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all. naled es 
nmalmg ved 
foregaa paa 
geo 

at der I Oau 
I Lærkeø."~ 

000 _ -.r-_o, o ... ~_M ~~ ._o~. 

Kommunen Gadcsk iltene og Be
boerne Husnumrene. 

Næste Møde Lørdag den 3. 
Ma rts Kl. 14. 

Indespærret i Biografen. 
Kan man Jade Publikum 
8idde I Mørke l' 

Plyvervøulingerne medfører nu el 
Problem for BIograferne, for SBB vidt 

S som de Indtræ ffer under Forestillingerne. 
ogaeraad J Aftes havde Royalteatret fngen Pore

Overslaget I Stlllln~, men i Palæteatret maatte Publi~ 
ved anden kum blive . iddende en Times Tid efter 

f følgende Forestillingens Afslutning. Der bJev 
. : Beh, rra kørt en Ekslrafllm og spillet nogle 
Indlægl af Plader. 
100, andre _ Men det er en meget vanskelig 
l, Vederlag Sa2, udlaler "ru Olga T h o m s e n. 
llkel 1000. Min Slrømration tillader mig Ikke at 
4800, Ar- kør .. EkstrafI1m eller brænde Lys I flere 
ele. 3800, Timer ud over det normale. En s sadan 
r ilskud til SltuaUon vJl medføre, at vi ma8 lukke 
e.en 6780, Teatret en anden Aflen. Det forslaDr 
ræsen 900, Publikum øJtlDlynlla: Ikke, till det kneh 
~, andre I Aftes at l82e Situationen med Ro. 
,rets Ud- Og vi holdt dog Ly~et tændt Of{ spillede 

lidt. Men hvad skal man ggre? Kan vi 
dstillede. lad~ Publikum sidde I Mørke, .1I~r kan 

vI faa Dllpenaation? 
Ide ud.r· Porevrlat har vi Ilødig atørre Vanske
liering af lIRheder med at skaffe Film. For8endel~ • 
rupveJen .• erne bliver næaten a!lld stærkt foralo-
lleddeJte, ket pas Grund af Traflkfor"yrrelser, 
,lJeakom- og det aer ud til, at vi Ikke 'ur ny 
ur 6283 Pilm mere end en Gana ugentlli -
559b Kr, / hyt. bart vi kan fsa dem la8 tit I 

ønskede Prisen Pli f'ribodel ;kGra 
rt iii, ar er bleven stabiliseret, idet Sal. 
ji, kltn .erne lor en itor Del har trukket 
~ frJ' Dyr. aig tilbage, Aarl8Ken ligger an~ 

IBIelig tildel. il ,t der endnu ikke 
er lommen det ventede 1701 bud 
mod II anvende Prihlndelskorn i 
f'oderblandineer, men del er .ik· 
kert ri.ikabell at regne med, at 

I for Thi· 
. o~ del 
de 20 Kr. 
lægning 
ed Hen. - - .... _o , • ' •• • • • • • • 

.o.~~ .. ... , 
Glæde 
slllllhl!, 
belydel 
med u, 
hans f l 
særlig; 
men le 
Orden . 
Fyr, og 

O.de-

laop 
trække 
vedvar 
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Nr. Al l 
kan lori 
Isen , 
Arbejd 
paa p! 
idet I 
Hing.t 
Thiste( 
at lu 

iii 



Skoma· 
I Møde 

-----

• 

Il'en 
~Iderpar 

illoDI54 
,rlval.) 

Bn) :Il10. 

Mllfted 

11 øre. 
0r. ror _. 
III ,Cl. 

. . . , 
Sned.ted Bio Kl. 19,311 : .Spur •• 

LInder Tlgol- I danlk Film. 

Plynrnrsliug i Allu. 
Thisted havde i Alt.. flyver. 

vauling Ira Kl. ca . 19,20 i godt to 
Timer. Der herles Overllyvninger, 
men der akete olier. Ikke noget. 

Afhold.hotellet vII Ikke heve 
Pulde.ener. 

""a Thisiod AfholdBholel h.r i on 
Ugo. Tid boet In Herre fr. Hol.tobro, 
l.udoff N I e I s 8 n, og da ha. hver Dag 
har været berulet og I G81r oglaB var 
Blemt vasd om fødderne. anmodede 
Holelværten ham derfor Itraks om at 
flytte, men det var Manden Ikke villig 
til. Han lavede et Iterr. POB!yr, og 
Sagen endte IBB med. at Vft'ttværnet 
kom 0i Indsatte ham I Arr.sten for 
Beru •• ls •. 

al klø. 
holdt! 
II en 
Legem 
Prins I 
Oravni 
har B 
Unden 
hiatoril 
Kravs 
Unden 
Gen II iii 
lorlæll, 

En ' 
Grave, 
famili 
til Bi8~ 
under 
form I 
Mule, 
lil Vesl 
rUpS!rI 
Overle 
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Sommerhus sprængt i Luften 
p88 det tyske Sikkerhedspolitis 

Foranstaltning 

ø. Vandet 
ØsterUd l 
081., I 

INDRP. 
GI 

Søndag.ak, 

BAPl 
Preelekontoret hos den tjente so m Opbevaringssted laf Thilted Betl 

P Iltll . V Qudatleneltt 
hlJjere ss- o~ o ører I aaben og Sprængstof 'Huset 

k meddeler' I Sundby Siet Daomar . and tes bl. a. en flakkanon med v. samme. 
De! tyske Sikkerh.edspoliti har Lavet og Kllfestøtiv . Sommerhuset f 

lalere l at Niels Viggo Hansens I er derfor bleven sprængt i LuUen KI IO 16 kons' . ' . Cl 
s ommerhus, Ø,lolleveJ 7, Glo'lrup, I d. 12 f ebr. 1945 KI. ca 23,00. Kl. 13 So", 

Guldsnorenes 
Møde 

--
Søndag dan 17. Fab ... a •. 

- " 

-------- -

, BekE 



"'''''.''el I Thl,led. 
~I~ .'lyv~rvars~1 i Af-

Timer, nemlig fm 
Der skete dng inl"t 

Tid. Det vllr Thi
r. 111 og ~I af tlu 

Indn)tll'l.l' pall 
h\'orimoll 

dor 8kal vn'rl' 
Da 

\ idC', 
ikke 
Il n. 
fnrsl 



ilæUnt blev 
'Idag. 
ubiJæU.Il18Sam. 
I lingshuset. 

m g, fejrede i 
ubilæum Som 

/

8' Var Dagen 
r meget stor 
læ r og fjern. 
Jed Gaver og 
~ratulanterne 
(Jagen. 
Fest i For. 

ar modt 160 
r. Nielsen 
av Ordet til 

. Denne ud. 

altid Været 
esker, Som i 
Mange Børn 
Lærer \Veje, 

Langvarig F'JYVen·atsling i 
Thisted. 

I Aftes Val' del' en større Over_ 
flyVning Over Thy. Det resultere
de i FJyvervarsel Nr. 51 i Thisted 
Kl. 19,23. VarSlingen blev temme_ 
lig langval'ig. Del' afvarsledes 
forst Kl. 21,34. 
• _'~4L.,,~.~,~. -"I z_ .. z 

EJektricitetsrationeringen paa 
Landet. 

NOl'dthy Strømforsyning med
deler omstaaende, at den Ratio
neringsplan, del' er udsendt til 
Landmændene indenfor Strømfor_ 
syningens Omraade, træder i 
Kraft fra paa Mandag, efter hvil
ket Tidspunkt Landmændene kun 
maa benytte Kraft paa de Tids
punkter, der er opgivet paa de 
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;,01It1U "lltl kommer til 1:11 UOR0re \ nævnte Puiode. ~ 
dLlII.11oJ1 Ton og " Kr pr. Ton analyseret 'led 

, 

6 K(· ,g:~i' ijyllllnd og plIII 0erne. \ PoranI18Iining. 
I1CI1I1O " tre shll e_ der et Beløb 

Yder Ilt 

MORD Børsherre 
--

nh_"n. Havnedlrekt., 
"ø~~udt ned I .It HJe~ 

i Fængsel ~. 
-- • •• 5. 

b e o h a li o. Havnedueklør 
K'

H 
L.ub, København, er; Nat 

~. Vdl .- ,il Hjem, Htnningaalle 19, 
skU ,:e. Kl. ca . 20,50 blev der 

K " b e n ti B V n. (Privat). 
f Byretsdommer Jørgen ". ~~ 

a ugde i Our den alvorllg.te 
Dom, der hidtil er afsagl over 
københavnsk Sortblllflmand . Den -' 
29-aarlge Belysnlng8arbejder Oenlo . "" P t en Rude l .::Jtuee agen. a-

kn.~s 4er opholdt 8;2 piia t. Sal, 
nllllen, . d gila ned for at undersøgt', 
v,1 e 

d det var paa Pærde, men 
h" die paa Trappen 3-4 Mænd, 
mØ lorlan,le, al Havnedirekløren 

Poul Vestelgaard Jensen, ' blev 
Id0m! et Aafl Fæng.el for . 
Handel med Cigaretpapir og 
baksvarer. Desuden fUt ban eD 
TillæF, sbede paa 6(X)() Kr., 

som .. D dtt 
den ulovlige Portleneø!e paa 
Kr . og Restlageret al Tobaksvarer 
blev konftskeret til Pludel 

,kulde lelitll»ere sig . II e e 
,kel beordrede de fru Laub 

var n ~ng Søn li1baee paa I Sal, Statskassen. 
og e . . Jensen havde I 

H.vnedlfekløren hk Ordre 
men. 
Iii ,t gU ind i en Stue nedenunder. 

K 
I efter hørtel herlra Skud, og ar . R • 

fru Laub riogede straka til l - a~1 

og videre solgt ca. 2000 
ubanderolerel Cigaretpapir 
vel Handel med Tobak lil 
lige Overpriser. Del samlede 

liens Læge og til Vagtværnet. Lidi 
senere blev Direktør Laub lundet 
død i Sluen. Han blev 57 Air gl. 

188 pae 21,000 Kr., bvoraf bans 
ulovlige Portjeneste udgjorde 
Krootr. 

To M_nd fund.t .om LIli 

København. To Mænd er 
i Alles eg i Nat blevet skudt ned 
pall Oaden og dræbtl den ene ved 
Skud i Nakkenl udlor Tycho Bra
hesalle 31, og den anden ved 
Skud i Brystet l ved Lindealle 34. 
Den Ilrstnævnte menes at være 
den ca. 40-aarige Skuespiller V. 
Slæhr, Reberbanevej II, ol den 
anden er identilieret Bom fabrikant 
Johannes Nielieol lindealle 34. 

Skol.for.tender Gllle 
myrdet I .In Senil 

K ø b e n h a v n. Forstanderen 
lor Københavns Maskinistskole, 
Heinrich Gille, er i Nat ved 0,30 
'riden blevet dræbt al en ukendt 
Mand, Bom opsøgte ham i hans 
lejlighed, Manlanavej 5 G IIcl 

der Isa i sin Seng, da Attentat
lUændene kom ind, blev raml al 
syv Skud i Hovedet og var dræbt 
pIIa Stedet. 

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

fra Berlin 
--

----- - -- ---
~- ---

Chaufføren 
blev skudt 

--
Beruset Mand sked 

p.e Bilen 
H j ø r r i n g . Da Chaullør Frode 

Andersen, KaIS, ved 20-Tiden i 
Alles med ain Lastbil kom kerende 
i :::.altum ved Blokhus, blev Bilen 
pludselig beskudt al en 
Person Der blevallyret 5·b Skud , 
og Anderien blev rlmt al 
Kugler, bl. a. gik en Kugle ,en 
Hovedet paa ham, Dg han 
paa Stedet. 

dtgørelser. 
-laUtrup 

Syll·k •••• 
alholder ordinær Oener_Hor
•• mUnll d. 12. Marts 1\1. IQ.~. 
foulaR'. der .oskes behandlet 
herunder V.lg.1 Formand, Besl)
rel,e og Revisor. mat være Ind· 
sendt til Pormandtm indel1 d. 2b 
februar. Eller Tur afguf J L 
Jensen, M. Seg8lrd. ~. S renatn 

p •• Mandau Chr. Frimer Oll Marhn M. Chrl 
K .. b.11 h • y n. (Prlvat). I stenøeA. • 

Pil MaOllag kommer der: til 
Gedser 40 danske, der er evaku"fet 
Ir, Berlin, lortrinlvi. ,amle og 
Polk, som er vAoske:igt .Iillede. 
De vil i Oedltr blive l110dtlgel .1 
LOUtr Ir. danske Kvinden SNed· , . . . . 

PrI og d. 19 a I.b 
dt' pil Opsllillkerfplant'n pl.' 
Tog kun TI .... _ T ...... 



p .. brYli:ge 
Der al faø . Men 110m lagt: VI bar da 
haft Fornøjelsen at hUlere med det I 

Peter Fidus. 

Cykliog pa. Forlo •• " 
I Anledning af, at jeg forleden 

kom pu .Den sorte Lisie- for 
al have cyklet paa MaTeretevejs 
Porlov, vII jeg gerne spørge, 
hvad man skal gøre, naar man 
haT meget travlt og Gaden .r 
heil umulig al køre paa. Sely 

al Vogne og BlIer har til Tider 

m, 
Rationen, SI 

Hvis mar 
Ikke har b 
tum, bar m 
opsparede 
Maaned iOl 

Muleraf 
iøvrigt kOI 

de SEdva~ 
den førs~ 

Hen\ 
All" 
SI. 

========== Slolb Od 

kom al 

'

JIng ved 
ikke bav , 

Ion Nr. 9 ~ O (3 Linier) I Personer. U IN komme f 
r\ikkeJsen privat Bopæl 953 udsat Pli 
----~----~--------~ 



IAL-DEMOKRA TEN. 

Ine opret
roduktion 

I. t p.a 250 
aneden. 

Ikæres 

udt Med
ner Vest 

Dag at 
Køreplan 
Statsba

svarende 

[
dringen. 
indlørt. 
Person

Tirs ag. 

været nødt .11 at køre op poo 
Porfovene. Jeg ved naturligvis, at 
man ikke maa cykle eler, men der 
gives vel Situationer, hvor Nød 
bry·der Love. Hvis H. J. Thomsen, 
der anmeldte mig, havde haft god 
Tid, .aa kunde han hver Dag 
have noteret mange Cyklister, der 
kørte p •• Portovene, Igrdi O.derne 
var ulremkommelige. 

O. J e n s e n, Margretevel 18. 

af , 

Mødet i 
tanter fGr 

Apoteker.Prlvllegium ledigt. I ner til B 
Privilegiet for St. ClemeDs Apotek i f aglorbun 

Nyk.biDIi: er opsl.aet ledigt. Ans.g- al Dyrtid! 
nlngalrlsten udl~ber 6. Marts. .itivt Re 

Hundstrup Sogneraad nægter 
at forhandle med Ar-

Urøltelse 
ikke var 
Parterne 



TJHIISTED 
OGlEGN 

.... rlill_gnln.,. .. b.IIlI".d •• have en 
I Allen KJ. 111,00 01/ ... e. dl lU. 11,4.5 

" lOl rd. eI.lvlI' tflrn, t .. ntl<!. 111, ' 6, " . 
'!llkku r,iII 

Ile l , t' ~I~V~HHI burda 
1.l!JDpelu. Vine AIanit 
kUfH,e aprinieK uver, 
lin dør Sled i AprlL 

del,'te vil .11, .. 
Bllumen lor 

Retsordningen maa 
ikke smuldre. 

Bn Th r""dbQ, d er lo rIeden var 
u. uheldii al komm e pli ~ so rl 

U.le-, lord; han cyklede pu Pa r_ 
love', relhllrdiii.r .Ig i Dag i el 
Indlær under Hell\lJ.nlng til , a' 
Oaden j de j forfæ rdehge VIn ieriøre 
lIilr helt ufremkommelig for Cyk. 
li,ler, Por ell erllli", der hllvd e 
IrIVH, var der ikke andel al gere 
end .1 benlltle l'orlovel. 

D.mo .. bf. '" Ikk • • • .., •• o ",ar. 
Troldmanden eart Sherldan 

Uhetd ml!d ttn Po, uU1l1nIC t 
Alln. Dør ... d'. klin_l il_lvi 
Mønnl!lkar, aJt f'orullUln,lll!n blev 
ly.', Idel H,. Sh .. ,ldan randi. II 

med aae Hd. PUblkum vUde:,:,,;:r;'::':r~: kold' . t væ • ., r Sølen. Demtn 
al •• Uua denne QanlL: ,." 
.an. 

EJendom llhandel, 
Sne dker M&dlen, Struer, hll r 

SOIRI BJendommen SlIInderglde 86 
III Vognm and Jenl N,el!en, Bed~ 
Il led, Io, 32,000 Kr. Overta get,e 
I . Marll. 

Oodsindskrivning 
Eo midlertidJa Foran
øt.Uniog. 

