
-----Andersen eflerlailer SJl<nu,n, " V" 
fire Børn, to Sønner og to Døtre, 
der alle bor i Hansted. 

Luftalarm i Haosted. 
l Oaar Formiddags havde Han· 

p •• ' sted Luftalarm fra Kl. 10,42 til 
KJ. 11,02. Antiluftskytset var i 
Virksomhed, men derudover skete 
der intet. 

Slagtekvotaeo uforaodret. 
ftere høre Slagtekvotaen for Ugen fra 18. 

til 24. Januar er for voksne Krea· 
turer fastsat til 45 pCt. og for 

,ange· K I 'I C Th' 8 ve fJ 50 P t. Det er de samme 
~ Ol~: l Tal som i forrige Uge. 
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.. 
3 maa folk Forsvarsbrødrenes ~"""C".'CllIIo" 
I at det bliver feat kom ind 
er egsaa, af pas Hotel .Phønfx· Søndag den 24 hele denne 

maa betale, Jauuar vil, som Følge af de ændrede toranlæget 
• skalle den Lukketider blive p •• begyndt Kl. 17,45. 
il for af op- ' 

Nye Husvagter uddaunes. 
lels~rne, der Paa Tirsdag begynder i Thisted 
ed I Kirken! Uddannelsen af ca. 80 nye Hus
",dste Aar I vagter, der efle,haanden er kom-
yet og pas men til som Alløser al andre. Be1 

Øvelsen loregaar paa Realskolen. 

leJ Dødsfald. 
• 

Pisker og Redningsmand SereR 
: A n d e r s e n, Hansted, døde i Aftes. 
: 58 Aar gl. Por et Pa, Dage siden 

maafte Andersen gaa til Sengs 
paa Grund al Hovedpine, men 
var i Bedring, da Dødsfaldet 
pludselig Indtraadte i Nat. 

S",ren Andersen stammede Ira 

Polltlel 
til 

Københ 
om Skud! 
lende uOI 
gade, tru 
vil være E 
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I 16. end det, der havde med Uddan
kratisk nelsen i Faget at gøre. 

9-13 
7'/., 

Mørklægniogstiden ændret. 
Fra i Dag skal der være mørk

lagt i Tiden Ira Kl. 17,00 til 7,30. 
Der sker altsaa et Kvarters Alkort
ning om Eftermiddagen. 11 
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Luftalarm i Hansted. 
Der blev i Gaar Fonniddags 

KJ. 10,42 blæst Luftalarm i Han
sted. Der hørtes en Del Skydning 
med Antiluftskytset under Alar
men, der afblæstes K1. 11,02. 

Brandstander paakørt 
i Thisted. 

Vandet lossede ud j stride 
Strømme. 

I Mtes ved 20,30-Tiden pankor
te en Lastbil paa 1{l'onborgvej i 
Thisted en Brandstander med det 
Resultat, at Standeren knækkede 
dybt j Jorden og Vandet fossede 

Dæn 
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DI 
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J 
s le bun u. f 

e Handsker, og 
o. Ty,,,I,1. ng Pig' I" Slag- Sejladsforbudet 
en en anden u har gl vel Po- d . 

• " sl"P, d" Ildll":;" har nu I" en i Thisted Bre DIng. 

l
ien /llfel /ldl al be't' ae, som bun op-
ve Veninde , Th/5 ti ~Iel el Sø/varm- Skærpede Bestemmelser 

ac- hOld I sig hOO"1 ~}r~derløJ Øl. m. traadl i Kraft 
bPllnd, en e "Bfter Samraad med Marlnemlnl_ 

stedet har Handelsministeriet fast-;~ Andelsbyggeriet sikret. 
Jern bevilget til sal nye Bestemmelser om Sellllds 

Cement og i Thisted Bredning og Havn. ". 
" e HusbJokke. 
(1, to ny I Thisted J elOmraade i Bredningen mod 
~- Andel~bOllgforenlngen Nord og Vest, begrænset af 

[
I' har i Dag fra ByggeudValgel mod- Kyslen , mod Syd af Breddeparal~ 
~ Meddelelse om, af der er le llen 560 55' N. og mod ø. af 

I
; lag~1 Cement og Jern til de to· Mer idianen 8° 46' ø. er SeJlads 
e beVIlget 1/ lierede Blokke paa og Ophold af civile Skibe, Fartøjer 
l~ for nylig ud C og Baade af enhver Ari Indtil 
II TlngsrrupveJ. videre forbud1. 
s Bfter delle skulde der saaledes Sejlads fil og fra Thisted Havn 
~ være alle Betingelser for, al man er dog tilladt I Fyrlinlen og skal 

iii Poraaret kan begynde Opføre I- foregaa ad den korteste Vel . 
I sen af Blokkene, idel man føsr Inden for den Del al det nævnte 

I I 1 Brænding Omraade, der begrænses mod N. 
, Stenene Ira den øtS e og V. af en ret Lin ie gennem to 

paa .Landlyst- Teglværk. Hvis Basker paa Silstruphoved lil en 
Vejret tillader del , regner man rød- og tJVidstribet BøJe paa 56° 
med _ for gU vidt Stafslaanef 55'7 N. Brd. 8° 43' ø, L~d, og 
gur j Orden _ al kunne have derfra en ret Linie gennem Thisted 
Pundamentsløbningen i Orden, Andelssvlneslagferis Skorsien, mod 

S, af Breddeparallellen 56° 55' N. 
og mod ø. af Meridianen 8° 46' 
ø, er endvidere Fiskeri tilladt om 
Uagen. nsar Sigtbarheden er over 
1,5 Sømil, og om Nallen, naar 
Sigtbarheden er over 2,5 Sømil . 

nBlr Stenene leveres. 

Thyborønproblemet. 
I anden Række vil .Jle 
forefrække Hansfbolm-
kanalen. 

