
TEN. 

Mørklægning KI, 19,30 . 
• til Fra i Aften forlænges Mørklæg-

Købe- ningSliden alter, og Gardinerne 
Kr., skal nu rulles ned allerede KI. 19,30. 

r., Vur. 

Før"t KI. 6,30 Morgen er Mørk
lægningsliden forbi . 

.. Tre Mænd I Sneen", 

Kir 

Kirkemi . 
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Vll'l køatlcø. 
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88Urulltlør 
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0,.( lør.1 
lev Barnet 
di" nøg.nl 
ocjendol11" 

~ I stor Elte,-

Udlændinge 
maa ikke skjules. 

--
Man maa heller Ikke hj_lpe 

efter.egte Por.oner. 
K 0 b c 11 II u v n. Statsadvokaten 

pau Politigllurden i København har 
unmodet Ritz. Bur. om ,\1 meddele 
løl~ende: OplllærksOlnhcdl.'n hen
ledes PUil, al den, der 8kjul~r eller 
paa nOl{cll Mande ulldenHotler IJd 
lændingc, der clterø0gcø al Myn
dighc<lernc, det være Rig med 
Penge, Tøj eller lign ., ut!sætlrr siR' 
for et Illtir.!'ct alvorli~1 Stru!unsvar, 
Bom Regel <;1,,1 al ~'æn~sel i ikke 
under et Anr. tlvls derfor t'n Ud
li.endjn~ Møger Skjul l'lIc'r Under
litøtlcløc hoø nogen, bcdcM ved
koml1lende IIlrllks umll'rrettl' det 
stedlige Politi eHer $ogndoged. 
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h'Kel I1It~d Klasselotteriet. 
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kan søges 81 Vi 
~Clldl! Konflrm8111 
I Thisled K.b".d, 
lig Skole i Thiole 
ældre ikke har 
hjælp eller Kom 
PolIlghlælps Virk 
ger DdB 5kemae 
PflU Socltslko 
ds . mellem KJ. I 
mus være li', " 
senest Torsdag 
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AThl'idt~l? 
'Tn€' pr pan
JnPd al faa 
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efh'f hvad 

,h', og dN 
~l'd om, .al 

• 

' n var J(I 

J/Z W ;\f-
eden, og jo 

ud, inden 
naturligvis. 
;;aTbejdernp 

:-c tilstræk
et er forst 
H', der kan 

~{urere, 

r ArbojrJs
m(l til at 

nalurlig\'is 
ne Foran-

for 
n dret. 
sfor r inget 

"\T. K. Larsen ]i'ol'snmJingl'n med 
O IlJm.o;n ing. 

Mejeriernes Luftværn. 
Dr" hol' i llugl'll Tid \,3:'r('t fOl'l 

li'orhaurlh ngel' Jl){'IlE'm Luflvff' l"Il s
Ul ~ nd iglll'dC' IIU' og O I gan ba !.ione l-n (> 

LlHJen fo" M"jl'-llbl'ugl'l om Gcnnem
hlJp!,,(, ar nød\,(llldigo Lllfln{'I'llsfOl'
n nslallniugt' J' IlJlHll paa all(> }.frJC'-
/'IN Hidtil ha, (]{'l været saaleu(\s, 
at LuHværn sfol'anstaltninger kun 
bar yæret en Nødvendighed paa de 
),{ejcl"ieJ', del' li gge I' indenfor de 
egpnllige Købslad~- o~ Zon-eornraa
dl"J'. Nu vil disse FOl'anstaltningpl' 
blive uustrakt til aL om fatte alle 
l\fejel'ier ogsaa i Landomraadel'nc. 
Propagandaudval~et indenfo r Mejc
I'l(l'rnes FællC!s,organisation og Sta
Lt-tls civile Luftværn er gaaet i 
Gang med en DemonsLrationsudslil
!ing, Som førs te Gang præsenteres 
n~d den hdske 1\fejf>liuustilling j 

Fr'(>dericia. 

Aalefiskeriet i Thi sted Bredning 
fortsættes. Fiskeriet fOl'egaal' med 

Skovlvod, og i (IC' sidste Nætler hal' 
FlskCl·ne haft 3G-50 kg Gulaal pr. 
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store 
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tørre 
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for, 
lvere 
:Ius
~nge 

'iske 

bliver nu tIernel. uen nør I længere 
Tid ikke været benyttet. 

Det var rart, om flere af de generende 
Portov!Jstandere kunde I,omme bort. 

Beskyttelsesrum lor Skolebøro. 
Købmanct Arne Smilh, Thisled, 

har meddelt Byrsadel, at et nyind· 
rellel BeskylleIsesrum til ca. 280 
Mennesker er indrellel ved Munke
vej, og han lilbød, al Rummel maa 
slaa iiI Raadighed lor 200 Skole
børn med Lærere Ira Øslre Skole, 
hvorlra der er lavet en særlig 
Nedgang. 

Byraadet har med Tak modtagel 
Tilbudet . 

En Radio vundet. 

lam-
~nne 

l de 
tro, 
ærd 

Radioapparatet, som Kristelig Lytter
forening i Thist ed bortloddede, hlev vun
det øf Børge Nielsen, hos Smed Guld, 
Sjørring. 

.. n ... 1 

Morsioltbo paa Aalborltlur. 
En Handelsmand fra Nykøbing 

• .... - . • -

lev Iii Thi. 
broen bliver 

Thisled B 
ikke at anb. 
interesseret i 
at løbe lang 

Bullk.rude 
To Cyltllst, 

Konflikt med 
Thisted med 
af dem faldt 
Melerludsalge 
imustes, men 
sentligt Men. 

Ejeodomsh 
Lærer V 

har solgl e 
dom ved B 
Bedsted, f 
gelsen er sW 
ved Lausi! 

- Hesle 
slensen o 
p d s 
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C Cl ev igt Li va:, 
glo pt'/'son!igl 
~mllillt' . .-\fdOdc 
1. Sognet havde 

en takkedo en 
S \' Co n li s c Il , 

Der val' send t 
' raw:;o til 13un..
,-a Ifjul'llemaa l 
cd Amts Sog
demaal Syg<>-

t Mindofes t i 
a tal l af Pn
aal'd, lJ jnnle
~rdodcs Bom, 

Mange Miner paa Stranden efter 
Stormen. 
Pau Slll'anc]pn f" a Sl('nbjprg lit 

U anbtholm (lor dPI' efter Stormen 
Natten Ul Tir'sdag drevet ikke min
d,'o end tolv ..s ton.> :.\Hnt>r ,nd Dc 
ligge" ved SlenbJc r'g' (2), VOl'lrprJI' 
seJr' Stl'and (2) , Ha-,'nemolen i I[au
; Ied og Klitmollr,' (7), 

Rød'spættefiskerict begyndt. 
En LiJ{I.c;1 I'U Ild-Band hal' væl'et 

Ilde med sit Vod . Dril fIk i Udbytte> 
GiO llal\'kilo Hot/s pa'tle,', Trj l1(' I'IH' 
c,' n ll hPlIl,'l hjem, s kønt d('l' en dnu 

;::f:Il .. ...Dni"(,.øt!ø,_'~nJl "in n .':. 1 nrl".. .. .. \,,,,1. .. ... rl 

fim nJmm(f C'll gC' {Il 
iJ'cmsli llet. af sOll 
og Forhandlerens 
under 35 Kr PI'. r 

De nye Danse, 
Danmarks Danself 

samlet for at drØft 
og de Overl'nskeb,er 
servere fOl" det 
Publikum. 

Frk. Jessie L u n 
hul' en velbe~øgt D. 
tel:DRoval« i Thist • • 
sCl'ingen«s MØde og 
til at afslØre lid' 
dcrne. Der kan VI 

en ny .Dan~, forLre 
rI ri,.. T( ... ' 
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kan! 
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;;f.;;I~""~··-~"--J;aaet en Jel'11ery 
sese'1l1ener n· B · -

U I ed rmg. 

SI '111, 

. ~~l C. Rerne i l:iurup Po
litIkreds Uddannes i 'Fhisted? 

Engang i Oktober skal der i 
kal?es nye Polk til CB-Uddannel:~· 
og I 1en 

nærmeflte F remtid vil Ud: 
da~nelsen ?l.ive tilrettelagt for 
T~18ted P olitikreds Vedkommende 
SIdste Gang havde man her sa~ 
mange Folk inde ,at man ikke kun'
de tage de CBere, der Var indkaldt 
for Ru r up P olitikreds Vedkom_ 
mende, og de blev da undervist i 
Holstebro. For Thisteds Vedkom_ 
mende bliver der kun Tale om ca. 
20 unge Mennesker denne Gang, og 
man har da ogsaa svaret bekræf_ 
tende paa en Forespørgsel om, hvor 
vidt de unge Mennesker fra SYd
thy kan faa deres Uddannelse i 
l'histed denne Gang. _ De nødven
dIge Forhandlinger herom bliver 
nu ført. 

Rødspættefiskeriet fra Lild 
Strand begyndt. 

Hummertejneme tages hjem. 

En LiJdstrnnd-Bnad har været 
ude med sit Vod. Den fik i Udbytte 
640 Halvkilo RødliJpætter; Dl!! :·ar 
temmelig smaa Fisk. De øvnge 

er vedtage: 
der til et saml 

1& . En af dE 
mænd var ikMi 
dømt efter Pa: 

Ejend 
Jens Krabb 

dEn forp . Pe 
rende Ejendo 
Pedersen, Ly 
Areal 20Y2 
Besætning·J m 
sen sker stra 
net ved 1\1. 
gaard, Ydby. 

Gdr. Jens 
solgt en ParF. 
Villerslev "p 
for ca. 925 
ordnet ved i\ 

Adbølgaar 
Gdr. Jens K 
Gade, Hcltb 
Jordlovsudv 
ul et er 102 
sætning me 
Del af ;\[ns 

Hestehan 
stensen og 
torv", har 
Ejendom, 
Jensen, Hal 
Handelsma 
minde. Are 
Rdl. Avl o 

•• 
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foretaget 
:erel det 

'ndre MI •• lona Efter •• r.mede 
for Nordthy 

I:r r.sløst til Tirsds&: d. 21. Oktober 
lU.! I Ræhr. Taler ved Mødet hliver 
Provst EIner, Hald. 

t skulle UlovliRI Salg til den lyske 
~splaoer. 

lavnevej 
der skal 
ligesom 
'j i Ud-

altsaa 

det det 
en Del 

rm de 
rgende, 
munen 
aaner 

gelse 
er har 

dikal 
tions-
~ '-, -

Værnemagt. 
To Næringsdrivende I Sydthy 

var sal under Tiltale for at have 
leveret Byggematerialer til den 
tyske Værnemagt for større Beløb 
uden at have ansøgt Udenrig8~ 
ministeriet derom. 

De vedtog i Retlen Bøder paa 
henholdsvis 400 og 300 Kr. og 
skal desuden betale Sagens Om
kostninger og indbetale den ulov~ 
lige Port jen es te, 400 Kr., til Stals~ 
kassen. 

• 

Dødskørsel i Gjærsbøl. 
Odr. Jobs. B.tbum dræbt. 