Stalsbenernes andet 
medd eler : Med ejeblIkke lIg Virk· 
nlng aflyses I de lønle Dage, 
IndIII de forhaende nvlI!rende Kul-

regne 
eller 

I en 

D.t 

De' ,hl ikke bealridel , ,t der 
lun V.fe nogen Rlm eliflhod i delle 
Rælonnelllcnl. Det har gennem 
liere Uger vrur, t prattiak lait umu, 
Iii' al cykle i Thi.led, og endnu 
er mllJg' Gader van.llelig' p ilS' 

IIble lor C.,.lrli.ter. Ocr er i og 
for lig ikke noget 11.1 . iie fil , ,I 
Polll, der i presserende Ærmder 
bar Irnll, føle r .ig Iri.tellif . tlade 
Cyalen .m u!!e hen ad f ortovet. I.gre er pllQerel, . 1 Ind skrIvnIng OK 

øf GOdl, slavel StykgOdS so m B.:::;~ 
VOlZnl.dnlngSKodl fra og iii 51.- fc 
tloner I Jylland og pØl Pyn. 

Men man msa all igevel iake 
l_re del. lah alene betyder Par· 
tov.cyklillerne en slor fare lor 
Podglllngerne - det et i lIere 
TiII.,lde bændt, .t .. Idr. Menneaker 
n r ner nd .t blive .kø~t ned -
men enhvcr 10n_lIlg Overtrædel.e 
•• gældende Love og BestemmeI
ler wlrhr l dilse Tider opløsende 
p.. wore Sam lund.lorhold. Og 
mod d,Ue m .. enbver dann Bor~ 

ger al a l KrtlU '1II1Ie ind. 

Undteget er kun ReJlegodB Ind· 
Ul 60 Kl., BInepakker Indtil 
Kg., Pødevarer. Modlelnl lvorer 
Aviser og Avløpaplr,Bugspytklrtler, 
9tren~1 nedvcndl~ Bmbllh~ie !ti 
Pedevarer, Brændel, Itvende Krea
turer, Pur og Lam, ~vln. Pier
kræ 0i Kanloer III n_rllle,te 
Slegterl, Bk sporlmarked eller 
Samleata ld "I hver Retning 111m! I 
samlede Sendinger rra Bksporl
marked eller Samlestald Ul 
skJbnlngshavn . Der vII Ikke 

De, h n godt give. rel gode 
Undskyldninger - men blf del 
hele liege, alligevel delle, al man 
lager . ig ehtrl! friheder, fordi 
man regnet med, . 1 der ikh mera 
• r noget Politi iii al pall.le for_ 
a .. llI,ne. 

En Vognmand kom kørende op 
.d Skowll.da. Oaden var akrum let 
De , III, og L ... et va r lemmelie 
. torL Han kørle mad de Io Hjul 
inllle p .. fo rlovet. En akitt.lig 
Mand, der eller. ikke wilde bell Ile 
.Ia lDed Lovoyellrædeller. Da 
hin bley . purgl: Vilde du kgre 
... Iede., hfi, Polillel havde v.rel 
het endnu' ... svande han ærligt: 
Nej, det vilde jle nok ikh . 

Dcr har yi SaClma Kerne. Ma n 
kln .yn .. , al del har ql lidt . t 
.i,e med en lille Ubetydelig P.rd
lellf." .. I.. e. I., .. h ja. Men 

det betJd" i denne Tid l .. uhJre 
melel, om del dlnlke Polk .tllr 
.. mmen i !!ni,hed om delle, I I 
YOI Rel.ordniø, ikke ma •• muldre 
Y~k. HYil yl l" IIIelIe, .. a kln 
y, kJlr, Ol i,en.em. O" vi del 
ikke, .. a Ir yl ude at allde uden 
AniiIe om, hvol Yl linder. 

LI.peller ,.d HIDdel ... 
•• dbllllpcr.hlm ••• 

glvel Olspenulloner • 

lIodpollbad læner Taskea. 
Med UdgloR:en af April er 

Landpoltbud N Icolai Jørgensen, 
Snedsted, elter Ansøgning paa 
Orund af Ald er alsked iget med 
Pen sion . 

Nic JfJt2enSen blev i Maj 
ansat paa Rulen Sned sled -Sundby, 
og han hu lennem 85 AIr brlgt 
bele Blerge al POllforsendelser 
ud Ul .Ine .Kunder"', blandt hv il ke 
ban 'or ail [uoe Humer er meget 
a'boldl. 

Den DU forlabne URe II\' I Tnlllf'd 
15,4 tDm Nadbar, 0i Pebruar bar hIdtil 
,(1 '11'1 71,1 mm. men. NDrmalen lor het. 
Maan_dell e t .f5 mm, VI h., alt". rip 
II, 'Ilet, bYld ", havdo til OodL 

UIODI beleata Temperatur. dar ..... 1_ 
lel I Ol." v., 5,5 O,. VarIDe. Dea 
laveIIe Temperltur, der mIlIIII Natten 
til n radll, VI' 0,5 Or. Pro,t. 

POllilb,tj,at d ••. 
Pollllbellenl Joh.. J II! n a e 

Struer, er e'lIl1el ved O.den 
22. Jlnulr. Hen II.mmede 
Bonle Ol blev hn 26 A.r 
Haa vir uIUt . 

fro TUl'." med HI.delllkol.. Kaffeerstatnlogen 
undervJlnin.en Ir der 1iI ... et 

__ -'i .. ~m~u ..... d.1I ".ndel .. kol" rationeret. 



,plørte Frø· 
HJettanter i 
tha Otteaen. 
t Bifald. 

opløsl. 
lasnefore· 

Oenerala 

Sørensen, 
." kun VBr 

'ar Gene
slutnings
Ophævel· 
l var paa 
oldt man 
General-

alle de 

.... 

solgt ';ii"H~~ lil"'He~;;"B~i p~~ Dans 
deraen, Frøstrup. Overtagelse 1. 
Maris. 

Den .orte Liste. 
Pru B e n R t 8 o n, Vegendal, Thisted, 

bar hver Dag I den sidøte Tid cyklet 
p.. Fortovet saavel paa Vagendalvej 
Bom paa Strandvejen. 

Vor Spørgerubrik. 
--

Skll.ml •••• 
I) Min Mand og jeg har været gUt 

i 6 Aerloa: den Tid har Ikke brali(t andet 
end Skuffelser. Min Mand har Tæret 
mig utro og har har haft Samliv med 
en anden Kvinde og har slaaet mig flere 
Gange. saa jeg har møattet søR;e Læge. 
Er det ikke Skilsmisseirund ? 
: 2): Vi har en Ort>ng sammin paa 5 

~-Aer. Har leg~ikke Ret Ul et f88 ham? 
3) Da der intet Politi er, hvem skal 

ieg s8a; faa til at hfælpe IIllg, for min 
Maud sigelr, at hvis jeg tager Drengen 
med, skal han nok bentl ham. -- _ . ....-
• ~4):Naar:det gentager'sl,.lhar jtg sila 
ikkel Lov::.t tage Drenge .. 0& forlade 
HJemmet? 

6) Skal Møblerne ikke dele. lige, og 
hvem Ikal foretage Delingen? 

En MOd!!!r i Nød. 

Svar: ad. l: Jo, konate.teret Utnlakab I 
eller Vold er Skilami&aegrund. 

Det før 

K 

I Alten ve 
gaml t: dani 
den danske! 
hertil med ~ 
hvis de ev: 
tagne til a 
lade dem 

Efter Aftal 
virke og 
der arran 
København, 
!rulle! den O 
der ventes, 
køres til • 
de foreløbi 
man er Idi 
forhold m , I 

J-'orøvrigt 
allerede laa 
at modlag~ 
elier en MB 
fra en M.I 
der selv i 
danske Koll 

ad. 2: Det er 8l1ndaynllgt. men Af. r 
gørelaen træffes af Myndighederne. l Tranger l 

ød. 3: Andra,ende om Skilsmisse til· 
stilles Amtmanden. 

ad ... : Jo. 
ad. 5: Jo. Hvis P.rterne ikke er eniee, 

foretages Delineen af Skifteretten. ø 



" ,..".-

/ evo/ver nden Eli 
Gal 

.aslod al være bestjaalel og skød 
p uskyldig Mand ned 

en 

." II I fil Klublej I høJrt øj •. H.nt TII,t'nd btltinu 
b'" h "ltul •• de b ud- '!;1m meN" .h/adia 

':' eo1bl" 30 T d R ~,d i ,.lIt' ved 22, I. tn el/oll/r, m Illden Vir .,ntre If'ed 
I ,JtI r 8rl(l~t'nhfd Et Sel .1 blive p. ,pebet, men h'n und-

"', ,111.11'- I tn M.nd med Illp i .idll' 0J"tblik 
.' d I'K r 
c. "." e... .".nl m.n Vir " , ,11 tU'''' , I L.eJ' h.n ur bu .. bnel. En Mand ekudt •• n and.n 

aa.r.t. 

N~, 

el'''h 
'om I 
brille 
'a.oh 
d'l(er 
T IIIRI 
'''yd' 
tito. 

l Id 
((.ItU 
ti Kv 

" ø,tf, ,I , .1 dlillllt, ON plud . ",I nOt R 
II hk t ,.,elLlende en e-

lli " den P 'd d 
K. b e Il h I " n, K'bt'llhl"nl ~'!" 

B'lndvælenl Ambulance bltv ved 
19,30·T'd"n ".hll ,il RUlaUlltionen 
.Bellevue·, Studielhede 18 

" '" drl h'" hl .ten IR' ,",m. ' Iftf rC d ,I hin Vir bievel 
1~JI ctklere ~OO Kr. H.n bcor
",lj •• I,1 lor, de 1ll,.edeverende 
~ til ' " 

"

,dt klede .ig " or.1 

'
ul'l TI .. ", nde,u,t h.n. I. 

lfI ndt u 

en Mand, Py,b.dtr Svend 
Lallblernllrede II, VI, 

ak udi. Liget lerlu hl 
cinak Inlll\ul 

• 

Ved 20·Tiden hldtu Ambulan_ 
cen Ilt Ny Adelgade 9, hvor tn 
Mand VII bleven I .. rel under 

~In ~u en bleV nødl III " parere 
øf~Ilnd forbryderen "I, II 
Ordft D,~.e vtr den I"yldi,qt. 
... "den h m ned hvortltrr hin 
" hn I I ,ktd • flugten , S.ydtrl pli Olden Det Vir Smed 
,elt 10' de er en MI,kedlfeJ-1 Hlnl Petersen. Nællvedilde 5 ... re , 

Den Niellen, Han blev , der blev rlml II en KUlille i den 
fInelE ~c-Iør! III Mil,llelhospl'II.:I, I ene Arm. Hin IlIIrlea lil Kommu 
,.\dlbUr~~.,ne kon111Irrede, III neho'pil,lel • 
• ror u g,lel gennem del 
~a.ren v 

Forbryderisk Anslag 0' 
T 

KJ. 
Prellekon loret hal elen Værnemigten .. aredel. Blandt Ile 

h.jare SS- o~ PolItIflIrer i d,sle belinde, aiA: en rider iii 
Dlllmark meddeler : oUe Bern, el kvindeliii Værne. a 

DIn 17. d M KI ca 20~.O blev! m ljtlsmullem og en kvindelig 
dlr lor.n V.l nemlallbloR,alen, PlY5o!IninR Ira Wlflhele, lom 
,Ollm" BIO·, Jernbanegade, K.· lor Ire Oage liden vu kommen 
btJlllavn, tutet en Sprængbombe, lil DanmItrk . 

e' liere Perioner tilh.rende .ro,f 

Bedding 
bombesprængt 

--
S.boler-Aklion i Aalbore: 
A.l~o r~. Lerdig Allen ved 

19.Tid~n ankom 6-7 revolverbe· 
l'Z~nt dt Maend 111 Vralre Bude· 
hn". De holdt Vag len op og 
lJmde Big ind Iii en Ophllerbed
din,. Her Inbllgle df nogle 

8om~tr 0lil korl eller Ikele en 
~rllttr fll'plolion. Vtd Eklplo· 
~Dea blcv Oph.leb~ddingen 0R 
ri A.bcjdnlliur ved Siden .1 8ed
dinlen .del'gl Dereller IQrlv.ndl 
Slbollfune. 

----- - -- ---

Letsindig 
--

tilt. blew a.elld ... ,.,t 
YI" 'kaploaloa 

Velle. l Ollr 'Indl eo ... 
1111 O"n, 

b. 

- -- --- ----- - -



"~Iag den ~~. er --m-rcUll'lWTf"l-..-.._..-...... 
lait,·. at hal 

Alanntilstand Lør
og Flyvervarsel SØndag 

de to Alanner hændte 
usædvanligt her i Om

.. _-- var for ~Ianntilstan
til 22,20 og for Flyvpr-

18,25 til 19,50. 
S-ndag voldte For-

kend" ~om 
Færd og ta 
arh~jde. 

Peter A 
forskellige 
des en Tak 

A. Dup 
nNnmeligIH 
og fortalte 
Virksomh 
gang i For 
trods alt o 



Thi,ted. 19, Fehl'uar 194:), 

ødsfald. 
f ~, /, ('/" () / ('" pn, Tibtt'u, urel" • J...... , . 
'J) I "It .11'11 ,sfl"~ allnbie . J at:{ I .. 

II 'I'tl'lI, d[', PI' dud, ,1!1 ,\:H gI. 
III ('J' ("es('1l oe! HlIst 1'11 har hopt 
/ tcd den ,-i,bt .. Sn",.; .\:H, Fl'u 
jllJ .... tauJlllPdl l fJ'a ~ka!!'f'u ug vaj" 
s C/II' O/""'"s :!, Hu tril, li,' 
gi rt j Hil". Of! F'lI Oles('D hle\' 
nod"I' t il li JlOIIl il f forstI' ,Er:
h, II \1n hl .. \, Pli fOl'ha'ffplig' ~[o-

haadl' fOl' di ',-p /l"m og fol' sinp 
fi,·p, Hun \'ar i (/('! 111'/" tage'! 

dVI'1I'g .. ! Hj"mmets K viodp, cl,'r 
L \'al' Manrlr>1l "J! lHlma·I'/;.Pl 
I'. I dplI id, tp hal\'(~ :::Ill' .\al' 
I,"n Jill! af 1 II Oj{,ns\ gdom, (Ol' 

I J! hun eogtp JIelb,('d ·1 I' paa 
Klinik, I' J)·t ig, U! 0J"Il-

, 1, ..... _ ___ 

styrrelsp mange Steder, Iler var .lIa_ 
ledf's Fester baa.le paa Hotpl .. Pho
nix

u 
og "Aalborgl'. OJ?; 111ange af Fe~t

deltagerne maattp afbryde og trække 
i Uniforme'n. hvi5 de havdle ~lodepligt 
.som L.B.er. 

Der var Flyvt'rvar<el for saa godt 
.som h"l,. Landet Søndag Aften, 

Naar Skoletoget ikke kører. 
J J)fI~ lIr ti 1'-,- jo ftl1" fOI"~t· (Jang 

1 IIII/t· I' d'n ny .. Plan ikk(' kOIllIIIl'l 

'I<.I-I'! :';kllll't(,~ til T11l~\p(L ])p,' ]lll'jN 
,,/1"1' I"'H 1"JI'nitblC'\-BanPll at h.he 
.. t To!." •• Ier el' I Thi t(Od nI. 1'.:'1;., og 
,-om sa-d\'a ulig\'!' ha I' Pli • torrc Bnr
Ileflok mr·d til 1Ir-aI-klllf'o i Thi, !pd 
I IJa~ kom To!."!'! ikke, og vi h~lr 
PUl ·t On'l'l. 1'( l' JfIl gl'n~erl. om man 

,0/ 1'''1'(' noget f'lr di ,'Born. om 
alt a'1 II h('11\ j<;1 Itl at g. il i :--kol,· 
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AUTOMOBIL-, VOQN- og CYKLe 
LVGTER lælldes K!. 17,59 Bfhn. 

TMISTED den 19. Fccnwr 

Alarmtilstand og Flyvervarsel 
i Thisted. 

Thisted havde Lørdag Aften 
Alarmtilstand fra Kl. 22,04 til 
KJ. 22,20, og i Mtes var der Fly
vervarsel, Byens Nr. 52. Den va
rede fra KI. 18,26 til Kl. 19,52. 

Det lykkedes trods Alarmen 
Biograferne at gennemføre de
res Aftenforestilling, idet man 
begyndte Kl. 8 og blev færdig KI. 
21,30, til hvilket Tidspunkt man 
maa spille, saafremt del' som i 
dette Ti!:_,:",l,"!:; ~J.1.J-æder Flyver
var~l. 

Handels- og Landbrugs
banken i Thisted. 

Udbyttet ansattes ufOl-andl'et 
som i Fjor • 

Pan et Repræsentantskabsmø
de i Banken i Lordags forelaa 
Regnskabet for 1944 til Behan -_ 1.; __ 

Vibol , 
sen J 

Ga'"] 
154,0 
",n , 

tant 

Ke. 
sted \ 
sen s 
Laan 
over 
Iaans! 
hver 

Im~ 
Bestet 
gaae 
skal 
Aar, l 

afd 
v'"', 
hvori 
har 



UOI. 

~ Kløv KlI!!r, 111 , 

lord elu mellem 
eller anvendes til 
Pormn!. 