Om Thyborønspørgsmaalel skri
ver .Sklve Polkeblad- bl. II, : 

SU vid I man kan skønne naar 
man ikke har overværet del luk
kede- Møde i Struer. er Forh~ldel 
det, at Hr. Kjeld Jensen stadig 
ligesom de øvrige mener, del frie 
Thyborøn vilde være den bedste 
Løsning, men han har tabt 
Troen-, og vII derfor br-inge 
Hanstholm-Kanalen Irem I Diskus~ 
d.,,~ ___ .u. __ .... • 

Samtidig med denne Bekendt
gørelse, der er trsadt i Kraft, op
hæves Handelsministeriets tidligere 
Bekendtgørelse om samme Po r
hold. 

Ulykken i Allestræde i Tbisted. 
Den 11-aarige Arne N iel s en 

Nørregade 51, der I Lørdags ble~ 
kvæstet af en Lastbil i Allestræde 
I Thisted, har faaet Ryggen sinet, 
og muligvis er der tilføjet Bækken
DarlJet Skade. Delle er dna pntinn 
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I 
god- Det y.r 40 A.r. . 

P. RyJtoft Landpoøtbud J . I<. J. SItytte. 0øterlld, 
rfstensen, kun den I. Fobruar felre 40 Aars Jubi

læum ved Postvæsenet. Ved en FeJl
tagelse meddelte vi forleden, øt det 

slll om 25 Aau Jubilæum. 

30 Dages Hefte for et Plyve. 

og Jens blads Skyld. 
En ung Mand fra Sydlhy var 

med .. af Politimesteren i Hurup sat 
tfdllgere under TIIlale for Udbredelse af el 

Plyveblad, der paa Tysk Indehold I 
at Meddelelser, som msatte anses 

maa egnede III ved offentlig Premkomsl 
kan at skade Danmarks Interesser I 
ved Porhold iii Udlandet. 
for Den unge Mand erkendle sig 

skyldig, men forklarede, al del 
var et Blad, han havde opsamlel 
paa en Mark i Sønderjylland sid· 
sle Sommer. Han havde stukkel 
del I Lommen, og han havde 

an· H senere paa el Konditori i ur up 
Amts. lagt del fra sig paa et Bord uden 

ske at have nogen egentlig Hensigt 
dermed. Han kunde Ikke selv 
Tysk og var derfor Ikke selv klar 
over, hvad Meningen var med 
Plyvebladet. maa 

af 6,5 
paa 

; hver 

Ved Retten i Vestervig dømtes 
han til Hefte I 30 Dage. 

Sk8tteligDiD~eD drøftes 
i Thisted. 
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ltl.il"leu og ln}' 

haand bestill 
FOl'udsa~lning 
('mc-. Sely

e til al knibe 
_<\ntal Vogne 
men der er 

Tilladelserne 
hvis det bli
Ilwppe være 

'Orbundet med 
holdsvis ·bUI-

otterispil. 
kelligt, hVOl' 

Fiskeriet gi
kalde del en 

Fiskerne l 

entHg slore 
smaa Mæng-
Gaar. Baa-
mgen, men 

ngslel', mens 
Sn~" Kasser. 
ca Bnf) Ka!5-
Illd hlev der 
C' i Gaal'. En 

fiskf>t Bris
Grad tilsmi
da den IOI'

~ fi skeri, i 2 
megel slore 

Gengæld har 
sig i hungere 

lok ll'ænge til 

• •• 
jerkrænvlc-rf()r-

nevæl'dig F01'sink.else af SltlknillgS
a1'lbejdet. 

30 Dages Hæfte for at have 
udbredt et Flyveblad. 
En ung Mand fra SydtJIY er ved 

Retten i Vestervig blevet idØmt 30 
Dages Hæfte for at have udbredt et 
Flyveblad, hvis Indhold var egnet til 
at skade Danmarks Interesser i For
hold til Udlandet. Den unge Mand for
klarede, at han havde fundet Bladet 
paa en Mårk i SØnderjylland i Som
mer, og en Dag i Oktober havde han 
ladet det ligge paa et Bord i et Kon
ditori i Hu.rup uden egent.lig at have 
haft nogen Hensigt denned. H an 
kunde ikke læse det Sprog, der stod 
paa Flyvebladet og var derfor ikke 
klar over, hvad der egentlig stod i aet, 

- Hvis man fillder Flyvoblade, har 
man - som bekendt - Pligt tO straks 
at aflevere dem til Myndighederne. 

Lommelygte var ikke lovlig 

Belysning. 

Ved Reth'n i Ve.steI"Vig var en 
tandmand fra Sydthy sal under Til
talC' for at have k01"l med .el Heste
klJTOt.oj, ·dcl" Ikke var JOl'.':;Yllcl med 
fa st Lygte. Tiltalte l.IH.'nle ikJre, al 
jlan hanlC' overlraadt ili'ærdselslo
\'pn, <la l]lan havde iSiddf'1 mt"d en 
la'ndl Lommolygto l Haan'(]ell lInn 
blev .{\{)g idomt en Bode pu,a 30 Kr" 
.<;uhsidiærl -1 Dages l[C'f!c, da dl't 
ikh kan bf'tragtc.'1 .'3om lovlig Lygtt'
foring al ~iddo m('d ell LOJllmelygte 
i HaandNll. 
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lInns lCd 1{lrl,es (.uknlng. En nel La8t~ 
fanet General! I ... Ih' Jt lddlghed I Kl rkr n 

drn .. Id" tr Søndag i J dnu..tr. 

Ua ].',lrlloldclI(' har mcdfllrt, al 
1W.lllltcd K,r~l' lukkea Ira milh , 
"ebrunr og der Ikke kan holl1<>.
Gu<I~tJent'~le den 11 , I"cbru ... oll' 
"orJllIlll JUQ skal \.I'1"C GUdlllt·· 
nc~lt' den 7 Fcbruar. bh Vl'r dcn 
" Id~l(' GutbIJe])"1;U', indtil }'"or
holdl'nc ullcr I1llud"r nt hlgc Kir
!;('II , nlt'g, afhvld l den 3 1 JU]) 

Jntd ~)' t om fJ 
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Pa.~tor "ehr, og l'fll'r Gud~lll'n(' · 
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_ ___ en-un't J- {'-U ~ tn I ri l'lnll l"utnil-
jpns r('gno lal' D('llnS\'j;sell. 

