
-
.... 
~ Te6t, 
lI'ligvi~ 

j! ! 
HTX 

. " ' .. 
tabes 

l! 
Grund 

./ 
i det 

thi ,. 
6. 10. 

ID'" 

jk~ 

r. ler 
Kb6, o. 
Igs-

Meddelelse fra priskontrolraadet. 
. al rIser pan Flerkrll!- 2 

Makslm P 194 ~ ophæves de under 7. Ok. 
d den 15 Januar '-' 

Fm og med Man aS . isel' pall Gæs og Ænder . 
tober lD44 fasts(llte Mllk:l~~~rrfnstsatte Maksimalpriser pua Hans, Unge 

De under 27: Oktobe ) r fortsat gældende. 
HRner og HonnJ~~'~sJ:rD:k4l0reatet. den 13, lanuar 1945. 

I edrørende Ændring af Sirenesignalet for Bestemme ser v 
Alarmtilstand. 

'e M 'ndighedcr er der med Virkning fra Mandag 
Af vedkommen~ tr,st 1206 fastsat den Ændring i de gældende Vars_ 

den 15. JalluarA1' 't'l" t'ond fremtidig lilleendegives ved el Sirenesignaj 
lingSreglcdr, ni J k~~~;aln;c' Toner af 12 Sekunders Længde med Pauser af 12 
beshwcn e a . ./ 2 k t t Toner af 22 Sekund Sekunders Varighed (il,ke som 11ldLJ ons .an e en 
Længde med en Pause af 16 Sekun~e~s V.arJgh~d)... . 

S!reneslgnalet (Ol' Alarmtilstand VlllOvr.lgt blive givet I. samme Ti~ældl! 
som hidtil, og Indforelsen af det ændrede SIgnal medforer mgen Æn.dnngel 
i de hIdtil gældende Regler for Befolkningens Forholden ved ;-\.larmtllsland. 

Statens eivilo J,nfl.værll, (lell 13, Januar 19Jo. 

Bekendtgørelse vedrørende Pristillæg for Grønkaal og Porrer. 
I Medfor af § 13 j Lov Nr. 472 af 28. November 1942 om Priser, m. v., 

Jfr. Lovanordning af 21. November HH,I om Forlængl'ise af nævnte Lov, 
har Pnskontrolmadet bestemt, at Prisernc for Gronkaal og Porrer ikke 
maa beregnes højere end overensstemmende med følgende Bestemmelser: 

TlI de i Prisdirektoratrts Bekendtgon'lse af 2. No'·cmbu 19-14 ved
rørende Priser for Vinlcrgronlsnger fnslsollo. Grundpriser for Gronkaaf 
og Porrer vB kunne lægges falgende Pristillæg pr. kg for 1. Kvalitet: 
Gronkunl: 15. Janunr 1!J,IG 10 Øre pr. kg; 19. Februar 1945 15 Ore pr. kg; 

20. l\larts 1945 20 Ora pr. ].g. 
Porr>c~: 15. JanUar 1945 20 Ore pr. kg. 

J TlStll1ægg;ne for 2. Kvalitet er 50 pCt. Invere. 
I FrostpcTloder kan dl'r cIter nærmerc Hl'kendtgorehe fra Prisdirekto

ralet forventes givet Tilladelse til for Porrrr at beregne ct Frosllillæg 
paa 20 01'1.' pr. kg for 1. op; 2. E:va1Jlet. 

Med lIensyn Ul Pr/shercp;ningell wd Snip; fm Salp;sforcnlnFtcr, Grossist 
og IJctlllilj~t samt de OVrJRll gll'ldellde 1I1'~lenllllcl~er for S'llg af '·inter
to~I,;l8n~o~ henvlscs til Pri~flirl.'l\tornlet~ llt'l;.l.'ndIR0fclse ar' 2. I'\Oyelllber 

,jfr. SllllSUdt'lll.!(' !or 'L Nowmber lU II III{ J)aMhladt'ne for Sm1Ulll) Dato. 
l'I'Jslhl'okwr:~t('j, den IJ. Jnnunr 19ti). 
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~""I! AIlIIIe 

kredsen 
holder lormentllg Repr.senlllnl

skabømede Send8Q d. 4. Pebr . I 
Thisted . 

-----. -
Søndblerg 

holdt Møde. 
- Mødn 

Amt bevU~1 
Et Andrag 
Understellel 

Urne Ul [rIKSI.orer. om Tilskud 
Oll et meget slorl Anlol Po.t~ - O. A. 

huse Landel øver hor olvl l l Breve puny Anm 
III Ktlf(llanger, der opholder .11( handlJng VI 
I Lande. med hvilke der Ikke er med Komn 
normal POfllforbln<.lelsc for Tiden, PIerlal en s ~ 
hltr Oan'k Røde Korø "lori POSI- Iø.lc med 
oM: Telcgrolvlt,enel opmærk,ol1l Sagen henll 
PU, al delte beror pall en MI.· Komm 
lor,luel,e. - 46 vllr I 

Der er derefler frll Oeneral- '''IKende fl · 
dlrek,or.,el "Isllltel olle POllhu l e 70,000 Kr" 
en IletlIllIg MCddclelllo om, al In . 2800, 1\ 

Breve III KrigslallaM OM h,lcmlc, krævnlnH: I 
rede kan mocUAKclI Ul clllvcrl lIj.(nede Sk 
Lind I hele Verden. II Aor) Ud 
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f ."l;;(',- t~l"li1'lj:'<' _" 'F,'\r.'I\. (,~"t .. v 
'-:n.'ll'l'~"n. rn.n"~M,,, ~m. T"~N'1nin.p; 

1TW'.i; $It \l:<'itA}"" .~('( 'r'<; <,\'('1' t;(t 'Fi~ 
",l( N\ -"""lYl i'r .~(','1 ... i .'- "NI.;; 'l"b. :r,t'flI· 
l'$r M $\;: ..... 1 p, 'KAri ."t Lal'~ :M&rti1'lUS 
1.: iL .. t"'f\~Ml.. -iH,n 1",'m. o("-N'i'll'r l:nd }'I'IA 
«li (-'ntIl1<' ... f }"'iAAn-ifOl dt'T' has\"!I" we--
1'<1 't'M .,J", 't 1f1.'r' H"r,~t'hfl.lmtl:'\kC'rnt'- i 
lLrt,<;},1I1l>., l O'kt,<,,'h6r ,"l,r 1\ ,-cmhcr ,~r 
$. Fi,,~rnf' mM t' ,JtJllO:'f"l!"t' .af &!. 
$lflJkt t l ,.:~ 'Rl~, hWIT' de pk3Mf> 
*1' 'N" F'.a.:-~t M't r T(IT;-.k ,~ Knlk-r 
'F'kt".aJl~..ø~ (tf.'" d ae ha,'d .... hjul--
t :n~ ~ l"lli ....... ,'m'en., l".'\A llh~k(lttl

.,tN"Tlt' "aT 'k.o-mlfli*t "1 l At liFf:'i' pl\a (1m--

11"(>nt .r.c1 AA-tnlTli" stim h,imnme i d(T'i'J; 

1l..C'1'TI R~ F.fl('ot' 'Rrrl'4 nin~:n f~T't('s cl" ... 
o~<n rH~ku~.J(m rom, h'\'orvi31 m!lll 

.;-.l.;nl.ll' nl{(..'>i" l" l'{'n ngm. ia"t n(l~k 

.. wøit~ at ~ bard<" ~rt' di't.. r.g at 
liN lt:!1ame~ dl N'.L '!' hUl".lf' lIh~mddf' 
lØJ" R;rt.."'bAl~ F'i,~ ~f.m'~- ,-~, For
'Ina <n yar . 'dll1.i Y,drtand"r af 
Ta-n~ ~ M,n('de. Si1 h,i" n~ZQ
hlllmCl"M' (!n Ganr f;k1.lldfo hji:'.In ~ 
, l ilet ~N' af Rt--b •• nJ::', a.t de 
havde d~rt'!: F'nl;'C'n· Jt- }"It t \'~t.ll.c:es 
dn'~ (ir at 1~N> d( nnt'. 

C'lmts:v A.nd~ f!"cn\:. til Formand, 
Ol! t l B~t~"'l'('h:Bl lU'Y. Chl', F~by. 
(luf .·':ndcl"!"(,n, Ki(>l~ 1"t11'r .1 (Mm og 
T'C!t.l'.l" GNmkjÆ>l'_ Flt'1'(> ni dl> llft'lUlt'Il1k

lk:;trT'i'l!lcstDt'clC'mmf'r lU!ld(' \:ki:'ll'lod
tJq;f' Gett'l"Jllg. laM dl' lurr l,;I'Iht Kutte 
o~ agt ;- at forh1h'T Hirt.:ihals. 
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Enkellmandsturneringen 
i Skak l Sydthy. 

Sydthy-Kredsen indenfor Thisted 
Amts Skakunion spillede i Søndags 
i Hvidbjerg for nt udtage Spillere 
ti! den sidste Dyst i Thisted, hvor 
Vinderne fra de 4 Kredse, som Am
tet er delt i, modes og spiller Slut
spillet. 

Der blev spillet i Uglev den 19. 
Nov., i Hurup den 10. Dec. og nu 
i Søndags i Hvidbjerg, hvor der 
deltog 11 Spillere i A-Klassen, 6 i 
B-Klassen og 10 i C-Klassen. 

I A-Klassen stod Købm. Krabbe, 
Uglev, Emil Laursen, Jegindø, og 
Købm. Laursen, Jegindø, lige med 
hver 4lh Points, saa der skal her 
en Omkamp til for at faa Spilleren 
frem, som skal deltage i Kampene 
i Thisted. Nr. 2 blev Allan Hansen, 
Hurup, og Poul Christensen, Uglev. 
med 4 Points. I B-Klassen stod Chr. 
Jepsen, Hvidbjerg, og Mads Gram
strup, Hurup, lige med 4 Points. 
Ved Lodtrækning blev Mads Gram
strup udtaget til at spille i Thi
sted. Nr. 2 blev Hartvig Pedersen, 
Uglev, og Peter Hole. Hvidbjerg, 
med hver 3 Points. I C-Klasaen sej
rede Johannes Krabbe, Uglev, med 
5 Points. Nr. 2 blev Alfred Amby, 
Uglev, og H. Lillelund, Hvidbjerg, 
med 4% P.Nr. 3 blev Erik Jørgen
sen, Uglev, med 4 Points. 

I Forbindelse med Udtagelses
spillere afholdtes Generalforsam-. ' . 

LBerne har Mødepligt under 
Flyvervarsling. 

Kraftig lndskdden i Thisted o\'er· 
for de, der forsømmer uden Grund. 

Det er efterhaanden ikke saa faa 
Flyvervarslinger, man er nanet op 
paa i Thisted. Inden længe kan 
man regne med Nr. 50. Det stigen-
de Antal Varslinger stiller natur
.ligvis store Krav til Luftbeskyt· 
telsesmandskabet., af hvilke mange 
har været med lige fra første Færd, 
og man har som udenforstaaende 
ikke altid Indtryk af, at Mødeplig
ten opfattes som noget absolut, 
selvom det naturligvis er et Arbej· 
de, der af de fleste opfattes som 
en Pligt, der ikke uden meget lov
lig Grund kan forsømmes. 

"Vi er da heller ikke oppe pau 
100 pCt. Mødepligt", siger Ritme
ster EiLskou J e n s e n i en Samta
le," jeg vil tro, at 80 pCt. passer 
bedre. De fleste af de, de!' bliver 
borte under Flyvervarslingerne, er 
Gengangere, og for Fremtiden vil 
de der forsømmer uden lovlig Gr., 
blive overgivet til den offentlige 
Anklager og tiltalt. To Mand er 
overgivet og vil faa deres Straf og 
andre, del' forsømmer, vil lide sam
me Skæbne. Der skal mødes under 
Flyvervarsling. 

De glatte Kommuneveje. 
Kommunevejene er de fleste Ste

der meget glatte, da der næsten ik-
UQ :(,-"..:100 "n..D . .l ..... _ .... ~.o llo';' - ..... -..:>-.. -"'-.... 
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En anselil/ LenlorbeJdse 

i Nyk.bld~. 

.tores m'ndre. 
,om Porenin!!" 

Nykøbing BYfaad har - pu 
Foranledning al De saml/. p"" . 
lor Henvendelse lU Mlnj~le· 
rlel der eller r Villa paa Frederiksberg 

sprængt i Luften 

og 
Der kom 

Hansen, 
I Jubl. 

foruden 
Venner. 

hnde I 
de ældre I 

.o-so, 0l 
Plllor 

I 1-
Leonlnglllofhold, 
Haurum :10"" 

Prclllekonlorel hal den 
havde m.n højere SS· ot/; Polllllører I 
Kr. om Danmark meddeler: 

,I,mæ"~der Del SIkkerhedspolIH har 
Ugen , al Villaen Marlens. 

vat der blevet var PorsamllngSSled 
PamlJlcforsørgere i Terrorgruppers 

Kr. III ugifte. Personer. Den 13. Januar 
Dee 15. December kom Iku·11945forelogesen~""U'd'''',~ 

lærel MInislerlet, Det hensllJ· I. ovennævnle vm" som 
lede, al man beta Ile V8~lmændene Direktør Chr. WInther 

Beløb, hvorom der var op- fandt man I 
I Enighed ved Porhandllngen 

med De samv. Pagforbund. Her. 
vor el 

flere okHve 
etter skulde Timelønnen 
mellem 2,65 og 2,90 Kr, 

Orundlog al de 2,65 Kr. j 

e 127,20 Kr. Uge for 48 
Timers r 

og 
lou 27,20 Kr. 

for 6 ugenrJlge Vagler, 
er der II, der med 

onden Nat vil laa 74,20 
28 Timers Tjeneste. Der vil 
mere blive gjort Forskel paa 

I af gille og 
t UJtraadre '" em,ml 

Sukkeret til Bierne. 
Der forhandles om en ny 
Ordning. 

de nærmeste 
I mellem 

og Biøvlerne om 
lor det indcvlll_ 

Biavlere har 
den I 

'~-L;:d" Den 16. Jaaui! 
Villaen detlot 

I paa Poransrllt. 
tyske Sikkerhedspoliti. 