I Ojærsbøl skete i Oaar Efter
middags en Kørselsulykke, idet 
Odr.Joh!i. Salhum . k. aha 

de Generaltorsa 
23. September 

Den første B 
al Pastor Made 
JUli samme 
Kommunens 
Møde angaae 
en Sygekasse. 
et Udva:g be 
Madelung, Od~ 
sirup, Møller N 
Dollerup, Sko I 

Møller, Sperri 
Pedersen, Tho 
gaard, Sjørrin 
persen, Thorsle 
ring, og Peter 
udarbejde Love 
mer. 

Ved Generall, 
tegnet 130 ord 
ordinære Medll 
relsen valgtes I 
tageise af Bagel 
Revisol er valgt 
Næstrup, og KI 

• 
rIng. 

So-m Formal 
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'lil/{ II .u . Fra. Kr :Uad
.Tolby, til C('Org DichUlan, 
320 Kr_ 

., ...... 1}\'I<lH' lilll il"orlJl.'n(\~tl.' \'ed Snl
R'I.'!, 100 Kr. til Stntskn'lsl'n Han 
..,kaJ. botnle Sagons Omko.itnlnRf'r og 
l'l.'dlog d('.5udt."n en Bodo paa 300 K r . HanH'/I, ROliholm, Jlordum. 

"rNld{'r!am for tSO Kr. 
)rthofn-Slrr, df'r 'i Folgl' Ka
ilhor{f' Joh" Ri is, J odd('rup. 
lenlIf' for nogl'n Tid sidf'n 
'ropr' ViggO Oddf'f .... hedl.', GI 
tard. Dpi \flr nltllaa Viggo 
:le, dor Rolgt(· Trr('n til AI
erseD, Smool.'gaard i Tved 

i Hoyser. 

ns B o (>.'1 {' Il, 11o\'.'Ior, der 
alt kom lil .. kade I Gaar, 
fler Om'ilwmlJghedrfll{, reL 
g. Paa TllIslf!d Slgrlltls 
in. at han hal faaet et 
n bJ"lI'kht 

ture Hullet f Skor
I. 

mindr(' Værkstedc;hrand i 
lndrhan'rrn Sltt undrr 

l·ertrærJrl,c af Brandpo
di han havd(' (jrrnet en 
frd. Vll'rkstrr!f·t udr.n at 

~ l Skor.strll('n til. Der 
let Ild fra Skorl\tellrn ud 
1, og Dranrlr·t1 opstod 
n i , rf'stl'nig vrdtog, 
rPn i Gaar at belale Cn 

Kr. 

r, hvad Gæssene kan 

~mmp.rem Lob 8 r og til 
!Antydningr>r hist og hrr 
jYllhgf Pris paa slagtede 
718- og Julf>aftf'f1. Da der 
npt fOff'JjKKr nogl't rak
t har F antnaH'n haft frit 
: en t"rlk('Jt (;11ng tidligt 
I blev Prh/'n 7;' Kr. pr. 

om Hr>lIwd har (lignin
tM pao ca. . Sf) K r mr." 

F ire Miner 

er rapPolfercl hl Politiet I Thi
'1tPd l<iden i Gaar En driwndl' 
Hommln(' cr observere! i Vigil" 
Bugt, Hornminef er kommet ind 
,('(j Ifanslcd Ofl 8 km ØSI for LiltI 
Strand Pau. Madsbol v Strand or 
der drC"Cl en l.[ ino i Land. 

Ker forsigligl og rigtigt under 
Mørklæ1Jn ingen l 

Justitsministeriets Propagandaud-
valg meddeler: 

Den mØrke Aarstid er begyndt at 
gøre sig gældende. og det mna derfor 
være en Phgt for alle at stræbe efter, 
at Færdslen i Mørklægning~tlden kan 
1'oregan uden altror mange Ulykker. 
:tStprl"e Færdsel!lsikkerhedc henstiller 
til alle Cyklister - ikke mindst I de
r05 egen IntC!rse!lse - at sørge for, n t 
:tKattcøjetc pau Cyklen er i Orden, a t 
Hvidmaling'en paa Cyklens BaJt'skæml 
er holdt i en frisk og klar Farve, Il t 
kØre med den størst mulige Forsig
tighed og altid saa langt t.il højre I 

KØrebanen !lom muligt, a t huske, at 
der mna regnes med meget korte 
Bremseafslnnde pau Grund at MØrket 
Qg d(' hfakærmode Lygter. 

Hastigheden maa altid holdes i et 
paSllende Forhold til, hVor langt frem 
man kan !le. I MørklægninJ[stiden 
man Ha8tigh~den derfor altid være 
under det nOl·male, hvis man vil lIikre 
lIig !!elv og andre mod Uheld. 

Tinglyste Skøder. 
Gdr. A Alllh'r en til Al'bmd, A, 

Chnflto(f('r~I'n, Mali'. Nr. :12 d, J30 b 
Klim, 11100 Kr. E~k. 1200 Kr. 

H!\r. N. C r, Sten toft til f'rk Ane 
K N Strntnrt. MuLr :'11_ lL..J<_ ...... 

Sølvbryllu 
Tllmrer 

.tru, S. 
Tiudag d 

Ejendoms 
?tIøll<'r 

lIar solgt 
r('"dC' ~{ fI 
Ifvidbjerg. 
grl!ie 20. 
~irls Ole 

Jakob 
l:olgt .sin 
sil UP .. F 
32,000 K 
Ih! og n 
lagl'lSf'n 
lcd Poul 

MUfl'r 
gl.'l" hal' 
\'l'j 17 i 1 
P(ld(>rscn, 
O\wtagl?ls 
f'r ordnet 
Brogadc. 

paaJ 

Rentier 
Ræhr, fyld 

Rentier 
fylder 70 

blev solgt 
sig(', ot d( 
geL blev I 
mon mnng 

Den 3. ( 
cia Gigtm 
Sidste Aal 
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uydendc. Tyverier, hvis Udbytte ,,,,,, l"dbUder .IK ., 1I,,·ro forel'kel, "II rn 
sl~" I .tigende Mi.forhold til den L .... '.,.el> Imæl,k.,. hende en yello,tl.nl K 
."rettede Skøde, Iliser Sindenes L" .. lnl(. D~I bliver lied el SenilII"" .. rn 

bl blød. og Iln Polk".J"ll.lmlndl Blltn"d b 
Forklllkling. Cykler ødelægge. ol tU ell . 1,,, AIli",,,, ""ddo en pOllll,k 
lor ni 1011 fal I Oummien. AfI,cre tf S 

l'orhn.bc"IJi~ vil Politiet lorølao, 001 er en ren Ibrrlklllllrh;llOrle, !Mell 
nI i .lillc Tilfælde er del ikke h",,,,,,1I vlPre dog Ikke 16111, III dlln er 

H , d '.,
k, B.. ,,,nøk!! "till" In!lIrC'lUe Hlø·llrl~n lir In milldsl ØJ eme, e Y·' d ,. I 

' 
kk Uk,! "II mIlrøDm! lurn~rl!l, Ol! er ""n I< mænd, der bør klapseø e tertry e· , , '" ,,"d! v!~ ro III ns.: lIndcl a' lHe a e. 9. 

IIgl nl. U" øuu blev l(uUmno .pm"t lu,rdllle. ol 
Men over I-IJemmene bringer Klldl LIff I-IDmlllon lrlurede nn' de" d 

dillse Forbryde/,ef Sorg aR Ulykke overep,end!e ~kIlJerlllll. vøn,k",U"l 
oR Angil Medens Drengelyvertl:rne Rolle, og ~IO' Lyl,.,e "Iordo VIkin" 
lIorerer, driller purunge Piger ud Rln"!,e!,,, øom PIIt""Y Poder, en r1lleUltl 

r"dnle.el Murer. MInden, d ... r rcpræ' 
JlDa$kroapløn øl ondenArl Sværere armerede dcn Bunde Por..ult, do! _om 
og aværere bIlIler del ni bcvare IIURk Pillen en ny Ørlllrell .... d~ hin 
Hjemmene som el bærekraftJgl omllder blllv klar over S'l:enl rette 
Orundlag lor den opvokSCIlde SammcnhænK 

BlFalde t Jod 
Slm8'· IDriIIIlilo det. 

Fædre og Mudre kæmper en 
hllnrd S irid lor tljemmenes Vel· Sølvbryllup. 

l'iU":I, OJ: Sku .... ømern~ 

• herd og Iden ier, Oll del er denne Husej(!r Mllds A n d e r s e n og 
Strid, der aka! sikre Sa mfun dets Huslru, E!gebjerg, kan Mandag d. ~ 
øunde Premskridt. 22. d9, fejre Sølvbryllup. tI 

Tiderne almer ikke alene dercl O; 
Krav til Slallmændllne. Byrderne SireDeprøve i Tbisted i Morgen. d 
bæres oglaø, skri\ler ~A!lrhu8 Amts
hdendr. a , ni de enkelte Hjem der 
mnn slride uden den Opmunlring, 
al d er er Lya forude. 

Men engung' vll del dog IY9111:' 
Selv den Iwngste KrJg faur Ende, 
og de Hjem, der klarer Styrke
prøven, vil gila ud III de drøje 

I Morgen Middag Kl. 12 prøves 
I Thisled de nye Lullalarmslrener, i 
der nu er i Orden. Der forelages ~ 
boade Luftalarm · og AfblæsnIng, 
Inen det er allsao kun en Prøve, 
og Ingen Skal af den Grund gall 
I Kælderen 

Tider med øget Ssmmenhold og Vejproblemer paa Mors, 
indre Rigdom. 

UVllkoar!ig lænker man dog sær
lig P&B dem, del gaBr galt, For· 
ældre, Værger øg andre, som hsr 
noget tilovers lor Ungdommen OM 

den kommende Slægt, kan derfor 
ikke lor Tiden vise lor megen in
teresse lor denne Sag. 

lioldl sammen i Hj~lI1mene, 
styrk Familielivet og saJl alt ind 
pBa af holde de unge og deres 
Venn er hjemme. Det er den bedste 
MediCin mod de slore Udendørs. 
Iristelser og Pnrer. 

Ea Mine 

er drevet Ind ved Svinkløv. 

Oasværkskoks 'aas paa alle 
f-Mærker. 

Thisled Gssværk meddeler I 
Omslollende Annonce, af der kan 
købes Koks psa alle P.Mærker 
Hidtil hllr G/lSværkel af Porsfg. 

Nykøbm(i! Byraad behandlede l 

Onsdags en Forespørgsel Ira Lød· 
derup·elsll Kommune om Videre
løringen af den nye DiagooBlvej 
over VeslmofS. for ailIIn Vejar
bejdet pnabegyndt skulde der 
skabes SIkkerhed lor, al Nykøbing 
vilde føre Vejen helt ind til Byen, 
lig Ilsom Illlln gerne vilde Vide, 
hvor IndlørinUll1l i Byen kunde 
ventes 

Oade- og Vejudvalgel udlalte 
sig lor Io Mulighcder, men menle 
ikke, al der bør lages endelig 
Slillin" til delle, lør man ser, hvor· 
ledes VejnetJet Ira SlI.1Iingsund· 
hroen iiI sin Tid bli\ler lørt ind til 
Byen. Forhandlingerne endle med 
en Vedtagclse om III Byrlllldet var 
viJl~g lil 111 løre DlagonllJ\lcjen ind 
l Tllslulml1l-1 lil Glldenellel. 