Hansted Kirke skal 
ikke forfalde. 
Menigh eden tager Msked Ined 
Kirken ,ed en Guds tj eneste 
den 31. ds. 
Den 31. Januar KJ. 15 holdes i Han

sted Kirke den sidste Gudstjeneste 
indtil Yidere. Gudstjenesten vil selv
følgelig bære Præg af, at det bliver en 
Afskedsgudstjeneste for Præst og Me· 
nighed, og foruden af Pastor ]\f e h l' 
vil der blh'e ta It af Provst H j o r t s _ 
v II n g. Efter Gudstjenesten vil !\le . 
nighedsraadet bære KirkeJls hellige 
Kar ud. De skal fpres til Ræhr Kirke, 
hvortil ogsaa Kirkens øvrige Kostbar
heder vil blive fort. Bl. a. skal Kir
kens BØger, Lysekroner og Skibet fo
res bort. 

Gennem Kirkeministeriet sdger man 
ilpnaaet en Ordning j saaledes at. Kirke
gaarden fortsat kan blive benyttet til 
Begravelser, og ligeledes soger man 
opnaaet Sikkerhed for, at Kirkegaar
den ikke berøres. Menighedsraadet. op
loses, og det bliver Provsten og Pastor 
Mehr, der skal f01"e 'l'ilsYll med Kir
ken, Dc Økonomjske Spørgsmaal bliver I 
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Det bckCJldlgØrcs herved, at der TorRdng den 21. Januar d. A. finder 

Skarpskydning 
StM fra en Plods ca. 1 km Nord for Lodbjerg Fyr i Tiden fra Kl. 9 13. 
Skudrctning mod Hnvet. for 

POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERREDER, 
Hurup, den 20. Januar 1943. c, p , Koefoed. 

Priser og Avancer fastsat af Prlskontrolraadet. til 
Nedenstuncndc Priser A vnncer man - uans('t tldltgerc indgnacde 

- ikke ovcrskrid~s. 
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'T'hi.'!!{>,I Dr'pdllinK ~'I~r op,ICiVI,t 1I0Jdl' 
nrudl'r og Hig!p]injl'r, ,~f)/Il ikkj' ~n
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,"dt Indbydetse Kr. og en el!g ~onliskeredes d-';; 
nærmeste Om- af Politiet i Bevaring tagne Spiri. 
men alle Am- tuslager til fordel lor Statskassen. 

age i h.ilket al 
:er, ved al hen- Luftværnsforening i Klitmøller. 
rkredsenes Be-

Istik samt af
em Skolerne i 
Id, Langbold, 
samt Lege. 

I i Pængsel. 
Thisted som 
siden lik en 

ed Bedrageri 
skellige god
m Def Penge, 

Dom paany 
Jfer, der kun 
fl, og ved at 
ater Arbejde 
~a. 400 Kr. 
~d fik han i 
Idet den tid
" paa fæng-

j et Tilfælde 
ælpelig med 
etingel Dom 
e erklærede 

Dommen . 

• 

Der blev i Aftes alholdt et Lul!
værnsmøde i Klitm"Uer Skole. Der 
lore vistes Lysbilleder, og Lærer 
Andersen, Brond, og fru Hove 
Nielsen, Thisted, var mødt som 
Talere. 

Der dannedes en Luftværnslore
ning, loreløbig med 33 Medlemmer. 

Til Bestyrefsen valgtes Baade
bygger Peter Mortensen, Købmand 
Valentin Christensen, fisker Carl 
Oddershede, Vognmand Søren 
Nielsen, fisker Poul Odder, Bager. 
mester P. Chr. Andersen, Arbmd. 
Brogaard Christensen og Købmd. 
Oddershede. 

Som Medlemmer af el Under. 
udvalg al D. K. B.s Thisled-Alde. 
ling valgles Sygeplejerskerne frk. 
Olsen og frk. Jensen, Husbestyrer. 
inde Helga Konge, Husmoder 
Emmy Jensen, Husmoder Dagmar 
Salmonsen og Martha Bunek. 



,Jerens RO- ning, er ogsaa lIK l u~ Ul""" ": I 
e at betale at standse. Da man hk. de? I 
at Brstat · Gang igen, var der intet IVelen. \ 

• 

) i Thisted, Pærdsel i Vildtreservatet 
'r krævede 
lning fore- forbudt. 
Illhandlede Politimesteren i Thisted med-

.~~d ;:::~ ~~!~~~s a~i1~~::esr~at i e~nfa~i~ oa~ 
iii Lands- forbudt. Der er opstillet Advar
:len. Krea- si!lsskilte. 
lerelter til 
alning og Et Smæk paa 3000 Kr. 
ger. 

p 

Den nye Ejer d Vorupør Bade
holel, Oscar Larsen, erkendte i 
Gaar ved Retten i Thisted at have 

• • •••• 



Lal -

Overordentlige Foranstaltninger. 
færdsel i Statens Vildtreservat 

ved Hansted er farlig og forbudt indenfor det med Skilte afmærkede OmraBde. 

Politimesteren i Thisted Købstad m. v" den 22. Januar 1943. 
,., E. BRIX. 

BUDstrup Kommune. 
Valglister til Amts· og Sogne· 

raadsvalg, gældende fra t. Marts 
43-28. februar 1944, fremlægges 
til Eftersyn i Hunstrup Skole fra 
24.-31. ds . 

K indgives skriftiig til Sog' 
I..n... 

Hurup· Kredsen. 
Indmeldelser i de 8ocialdemokratiske 

Foreninger modtagea al føtgende: 

Th,borøn. 
Smedemester Chr. Andersen. 

Søndbjerg-Odb,. 
Arbejdsmand Aksel Pedersen, Serup. 

• - . A 
l acl 
L u • 

• 

l:.t. 



· o 
ebr., S88 ring til 83. 