Difterien 
i København 

---
IIld.te Uge YI.te Nedgang 

I de nre Tilfælde 
K ti b e n It a \' n. (Prlnl). 

DHteriepldemiell l København 
at være i Aflagende. I Sid. 

t Uge lorefaldl kun 26 Tilfælde 
40 I forrige URe. Af de 26 

indlagte var 18 voksnl', deral iS 
Kvinder. PIIa Blegdamshospllalel 
afgik Io Dlllerlpallenrer ved Døden 

voksen Mand 0R el lilie Barn: 
al dem var vaccinerede 

• , • &f! Vi"dud I 
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klllre sig i en længere Perioc'e afbejdea dE 
uden de Varer, som Mærkerne Ugen i rabl 

under Krige 
giver Adflana til. stor Produ. 

VaRtv..,rn i VøoK-Tvorup. 
Vang - Tvorup Sogner.ad 

holdt Møde. 
har 

tende Tillør 
sidste Tid I 
ind8kr~nke 

ArbtJdsministeriet lIodkendte Ny dant 
OmlæRningen al Bivej Nr. 5 lom 
Beredskabsarbejde Landbruk omi-
nisteriet godkendte, at P. Højes 
Ejendom i Sjørring Sø overdrages 
tit johs . Søndergaard. Det ved
loges aloprelle VaRtværn i Kom· . . 
munen under Ledelse al SOj.!ne. ! 
lORden . Kommunenl Over~laR lor 
1945-46 vedtogea med 'amme 
Udskrivning som sidste Aar, nem
lig 56,000 Kr. 

Da Huslejen blev 
forhøjet 

Var den bereltlKel som I'øl~e 
øl 'rivilllK Overenskomst? 

"Otte 
teatre1 

Bladhandler Carl jensen, Thisted, 
blev ved RotJen i Thi,ted • • t un 
der Tillalc lor i April Iq43 Ht have 
lorhø)d Lejen lor to L.jli~hcder i 
si" Ejendom Kaslet ~8, uden at 
hall havde laaet Kommunalbe8ty· 
relaen. Samtykke dertil. Hø" idølr.
tes en Bøde pa. 400 Kr. og døm · 
t, 8 til at betal. Vognmand jø'gen 
OrollkJær og Pølsemager Verner 
SchutJz hve, 120 Kr. 80mlo, meget 
e,lagt Leje. 

Dommen blev appelleret til 
e.tre Landsret, hvor den i 088T 

soger at 
under 
den, øt 



Mere Flyvervarsling. 
1 Aftes Kr. ca. 23.15 blæstes der 

Alarmtilstand i Thisted, og faa 
Minutter senere led der Flyver. 

I varslin~. Der afblæstes efter ca. 
tre Kvarters forløb, men korl eiler 
blæstes der igen Alarmtilstand. 
Afblæsningen lød ved 1,30·Tiden. 

at Sangforening I Arup. 

stjaalne 

være 
Ratione. 
det kan 
bruges 

hel· 
d 

at .kulle 
, Perioe e 

Arup Ungdomsforening haf dannet et 
Sangkor pas ca. 20 Medlemmer under 
ledelse af Købm. Karl Jensen, Amtoft. 

Morse Tekstillabrik paa halv 
Kraft. 

Eller at have ligget .tille fra 20. 
December til 8 Januar, genoplog 
Morse Tekstillabrik i sidste Uge 
Virksomheden. men indtil videre 
arbejdes der kun tre Dage om 

er und! 
meget I 
tand ske 
ti: Opdr 
fyringen 

Reds 
fond · 

An 
in 

Pisk 
taget 
lndsku 
sk,bsf 
som f 
kontro 
inden 

Pon 
tage, 
bageb 
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Overordentl Foranstaltni • 
SKARPSKYDNINfi 

Der afholdes Tor.d_g d_n 18. d •• Kl. 9-11 lnfanterllkarpekydnlng 
I km vestlig Nore med Skudretning ps. Non Sø. • • 

-men 

Køb Deres Ost her 
Vi har et meget pænt Udvalg 

OIlRITZEN 

.13e s.ktJt :Deltes. 
Væcdipapiltelt 

ved Opbevaring i 

nt epot 
De Iritages lor EHenyn .1 Udtr.\ning og 

Klipning .f Kuponer m. v. 

n. "-" .. d. KUDonbel . b indsætte, (!1iI Deres 
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ab. 
o Viggo N !( l se' 11, 

de Knald(('rgtHlI'd for 
havde udr" Ul'1 lor liln 

mUlle 
Skaalum, Thil!t('d, 

ri Kn<lkk l' r~aard var 
Mand. og del var en 
me I han~ smukke 
en Interesseret Mand 

pørgsmaal, og Jeg har 
er om ham _ Fra ~cn 

acntt'rer, \"II Jeg sige 
ans Minde 
er en Mmdesamm..'n
For..amJin,c:shus. der 
sle PJad.~. H er blev 

dNaler 
arg Erik se n , T øt
"arme An('rkendelsc 

s Gerning ba;Hle -;om 
for hans Virksomhed 
1 Andd" k ass{'. Han 
til a t lægge Ryg og 
n fandt d et t iltrængt. 
et, gavmild og gæst-

Hove And e r se n , 
den tomm e Pl ads, 

~
terl Od . 

e n s e n , Els ted u d
e of(c ntli,l:l"e H'verv. 

l yde h a ft, sk ulde n o!t. 
!:andre. m en d'·n .,'Il('

t:thcd og H jælpsom._ 
I 

b lg 

Rammer 
R ØNSBÆK 
~ade 17 - This t ed , 

~ Hablt 
~. 

, le08eO .. 
Amtsotu"de 

.rbeJde garanter. 

::iølvbryllup. 

r'lrfi.t~ dl'11 :27, .Jnnullr klln Chl' 
" lHdhn 'l'lt J [ u.-;trll, lirunlp, 
f'Jr,' :-;ohhr}'lIup, 

Atter F lyver varsel 
i This ted_ 
Det nye Alarmtil s tand s-Signal 
i Brug for første Gang. 

lJ .. u Llnzp \[armjwriod,> i Thi"tl"d 
.\ftt·,~ hl"l' mdlt',h'\ mt'd dN O}'l' Si~-

~I'L.[, f'l!' . \ [;lr~lliblanJ, Ill'rnlig tl'" lhl 
l :->11'''11''11 , St."h'! for lo, 1)"1 Ily(' Sig
n.1.[ har l In'pI'\ F aJd l1aar man 
l.1'n'r !Id i h;d\"! ,-;'/vf'nd,' '1'il.~land _ 
"II l~hl'haZl",g- I.ilt!t",[ nu.d :-;i.~nalpt 
[Ol' f'1~\",'r":ll"f'/, id,·t dl' In' Jhl pan. 
·ltl'l'r 1~ Spkunrll'!' lOd"n for 1'\ , l illlIt 
hli"!'r' li! /'n .<;tig-I 'Ilt!" n~ faldl'nd(' 
Ton" - - (Jlllvnl! nogp! mprp langolr'uk_ 
1.1'1. I'IHl F!YYl'I'\'al',~h,t, d,'r nmfnltl'l" 
] ,-J -Hi J!~'I l·f[l'l' hioand{,1l illd('n-'fol' 
N .\linul. 

"\ IaJ'Jlltil;;trtnrlvn hlpv giv!'l K l. 
~;I,I~. og 1\.1. ~:l2,) O\'l'T~ik mfln Iii 
l 'IHI'n'ar_~('I. som afhla'sth KJ. ~1,On. 
S"'PIl!' l;il' Sil'l'nl'rJll' Lll"'l'l la\'"" pf
tPI' .\fhJil'.;nill;!l'Jl, fUl' (L·r alt"I' hlpv 
giwl ..\larmtibland J\:1. 0,12, og: dl'll
!lI' .\I;!Z'llljwriodl' ,'arr',]l' til 1,~,Y l)"T 
nU' l'n Il"l I)n'l'f1y\'njn~ i _-\larm_ 
}l"ri<ld"rm', 

FOl' L, n.-:\Jand ... kab<,j \'ar df,t l'n 
f!',gpI dn1jl'rl' T/ll'n pnrl for ;,uHln', dpI' 
\··1 ,l{ik til Ho, da F'tY"'prnlr,,!pt hl!'\' 
Hfh!;i'''! 1._ B,-.\lallr!~kalwt blp\' Ilt'lll
Itg ,holdt i n,'I'I'lhkab, inrltil rJer PIHh'
ligt hlt-" bla-"I af KJ. 1 ,25. )lan \"('0-
h·dp h\'f'rt Ojl'hlik Orrlrr'n til 1;'J)"\'l'r
\'01' ... ,,1 fOl' anrlpJl r.:an~, mt>1l rko udl'
hh,\, ,!l!s;t:\. 

Fh','prI':lr ... !(·tkom Raa s"nl, al r!t>l 
ikkp 'J,!f'lll'l'"d" ArU'nJin'l i R\,Pll ,",1'_ 

~l'llrli~l, !i).!,', ... mn hf·n,·!, iH .. T/Jg-,1ral~
~!'n 11"1'0I'!+''', Sid .... lf' .\ft,>nto~ ~2,1 t 
\'al rP][idi~1 inil,>, Ratli'II'1l var af
UJ'udl Ira Kl, 21,21 til 21,1:>, 

ful' 

Kirketa, 
Ha l~dcten 

er skaffet 
1I,"I[",ll1i, 

1."111<11111'1 l' 
all,' ,h, IH'1I1 
\,ln ... II'1' n" 
Bl'Ug fol' I 
Bnrllodninp' 
Tu~illd Kro 
HOO() Kl', Il 

f,k'lll"mi l '""ij 
d t' PI'ngl'. '"', 
nOI'mal/' Fn 
M,'ninR'l'n a 
lil dl'l ko 
ig-pn 

:->])i,,,,,:-.II,\1, 
1'{>n"VIl. KOI 
P oul PilllIsI 
dl'l n r L,pl" 
)'\1]). _hmb 
!".I'n. n,\~,I'!! 

J-in!!"hrlll', 
lampc'!) nf 
"n'!>. ,,~ (; 
lI n\n"l) 

Skattel 
DI'n 

m, ncliglll'd 
~I'n, :-ikntt,' 
~\"n~n;11'11. 
\\'i li iall1. 
l.ignil\~j>n 
i Ft'hl'un r 
rnalL"k H'cL 

.) \'P,I 

}-;kinnpl'tlll 

:1: \"1':-; 

I 
I'T i T,b 

!l, fiK 
Khm 

':1. Mu 
_ 6. o~ 
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Bortlodning 

Flyvervarsel Nr . • '91 Gevinsterne ved 
Thisted fik i Aftes ikke Fordel fol' et Taa 

l t 
er nu afhente.t, Spi 

uven e - Flyvervarsel. Det var Olga Sørensen,. Ko 
Nr. 49. KJ. 23,18 blæstes del' Renaissancestolen 

Alarmtilstand, fol' første Gang stergade 41. Thi 

her i Byen efter det nye System, af Ninn Sørensen, 
og fem Minuttel' senere, KJ. 23,23 sted, Kakkelbord 

lød FI l
, :!"jielsen, Hurup, 

yverVal'S mgen. Afblæsnin ringshandler pete 
gen kom KJ. 28,42, men KI. 0,10 lampe ar F'ru A 
blæstes der Alarmtilstand, og den og Gaa.sen af Sv 
ne afblæstes først Kl. 1,24-. Det nen, 'fhist.ed. 
luftværn pligtige Mandskab, der I 
ellers forlader deres Poster ved r s l pl\lOTy . Gdr. øren . l 

Afblæsning efter FIyvervarsling, , .A.ar; Kobmand 
fik i Aftes først Lov at gaa, da 54 Aal'j Autom<i 
del' val' aJLhest for Ahu'mtilstrul· Andersen, Thisted, 
den. po.3tbud Moller-Pec 

Skon;tensild i Sennels. 

Falck i Thisted blev i Aftes 
alanl1eret til Sennels, hvor der 
Val' upsb\aet SkorstensIld hM p, 
Rytter Larsen. liden blev slukket . 

• 
inden del' nH' anrettet nogen Skn· 

ADr. 

l Al"'fEN 1 
Palæ--Thentret: 1-
Royn!·The.<ttret: 

hed og Low"e". -
Forlang dam 



,Overordentlige Foranstaltninger. • 
o • 

Skarpskydning. 
Der a.fholdes Torsdag den 18. ds. Kl. 9-l! Infanteri-Skarpskydning l 

km vestlig Nors med Skudretning paa Nors So. 

I 

af' 
M. 

1<1 
a 



nll" Il." "'~ dum, men IIYI1O:u<' , .. '. ~~. f UlM Ily" ......... I'" f r~le "u .. w _ •• __ , • , -. 