Medlemmerne 
et eller andel 

~.bflfum 421 Kr., 

. uler.. Ø.I.rild, 
arno, Ø 'terlld, 
LlJure SiiOO Kr., 

Det blinr slDaa' med Arbejd •. 
Det kan nu tydeligt mc/ku, al 

det ebber ud med den Bt!skælti· 
,eløe, der fremkaldtes at Krig"i. 
tuuioDcn. De atort! Firmaer, der 
i l1t!fe Aar har virket her pu Eg. 
nen, hlr ikke mange Folk lilbage, 
og enkelte har allerede pak.ke! 
sammen, l Thisted som i Land· 
kommunerne berynder Arbejdsløs. 
heden al blive et Problem, og den 
Tid vil næppe være Ijern, da man 
i alle Kommuner skal iii al se pli 
Beskæftigel.esrelerverne. Det Cæl
der om, at man alle Verne er klar 
til a' sælte ind lor _, modvirke en 

i· 
~Jen , HlHeuJev, 
!erilif, KabULlln 
lUfd, 
I Furlsap2 An· 
~gnmlnd Georg 
elum 32,600 Kr., .,. 
lIkomal for Ar
~. Kroglg •• rd, 
~ 29,00'} Kr. 
~ Kro,lgurd , 
),000 Kr. pjus 
rllliSlum 29,000 

Ig Tyge Brun, 
Ilpekt'r j. Chr . 
um 41,0/10 I{r" ,. 
Jen.n Hylle· 

Cbr. Sklm~ej· 
100 Kr., Vura.· 

~mtle l' 
Fr,keritfdende 

'laker om Mal-

• Ior .... rbejdalflshed, der i en Pe
riode .ikkert vil komme. 

Oodstralikeo paa Loklllblloeroe, 
Pra og med i DaR modtager 

Jernbanerne, saavel til Strækningen 
Thilted-Slruer Bom Thialed 
Aalborg, alle mindre Stykcoda. 
.endinRer, Udover nævnte Slræk
ninger hn sladig kun belordres 
Banepakker indtil IO Kg, I8ml 
Fødevarer og enkelte andre Ting, 

alhørtes 
rede, al 
al Erik 
i hans 
sagl, a 
Th. Pec 
Sukker 
laldl orl 

Lrs ' I 
De ind 

H, " 
Rationel 
at laa S 
Pederse 

Frk, ~ 
Barbern 
kunde, 
sen hav 
ker, ml 
hvorIedi 

Do" 
Sagen 
hana Fa 

Frir. f 
Tini gi, 

Skalle 
sen all 
cen al 
Kommu 

Lrs. Il 
at Rutal 
De var t 
Dem o~ 
lor Blø~ 

I v • r 
at je, u 

Do 
ndlal, O( de 
deres Færd 
Jykku ikke 

tonk atalip-
IDiCO Luksusf.j til Vlskerierne, Aogel o 

et igen, det 
hUe at ind. 
der oprette. 
litrna IlIr 
ledea al dtr 

al de i. 

De nye Bestemmelser for Vaske- I v ~ r 
TIerne venlel oHenlllggJort i Dag. I rorø~tlli: 
Efter denne Ordn In" der doa for· J d.rtllaIO~ 
mtntll, kun kommer 111 al gælde I.L • r al 
for de Vaskerier, der an.ker DI,. Dem Ir 
penullon fra au· og Elektricitets_ M.rktr 
be'lemmelserne, vII det være lor- I v e r 



eUe en f. ~KS. slore uuge, SlIveae :)KJor
pr. Stk. fer og en Række andre Ting til 
a vilde Vask. 
i Løbet 

,en 

ter ud~ 
vi intet 
kunne 

Der , 
relsen, 
a den 

.nspor~ 

e, kaD 
amme. 
et paa 
ge, at , 
IO k~, 
at vi 

! fire 

Polkibespisning i Thisted l' 
Under Hensyn lil de usikre for

hold er man i Byerne nødsaget 
til at have Porberedelserne til ell y, 

folkebespisning med varmt Mad 
i Orden, og Socialudvalget i Thi
sted opfordrer i omstaaende Anonce 
Thistedboerne til snarest at ind
sende Oplysninger orn Pt:rsonantal 
m. V'I for saa vidt lom de ikke 
kan klare sig uden Ga •. 

Den .orle List •. 
Flemming p e d e r 8 e n. "Eoa- l Ting

strup, 8888 i Gssr kørende pas Cykle 
ned ad Vestergade l Thisted. 

Haooæs Mergelselskab 
holdl i Gaar Generalforsamling. 

formanden, Carl Koldsga.rd, al· 
lagde g.retning. foreningens 
Gæld er lalden Ira 24,500 Kr. til . __ .- .. • 



- r- H e K en d tgø r e "s"::e"'.-'~"".'";;'::'· «'linOlie raygellle]erlken. 
.. Thl.ted Sygehus. re 

kæring 

lIand·Fa'ster 
••• med 
... n. (privat). 

Thl,t.d Amts Kredlkonlor lor 
Thisted Købllad m. II. afholder 
Koolordell: I PIerritslev Fredag 
den 23. d. M. KJ. 14-16 pu 
TI0II:- og Atrestbunt I PjtrrUllev. 

'. S. NISSEN. 

En flink og dygtig Pige, 
nnt lU d'lilllg Mldlavnlng, kan 
l Maj In PI,dl I Thbled. Hus· 
61.nd: 3 Pen. SlIlel mrkl .• 1040' 
m Bladel! Kontor . 

._- _ ___ ---- -0=--=-=-_-_ - _' _ - =--:-.0 _-
enu,ld i reklon t 

;:::!.d:':;:;~; Fol kebespisning. 
\lelland og 1.01· 
Jer pli en for· Da man ved Tilrettelæggelsen af en Polkebespisning 
der i l.ii~ed nødvendigvis maa have Oversigt over, hvem der vil være 
ld kun bliver 
,den D.g . Da ude af Stand til selv at sørge for varm Mad, hvis Gas-

M 

(l 

ti , 

8rø~ 
Stor. - , 

ti lic Cl 75
1 
forsyningen helt svigter, anmodes alle, der ikke er i Be

k s. B. hld.er!siddelse af Komfur, Kabysovn,Sparekomfur eller paa anden 
I,ke Nærlrallk, "":':::=:=':";::";::':~:':::':-'7.:;;"c:;':':-7:'::c;,::=:::::::,,,:::::=,:,-"':;:-~;;:" I 
'II!rhge foran· II Maade er i Stand til at klare sig undtagen ved Polke- "K~A-;;-';I 
rraUkomraade . bespisning, om at udfylde nedenstaaende Kupon og ind· ~ 

Ned.klllringen sende den til Socialkontoret snarest og senest d, 24. ds. po 
lvii nalurliavi, 
baneme. 

intet 
Ig 
jYvere .n
• Konvoj 
ur. : 

Enlr.ellhedar 
te Konvojsle!! 
60hu8kyøltn. 
mende Ellhe
Olle .Ilierede 
Iyklltdu 101 
at alvi .. de 

d konctnlre
idet blev ti 

Pamlllen bel'ur a' Anlal: 

Voksne .......... , . , .......... . ---
Bero over 2 Au .............. . -_._ .. _-
a.rn under 2 Au .. .. ... ....... ,. 

Hera' DJælpatlenler .. .... , .....•.. 

Nm_._. _________ ... __ 

Man gaar ud fra, at de, der ikke senest den 24. ds. 
har indsendt Kupon til Socialkontoret, vil kunne klare sin 

Bespisning selv. 
Kuponer vil endv. kunne afhentes paa Socialkontoret. 

THISTED, den 20. I"ebn.t 1\WJ. 

er Di Lya· 1m SOCIALUDVALGET. 

., 
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~1 
P:~ ,.., 

d. 
~ 
,~ 

d. 
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P, 
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A ,., 
So' 
R' 



"I.~'I· ulI"C lild!,../-! 
111(' r'i! JKS{OI Ide t 

THISTeo lien 20 I'ebl'lllll" 

J~(;isemnged~ }l'olkebesplsning I Thisted. 
ifllget S99.JIl~ Her for('fag'c~ ('II {"rnYd Hilder. 
nsL. 25D,D32 "lIge! .. c nf, II, t'n] rier ikke hur Mu. 
kegtcr 10,.19(3 IighCll for Ilt tilberede MUd, hvis 
I GIII-ISel1 Ii,' igfcr. 

66·19 Andels- Ih der j FOI'lIlIl'ct l!M3 blev fo-
l og de er be- relllget ('11 UuderlllJgclse nf, h\'ol' 
Pedl.6~-1 ,21,! mHngc l'er'1I0tH!!', dcl' IIkuldc bcspi
fdrnget 1G06 !iOS gennem Jo'oJkcbcsPil:lnillK i Thi. 
tf til, 393,413 /Ika, hviH .GIIStilforalen lIviglede, 

tmnger be' villlc de!. HIg, ut det den Gnng 
ICr" Drifts- dr{'jedc sig om godt HIGO Personer. 
KI'" ;l{!-e~I - Siden Cl' det' jo imidlertid Jnnnge 
OrnkosLnin' Familie!', del' huz' illlllkHffet sig 
Isemagerid Komfllrcl', Spnn!ovne ellet' lign(!lI' 
til ButiJnHl dc, og der ,.,lca! derfor nu foretages 
'el" og Om~ eu fornyet UJ1deJ'ljoge!~e, DeLte 

tUOJJSllJlstll~~ skylde/:! ikl,e, ut mali l'egnel' med, at 
lJæggeJso L:J dtll' i 0iu!)JikkeL el' nogen Fure 
l 1(1', og LIl fOl', IIL GllsvlCl'keL ikke kun fna Ku!, • 
[5,000 Kl'" I1len SIIIL ullikre som FOl'!lOldene er, 
)O Kl'" Af~ vil mll11 lIlligevel 111lvo tiJvejebrngt 
get 45,60'1 l(1fll'hed over Forholdet allerede 22 Øre pI', 

Balance: 

led 357,079 
af Andcls~ 

PI'. kg og 
87,3 kg. 
er D Kr, 

:->mkostnin~ 
pr, Svin, 

Igerne. 

3 Aars, fif 
og fire IJ 
knl'eL 
·Sun, ehr, 
, IIcriug~ 
.tCIt v J.'1f or· 
~, OveH(,I1, 

7 P.; 
l'islcl\sCI1, 

.8CI1, I1\'i1~ 

iu, Hl'stl" 

nu, 

Del' findes derfor i Dug i Avisen 
en Annonce, hvol'i alie, del' ikke 
hlll' J(omfur, SJlnreovn, "Hex" eller 
lignende, 0ll[Ol'dI'OR lil at meddele 
delle paa den Blanket, Som findes 
i Annoncen. J( u n de, som ikke hal' 
Mulighed for :ielv at lave Mad. 
skal indgivc Anmclde l.ge, men de 
mna til Gengæld a II c melde sig, 
idet de muligt ellers vil være af. 
Rkllllrct fl'a 'It kunne fna Mad, hvis 
FolkebcNlliRI1 ingen iværksættes, 

DCI' !Ika I ikke ved Anmeldelsen 
ln!l"('R Hensyn til. om de pllagrol~ 
deurlc l1ltl' l:Ir·ll.lrHll:lel elle\" ej, idet 
111:111 1'(',lfI1('\" med nt, kunne fOl"syne 
Folk nl('d de nudvcnclige Torv, anli
r rem l G Il si Ol'Ny 11 i n gen· 1"1 vi gter, 

Harring-Stagst, Up Sogne
"' raad 

hal' holdt ~lndl', OK hl. II, b('\'i1~~t. 
f ' . ""11 10 hl ., llnKr!OnlNlI llnl'P O.I('llln ... ~, dl't 

Ph'jJ>hj(,llIlltol't'nlll!l"t'l1 25 Oll"j T' • 
. o I I "''''I'hcjdt. , ,\0 grurulh'lKllku ,,0 t II ( , 

K 
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Familien bestaar af Antal: 

Vol,sne ................. . ___ _ ...................... " -

BØ1'l1 over 2 Aar ............................. ___ _ 

Børn under 2 Aar .......................... ___ _ 

Heraf Diætpatienter ........................ ___ _ 

Gade: ......................... ............ .. Nr. : ........ . 

Navn: ............... .. .............. , ...... "." .... , .... " .. ,' .. 

Man gaar ud fra, at de, del' ikke senest den 24. ds. har ind' 
sendt Kupon til Socialkontoret, vil kunne klare sin Bespisning selv. 

Kuponer vil endvidere kunne afhen.tes paa Socialkontoret. 

Thisted, den 20. Februar 1945. 

Socialudvalget. 

Tlf. 43 Tlf. 43 
Sædekorn modtages til Rensning og Msvampning paa mit 

moderne RØBERS-AnJæg med helautomatiske Afsvamper. 

A. J. Lauggaard. 

Andelsselskabet 

T Højs 4}di jlgsvæ 
. Bt>dsted. 

I Forbrugerne gøres opmærb:som paa, at der ikke man bruges 
I mere end 50 I)et. Strøm til Kraft i Forhold til det foregaaende 

Aar, regnet Maaned fol' Maaned. 
SaaJremt del' bruges mere uden forudga."tende Ansøgning, vil 

Strømmen blive afbrudt. 

1~ Thisted Landejendom. 
TF._· I ,. 

-
k, 
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~t. 
,e Sven-

Skema 
elIsen, 

/'on,n. 

um 
rø.for-
ds. Kl. 

:Jøhjem. 
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TlI. l . Nordum . n r;-I--~I-~-cr.rt4,(}rlUUUJ,ør af Mors" 
Sløb~gods 

Overordentlige Foranstaltninger. 
SKARPSKYDNINU 

I 
Der .fholdee Indtil videre hver 008døl og Tond_1t Kl. 8-t~ 0l 16-la 

Sk.rp.kydnln~ . Lljtelede8 hver TOfadall: 0l Pr ••• ~ KI. 19-22, for fante aøn,; 
samme Sted TorsdaR KI. 8-1 2. 

Truet OmrIIoode : lS km I nord-nordvesllig Ratnlng (31fl km paa Velt'Thavet, 
11,1 km pB8 Kysten) mellem 1{II!møller 0l Hanstholm. Udjit8nR8Punkt: Klltmøl\er. , .. V ... nemagten. 

Andelsselskabet 

Th Hø • ændingsværk S 
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Det, der komner 
bagefter. 

Vi hub.r .Ilc p ... ,I 
,k.1 r .. rn fndr, ... Iedu .1 
.Itrrhunden lUeget 1.1.11,. Re 
, Irltuon.' Oif Vln,kell,hed" p" 
m.n,ll' Omruder hn ,.mpe. 

, 
I, ", 
p' o. 

d 
t ho 
M., 

M,n .elv om Krieen . tuldc f d Vi r 
.luU. I nef !'r.mlld, hn II en L.odbom.de i Pr,Jlrup. " ;;". K, 
p.. vor. BuV.,rli,hedcr ,od t HI~::'~';':~ ," 
li,g' I.n, t ude i !",emliden. Det I ,.. 
Ir itklt uden Inlercu' , t .. p .. 
,.,uhaldene elltr den h;nrl,,, Yer· 

du,hifl' Slutn!nl'-
Dtnn' Kril ,Iuuede i November 

1918 min dcr ilk merl .nd ro 
A,r, • I.r V.rer.floneringen I D~n. 
m.r' tUlld. opha'lvel. Br.dnl'o· 
nllio,en blev dclv •• 1 ophevd i 
1919, rT'cn blev gcnjndre~t i I'or· 
11,,1 1920 Di Vlr,d, td 

H.""" Be,ynd,]'" 
J L.bel , I A.r,1 1919 

1"1 pun1 .1 I .. Kul fu 
m.n , ".brun 1920 -
eller Krigen. Ar.lutninl -
na,'en liae .11 Il 
med Brendtel, .om vi i 
,r, Enlfl.nd ,'.nd.ede '10 
.klporl, lordi L,ndel .elv 
hIVe Lagre op"bejde~ o, 
I.nd VII Ikke kommen 
i Ordene!!" Krigen, al 
porl , I Belydnina kunde 
,eltn. Du bln derlor p •• b," 
lelgendl fora n".1InJnger: 

Te.lre, Bioglller ele. lukked e. 
en Oaa om Ugen, KI rker, Blogrl' 
ler, · Porening.rokller elc. millie 
kun opvllmet hl IO Or CeIClu" 
Rut,untlonernl .kulde lukke .e· 
ne. ' Kl. 221/, OR Ser'tellng . 1 v.rm 
Mad .Iulle Kl. 21. Elektrlcitel. lor· 
brulet i Rulaunlioner ele. akulde 
n.dbrina" med 331/1 pCt Butl· 
ker, der Ikke lorhlndlede Luned,· 
midler, akuldl lukkl KJ. 11 pli 

KIl.en, OR KOI1.u lenl 
VUlt, t.lte om PI.nte· 

lor 19'" 

Hr. I"lemllllnl" Peder.e .. 
1 O .. , "u kommen p .. den 

r I • h.,'fder over for O" ,I h .. 
tyklel ned d Vettera;.d$. 
.lIr I It ØlebLlk. Dl,tr.ktlon " ,'1 

... n . ,od ,t"k' .1 Il:ln , 
bil plny t,lt mld Anmelderen, 
, •• Iholder, .1 H,. Pederlell trod. 