øatera til Krlg.prl •• r. 
øøtorH~krllbningen begynder I nll.'Hte ~l 

UKe, Oll Prløen bliver I Kr. pr, Ø.lefl. 
Det er du el Held, III KlIbet er fri· 

vIllIK!. 

(' I n • 
l)crsooaleDedskæriog ved lild-I 

, !It rand Redningsstatloo. 



Heaoen, Ui:i mersen, Sl~joldhorg, . 1i.oDCt:lUIU ""U" .•. . , 
om Vesfpar- Iklle særsl,ilt vurderet. . 

:r Ponten og Pra SIHfshusmnnd Axel Kirk, $perrmg-, 
aer bordplade til Landmand And. J. Peder.<len, Spcrrfng. 
~tammer den Købesum 10,100 Kr., Vurderingssum 
19 rimeligvis 1900 Kr, 
sikre alders-r mangler. Luftværn for Lsadmejerieroe. 

Ide Vaaben- Uer har i nogen Tid været ført 
og Klokke- Porhandlinger mellem Luftværns

fl, er oymo- myndighederne og Organisationer. 
Sien, J692 ne mdenfor Mejeribruget om 
bekostet af Gennemførelsen al Lultværnsforan
l, hvis Tag- s/altninger paa alle Mejerier. 
8g, er bly- Hidtil har Porholdet været del, 
~rne læses: at Luftværnsforanstallninger kun 
IS Tagværk I har været en Nødvendighed for 
Is Brug af de Mejerier, der ligger inden for 

teglhængt I de egentlige Købstads- og Zone~ 
omraader, men nu vII Luftværns

~rne Sned. foranstaltningerne blive udstrakt 
iii at omfatle alle MejerierIle, og~ 

, saa i Landomraaderne. Den ende~ 
1i6e Form for de paalænkle For
anstaltninger er endnu ikke helt 
afgjort, men det bliver Mejeri· 
bestyrerne, der bliver Luftværns
ledere paa deres Virksomheder. 
Propag8ndaudval~et inden for 

Me;eriforeningernes Fællesorgani
sation og Statens civile Luftværn 
er gaaet i Gang med Udformning 
af en Demonstratlonsudslillmg, 
der bliver præsenteret ved jydske 
Mejeriudstilling I Oktober I Prede-

o o 

J neia. 

• Aften, 
J K!. 20: Thisted Brevdueforenings 
Plæskeøpll, Afholdøhotel1ot. 

KI , 19 og: 21: Palætolllret .. BalolnIIHl~, 
Senll- og MuølJlfllm med Nelson I~ddy 
o I 

anV!:IIUI ' 

paa A 

8-

A a l b 
Morges 
silo ved 
Ilden op 
var løbet 
tigL BH 
stor odr' 

o 

at redde 
hele Silo 

Siloen, 
1200 Tdr 
men ca. 
dog odel 
skade an 

100 
Sko • 

Sociale 
en PrislIf 

o 

nlOg pn .. 



, 

• 
" , 
• 
• • 

I 

I tfUKH~~!ndl.r ma" 
I Hurup? 

I L_- dl ...... Annonc:er I 

• 

fra 
HuS~aRlOrdnir)gen har gIvet 

nltdl,lnR Ilt, al mange torskelllije 
". <maal vedrørende Husvag· 
sp"rg. s Arbejde og Porholti er 
lerne h' h b 5. og \..u!lv/Crnsc c en ar e· 
ref!l, 

, mallge saadanne Spørgs, 
sv"e 

'

VI gengfver hcr nogle 
IIIU spllrll:5111Ul og Svar, s~m for· 
mrl1tug har Interesse for t'n Del 
al ~lIrc \..Esere 

fwetlt",elle Er.tatn lng.kra". 

,\ . .,'u .. · ... 11, 
u,,,,. 'er. {,,,Id,,n<ed Huru,. 

Lel 1_ ~ 

",",_ . "ahi. Ut. - U,tu .. 

Fnt· " e,utiqllwr 

v KIK 
Skræde.rlo 

01'.' M .. kio" 
t~1l ikke. C 
hUth!!', og • 

VI blev ' 
men bDgefl 

\

vellde um~ 
og \lur død 

hjemme, men deHe m .. dOIl: f B 

~;~S~,~,lo6PI"II$~ellgh" ,11r_ Vel' :un~ne Ik~;~\ 
III. Y9n ngs e le Nr.3, fas. [ Sklpp ' 

IIGII. kommcl 
vede pu al 
kasse, men 
ham hele T 

HVIHledes Skal en Hu'vagl 
lorholde sig I TIlIælde, hvor 
Adgangen lIlLaiIsrum gnr 
gennem Porretningen? 
Sv.r, Husvagten (Lederen) 
mal I sudanne TUfælde hive 
udleverel Nøgle, su ban uhin
dret kan komme 111 og Ira det 
pli gældende LoltsrulIl gennem 
Porrelnlngen, S8alremt der Ikke 
findes anden AdHDng hertil 
AnSkaffelsen al evt. Nøgle mas 
f oretag~s af Husejeren_ 

Kulleren 
toule Parl~ 
al, men Il 
'",gt borte 
Time, Inde 
vi blev tag 

6. Skal der vært! HU$VBgt pu 
Kommuneskol~f IPerletlden 1 
SlIBr, Ja. 

I H~elO erstaller det Tøj, som 
c~enlUell ødelægges vcd Ud· 
I!trclsc-n ~r Hvc,vet som Hus· 
~agt1 
s~ar: Sp.,rgsmBalet har været 
forelagl Statens Civile Luftværn. 
der dplyser, al Spergsmaalet 
Ikke er heil klart, men msa 
.fj!ere5 eller de almindelige 7 
Regler for Krigsskadeforsikring. 

Ulovlil • 
• 
I 

Z. Hvem yder Erstatning I det 
Tilfælde, at mao bliver ramt 
,t rn Ulykke under UdliJrel9C 
al Sil Hverv som HusvaJo(t? 

.;. H~em yder Erstatning til BIter· 
ladte I Tilfælde rol, al man 
mister Livet under Udførelsen 
al Hvervet som Husvagtl' 
Svar ad Z og 3: Spørlolsmaalene 
har vll'ret forelagt Slatl'ns Civile 
Luftværn, der oplyser, at Er· 
sIatnlng III Husvagleor, der 
kommer 111 Skade under Ud
førelsen af deres Hverv, samt 
til Efterladte for Tab af Por
sørger, udredes eller Ulykkes
lorsl~rlngsloven al Slatskassen, 

Huavagten ma. gerne reJ.e 
paa Ferle. 

Brandsel pøG Loftot. 
Maa def være Brændsel paa 
LoUet, I bekræflende Pald hvil
ken Slags? 
Svar: Der mali. være Brændsel 
paa Lallet, saalremt Ikke li ndet 
Brændselsrum haves, dog Ikke 
1 urimelig Mæn~de. DCT ka n 
opbevares Kul, Koks, Cinders, 
Brænde, Tørv og BrIkeller, 

Store Bil 
Esbjel 

er ., fiRke!; 
1)118 Fiske 
Omrøacle, 
Kr., 1800 
i Bøde, hV

I vis 40, 40 

men Ikke Træuld, Papir eller, "' ......... 
andet leHænRellgl Brændsel. 
Intet Brændsel maa anbringes 
Inde under Taget I Kroge eller 
lignende Sleder, men det maR 
anbringes saalecles, al del 
frembyder mindst mulig Pare 
lor Antændelse al Brandbomber 
og del altovervejende er, at 
del Ikke hindrer Oversk uelig' 
heden og Tilgængelig heden a[ 
Rummet. [øvrigt henvises man 
III I Tvivls111fælde III henv ende 
sig IrI PolltJet , 

Kia! 

4. Mas Husvagteo uden Tilladelse 8. 
lorlade Byen_ Skal der altid 
være een Husvagl hjemme, 
OJl." under mindre Udllugler, 

Maa en Husvagl lærdes ude 
under LuHalarm" 
Svar' Nej, kun hvis hans Tie· 
nesle nødvendiggør delle, 1. 
Bks lor al Illkalde Brandvæsen, 
Hlælpebrandvagt, Sanl!elsvæ· 
sen, Læge, Politi eller andre 
Punklloner. ,øvrigt henvises 
ul VelledIling, OplYlIlllngshelte 
Nt a III. 

Ved de 
Klanes • 
alørre Oc 

101001 

123485 l 
6000 

73933 95 
2000 

16 132 2: 
44379 47 
I022Sb 
11&174 
13051J2 
133879 
153804 

J. Eks. 111 Vlldsuod? 
Svar; Ja, en Husvagt skal Ikke 
anmelde, al han lager paa en 
Udllugl 111 Vndsund eller lig- \ 
nende Sleder, eller han lager 
paa Week end eller rejser paa 
Perle, P(jrretningsrrJse e. l, 
men del paahvller ham at gIve 
vedkommende Husejer Under· 
retning om den midlertidige 
B01lrt',.e. Del kan Ikke kræves, 
at der aUld er cen HusviIii 

- -

løvrIgt mali Husvagternc opfur. 
dre~ til at hcnvelldc sig pall PuU!l· 
/ltatlonen, hvor forekommende 
TvIvlslIlIælde saa vId! mullg1 vII 

blive besvare!. 

. . 

10 00 
17:'188 2 
38317 :3 
h3744 li 
83323 7 
h)2179 
121123 
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Thisted Byraad, d. t9. Septbr. 1941. 
P. B. V. 

2122 Chr. Iversen. 

ØsløsNesløs~Arup 
Rationeringskort lor Oktob., 

Kv,ilal udleveres Tirsdag d. 23 I 

Øsløs Forsamlingslingshus Ira KL 
8,30-11,30, Arup Forsamlingshus 
14-16,30, Vesløs Kro 18,30-21. 
Ansøgning om TIllægsbrudkort 
maa ske ved personlig Henvendelse. 

NB.: Skatter modtages sam· 
I'dig. ~12ti 

Snedsted Kom e. 
. Rationeringskort uddeles 
p.a Kontoret Mandag den 22. ds. 
tra Kl . 10-12 og 14 - 18. 
2132 Sogneraadet. 

tekniske Skole 

Det tabte Paradis 
Iscenesat at 

Abel Ganee med Fernand llravey 
og Elvira Pope,eo. 2131 

asvær o S. 
Alle Brændselsmærker, med 

Hog,tavet F., kan Ira Dato benyttes 
ved Køb al Koks Ira Gasværket. 

Bestillinger modtages de sæd· 
va'llige Steder. 
2127 ThIsted Gasværk. 