JndJ..Jn,,,.III"d.n lil R.nd~r., h~or lItH' • ,I synge. Olf h.n bleV min. ", hllr tillid SlIlIRluemme I Vugge. 
h.nl aer n bor. 8n D.ller er IlHI Llrrrr. Der blev hersel med Ul ~ gave. Hun slutter: fl!.r havde nu 

011111. II'" mC'd Skovfo,ed Nør"lIrd. Hov- el Par Aars Tid, og au OPd.g~= ... d.n cn smuk S.lIjllllemme .. . 
to, \l~".. m.rll:'j.!.udrn f YdbY· J!'g, ., Jei Ikkt kunde nORIlI, u~ Men ievriKI Vllr det ikke Spor Io; 

.. / ung u. el Air til og f,na' meget, III jtg li" nOli/:ct lil Oengll!ld 
Chauffør .f al Jeg SIId1ø væk Ikke kunde lor Ilt være den ynjl"e i Plokk en 

n~gel selv.,. _ Sud.n gik Tiden, Del var nemlig ikke S p o f aiov: d. 
Sn:e/Ju~' 

J, Thl$ll'l1. 
.lkth_ndlet 

PBS sort Liste. IodIII Jeg millie fortsæIIe bos l 
Bile n Bech Pludselig en Dag 

H,o Wsidtlialter ferdsels-
Anledning rt.Jeroc j Tblslelf. 
fR't om, . Pærdlel.re~ lerne . lægerne lae PulCImagt HI Anord. 
ulde hlvt Yl'd Hj.,nct al SlorelorV og bekymre lug om I fyre Øk81 nloR al ROlleslkrinl!: I Henbold ti[ 
sti, kom- Storell.de i Thi,ted ble~ en Crlc. Den Slags henJ~:.08: en Skyld Loven om ROlleudryddelse . 

th.ndJ/ng hsl l Margn ved 7'1" Tlelen pUl' bremae.,. f,or e Il el larlig _ Da dc-r var reltet Henven 
en bllvtr hrl .1 en lut bil, der ffl~lu ., tr, rrahken JO gR811.1 mef Cl unde; delse iii Sogncn8det om Opret' 
fI DOØlt. Gh,un.r Ejnar Nlel,w Ira SeJenJev I thi hVIl dl' ved .mmen." Ile I . 
.. S d Sk d ., d 1 bl' meget dyrt 

slr.k5 p" Mon Cyklisten v.r Uede, men / SlIdanne Omstænd igheder anre t 

ff1sl./lel der .kele dog iHe anden ti e, a e, VI e lVI' . v,' d t I 
denne end .1 Cylllen. B.ghjuJ log en ..• se In Ile 

,Ild ''', I",,,, "CO". Vagtværn i Klitmøller. 
AvIsInd. Uheldet skele ved, al Chaufføren, 
ri lU der kom fn Torvegade, tilsidesatte 

~m~d da de almindelige KørselaregIer og 
~_I kunn' log el lille Ven.lre.vin/l. Han 
der .kal skulde have holdl til hejre uden 
kom mt om færdtelssejlen, af( del erkendte 

III bil h.n og'lIa over lor Cykli.'en, men 
Il snlrl hin synlu det var lor slor en 

• 

" I 

'købing 
ke ua 

bl. • . 
'Imen· o 

!Ie og 
læn dig 
j hac 
nO.-

Ulejlighed. Nogle Øjenvidner lor
klirer, ., de i den .enere Tid olle 
har .el Ejnlr Nielsen tage el lille 
Venstresving ved Tonel uden af 

1.17 
aket der m8rkl_gg ••• 
og MØLGAARD har, 
hvad der skal lU. 

Soeoeraadet lader lave 
Overslag over Kloak
plaDeo. 

ø.·V. Vandet · Klllmøllu Sogne
rud holdt j Oaør Mede. 

- Der forelu Ansøgning fra 
fire Piskere paa Navigationsskolen 
I Thyborøn om 6S Kr. for hver 
som Ttllikud 111 Læreren for Un o 
dervlsnlngen, hvilket bevilgedes. 

- Th/Sled·FJerrltslev Jernbane 
fik Tilladelse III al benylle Over
skudel III Pornyelse al del rul · 
lende Maleriel. 

- Ungdomssparelotenlngen for 
Thisted og Opland ydedes el Til
skud paa 20 Kr., Kvindehjælpen 
IO Kr. 

Det er 462. .'1 - Del vedtoges III lade Rolle- .. 

Pels-Kaabe 
Brun Nutria Lapin 

Fruekaabe med løs 

Ryg . Valteret, stukket 

Mellem - og SlIkefoer 

781.00 

- d.t er billigt! 



M .... _'.Qn' .. U.n b_"J',.d.r 
I AII('n 1<1. 11,1)(1 ')1/ ur ... Ul ICI. 1,30 

"l"rd.,tJtIYKlett'" '''"il''. 10."'1. (l1f 
.Iukk". tI,\I:!a, 

Beton -Tilflugtsrummene. 
De maø beDylfes, men Ii(ke 
mlSbruaeø, 

De lIye ollellUIRe Cement-Til
fluallrtUJ1 i Thialcd er nu l 
vællcnllill.le lærdlllc, 0" li ere 
øpurKI, om mlln under 'v,,
vanlin, JUiln benytte dløle 

P.. LullvUlfII.kor,torel oplyøer 
mlln, al TilltuUlltUmmcne I'!r 

leveret III Entrep,enøren, mtn der I D, 
."11allfller endnu clcklri,k StrYlJning 
aR L)811Imærkning, Jordl det er .u van.kelie' øl.klllle Møterialerne. 
Desuden er Værktøjet emlnu ikke 
til ~Icde, Del kommer gennem 
Slaten. civile Lullvrern, og del 
ven Ic. lInlui al v!tre her, Men der 
er ikke 1I0get i Vejen lor, al man 
under rlyvervantin(l møa ugc ned 
i Belonrummene. 

En anden Ting er, .t de øelvø j 

I_rgelii ikke mn maa miøbrugc •• 
Der er lorekommen nogle Tilfælde, 
hvor nogle Perlon er uberelligel 
har siaIlet sig Adgang og har iii 
anrellet Uorden og Svineri. Alle 
maa være opmllllkaom pu, hvem 
den Slagø Svinebælter er , De vil ken 

iL IIB en alvorlig Alklapsnine, nur 
de bliver lundet. 

Peoslonærer klo 
rabatkort. 

I •• Karlollel. 

I Hol.lebro har man fortolket 
Karlollelrlloøtkorlordningefl pllll den 
Maudc, øl Pensionater blev hen-
regnet under J 

holdninger, 

• 
111111 

• finI 
grol 
n .. ' 
ov, 
,kæ 
p" 

Oij 
leve 



Oanmarlu .lille henrivende In
/le" Svømmersken Inge Sørenaen, 
der' lor kort Tid siden hlir blstaaet 
EksRmen som Svømme- og Oym
n8stiklwrerinde, siRer nu Svømniu 
j!cn farvel, idel hun skil I bc~ynde 
selvstændig Undervisning og der. 
med er løbt lor Amø,tøridrællen. 
Inge Søreniens slore Triumf vaf, 
da hun som 12 øarig i 1936 ved 
Olympiaden i Berlin besatte Tredie
pladsen i 200 m B'yslsvømning. 
Lilo/eledes skal nævnes, al hun 9 
Gange har værel Danmarksmester 
p3B samme Distance. 

Harry Slefert vII sætte 

Verdensrekord. 

Harry Sielerl agter i næs ll: Sæ. 
f:on allarsøge lit slu Ungarelen 
Czaplør!l 20 Km. Verdensrekord 
paa l Time 03,012. I 193b sølle 
Harry Sielerl dansk Rekord i Tiden 
I,O~,18 , 

---- ~ - ___ o __ _ 

• pi 
--

Øaade Ma.klnpl.toler og 
aVatrere Skyts 

K" b e Il h II 11 n. en sløoe :'Iy'
kr bevæ~,nt:de Mænd trængte j 

Alles ind ; E Emmccheø Mellll
vlI.rtlabrik A/S, Orundtvi"pwej 23. 
Vec! 20,45 luJen herles cn vuld
som l!køplosion, og i nogen Tid 
haade lør 0u" eller hørles Lyden 
al Ildkamp, hvorunder "kr :L aben
bart anvt:ndlclI haadt: MlI8 hinpillto~ 
II!I oJ{ IV!l'rne Vaabcn I de om· 
Jdveudt Ejendomme knuste. ell 
Mællgde l-(uch:r, ILI' II d"r op si od 
ikke Brønd elin Ek8f1lo~i()' II' ll, o~ 
ti, r hlLr ikke været rcllvHt rt'l Aili" 
but,uter til Stl.'dct, 

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

81r8111 0'1 mCj,!CI vidt. 
kan Beredskabel illIle 
yderlirere. 

. -~_.- lIr 

Pa/otliRI sel Klrk 
benlænsel K " ,. 

(Søn 

VI. 

"Baltica "S L0tdl 
(Dall 
Sm. 
mægl 

-- for, 
To bevmbnede Mænd brød brytl' 

Ind I hans Soveværelse 

København. I Allt8 ved 
20·Tiden ringede Io Mænd paa 
Døren hos Direktør l-L C. Hansen,I--:i 
Lysagervej li, Charlottenlund. De 
angav al tilhøre VaRlvwlnet og 

Il 

v 
, 

bad om allaane en Teteion i 
Anledning al et Røveri i Nabo
lJiget. 

Direktør Hansen nægtede at 
lukke op, hvorcller Ma.ndene 
sludlede sig Adgang ved al knuse 
en Rude i Havesluen. I Mellem
tiden havde Direktør Hansen og 
hans Hustru trukket sig tilbage 
Iii Soveværelset paa I. Sal, hvor 
de havde la8llt Døren. De IO ind· 
trængende Personer sprængte imid
lertid Døren og allyred!! elL Række 
Skud mod Dir. Hansen, d!!r blev 
ralUt , Hovedel al lem Skud og 
var dræbt paa Stedet. fru Hansen 
bl!!v ikke udsul lor R, volve rmæn
denes Beskydning og stap uskadt. 
Den dræbte var Oir ckl0L I Assu
rllllckompognid "BRllies-. 

~ .. - ~~. - - . 

Stet d~ Jlnnonm~nd~ 
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.tIngede 

eget om
eri" hos 
ted, har 
Dom, d91' 
Medskyl

C h ri
nget Dom 
g",,\' Det 

en om de 
peskærm 

Kr. af 
hvem der 
r. blev jo 
risteosen. 
ga>ldend~ 

vokaten 
og Land
men ned-

Det drejer sig om noget over 100 kg 
røgede Skinker, Flæsk lig Pølser. 

K.taslrof.lren. I KlItmiller. 
Klitmøller Luftv"""nsforening boldt 

Møde i Gaar, og ber bl.,v d.t vedta
get at opstille en Katastrofesirene i 
Byen. Sirenen har man, idet Fiskeri
foreningen bar udlaant en Sirene, 
der oprindelig var bestemt som 
Taagesirene, og den vil an ....... t blive 
sat op enten paa Vandtaarnet eller 
paa Købmandsgaarden. I Tilfælde 
af, at der indtræffer en Katastrofe, 
vil Sirenen lyde, og Mandskabet er 
da klar over, at det gælder om at 
møde hurtigt. 

Heatlforslkringen 
før TilBted, SilBtrup og NMBtrup 

holdt Generalforsamling paa Land
mandshotellet I Tbisted I Gaar. Form., 
Viktor H e Il e b e r g, Tilsted, oplyste, 
at Foraikrlngen har 20 Medlemmer, 
og at Regnskabet bal. med ca. 15,000 

8('D. n 
Marstal, fc 
Jagltur ti' 
Jolle er s 

OH 
Den 
Knaa 
A!ten p 
derborg 
mark-To 
lile Kv 
Statsho 

derne i 
komme 
nernes 
.. es O 
D~nne 
Aarhu 
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,. .. rdlel.IYJt.t~' t.n"~' 10,51. ", 

.h." ...... ~I. 
Skjulte Krigsformuer. 

080,.ld. 

Sel .... nai ... eI.ernt. Tid el Ind'· 
Inden I. !'ebru.r ,ul Skflll'Jllrne auu.-r - ... . 
UHe udfyldt Oll Ind.endl III Lig' p,'.1I0llII01 ..... del Il.r IIU forll,,"In 
nlng.komll,l .. ion eller SOllller •• d. 1a'.onlnø: .. "Ned.RllalM ,I Mall

1llnl
" 

Længere frl,1 hil kun t'ol(elnin~" pd.llrne Jor trllke ..eg med 3Oør~/~' 
!olk, der ,.rer I,Ulorl.erede e"ger. :!·Il'I~e~k'!:I~:::r:e.o'::. :~~lIldet ~n~ 
De ml_ ventil III I !!I, febrUl r. • .... undll Tid .. ,u"kt t plor. 0111 ny' 

",llItOflll:r Ou,la 
Ryom" •• rd, ti øtu 

ved 0_4eO ,0111 pel 
,1'11. M "" ,I, O 
SIn ,I HUloland 
Ve.le• M.rk, Oll 
dom a...lnO m• nd . 

Der ,,,n n"PplI VIUI II nogen Prl. er ,rlldl t Krlll. 

Tviv! om, II der i KrI •• ••
rene 

med de unormal! Ølor, IndIEØ'H 
er opøl.ae1 formuer, '0111 hid HI 
har vterel undduget Be.kltning. 

Valli: .f KredllforeolQII' 
Repræseotaot. 

\ K,P.U.M.I loclete 
hin blev Sekreutr, 
"yndlB hin ,om 
med Boplti I Od 
Nibe oll Rya",,"· 
tader ,III Hu,trU 
mere de Barn. 