10rUIIII .111 Klllel lied Id 

m .. forl,nelle 
godtr Flynrtarallof· 

St"en. Civile Lult ... ern hil ,d· 
.~" el C.rkulære til Luh ... ærn.· 

h ... ori der Ri ... et berydeliRe 
lor fo rty. 'elur under 

Del kræ ... et .u· 
I .kke lamgere, II Poretlillin· 
Rer i Tetlre, Biografer OR hgnendl 
.hl .Ibrlen, lor at Publikum 
. ellde. hl de nærmnle I 
.ellum. Forettilline:erne 
lorIlIllIle unller I nur 
publikum .r 

A1erm 

er dOI ::r~:f:.~~~,;'~:d:e pUII:IIII. 
egel Anlvar lire al Ugenl Hverd'a' oa mutte plIl 

kun bl uge det l1edvendig.te Ly •• 
Oll . kuld. I.ret Kontrol med, al De D .orte Liste. 
il1len private bam.lrede Kul 0i 
Kok .. 

I M.j 192(1 Jenn eml.rlll . 1 
brend.el.mltlli,t Hcntyn en rd 
hurdh.ndel Ned.k.ll ng .1 Jern· 
b.nelralikln, lom i for ... ejen 
begren.tl. 

De I.ule All eller 
nil1len "918 var de ,,"rule 
Oumllk .idln Kriten '".""" 
h .... de ople ... e!. Tiderne 
II Indl.ru1.· o,," ""i.;~;".';': 
ligheder •• 1 V.,eknaphed Ol 
.1 .konom'lk UI,kkerh.d, 
It.nd.n!nger, 
o."., oll: n'lurh,,,,. mulle en 
Arbejd.I •• tled 1.181 . 1 denne 
den i Slmlundelunkhonelne. 

VI ... dblev .1 .pore den 
Verdlnekri.. Virkning" heil 

VI hu modt.tet deUI Indlllr: 
O. jei i O .. r 

"I .Oen lorle 
.on k.rle p ... ; ; 

.. m 
d02 0R"a, It 

lig mod .Den 
kunde fr u 

. ndre Koner 
II. h .... d Indre 
Iror .kkc, 1, .1.;,; 

hive ... [r 
ajorde, og pu eR ua 

leja Milde bnRRe Ulykke o ... er 
!"ru Benlll.on mil nu 

Ir. KI 1 Morgtn III Kr. II 
2 Alten, da hend" M.nd er:;;:I 

"I. de t" ... 1t br-
.om .ef fr U 

pli fo rlo ... 
om Morgenen, n .. ' iklle II 

Mennca1r:e benYlltr "olto"el, .ku lde 
meaet helllre , .. ud Ol hURRe 
der ea Oa de ren, ... den Ikke var 
... lival .. ha . 1 k," p .. , 
gjord ••• Inlen M.nne.ller 
IIlIId. 

T •••• rby-Ul. 0 •• 111"
l.r •• la,ll. 

har holdt • 
hm· o, K .. • 
Lund, 

POflnln,.n 
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I b~"·-·"'· . og Odr. Poul An- med en uforbebolden UIlIiISKYIQ-
(erg. nlng. 

itilliøreø 

af 3- 4 Ansø
udløber 

randkom· 
foretage 

Byraadet, som 
Brandinspektllr. 
I. April. 

D.S.B. 

Ydby I Dag, Hr, 
r .de at reJae, Ol 
a8 lidt at v ide em 
De gaar vel der
Ingen Steder. 
Iden I Tanker om, 
til Thyholm for .t 
r Boe havde faaet 
Sjuakeri med Me

rg Nørrehede, 0& 
ede leg op Iii Sb
r at købe mig en 
8n klR'i:ede nOlet 

Bombe i Nykøbing. 
Ea L.stbll oprmagt 
i Stykker. 

Mandag Allen ved 22-Tlden 
eksploderede en Bombe under en 
Lastbil, der stod plt.8 Vognmand 
Uslrups Grund i Aagade i Nykø
bing. Vognen, der tllbørte Vogn 
mand Kaj Lykke Jensen, Pruevej, 
blev stærkl beskadiget, ilaledes 
blev Moloren fuldstændig bort· 
spræn~t og Pørerhuset samt den 
forreste Del af Vognen blev øde
lagt. Ved den meget kraftige 
Eksplosion sprængtes en Mængde 
Ruder j det omliggende Kvarter. 

Selv bryllup, 
Cyklehandler Ole H, L. r I e n 

og Hustru, Skolestræde 5, Tbisted, 
fejrer Sølvbryllup i Morgen, Teu
dag, den 22. 

Natlig Plyvervarslio&, 
I Thl,ted bliV der I Nat tr. 

Minutter (Iver Midnat blæst Ply 
vervarling. KI I 25 overgik Vars
lingen til AldI mu lstand, og Kl. 
l,5S led A fb lao~ oio&en. 

I Aften, 
Kl. 19,15: Royalteatret: • To, IO" 

~ '-. __ _ L' _ __ .l _ _ _ 
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L..'1Stbil ødelagt af Bombe 
i Nykøbing. 

Mandag Aften ved 22-Tiden 
eksploderede en Bombe under en 
Lastbil f der stod paa Vognmand 
Ulstrups Grunu i Aagade i Ny
købing M. Vognen, der tilhørte 
Vognmand Kaj Lykke Jensen, 
Fruevej, blev stærkt beskadiget, 
saaledes blev Motoren fuldstæn
digt borlsprængt og Førerhuset 
samt den foneste Del af Vognen 
ødelagt. Ved den meget kraftige 
Eksplosion sprængtes en Mæng
de Ruder i det omliggende Kvar
ter. 
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Salget al Frihandelskomet skulde ds. 

vedstaas. 
En Gaardejer fra Skinnerup 

solgte sidste Sommer 2000 kg Byg 
for en Pris af 42 Kr. 60 Øre pr. 
V\O lr. Hl Qn øbman . Thisted. 
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]t;ttere.~~··D~t;;· Menrngen~'-a"'trd"'e~ -Ck=-u- n--:Cd-e=-b=-lC'iv=-e-:j- s-;"it Hjem efter at 
nyanskaffede Skibe fremtidig være forbundet af Lægen. 
faar Basis i Agger Havn med 
Thyboron som Afsætningssted. 
Fra Agger til Lyngby er der ca. 
1 Mil, og man hal' her den Fordel 
altid at kunne komme paa Havet, 
hvad der langtfra er Tilfældet i 
Lyngby under de nuværende 
Landingsforhold. 

Gengasfol'giftet Chauffør faldt 
bevidstløs om. 

I Thisted forefaldt i Dag et 
Tilfælde af Gengasforgiftning . 
Først paa Formiddagen kom 
Chauffør Svend Nielsen, Torp, 
kørende gennem N 01'regade, da 
han bemærkede, at han blev min
dre godt tilpas. Det lykkedes ham 
dog at. køre Bilen ind paa Maskin
fabriken "Nordthy". Da han steg 
ud fra Bilen, faldt han bevistdløs 
om. Falck blev tilkaldt og førte 
Chaufføren, der var ret slemt 
mødtaget, til Sygehuset. 

Lastbil ødelagt af Bombe 
i Nykøbing. 

Natlig Flyvervarsling. 
I Aftes var der aLter Overflyv

ning over Thy. Det resulterede i 
Flyvervarsling Kl. 0,13, den gik 
over i Alanntilstand Kl. 1,25, og 
der afblæstes endelig KI. 2,00. 

_ IMiddags havde Thisted 
AlanntiIstand i a. en Time. 

, 
To Brødre idømt Fængselsstraf 

for Tyveri. 
Som meddelt blev de to Brødre, 

Kaj og Ove Villads Christensen, 
for nogen Tid siden anholdt som 
sigtet for Tyveri af noget Flæsk 
og nogle pilsnere fra en Kælder til 
Tromlefører Peder Chr. Holm Jen
sens Lejlighed i Skolegade i Thi
sted. 

Ove Villads Christensen erk(:nd
te at have b~gaaet Tyveriet og for
klarede, at Broderen havde været 
medvirkende, hvad denne dog i Be
gyndelsen nægtede. Pilsnerne næg
tede de dog at have set. 

, 
i Da 
men 
paa 
der 
stor 
bliv 

har 
Ro 

F 

I 
\ 

I 

• 
nln 
tik 
sk 

• 
ni 

tjel 
f oll 
Ej 
Se 
Ul, 

1 
bes 

-
Orr 
ErI 
Ne 
Ov 
50 

Mandag Aften ved 22-Tiden 
eksploderede en Bombe under en 
Lastbil.c der stod paa Vognmand 
Ulstrups Grund i Aagade i Ny
købing M. Vognen, der tilhørte 
Vognmand Kaj Lykke Jensen, 
Fruevej, blev stærkt beskadi et 

• 

Kaj Christensen indrømmede i 
et senere Retsmøde sin Deltagelse 
og i Dag blev de ved Retten i Thi
sted idømt 4 Mdr. og 60 Dages 
Fængsel.henholdsvis til Ove og til 
Kaj Christensen. Heri skal dog fra
gaa 14 Dage for udstaaet Vare
tægtsarrest. Desuden skal de be-
"'-"'_l.. .dl) K·' t:s.i.a . ..- _::.:. 

50 
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Overordentlige Foranstaltninger. 
Skarpskydning. 

Der afholdes :indtjJ videre h ver Onsdag og Torsdag Kl. &-12 (') lt 
-18 Skarpskydning. Ligeledes hver T.irsdag og Fredag Kl. 19-22 g... 1. 16 , .I.or før_ 
ste Gang samme Sted Torsdag Kl. 8 12. T ruet Omraa de: 5 km i nord~ 
vestlig Retning (3~ km paa Vestcr-ha:et, 1% , ikm ,paa Kysten) llleUe~ol'd 
lilrn.oler og Hanstholm. Udgangspunkt:Klitmø1ler. K 

Værnemagten,. 

'-__ .I _____ ~~ ___ II demaa1 j Lar s P eter P edersen, Ri l'_ 



~B;b81 Lyngby~Flskerne anskaffer I Drengs utrolige Lets indIg_ 
Kuttere. hed i Sned t d 

O · li s e. 
l hnn " " 
~ Hnn I~ 

J)glver '-YS~fiskerric t BOIn Følge T ændte B"a! og s med p . t . 
nf d e vanskelige u UlClingsfor hofd. d t f I .t roncr l 

. ' . e or a t lore dem ekslllodere 
• nt [ 811 . Det hl/c FISkerleje Lyngby vil _ En Dreng s lap ved et Mi rak . 

l de kommende Mllanedcl' opleve . cl .n fev d 
eget # 
paa Rtf 
er. " jJl' 
Kalk f~ 
min ri 

en Revolution indenfor Byens Fi- fra at bli ve lcmla>t>let. 
skeriforhoJd, idet de fleste uf By- En 8--9 Aul' gI. Dreng, Son af 
ens Fiskere gaar over fra l(ystfi- Murer Frithiof Andersen, Sncd_ 
skeri til det mere sognaende Er-
hverv. Dette Skridt er forelobig sted, undgik j Formidd~\g Bom 
taget af to Blladelng og mna vre- ved et Mirakel at blive lemlæstet. 
sentlig soges i de helt umulige Han og Ilogle jævualdrende h:lV
LandingsforhoJd, der i atll'evis de fundet nogle Patroner, ~om de 
har hersket ved Lejet. Fisker absolut skulde hore eksplodere. 

.n " 
s ig fl 

am. tf 

rst. ~ 
Therkel Iversen og fire Brodre cl 
har købt en 16 Tons Kutter med De tren te et Banlog smed Pa
en 50 lIK Dieselmoto,., bygget tronerne ind deri. Disse eksplo
]lan Svendborg Skibsværft., de,' derede da ogsas rask væl, med 
skal leveres 1. MarLs. Prisen er Undtagelse af en enkelt, der var 
55,000 Kr. Fisker Ejnar Nielsen noget genstriq,ig. Den nævnte 
og Kammernter Iuu' ligeledes fra 

leu 
l d!. ,,. 
Gø; 
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Hadsund SldbsvæHt kobt en 16 Dreng stak da en Halmd ind for 
Tons Kutter med lignende Motor at fan fat i PatrOllen, men i sam
for 51,000 Kr. Sk.ibene er kom- me Øjeblik el\splodel'ede rlen 1 

plet uden Fisl.:eredskaber. Fi- I-Irumden paa ham. Ved et rent 
skerne er nu travlt optaget med Held viste det sig, at han VIU 
at lave Redskabeme om til dette 
specielle Brug. Der Cl' Mulighed s luppet ualmindelig billigt, idet 
for, at dc øvrige Fiskere i Byen lUUl kun havde paadraget sig 
ogsaa anskaffer sig lignende Kødsaar paa begge Hænder og 
Kuttere. Det er Meningen, at de kunde blive i sit Hjem efter at 
nyanskaffede Skibe fremtidig være fOl'bundet af Lægen. 
faar Basis i Agger Havn med 
Thyborøn som Afsætningssted. 
Fra Agger til Lyngby er der ca. 
l Mil, og man har her den Fordel 
a ltid at kunne komme paa Havet, 
hvad der langtfra er Tilfældet i 
Lyngby under de nuværende 
Landingsforhold. 

GengasforgiItet Chauffør faldt 
bevids tløs om. 

I Thisted for efald t i Dag et 
Tilfælde af Gengasforgiftnhlg. 
Først paa Formiddagen kom 
Chauffør Svend Nielsen, Tor p, 

Natlig F lyverva rsling . 
I Aftes var der aUer Overflyv

ning over Thy. Det resulterede i 
Flyvervarsling Kl. 0,13, den gik 
over i Alarmtilstand KJ. 1 ,25, og 
der afblæstes endelig K1. 2,00. 

_ I Middags havde Thisted 
Alarmtilstand i a. en Time. 

To Brødre idumt Fængselsstraf 
for Tyveri. 

Som meddelt blev de to Brodr!!, 
Kaj og Ove Villads Chri!:llensen , 
for noaen Tid siden anholdt som 
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Ved Knut 
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efter "Hel'l 

Til lI el 
i Dag var c 
men Opkob 
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derne forst 
stor Part 11 
b l ive kobt. 
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ni ng 111\ f\ 
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K atastrofe-Nat 
Odense • 

I 
Bombø-Eksplol ioner anretter torfærdelige 

Ødelæggel •• r 
Oll." •• tR. "_I 

skegassen 
lev røvet 

Nallen 11/ OnsJag vækkedu hele Odense By af en 
Række megel kraflJge Ekaploaloner Dc" førsle hørle. KJ. 

/ , og I del folgende Kvarter fu Jg1e Cl 15 Ekap10810-
Byen har været ude for en Ka taalrofe, og der er an 

I meget alore Ødelæggelser i de tre Hovedgader 

Norrcgade, Ves lerglIde og Kongensgade 

To Bladhuse ødelagt --
Fyns Tidendes smukke Bygning brændt 

"",; m'd 
klem I ud pli 

der Ir I lIfe 10f. kelhge Er" e1 
t .r.,. Ødel."elter br. 
Knud. Kondiran, Pli 

Redl llhon Ol 

........ cI,. .,.,,'n •• r 
- ...... , Ekepl •• 'o .. er 

Ol a .... d •• 

St. , lu 8,lnde"t. Spor • 
.. i1 1t t " t unne t." , I,r 

er bur' i Ordan 

Sk.d.rne .ndnu at.rr. 
end r.rat ante •• t. 

Sladen ved Bombeehplol ron. r
du ... rre II hlYI el 

~;~. Oml.ng end I'rt' 
j den Del . / N. r

m.4u med ø,tr. 
YIT dcr 1." 8 on:;rber , 

dCI IlIct ud ov.r ,../_ 
tor D.nmerk. Bru,.

der h" "ofrelnlng" 
"~~~'d;!' t Nr. 77 g, 79 AUe 
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. 500, 311-
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Skatter 
Ved cr-

'0, iaH en 
Udgifter: 
off. !"or
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. Ise 2400, 
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j(ct med 

lien bli-
Aar, og 

5, ogsaa 

I 

~tionen. 
m Elrk
eproduk
r været 
der nol'-

hWn Rrut('l'lH' anvPl1dC's til IndLØh af 
IJæplantr-r til UddC'ling paa HnnnæH. 
Som Afl-ilutning pau GC'nC'ralforfoiamlitl
gf'n holdt Skovridc·r J e n S e Il, Hurup, 
Foredrag om Læbælter. 