Ining 
Katter J. A. Jeasel,Toldbodgade. 
dg8a i -----------

I Kæld el. 
sen . . søges omgaaende III Leje - helst 
__ I i Nærheden af Havnen eller 

1 Prederikstorv. , 
I Kvarterme?ter Busch, 

2a5 Telefon 139 
uør. -

I Støt de Annoncerende l45. 

Dame! 
har vær 

I 

Trykt 
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I 
Færdsel i State ns Vildtreservat 

vrd 1I1Instcd Cl' farlig og forbudt jndcnfor det med Skilte afmærkede Om-
1'uad('. 

l'OLI1'rMESl'EREN r THISTED KØBSTAD M. V., d. 22. Jan. 1943. 

E. Brix. 
, 

Prisstop for Sirup samt Bolsjer og Konfekture. II01'-

.ode 

r Medio!' af § 1:3, 2. Stk., i Lov NI'. 472 af 28. November 19·12 om Priser 
m. v. lIur Prjs/(onLroll'andeL bcsLeJnt, ut det Ior Sirup samt for 1301sjer og 
Konfeklure - l1 eJ"unrlcl' alle Varer, der er nfgil't s pligtige i I-Icnhotd lil ,., 0 "_ , ,. 

- ~ . " .• L . - ..... " __ ..t.. ~.IL.Q..L . ..... I ........ .I ,. d - _ ' I I li 
.~- "".r.f _. 1_ ."- -"Ar- _Cf!' 1 _ 

el' 
82 
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nu BO m Pølge .1 en 

1. ) 
11888 nU f •• 
Or. Hvede-

NIelsen har. I ' Hovedet mistet her i 
N be. ··.dlge 8e I Ma. d erve' S g8S8nSen , ne 
b.ade Lugle- og mø hvilket 

eane med, e e Mange An_ge , • 
Hved:m el Til Stillingen l om B.otyrer i Thi-red 
det I AI- Arbejderlarenlng er der ca. 80 Ansø

endlgt, st ~ere. Bestyreloen holder pa. Mandag 
"bestilling Møde lor al g.nnemgaa Ansøgnlnger~e , 
terne og men der vil naturligvis gaB nogen .Tld, 

d f en Afgøreioe bliver truffet, StIllin
g ælden e . r 

gen skal tiltrædes l. Maj, 

g iver Be
af Januar 
egne rr.ed 

Nye 
Perioden. begynder 
28. Januar. 

• 

• Hvede
Forbru
at linde 
Februar 

1gen al 
!r aabnet 

til at 

ler om, 
Kundes 
'et Mel, 
latione
da ind
Ilerefter 
, Melet 
e som 

:onde 

Handelsministeriet bar nu ud
sendt Cirkulære angaaende Ratio
neringen al Benzin. Rationerings
perioden, der begyndte 22. Decbr., 
omfatter Iii og med 27 , Jan. Ratio
neringskort for den kommende 
Periode kan derefter først udle
veres i Dagene omkring 28. Jan., 
Ira hvilken Dato Kortene har 
Gyldigbed. 

Paa nuværende Tidspunkt er 
det ikke muligt at fastsætte Til
delfngsper iodens Længde, men 
den kommer antagelig til at 
strække sig over 5-6 Uger. Da 
det kun i begrænset Omfang har 
været muligt i den forløbnp Ra· 

en 
I 
80,2 
69,5 

I 
al Tva 
43, h 
domme, 
vemher 
• 
I 

Nedga 

do. 
Prag 
W.n 
Alhel 



tremmet til J ogrører I l tllIlH:O. TblstE 
ted, sum l 
rg- Nyt Sammenstød paa Hansted FTa 
ard, Landevej. sled, 
Kr. Købe> 

~len . En Lastbil, lørt af Vognmand 
sen, Sif{lred Andersen, Nørregade 31, Krom 

Thj~ted. ltom Lørdag Aften ved 
har' 19- Tiden fra Hana!ed paa Vej mod Soei, 
ldr. Thisted. I Tved tørnede den sam- So 
ted, men med et ty!!k Hestekøretøj, Hvid 
iker der Ikke JøTte Lygte, og som ten ( 

ChauUøTen derfor ·ikke kunde se, fo 
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, Købe- kommer Iii ~Ieae. 
10,000 

Brond, 
tensen, 
te sær-

lansen, 
Jensen, 
. Johs. 
rensen, 

• ermgs-

Radio-Afbrydelse I Morges. 
Statsradiofoniens Udsendelser over 

København og Kalundborg var I Dag 
afbrudt KJ. 8,49 til 9,.5 af militære 
Grunde. De normale Udsendelser gen
optoges Kl. 11,15. 

Socialdemokratisk forening 
i Ydby 

holdl Fredag Aften Generallor-
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Katastroteøvelsø 
Thisted. 

Dla",,1 

Ersta Kdelell, pJoll loo I 
Plerrl ,slub.oc". 
IUppooerC5. 

Hus .... I.ll 
11,6li Kr. 

I opgiV( 
p.. d I Livet var ud.tukt 
(.ken e. • ,r dere 

Den tri.le Hllln li! K 
Sko"b.tten' K.,r teb.nc, 

"I, .... e Elever ,,, Mellem •• ,,,C 
en ,"cn 
Re.r, kofen vIr RUC , 
,tikt,mc lor ,I terte under 

.1 t..fer Gr.!> rBo~"~' ."~~",,.'. 1 
nmmcn med en I ".,." d B.nen vIr' 
Arne Pc er"; ro derfor j meget 
og Kæltene J. • ved 
., .. , 11: f.r'. og .Hoppe~c "'IO. 
B.nen' fod blev u.ædVlnhg' I 

Idel Kærken tog det største 

Hoppene, .. nt Bent "mmc·:"·,'; I'" 
K.mlDen!en' Arme og VI' n 
hvl... En lorblp ... ucnde 
tom til og ydede den rørst,c 
og d. Lært. Or.n kom Ir' 
lod han Læit' og Ambulance r 

, 

AIIU ved ".,JO' 
, TIll.led • 

; TII;.I~d 
IIvorved I~ 

",Ind. e 

'Ol , , 
mere 

kunde nyde 
,nden de. 