Det er Ikke nogat helt ukendt 
p.nomen, It !. Elrl. en VIII. IØllgel 
lor en ollidel Pdl al ~O,OOO Kr. 
. Denne Købeaum IIl1urerer I de 
DollUmenler, der oprettet, men 
den virkelige Købetum er minke 
65,000 Kr. De sidiie 15,000 Kr. 
betl lu .under Hunden-, og ingen 
'lir at vide, al Køberen har bel alt 
dem, eJler al Selgeren h.r luet 
dem De leggel i .Slrømpeahl
let., og nur formuen o pgivu III 
Skalleve.enel, medl.gCl dille 
penge nlturligvil Ikk.e. 

Men der er Grund til at liere 
opmærll8om pu, al ø .. danne 
Ik.julle Formuer er i farczonen, og 
at del vil vere leloII al 1l1li dem 
hem paa Selvangivelaerne. Det 
kan blive meget dyrt, hvil man 
vedbliver at akJule dem. 

I MariII Mune.d .Iholdes der 
VlIlg III en Rep'lll.lIentlllt til Orund· 
eJerlueditlore"ingel1 i He.lOinø· t'or
uden de.n nuværende Reprz,enl. nl, 
Oronerer Maltet SnedilCd, hiT 

Købmand CtH s.gh Jent~n, Pjer
ril,lev der i en J\arrelr.lre h., 
værel' Vurderingimand til Kredit
loreningen,anmeldt .in Klnd,datu

r
. 

Stru.r seneg •• rd.kloak. 

I Af t_ni 
Kl. ;tO; SI.alctlar 

10fumtlnll:. ar.nd 

KJ. 20 ~ Idr.,hla 
ItderkuTlIl-, 110lel • 

Kl. 20: PltlM 
Brønnlllll l_ler i ,. 

Kl. 20, !li OK 
Rell.llllnt ,fohrk 

ISnedited Kl. 

Madlaln' 
KI.20: Palll'll.tr 

Storfilm elter Sal 
Kl. 19 og 2Q,4~· 

Akkorder', d.nlk 

Klo,keler Arne ellrta.en.en, Struer. 
har over'I,,1I1 BllnegoudlklO'ken I 
HUler.d fr. I. Februllr. SamlldlJl ,I· 
,tlU han. Peder, Klo~keler J. Ctul
,Ien"e" (torben Thløted) B.neia~rd.· 
kloaken [ Struer, ,om han har drevet I S t 
11 Aer. Den overtag" 81 Klo.kbeltyrer \ mSS me 
Nlnen, HUlerod. brændsel. 
Ejcodomsbaodeler• I Vestervl 

SiODSbuse Carl Helligeøe, SIvvel, har søbt 
Anton Pedersenl ejendom i Nr. 
Hvidbjerg, 9 Tdr. BYllsdl., tor 
19,000 Kr., Avl og Belælning 
medlølger , 

_ Anton Pedersen, Nr. Hvid
b)erg, har IOf 11,500 Kr. købl Ma
rinus Thing. Ejendom i Barølev, 
Avl og Besætning medfølger. 

J_gere oplevor altid nog_t. 

Man kan øikkerl regne med, III 
der eller Krigenl Slulninl: uoder 
en eller anden Form kommer 
.Bud- elter KrIglformuerne, og 
til den Tid ,ka i man nok linde de 

.kjulle Penee. 
Del kao I. E:kl, udmærkel tænkea, 

a' Slalen en Ikønne Ulg inddrager 
alte hidtil benyttede Peneesedler 
iii Ombytning med nyr, og at der 
IImtidig loretage. en AI.temvting 
,lObligattoner, Aktier og Tilgode
havender i Pet1geinstilutione rne. 

Kirkerne br 
Brændsel Iii 
Itore, kolde 
lige Steder be~ 
med Brtend~el 
Menighed.ra ae 
nødl til lor (lI 

k.ommende all 

sterne til Mi 
OpVIlf!lleS me 
Brændsel. 

Porledell ver der KIapialli I Sundby 
og Paortoft psa Mori. Udbyttet vor 
bl. a. en DObbeltbekkasin, aom eiler 
saTI1\1temmende Vldneudugn kom Jæ
j1;erne I Hænde "Illedea ; Bekkallnen 
blev I Lullen overfaldet af eM Falk, 
men Rovful(len kunde tk l a holde fait 
pau den IIprællende BekkØlln, Den Ilap 
løl og dalede med Prædllon ned I en 
Jrel/:erhettcpuld, hvor den blev IIfIlbet 
nelop, da den Igen vilde leUe. 

fo, Sk.ole' 

synes der en 
om shnre \ 
har i hvert I 
Henvendeisel 
n.vnel. De Penge og Værdipapirer, der 

kke kommer fr!':m til Ombytning 
eller Alslempling, vil altsaa gaB 
fuldstændig labl, og kom mer de 
Irem, vil der .llIlde Bræn de ned-, 

Hvem (av Manden Tær::.k? 
Den tYlke I 

p:a ll r fra Mar 
\Ited. Llgelot1 

Iplllel Hoved . ~e~ Skntteyder, der i Tide og 
Ir!Vllhgt kommer til Lig ningømy n· 
dl,llbederne, IlIpper altid meget 
bllligero end den, der Illder de l 
aal, indtil hlln bliver nappet pna 
ler.k Oernlna, 

49 Kr. lor Kost. 
Plere PeOl ionater i Lemvl ha 

10rhøJet KOltpriaen ti l 7 Kr~ on~ 
O.~en, 49 Kr. om UKen, Lemvi 
S?Cllldemokrat udtlller Pormod

g 

ntog om, al Pri»kontrolnadel vii 
:~ ~=~~i::I, paa, om PorhøJ elutI 

Fotketlllet I Thisted 
. er i DØIl II I Polkere"løtrel ~nort III 960b, Det tr 16 1\ op., 

lor t M cre elit 
re slInede r ti lden, men 76 

'~rrll end lor el Aor jiden d 
1ol1et var Q682. ' a 

Arbe ldsmand Niels Høj. Tubel. 
der var sig let for Rud eknuseri 
blev I den Anledning anholdt af 
Vagtværne t I VeSlervig. Nog le 
Naboer havde antaslel horn og 
hans Io Sønner, og han var selv 
blevel pryglet. t den Anledolnil 
hllvde Niels Hej an meldt en Del 
Nnboer lor Vo ld . Sagen vllr I 
Our III Behandling ved Retten I 
Vestervig . Der alhørl es en Del 
Vidner, men det lerte Ikke til 
noget nævn eværd igt Res ult at. 
Undersøgelsen blev s lullel og 
Stigen fOJelæggea nu St8t l~ d v O' 
kalen. 

buum. 
Prn t Alter 

.H:atrlna- ef! 
rømte All iandi 

Plorrlt.leY Br vok • • r. 
I , Januar 194il havde PIerrUIlev By 

{8{}8 huJbyp:gere, hvllket er en 
med 61 Pen (llltlr I dot Ild~18 Aer I 
hole Kommun en vllr der 2.09 IlI db~'-:
gera mor.1 2. lliI IIld llh~ ABr Ocr rir I 
t944 fodt 25 8"rn, 0R: 18 Hf' ,,' ,", 
~n8dbY IUl:e re. er dode, Dar er tllflytte.t 

6 Porøoner og Iraf1ytt et 1163. 

~læskebørseD i Bedste d. 

Arbejd smand Peder Møller Han-, , , 

Kortvarig ~ 

l All es k 
Ii ~e Snevej 
de l S n e,tol 

Vejret om 
dOR samlel 

og Tralikel 

po.tbUen 
lørte sult 



lfH .. ~ 

lilY @GlE 
• beø_d.,. 
I 0l' n,., III KL 1"ID 

lfiskere 

~Ide blev de 
'Sf' Øjeblik, 
'ra Sillenlev paa 
ur ved Middag.· 
~e ud pall Pjor-

KlifmeUer 'ur eD Laf(fa~rll'· 

,ireae. 
KllImøller Lufl1Jærnlforening 

boldl Medlem1meat On.aag Af/eo. 
efler de !re Pf.kerbude. PorH. 
• 'Otle Sommer, havde HQldet'lf 
ikk, været supplere I op, og por
lD.nden, Knud Møller, eotkede 
de foukelliae Hold oprellel pu 
frivillig Bul.. Der udJpandt lig 
eo længere Debel om, hvorvidt 
de fUle, under PaiCk hørende, 
kommunale Brandhold, kUDde 
.tu .om Brandhold j Luftværns,· 
foreningen. Por al laa Spergg.. 

~e Aal. Uel var mulel klaret, be.lulledes det, al 
korl eUer a, de I LuflværnJlederen skulde forbøre 
~"pladJen 3 Km .• Ig deJanguende. Del blev op

el op fn Nord JYlt, lit Poreningen kunde laane 
rm og del var I en Sirene ~f Pukeriloreniogeo, og 

, Sirenen VI' blive opstillet paa el 
umuligl al nu dertil egnet Sted . Sirenen ,~al 
Fjorden kom l , benyt/es .om Allrmvlrael for 

af del vilde Luftværnsmand'kabel under Kata 

A' df: ,Idt'! 1'!"erf:Ot ~.J,1J1J1J r:HII- '" 
Irr et dtl Hen,lrc'eo bl, l, Ilt l4)r-, 
.. yae P .. ul)o.lel I de m.ng~ S 
p.br I ,,-"urlvet n, f"tlrln.yi, allt 
Srand- "" teltnl,~e K'JlonDu • 
dJne KrJrpI. St)m ti1ligere 60-.Iall l" 
'~II' Brillerne yde B'!ttyt1tlJe A 
mQø Ka'~"øV fra Murbrc.lclter • 
Br.ndreg o~ Splinter fr. Ruder ".1. a. 

• I Aften: 
Klo 19,:.:6 ; fk.1J)ttilH4tB 1orea JdII rl 

Pt:liJ: PIa Hotel ..... 100rf(", t 
KI. Igy): KII.ba1t,eu ITlIiI.udtwuJd, .. 

• ærk'!; I f ".ir tI'i i TI". • 

KJ. ro: MlIrerøa PIgfmffillp .... .-1e. d 
uadml;Qc,.botetlfi. r 

KJ. ro, ftl og 22: SofblQp1rædu I L 
Rfttaørarrt .M.rk~'ba:rlftl". " 

KJ_ 20; f'11r.1utr~: .Ka'riA .. - •• ·,eu' I 
Stt.,film efter SclJIJ Salmføem RoIaan. 
Scon.~ai( KJ. Iv 0.0:; 20,4-5, Ti:fiilli KIL 14 
og Ja .Den .orte Piret", 

KI, 1'1 og 20,4,): Roy_Jteatrt1: .Olle • 
AkkOfder", danik Film. &måa. tiO:lge p 
Kl. l4 og Ir. .p., DU S.,iuf(et i So"by' •• 

l Snedsterl KJ.. ro: fil.ea .EJ'rin I 
M .. 1 : ~.n· Send'j{ KJ.. 16,JO ot: '20. T 

f Tblsted Sen:jag KJ. 14 FJerkrlt· 
avJerfor~iøgeu Præmieud;:f.erll~ H'>UI ri 
.P~.n i l· . 

I Pr.'trup Sønd.c KL 19 Di ettanl- n 
forntiWnl. Ic Undergang at .Irofe. 

er PJorden III 

v fulgIe m.n jTOgUheld i Ydby 75 Au, • 
ernu Skæbne. Pn TOrlda~ fyl- l 

tid ikke.e dem Lokomotivet Jøb af Sporet der Kr. tiender- ~ 
I ~aard9 Hustru I 

er Vir ineen Of fæ lede. Nor., lorb . Har,- (I 

den. Pl.kerne J OUT Eftermlddlg ved l~ ,ao. "ed,75 Air , LIse 
are. De .m .. Tiden .kele der under el TOIl' Senatrgurd er I 
II fyldet med Indkør.el III Ydby St. ti Ilvorllgt fedl l Ræbt o~ t 
e d Uh levede bero III 

gu Url er I eld. Et Ood •• Sertolt kom fra hun I 1893 blev 
Thl.led, 02 Slgnalel 111 lndkerul gift med alud· I 

I III heldjgt, ver II', men da Togellkulde eler aR Vo_o-
fik/bet .H.v- kr d'e tf mnt1u •• "nti. 'Tn.B It. lA .. ___ .;.;!::,: 



~ 

skriftlige 
m Han, og 
O Aer pas 
det nu, da 
et. at dE:n 

o 
'o' ! , 

forbrugerne at ae rOrtrmtiiVH; \Ju

nyller Morgen· og Middagstiden. 

Beskyttelsesbriller til Luft. 
værosmaodskab. 

Statens civile Luftværn har nu 
fa aet feveret de første 20,000 af , 
de bestilte 100,000 BeskYlleise,· 
briller. Man har udsendt BrillEr 
til følgen ae Tjenestegrene: Mand· 
skabet under Brandvæsenet og 
teknisk Tjeneste, Baareholdene 
under Samaritertjenesten, Perso· 
nalet under Gas· og Posfortjene· 

... sten, Ordonnanser, der forretter 
Tjeneste udendørs, og Observa. 

bemærked« 
Sidemand 
Lus, at dE' 
op og ned 
Brovst V8~ 
i Forvejen 
er hjemmE 
lIygtede Ol 

A 

s 



Kassereren 
blev skudt 

Morderiske R_vere i V.re
dlrdlonld 

.nn 
krndrr 

/), 

I Carl E. Ballebys Boghandel 

,=----=..:.:-==::;::===~~ I I Overordentlige Foranstaltninger. 1\ 
K o b (' n h. '" n. I V.r~di.~k!o

,.'~. r,letl l.otllcr ',"dt dcr i au. 