Kastede Patroner i et Baal. 
:\(]g-!p :-iJllanrlrt'ng-p fra RnNlstc'cl 

!Jawle i Oa1l1' li'o1'mirlrl~g )lan ('11 

~LlI-k r"n,l,,1 en ]),,1 ,kan'" Palroner, 
~OJll ill' ,iliII' 1H1\'(, lil HI ('k~plof1rl(> . 
]lp I,,'nrll!' ('I B""I i N'Nlw,l(,ll "f 
Pin(l('~tl'tI,'t ll~ hfl, .. tc'fll' Pat 1"<))\1'1'1l P 

(lPI'i, E.n ('ftpl' {'Il pksplfld(')'(lcll' dl', 
m:r·tJ,.\,1t ' I'dig'Yis W!('Il at gonl JlOJ..i'{'tl 

af ])I'PllPYIW, dpI' :-;tod ()l1lkl'ill~, ,'-;ka

,IP. E" af I'al,()"",-n" vildt' illlicllc'rlirl 
ikkp gnn <li", og- san tog dro!l B-acll'ig-p 
1\ II II cl Erik \ II cl l' r," 11, SOI1 af 
.\1"1"'1' FrilhlO[ . \ncl"1SC'I1, SI1Nblpcl, 
rlpn i 11"al1,1"I1. 1 rid ,,,l11mp l'ksplo
,1"1">!" l'alroll"n ",pcl dpi R"slIllal, 
al ])"I'I1~"IIS !Janncl hlf'v ('n D"I Ja.
fl{'l'pt. Saal'('IIP \"(:t!" dog ikk ('ah'IHligp, 

De netfangede Ænder 
under Debat. 
Fiskerne l"ræver Ret til at 
sælge dem i fri Handel. 
J Jer synes at herske ret stor U enig

hed om, hvorvidt det bør være lovligt 
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.. nleU JUo:::g ... ..- "t-n~-lf;:;f~e-;:'t ~e'-n:-':Afrnta"OI,;oe-m=e"'d~'rrusted-
dog af sam- Fjerritslevbanen om Transport af 
. lægge Mæl'- visse Varer, som kommer til 
fik Nej til Aalborg fra København med 
for den be- Damper. 

bønhørt 

der, som 
Og 

for: 
llaal' iGuds 

om den 
egen Vil-

Thisted havde Alarmtilstand 
i Aftes fra KI. 22,27 til 22,55. 

Ændringen i Politivedtægten for 
Thisted ang'kwnde Markeder 

godkendt. 
Efter Indstilling fra daværen, 

de Politimester Thomsen vedtog 
Byraadet i Fjor en Ændring i Po' 
Iitivedtægtens Bestemmelser an
gaaende Markeders Afholdelse i 
Thisted, saaledes at der ikke 
kunde være Tvivl om, at der kun
de skrides ind ad Rettens Vej 
o eJ or Afh Ideise . M 'keder 

LauelO 
antag~ 

So 
valgte 
rup. 

Ve< 
Gaar 
Jens 
te d 
9H 
1aa ni 

He 
var 1 
Hest, 

o 

I} 
• 

nO.Q 



d nt øllclede har med-
50111 811 DMS Kredsene i Nors 

dell, ~ø:led øl alholde BUIII 6.
og Tbll1e IB Holel ."albol ,!!". 
7. ~bll5 .rke ni uden V.nBkelig
Del I!ur 

I en Buar ud i Livet i 
lied ~I JIII~ men da aU lorlæn!/st 
øje~hH':' I og I'orarb<-jdel/l:jorl, 
.1 1I1re!~·lagds alt 1'01B0ge l I Tillid 
,'o"tf S ';ns minIle Venner paa 
Irl, II I~ By og." denne Oang 
L.ndog r b-d' . '" .p om Ar ej et og avrl_ ue B -BUllen el esøg. IIP1l VI 

leS.Sin el Par iode:Oage sammen 
:~. el godt UdbyIIe al Dagene. 

I forbindelse med det alore 

'

-" e MissIonaudIlIg r Købeo· 
ur 'd d I IIlVn i Blltrurel mm r e en a 
VOl. Biskopper om, Il den egent· 
ligt Oenopbyeninl!' . al Verden knyl 
ler 8IIE Iii Duds RIges Premgang, 
Dg "I lindi deUe er Tillældel, er 
del mere DaBkrævel eli d no",en 
Sinde, al Arbfjdel lor Ouda Rrge 
lIur lin Dang ud uver Jord, og 
el 11011 Privilegium It høve Mulig
hed IlIr al væle med i del. Den 
Mulighfd har vi bellandig her· 
hJemme; Ild Ol dl bruge den, 
nlar dtn i Praksiø byder Ol lit 
Kom og vær med til vor Buar. 
De el velkommen. 

S. Nye(4aHrd . 

----

Ambulance 
bortført 

- -
R.",ol"'.rm_ndene 

.,'.ante" den 

--
M,.rdet ef Clgaretr.ver •. 
K" b e II h a v n. O'lIllIner V. 

Jacob.en, Danas PI.dl 16, der 
blev skuli! ned al en Bande, der 
VBI trængt ind til ham lor al ,øve 
hana Cr~ .. ellager, er i Olaf Eller· 
middRRs død al 8ine Saar. Han 
blev 60 AUI gI, 

Tre Peraoner •• aret 
ved Skud. 

en enk~lI 
branchen 
tinger n 
PUnktion 
har Sage 
og her e 
betyde!l~ 

V" 
nyeIse t 

lopnaaet 
ordnlngl 
oTdnlngl 
bedrel, 
Len I 
hvortil ~ 
'191 el 
hvilk~n 

vende I 

K Il b e n h D V n. Tre Pellonu 
er i Allet ved 22-Tiden blevet III 

re! ved Slmd paa O.den En 
Dllme, Pru Hansen, SmYllllvej 24, 
blev raml i Venijlre Ben, da hun 
8Ømm~n m~d lin Mand kom g8l
ende Orækenlllndsvej. Korl elter ! 
blev en M.od, Gunnar S.rensen, 
Elmrgøde 9, lallel i venstre "tm, I 
da hin ITlldte ud fra en RUlau- nok I 
rant i Elmegade. Endelie blev al 

ArbejdømRnd Andersen, "ne KB-I':;.~: 
thrinelvej 36, 8kudt i hejre Arm' l H I 
da han kom gaaende i Adelgade . Ild I 
ved D,onninger.s Tvæq~Bde , Illore 

-~- ---- -- ~-

Telefon til 
Kun lIvaviglIge S.mt.ler 

men.m Kl. 20 Ol 23 
København, 

lorlt~1 lor Post · og 
n~t meddelel Tor8dag: i I 
TorBdlR d, 22, Pehr . 194~ klin der 
til og Irl Odenle med Dpi Ind 
mellenl KI. 20 KI. 23 kun beo 
lliltn liYlvillil i I Su· 
frem I min ønlker II likre 
RIglurnllle inden KI. 20, 1 

shllinRt' n IIRivel i god Tid, 
IlnRe Ventetilier mlll puregnu_ 

A ,I b o I 11'. Zontrednilla1korp. 
lell Ambulance i A.lbo'l blev 
N,Uen lil i Onr luldllill'lrrø,lllde 
59, hvor dll blev opgivet i Ttl.
loocn, II der Vir økcl en Onulykkt. 
Vtd Ankom~len blev Arnbulllnccn8 
Pellonale holdlap III revolverbe-I __ _ 
vl!bnelle Peuoner, .!er Ivan'! Am-
bul'nc~o 111 II køl ~ III Oillll1P StOl de }lnno.c:ue.de 
Mlrk. Irk Zonllolkene Ordre 
hl II medenl ti Par 

1 lor .1 

Kender I)e 



~ n III· 

'BvGe 
iorn
r, el 
lkker 
'etlen 
i al 
r. I'r. 
Poul 

tsad
I han 
~ han 

var 
mde 
efter 
I'or
ugl, 
It de 
~dte 
hørl 

IUIII IUU u .... •• .. ~· b ·· ~ --·_·_" ... - --- - --.. 
Po.tlur og har VUDdet .Ig mange Venner. 

Vild Bil i Thisted. 
En vild Bil vakle i Gaar Efter

middag slor Opstandelse paa Møl
level i Thiated. Den for ind paa 
fortove I ved Ejendommen Møllevej 
7 og sæadrede her en Sløbejernl 
trappe, og derefter va r den en Tur 
ovre poa det modsatle "orlOV, før 
den blev slandset. 

Del opgives, at Aarsagen til din 
vilde Kørsel var, at en al for
ringene eksploderede . Bilen ha\'de 
ingen Nummerplader, og muligvis 
havde I'øreren heller intet Køre
karl. Hvem ha n var, blev ikke 
opklaret. 

- - .--- - - - -- ~- ". - .:-=:::--- . 

. ... 
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Thisted havde Alarmtilstand 
j Aftes fra Kl. 22,06 til KI. 22,21. 

iS, forraader du 
men med et 

8 Mdr.s Fængsel til Gunnar 
Hansen. 

Med Købmand Chr. F. Chri
s~iansen, Thisted, og Gd.r. Poul 
FIsker, Lønnerup, som Doms
n;a:nd behandledes i Dag i 
'lhlsted den Sag, der val' rejst 
mod Københavneren GunnarlIan
sen for Hæleri. Han sigtedes som 
bekendt for at have købt Dame
strømper, Ilerresokkel' og Ar
bejdstøj, Som var stjaalet j Ny
købing. 

enner forraadte 
!rdeligt, men at 
les te Venskabs~ 
~ Forræddel'teg-

tarveligt, ne
[erren jog ham 
in Hykler, men 
'en!" Men ikke 

je Ord kunde 
han angrende 

rens Fod. 
l kommet her? 
skesønnen med 
Herren endnu 

,nden paa sam

mer en til AI
lel være Tegn 
Be, :mgl'ende 
ngivenhed fol' 

ud kunde si~ 

Præsten: Jeg 
kYt:lse JesUf;! 
inL<:t .1uduH-

Gunnar Hansen nægtede sig 
skyldig i Hæleri, og hans beskik
kede Forsvarer. Lalldsl'etssagfø
l'er Therkildsen, krævede ham 
frifundet. Han kunde højst blive 
tiltalt for Ilandel meel mtionere
de Varer. 

Landsretssagfører Larsen paa
stod Dom i Overensstemmelse 
med Anklageskriftet. 

I Løbet af et Kvartel' var Dom
merne enige. IIansen dømtes for 
Hæleri og fik 8 Mdr.s Fængsel, 
hvorJ'ra gaar 45 Dage for ud
slaaet Varetægtsarrest. lIan ap
pellerede straks Dommen til Ve
stre Landsret. 

Ejendotnshandelel 
Gdl'. Arne Odgaal'd hat 

Mejlhede i Gøttl'UP til 
Egon Christiansen, V. Tt 
37,000 Kr. Areal ca. 50 
Avl og Besætning med (ol 
tageIse 1. Marts. 

Harry Kloster, Brøn 
solgt sin Gaul'd til P. 
Skinnerup, for 2B,500 ru 
Tdl'. Ld. Besætning o 
følger. Overtagelse str 

Husmand Egon· CJ 
Thorup, har solgt sin E 
Landmand Oscar SkOVl 
strup, for 25,000 Kr. Af 
Ld. Avl og Besætnin 
Overtagelse l. Marts. 

Husmand Niels M ø \ 
strup, har solgt sin El 
12 Tdl'. Bygsdl. tiI;1l 
Carl E . Petersen, Fr 
16,000 Kl'. Avl, Redsk 
sætning medfølger. O 
April. 

, 
s.'·'jg' -,. 

; J l\Iorgt"n fYl~ 
Gdl'. And. Rojkjær. S 
Aat; Gdr. N. Winther, 
78 AilI'; Gdl'. Chr, Od 
slrup, 69 A81'; Pro\'st 
v!lng, Sjornng, 66 Aar; 
kel Lnngb!llle, Klov K 

'1'1 • lf" un,,,,., • • 



"ker, S88-

kan fort· 
Oa.frem
uo have 

naa Oa8· 

hlsted IO 
har hidtil 
maien er 

, 7,15 Gr. 
en laveste, 
air· 

hi;to~i~-t D-~-m-"m-e~ren-. --_.~- --SI'agtekvæl 

Den 80rte Liste. 
P08 given F'oranlednfng opiyses, at 

anonyme Anmeldelser om Overtrædel· 
ser af gældende Love og Bestemmelser 
Ikke har nogen [ntereBse for Bladene. 
[ alle Tilfælde, hvor Baadanne Pors e el· 
Ber skal p,atales, maa Bladene have 
p .. lldelige Efterretnln~er fra Øjenvld· 
ner. Anonyme Meddelelser optageBlkke. 

(jærup Skole. 
Harring • StII/strup Sogneraad 

har antaget Lærer P. Røn Nielsen, 
Kølkjær, lom Vakancelærer i Oæ· 
rup . Det antages, Vakancen vil 1_____ 1_:_1 _ _ t V..Q~ fla.~. Aar De_r 

i indeværer 
8tort 
Stk., der 
Kreturerne 
• Igennem, 
Tr. 
hed 

Svineb 

Dan 

Det 
ti I l 



rlist 

at have 

Alles fik Rederiet 
om, at en 

• Loprø·& 
Vllr fUldstændig 

1" derefter ikke 
øt 8~8ælolngen 

og derelI paa-

paa 220 Tons 
Rederiet .Sam

Besætningen be-
Lange, Mar

Hagberl Willum
Pakse, Jung
Hvidovre, og 

V81sted 

AR 
nu Vlntenms Sne, 
81~ forynger. 
lien vi kan liC . 

og lynger. 

Triller den slllBr 
er omme, 
hvornlcd vii Aor 

~el' Komme. 
SP, POULSEN, 

Hiigg 
Lidman 

ankommen 
A. 

-

, 

~ LIDMAN:1Iil 
I 

SOCIAL-DI!.MOKRATI!N 

Bekendtg 
-

Ung 
---

Brv_gl akudl ned 
I Københ_vn 

BRYL 
I MorRen, Sllndø 

Klrk. l Prk. hlltlilrll.~ 

K" b e n h 8 11 n, Den 21-allrige ;.:'~:.H:~O:~leleler Ad.m,. 
BYVIIRI erik Erikøcn, der gjorde 0& ClvLllnll:enl 
Tjeneste p88 Slølion Nr. 9, blev i Kubenhun 
Alles ved 22,30.Tiden drf:tlbl øl Aage! Peler .. ", K.~ 

1 ukendt Mand. Eriksen var ru 
Plllrullcring i Victoriagade, da han T~M~'~"~'!P~'~'~'~"i 
pludllelii[ bemærkede, al en Mand i ~ KI, 13, 
rov ede en Damea Taske. t 
8atle i Løb elter Tyven og havde 
Held IH al 'ange ham. Del var en 
RlllUlke ung Mand, der brUI i 
Qrlllld og blid lor 8\~. Hlln t 
Imidlellid godvilligt med, men 
kor I elter kom en ældre Mllnd 1\1 
Siede og tilbød al lalle Byva 
Cykle De lulglea 8a11 ned ad 
Oaden, men udlor Vlctorlagade II 

ll1i1mrerm. M . 
Hellborg, 17 Allr 

I I". 

Thisted 
Hi 

alholder 
Mandag d. 
paa Hntel A.( 
eller 

Irllk Hjælperen pludselig en Re~ ,,"=M,-:,..,, __ _ 
volver, som han aUyrede mod 
Eriksen. Denne blev rllmt i Tin
dingen Og styrtede død om. 
og Revolvermanden forsvandt i Løb. 

Nalv_gler myrdet 

p .. 
Pebruar . 

Til K ø b e n h a v fl. forbipft88-;ren' 
de land! i Nul ved 2,30 Tiden en 
Mand ligRende dræbt pa8 Hjørnet 

I Murer-

nI Collinsgade og 
lor 

det skal 
Mønden er identificeret som Nat
vægter Andreassen. Istedgad e 14. 
Hun VIH rllm! al l"-I~ Skud og 
menes 1\1 have liR:get paa Gaden 
j nogen Tid. 

d. A, maa 
AnmeldelSe 
IO Marts, 
ketler og 
raas . 

Monna.ker .kudl ved 
Ro.kllde 

R o s k i I d e. To Medlemmer 
al Himmelev Vag!værn hørte ved 
4,30 Tiden i Morges Lyden al en 

THISTED, 

FOR 
Murermest 

FOR 

Bil Raml Skud, og de hindI ::"'::' __ -= 
mæglill i Landbrugsraadet 
Sryning liggende skudt uden lor 
Bin VIlia. Han var kun halvt paR· 
klædt, Inde i Villi\en, hvor Lyset 
brændte, fandtes fru Bryning . 
Rende <.lød, og tilliRe landtes Li ct 
ni en Mand, der endnu ikke er 
Rl"nkendl. 

Tro K.benhavnero .kudl 
K 0 b c Il h II V 11. I Bøndt'rnes KVllrla\ 

Hegn ved BOl?svuJrd fandtes i pantning, 
GAar Eltclmiddøg Liget ni Tjener Mandag 
Ht'nning Wallhing, ThorvaldscAS" Ile. 
vej 13, København, HIHl vsr =---
dræb! ved Skud i BIlRhovedet. 

lidi Benere IOlldtes Tjener Wal. 
things Moder, fru Walthing, skudt 
pall sin Bopæl, Thorvaldsensvej 
13, og IUlmrne Sled landtes LiRet 
al en Mand, Poul Ditlev Nielsen, "" 
der ligeledes \'lIr bleven skudt. 

Jku Løbere Ouoder 
1 Liclman er t.U8dJK 

til Nl:w York, hvor 

IIlt -
rmtllle SKulde 
i de 

-
O •• r med de .lIIer.de mod 

Oll J.pen • 



sbilletter til 
-Thisted Rute_ 
i1en. 
~ Dage, Jernbane_ 
er. - Den daglige 
a Thisted bliver 
14,50. 