Syge- og 
pr. Sjørring, TIt. Hundborg 44, 

modtager kronisk iyge, gamle og enligt
stillede samt Rekonvalescenter for kortere 

j eller længere Tid. Ene- og Fællesstuer. 
f •• t Læge. 2123 

Birlhe Hansen, Anker Hansen, 
!Sygeplejerske. Fortlt.nder. 

begynder Undervisningen Mandag Trylrt! Arbejderp&rt!oIo """b,Id",1 , 
den 22. September Kl. 18. I Aarhuo <>I' I AbIldpard J.",II '" 

13 211b Bestyrelsen. BoabJkkerl I Thi"" 

SØnd, 
19,30 De k 

stav11 
aars 

21.n 

%l.~O 
'or 

" u'M 



" ... "'/1 

Hunap. n, .... ud,.1l 
"'alIg, Opla'..uiug 
bOh.llUD&" 

blir"r ,.h'r 
Di" DIIt!(>1l 

~'~~~~~- .---
li Tbl.tl..J PIIa Tiradlli". Se iovrigt 

J\nlKluC<!u, 

" ug('r 

"' hk_ l,. 
'1'tI(' 
",

,g 

" lp, 
", 
og , 

" 
.
,I 
k, 

Kralfige Nordlys 
!lammede .om I l\J alld.g~ Alt.w, at

t('~ I Ntc, fra KJ CII. 21 hl over 
Mldnllt O'"er Illmlen N nll 

o y'ene 
.kiftcdr u~ .. tlv.nUIj: hurtigt, bande l' 

Styrke ol! tIl Tidu 0&"!<.D.1l i Farve.. 

I Thlst"d '-ar Gadern" sall opll'ste 
pom I en af de JY$l'51c Sommern~t_ 
ter, Mllnge Mennesker 
IlIg1tog det 

var ude og 
sælsomme olf smukke 

DUv~rl1' vl!.rsJl'r Nordin ~om Re
Re} om nreng Vinter. Scaacbn er 

mllllgCS Oprnttelse. r Fjor Ener_ 

nar "ar der ogua ofte Nordlys. og 

den fIlIItende Vmter blev lom bekendt 
megl't kold. 

t 

, , 

- - l'Ibr.s .tod !Ia.II kla.r 1 Aftes, 

Blln man f. Eu. I den velltre Bydel 

af Thisted kunde tro, det vllr en Lan

t('lue, der var sa.t op over H avnen. 

\~ 
-

Hask Aakjær.Aftenen, 
'orn V U. I Thl,ted og Omegn i AJ

len holder paa Thi~ted Alholdshotel. 

Særlig Sireneprove 
i Morgen. 
Tlllstl'd f"m LUflywrn .... ~lrent·r hr

Ipr IllI'r ! I iddnll IlMPeJlI KI 12, l!.k,' 
~I\n IIWKC1 fot nt forled'" "-olk, Ilt 
III. et t1f't \Iuhlng. f 0111 for at I.ufl· 
l'i"rnsnJl'ntl~J:"lll:"I"rn(l' bin I'o' r .. 
~lkr" P:tn, al Slt(l!l"rll(' <'r I Ord('ll, 
hl.!! d<, I!kuld(' komme I Brug lor 
.\hor 0.:1 pr JO for ~!, ni rllglp 
hnr bn:g('! Ih'!.l" !llHlIlanlll! S!('d('t' 
O('n P ro\"t', tier hlu'or forolagt-I b"er 
Mldual::. (>r IInidlp tlltl Ikl..~' Ilh.tr"ll'k· 
kehg- til, Il! man knn l'.""' il eli 
;,ilik(lr DoL "r m'u, ll!: kun Ah'arli
hngr;knnpJ"H'lI. mlln tr,kkl'r pall om 
~ I iddtlg('n, I :'.lo r,.,,1I ~rlddall' ",1 
man ,mwll(>rlitl og;.all pran' dl'n all
dpn K llll j', dt'r sil'er d('l stigendo og 
fnhh'nd(> H)-I 

Polilu'l hnr d(>rfot hrdt tlII om at 
/lMI' Folk OpDlllJrbomm(> paa, atdf' 
51,(·n"hll. mnn fanr ni hure I Mo r
.11('11 l i lIklag, kun er ProH!, l'(>h- om 
art ni kommo til nt I)"do akkurnl 
-'Om Ted rigtig _\IarfMring. 

Slrandfogedslllltnllen I Klltm.ller. 
0_ og V \'an!lpt Sogtwrand ·boldt 

I Afte.~ lfnd,l for at fOf(l\ag<, I nrl· 
.~lilJu~ til !I(lU "'dl!i(l StIlbng som 

" , 
Agerh.nse;agten 

Rik ind i (;aar. 1 del Vidunderlige 
&pternbervrJr Vllr der man~e 

Strandfolwd I Klltmcolll'l" So~n(L-
raa!\lIt t(]dstillrd,' 1,,"(>nllr; Karl 

ude, men der var lan1ft 
" 

Krol!' p KunK" lfort(!(]· 

K r o ~h:... .. ~_~,_ 

.... "-
l"~t 

&1"0 
~IOtllln 
n" n~ 
UO'1l1t 
Kr~\(> 
i Gu 

~P;I.'II 

~\ant 

~I.f'rn 

\ 'f'Jr 
k"" 

ro, 
,3 
\I 

Orl: 
dd40 
~Jo 
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NYe Ca.-Betjente til Hurup. 

II Hurup Pohtikrcds skal der i del 
kommando JIal\'aar udlagus en Del 
Cn. ... BOljcntc, der fortrinsvis skal 
deltage i Døgnva~lC"n pao. P.ohlisla .. 
tlOnen i Hurup. · lFor safl vidt dør 
mel'Cicr Slig l1ilslTækkelig't mange, 'VIii 
,CBBC'ljcn1cuc blive udtaget ad fri
vmig VeJ, s aa der ikke bhvcr nogen 
Uds krivning lil CB -Tjenesten. Den 
Samme Ordning blev iøvrigt an\"cndt 
l F<>raarcL 

Frækl CYklelyveri. 

Politiet i Hurup har modtaget 
AnlJ11eldolso om, al der fra Gaal'dcn 
ved Gollr'lIl1 'Mejorri er sljaalet ('Il 

a flaaset Damceyklo af Brampton
Fabrikat. 

K vægkaaringen 
begyndt. 
50 Dyr kaare I j !-fan !-ferred 
i Goar. 

J(ooring(ln af K"æg bcogynllle li 
Gaur I Han UClffed , 1),,1' bll'v kllarClt 

, il1l~ 50 Dyr, Ilr-mlig 49 KUN' og 
]~,"if'r og f'1l rnkc>1t 1')' r . !H Kuer og 
}{ ,~i('r bIp" kaarf't i i. KIM'St'. 

• • . -

7 --, - .. ..,-~o9 .... ~'~ ... 3 

FØdselsdag. 

Fru Ve s tergaard. Enke efter 
Slagterm. A. Vestergaal'<4 Hurup, 
fylder 70 Aar i Dag. 

I MOl'gen fylder TØmrer og Karet
mager Lars H li n s e n, SkaatUP, Øs
lØs, 79 Anr. 

Fru Slngterm. P o u l se n, Bedsted, 
fylder 50 Aar paa Mandag. 

LiJdstrand Redningsstation. 
Baadmand Ths. T h o m s e n, Lild· 

strand, er fra 1. Oktober ansat som . . 
Opsynsmand ved Redningsstationen i 
LildStrand. Midlertidig ansat. Band • 
mand Kl'. Strøm G u l d h a m m e r er 
samtidig fast ansat som Baadmand 
'Samme Sted. De to ledigblevne Stil
linger skal ikke besættes, idet Sta
tionens Mandskab nedsættes fra 13 
til 11 Mpnd. 

l\t Ør k lægnings! o.rsy npelserna. 
Politiet i Sydthy noterede i Aftes 

under et Frerdselseftersl"ll en Del 
Cyklis ter, der ikke havde Lygteførin
gen i Onfcn. DeSuden blev en Haand
værker noteret. for ikke at have mørk
lagt git Værksted. 

TJK.s Juniorhold mod Skin Idr. 
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s 
A 

TI 

p 

-
• 

\ , 
l 
I 

• 

.som omtalt sknl Thiste-d Juniorhold 1 
pau Søndag spille mod Skh'c Idræts· 1 
forening~ Juniorhold. TIK.. moder , 
mAdJ -"'l nd Høl • 
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Kralfige Nordlys 
!lammede .om I l\J alld.g~ Alt.w, at

t('~ I Ntc, fra KJ CII. 21 hl over 
Mldnllt O'"er Illmlen N nll 

o y'ene 
.kiftcdr u~ .. tlv.nUIj: hurtigt, bande l' 

Styrke ol! tIl Tidu 0&"!<.D.1l i Farve.. 

I Thlst"d '-ar Gadern" sall opll'ste 
pom I en af de JY$l'51c Sommern~t_ 
ter, Mllnge Mennesker 
IlIg1tog det 

var ude og 
sælsomme olf smukke 

DUv~rl1' vl!.rsJl'r Nordin ~om Re
Re} om nreng Vinter. Scaacbn er 

mllllgCS Oprnttelse. r Fjor Ener_ 

nar "ar der ogua ofte Nordlys. og 

den fIlIItende Vmter blev lom bekendt 
megl't kold. 

t 

, , 

- - l'Ibr.s .tod !Ia.II kla.r 1 Aftes, 

Blln man f. Eu. I den velltre Bydel 

af Thisted kunde tro, det vllr en Lan

t('lue, der var sa.t op over H avnen. 

\~ 
-

Hask Aakjær.Aftenen, 
'orn V U. I Thl,ted og Omegn i AJ

len holder paa Thi~ted Alholdshotel. 

Særlig Sireneprove 
i Morgen. 
Tlllstl'd f"m LUflywrn .... ~lrent·r hr

Ipr IllI'r ! I iddnll IlMPeJlI KI 12, l!.k,' 
~I\n IIWKC1 fot nt forled'" "-olk, Ilt 
III. et t1f't \Iuhlng. f 0111 for at I.ufl· 
l'i"rnsnJl'ntl~J:"lll:"I"rn(l' bin I'o' r .. 
~lkr" P:tn, al Slt(l!l"rll(' <'r I Ord('ll, 
hl.!! d<, I!kuld(' komme I Brug lor 
.\hor 0.:1 pr JO for ~!, ni rllglp 
hnr bn:g('! Ih'!.l" !llHlIlanlll! S!('d('t' 
O('n P ro\"t', tier hlu'or forolagt-I b"er 
Mldual::. (>r IInidlp tlltl Ikl..~' Ilh.tr"ll'k· 
kehg- til, Il! man knn l'.""' il eli 
;,ilik(lr DoL "r m'u, ll!: kun Ah'arli
hngr;knnpJ"H'lI. mlln tr,kkl'r pall om 
~ I iddtlg('n, I :'.lo r,.,,1I ~rlddall' ",1 
man ,mwll(>rlitl og;.all pran' dl'n all
dpn K llll j', dt'r sil'er d('l stigendo og 
fnhh'nd(> H)-I 

Polilu'l hnr d(>rfot hrdt tlII om at 
/lMI' Folk OpDlllJrbomm(> paa, atdf' 
51,(·n"hll. mnn fanr ni hure I Mo r
.11('11 l i lIklag, kun er ProH!, l'(>h- om 
art ni kommo til nt I)"do akkurnl 
-'Om Ted rigtig _\IarfMring. 

Slrandfogedslllltnllen I Klltm.ller. 
0_ og V \'an!lpt Sogtwrand ·boldt 

I Afte.~ lfnd,l for at fOf(l\ag<, I nrl· 
.~lilJu~ til !I(lU "'dl!i(l StIlbng som 

" , 
Agerh.nse;agten 

Rik ind i (;aar. 1 del Vidunderlige 
&pternbervrJr Vllr der man~e 

Strandfolwd I Klltmcolll'l" So~n(L-
raa!\lIt t(]dstillrd,' 1,,"(>nllr; Karl 

ude, men der var lan1ft 
" 

Krol!' p KunK" lfort(!(]· 
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Bekendtgørelse allgaaellde Skarpskydning 
paa Draget i Hurup Politikreds. 