SKARPSKYDNING 
I)~r IlhoIJ~. Artllle.t.kurpakydnlnj( Mandel( d. 1I2. J.nun I~~ KI. 9 - la 

,,,"illi li.n.t..cl· Skudretnlnlt pnl V~.t~fb"GI. Truot Om,ude: 9 Km. ".1111, 
6 Km. "o,dllN; lhtnlnl(, III 

illo, en 
at hin 

uUerlly" 
pllny i 
,'emme-

, 
løll, dl 

ErtermilldBIl ct RøY~,irorsBR Sted. 
14-Tidlln, da der var temmelig 

Mennnker i Lo1rl1~t, var 
, 40 .. rige Kuserer Hol)o!er 

Anderlcn i Fa>rd med ,t udbl'll\l~ 
Lønnin.ll'u, da liere te"'Qrverbev~b· K Fredeu d. 28. Jan. I. 20 alholdcs M.de p .. Thllted A'. 
" .. de Mænd trlllngle hen til KUlen holdltlote!. 

forlangte Pengene udleverd. f'oredrag af Amlllæge Leil f o, II: II 0R Viceinapeklo, A. A n I o Il' e n . 
• hl ingen Penge udlevtru ForedrIlllet .11' kun tor Kvinder. Alle ••• vel .. n1l8 

her·, svarede Anderatn, som i del 110m _Idre Indbyd ••• 
samme ~m~kkede Pengetkabel i. 

Afholdsforeningens Kvlndoforenlng • B.pU"ernet Kllndekreds - O. K. B. 
Ander.en forSDi!I~ derefter II bringe d " K Oanlk Kvindesamfund· Fro • gaon - . F. U K • Kvindell!ll Arbejderforbund 

i Sikkerhed. To al Røverne KonlenaU", KvlndoktodB • Soolaldomokrallsk Kvindeudvalg. ,. 
ham /lcd. Andersen rejste ___ ...:========:-:======..::::::::::::::::::_--= 

igen og nægtede el udlevere Andelsselskabet 

N""."" lil PengClkabel, men en 
l' Røverne raebte; .Skyd ham dog", 
hvorelter Andersen med et Skud 
blev Ilr,kl lil Jorden. H,n var 
død ved Ankomsten lil Hospilalet. 

Eller at hive skudl Andet.en 
IOfll.ndl RøvNne, idel de medtog 

Del Lønningspo.er. UdbyUet 
dog kun have værel minimalt, 

D,,, myrdede Kusercr efterlader 
li o~ en htle Son. 

---- _ .. - -- -

Thy Højspændingsværk, 
Bedsted, 

Da Sugegasdriften nu atler er er brugelig, vil fra og 
med Mandag d. 22. ds. Forbruget af Strøm være tilladt i 
samme Udstrækning som før Branden. 

Det henstilles dog indtrængende til Forbrugerne. at 
Morgentimerne samt Tiden fra Kl. 12- 13 udnyttes mest 
muligt. idet Værket ellers vanskeligt vil kunne klare Par-
syningen, 

Hnn.-lhorlY I En ung Pige - . . .. 

u 

Tbl! 

I 

HI 

l 
I 
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)levet 
SIla

Ba-
tage 

• IJør-
Ide 

e • 
. , 

• ø s 
Inger ... ; 

• • ••• • 

.. ',::'; " Skarpskydning. . 
. , 

Del' a:tdJ.oldes Artilleri,ska!1pskydning p~a Mandag, den 22. Januar 1945 . 
fra Kl. 9 . 12 østlig Hansted med Skudretrung paa Vesterhavet. Trwet Om-: 
l'a8{je: 9 km ; østlig og 6 km i nordlig R>etning. . '. : 

Sted K J. 12,30 fra This,ted igen, , 

men det var tvivlsomt, qm man 
kunde naa igennem . 

Vorupør bilen naaede ikke frem 

stadig kraftigt, og man el' forbe_ 
redt paa store Vanskelighed.er : 
Eftermi<ldag og i Aften ! 

• • 

--



Thy Højspænilingsværk, 
Bedsted. 

Da Sugegasdriften nu aUer er er brugelig, vil fra og 
Td'. med Mandag d. 22. ds. Forbruget af Strøm være tilladt i 

samme Udstrækning som før Branden. 
Det henstilles dog indtrængende til Forbrugerne, at 

I Morgentimerne samt Tiden fra Kl. 12-13 udnyttes mest 
Pris muligt. idet Værket ellers vanskeligt vil kunne klare For . 

• 
symngen. 'NI 

Bekendtgørelse 
angaaende 

• • Irenevars In • 
Grundet paa, at Byens Sirenevarsling ikke altid lalder 

.f sammen med den Varsling, der finder Sted Ira Værne
magtens Side, henledes Opmærksomheden paa, al Byens 
Befolkning skal retle sig elter Byens Sirenevarsling. 

Luftvæmschefen l Thisted. paa 
om i '" 

BJERREGAARD. 
-------------------------------

PALÆ-TEATRET 

Kl. 19 og 20,45: 
AJle Tider. stør.te Farvefilm, bedre end "Den gyldne 

Sia d" - Me.terve.ket 



... 
bund hdr med
Irbund, al det 
co for at skaffe 
IdlTid, at HII.I/l{ 
8Qskc Mester
Det amerlkan
re an~ivet dl'n 
te Ankorneldlll!: 
!IHI. 

'i.t lIiJl: en MII
II.Iol:JZ og HAkan 
med Plyvema-

- - ._----

n _ 

ImOd at 
hospital 
syssel. 

det pS!llænklc Slnd88yge. 
placeres ullan 101 Vend . 

DAGENS 
--

En Mand akudt ned p •• 

et Holelværel •• 

København Pu Bahna 
Holel i Badstuestræde blev 
gral ~vend Poulsen/ S1randgade 
der havde indlor.lcret .iq: pas Ho
Iclltl vcd 7,30 ·Tiden i Morges 
dødeligt saaret ved RevolvenlUld. 
Han IS8 j Sengen, da tre 
tfllsdle ind i Værdsct. De 

Haandværl 
og Borger 

Poredrsg al Pastor 
sled, On.dag den 
K1. 19,30 I 518110086. 

Alle Indbydes. 
BIler MeDet atha!c 

Generallor.ømlll 
DagSlIrden ellel l 

Be, 

beltendlg01e 
al Hun 

al el hverv 
inden I 

lor K 
I S,, 

liere Skud mod Poulsen, lom bL 
II, blev rllrnl i Hovedel. 

Hundelel(lI n 
det OlU de 

er tegnet .... ns\ 
Hunden, og al 
Kraft. 

-~~. - _.---:: 

Bekendtg ser. 
--

Overtrædeløe 
Bestemmelser m 

Thisted BorR,me& 
Janullr HH5. 



. --
ømrer P. 
4000 Kr. 

doel ved 
'leveJ 26, 

E;';;~~I:' Grun ga ntme,,,. -.-- -.-----
Til Erholdelse al Rejsegod!. 

od. 

gøreise beiaies der ved Indgangen 
50 øre. Vi baaber paa god Tilslu!. 

• 
mng. 

Angeaende Slrenøver.Ung. 
ning lor . 
G I 

I Thisled hænder del ofte, al SIrene. 
eners - . 

sen ny· I varslin~erne Ikke falder oømmen med 
Ed.ard dem, der kommer fra den Iy.ke VælDe· 

islensen. msgl. LuftværnBchefen, Borgmesler 
en. Som Bjerregaard, gør i den Anledning op· 
~elmager mærksom paa. at Befolkningen kun 

el ved- ,kai relte sig efter Byens Sirener. 

paa 25 

rk. 
isled. 
ndt med 
ne, hvor 
kan huse 

--- - -

. . . se Vinduet I 

En 
Hi 

havde 
Møde 
vilde 
a' del 
en 



ttes 

, at 
An

lunde 
bruar 
bsta
mml
hver 

det 
mges, 
teres, 
orsik
ikrin-

ovens 
Bøde-

NTOR, 

uy"""'r= ___ --------------
THISTED, den 22. Januar 19·15. 

Gade- og Vejudvalget. 

BEKENDTGØRELSE 
(Sirenevarsling) 

Grundet paa, at Byens Sirene
varsling ikke altid falder sammen 
med den Varsling, del' finder 
Sted fra Værnemagtens Side, 
henledes Opmærksomheden paa, 
at Byens Befolkning skal rette 
sig efter Byens Sil'enevarsling. 

LUFTVÆRNSCHEFEN I 
THISTED. 

Bjerregaard. 

Dødsbo-Auktion i Hørdum 
Efter Begæring af Arvingerne 

efter Jakob Ovel'gaard i Hordum 
afholdes paa Afdodes Bopæl of
fentlig Auktion 
Onsdag d. 24. Januar Kl. 11 ~ Em. 

I' Indbo hvoraf fremhæves: 



ogsaa 
og ski-

jævn 

,,--

nu,,'" . 

De In' d"do hh'v forl til Srlloh",ols 
Kapel. 

Sirenevarslingen 
i Thisted. 
Byen.., Befolkning skal rette sig 
efter Byen.., Sirener. 
n.r har flere Gange været gjort op

mærksom paa det uheldige i, at Bebo
eTne i Thisted foruden Byens Sirener 
tydeligt og med bestemte Vindforhold 
endog tydeligere kan hore andre Sire
ner, h\;s Varslingstider og ht>le Vars
ling iovrigt ikke passer sammen med 
Ryens. Nu henleder Luftværnschefen i 
Thisted, Borgmester B j e r r e g a a r d, 
i en BekE'ndtgorelsp- omst. Opmærksom
heden paa, at Byens Befolkning skal 
rette sig efter Byens Sirener. 

Tinglyste Skøder. 
Fra Hotelejer P. Poulsen til Restau

ratpr An!. Jensen (Lorup), Lyngby, 
paa Matr. Nr. 410b m. il. Thisted 
Bygr. Kobesum 400,000 Kr. plus 
Lasore 100,000 Kr. Vurderingssum 
286,000 Kr. 

J7aaX 
Vej mand 

Koldby, fyl 
Ldm. Chr 

Jannerup, f 
25. Januar. 

Dom, 
Thisted, er 
Varde.. 

staaet af 
af Salgsled 
201 P., 1. l 

Torsdag 
postbud Jor 
fejre 25 A, 
Tjeneste. 

Bio9 
Pal..,.Te, 

mesoen". 

Fra H usm...l_ .... IaIi""' ........ .til-L.a.nd-...1.. __ ........ 



Grundtvigianisme 
j K. F. U. K.s Festsal. 

Enhver er hjertelig velkommen. Entre 0,50 øre. 

• 

Bekendtgørelse. 
Rirenevarsling. 

Grundet paa, at Byens Sirenevarsling ikke altid falder sam
men med den Varsling, der finder Sted fra Værnemagtens Side, 
henledes Opmærksomheden paa, at Byens Befolkning skal rette 
sig efter Byens Sirenevarsling. Luftværnschefen i Thisted. 

Bjerregaard. 

• 
Hver 

"OH I 
Den st. 
den el 

SandJ 
haves aIti, 

Købmal 



,,, ... ,~ '" ";::'::':,::.:'::':"::::.',:';;:''1''''''' .trællke d., lorh .. ndrr1Yæft' IHJ~ Br. 
h d - 'I.,,~ LQk.\~r 10m lord.e. ""." ;;;; 1.>1 Illnllt'r , ... Arb"jdfrul' tin af~nd.tl . 

• _0--_ 0 

DAGENS 
--

Skudt ned midt p •• I!ft_r
midd·u_" 

O d e II 8 e. I O .. r ellel mllld_1! 
blev en "'0 1 l 
Cnrl Madsen, 
akulll pu Nyboq~"'1.'1 I 
Han kom guende sammen 
sin Kone, da lo Cyklister stod 
lieres Cykler, gik hen tll hllm og 
tVlna: IJam ned I Kælderjtangen 
III .eJenllommen Nyborg ... ej 39, 
hvor de olfyrede en Række Skud 
mod ham. Han blev ramt I Bry. 
stet og var død pli Stedet. 

BoghOlder dødollgt ••• r.t. 
København. BogholllerVi~go 

Børge Petersen, Ol. Kongevej 91, 
ble ... ved 9·Tlden I Our Morges 
skulIt ned paa Trappegangen Hl 
Teglgal1fllsstræde 13. Han blev 
raml af Skud t Bryst og 
og bragtes I Ambulance til 
munehospltalel. Hllns TlIslllnd 
meget 11Ivorll~. 

. ._-
- - - '- ~ -

Atter Bomber 
hos Hans Just 

- -
Stor Brand.k.de I Køben· 

havn 
København. KI 

hørtes IO voldsomme 
ntr rra Hans Jus'" 

I Alles 
I I 

AarhusglIde 88, DR ",n 1M 
der Skud , Kort elter en 

, 
,. iii , 

'" , ~,k~l'r plld, at han hB"'d~ 
l " den atjulne Pukl! 

Ood~r ~ s p!!d 'lionen. 
.Porhør- oJ.! 

Tru&ler 

, , 
Personale ved 

pedition proleatcrer PII.;"'.;i,; 
pelte mod Mathi es!:n. 
OR egenmleglljtc Optræden. 

Vi tinder, III MlIlhiesen burde al· 
skedigell øjeblikkelig o~ erstattes 
med ~n Detekti ... . som vi kstl agle 
og respektere som en dYRli~ og 
sam ... ill1ghed.luld, som arbejder i 
OVerl!n~8leO)O)else med Lov og Re! 
Oll 80m ikke meder berullet 
Pakhusen!', hvilket ... i 
al Mathiesen har gjort . 
i h ... ert FRld paa in,,!!n 
IiiIde os i lIet al Malhi~.cn 

t DiktIItur over 
tiO"'"' Pakhuse. 