~l'utebjJen Ves-ter_ 
1" korer aBe Dage 
l og Mandag, sker 
Tirsdag den Ænd_ 
)n, at Afgangen 
er KI. 14,50 mod 

res der fol' Ons
(samt iøvrigt fol' 
der ikke maatte 

med Jernbanen.) 
at de, del' viJ med 
Jestille Plads paa 
tIoldepJada. idet 
aar tildelt et be
Pladser og naar 
;an der fra den 
depJads ikke op
le til Turen. 

To nye Tilfælde af Difteritis. 
Der er i disse Dage k.onst~~

l'et to nye Tilfælde af DIftentis, 
nemlig i Fjenitslev, hvor en 
Kvinde paa 50 Aar og en Mand 
paa 30 Aar er angrebet. De var 
ikke vaccinerede. 

Thisted havde Alarmtilstand 
dgen i Mtes, nemlig fra Kl. 23,23 
til Kl. 23,58. 

Vanskeligheder med Befordringen 
af Repræsentanterne til S!ruer 

Slagteris Generalforrsamhng. . 
Da Toggangen indskrænkedes tIl 

kun tre Dage om Ugen blev Struer 
Slagteris Generalforsamling i Hol
stebro, henlagt til Torsdag d. l. 
Marts idet der da kører Tog. 

Imidlertid hal' det vist sig, at 
dermed er Vanskelighederne ikke 
klaret for Repræsentanterrne fra 
Thy, idet disse kan naa til Struer 
til KJ. 8,47 om Morgenen, men de 
kan saa paa en Torsdag ikke kom
me videre fra Struer til Hols~e
br.oJøx=-vl'!.rl ld_TiN/ln (lTft J<::ft_/l"-..... HL 

THIST 

vurd. 
Gdr. 

Kr. J. 
N,'. 4 d 
10,000 



c- "-"0:0-' 

• Samfun
Kartolier 

,tor Betyd
lmer Kar

Jeg vII 
nan trods 
nge Kor-
Ir mange 
der giver 

pr. Td . 

40 Tdr. BYISdJ. ler 
Avl eg Besætnini 
Overtagelse J. Mlrts. 

•• rkl_gnlng_tlde .. 
forkortes fr. 1. Mari, 

Kl. 18,30 til 6, li. 

- ." --,,~ , 

72,000 Kr . 
medl.lger. 

til TitleR fra 

Sortbørllllaad langel. 
Bn Mand, der gik og solgte 

• sorte" Cigaretler. blev i 081(80-
holdt al Vagtværnet I Thist.d. 

I I IC ' 

havde II 

brEnde 
• nn2sm; 

under 
lundtt, 
dellgt 
idømte 
og 10C 
in lolie 

Slagte 
til 

Thllted. Han kommer I Bltermlddal: I 
OrundlovslQrhør. 

Ved 
Oenen 
den, LI 
at ma !rer sliltet 

formaal 
ivirluom
,Halen er 
~ermeBter 

Dødsla"\' Salt hl 
Landmand Martin Nielsen og M.ane 

Y b tioneril Hustru, dby, ar modtaget den 
.. _ _ .•.• . • • _~Llrlll", t 



!4,.. ...... 

... l..jjC,r",,,.u., ellr. 
0111 hr "''1 tik J ~II.r" 

n eh,. N,,"II,d, der 
~ HlrrlUVI"hcd, " .. 
mrd' •• "', II hlu uul! 
II Oulvtl. IIlu 110M 
Idtl alf "'cv t", til 

Aalborg= Ekspressen 
atter bombet 

I tirhldlet, 051 Jtunn 
r"l ,lu lJoplIIl 051 

• tc". 

ndelssvine-

Ni Mennesker dræbtes og 36 8urede • 
ved den forfærdelige Katastrofe 

:or snart I Aalborg. Ved za-Tiden Lørdag Aften blev Aften_ 
ekspressen Sy~fra til Aalborg ramt af en BombeeksP,loøion, 

Jf~rdl.r OencraHor- da den med f tre T,mers Porsmkeise befandt sig l " Km, 

I Lenl._s. Nord for Hobro Der var ligesom Ted en lignende Kata

~flllvi"e'll" t eri. o~. strofe i Oktober j Fjor anbragt en Sprængll1dning i Togets 

tg i L!treIN". blev deu første Personvogn. en 1. KLs Vogn, der var fyldt med 
eddIH'tC. i SJIH'crtcll . d I 
den VAr Ulendllbragt Mennesker. Ved EksplosJonen bieT Wi1ggoll en " e agt, 

Time. Der vir Cl. 9 Personer blev dræbt og 36 suret. 

"ri Hol,ro o·g A.,bo'g blev Ih disponibel! RCdninl!smlnd.k'b 
, Llnd.tmglllllnd tendl iii Ulyklenledel. Prl Allborg Illendttl ved 24 - Tiden et 
, oplYlle i lIn Be· 
II Oennem.n it,vIØR· Ambullnc~log med yderllge,e Redninllm.ndlkab. 
,vinene i hele L.ndet Torel køfle ikke liOrlig hurtlgl, dl der fra den 'øule Pellon-
89 K" For Thl,led· vogn lød en vold,om EklolQslon. LQkomQli~hueren Ilog ajeblikke
T~[lel ~S:2S, "TO',' hil Brem.erne ir Ol" i n~lle Øjeblik genlød Ulykke .. tedel II de 

ti Ikke rrgllR, at a· _ , 
e UB h,jl dl tlel UDrede. 5kllg or de avrige p .. ugerer. op.krremte Rub. leriie 
II' komme' øl med Øjeblik var III PO,virrinl, men tlel lykkedel hurttgt II lu Hjælpe. 
dn veJ. de over, BO og Redningurbejdet orRanileret. Ved Eklplollonen v., der udbJUdt 
• ollllelJe Svme· Brand i VOj.:!oen. De r!l!dselull'Oe Puugerer .Iyrtede lig ud gennem 
.~ae~d:~r IrIBn~:II~~~: Dore og Vinduer. De lykkedel It I .. de dr._te Oj; ... rede brlat 
.1 holde unge SAer ud 1111 den brændende Vogn, 
BelIInden hurriR't De blev i Ambullncer lerl Ul SYiehu •• ne i Aalborg o, H.bro, 

DP, hvil delte .'Ind. hvor mange Læilr .Iod plflte til llrakl at yde Hjælp 
' lilI. Eller Krr,ens Ved Ekaplosionen havde "i'" Per.onvogn Nr, 2 - allua an I der Europa over . h , fedlvuer. I. KJ. Vogn - liget en Del Skada, og iøvrrgl ytr der I nlulen e e 

r
I nogle Aktier i Togel .pran,t Ruder, I .. ledel ,t tier vir ~ .. rede i mInIle l' Voenene. 
og men vilde ,od t DI Ilden Vir bleven Ilukkel 0i de 'I"ede Ol" dr.ble 'ari borl, 
il Andel,haverne. karle TOl"et tilbag~ til Hobro, hvorfra Cl. 100 Plulgerer blev belordret 
'!emma om Op. Iii Aalborg med RulebIler. O. nUlre Passagerer ventelIIc paa Hobro 

Frrngaan'A",lter, bl. B.negtard og lorisIiIe Rejleo Nordpa.a med et Tor Sendte Morran 
I nogen aerel.e 

l
en i Vildsund 
el god I Alf. Der 
a meget, al An-

ved S·Tlden. 

De forulykkedes Navne , 

r bogl"r! iii 25,000 De dræbte Passagerer er: 
var nedbragt Id 

El godl Air endnu Harald Michael Jelf.61lf.) Radioforhandler, S,ndlTg, 7, Aalborg 
l den sida!e Gæld, C'. T L" [ S re glædeligI, om Peder nr, I "lwmsell, agerJ orva ter) chJeppegrtlsgade 48, 

kunde 511& med Aalborg, og dennes Hustru, {<ru Thomsen, 
t, I" im!.!!. DIrekler r almer Nlelse1t, Reprasentant, 'aur. Skausg. 3, K,benha"n, 
m og feUede en 1U B k It' M 'k P t rIerids Personale P"J'erner ar e m, USl er, Tru øgade /8, Hadersle", 
~ "ne Penode an· Ernst Møller, Købmand, lernbanegade 7, Aalborg. 
t SI~gterJel sI. dig 
• Sligtenet her Frk. Gerda Thomsen, Ladegaardsgadø 2J Aalborg. 

~~d~Y~e~lI1~aro~ O rrank Jørgensen, Kiropraktiker, Ha3serisgade 2, Aalborg. 
Illndt Olom.,1n Gunner Leo Hansen Dreyer, Arbe;dsmand, I'romsgad. 20, 

'Ile, al den pli" 
il ani. Valemu. 
ero. BellyrlllCn 
m, al den gode 
~Iaa,ene Ikulde 
taline alOælden 

, ' Inet kunde slu 
::len tit Andel." 
ca.........2OO.0flO ... Jl~ 

Nykøbing r, 

Regnskab jo kunde løres paa lor· 
Skellig Msade, "g malSke vur Ud· 
gilterne ikke lordelt enllrle! i de 
Io Slaalerier. 

Formandens Len III,tlllles uhlr
amlrel IiUOO Kr for et Air 

TU.led, tit SJlIgterlarb. Kr. Dl'IIlsb.lr, 
KobClunr 21,000 Kr. pl., L ... ra 22,000 
Kr" Vtlrdarlnlilum I ~,OOO Kr. 

Ny formal d i IInlertcr. #_--_. __ ... -

, 
~ 

". 
~ 

( 



fen era IIot81 m li n I. 
42,952 Kg. Æg, 

ed 101,301 Kr. I 
A. Æ, Vir ind. 

" " 
valjiles Andera 

,y, Peder Søren
, Viggo Pedersen, 
revisor P. Chr. 
Itrup. 

kom ban I Lære IVIDorg. nllil 

var en flink og velbelavel ung 
Mand, Ol der ruder pu Bgnen 
slor Medieleise med banlt Par· 
_Idre. 

Folkebespisning 
i fhisted. 

Over 1600 Persoøer kai 
ikke kl. re sig .deu Oa8. 

det bllver 
Mand, der I 
en i byer 
Delle var li 
men IQvligt 

I Af ten I 
Kl. 18,30 : 

0ln21 Gener 
Kl. 19,:10: 

Dame-Roklu 
Kl. 19,\15: 

Honningaar. Socialudvalget i Thl,ted 8flmo- let", dSnBk 
dede forleden de Personer, der I Palætea 

agt Ir. tiUredsc. d I I S I I , un er en even ue v g en I Bøder ht. 
vlerlorenJnl bllr OaslorsyniA2en Ikke Vir i Stand Arbe)'døl 
tmllng pu Hvid- Ifl , I k f' " a Mad se v a !I' e III v rm I Nielsen o 
L y ri g g a I r d, om al m,lde sig seoul Lørdag. SVllnk)ær, 

Ilure! begyndte otr bar meldt sig 1,11 1627 Per- ulovlig J ~ 
tidlig Renselses- soner, Del er t 146 Voksne, 862 Ba~h! Kl~ 
Januar, og Por- Børn over a Air, 73 Børn under de id~l;t~ 
~odl I Begyndel- 2 Asr saml 46 Diletpatienler , Der K 
~ som om Bierne r., lom 

mange Steder, vil antagelig melde sig enkelte Ilones mt 

pli Grunden der- Bfternølere, 'u Tallet kommer 
Ipaavl,e. M .. øke lidi bøJere op. Aoboldl 
Ilodrlnlen, Bom Socialudvalget vil nu holde Beru 
for meget plll. M d f I 'f f "e or III Tæ c de Qrnødne ArbeJ"d, 
var vel nok en 
Ul el Aar. Po- DIspo8lt1oner. N.,rregll~ 

let iiI nye Paml- I 1945 blev tIlretteligt en Ord- Ellermidd 
onerlngctn synes nini, suledn al Madan undt>r ~n~e~ II.! 
forkert, de mu en evelltuel KItastrofe skulde III. H'an e v:r ' 
le end 2 Kg. pr. berede. paa AnQell8ll~terlel Illed 'Inl Chr, 
ilden, bvorlmod 
~ købe alt del, KQopll1lons Slacterl som Reserve- ud, tOl .1. I A.r IIk ikke køkken, .g Maden Ikulde udleve. ilaIIe hø. 
'-e del Kvantum, re. fu Prelsen. Hera L.k.ler, ;:::::~ 

er eltm, Aaret Der meldte lig da 1945 Perloner. 
her I Thy dur- Retningslinierne fra den Oang vII 
.lIe de mørke 
remakafle Mal,- formenIIi .. " :1 det vII!nntllgsle 
• Voka, 8mbel- kunne følges, 

[Slut opfordrede Det er allsaa omkring 11 pCt. 
It planle mange af Byens Befolkning, de r har 
~ lgllgc Slag', de meldt sIg, 0l over 80 pC!. skulde 
= Sløv III Bierne" 
liere Medlemmer "lilli kunne klare sig med andre 

III U d a' 1111 n ge nV :..:a::,,::m:.:' .::k::lI::.dt::'.:." _______ _ 
furup. -
,'ancerta. med Støt de Jlnnonctrende 





gaaet ud som 
r med Sværd 
)a jeg var dag-

i Helligdom
I ikke Hænder-

men dette er 
, MorketsMagt. 

me og Mørkets 
virkeligt villet 

han jkke fol' 
m der Jorden", 
la Steder, hvor 
e saa ham, og 

uvæbnet, en 
de øverste i 

.e at kæmpe 
de Mørkets 

e, lod Retssa
Natten, Jige
jde sneget sig 
f Mørket, kun 
et, at han dog 
isse den rette, 
r nogen all i
:I Fyrste, stot
agt fol' at øve 

O, lad os dog 
ad det kendes 

Bombeeksplosion i Rutebil 
i Thisted. 

Regnskab 
i ~ Gennem Ritz. Bur. meddeles 

Søndag: Studiekredsel 
skaber i Nord 

Ved 2-Tiden i Nat el{splodel'e- Lørdags, Der 
de en Bombe, som Val' anbragt Kornproblem 
under Motorhjelmen pan en stor 11 drøftet S~ma 
Rutebil, som stod parkeret paa mal'kssekbon. 
F d '] t . Th' t d I' f des vedtaget re erI (S orv l IS e tge 01'- Græsningsko: 
an Politigaarden. Rutebilen, som diekredsena 
tilhørte Black Turisttrafik, Bag- Dl'iftsforhol( 
sværd blev ødelagt og der an- en Kontrol ' 

" d rettedes ogsaa en Del Skade pM det ønske e 
. kontrollen 1! 

en halv Snes LastbIler, der holdt Svenstrups 
i Nærheden. En Mængde Ruder cippet bliv 
i Ejendommene omkring Torvet ske Græsm: 
blev blæst ud ved Lufttrykket. mere detai' 

efter komm 

Thisted havde Alarmtilstand 
Lørdag Aften fra KJ. 19,36 til KJ. 
20,58 og i Aftes to Gange, nem
lig fra KJ. 21,42 til KJ. 22,00 og 
fra RI. 22,21 til 23,36. 

Beruset Mand forøver Overfald 
paa Havnen i Thisted. 

En beruset Mand, Henry Emil 
Jensen, Nørregade 47 i Thisted, 
overfaldt i Lørdags Repræsen
tant Chr. Nørgaard i P. P. Hede
gaards Pakhus i Thisted, og Nor
_~ .. __ A hl~H ",-l'1.'1.ø+ hp\7iilRtløs. 

i de dri:f 
ger, del' f'l 
ne i Studi 

Samarb 
for, at de 
Sektioner 
at maatte 
sultater , 
mel" jo al 
Indflydel~ 
dring hal 
Resultat. 

Paketf 
Li 

D-: F~ 



TJHIISTED 
lBY@GJEGN 

nye Tej 
Kronet 

Træ_ 

"" Et eodo 
D,illtoo 
'ralfl. 
~58 Kr! 
Ibb el 

·Vtl ville, "'.rIlU_gnlnu.nb.lIlJ .... ' Ny SOCøcfoll'cd I es er" e· nur I 
I Allen KJ. 11,00 0N v.tur Ul KJ 6,45 Vellervj~.AlJge r SOijnerud har, Ejend<l 
"ærd.cl.IYli:ler~" '.ntf ... 111,19, OJ[ 't/fT! det 01,1 hUllleI , Io Olnit: lore· Til 

ot"kk .. ,. 6.1'>15 ,. R~I I IId.li Iling lil Betll~lh,llc .1 Stil- bin de 

Flyverbeskydning 
af Thisted og Koldby. 

MaDge Huse beskadlgel Olf 
kUD ved cl Mirakel rik lagcø 
MeDneskellv tabt. 

Ved 0,.30·Tiden i Nat blev Thi
,led overJtøjel al en allieret Plyve
muk ine, der aflyrede en Salve 
med MlI8ldnklnon, Plere Ejen
domme i Byenl lydlige Kvarter 
blev raml al Sal,en, og del er el 
Mirakel,al ingen Men nelhr mi.lede 
Livet. I Sagt.rer Yde - Pouliens 
Ejendom paa Hjørnel al Asytgade 
og }ernbanegade Ir el Par Projek. 
liler Ihploderel i Io Være].er, 
hvor Poalkonlrollør Sandbæk Chri· 
ateneal OJ Hustru IBmt Ægtepar. 
reta Io Piglr paa IO og 12 Air 
I.a Oll 80V. Spnenllalyklr.erne la
Vide megen Ravage i Værelserne, 
men inien ., de lovendl blev 
rlmt. l l . mme Ejendom h.r Pro· 
Jektiler geAnemhullel Murine og 
Ir trængt ind 1 el Værelse lige 
oVlr Hovedel P81 en sovende Hus
u sillenl og ved Fru Hule, mefl 

hildigvis ehploderede Projektiler
na ikh. Plere Projektiler tren,!!le 
ind j Landin. pektør Smed Sønder· 
,urd. Ejendom, Jern ba negade II , 
men 0el .. her .kele kun maleriel 
Stade. et Proj ektil eksploderede 
i Soveværelset, men Landinllpek. 
I.ren var Iii all Held uda al rej l e. 