Torsdag cl!'n 25. d. M. i Tiden rru. KJ. 8,00 til JG,nO !lfhold{'s der Skorp
skYdning med Kanoner (Antiluftskyts) pan Draget. Syd for Slndrupvejle. . 

Skudretningen bliver i en Vinkel fra SydØst til omtrent Vest for ROlenso 
Odd<.'. 

l Skydctidcn er der paa Stedet l11'jSt folgende Signaler: On) Dagen en rod 
DobbPltstander. Om Natt.('n ('n rØd l.anterne over to hvide Lanterner. 

I Skycletiden AFSPÆRRES følgende Omraader: 
Paa Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest for Hovedvej 11 fra 

Jernbuncov('rskæring('n ved :17 km Sten('n til 38,8 km St('Il{'Il. 
Paa Nissum Bredning ('J' al Sejlads og Ophold forbudt indenfor en Afstand 

al 8 km i Omkreds fra Skydeterrænet. 
Ovcrtrædclf.e af Forbudet medforpr Strafansvar. 

POLITIMESTEREN I HASSI NG-REPS HERREDER, 
Hurup, den Hl. S{·ptbr. HIH . 

Bryllup. 
Søndag den 21. ds. vies i Sned

sted Kirke: Frk. Else Madsen, 
(Datter af Jørgen Peter Madsen, 
Snedsted til andmand Axel Chri-

A. Foldspang, ksl. 

t 
Min kære 8o!1.ter, 

DORTIlE .\ MARIE 
ANDl~n~EN. 

Ven 
indbyder 

iSn, 
i Hv 



benyttes ItJtJ ~~-"n 2~5""O ID ;:;B:::-an~:-- ,--:-_ _ .•. 
Spørgsmaa e o; e er velfortjente L 
udskudt forelø 19. de fare til d 

som Emnet 
Alarm·Sireneprøve i Thisted gevel er der 

i Morgen! rer en _ 
Sirene-Fjernstyringen i Thisted for vægtig 

er nu en Kendsgerning, og i Mor- Bella"_, 
gen KJ. 12 Middag afholdes der en Kornet. I 
Alarmprøve, saaledes at forstaa, at sig ved at 
Sirenerne varsler som ved Luft- saa megen 
alarm, men at denne Alarm faa Se- ligevel: hUl 
kunder efter efterfølges af Afvars- OvellUaade 
!ingen. kelse, Liff 

Det er altsaa kun en Prøve, naar ken en iii 
Byens Sirener i Morgen Middag det var gI 
varsler Alarm, og Prøven vil kun som bliv 
blive afholdt denne ene Lørdag. sit rette 

Flere Handeler paa Salgsskuet. "--...... - -_00
<0 S"la:skuet i Vildsund i Ons-

Ringheim 
djærv 11{ 

anden. I 



Thisted tekniske Skole 
uden Lokaler. 

Men man haaber snart at komme 
i Gang. 

Thisted t ekni ske Skole har de 
sidste to Aar paabegyndt Under
visningen i September af Frygt for 
den ham·de Vinter under de nuvæ
rende Forhold, men efter hvad 
Skolens Formand, Stenhuggerme
ster Sanderhoff Jensen oplyser, er 
Skolen endnu uden Lokaler for de'! 
kommende Vinter, da Teknisk Sko
le, hvor man naturligt hidtil har 
været, er optaget ti l andre For
maal. Det har ikke hidtil været mu
ligt at skaffe egnede Lokaler, men 
ForhandEngerne føres videre og 
inden længe haaber man paa et Re
sultat, saa Skolen kan komme i 
Gang i hvert Fald til Oktober. 

Tyske Hesteopkob 
finder Sted Fredag den 26. Sep
tember Kl. 11 i Fjerritslev og Kl. 
1~; i Thisted. 

I{ettrup Ungdoms- og Idræts
forening 
t SommP-l'Q-1'l, fS.nl:\)!.f: 

va.r 
paa 
nefal 
tille 
ten 
Luft 
gans 
Luft; 
har i 
være 
snarl 
ten, 
Russ 
vær~ 
finsk 
gen I 

Am 
russ 
er d 
mind 
fælde 
fik 
ford· 

• 
mUl1l 

sket 
vendl 
nernE 
Takti 
KrIg: 
Stillil 

• nmg 



efterlader 
Børn. 

Indb 
Hustru, men ingen Pels 

Legitimationskort og Flytning. 
Vi nærmer os Efterasret med de 

mange Flytninger, og vi har i den An
ledning spurgt Folkeregistret, om man 
skal foreta!:e sig noget for at faa Adres
sen forandret paa Legitimationskortet, 
naar man flytler? 

- Nej, lyder Svaret. Man skal blot 
meddele Flytning paa .ædvanlig M.ade, 
og Kortet sker der ikke noget med. 

- HeUer ikke, hvis man flytter til en 
anden By? 

- Nej, det staar jo paa Kortet, hvil
ken Politikreds det er udstedt i, og 
Ibændehaverens Bopæl kan altid let 
konstaleres. 

blev 
var v 
døri 
Jens 
Tyve 
Mørk 

Sa 
paa 
ligt 

I Dag 
sted 
Mand 

har b 
nye G 
saa hl 

Bedsted Skptteforening 
staar. 

Ha 
geD op- Indbrt 

d. 12. ds. blev 
og 

der paa 
ha. 

S 



Iligeledes De ove Sire øer pr.ves . 
• 

TlUr lde l .\1 iddags afprøvedes åe ny-
er nu opsatte store Sirener i Thisted. 

sf 
Amt. 

De led meget kraftigt, og Byens 
Luftalarmapparat maa vist nu 
siges at være i saa gad Orden, I 

som det med Rimelighed kan for-
Stlll iug. laeges. 
udcæ""t 

.~aksima'pris paa Bygmel. j 

, Priskootrolraadet har ansat · 
Maksimalprisen paa Bygmelet, der I 

kommer i HaneeJeo i Løbet af 
Oktober, til 58 Øre pr. kg i Detail-

, 
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102 
386 
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O .. ero..Jeo.lige Forans'abnintJer. 

Bekendtgørelse angaaende Skarpskydning 
paa Draget i Hurup Pk. 

Tondag den 25 d Md i Tiden ffa KI. ~OO til f"J. 16,00 afholdes der Skarp
skydning med Kanoner (AntilulUlkyts) paa Draget Syd for Sin drupvejle. 

SItudretningen bliver i en Vinkel fra Sydøst rU omtrent Vest for RajeruJ" 
Odde. 

I Skydeuden er der pas Stedet hej!lot flIlgende Signaler: Om DS"len en rød 
DobbeJt5lander. Om Natten en rød Lanterne over to hvide Lanterner. 

l Skyd.,tiden aføpærree følgende Omraader; 
Paa Land er al Færdsel forbtldt paa Terrænet Vest for Hovedvej 11 fra 

Jernbaneovenltæringen ved 37 km Stenen til 38,8 km Stenen. 
Pas Nissum Bredning er al Sejlads og Ophold forbudt indenfor en Alatand 

af 8 km i Omkreds fra Skydeterræ .. et. 
Overtrædelse af Forbudet medfører Stnlansvar. 

POLITIMESTEREN i HASSING·REFS HERREDER, 
Hurup, den 19. September 1911. A.. FOLDSPANG. 

al 

ngo AKTIESELSKAB ET---, 

r.: , HANDELS-OG LANDBRUGS-
::~~ BAN KEN I TH I STED 
en 
en 

rd . 
by

, Ct . 

har aabnel 

KONTORIHANST HOLM 
Bankdag 

hver Tirsdag og Fredag. 
I Te.ef on 2 4 . 
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Overordentlige Foranstaltnin 
..-<>- g't 

Prisstop for nye Cykler og Cyk elste 
l ".<!fM af I ", Stk. 2, i Rand""",Uu",,,n." Bekend""",I", af 1. 

1941 af Lov om priser m. v. bestemmes herved, at det under 19 ~. 1. 

C k I I 
. JUni ..... 

• ""'te Pri."",P for ny Cykle< og y e.te, ",m udløbe, den 111', 19. <l. ..... 

længeo indtH vide'" ~, ,. priøkontrol raadet, den 18. September 1941. '1. 

Bekendtgør else angaaende S,karpskyd ' 
paa Draget i Hurup P olitikreds tl1nl( 

'rorsdag dt."J\ 25. d. M. 1 'riden fra. KJ. 8,00-16,00 afhold • 
• kydning med Kanoner (Antiluftskyt.) paa Draget Syd for S:'d de, I!k,,.. 

Ol' Rø' Skudretningen bliver i en Vinkel fra Sydøst til omtrent Vest ,'tUl.lV!i1e. 

Odde. ~ I Skydetiden er der paa Stedet hejst følgende Signaler: Om Da 
Dobbelt,tander. Om Natten en rød Lanterne over to hvide Lant.·

en 

en '>\ 
1 Skydetiden AFSPÆRRES følgende Omraade" -. 
Paa Land er al Færdsel forbudt paa Terrænet Vest for Hoved . 

Jembaneoverskæringen ved 37 km Stenen til 38,8 km Stenen. vej 11 ha 
paa Nissum Bredning er al Sejlads og Ophold forbudt indenfor en Af 

.f 8 km ; Omkred. fr. Skydeterrænet. "... 
OvertrædelBC af Forbudet medfører Strafansvar. 
POLITn~ESTEREN 1 HASSlNG-REFS HERREDER, 

Hurup, den 19. September 1941. A. FOLDSPA.."'l"G, 
ost. 

155581 157496 
168041. 

160025 
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Ullb~t.."\J • J..en-. iV' I , Kvier og 8tu(1 ........ .,. ~~--~_ ,_~ 

a L LE, 
som vil sælge JIeste til den lyske 
Opkobskommiasion ..... ennemLand
bofol'cningen FI'cda~ d. 26 .ds., 
bedes meddele dette lil en ar un
dertegnede. 
('hr. Bi~g<Ulrd, Skyum, Tlf. 31. 

Viggo Oddershede, 
Ullerupgaard, Tlf. Skovs led 3. 

Ordning af Brylluppe,_ &m, .. 
daab og Begravelser 

besørges af 
C. R i i s, Vestergade 27. 

350*u(}O kJ(. ..... 136-12" 124-110 
mindre ............ __ . 130-120 118-106 

Fedekalve under 200 
kg .................... 140-130 128-110 

PrimA Fedekalve under 
150 kg ... ".......... 160-140 

Doublct kalve under 
240 kg og prima. 
$;odmælkskalve ... 195-180 
:Kr'laturcr og Fedekalve, der 

ikke kKn fan Kvalitetsstempel, 
afregnes ølagtet Vægt til Maksi
malpris. 

.. -

lo'orlang danske Varer hoe 
de HandJend~. 

Afleveringspligtigt Korn modtages 
NB. Aftale kan eventuelt træffes om Afhentning. 

DRAGSBÆK MALTFABRIK 
THISTED Telr. 10 I. 