10 ;11 
.. , .• kel en _,_ 

""", •. ,' I a.mtel 
aom ikke m .. lle tor

KaninU'lerne, mcn 
en pinende Anvende •• e 

Flcskeserveriog 

I I Tblsted 
SlIdlflleliskCrle 

8redolDI I bi I deDne odl ,oltl Dr . 
er nu au R ,. B.ade 

11-Omg.ng P1orden, da 
Our p" 00 paogS! 
derne lor gd Siede, nllr Vejre! 
skulde vøereO"u Kulde slall 

t 2-3 a 1-
~II~" . Slldlniero~ maa I 
IOllgelig vere 
Brednlogen, da 
Budene Ikke,p.~ 
mere end el 

p' 
, ~ 

Ol ~ 
Kr., ~ 

CO, 

hldc. Læge Bjeffcg.~td tom ul 

Løbd .1 , .. Mmutlcr Irl Siede, I t var t~~ meget v.n.teUg 
Opllvnlll/j'llou.gene ved tun,1 g De[";,:~. her havde .tillet de 
A.ndedrte' og HJcrletli:nul.nl, :il . Remiuen vcar 
hurl/gJI muligl Vir og Damp. fremkaldt 

i Februar. 
Det gældende forbud mod. al 

det pli Restauranter o \. Sleder 
serverU varme og kolde Rel1er, 
der helt eller delyj$1 bet.llIr II 
SYinekød eller flæsk , er 10riænJlet 
indul Udgangen II februar MaJned 
1943. 

af Ellermldd.gen , '" 
Olng kan bellle u' 

b ges pli Turea. 
de~er~~od ha vde min Isget 

el l.aksetlrredtr, der b'!.ade 
~ejllge og 10rholdsY!! dyre 

Fløde 
f 
si 

lollultel, ment Ambulancen og den udstrømmende 

Bent til Snehuae" ~:::; i :~:f:';,: lu el Lokomotiy, ,It Lyt yl( 
L· t I og rundt omkring pli 

Du Ylr inttl lyøtegn ~ i Mllkinerne ofil under 
men p .. Sygehu.el 10rtuCle de manfol:e Ofre med For· 
Op/lyningurbeJdet, .idel. der Benbrud al ølle Kate-
kan gll Timer, løl LIvel. Kyæstellle r, Forgift. 

UDI TbybO s om 
for Krilell. 

Olier 

Radiotelegrafist Chr K: o b b e r 
O I f e n Sen al Radiotekniker 
Olsen, 'Svankjær, bar mistet Llyet 

M,.! 

Tillælde kildes tIlbage Eller lIg. SIa 
, til en Eks· 21J. Timer. Anstrenge ler m.n 

Ilene ved 
dog .1' Hlllb opgives, ,;;;,; og· ~;: 

SamtIdig er forbu~et mod II 
alhofde Spil med SYlnekød eller 
flæsk som Geyinst (flæskespit) 
samt mod al lore:age Bortlodrllnp: 
al Svinekød eller flæsk ved Lod 
sedler eller Tombola forlænget 
indtil Udgangen al februar MIlned 
1943 

ved et KligdnrHS 
Den unge Mao d blev '';;·di;;", l." 

Aar gI. Han sejlede som ri 

lelegralist for al tjene. Penge 
medicinsk Sludlum, dl ban yllde 
være Lzge, Siden 1940 har O." 
I HjemD'el kun et Par GSDge u 
fra ham gennem Rede Kon 

foreldre, der .'rsks YIr Iran.portere dem y 
'1lka/dl. mod'og det lunge d Vlf ingenlunde Der falder Oeder. 
skib, .1 deru Dreng yar dø . ,>. mellem de mangt 

En blev i Gllr i 
- Del er el mærkeligt Tillælde, Smøregrsye no"," 'ordi den var p'" 

O , E "og og hyad der iøyngt 
udtaler yeræge .per", i en Remise. LVeslergade, h\'or den var 
min stllr nogel ulor.luende Dyer Færdselen, lorud!:" .t Poslbud.Jubilcr:et i ØsterUd. 
lor del. Men der mia ::,i,;~, R K b noget i Vejen med ,~ stod uben, SI8 øgen l.andposlbud Jens o r s æ 
H,erle, siden del kunde stOl I Ubeh_g lor de S c b y II e. 0sterUd, ,om den 1, 
.. , plmJseligt. Anden ",d,. Pebruar kan lejre 40 Aars -C· 

vRO 
I 

B, 

Lastbil noteredes lor '-om .. ,d postvæsenel, bar 'um" ""g' •• m_ ,,; - > 'd forældre erklærer, al de II I i Nørregade ved Allen Tiden vælet ansat ved 0sten • i 4 
hu merke~ al Bent fejlede Lygte. postkontor. Pra 1902 III 1923 1 
hYld Hjer,et Inglk, Han Vir Afslutningen varede ca. 2 Karl Irl Skovsted noteredes., beslHgede bln Rutell 111 Vesløs: ' I 
kvik og rask Dreng, liere af Ofrene tilbragte han i Nerregade kerte med buse TovsIg og Abildbave. og I 

Ben's Poreldre er en Time paa del knlde uden Lygte. de A.r, dl Inspekt ør Welling 
I. menigulv, er del iHe I En HU!Olssistenl i Frederill.sgade Nielsen boede paa Vesløs Velle, 

ganlke ude al 81g selY al Sorg de er bleven Olre lor er, ; ',,;, havde i Alles ved IS· Tiden lænd I mulle Poslen ogs" vandre ud 
over det IlIete Benl var derea men under Øyeløen illuderede Lys lor et stort uhldække! 3 Fag.s til delle afsides liggende Sled, 
edelle Sen. men de har deauden udmlerket, selvom man godt Vindue. Det vil ogsaa komme ILI hvad der iSler i TøbfUdshder VIr 
en Hui. Dltter. Og... en Mand med bristet at koate Sode. ret vInskelIgt. Posituren var _ i 
SIlolena Lærerperloniie Oll rundt og ryge en del bele besYlI!rlig, idet den gik 

