. 

11 
".ThprSkeværket V igsø 

holdt forleden Generalforsamling 
paa Konditoriet i Ræhr under stor 
Tilslutning Ira Medlemmerne. For-

-"----..l-..... ,f" .. O)JI a.ne 

v~~~ 
Chrisl 
Inger 
foged 
Gdr. 
Klim j 

bøl, 
vær 
Aar 
NOTS 
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op, men aer er 
ivl om, at der vil 
r Interesse i Afde
saafremt Opgaven 
II Resultatet I saa 
ke vil udeblive. 
; ogsaa paa Mødet 
alionsforhoJd, og 

deltog i Diskus-

samledes man i 
skabeligt Samvær, 
del!agerne forlod 
de Formanden til 
ejde i Vinterens 
nordiske Pælles

le Indpas i alle 
olkningen , Ved 
Ilev der jøvrigt 
den og for Por
~r, den elisk,,, 
ærdige Vært paa 

O berstløJtna ni 
Par uforglem· 

forbi. L. L. 

Nick 1'1 

Lyslspilfilm • Tak. 
trækker stndig i 

og Pilmen 
kun en GHng 

ANSKE 

Plan om Anlæg al el nyl I~UIl"'d.· 
rende Stadion, der vil laa Sin Be
liggenhed Sydøst for den nuvæ
rende Sporlsplads, nær ved Lim
fjorden. Anlægssummen vil elter 
Overslaget andrage ca 62,000 Kr. 

Er Deres Mørk
lægning i Orden? 

--
Gaa uden ior Huset i 

Alten, naar Lyset er tændt, 
og se eiter, at alle Vinduer 
og Døre er omhyggeligt 
tildækket. 

De har sikkert Brug for 
Deres Penge til andre 
p ormaal end Betaling af 
store Bøder. 

I'U~ __ , 

de ligger som Reg 
Men der kan VE 
Regulering laves 
uden at del beh 
meget. Der bør 
Ramme om de d 

Præstegaardent 
der gamle, .tor 
lor unge Præst 
agsaa opløres 
boliger. Men ti 
smuk gammel f 
den su .id! mul] 
Det er forkastelil 
Steder lader Pn 
falde. 

Menighed 
aandelige 

Dette var lid 
raadenes praklis 
tigere er dere~ 
Præstevalgene, 
Præslei n dslilling 
mulige Oplysnil 
de fasr den re' 
ikke rigtigt, at 
sen af Bmbedt 
tiden foretrækkE 
didater, der bør 
erl vis Anciennil 
del være heldig 
tionen havde no 
at besætte, idE 
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