DettyskeArbe • nlngs iAalborg 
Nyhavnsgadell, 1. Sal, 

er kun aabent hver Torsdag, F' re-dag og Lørdag (Lordag til KJ. 12) 

ork trist 
hvis De ikke forinden anska!rer Dem et af yore 1. 
KI.s Radioappamter. Ved Hjælp al vore Lang-, Mel
lem- og ]{or1bolge-Modtagere faar Dc Alverdens Ny
heder ind j Deres Stue. - - Fine Bet.."llingsvilkaar. 

P. THORUP, 
NY'l'QRV. MUSIKHANDEL 'I'ELF. 490. 

NI 



~----------~~~ ~_.- ~ 
Irit aget 

19»"nder 
var.r til Kl. 6,30 

ted. 
Chr. I v e r a e n 
tiflets.øf .. ten l 
l.k forening l 

bl. a. ; 

har planlagt 
rre Ejendom 
nel 

blev en smuk Succes. Orkestret 
er l Oang med Øvelserne. 

er drevet ind ved Vangsaa. 

nlng.kO 
I hans ~ 

forenln 
om at 
for O 
værnsf 

Fød_lsdag. Porma 
Fru Thora M D r t e n ø e n, Torp, fyl-. desang 

der Tirad.g d. 23. do. 70 A.r. _ 

Sølvbryllup. 
Gasmester Th. L a r 8 e n og Hu· 

Thisted, kan 

Lønfor 
lorhøje 
500 Kr 
-I 
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. ikke 
ger. 
Ung· 
1921 
Han 

Ihavet 
,land. 

• me l 

ogen, 
man· 
men 

ilzers 

fandtes velegnede :;teder !Ii 1'111'" -
dyrkning. Skrivelsen henlagdes E 
til et senere Møde . en 

As 
sjæ 
He 
og 
mil 
til 
l. 

- Derefter behandledes en Del 
sociale Sager. 

Uden Legillmatlonskort. 
To unge Mennesker i Thisted blev i 

Aftes pa. Gaden noteret fordi de ikke 
havde Legitimationskort hos sig. 

Dødsfald. 
So 
Je! 

Fhv. Borgmester, Sagfører Niels ba 
Ovesen, Nykøbing, er i Dag al. tio 
gaset ved Døden, 77 Aar gI. til, 

Den aldøde havde i over 50 er 
A ... _ ...a_......... I . ... ~: . dr 



:" . .. _·· .. ~ -·""e ·~I-' ..... - -.. ....· •• ltv,:,-tU luger • ... 6 -......... ~o.Jv. O' - ... len, san VI d • el' 
lader os rive 

falder fra den 
ærligt og maal_ 
:i1 at mode ham , 
ld indtil Enden , 

.b Jensen fu l dt 
le lt ud med Ti-
1e s laa en Slud
]18n5 Humor al-

l' del' været 8 
ever og er i &0-

3 Dod havde J a
I~e et Pal' AaI' 
jlft, fik han si~ 
tyrerinde, som 
14 Aur, og som 
ham. 
, 
p'es i Hjemmet 
Barn og Børne-

X. 

Ir j Lyngs_ 
.M. S.-Kreds i 

fommende Tors
.azar i l\1issions
en har gennem 
Jde Arbejde til-

sm uk og velas
F. U_ IC i Lyngs 
Del Arbejder ti l 

Igt er bleven be-
ennel' med en 

er, saa der er 
gode Gevinster 

·en. Bazaren aab
komst ved For-

Josefsen. KI. 4 
amissionæl' Frk. 

n, og nnar Pa 
( I. 9 Y2 har holdt 
kes Lodsedlerne. 

SIwder. 
om Adkomst for 

i Dodsboet 
ndl'. RaKmURBl'l1 

Thi.ted Kunst. 

Udlændingene i Thisted 
POlitiin'eds 

Ler udsat, for at han kan blive 
mentalundersøgt. 

Over 30 . Pel'sone 
ugentligt mod r. maa to Gange 

P I~ttil Kontrol hos 
o l let. 

iDet er besværligt 
landsk St t b at være uden-
' di asorgerl" l sse Tider r lel I Landet 
er det j and;'e ltesolU ~et iøvrigt 
landske Stat b ande, Idet uden-
P I 

. s Ol'gere 
o tlkontrol T G er under 

maa de møde o ang: ugentlig 
tiet, for Landd~o~ Krunmalpoli_ 
kommende h IS ,.,kternes Ved
og hos Land;~ ' Sognefogederne 
ver afk' d e J entene. De bli
Ga I y set paa en Liste hver 
at n!l" de møder, og undlader de 

gIVe Møde, sIn-ider Politi t . 
blikkeligt ind for at fa Ae øj e
"e h t' l a arsa
.o n er l opklaret. 

I Thisted Politikreds er der 
Over 30 af de værende Udlændin
ge, der skal møde til stadig Ko _ 
trol hos Politiet. . n 

60 !k for forsomt Anmeldelse 
til Lægdsrullen. 

Retten i Thisted har behandlet 
e ll ~a~, der paa Begæring af U d
skrlvllmgsmyndighederne val' rejst 
mod en ung Mand, del' paa Grund 
af Invaliditet ikke havde anmeldt 
s ig til Lægdsrullen og aldrig hav
de fremstillet sig paa Session. Han 
erke.ndte Forholdet ,men undsky ld
te sig med, at han ikke havde fun
det det nodvendigt. Han slap med 
en Bøde paa 60 Kr., subSidiært 10 
Dages Hæfte. 

Politiet noterer. 
Politiet i Hurup var i Aftes paa 

IlIspektion. Der blev noteret 10 
Cyklister og et Hestekoretoj, lige
som man noterede et Par Forenin
ger, bl. a. i Hordum. Her afholdt 
man amerikan sk Lotteri uden Til
lod.lse, hvilket er ulovligt. 

politiet i Thi.ted har noleret lo, 
der ikke hnvde Legitimationskortet 

hOB sig. 

Silden billigere. 
Fiskehandlerne i Thisted har J 

Dag modtaget ret store ParUe 
Høstsild , som sælges t il Nedsalt 
ning hl billigere Priser end de, de 
blev taget for nogen Tid siden . 

To Dyr1æger bytter Prnl.:sis. 
Fra 1. Oktober overtager Dyrt 

ge Dohn, Thisted, Dyrlæge Hv 
bolls Praksis l Snedsted og overt 
ger samtidig Dyrlæge Hvolbo 
EJendom Samtidig flytter Dyrlæ 
Hvolbøll bl Thisted og averts 
Dyrlæge Dahns Praksis her. 

"Thisted Amtsavis' Kontor 
i Hurup 

er nu flyttet til Kirkevej 24. 
letonnumret er som hIdtil 53. 

Ejendomshandeler . 
"Vestergaard" i 0. Vandet 

Alfred Thingstrup ~Iouritzen ~ 
til Jens Krabbe, Ydby, og 
Gade, Ullerup, for 86,000 Kr., 
al 150 Tdr. Land Ager, En 
Skov. Hartkorn 4V2 Tdl'. De 
ven dige Besætning medfølge 
nær e n Hoppe. Overtagelse 
den 15. Oktober. Handelen e 
net ved Abildhau ge Christ 
Koldby, 

Handelsmændene A. Sk 
Thisted ,og ehr. Brogaard, 
har solgt en dem til horende 
dom i Sperring, CR. 7 Tdr. 
del and, uden levende Besætn 
Landmand A. Pedersen, 
Sled, for 12,000 Kr. Overl 
e~' sket . Handelen er ordnet 
to Larsen, Sjorring. 

Maler Jensen, J. P . Jac 
gade, Thisted, hnr hol gt s i 
dom, Degnevangen 15. til 
Landbo, Winthersmollevej, 
tier Ringgnard, Torp, fo 
Kr. Overtngelsen sker de 
tober. 

70 Anr. 
Ti l'sdag den 2:3 . Septemb 

Fru Thora illortensen, 'r 
AnI'. 

h i rkeindsa m 1inlorcr. 7 J)Ugl'H Hefte for neru~clsc. 
. ynr ind 
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for 
Ide 
tke 
for 
er 

re
til 
il-

1m 
,lig 
at 

om 
til 

1'ø-

re Upsl'æringSfirmaer, og her er 
den ulovlige Prisforhøjelse sket. 

12 Dages Hæfte for at sige 
"Landsforræder" I 

For nogen Tid siden raabte to 
unge Mænd fra Fjerritslev 
"Landsforræder" efter en Ar
bejdsmand, Knud Lindstrøm, 
Fjerritslev. Denne anmeldte de 
to unge Mænd, der i GMr ved 
Retten i Fjerritslev hver blev 
idømt 12 Dages Hæfte, en Dom, 
de modtog. 
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ik I Mour 02 lavvud dr r r." 
~ Muse Bukkeblad~. Panten ,.. 

velf"nede Jordbtlncblorbold 

v rker lom Sv"mmcl,*,rer l nc1'~.;--".--""'
,,;olevæsene1:. Hun hllr deh ø ~et t tG 

vømmeopvj8nl nK for itJIlienllke. t'a 
Sk lelolk. ." aO-35 cm hØI Dena ovale Blade er 

a 3-koblede. øg de er lelle at .. mie 
_ Tobakken •• om fremllille4 .f Bukke· 

d blade, .m.~er ullmærket. for.lkre r en --------"-----~-
r Iroværdhc Mand - bedre end afv. kel 

Kardu., dH Io fyget øf mange. SI.dene 
t .• kbl gennemi8' en h.,nende Porarbejd
e ding .om den, der foretages med øl

t:, min eUge Tobak.blade. DOK mia de 
I have el tluUs Opkog for ikke at blive 

• for tltuke. I 

• 
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I 

I 

I 
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Legi skortet! 
Vi ~k.1 alle have Le~hl. 
matlonekort ho& Oli . I ' n.., 
VI orlader vo re H' Jm, 
og man maa ikke {(le mme 
Kortet. P(Jlitiet vil øtadlø: 
ved pu~ende Le'fJI"hed 
laUe ~tikpr0ve r fOl : 

kontrollere, om Polk Pli 
Sledet lun legitimeretla. 

Overtroed ~Ihe at Kortbe.
øltmmell\.erne Ji. trøtfel I 
Henhold til de likær pe.de: 
Bebtemme!aer for lov .. 
ovE:rtr<:l;del"er under 
Krf~IiIQr h Qld. 

li" I~ et Le~itim ation8kort 
bortkommerl sk.1 man 
uapholdc:lI" anmelde 
delle til Politiet. 



::)tU I rUl !lUlU 

Porhold til 
eskatnJng og 
;rk o: sas lidI 

Tider ~, er 
!leden endnu 
;1. 

Kg. ef/er el L/k1I;::"'" .-'~'--'--~.--~ 0= .. 
fi s keriet VSf ligeledes meget ujævnt, Smilr 
15 _ 50 Kg., dog blev der i en Lurm 
korlere Periode oveutJt i den vest-
lige Del øf Limfjorden opoaaet 
bedre Aalefangster, nemlig 50-
300 Kg. pr. Par/øj pr. Døgn. 

r sker pr. I. 
en Par/eber r Ly. I NøHen -
obaksdrifts- Et Tagvindue i en Ejendom i Vester-
omIalI flere gade i ThIsted var sent I Aftes temme

engsl udar- lig stærkt oplyst, og det observerede 
lustrisn og politiet. Resulletet blev en af de nor
trighedernes merede Boder for Merklægnings-
unne træde forseelser, 

l /fl .• Pol.· 
Iledskæring 

Piskerbaadeos 
knækkede. 