. . , H Olfer med aabenl med Ildløs p .. NykebiDg Bibliotek. O"" Mo'" .g Kliller, og belt /lJorrle den IrlRl1 e Ie'ldelae • 
dlbllndlryk, ng da man paa Sko. I Benstumper ligge I Gllaf Middags opstod der i ufarlig var den beller ikKe, nll 

og synge home- Sao Nykøbinn Biblioteks Brænd8.els' l Snefog salle ind. . len blev klu over, al Bent ikke • ~ be 
IllDrLllerne t kælder Ud i en Tervebeholdmng, Siden 1925 h ar Jubilaren sø 

lIunde bide. III Liye igen, fik præclsl med Biblioteket havde faaet h'veret get Ruten 0slerild By-Senderbl 
Eleverne Loy II gal hjem. 1 ~,;; da min kun I _ Hovsi!lr _ Lennrrup _ Øsleri 

der en Overgang en,;.;; I blr\' lilkaldl, ng i Havreland, men nu færdes b 
flere S.m lU NybYlDIDlI:er. fremtaldt ved, al II' a l korl Tid var Ilden !Iuktel, . del mesl~ al Tiden paa CykJr • 
. Den indenlar:dake Semproduk. ':;",;~;i;;:",~og gav gode Rud al der var sket næ\·neværdig Jrns Korsbæk Scbyue f!t 

Ilon, aom I del Yæ.enthg.te lore- ,a medens de Skade, end at en Del al sa mvlttigbedsfuld Poslmand 
galr Pil Kabel- og Trudl.brikerne pia al blive Ir.Asporlerel VISL var brændt. meget alholdt al Beboerne 
I'giver nu 40 pCL II Produkhone~ 0velllen sin Rute, som ogsaa pl. 
m OewlulgeL Del kan vente .. al Banenl folk, HJcr:lp til Værnepligtiges Aften holder Pesl for ham 

Thomsen 0sterild Kro. ,;" familier. 

men del.amle t' lIør Me.ler, er ;',;;1 
T"i, nm, l' mtn har et 

OK dYilia' korr' her der 
lkal vil, l' Yllre I BIIIJ'dnlnil, 
der ell Otn. lor Alvor l!tulde 
Oru& lor dl'L f e J. 

de 

De danske Soldaterforeningen 
Pællf!sudvalg og Marineloreningen 
har IlIlel Tilladelse 1\1 en LandS· 
ind91 mllng - Soldatens og Otlogs· 
gule n:> Da~ - der har til PorM 

DEN DANS KE 

TORførtr flytter, 
Tog/ører Q. B a k, 

!lyttes elter Allsagning 
fra 1. Pebruar. 

LANDMANDSBAN 

~Ii~ " .. .. 
II I I ,1 l : ~ ""000.._ 
• II, $ t tt.-. S4.,\IOO..OIt 

THIITID APDII. . 
'liz' . : Nr . ....... ..... ,....-,.... .... 

I I :: I I , 

t ... 

. rgøDleT , 



IInll 'I "ybIl ."m lilie, MYII,lI"h. tI 

"./1", I", """11'. "",." ",~tI 
-II., 'h/l'''''''VIII_II., thr. K II II h q,., "I"AIIJull'"'~ 

/) I. q ". K.,,, AI II.,II11"kllllen, '.AU' ".,,,.,,,,,., I 
(JIM.". Hva"k/lIll. "M ."I.,~, '.IV'" k,.II',,- Nt/'. 
v " ., K, '1I,'urll. ".1111"1111"'" 

""" 1/"11" MM'" hlnv kil" 211 A., ICI. It." •• /l.,' •• '111' II.,UI, "I'.'AIl"' '" 
'"I"It,~fI.' ,,,, ., 'I""" 1""11" III ,',,' IIU He" 
"'"'II~J,,.k III II/J1Il/". IJa "." vll,J. ,"'/CI/J"" /I 
VIII'. 1.",,, •• K'''.II I'J411 hM 'U" VIII" ""/u, 

II •• , j , lI/m'III'.' kUli ~, "", 0""''" hll,J ., "n, . "" ".'" IC."".'" /{II,I" K",.. ",. "!!" 
VA' HAll'" II" 

" 

•• "IIII/bud.Jub/II,., J Ø.'erIJd vlrko"mb.d 
,HU"U • lr"d~I • ••• r r", Il" /,II,,,,,,,.,hUlJ .,.". K I, , • " ., k 

II u Ir y, f II. ØI'MlltJ. tI"n ""'" ak.r. O" • 
P~I"lInt h" lø/,. 411 II,,. Ju'" "IHIJukum 

...:...=.;.;:::.:.:.:;.;.~~j;;ln::r.~':::'~;:f:. flllllh,lt"b, 



IIKKI IOt!, 1'1,; 1+ .. ·"5· .... .. • 

Minebøje ved Thisted. 
UforsiKligc Dreoge slæbte 
Dq!.l hjem i deres Oaard. 

Politiet i Thisted fik i Oaar Med. 
delelse fra en ængsteliJ,!' Dame om 
al der i en Osard I Dr. Loujse~ 
Rade 118 en Landmine, som nOR:te 
Drenge havde slæbt hjem . Ved 
mermere Eltersyn al Politiet og 
Kvartermester BU8Ch viste det sig, 
at den lormodede Mme var en 
sorl, pigget Bakelit-Bøje. DrenQ:e
ne havde lundel den ved Strand
slien. 

Det var en Anlennebøje, der 
bruges til en speciel Konstruktion 
al Miner. Bøjen Ilyder pas Vandet 
og aærer en Antenne, der fører 
nt'd lil en Mine nede i Vandet. 
Naar Bøjen paasejles. eksploderer 
Minen. 

Hvorledes Rejen er kommen IOd 
4 Thisted Brtdnlng, vides ikke. 
~l)~r var slsaet flere Huller i den. 

Der msa alter en Gang advart's 
.mod at berøre Tmg, der skyller 
lind ved Stranden. Bøjen kunde 
,lige na tet have været en meget 
,eksplosionsfarlig Tingest. 