Thisled AmtJlid endCl, Thisted 
AmlJlvil og liere Jndre Bygn inger 
i Jern b aneea d~1 Sendergade og 
Asylgade, bl. a. PræltegJlrden blev 
raml a' Projektiler. Pru Cyklehdlr. 
Reenberg, der ur paa Besøg i I n 
e jendom i Sloregade, fik el Chock 
og mulle i Ambulance leres ti l 
.iI Hjem pIB DegnevInren. 

En alliere! MUk,"e, antagelig 
den "mme, affyrede I Koldby en 
Sa lve mod en Laslbil paa Lande
vejen. Bilen blev ra ml, men ingen 
Mennelker kom iii Skade. f lere 
I!jendomllle i Koldby ramlu al 
Projekliler, bl. a. Telefoncentralen, 
hvor Kuelerno 1108' el Kabel over, 
.. a liere Abonnenter bleva lbrudt. 

Bombeeksplosionen I Tbl.led. 
Oennem Ritza Ul Burun med

dalu, at der ved 2·Tlden N.Uen 
Iii Sendl. eksploderede en Bombe 
under Motorhjelmen pu en Ilor 
Rutebil, 'om s tod pe r.kcrel pIS 
PredarihtorY i Thi,led lige lora n 
POlitig .. rden, Rutebilen, lom 11 1-
h.rle Bllch Turilllralil, Bagnærd, 
bley ødelagt, e. der anrellede. G".. an Del Skade p .. en halv 
Snu L .. lbiJo" de, hold I i Nær. 
h.den. E!:n M_nede Ruder i Ejen
dommena omlring TorVil blev 
III •• , Ild v,d Luhhyilel. 

P.I' lor .Id" or •• Ua. 
I Tblll.d. 

Prellln, H.r i Thi.'ed . Iholder 
i Mor,en fltermldd., t n lellli, 
Sammenkoml" hvorlil dtr tf -- .. . .. 

hng en .om Sogneloged for Vetle,- og s~1 
vig 80/(11, men Soane,ladet, hil Skole~ 
iH e kunnet eneø om en Indllllhng telll PI 
i NUIIlIllI:,o rden. ,or" III Amtet der'll~ 
9n.kel, Dedo, h., Amlet nu ind til Detlel 
videre koniltitueret An e.tforvlltt r Og 
Cl!, " e n, Vesterv,,,, 110 m Sogne- varm 
logtd. 

Viben er kommen. 

Viben er set nd .HeIllRklldeg .. rd· 
meddelu der r Dall fra Thyholm. 

Biblioteket j Vell ••. 
I Ø"es-Vesles·Arup Kommune 

neds8t1es lor nogen TId siden el 
Udva'2 til Oprel1elle al en BIbIIo· 
teksldrenlng, og Udvalget holdt 
forledeo Møde. Resulfalet al . n 
Indsamling III Fordel lor Pore
ningens 51,rl havde givet 2715 
Kr. I Konhnler og 1020 Kr i 
øarllge Bidrag I 'em Aar . Disse 
Midler skal anvendel! !Il Indkøb 
af Bøger og til Porenlna;ens Dril!. 
Der vII den 7. Maris blive alboldt 
sllflende Oenlrallorumllni. 

I Aften l 
K116: ThlltedHandelntaødlforenlnp 

Oeneulloflllmllng, HOlel .Roy"". 
Kl. 19.1l!: ROYlllleul ret • • Lev Llyet 

let". danek Sommerf11m. 

Bng 
I TI 

Iyøle l 
f orm 
jAlte 
IIcsc:j\ 
hedel 
nedla 

Tin! 
Fn 

Blerrl 
Kr. , 

F" 
A. DI 
,ær~1 

Fn 
l1:urt 
Ikke 

F" 
i:lnd, 
vllr4 

KI_ 111,15: Pafæteølrel : .UnRdOlllmen 
ruer·, IVln,k Skuespil efler Jen. Lo
cher •• De Ramlet! Opr.r". 

Thisted Haandværker· 
fo rening har haft 
et godt Aar. 

Reg nskaberne 

lige O,e rskud. 
viser bet yde-

læn 
.kæ 
b .. 

-
no~ 

Thisted Haandværkerlorening mel 
hold I i Alles en al Cl. 60 Medlem- det 
mer besøRI Oenera"on~mling. I tkk 
sin Berelning opJYlle Formanden, kø 
S a n d e r h o II J e n B e n. bl. a., ga 
at r'o r~ n ingenl IndlæR! ved HUl- del 
le je var Ileget iii 51,000 Kr. Der væ~ 
VBr indreIlet en Del nye gode Væ- hillj 
re Iler i Hotellets Tagt:lage til Per· da 
I on. let, og man vilde forisætte Je 
herm ed. Oarderobelorholdene v.r SOl 
her - ligesom i alle andre Tealre I d, 
- lor . mu, og m.n havde ind~ SiD 
rettel en ny Ollfderobe ud mod vil 
Slareg_de. 11944 havde der været m 
rel (ladt med Arbejde til Hund· R. 
VÆrkerne, men det kneb hurdt D 
med Mated_ler. Etter Krigens · sk 
Sl utn ini vilde 8ikk lert meget gu i de 
S tu lor en Tid, og der mulle e 
ded or , . ttn ind for at ak alle Ar
bejde/ og del Vilde være godt af _ 
hav e nogle P laner Iii .-6 Plmilies' kul 
HUJe lær dige, lIatedea at Arbejde! lær 
med korl Vlrlel kunde JælteJ i Nø 
Glng. Hellere end al yde Arbejds. hel 
lølhedsund en teUelJe nuatle man m' yde det lamme Be l" b lom Tilskud Mt 
h l BYRReriel, Ihi derved .kablell hvi 
bøøde Albej dstndtægter, Omlæt. 
nini i Samlundet og S kallcf' vRt:. 

Pormlnd en .mt.lle videre, . t Tb 
Thialed Ko mm un e havde t n hel I 
Del Arbejde i Belcd .kab, ... Iedu pal 
Udvidellt ar bude VCllre og t 
østn Skole !lamt Ald rrdom.hjtm· a U. 
met. Inden længe vild~ man oa· al 
'II kunne tage lat pu Indretnin. Ihl 
len al B,deanltall, o r KYlivej en h l" 
m . m. kunde pa.begynd .. 

I Anlednin, It TlJlihanl"elil~ 
hed erni "lYde man under. eR' 

-



U.UI "uKlcrne .10' et l\..Ott over, 
... liere Abonnent,r blev afbrudt. 

Slutnio, 
St.. II! 
derfor 

Bombeeksplosionen i Tbi,ted. bejde, 
Gennem Rilzacl Surcan med. have ne 

dllu, .t der ved 2.Tiden N.tten HUle I. 
m Senda. eksploderede en Bombe med II: 
under Motorhjelmen p.. en .Ior Gang. 
Rutebil, som Blod parkeret p.a le,heds 
Pred,rikltorv i Thi,ted lige loran yde det 
Politigurden. Rutebilen, som til- til Syg, 
harte Slacks TuristlraJik, Sagnærd, b~ade . 
blev ødelagt, gI der anrettedes nm, I 

0"" en Del Skade pØl en halv form 
Snes Lastbiler, der holdt i Nær· Thilted 
heden. En M.ngde Ruder i Ejen- Del Arb 
dommene omkring Torvlt blev Udvidel) 
bl •• t ud ved LulUrykket. østre S 

met. I 
Put for ældre or ealire ••• ku 

i Tbisted. gen .1 
m. m .• 

Frelsen. H.r i Thi.ted atholder I Anh 
i Morgen Efterm iddag en (elUi, hederne 
Sammenkomst, hvortil dor er Ad· Mulighe 
,Ina: lor aULBv.enL8!ldre...-n ..... --I..il -



fLERE EJENDOMME 
i THISTED BESKUDT 
~fallieretF1ivefOa~e 

I to Tilfælde ekøplotlpede Projektiler fra 
Maskinkanoner i I'olkø Soverxsrelør. 

Brat Albrllflelae al 
Søvnen. 

I :,ag(orer Yde-Poulsen Ejendom 
Hj",·,,,,t af Asylllado Oll J"rn

.nrgadl" pr et Projektil llaa.t ind 
,'1 Vindue i Sov"\'ærelset hos 

~~;'~:;'~'I~;',l~; Sandbæk Cbrist.naen . 
.... eksploderet. Oll Sprængstyk
pr "predt baade over Ægtepar
SO\'pværelse OK et VIP ... I ... hvor 

Pig." paa 12 Ol( l" Aar laa og lOV. 

,.,. Ja ,,'1 m.llen RavaK" i VlPrel
Ille" inllen af de sovende er 
rUDlI. I samme Ejl'Dd_ lIar 

NU"'''' J~r If"nnemhullet )(urell8 OC 
Ir!puKl ind l Vægene over 

opholdt sill - ~1IlC;' 
Storepde, fik et 
Ambulanea fa .. 
Ileant'yaqm. 

I .. ., .. 1'1,.= Lia •• 
......... ... n .... affyret en 
s.ltt. ... _ l ... Ml JIU lADde-
.... 8IIIa biet raat, men 101ft 
lI,tnhr ..... tU SIt"e. SamtidilJ 
har .,.s,e ProjekhIer ramt forakel-
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I 317 (.J,ii) , 
r 10 (10) 
7,tl (7 ,5) , 
0,7 (0,9), 

" lede Ind
od i Fjor 
2,000 Kr, 
4,000 Kr, 

gsprocen· 
kattepro

msskylds
g Grund-

Kirke
,4) , 

"slag for 

Behold." 
' tægter af 
~,600, An-

de Skat
,krævning 
k> K r, 
,ag 12,200 
~OOO, off, 

og Ar
Folkefor
breninger' 
00, Sand
Vand- og 
ejde JOa, 
,dre Ud-

11111' 11IIOIIl' Kolllfllt'l IIt'll"-' • .I U i~",'- A"~ 

l.illlfjol"d:,dlYl'I"Il(l, saa meg('t ffiPre 
:-ioJ!l d(,JlIH' PakptfaJ"t na~J1P(' kan 
IIi ,talt. sig okunomi!o'k for Sclskabt,t. 

Farlig Genstand paa Mark 
, -

i Ballerum. 
Paa I'n :lJark Nord for Kja'rgaa rc1 

Nipll-ipns Ejendom paa Batlt1 1'11TIl ('1 

d"" hl,,\'('1 fundel "n ul'ksp lodl','el 
1 .. 11 fh-a' I"nsgrana t. ),f yniligh ede I'll e l' l' 
hll'\"C't undpl"l"pttd. og d pi" Cl' fOI\'la .g-C' t 
A fsp''' ''I'illg, ])el m enes, a l G I'il lIalell 
hal' liggl'1 paa Sl l'd"l i lang Tid, nH'n 
al tI"n ha l' \'H' r ('\ ,kjull af Sn(,,,", Del 
mpl1(lS end vidcrC', at del l~l- den ~anl
Ulf' Ul'a naL Nom fol' nogPl1 Tid ~i d l' ll 

""Idt " Skad" Ilaa p, Ghr, Clll' i, ti a n
stlns l [liS, h\'or rl Pal' Sten OY(' I' pl 
Vinclu(' blev ",la8el ind af en Lufl
\'i\'l'Il sg,'ana t, dp,' ikke ehpl()(lpl, .. dc, 
DNl fiH'lige Tin,gpst, d er Ilggl'r nalr 
\ '('.i"Il, ,il "lar",t bli\'e fjernet. 

Thyborøn-Fiskeriet. 
Stærkt svingende Indtægter. 
Efter en nærmere Gennemgang af 

Thyborøn - Fiskeriets Skatteindtægter 
fra 1944 viser det sig, at Indtægterne 
ers rktv ie 

r eltler. n.. ,, ;~ti~'C 

r u P. forelagd 
med 9221 Kr, 
paa ca, ~O()O } 

tes Post bud i' 
t ermester Pou 
mentstober J ( 
Facius, der ik 

»Hjemm 
for Re' 
nen unge IV 

s e n, der hle' 
net i Thist ed 
sælg-e "Hornel 
Rotten i G 
stamm~r fr 
har tidliger 
f o r Tyv'eri. 
ulovlig Hand 
havde købt f' 
tioner, den 
den Gang 1 
rat ved Na 
toftvej, Han 
et Kilo og 7 
Det var han 
ter af Toba 
1100 Cigar 
men noget a 
solgt i 
pr, POIIe ... C 
Øre pr. Sty 
da han blev 



Ino8ibol -
greb hM' Ol< 

• "II' brng'u 
.nrlep,,,,ø' ""'8 
er ful",e "r· 

I 
ved 

og 
BeSkYd-

Plan læ g Arbeide nu. 

fra -Pete. ikke, 
,udre fIYI/I<!_ 
roll1'e hAm J 

'ad du vide_ 

' 1 nlUor øtor 
ror DIIlr • 

i\l1I"Jre ~;j~ndomn\1' " uut, n,,!'TI ingen SI<>de~ .. ketl' 61ørre Sk.....t~, 
- InA'c n l\I c"n~kH blev "",,-redl"_ 

• re Tnle Om 
,us, Un er 
det :\fenne_ 

e Ilt folge 
folge hllm 

Ved O.30-Tid"" ; Nat er TIll_ 
<'Ited blllvet o\"O!rnojct nt en nlhe
ret MlL'lkUle, der nIfyrodo en Snl
Ye med MlIskinknnon. 1~lero Ej
endommu i 13~cns Qydligo.l Kv"r_ 
temr blev ' nmt uf Salven, og det 
er et Mirakel, at 1"1r"1I Menne-

el;gl C!l~l' 

noar del 
;fterfolgcl_ 
r de, noal' sker JlIll" ml/stet Livet. I SlIgforer 

Yde-PouLsens Ej(lndom pna Hjør . 
n et af Asylgnrlc og Jen,l)l\negnde 

Cl' et Pllr P roj e ktiler eksplotlen~t 
i lo VR! rcJSCt', h vo," Postkontrol_ 
lur Snndbmk Chr;a t.c1180n og Æg

t!.l jnltTcls to Piger pna 10 og 12 

AilI' llln og sov. Spl1englltyldtet1\o 

havde Invet megen nlwnge i Væ
relserne, men ingen a! do soven
de blev ramt. I Illunme Ejendom 

har Projektilerne gennemhullet 
Murene og el' trængt ind i Væg

gene ~ige over Hovedet pnn en 
sovende Husassis tent og en Fm 
Hasle, Heldigvis ramte Projekti
lerne jkke og eksploderede heller 
ikke, 

• hvem man 
er nek 

serer med 
et 'fælder 
lns Ri ",e? 
:Ide. Hvor 
,ul at væ
et gælder 
~et Haab, 
'lir P eter , 
~ l Ilt " ID
lagde Ed 
fet Men
et ti l Je
~ger S'I
:1I8't 08' 

~g Fre
:dda.gen 
gers ko
~eaaret 
Karak

lholdes 
~en 27, 
ksaJen, 
~elovn, 

~r der

førat 
es nt 

""k'-
aad 

Uge.-

Flere Projektiler Cl' havnet in

de i Landinspektor Smed Sonder

gaard Ejendom, Jernbanegnde Il, 

Nogle el' eksploderede, men og-

ana her er der kun sket l1llI~riel 
Skade. Et Projektil eksploderede 
bl. a. I Landinspektørens Sove_ 
"a:rclsc, .som blev alvurligt be
skadlget, men Landmspek 1<lre n 
selv vm' til nit Held ude at :r.;,jae. 

Thisted Amts Tidendes Byg

ning, Thist.ed Amtsavis og nere 
nndre Ejendomme l J e11lbanega_ 
de, Sondcrgnde og Aaylgade, bl. 
n. Pnestegnarden og Enkl'fru 

Sloks E jendom, el' blevet ramt nf 
Proje],tiler_ Fru C~'klehnndler 

Reenberg, der opholdt sig aorn 

Gæs t i et Hus i SooregruJe, fik et 

Chock og ffiu.o.t te i Ambulance fø' 

res til Sit Hjem paa Degnevan, 

gen. 

I Koldby har en Flyvemaskine, 
nnlage llg den samme, affyret en 

S:"h'e mod en L:1.stbil paa Lande
vejen. Bilen ble\T nunt, men in

gen Menesker kom til Skade. 
Sruntidig har andre Projektiler 

ramt flere Huse i Byen, bl. Il- Te

lefoncent rnlen, hvor en Kugle 

har sla.aeL e t Kabel over og a:C
brudt flere Abonnenter i Byen. 