Skrueaksel 

)5, men en 
Cigaretter, 

Snustobak. 
Snus være 

---

En Fiskerbaad laa i Morges 
under Silstruphoved med Nødflag 
hejst, og Gdr. Jens Riis, Silstrup, 
bemærkede, at der lød Raab ude 
fra Baaden. Han ringede til Po-
. ........ .. <l"L:_l_,..I ",,"" nnmnrff'rfe 

og v, 
fulde 
viklir 
iii al 

0' 
selv, 
skaf!! 
Tillid , 

U, 
næst 
hus 
Alle 
iØm 
der 
• 1m , 
og ~ 
bety( 
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lte,. Jor 
r drr er 

g, til ,t 
Formani 
slldvnlg 

ndvid I'e 
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i Lobel 
mg og 
g, 

r mngc
bero ]lan 

oulsens 
sgnnl'd"s 
, l obe
s 78,000 

BRelse 1. 
r nel ved 

~ondngs j 

::11\10 l\led lCIl1Il1 '1' lTlod 

IT g lev SI",I<I<l u Il 
afholdl 1I1nndag Aften Gc nel'ulfor
smn l hl~. 

FOl'mallden, l{obm. E. [( I' il il h ('. 
Uglev, uflngd BOI' tning, hvori 
hun bl. a ,oplyste, al K lubben II U 

hilr 27 l\ led lemme l', Hil hid til h eje
sle THI. Fon,den de hjem lige Spil
lenftener hal' ma n haft lo udenbys 
1.'u l' tlCrlnRCt' med Struer Skakklub, 
h v l' Uglev vun dl begge Kampe n ', 

Til Beslyre lsen genvalgles Keb
mand Krabbe, 

Uddelin gen ar Rati oneringslco z-t 
i T his ted 

i Gnar forlob !tInt, og del visle sig 
i Afles, da Uddelingen var færd ig, 
al kun cn, 150 Borgere havde und
ladl at hente deres !{o,'t. De vil 
blive uddell paa Mandag, 

Nyt Sognc ruadsmedl em i SI<yum
B ordum, 

Gdr, Joseph Søndergaard, Hor-
A ........ ...:I"". ot! 1..,,,1,,-,, 10+ ; ~1(\7 l1 m ftl T nl'_ 

xrHIlUt 1 

Mll'd IO~ 
Som l 

.1 OBl'f} h 
tN j':KIl 
Ghl' Sa 

Renlil 
fy ld 'I' li 
f"dl i 
12 Aur 
i 0Blcv 
HIlmme 
til fol' 
blev ov 
lepurre 
11 UH i 
tig Lil 
besad 
var FOl 
Syg ka 
rad l. 
Period 
, 
l cen 
fik ha 
forer 

Solda 



tmpen blev 
g Resultatet 

3 Maal 

:øren Bag
vi n Q"strun. 

lUe" aer !lU ll{Jte mere Ka!l oetai=----
les Overpris ved Køb til Køben-
havn. ,.U" • .,.,I,",,' ,.I',! ~r~';:'.j:"''::'!.'':~!.';'"'' _/:. :~ 

Den nye Mørkelægnings-Tid. 
Mørkelægningstiden bliver fra L 
Oktober fra Kl. 18,45 til 7,00. 

Kaffeaffære paadømt ved Ret
ten i Aalborg. Ved Aalborg Po
litiret er afsagt Dom i en større 
Kaffeaffære, som en Karetmager 
. Onlandet h a.r ""t; G",nO" ",,,'1 
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Enke Mette K r i s t i a n s e n, Thisted Morges 
Alderdomshjem (forhen Vestergade 61) I Bjen 
fylder pss Søndag 88 Aar. Bnke 

Riflen konfiskeret. 
En ung Mand i Mellemthy ejer 

en Riffel, som han i Pjor undlod 
at aflevere til Politiet. Han har 
nu faaet Skyderen konfiskeret og 
har desuden vedtaget en Bøde af 
20 Kr. . 

~Iørt, Aftenskolemødet' i Thisted. 

efter 
Rasm j 
styrede 
plejer 
ved 7· 
Pru P' 
betænK 
ved 9 
rullet 
Pru M 
om d 
Vejen. 
ulaase 

leget 
~isse 
~ede 
igel-
saa 

I Morgen, Lørdag, Kr. 14 af
afholdes paa Thisted Afholdshotel 
det tidligere omtalte store Møde 
angaaende Af ten- og UAgdoms
skoler. Der holdes Indlednin s-



,)1" iii Ti,h't' hanl!' ,.1"1111 
~I,. rkt't' nf I{ulwfm'. n~ ni 
hl\\·II, •• ~IIIRt Bl'IIlILtl lhh'lI 

,'Il rO){UIlHlTul , d.'r hn,,~ 
IJrik,'IIt'f hl ham. linn I 
\kkl" .nI /-!\'llHh'l kllud,' 

-tort, SOIll dl'l ,"nt' opgjort 
itlomtt' hrml ,'nBud,' III 

linn 600 KI"_. Oll' hnn 
Irll lu·tah' :=;UIj:I'I1S Omkos\
, or\ n lItIli nJ.l''''~1 rarr,'1I n II
Rdll' l 25 DR!!'('. 

Sommcl'lejl'fest 
Up. 
Surte.r, Al'ld teld 1101· 

noc. om Dre nge-
Isen~ ManI. 
t IJrengo Forbunds Stifter, 
3:olsrer T o r 1\ o l'. KO!W'I\-

Art{'S ... ru Hurup F.O,F.s 
I'sl, som under slor TII
Forældres og andre 1nl('r
Ide afholdtC!8 I Kommune

~nllstlks.nl_ 

N K. Nielsen bØd VeJ
l'fll'r ell SRng tulte Arki
(' om F,D.I",s Udvikling 

indledede med at omtale 
ds smukke Digt" Vl'lll1cr, 

-marks Kort" l Aften hol
Hurup Sommulcjrfest, og 
med F,D.F.s Sommerlejre 
c, lom Richards Digt. ud

lære Drengene nt elske de-

snart 40 Aar siden, ul 
elle sit A rllrjde pna Fre
hvor der blev oprettd to 
et Par Hundrcd(' Drenge 
m('r. Vi begyndto med 
g Murchtun, og I" Il F. 
ykk(' at (o.a godf' I.{'(]l're. 
(Pli god l,r!l('r for F.nr,. 

v!prl' J. ul j hum, for Dr('n
rikkI' rnl"f! v ..... , Hjtl'ip af 
Tryk!lug('r Oll: Rrklnrn(>r, 

værn ('II l{rf'ds ur I(,vf'nt!( 
liam I ... l godt. Knmmf'rBt.
.F.tI Opgav.· rr at. dyRtlg
m JI,f"nnrHk<or, Arklt,'kt 
·d,' In!'<! al udlul .. d"L On

.l<' nitid mnn svarr til IIlt 
HYKKI II og tnl Snnf!lu·"", 
milli. Iykhl III Ind"rf'lIh' 

"Ilr, Inn dl' j'r rf'cll' Ul Ilt 
IIng, hvor 11ft gIl!1111·r. 

" J.ttb \IniII rholdt Huru lI" 
,~Ardullni' med Suni' Ojl 

li"k,>I"II'1 , '1'11111)( 1'1' IIlnt I( 1\!\',Ilr 
lurt hnrul" rra 1Iun"llIollII, Vo

I upor Ol: Sh'nhjl"rK· 

C.B.-Grundslwlc for 
hele Amtet i 
Nykobing? 
Fra Stah'na civile Lurh"ænl hnr Po

Iltunesln-nl1 T1U (Illlet Meddelf'llIc om, 
at don nye C n.-Grtmdskole IIktll be
gynde illd(,1l lænKe. 

Efter hvnd Overlll,tjent. Alfr J c n
~ r n, Thisted, OI,IYIII'r overfor os, er 
dl'r NI ovf't"vcJerule SUlldqYlIllgh('d for, 
at C.R.-Utlclnnncl~en 1 Thi!ftetl Am~ 
hllv{'r ecntrnHIIl'reL 1 Nykoulng, saa
Ird('s at dl' cn. 40 Ilylndknldlo l Thi
sled og Hurup PolitlkrMse Ilml til 
Nykubing 0lt uddnlllll's dur SlUllIlICII 

med Nykublllgs C.H.l'rt.>, Som lJekt.>ndt 
hor man længe arul'jdet paa en Los
ning nf Problemet, idet. der for Thisteds 
Vedkommende bliver et. san ringe An
tnl NYllldkuluelqer, nt Grundskolen vil
dl' fnn "l nit for lilla Omfnng I For
hold til det. Arbl'jde, Instruktorerne 
IIkuldc udfore. }t~rn lI urup8 Slda hnr 
IIl11n anmodet. Thisted oln al taa Lov 
til at scndc C.B.erne til Uddnnnclse 
plm Grundskole i Thisbd. )J/\/\ delt 
Mnnde vilda E levlnllet kunne fordob
les, men IlU meldl'r dor sig den Van
skelighed, nt dtet vil være prnktisk talt 
umuligt nt sknffe Folkl'lIc fru Hurup 
Logi i Thisll"d, h\'IS d('r i dl't hcle ta
get. kan (nns LokalC' hl Grundskolen. 

Ertl'r t.>n Forhandling mt.>d Politi
aS/listent Krusc, NykØbing, har Luft
værnsclll.'ft.>rn(' dt'rl:'fter grl'bel til den 
Udvej nt lægge Grundskolen (or hele 
Amtet til Nykøbing, hvor der vil være 
ri"eHg P inds bnnde til I ndkvartering 
og Grundskol(' C.B(lrn(l fm Thi~tcd 

og Hurup skal bo i Nykøbing d(l 1>1 
Dagl', GrunclskolC'1I varer, ForudtIl 
1I1slruklur~'l'lte i Nykuhing (Ir ~ll·t Ilc'l\
sigten, at. OVI'rbctJ('lIt Alfred Jen!;l'1\ 
skal shiIt's til DispO!lItlol\ tor Grund
økoh·n. D('r skul nu (orhnnd l!'s l1l<.'d 
Ill'l civil('o Luftværn om I'lnll('Jl, ml'll 
mnll klln lkk(l lænkt' IIlg, at dt'r (m. 

dt'nnl1 IllRlllutlon skuld,' vært' nORet nt 
IndVl'lUll\ mo(l Il(ln. Oliver P\llIwn god
krlldt, vil Grumlllkol{'1l 1 Nykøbing 
kunne lwgyndc I 8111"tl' Halvdel ut 
Oktob(lr. 

Pna l,'or~' pnrgfll'l udlal('r Owrl!l"tj. 
Jrn,;t'II, al {kr IIlkkj·rt Ikk., \"11 bUw' 
Tal., om nl Indkaldt' C n.-Mumlsknh 

frø. 1'hlatcda Ov1anu,kommu ner . Kun 

holder 
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!(Ollg Ch,'is lh'JlH Fød-
r jeg i min 
(h .. ' Nknl fk-

11 11\11 .... 