'Varetyverieroe i Thisted. 
Bndnu har Krimlnalpolillet I 

ThIsted ikke modtaget Resultatet 
al Alhøtln~erne af alle de , Vare
tyverlaflæren hos Hans Jensen 
indblandede Personer, der er relst 

.... _-'Il!!llo Ira Bgnen. 
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ormcntlig 

II i lIovpdjlnrll ' I, 
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li I hrtpl'middag. 
lir Cf'lIlrllllw. ty 

lin !f·d \"111' f' lI 

lillI' j HiH Till ,!I·d 
r1lr I': II'V, WillI' 

,ICPlI gik J J \/ 11 
fhl"JIUhl1lf" 11'1 

'II, ,J. I' ,Jnk/llr 

{(>/"('>;St'I(>c!Q Ung(' og .,Rlrlr" hul' Ad
gang . 

Minelignende Genstand 
ved Strandstien. 
En llliJlplignendc GQnsland <>1' dr<>vpt. 

ind ved S trn ndstien i 'rh ist.ed, hvor 
nogle 1)reng(' har fundet den og leget 
med d<>n, Politiet blev gjort. opmærk
som paa, at Ilrengene havde ell fiaadan 
Ting('Rt, og nu er den blevet nærmere 
undcrsogt, Vet v iste s ig , at den var 
ufarlig, men ingen kan vide det lT1C'd 
Restemthed, og der er Grund til i 
denne Anledning al advare mod at hL'
rpr(l snadullll(, Tingester, der driver i 
IJll. ncl eller fll1(lcs pnn Land, 

Hen stedlig(l Minur, Kvnl'tenne!\tcr 
Rusr.h, har undersøgt Genstn nden, dcr 
Cl' kuglerund, lavet af et Pres!\eslof 
og ({JrsYI1('t. mNI blllun I-I orn , og han 
fOl'kllll'Pl', at det 1'1' I.'n lmalmlc1t An
tf'nnf'hoje, J 11'11 IigIWl' fuldkommf'n (·n 
lilli' Min(>, OSt fnr!\t" Gang, Minøren var 
s tille't. overfor ('Il uf dron Slags, gik 
han mpgrl (nrsigliJrt, t.iI Værks, Nu l'r 

man klar over, at. cI"n ' ('r i Rig sl'lv 
ufarlig, bprc'gl1f't til at hærf' ell Tros.!i(', 
cI(l1' gnu r !led til ('n Min<" "om ek.!iplo
df'rrr, Ilunt fløjf'n bliv('r pnn!-icjlet. 

Byggeriet paa Thisted 
Sygehus. 
\lIlmi ngf'1l nr fil' indknl1l11f' TilIllIlI 

)11111 \dlf'jrll'1 1111'11 l11flr l'hlillJ.(' ar \"",
/'I·I ~ fll ' J Thi l'il"d T1Ihl'l'k1lIn.<.;"hn.!iJ1i1nl:-t 

__ ~''''''''''A ft· 
, , 

s 

Rv 
Ga 

s 

TI 
T 
h 
r 
11 

sl 
T 
11 

sk 
111' 
I( 

:l 

Ft 



.I'fæ • "Il r nan l ue, tor han skyiler 
Imll en Ganjt mil Aarct - og saa i/.lJr 
han det hele Dllllen" . s 

T 

iog al 
r midt 
range 
ja~~ Merklægoio2stidco forkortes. K 

god Statens civile Luftværn meddeler, til 
uden at Tidspunk.terne lor den daglige a 
~d~n Mørklægnings Ophør og Paabegyno k 

e Ig delse Ira l. febr. er lasIsat til hhv. 
lor Kl. 7,15 og Kl. 17,30. 

ende 
gav Vellitatioo i Bedsted. , 

k lor Ved en Licitation som Bedsted- I 
være 



M.rlll_anlna_n b_a,nder 
I Aften Kl. 17,00 OR: vater til KI. 7.30 

f'ærdøel.lygterne 
slukke. 8.03 

lænde. 17,13. o~ 

35 Sække Cement 
stjaalet. 

Men Tyvene 
sig pa. dem. 

brændte 

Bn Lastbil, der skulde til Han· 
sted med 35 Sække Cement, kørte 
i Tirsdags i Grøften ved Tved, og 
her stod den om Aftenen, da en 
Del Arbejdere passerede forbi. 
Tre unge Mænd, en Chauffør fra 
Vendsyssel og to Arbejdsmænd 
fra Mors, blev enige om, at her 
kunde nemt laves et Kup, og de 
kørte om Natten ud med en Last· 

senere lev: 
rene Slagg 

Kriminal 
nogle A 
der lø1er 
talt omkrl 
Ton .Ko 
taget en J 

Det er 
mede M"1 
har hente 
de fik gu 
af med f 
havnen hl 
de smurt! 
e.1. poo I 
denne Vi 
"Pillekok! 

Poredrag 
Sociald 

Sned sted 
dragsræk 
sen, Thi 

bil, som Chaufføren til daglig fører, over em 
og hentede alle Cementsækkene. 1 

De korte Cementen til Nykobing.! Anden I 
og her forsøgte de at sælge den. Landb 
Delte var ogsaa ved at lykkes sendt dE 
dem, men Køberen blev betænke. Clrkulærl 

lig ved Sagens noget mystiske ~~:~~s~ 
Karakter og underrettede Politiet. Landbru 
De tre unge Mænd blev anholdt af 14 D. 
og fort III Thisled. Ingen af dem 
har tidligere været straffet. ..Den III 

offel 

Svindel med Pille koks. 
Har de 'række Pyre ogsaa 

værel i Thisted? 