----~---

o ·0 , , 

voldsom Brand I Plrmaet Electro 
Meeeloo AIS paa 3. Sal. Det tyk · 
kedel Brandvæsenet al beRrænse 
Ilden til Plrlllact, men vell Bombe
ekaplo91oncrne vnr 1I11111;c Sknndl 
navlsk R/ldlorelslllbllk, der OIl.aII l 
!tRllrr pli II ~81 , blevet luldalæn· General PllI!lliras, 
dig ødelaw!. Lli(cledes ,kele der Orl\'kenlllndl Mlnllleq'Ululdent, der yn 
en Del Vnlldskftlle hos de Plr -I UlKlIllløcfn Nyv"lJ1 ,II (In Rr",~k 
mier, dtr har Lokaler I Blllj,lt'rne N~l\llnalfor'lImUnR . 
nedenunder . 0t1elæRIIC16rI1ll' h08 ' 
electra Meccano er fel belydellw:e.· 

3øbolofP~n bll.'v IOf0VI.'I ni IO 
12 M~nd, der formelle' III hav!' 
opholdt 111C I UYlClllnlCcn Ilde n 
.Idst pu Blterlnlddøgcn. Dr ! 

IIIP tl1e, 

. - -- -

Dræbt ved 
Eksplosion 

lin Ulykke p •• B.n.llnl.n 
I ,h • MilhIllli 



Itlo.2(54 
prlvol.) 

on) 2IlO . • M •• ned 

, 17 øro. 
I ør. ror 
rklllngor. 

IO ,Ct. 

• ærflf{ 
, Ahal. 

IIU":' '0' UUI IrJIKIltIlU,,", "VIU UII, Ikko "Ulnk, vurd . 
førslo M •• ned. 

Pommar'uldm_utlu flyttar. 
[).mmerl"ldm",~tflC T. B r u n, Thl.tod, 

.kul Iro I. rebr. Kor. Tf.nolt. ved 
[)ommorombodet I Varde. 

Skrmmme- OK Lc&cløjs,lsloler 
forbudt. 

Med Hjemmel i Loven pi I. Mat 
1940 h.r JUltil,miniøtcriet lorbudl 
ethvert Salg. Køb eller anden Over
dragelse al Skræmlnepilloler, Lull • 
Oll LCllctøJspiatoler o. I. Over. 

Ke 

saa 

kender D. 



T SØLV 00 OULD PermenenivI'! I 

, •• kontant I .f Kamme) Kv.1ilet 

meddele.: 

som om Vinteren 
Hel/er ikke 

blev der Udb} Ite, 
der
midI 

pas men 
om Igen, grundet 

og Kulde. De fik 
Der Irækker 

med 

frædelse al Forbudet, der er trudi 
i Krafl, sin Iles med Bøde eller 
Hælle og under skærpende Om
stændigheder med fængsel indtil 
2 A,r. 

Del er ogsaa ganake uforsvarligt, 
naar Bøln og unge M~ nne8ker i 
disse Tider løber og knalder med 
le,liletøjspisloler. Skyderiet er i 
Dag all lor rragisk Alvor, til .r 
man skal lege med der. 

Thisted Teater. 
Inter_ •• nt olt.nUlg Por .. 
etilllnll I Morllen. 

I MOrl'elf kom
mer der en in· 
teresssnt Tea
terforestilling 
tIlThi ... d.Carl 
Alletarp-Tour-

1----

Fr. Pru 
til 

Køb •• øm 
Pr. 

lb •• 
Købesum 
24.000 Kr. 

Pr. 
Tlt,ted, 
Kr. plU. 
vurderet. 

Pr. 
Itd, til 
7.lOO Kr. 
aærøk. 

Pr. 
Chr. 
Kr., Ikke 

Pr. 



de; M·:;~~:~~~~~ti~o~n~e~n-.~I ~K~u~lfertlæderl Møbel/æder 
verdragel Arbej- 0_ I. med 50 pCt., netop for at 
Dækniogsgrave. kunne shlle tilstrækkeligt Saale. 
n s e rl: Sksbe-. læder Iii Reparation af brugte Sko. 

'eos • og saa kan Den .orte LIste. 

e n: Det er ikke 

~8 Indstillingen. 
: fra Gasværks
'slag til Over· 
ærksarbejderne 
re for at nye 
C Ar bejderne 

om Represen 
ølefogden ved-

Pra Kronborgyej i Thllted berettes, 
at Slsgtermester Viggo H a n ø e n er 
leE c}klende pas Portovet. 

Betiolet Dom lor Tyveri. 
En ung Pige, der har tjent i 

Hurup, blev sigtet for Tyveri al 
750 Kr. Ira ain Husbond. Hun 
nægtede, men ti/slod nogle 5maa 
lyveEier. Ved Domssnandsrel i 
Vestervig blev hun i Gas r frikendt 
lor saa vidt angaar de 750 Kr. 
P .... r ..... _1 _. __ : -

VI foretrak el 
usikker Voldgi 

Hvl. er 

skuld. 

Regnslub881 
lil forløbe I Ul 

--~ 

siensens Hust 
Uel vedtage 

avlsudslilling 
og al Jortsæl 
cerne for bel 
marker og H I 
genvalgtes. T! 
lent N. SI 



Th'øtecbko'emes 
Opvarmn'n,. 

,.,. ..... 1 ... .. 

UIUI Øl a ........ '·· 
I .... ' ... U •• L 

nrll.d BT, •• d d,.n.d. r 
I dll ,.lIlII'dl M.de 
I',ulllontn udtn ., nOlen ra,t". bln' IIullel B.,ell.' bOld' 
Slrolell:omm'Ulol1en M"de 
•••• ndllndl.'el.td .1 B,andltll
bnp.,t'.er vtd 5Irol.r(ll. 
RIII,lro'enf V.dlrommende 

.ter "".21 .. , .. -. , ..... 
D .. It'''' I''''''''u .. lll.l« • p,t •• , •• ,.,· AU • 

Pl'''''' ., pli "otllla.d 
Of/l cl •• lI4e, "". rol". lI!"d 

ok.II,. PI,d •• t til Du 

ro,u del lore/Ibi, .r lulrlre den ... IO Ekolr.fot •• urllIlJCllt 

"mle Overl.rerboll" d.r h.r • ~ IIL 

KI ... ev .. r.'.er. o, der 'ulrlllll Fra Thisted 8yrs8d. 
for V.raleo III OYaI"II"kllle" 
Lererv.rel.eI.. hhn mener Ny Cemcøl.DC!l:øJøll,n" 
dllllne M •• dt 1111unn. bolde i PI.øl'reø_ 
denl.nlnalln ••• nllaenlunde I Thl,led Byrud boldl Mide 
O.n,. 

Pli ... Øllre SIrole lukkIl' _ Kred.konlo,el 
V.rmen III OymnllllkllJton, men der v.r ud"edl 
,-",f" .ktot der torel.bl, ;y. ejer af 
.ndel lind .1 V.rme,t.den I - BY'lIdel 
",rne mulIgvi, ned •• Un. nyeoløe II 

I Omnlbusrulerne 
De foulre"',e AI/eon.ko er, 

beoytter Skolelok.ler, yll 

vid." kuane 
og K Isse

foreiII Jod· 

". 

SpoIre Pli Varmen . 
berne kan 101lul 
Illkulenco, bVII de vII, meD n.lur
U,vl. uden Opvarmnlng_ 

Ilormende 

om al Ilølfe II de I ;:~:::;.:I BIlledel I PI.nla~en Roberi 
en ny cementerel 

Prop i Sø.p!dl .... eo. 
Lemvig BytlId bar lor 14 

forbadl Io af Byenl 

, særlig ," Re.lskolcon5 
IBml al ISlandsæIIe den 

a"øen Oeknlngsgrav J 
den pli tleo gllllle 

bliver c.. 10,000 
I Lu/lværn betaler Produklioo 

Sterrelse 8 
.1 Udlktenkt! Sp'rflul. 
er SI.gsm .. ' og Oplø/cor. der vat 
an.llflel al PenonU, lom kom fri 
de p •• geldellde Rei'aurallooer. 

S • n Il e r b J e n :5 e n spurgle, Nedskæringen 
om der \lU ool/:tn Orund III, ,t med IO pCt. Io 
den &aOlme Murermester .kulde viser sig h eldi~ 

'ø .... Grt .. I Ø'OgN'.n. 
alle Dæknlngsgrnene . midlertidig, m t{ 

B o r g m e s t e r e n havde Ikke Det er Hensigle 
nogel mad, al Arbejdet blev over· Produktion al N1k1'bJq BJoRnlft .. 'er bekelld'esr I 

MOnl.bladelle., ., Penoner, der dragel en anden, men del skal blive I 
op f 'PIVII! Arbejdlløl. Ikke fnr 
P"I' li! BfoC'ufell. Folk ,kirI "ære rene 
I TI/et. hl, de vii Ind. 

for længe a' .fholde Lic:lta· var i 1944, 
tlon. Lullværnliudvalgel kunde vel tilfældige P. 
ordne del, ninger bag Ja 

ve r s e n bemærkede, at del ikke nogen Ne 
TbytlOt.o-Skolerne lukket. blive uforholdsmæssig dyrl hed frø Myn 

Bfænd.elsy.nskeIlRhe.:lerne fremstIlle kostbare Skabeloner Tværtimod er Cl 
nu bll!'vel '" slore for ik~~::',~i en enkel! Dækningsgrev, • .'.,,~,t af den O 
I Thyborøn, at min b.r Il .eI vilde være billigst II lade Suler er I 
lukke dem. Del vides Ikke, samme Bnlreprener udrøre del aiuldl 
ollr Porboldene bliver del. af and 
II, der aller vII kunne lIget 8 ° r g m e s f e r e n: Nur Stl- Denne I 'ld!ilill 
Pli SkaltgIOlen J Piske, byen. lens cl vUe Luflværn belilel Io spillet en prak' 

Pemledele, kan vi \lel heller nisleriet i 
eo "r. godt gu frø dtn lianen al 

Fru In.eborx' Nlelun, Nykøbfnr- . C. L. bnJe Overdraget I. med 50 
80ctrykker aeOl'( Nlel,enl H/ulru - del med de Indre Dækningsgrave skaffe 
fylder Tond., dect 25. Janu.r 60 S a n d e r b. J e n s e n; Skabe. Irder lil 

V.J, .1 Represeal.al til Jylils.ll: er vel Stilens, og su kan 
de vel lune •. 

Oruøde Jerll: redi lIorea ia,. Borgmesleren: Deler 
VI hit modld,el de.le 'Ildlær: 
I I i al delloreslaaende Dermed lillraadlel Indstillingen. 

II Iii Jydsk - En Indslllllng fra Olsværks. 
lIllIder udvllgel med 1/1 Over. 

herVed ~,,'re enskomlf Jor 
til at frukket liibile for at 

den nuværende Representlnl I me( AI beIderne 
Tb. Malle, Snedlied. Tb. Malle blive 

er udleri Haandværker 0'( IndsUlIlng om Repllesen-
'lieret Købmand Ilden 1922 til Pantefogden ved-
b.r '''Ieøe. '"vel de 
,.r •• mæh'ge lom de ,eeDlkabt- Murermestrene Poul C. 
melllle Parud.etololer 'ar og Skllrup Knudlgurd 
.uooe be.lllde Hvervet Pli en om Aulorl •• Uon lom Klolk. 
nIJredllUJleDde Milde, bvlJkel Io m. AUlorlsalloDeoo blev give I 0'1" b.r "If "I .1 I'ere Til. med 8 SI. mod 2. 
leldel geDnem de c. S 
M.lle bit verel ReopreUOI.DI.,·r. 1 

Stale del.ll. 
lakket 

Som den I."te If Bgnens Sko. 
IH er Skole 

, ••• Iyorllle 

It deol er besluttet, .1 
del eDe KJ.,leverelse akll 

op,armeL S.Olen. Jlre Klllser 

.""tlyl. beaYlle delle 
relse Ol 811:01el.0100 balveres. 

8eUolet 
En ung 

HUIUP, blev 
Kr. Ira 

nægtede, 
Iyve/ier. 
Vestervig 
lor !lU 

Por dtl 
Str,f 

valgtes 
02 V"d. 
RevIsor 
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• 

n-
til 
et 
~n 

l
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, 

Aar. 
I 

Thisted havde Alarmtilstand 
i Gaar Eftermiddags fra KI. 14,34 
til Kl. 15,05. 

Undervisningen i Tømmerby Skole 
halveres. 

Vanskelighederne med at skaffe 
Brændsel har nu medført den før-

• 

l el 
konto 
at d 
Plant 
Repal 
fælde 
den l 
Tømn 
Plant 
ne a 
Det i 
bejde 



90 Kr., , Ska'lIer og 
5894, IRenler 7535 

'Her 17,200 Kr. Over
,g 10,728 Kr. Heral 
000 Kr, III Reserve
i B728 Kr.overførell 
• 

sen va/gles Dir. Jens 
Ir var pos Lodlræk
Ir, Bunk, Tlnglhup. 
IB SI. Del afgaøeude 
tergaard, Hou, vilde 
Oenvolg. 

~køder. 
gen C. Jorgenlen, Je
~ 811d laur. Jor/ll:ensen, r 5700 I{r., Vurderlngs-

!1m Adkomllf for Propr. 
~II Enke, Veltervlg, 
pO I(r. 
kø fil Pilker MsgnuI 
Købellum 10,5110 J{r., 
~ Kr. 
~ ~8raad til Cement· 
l lltellllen, Vestervig, 
VurderIngslum 1000 

~gliaard, Tyglilltup, 
len, H8IBlnR:. K"bc. 
IL"IQre 55,000 Kr., 
O Kr. 

det. bel •• 
i Our al. vide, 

paa Restauration 
og .orgle ajn~ 

2 Kr. pr. Stk. 

IIels t'ravær har Upsynel, har II'rodrøgen 
ladel de sedvllnllge Afspærrlngs- lorskellig 
IOfllnslllllnlnger foretage. Da Til-
,.,'de' ligger 'nden 'or IS Km. Tobak 
Ira Thisted, maa der Ikke her øf
holdes Levekvægsmarkeder. Bks
portmarkedet berøres foreløbig 
Ikke .1 Sagen. 