S OMsI I"d -DilettIIn t~e 
hRvde i Sondng.s Premiere 11M Niels 
Skovl)o" Lystspil ~Ui1<1<c1 Rl)gters 
Glanspuriode", Dcr Vllr fuldt Hul!. og 
de ollttæ<!ende, ~om sltil\.e !I'.g l:todt in. 
dere.. Roller, h~ ~tWe stort BURId, Dcr 
H ntt,:,r FOr<lijtjlling i Aften, og pilt. 

Frednp; hliver (kr en F(l rD~timnp;, hyor 
Ov~rBlrudet 1fl'U1' til Snedstl'(l Bib1io' 
thek. 

I AFTEN I THISTED: 
Roynl-'rh",,,tret: Kl. 19.11i .uv Ll-

Pl\IIll-Thl'll\rel; KJ. 19,IIi .l"lIJJdom
m~'!l T't\..er~. 

Kendelse -I 

DI:N TIl) KOMMER, 
da nlle lluU K"!'de. ~bl u,ln)'t~ • . 

P""kl<~"'nl!~n .., nf'T<'1b!l<.a. .... b.jd~"" ~ f"-mftI~, 
V, l "Qj.k.cr." 

-

DE'l'AILAFVAND1'h"ti 

Vore erfnrne lngcni"-r'er og Ar'llitekter 6t.aiu' til Raedightd 
med alle OJllyminger, 

Staten munderer 15 <;'G al Projekteringsudgiftern.e ved Be
redskabsarbejder. 

HØJE-KRISTENSEN 
ENTRD'\lENOlil- OG I:SGE."'lORFIRlI.,\. 

HØJE-KRISTENSE:<I. K.. "\'Ii_ 

'ru, 

, , 

Slrnk" om Aftenen kablH BrIl' "Skal. \i O\'erl!o,-@d,et ikke • 
".ol til den By med Fjunwiver, In> have Fntl;Orter fra 1;~ 
som hgger n~rml'~t Be~temmebu- ".kJ _ enkelte. Leg!ra a.IIaI. i: 
stedet - hvi. deth! da ikkol: er i filtes. men der mener jet:. Vl 
sIllve B)'en, og om MOfl",n~n tid- gans.ke godt dækket genIMm! 
lig forts~lIer Skri\'dlH!n Bom al- poTten. Agurkefrø li~1lI!, 
mindelilIt Bre,'. kommer normalt fra UlIPD 

Under de nu\':cren<le ForholJ. Holland _ i Fjor kneb de\:. 
kan man i '·\8~a Tilfælde ~paN op men jeg tror, \i er dækk 
li! H Døgn \'ed denne Metode. Aar." 

Dc Byer, der nnr Fjerll~kriye.\' ,,)1en SM. Læggeluutoflr.n 
til !I1odl;\lt~l/le af Bre\'e, l'r: .,D<=t er ikke usands.yuH, 

Aabenrlln, Anlborll:. Aarhu~. 1.I1Jl..'\- "i der kommer ud for \i._ 
\'lIlld Rlldio, EsbjHg, lo'redericill. skeligheder i Aar. Jeg tror 
FredeTik~hu\' n , lladef!:\l~v, 'Hel- b\E-met om Havefro 1_ l 
shl!J;or, HiIlcrod, Hjl)rrinjf, lIol- end Problemet um 1...æ~~ 
bn.'k HorBellB, RaldlllR', Raben- ler, Men helt. O\,:r:;e det" 
hay~, Nuk~kov, N)'knbinl< F., N~~t, man endnu ikke," 
\'ed, Od"nl'e, Rllt'llkr~, Ro~klld,', ,.Der hat' \-æret be-1,ydeli 
Rilnne, Skiw, SII\Jil'I~e, Swndbotg, :;keligbeder for PlaDte. 
~nd<>l borll', Thi,ted Of( " dIe. med at dække 

• __________ .H.'_'" ~ ..Adskjl'b 

Har vi Have'rø 
nok til i AB,,? 

~~vir:;'t "'~ VII 
:\kullet dIP'kkes. ... ' 

rnnd 
En
om 
ved 

dtog 
miR' 
pail, 

Dræbt ved Urorslgtighcd 
med rundet Genstand. 

Arbejdsm:md Fink, Lyngs , del' 

korel' llestespnnd Pl\l~ en Ar
bejd spinds i Ly ngIl, tog i Mid

dngs e n Gens ta nd op, s om han 

havde fumlet. Idel han log Gen
standen op, eksplodel'e<lc dpnlle, 

og Fink blev øjeblikkelig dræbt, 
idet hlln ,"cd Eksplosionen blev 

fu!dsL-cndig lemlæstet. ucge 
Kruchow, jh'idbjerR', blc\' til

knldt. Afdoo{', del' haed{' i L~-ngl', 

VM gift og dll'rla(!C'1' fm-udl'n 

IIuslnlclJ (ler{' Bum, 

Morgen om Dyr-
fkot hliH'r \'al\.'<kt>ligt>n> at _Uf> 
,lo'orbruge( /tf l..a-øe"artofkor ~d 

al Ita,~frw. 

llihidet Grad plaDt.t Fn 
i pr;\-a{e Ha\-e-r_ Der e 
mangt' R.\"t' ~\.aI 
dette har be\;Tket. at '" 
knihe-r ivr Planh s \'d81'11 
lig mt>d Frugt uwer. II 
ikke ml i samme Grad.. 
Mrmak Forhold kan' Stmndful{('d i 62 Anr , 

J;'"", '", 1 .". !"r .. ; " " ; " l. I - • -



M.rkl_gnlngenbegy.der 
I Aften KJ. 18,00 oe varer til KI. 6,45 
I"ærdselalygterne tendes 18,21, DR 

.ILlkkes 6,~ 

Lyngs-Arbejder dræbt. 
H.o pillede ved eD Huod
eraost. 

En æ~dre Arbejdsmand Niels 
Perer Nielsen (fin k), lyngs, miste· 
de J Qnr Middag. Livel ved en 
Ulykke pas Lyngs Drag. Nielsen, 
Lier arbejdede som Kusk hOl en 
Vognmand, vilde gaa iii Middag, 
men da han var kommet ud lor 
en nærliggende Ejendom, lød der 
en Eksplosion og tililende folk 
fandt Nielsen liggende frygteligl 
kvæstet. Han døde straks efter. I 

Det menes, af den forulykkede 
har pillet pillet ved en Haandgra· 
nat, som han havde lundel paa 
Jorden. Læge Kruchov, HVidbjerg, 
tilkaldte., men kunde inlel udrette. 
Den aldøde efterlader aig Hn.!ru 
og flere Børn. 

Bedsted Vandværk 
holdt Mands,Q' Oeneralfonamling. 

formanden, Cementiløber Johan· 
sen, oplyste, al Værket var galel 
godl, min del kneb lor den ene 
Pumpe at klare forbru~et, da der 
bruges me,t Vand. Regnikabel 
oplæstes af Købmand Skaarup. Da 
Cemensleber Johanøen oli' Instal
lalør faciu, næltede at tage mild 
Genvalg valgtes i Stedet SllIgter 
Poulsen og Postbud Anion S.ren· 
Itn, Revi,oren genvalgl... X 

Poetpekker mee veje 10 Klio. 
Oeneraldlrc!tloratel for Poal· Ol se 

TelearafvSlaencl meddeler: VæglKuen. de 
lien for Postpakker Inden for or iii er 
eller fra P)'o·Jyllan4 forhøJe, fra 6 til 
10 l(fIo. Pc 



/lI "~- ~,_ .... .... 
Enkefru W e i 8 b i e r g. De gamle. ogen Tid 

, M.ndag 
,n blevel 
Indseflln· 

Der var 
~ren Ollo 

I
I Nyke. 

de j Kø· 
Poul V. 

dem lige 
inIe over 
'aks eiler 
D.p.D.a. 

om forbi, 
til Nykø. 

)1 Vand I 
og hvis 

rel lige I 
o Mænd 
Skrueisen 
el lænse. 

By I I{øbenhavn. E.nke efter Oyer~ 
matrol Weiflbjerg, Oddesund, fylder p .. 
LørdsK; 80 Asr. 

Parketlarteu København
Limfjorden. 

D. f. O. S. har BUered. imøde· 
kommet Ønskerne Ira Handels· 
ølanden i Limfjord.byerne og har 
ind •• 1 to MOlorskibe, ,Jens Juul' 
0i .Frem·, i Rutesejladl pa8 Lim
Ijord.byerne. Der kan CB. hver 
liend. Dag vonles en Parkelb .. d 
til Thisted. 

fem Dages Arbejdsuge paa 
Thisted Uldspinderi. 

Thisled Uldspinderi o~ Tæppe· 
I.brik holdl OeneraUorsamling p .. 
Holel ,Aalborg' i O .. r. Porm., 
Slenhuggerm. Sande,h . J e n 8 e n, 
oplysle i sin Beretning bl. a., 81 
den .am lede Omøælning i 1944 
havde værel nogellte". end ABrel 

~ ___ IJ,,[. I Lønninae v udbetalt 

Bej RO .t 

V.I d. It 

Do vel' 
Do kia .. 

S88 RO I 

DO ok. I 
De wa j 

no tøw 

aa sea 
do er Ic 

Ja, saa 
olll.r t 

• 
Skutd 
IB8 læ 



• ",",,_/1 Mekaniker. 
E, ni", o, dy,,,, M'k,"ik" / Kondor Do Th,·sled k;!l~ Illa stIIdig! og vellø nnet .,\ ,- .:.. Il: ~ . J~!l "P' / be/de. S. Kuhnmunch, , ____ _ 

_ .c 'c. '... Telefon 646. l-

A" " Arbejdsdreng k:~;", 
Kirkea En flink, u ng '~',~~ 

n T HORVALD« 
__ Arbejdsdreng iii II r I De Hl YOaV - 'Rloal'OR ID 

S . KllhnmDnCh. og-aa 
lU. ; 8 ' ... Telefon 646. 

" .. En Stuepige, en Køkken-

ler. pige og en Hjælpepige Mørkelodser 
m I Ap,H ,H" M. j ... ", God .0", • 

"~:,hO'.' Fra I. Marts skal Bestillinger være indgivet 

__ !!::.~?f:-':::,:'H:~:-b':'''~':. senest KI. 21. " " r~~ - ,,~ --------------------------".d, Pige 
_ _ ,Iøges slrah eliE ' sen ere. .',,-~~~~~~ og frihed. WQ Holel 

AI 
,"," 0- udføres. Tlf. og i>33 kaI! beDyttes. 

1m
• 

N. Christe nsen (BJerre), 
O' agsbæk\"ej .:.a.. 

Dg I 

Fra l , Marts kører Bilen si d ste Tur fra Thisted K\. 
21 ]20. Paa Grund af Gummireparation køres der kun med 

een Vogn fra Ræhr indtil videre. 
'w BRDR. CHRISTENSEN, 



hol ~h,n 

P'~IlIU_", I 

___ o __ _ 

-
R.nn,.,," Rtl ... buIHu 
1 nTt.1I "111"1 n. IIYIIUU 
n.n.k V .. dlC!I ..... KØl 'Ul 

aN. IOn.,., .,ø ...... 
..... aJ •. (hol.... I '-LI
S22 ..... .1 •• 11.*, "h .. 

:;::;;;:;:::::::::::..:sl:e~1 :dt Jlnnoncmndt 
Otte Huse paa Fyn sprængt i Luften 

paa det tyske Sikkerhedspolitis 
Foranledning 

Ophll!\lU I 
194$ Preuekonlu'll ho. del\ h.vde , leoRefl Tid tltnl 

h_l.re ss- 0.1 PoUIII.rn I Opbtve,ln''''td Io, VII"". 

un".r 

Oeo 
Ikyldlll 

al han 
Tid havde 
~lIem h.ni 
,mmenier. 
~sølll Po,· 
Hlulm.nn 

m 0& Hu
~ tIlstlut, 
rklerel, al 

D.nmlfk meddeler 
P .. POllnltdnh'1 .1 dtt tySkt 4 Bn vin. med VRrklted IIlh. 

~Ikke,htd.poIUl biev lølJl:tndt .'''hlerm H.o. P H.onn, I. d, 17 
Hu"t p .. PIO ,p'Rog' I Lullen M.,t. 1905 I SVlnnlORtn, botnde 
O. 26, Pebr 194.5: KOI.vtl I PuborjC. Hlo.en hr,vdt 

mOd"gel Vubeo 0i opbevlret 
I. e, Stuehus tIlh_ Odr. BInll dem I sin VIlia 

J"n. Ct.u5~n.J··nstn, I d 6 Pfb, 5. Bn Vma med VIr/klted Illh. 
1895 t Odense, boende t Sønd~rby 
ved ebberup pu Pyn. Pu h.n. Thorkil Jacobsen, r. d. 11, Novbr. 
Orund Iandit! el .'øne VII, ben· 1895 I Viborg, bOende Svendbori
I'aer, besluend •• r .ven.ke og vel 74 t Puborg. Jacobltn hl_ 
enli:elske Mukloplstoler, Ime,ik.n- ligeledn opbeVl,et Vub~n I I 

VIII. 
ske Kar.blntr, Spr.ng.tol og 
Ammunlllon Avl.bYininaerne lor. 6 BI Stu~hu. tilh. Od,. Ru· 
blev ubesk.dlget mus Petersen, f. d. 15 Ap1i11901 

D fOre SGgn, boende pas N.kke-
2. LOt SIu.hu' IiIh. Odr. Jens bølle Sanatorium I han, Ourd 

;:lcl~bStn, I d 26, Stplbr. 1893 I opbeva,edes slole Mengder 
I nge, boende i Sønderiørn vcd Sprengstol og Vaaben. 

Bøld.n, Horne L.nd. Paa h.ne 
ar und IlIndles el Ammunlllon.- 7. Bn Ott.!!!e IIIh. p.brlk.nl 
laKer, be,laaende al 70,000 P.lro- Hother Brønner, f. d. 13 Pebr 

Trællj 

ner HI Maskinpistoler, Kalablner 1900 i Paaborg, boencle i VIII. 
og MllklnReverer. E!ndvldere .Prl.led- ved P .. borg:. I denne 
fandlu nORle automatl'ke ae ve O.nge f.ndle. 80 Pald.kerme, == 
fer. Avl'bYlnlnø:eroe (oftlev ub~ lom konll.keredu. 
5kldtRet. 8. Bn Villa lllh. Vogom. VlkloT 

a. El enfamilieshus med Oa· Nelleberc, f. d. 3 Mbl 
rlac tllb. VOllllm. Harry Andenen, bocnde t VealeTtle.lnge. 1 
f. d. 4. Decbr. 1921 I Chlc'KO, HUl var ,cnnem I.naere 
bOende I Horne. H.n, Blendom . Vuben blevet opbev.ret. 

-

ti 
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F bavde 
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BUICllt J1. o u g a a r 11 talte &Om. 'paa 
de foregaaende Møder om Sædskifte 
og ' Sædi'\kiftesygdomme, havde kun 
mindre Tilslutning, Erter Konsulen
tens Hedegøreise var der en Del For
halll.lling og Forespørgsler. 

Arbejdsmand dræbt 
ved en Eksplosion. 
Det menes, at han har fundet 
en Haandgranat. 
Gennem Ritzaus Bureau meddeles: 

En ældre Arbejdsmand, Niels Peter 
N i e l s e n, Lyngs, omkom Tindag 
M iddag ved en Ulykke paa Lynp 
Drag, Niel.en, der , havde Arbejde hos 
en Vognmand, vilde ge& til Middal, 
men da han var kommet ud for en 
nærliggende Ejendom, lød der en Eke
piosion, Ol Tililende fandt ham frygte
ligt kvæstet, Han døde otrak. efter. 
Det mene., at den forulykkede har pil
let ved en Haandgranat, lom han 
havde fundet paa Jorden. 

Niels Peter Nielaen, der blev 65 Aar 
gl., stammede fra Skyum, hvor ban 
boede i mange Aar Oll havde en min
dre Landejendom. Han var flyttet til 
Lyngs for et Par ABr alden. 

Koldby Bru,gøfoft.1I11 
har holdt GeneraIfonamling paa Af

hold.hjenunet .. Form., Qdr. N. Sodborl 
E r i k • e n, Tøttrup, oplyste, at Om-

, . 

Huslnl 
Kreatur!. 
don"ne I 
Form., C 
Haaøinl', 
Regnøkal 
hvil K ... 
Kr, I K 
mille; 3 
K_tun 
de kun k 
med 12,1 
Formue 

Til I 
v&ard. Cl 

Gdr. JeJ 
Gdr, La: 
Gdr, Ha 
L ..... Cl 
Jerslev. 
tel Kr 
Magn 
gaard, 
Oll Lyh 
viso~ 
ViIIerII, 



vor 
Bed-

• 

• 

for, 

r elo ser. 
Fra 1. Marts skal Bestillingvære indgivet senest KI. 9. 

• 
I 

Mandag d.S. Marts er paa Grund af Togind
skrækningerne ndsat indtil videre. 

AJS Thisted nderi Dg abrik. 
Tlf. 152. 

gI. Sukkersødet frugtsaft 
IV. 

IV. 

kan faas. Emballage maa medbringes. 

S. GADE NIELSEN, Snedsted. Tlf. 35. 

Tilbud 
ca. 200 
Tørvesk 
August 
senest 1 
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