I nogen Tid har der i flere Byer 
været drevet en ret omfattende 
Svindel med PIllekoks, idet entre· 
prenaole Perloner har udnyttet . - '- • • 

Bet er 
Ulle Napl 
Teater. l 
Arthur Jl 
fra filmer 
frk. Heil 
Sæsoner 
i Titelrol 
Kone frll 
Herrerne 



'ensen, Marius -14 nye Ivrearemm"r·"'. ---... '~. -
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mø' 
Til I'ebru.r· 
Bestyrelsen, 

hen til 

Haosled Kirke lukkes 
paa Søods!l'. 

til 
ou 

Hansted Kirke vil indtil videre tr 
blive lukket, og paa Søndag KI. 15 bu 

en I Dages holdes AlslutninRsgudstjeneste, ~i 
ven hvilken Provst Hjortsvang og 
Pastor Mehr prædiker. , 

Kirkens hellige Kar og andre ke 
Ejendele _ Lyse~roner, Skib, Bø· 11,1 
ger m. m. - overtøres til Ræhr l 

. Kirke. Det lors~ges, om der gen· de 
at I al nem Ministeriet kan opnaaes en Ikll at Smør·, Ordning, soa Kirkegaarden lorbli· 

ver ubeskadiget og Begravelser GI 
mente, lortsat kan loregs.. Menighed~- s"l 

Han- rdadel opløses, ~g Provsten og I 
Sognepræsten lører Tilsyn med de 

nok, Kirken, der naturligvis skal holdes Ik~ 
lav. ved Lige. 

kun Hansted Skole lukkes som be- Sk 
dog kendt ogsaa, og dens to Lærer by 

lIytter til Ræhr, hvor de i den nye 25, 
at P. Skolebygning laar Plads til Under

heldig visning al de Børn, der bliver til- Od 
bage i Hansled Skoledistrikl. go 

at en 
være en 

Hus· 

lælles 

Andel •• lagterlerne. Land.· 
notering 

fasts.ltea I Dag til 248 Øre pr. Kg. 
Vægtgrænae 60 Kg. slaolet VæRlog 

Afdragene for Under· og Overvægt: 
4 
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Tre 
tyveri fra • 

I 
De forsog'te al s.'l'lg~ C<,menlt'l1 i Nykøbing, men blev opdaget. 

- Bil med Cement henstod i fh~l'e Doge pfl.'l. Lnndevejen. 

Det er efterhnnnden utrohgt, 
hv~d der kan stJæles og under 
h':llkc [i'onner, det kan sl,e. Man 
fri stes efterhaanden til at. sige, 
at Frækheden ingen Grænsel' 
kender i denne KrIgst.id. l nær 
Fremtid skal Relten i Thisted be
handle den tidligere omt.alte sto· 
re CementaIfære fra Thisted, 
hvor 1000 Sække Cement ikke 
nanede de rette Steder hen, men 
forsvandt. Ul alle mulige andre, 
og i Gaar blev tre Mænd anholdt 
for Tyveri nf 35 Sække Cement 
fra en holdende Lastbil i Tved. 

Lnstbilell, der havde storTe 
Læs eud de nævnte 35 Sække. 
havde holdt. pau Landevejen med 
Cementen pan i liere Dage. Bi
len var ganet. j Stykker, hvorfor 
den vm' kOlt ind til Siden, mon 
de tre nævnte, en Chauffor og en 
Arbejdsmand fm Mors Mmt en 
Arbejdsmand fm Vendsyssel, deJ' 
et Par Gange om Dagen passere1' 

Aar, :Mølcnne~tcr V. Pedt'r<ten, Hør
dum, 4G Anr, Gdr. Otto :"IIelIl''', Hund
borg, G5 Aar. 

I'aa Søndag fylder 
Gdr. P. en ... Ll1u~t'\('n, EJ~w.J, 74 _\ar, 
Chr. }'rd('J'1jl'1I (Ludvj~'{'n), GJæn;høl, 
7U AlIr, 110<>1 'man" .\nJors C Pt'd.'r-

forbi Sled('t, havde bemærket Ce
menten. I Tirsdags fik de den Ide 
nt stjæle en Del af den, Chauffo
ren standsede sin Bil, da de kør
te forbi, og de "lossede" dereftur 
de 35 Sække over pna deres eg~ 
Bil, hvorefter de fortsatte tIl 
:;\ )OI'S, nærmere betegnet til Frol!
lev, }wor de opmagasinerede Be
holdningen. J Gunr korte de med 
hele Ladningen tIl Nykobing, 
h\'or de forsogte ai sælge den, 
men inden de havde fanet afsat 
&'UL meget som een eneste Sæk 
Cement, val' "Fidusen" blevet op
daget af Politiet, der omgaaende 
anholdt de tre Mænd, der ikke 
tidligere ha\'de været j Konflikt 
med Politiet. 

De blev overfort til TWsted, 

I hvor de i Formiddag o\'erfor Kri
minalpolitiet har tJlslnaet Ce-

I 
mentLy\'enet. Man regner deref
ter mC'd. nt de bliver losladt. 

_ ~n...Jilll.1lI ' • 67.Aar l 'lgker And. 

.""1 
Sognekommunel'lle ·1200 Kr. De 
hidtidige lndtægtsgrællser har 
,'æret IH.'Ilholds\ ig 5200 Kr .. 
1900 Kr. og 3700 1\1'. F01'Jl1ue

grænsen 8n~tlt'!'I for enligtstillrot> 
l'er$On('1' til 12,000 Kr .. for Fa
mili('forsorg'ct'(' til 17,000 Kr. 

• 

THISTED 

Ej.riD!, 110m 
Bromlerslev, 
Kørsebubeld, 
Bil og 
tøj havde 
ningen al 
mer Jensen 
og nar 

ansatte. i 

PriSmle 
",ed l. 
ved og 

Grise 
Søer 
Polte 

var tilfort 
I Kl. 
Polte 



--::onrlelsesrest- I ;A;rlJejClernes Por
samlings bygning. Redaktør Knud
sen, Nykøbing, taler. 
• 

Oymo8stikco i Ræhr. 
Ræhr Centralskoles Gymnasllk

sal blev ved Nytaarslid taget I 
Brug til andet Pormaal, men nu 
er Salen Igen bleven fri, og Ren. 
gøringen er forbi, og paa Mandag 
Aften genoptager Gymnasllkfor
enlngen sine Aftenøvelser for 
Karle og Piger. 

. . - - ... - - - .- - - .-
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