"Telefonbomber- I Paleteslret. 
I Palætealrel l Thisled fik Publi

kum ved den ferSle PremføreJse 
af den lyske Parvefilm .Drømme
søen"' l Alles en slem Porskræk
kejse. Der blev ringet iii Teatret, 

, 

V.gt~ 

fange 

B. Bu 

... se 

Pe Idl. Han hedder 
g er Ira Køben· 
rede, al han i 
80lgt sine SI11IiU-

lod 

Dakgaard.SkueBpll I Prøstrup. 
_Tømmerby-lild 8ocialdenlokra
!iake forenings Dilettanter opførte 
I Aftes Hans ,ds Skuespil 

SO 
med 

v 

• 





len Vogn. 
ia Stræk- Preasekonloret hoø de~ 
tg Skovs- højere SS- Oi! politifører I 

neslorm, Danmark meddeler: 
al seen 17 Jan 1945 

-an Dili- J Aftentimerne d. . '. K 
al den blev pu PrederikSbOrgvej l ø· 

n Det benbavn en Personbil, forsynet 
. 'at nas med Lægekors, raabl an af del 

havde danske Hlælpepolili. Der befandt 
gn, og sig fire Personer i Vognen. ,s,om 
vi ikke ved Plugt unddrog sig pollllets 
e eller Kontrol . Den blev forfulgt og 

beskudt IJt der danske Hjælpepolili. 
Passagererne lod Vognen i St ik· 

/Iling ken og greb ril PltJgteo, bvorun
der en af dem blev anholdt. 

Det viste sig, af han tilhørte en 
Aars- Sabotagegruppe. Efterforskningen 
Ove~- etler de flygtede Sabotører (ølle 
:el yll l lil Amlssygehusel i Oenlofte, hvor 
~s~ne ogssa en af Sabotørerne, der var 
:It'~~ bleven saarel under PJugfel1, var 
I 'I indlagt. Overlægen erklærede, al 
II li han ikke kunde laale en Trans-

'. 

pari, Del tyske Sikkerhedspoliii 
indvilgede derfor, efter Ansøgning 
fr. d~t danske Udenrigsminisle, 
rzum l, af den 88arede forblev 

Pier- paa Sy~ehuset under Pollllbevogl. 
U8 I D fører umg. et blev over for Udenrigs-
I Del. 

• ee 
idel den er overladt til 
foreningrna Bestyrelse. 

fiskeri~ 

Sabotagegruppe 
ministeriet udtrykkelig paapegel, 
at man maalte regne med, at 
poliliet vilde træffe de nødven· 
dige Porholdsregler, hvis der blev 
gjort Porsøg patl at bortføre den 
58arede. 

Kort derefter trængte en slørre 
bevæbnet Bande ind paa Syge
huset for med Magt al bortføre 
den saarede. Under Ildkamp med 
de to vagthavende Politifolk blev 
den ene dræbt, den and en haardt 
saaret. Den s8arede Saboter blev 
medtaget af de indtrængende 
Mænd. Pas Timer senere blev 
del konstaterel, at han var ind
lagl paB Sct. Lucasstiftelsen. men 
kort efter alter afhentet derfra. 

Del lyske Sikkerhedspoliti ka n· 
slaterede, al Ligel .f en Sabolør, 
de r var blevet beskudt under 
Fluglen, " efandt sig i Sct. Lucas
slifle 'sen. Det lyske Sikkerheds
politi har arresteret den vagt
havende Læge pa. Scl . Lucas · 
stiflelsen og en Sy~eplelerske pa. 
Amlssygehuset i Oentofte. De 
havde begge sla.el i Forbindelse 
med Sabotørerne. 

han soigie Bine personlige Ralio
ner",~smærker, vedto~ TorBdB" ved 



JlllJæneFl~--------------

S.ø. dt Jlnnoncmndt 
Ogsaa den· -.. ~- .... " .. ' .. IIUI;. \ ICI Alt 
norm alt . næste TIldeling vil ake hand\l ~ 

I Bill 
tlnger n 
Repræj 
lorbun 

19 ved
med de 
de Rus
embrud 
afslaaet 
e. Syd· 
siden i 

ig t het 
]J Bres

H me d 

Kommer Broen over Øresund? 
\

kantfO 
Orelle 

, til Ho 

"" og 
de rus · 
Jere I ii 
mkrlng 

endnu 

i Brom· 

ngriber 
rne Iii · 
el. De 
'0 forl -
løj an· ., for , 
8lblng-
eb Øsl 

",!,N """'_ •• , a li .. , 

, , 
sserne ~' 

-, [ 'I , i 

, , 

" I , ,, . 

• 

- - Iii' .. 

, 

\ 

I 

• • 

-

r. jer. sig Vi bringer her et Billede af Projektet for en Bro over Øresund. Denne Sag 
"OIgs- vII formentlig blive aktuel. naAr der elter Krlgens Slutning iRen kBn fus Mate

rialer til den Slag. Porelllgender. 
• 



• 
I 

fut 

Overordentlige Ol 

2 D i 

Skarpskydning. 
D er afholdes Infanteri-Skarpskydning Lørdag d. 27. Januar KJ. 8,30-14; 

2 km sydlig Vang.saa med Skudretning paa Søen. 

Hjertelig Tak 
for al venlig Deltagelse ved V01" 

kære Mor An~ne And~rsens Syg_ 
n:. _ l IO 



IOVER01lDElrU8E FORANSTALTNINGER I 
Bekendtgørelse. 

har Fra og med den 1. Feuruar J945 er al Færdsel igenncm de to Pansermure 
LandC'vejen Thjsted-Nykøbing og den ene Pansermur paa Tilstedvej spær. 

For GellnemklJfseJ fra Thisted i Retning af Nykøbing e]]('T Odde!'und og 
omn'ndt kan der \Oælges fvlgende, gennem Skilte bekendtgjorte Om!(>dningsvE'je: 
Vest(!rgade, Thistcd-HundIJorgvei-Torp Landevej over Banelinjen Thisted_ 
Struer og o\·er Tilsted til Overskæringen ad Londevejen Thisted-Oddesund eller 
til Indmundingen til Landevejen Thisted-Nykøbing. 

BeboerE' af det afspærrede Omrallde faar et vedvarende Adgangstegn, Som 
rækker over et begræll~H Tidsrum, udleveret hos den stedlige Standortofficer, 
i Teknioik Skole,. Thisted. 

Ovennævnte Omledningsveje maa OgsaD benyttes af de 'Chauffører, 
rer for Værnemagten. 

PersonE'r, som af en eller anden Grund flknl opsØge det afspæ"';:':;'::d::':O~;;;:;;'i~~ 
faar ligeledes et Dngs- eller et vedvarende Adgangskort hos ~ 
Tl'kni.::k Skole, 'Thisted. 

Personer, ogsaa Chaufforer, som sædvanlig eller lejlighedsvis arbejder 
Værnemagten indenfor det afspærrede Omraade, faar deres Adgangskort 
hvor de er al1sat. 

Diskontokasse 
Privntbank 

!"~""~~.':;'.' Telefon 

208.75 210.00 
142.50 
1t'3.25 

.. 



pan ,11-
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rgaanl" 
l' ~idl'll 

.T t' IISp Il • 

f'cl }IPn

e lil fo]' 

]f, .r t'I1-

t, h"ol'
fOJ',k"l
a'l Thi

t1 Pft,'I'-
HU' Pil 

l" pn god 

Fru Ane 
I begrave
fr Ef ter-

i 
,d fl'a et 
14, Kap" 

at han 
aminderle 
stor Ld
de havdp 
e Moder, 

gør,f'1 llvad dpI' kan gores for at skaffe 
de mest nodvendige Brændselobehold
ninger frem. 

Oddesundvejen over 
Simons Bakke 
spærres. 
I Henhold til omst, Bekendtgorelse 

pr fra og med 1. Frhruar al Færdsel 
forbudt gennem de to Pansrrmure paa 
Nykr,bing~Thist(,I\'ej og gennem 
Spærringen paa Tilsted\'cj. Omkorsels
veje vil blive markeret med Skilte, og 
Beboere og andr", som har r"'Erinrle i 
det spærrede Omraade, skal hose Ad
gangskort. Se Annonc(-n. 

Thorup-Klim Sogneraad 
har holdt Mode, Thisted~Fjerritslev 

Jernhane fik Tilladelse til, at det til 
TIente og Afdrag paa Moderniserings
laan indbetalte Bdob i Driftsaarct 
1944~4~ maa h'ive anvendt til Indkob 
af rullende Materiel. • Der foretoges 
Kasseeftersyn, og alt fandtes i Orden, 

40 Aars Jubilæum i 
J 

( l' 

Jagtkonsulrnt 
rup med ot Fi 

Kuldeferie 
Pf\;\ n r', n 

Skyum-Ilmlll 
kommi.s~inll(,1 

al Sk\u111, E 
h']' skal lu, 
untlpl'yi:;nin:..., 
.\ Ilpnhoj,k"l, 
rorpl(!hi~ til 
llwd til "l'll 

t i 11 n'rl "t i I h" 
hll'Jl1pt. 

Kampe 
sygd 

modet 
Som et· 

c01'nmenc 
Thisted in 
paa Afhol 
kun Adga 
storn1en v 
til sidste 



len) 280. 
Maaned 

117 øre. 
Øre for 
knlnger. 
10 pCt. 

td,er Jg 
., mindst 

lærlie 
I Aftale 

a'lS "' .... ..... "'.", .............. ~ .. ~. ~_. ~ . 

Chr. Thomsen, Vang. og fru Isen
kræmmer Jeppesen, Thisted. 

I 
Den sorte Liste. I 

For Cykl i,ter er Pøret for Tiden 
mellet vanskeligt, ikke mindst i Thisted , 
men derfor mas man alligevel ikke I 
cykle pes Fortovet. Fra Nørregad ~ 

klages over, at Lagerforvalter Svend 
Aage N i e 18 e", Nr. AI I ~, kører paa 
Fortovet til Fare for Fodgængerne. 

• 
ri 



· iSle". 
i Thisted 
tleembede '" 

• 

Else Søn. Pap,rtllarsten svIgtede. 
Grundet p_a .viglende PapirtIlførsel 

P, u Elisa- hør vi I O.g i sidste Øiebllk møa!!e 
udsende et Numer af Thisted Social. 

ru Anna demokrat. hvis to Sider er trykt for et 
is ted. Par Dage .iden. 

de indstil· Velgøreohedsselskabct i Tbisted 

ndergaard 

ald Jensen, 

Berg, Thi. 

nbede ind· 

har holdt Generalforsamlinll. 
Kassereren, Lærer Madsen, op. 

læste Regnskabet. Fra 80 Medlem· 
mer er der ydet 346 Kr. iKon 
lingent, Legatrenler andrager 347 
Kr., Gaver Ira Fællesforeningen 75 
Kr. Der er udbetalt til 15 Fami. 
lier Of,! enliglstillede Kvinder kon· 

r _ 



~ n, Hund~ 

>rsdøg den 

Immer fra 
~8nd I en 
Pragtruten 
boel flere 
Yltede for 

, Brænd· 
:ket. For 
Gudstie· 
nshuseL 

~rb9dlg.t 

X 

Lukkes alle Kirker? 
l Kirkeministeriet føres i Dag 

Forhandlinger om Kirkernes Op· 
varmning under de særlige Re· 
striktioner. Det skal være sand· 
synligt, at langt de fleste Kirker 
vil blive lukket og alle kirkelige 
Handlinger henvist til Menigheds· 
lokalerne eller Missionshusene. 

8 Timer 
iden? for Sygeplejersker 
elif{ 
eller 

Proviossy~ eplejerskernei 
• 

Løo- og Arbejdsforhold 
paa lioie med Stateos 
Regler. 

Kl. 19,30: 
Prel· en. Hær. 

KI. 19.15: 
genje Wien" J 

Kl. 19,15: 
Liv·, nOFr..k 

Gasprisen 
l Alt~s 

va liet i Thi 
oner, og n 
senere IreIT 
en Meddele 

- Der e 
at tage Stilli 
lormanden, 
Gaslorbru I 

skæres mec 
den hIdtil I 
Dispens8tio 
vanskeligt 
hus t skal I 

man ønske 
de 50 pCt. var ti I 

delsmi· Mellem Dansk Sygeplejeraad og ~kærpes jo 

------- PrnVinRPnQ ~VlJPhl1 



CYKLB 
11. 

anuar 

msen, 
aa 'Dhi-

Togfø-

dette er mulig. 

Thisted havde Alarmtilstand 
i Aftes fra Kl. 19,55 til 20,13. 

Egon Møller og Jens Jørgensen 
, idømt Fængselsstraf. 
Sagen mod de Fængslede, Egon 

Møller og Jens Jørgensen, blev i 
n!l O' n Q ~ r1 nn"Yl ~. 'o .arl P .... +-+ .......... .: ",1.-.: 



I 

Ih. II, pas..swl. 
fir - /wrdig, 

~RD 

t'mmt'nse-n 
. Lud~i..:~en. 
f..:){m:~~;Hd. 

SoOOl Rt
i s Gtne-ral· 

snden. 

bJa-m.. 

• •• " ....... Inu .. 
\'~tv .. rr.el I f,l.tt'd mIlaIIe Lerdøg 

.\hell ,alle Affære r •• St. Torv, hl'or 
"oe l" p.a"irtt'de .\\l1f'nd lavede Orteler. 
Ea .f dem, \'~rn('r J Il a t e'l Ile n fTa 
Se.nels t-li!\' i.dNat i Arresten for 
~l1J~O!IR Oit GJt;1;eaorden. 

Hurap V_ih.:r. i Modvind. 
Der h.r i den sidste Tid \'æret 

en Del Ulillr~d~h~d med Vagt
ouJningen i Hurup.. oll del synes 
som OlU UtmrlL"dshlL"den er t&get 
til. ~ideu der ble oprellel Vagt· 
fohle. D~tle hu lorllnledi~el 
Hund \-I!'r iI;~rforeningens B~slyrelse 
Itl i e' Skri..-efse lil s3mllit;:e- Vag· 
ler at opfordre de, der ikkt" onster 
at forlsælle. lil at 2i,'e Meddelelse 
dnom inden J. februlf. Man 10r
\'ltnl~r derellt'r, at de, der ikke 
serdc."T :\'buJ, forts.!!t ,'il opfylde 
deres Borgurlig., uahrng~ det 
:skønnes pnkræ\'el under de 
d:,ilraordinæn: l'orhold. Del e.r 
edeligt, b't-is der gur Brol:: i 

for~l.gende:l, som absolut er en 
noJnndig for'f'l~tI rning under 
de- herskende forhold. .\10n det 
aUe \i de ,-ære lormuI5!jC'nli~l ai 
H .. nd ... ~rte-Tlorenjnlleos Sesf Tel. 
n c,JlT'mentafdlf! lUe \"."Ieme fil 
~t Mtl-de. h"'or man .. ben( kunde 
d· ('''f! \"g'yZ'rD~li forhold? Det 
tr • IItIl d~n e.nt.s!~ .'hadt, den 

., luv '.t: Ordn m ho C'prelholdn 
p I X 

) O !"Cl e m oder 

S ! 1 ~.o--=~ 

... "a H d.'I In 

...,4U - er Di' ul It'd Il 

PM. ~ II!' ."... 'I. i C'a 

s 

II r e 
IiIb. K 
AIS.. e
forlist i 
ligoend 
D~mper 

Bord, 
siden 
til Ssn 
v~d R 
djursla 
af Ski 
De var 

.Hol 
Maria'!~ 

Di og Ce 
.1 K.p 
m~ster 

A. O. 
bøderm 

H~idbjl 

H"id 
Jensen! 
O ... ·~rRI 
l Mari 

Fjerrit 
sIa 

• .,. 



V,",""Ue;' ...... 

kun, hvil der ikke findes Gasvær ks· 
lIois, mas udenlandske Koks ell er 
BrikeUer , nviles. 

Tblsted-Nykøblof PostruieD. 
EUer fire Dages Afbrydelse gen· 

nemlørteø Poslbilrulen ThisIed
Nykøbing i Gaar Eltermidd8 j,{, Men 
del nye Snefald vil antagelig igen 
lukke Ruten for en Dag. 

Hy SygepleJer.ko. 
Sygeplejeforeningerne i Tiltted, Skin .. 

nerup og ThIsted Landsogn har som 
Sygeplejerske fra l. Mart& entaget 
Sygeplejerske Frk, Karen Margrete 
Andersen, Høreted. 

Afspærringen a' 
Omraadel. 

Dragsbæk-

fra og med i Morgen træder 
Afspærringen afDragøbækomraadtt 
i I\rall. og Landevej.lærdselen lil 
og fra Thisled skal loregaa ad 
den udvidede V<j gennem Tilsled. 
Adgang fil Omr.adel indenfor 
Panøermuren kan kun (us, hvis 
man er i Besiddelse al Adgangs· 
kort, der alhentes hos Standart .. 
officeren pa. Teknisk Skole i Thi
aled. 

I AHen. 
Kl. 19,30: Major Cb •. Pedenen lale' 

l Prelsens Hær. 
KJ. J 9,30 : De tre Ruweriø l ReetBU. 

ran. M ... I.",rI .. h n ll__ : 

u 

7 I 
a I 

Dilse Røli 
I mas, OR IT 
udvise slor S 
Lyset for al 
Grænsen. E 
mere end t< 

• omg. 

for E I e k 
b r u g gæld. 
Personer pr, 

Kil 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

l 
I 
I 
I 
1 

Disse Rati . ' rattanerne. D 
al have baa~ 
Iii Kogebrug 

K0nssyg~ 
Smitte. 

Kredslæ 

tre .aktuI 
Ved en Sa' 

'.Idt T.len 
og da ingen 
nogle Landl 
Morse Folkel 
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,,' IIU' va, .... 

Ny torv 
... · 11 

--
Gas
ktricitets
Ileringen 

Bekendtgørelse. 

" aiS' OK Eleklrl
vIIIhIne St('d I 

Fn ua: med den I. PulHlI. r 1\145 er al P .. rdael Ii,ennem dlll Io Panaennure 
pøa Land.welon TlIlaled-Nykabhllt: 0R' den ene Pannrmur pIIa TII.'edvlll .pærrat. 

For Gennemklorael fr. Thl.tcll I Retnln" al NykeblnJ( ellar Odduund D&; 
omvendt kUli der voo)j(1l1 "'",ende, i'lInnem Skille bekendtll:lorte Omlednlnll;Rvete : 

IlIn I. til dtrl IS. 
og POfbrUllt' rll~ 

I eicn Inler eue 
notere Al/æ.olng8. 
nnf' kontr ollere det ,. 

Vcølll'!rgada, Thilled- Hundborkvej-Torp L~nd"vel over Ihll.nnlen Thl,llIIl1_ 
Struor OJl ovar TU.ted III OverakærlnR'1!!II ad Landovejen Thllled- Odduund 
olier til Indmundlnlilcn til undevoj"n Thlated-Nyk.bln", 

Beboere af dot af.pærreda Omr .. de I .. , et vedvarende .... dll;:.nw:.1egn, lom 
rækku uyer et be,rænlel Tld.,um, udleverel hOl den Itedllge Slandortoflicer 
I Teknlek Skole, Thilied, 

I Aflæ!nlngcn skal 
have Oply.rllng 

'er soner, der hen
len pugældende 

der pu SlImme 
'. og Erhvervslor· 
)rbrugcrne enmo· 
lave disse Oplys. 

8ft, hvor lostal· 
odeIse el Oas III 
jUllvnlng l()fello. 
elektr isk Sir em · 

fug, medmindre 

~
bru~cr hllr givet 

delse al Oos, og 
lil Husstanden 

il mila der lige· 
ni og iii Allæse· 

2 
Iver 

De,L: e for 
Jkke Rel III 
I de løsl· 

r
,· 

Ollcr de last· 
aIes en særlig 
I.r henholdsIIIs 

Ovennævnte Omlldnln,lil:lveJe mil oll;l8a benytte. af Je Chauffører, lom 
klrer for Vl!I!tIllmøil:ren, 

Peuoner, ,om af en eller Inden Grund skal opløl:e del al8p~rrl'.de:Om. 
rlløde, felr "il:I:dede. el 00111' ellar el vedvIIrende ..\d~anlt" ! otl hOB Slandort. 
officer, Teknllk Skole, Thisled, 

Perloner, 0i,ne Cheuffører, eom ,.dvanlht eller lelllilhedlvl. arbejder hal 
VærnemIlgien Indenfor del IIf.pærrede Omroode, faor derel ..\dp:Ønl.kort d~r, 
hvor de er eneol ., 

SKARPSKYDNING 
Der IIfholdu Tor.dall dan 1. Februar 1848 I Tiden fra KI. 8,30-1<4 

Infanlerllkltrp'kYdnlni::I km w:\,dlll1; Vani.'. med Sklldretnlnl1; mod Søen. lIf 

Lukketiden i forlystelsesetablissementer, Beværtninger m. v. 
§ l /{ollcerl CI' 511rnl For('~tllllnKn i T'-' Oj lr~, [liulll,,,II..,,,lh'. Llrku5 0. 1. 

moo i I{obenhuvn OK t1'red c rll(s h('r~ l';:on1Ill I1 1H',. IId,I' 11 11d,' Slr,1 i Tiden 
mellem 1{1. 20 10 og /{1. II. l lir ovrlg,' I<Ul1 ll ll UII (' I' II 1nll d,' plllL~:rld('nd(' 
Fores tl/llngel' Iklfe nl1flt, St ed I T ldclI llIelklll K l 2 1 o~ Ii:\. .~, 

De I Stk. l omhlll11ll t'!lr 1I ~~ I I' I1I\l1 c I H(''' n "d t',. 111.<\''' n ' II(I\- \" '·"1L d l' I ~,., 
for ~nll vh.ll 1I1l!!'1I1L]' ol1'cull lll l' Ophl'snhl l!l'I'. 1:""1' 01 1'1\1(, o,;po"I~U I I \' ,sIIIIIl!t'r, 
TryIJeroresllllhlKUI' o, I. s Uln! Opl,. ,cdl' lL og 1 "l1 rh ~ I (' I 'I" IHUI ~l lnk\'dt'l', 
Fe8IpJ(ld ~er m , v, I rlel I Sil., I Im'v lLl,' T I\l s l' II IlI 1111111 l '"lll'hslrlsnh:l\· .. r 
Ikke holdes lIlIbIle , ' 

['rlIfælde nI, ul tl cr 1I11U1 111' lurdllll-!" \·ll " , i"tll,,(',I,. 1'1\ \'1'1'\111''1'1 i Tid"n 
fro IO , 18 '·20", for ~ U II vlflt 1I11j;(IUH I\OtLLILILIlIl'I' "d.,,,r'lll' h"h\'1I11,,"11 nI! 
]7rederlk~berg i T iden Iru [.; \. Ul 2 1, \iI l.III.I,did.,,, 1 tI!'1 0111111111/., '\l'tI .. 
er lIodvendlll t lo,. n I Il k l \( l ('hrhl~l' \'11 1"t)I'('~lilllll~ ('111'1 ,'II ISUIIl'1'I'1 nL, , 

doU kunne UdHJl,' l\. C~ t il 1,1. '1 l I.;:l1l1lllllln" 1 lHlt-llt", 1,,,I"'1I1I"\'ll Ill/. Frl'll .. 
rlk øberK til KJ. 2 1 u. 

f. 3 Kr, pr, ml, 
r ollenkredeJ 
pCt., vII Til· 

g 0'15 lor den 
uger - hllJe 

1 2, LOlw l\'r. I II hVI",,· 'kr .. I' l_mlh<1 IIn',,'rlo'rlw\'III'IL!\ ,.11\'1' l'nlili 
LIllIIdr ise J MI' dfu , ul 1\1'\''''lIl'rl"wn~ ~ 2:!, 11\'1'1111111'1 "~"I:1 hlL";lllIhll~' 
ug Scløka b s lok ult,,. III. v" ~k ll l. II lL llwt nl11 .IH I1 lt'llI' 11111\", Ilt'\;I'l'tllillll :>'1I.\t 
rnr 81ultcdc SI' I ~"i ll ll'l', 1111,1,\' "\'lll',1 1,1 "211", :\.,,,, <'I h\,I'II'1' ,'I' l<I"Iill ..... _~_ I , •• ~ I . -' ., , . 



• • O Ordentlige Foranstaltninger. ver -o-

Bekendtg ørp Ise. 
ed den 1. Februar 1945 er al Færdsel igennem de to Panser_ 

Fm og ru e'en T/ti.,tÆd-Nykøbing og den ene Pan",,,"u, paa Tilsted_ wure paa Landev J 

rej spæ"e~ mk ,,,l ,,. Thisted i Retning af NYkObing eller Oddesund Og 
1"0' Genn;e :ælges folgende, gennem Skilte 'beloendtgjO<te Omlednjng,_ ~mrendt ~an ad: Thisted-Hundbo,'gvej_T0'P Landevej ove, Banelinjen Thi-veJ"e" Ves;;erg , t'l O '" _ d L 

' ve< Tjls""', ver,~æ'mg_" a andevejen Thisted_O
d

_ ted-Struer .og o . L ' , Thi t 
s t'l Indm.undingen tll anueveJen s ed-Nykøbing. rle.sund eller l c1e 

Beboene at det afspærrede O~aa faa, et vedva"nde Adgang,'egn, 
kke over et beg'ænset TJds,""" udleveret ho, den ,tedliga Stando,t_ som rre r Th. ted 

fficer i Teknisk Skole, . ;-s : 

o O~ennævnte OmJedningsve,e maa ogsaa benyttes af de Ch'uff."" Som kører for Værnemagten. 

PeJ,,.ner, som af en eller anden G,"nd skal opsøge det afspær"'de Om' raa e, . d fa
ar ligeledes et Dail"- eller et ""dvarende Adkangskort hos SIandert_ ff ' e Teknisk Skole, ThIsted . () le r, 

Personer, ogs .. Cl>auffører, SOm Sædvanlig eli
er 

lejlighedsvis arbejd« 
nos Værnemagten indenfor det afspærrede Omraade, iaar deres Adgangskort der, hvor de er ansat. 

, 

Læge Schmitz 
træffes atter Tirsdag, 

:e ••••••••• 
• 



Overordentlige For ger .. 

. Skarpskydning . 
Der afholdes Torsdag den 1. Febr uar 194-5 i Tiden fra KJ. 8,30-14 

Infanteri -Skarpskydning 2 km sydlig Vangsaa med Skudretning mod Søen._ 

.. 
, rderes. 

,SaaJeremt I Ollld~nØ'.S8h[tvv tuet 
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