Slml C. B.CI'.tIC rl'u Thy 
uchhlllllCS I Nylwblng? 

Umuligt i 'J'hiNll'CI, du 111.'1' Ilde c e .. 
Lulmkl' hCI'III. 

l"01' kort Tid sidt.'u blov del' gi
vet l\1t'ilrll' lehlt,) OH!, nt dt'!" nUOt" 
kunde venl{'!4 Imlkllldt CH-VIl' 111C
pligtige Ul Uddllnn(!IRC, Il('mlig
l"l'inunll'l'ne Hf .I!)!J!)..AIlI'g"lIl1gcn 
og do kW'lson.'iI(' lIf lIHO-,Anrglln_ 
,g'\'II, og Slutcns civile LUft.vtel'lI 
hlll' lit! ll('myndlget LuItvæl'ns
ehl'forno til al 8'('11II('1I1[0I'e on 1.J 
1111gcs Gl'Ulld!i:kole med plInfol
gt>lIde SJ)('('lIdundervisning Ior de 
lIIl;'vnte, SI.\- I'ken sklll VlCI'e ud
dunneL inden l, November, Som 
JIll.'vnt Cl' del' i Thisled kun c.n, 20, 
del' sknl indknldes, hVOl"fOl' 'del' 
hnl' \'æl'ol Tale- 0111, Ht de CB
pligtige I lIul'up skulde undervi
ses i Thisted, Nu Ol' Ji'ol'ilOldel 

se lsdag 
1l1lu'kl'red"1I I ' I'hllllml VI'd OY""or, 
dlllltllM" IIlwrk FllliCllhur f"1I nlll, of
funtlhJll UK prlv/llu BYJe/llu)j'l'r, 11 -
I{cllom KOIIlUl\JIICII hllv,lc rllJlIl oIllh 
IImukke Fhurnllll KClIlIl'U1 Gndt!rllu, 
Horg("'nCII vU'kkcdl'II i MOI'KCII lir 
B\'1,l1l1l O "kellter, dcr drog KOIlIIcm 
U~'ell, OK I I'::flcl"lnldullK IIlun lcdUII 
JIInngu l'tl'elJlII'IIker JlIIII Store!ory, 
hvor Ol'kcII!ret Kil\' l'lI J{ouccr! ol{ 
IIpillcde en n,~'kkc IlIttlollllle l\1t,

lodior 'tllll' 811111-

I'" om, lit 
,;vor PIIII, 

,kai klll\
Ih'? Jo, 
'l' nd ... l'r , 

~'lIl' r eJ 
11'1' kOIll 

j' blhl'r 

imidlel'lId det .. Ilt del" ikke j OJe
blikket h('I' I Sven kali skaffes , 

J Afh'n felltl,lr Fol'ttynrøbrndreno 
IHln Jlohll ,, 1~oYIIJ", Sondl'l'Jydsk 
'''01'(1/Iilll{ JJlUI Afholdshotellet og F, 
f) , Jo' 11111111. K, F U, i\1. og K i 
l\lillliiollSIIlIlWt, 1\\'111' der alle Ste

dm' von tes IItorl Belluj(, 

Dc tyslc(l II cs tcopkolJ 

r Li\'ct 
'llil1R{'I', 
Icn fOl' 

lede I' 
hedder 
I" ht/Ils 
, Hjcr
:J Hvi-

Plaos til Indk\'lll'tel'ing, end,!uge 
Skolelokalel', hVOlfol' Illfln J OJe
blikket fOl'h~lIIdlel' om, Ilt de vre,'
nepigtige snavel j l hu'up som 
Thisted skal unde l'vlses i Nykø
bing slunmen med de væl'neplig
tlge del', l Nykobing er der Lo
kll.ler nok, og man 0HnHllr nt fan 
eet stod;-lIold 1-il Uddannelse, 
hvad der er el1 Fordel. 

Ved det tyske liesteopkøb j 

Fjerritslev j Dag fremsltlledes 31 
lIes!;e. De 21 fremsti ll edes ar 
Hes!;ehundler Svendsen, del' solg
te 20, og endviclel'e solgtes 5 fra 
Birkeise og " fra V, Thol'UP, 

Prisen var 1700 til 2100 Kr, 

---
Det tyske JIesteopkob i Thi

sted i Eftermiclclng var tilfol't. ad
slti lligt f lere Hesle end tidligere, 
idet alene Landbofol'eningen 
monstrcde 31 Heste, og derud
over vnr mod t 15-20 Heste fra 
Hestehandlere og private. Der 
VIlI' mødt en Mængde Mennesker, 
ogsaa adskilligt flere end tidli
gere, og Pladsen foran lIotel 

Phonix" var helt fyldt af Heste 

'nden, 
nenfe 
,-19 

d om 

Af de, der fol' TJOen liggel~ i~
de til fast CB-Tjeneste ved 1 011-
tiet skal der kun være 3 ,j, der 
onsker at blive "hJemsendt", og 
skll.l erst.:'lttes af Folk fra det nye 
Uddnnnelseshold. 

Ingen .1End ring i Bornebespisnin
gen i This ted, 

fter 
Ko-

I adskillige Byel" har man i Aa1' 
pnllbeg)'11dt BOl'nebesplsningen n~
get tidligere end de senere .AIl1', li
gesom mnn i flere Byer hal" opret
holdt BespisningenSommeren igen
nem men efter hvnd Viceskolein
spektor A n lo" s e Jl udtnler, vil 
der ikke ske nogen Ændl'lIlg l Thi
sted, idet Bornebespisnmgen hel' 

mel' 
ler
ær
nd, 
D vi! blive paabegyndt den 1 No

vember som sædvanlig. Der er ind
til nu ikke tJ'uffet anden Bestem
melse, 

en, 
ld
,ge 
ge 
de 
Ite 

Skoleklasse i Nykøbing lukket 
paa Gnmd a f BonlClammelse. 
Del' er fol' Tiden en Del Tilfæl-

'" 0-

'-

-, 
I 
, 

de af Bornelammelse paa Mors, 
og i Gaar konstateredes et Tilfæl
de hos en af Eleverne paa Kom
muneskolen i Nykøbing. Man var 
ikke ganske sikker paa, at Syg
dommen var Børnelammelse, men 
Symptonerne tydede stærkt der
paa, Den paagældende Elev, en 
Dreng, blev indlagt til Observa
tion paa Sygehuset, og paa 
Kredslægens Foranstaltning blev 
Drengens Skoleklasse lukket og 
FamIlien, hvor der er flere Børn, 
blev afspærret, 

Hem-endelse til BY1'aadet om Lo
kaler li! Teknisk Skole, 

Da det stadig ikke er lykkedes at 
faa Lokaler til Undervisning~n 
for Teknisk Skole i Thisted i Vin
tE:r, er der nu rettet Henvendelse 
til Byraadet om at faa slillet Lo
kaler til Ra;:ldighed, og Sagen vil 
komm~ til Behandling j BYl'aads
mødet paa Tirsdag, 

" og l\'{enneskel', ligesom der s tod 
Mennesker langs hele Fortovet 
ved Dr. Louisegade, Opkøbet var 
endnu ved Redaktionens Slutnjng 
ikke færdigt ,men del' syntes at 
blIve solgt godt. 

Hannæs Frimenighed 
hnr holdt Genera l fol's~lmling j Øs
los. Til Bestyrelsen gen\'algtes Si
gurd Krogh, Veslos, Aksel Bruun, 
Øs los, Fru Kirstine Amtoft, Am
toft ,og J akob Nesagel", Tømmerby 
1\.18rk, 

Del' va r fælles Kaffebord og Fo
redrag af P<lstor Anker 1\1 o l l e r, 
Klim, 

Luftværns modet i Klim 
i Aftes havde samlet aD Mennesker 
De blev budt velkommen af Udde
ler Olsen og Hjælpekonsudent Læ
rer A ndersen redegjorde for Orga
nisation og Formaa!. Renlskolelæ
rerinde Frk, Jensen talte om Røde 
Kors og Fru UsslOg om Danske 
Kvinders Beredskab, og endelig 
sluttede Dlstriklskonsulent Fallen
kamp, Hjortdal. 

Ejendomshande l, 
Landmand Ange Pedersen, )(el

trup, har nf ehl' J ensen, Thorup 
Sondergaard, og Lars Søndergnard, 
fc,l'hen Holgersmindc ved Logalo!', 
kobt den Anders Berthelsen tidli
gere lilhorende Gaard l Aggel's
borg-Ullerup for 39,000 Kr, Al'calct 
er 60 Tdr. Lund, Ovel'lngelsen 8kcl' 

-
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eIiKC I . t:Jt:lI(./1 1-'rD"e"'t"'Sl=a~ar;- aaarngt fil (Je Domme, 
at det allige- som afsiges over Polk, der ulav
e pas Kvæget ligt tjener Tusinder af Kroner paa 

!ndigheder er 
styrer i Møde. 
for Resign.
Idet vil blive 
Prøve. 

aller. 
es ved f7-
ejen i Klit· 
Titstand af 

ceppe kunde 
blev ringet 
og Land· 

entede den 

Vareaager. 

Cyklisten for st_rkt mørklagt. 
En Cyklist kørte i Aftes i Frederiks

gade i Thisted uden Spor af Lys i Lygten. 
Nok skal man være mørklagt, men der 
er jo ogsaa en Maade til, og Cyklisten 
blev hugget af politiet. 

Nors Kirke. , 

Amtets eneste romanske 
Kirke med Vestportal. 

Glam-nUl 
at T aarn 
Tid, thi 
skifter 
Munkes 
samme 
stokvær 

Kirke, 
Reparat! 
Saaledel 
et Stykk 
og pa_ 
til midl

l Sten. ~ 
24. Mai 
Kirken I 
Side a 
fra 0" 
Taarnel 
og den 

En Murer døde al Honning, 
som ban landt i Taaroet. 

__ ~ __________ ~ ____________ .. _____ l n AA de 



mg. 
ing og fik 

j-Kredsen, 
d vel kom
inarnissio
Isen, som 
I. Pastor 

de Efter
rede KI. 9 
• 

godt 2200 

.-Ydby 
Mode i 

var fyldt 
;sekretæl' 
. del' val' 

......... .,~ "U, ::ina nUfl: J gger med me
get hoj Feber. 

net tyske Hesteopkob i Thisted 
i Gaal' havde som nævnt samlet 
ll:Iange Mennesker. Der var iaIt 
tilfort godt 50 Heste, og ialt blev 
del' solgt 28 Heste. Landbofor
eningen modte med 31 Heste, og 
heraf solgtes 15. Private solgte 
13, deraf solgte Hestehandler 
Smed Christensen 5 6 Heste. 
Priserne var dalende, de laa mel
lem 1700 og 2150 Kl'. 

Brækket Armen. 
Fru Clllistensen, Bredgade i 

Hurup val' i Torsdags saa uhel
dig at falde ned fra en Stol, og i 
n-I-l ,,_ , , _. 

~Icorstt 

Falck j 

dag blev 
hvor de 
stensbrru 

Der e' 
I. Levins 
tIl at dr' 

Endnu el 
Gdr. AI 

Gdr. Je 
ni Gdr. 
sen, Skj 
Korthol' 
.. )JOltru~ 
rens gO~ 
men er ? 

Yilkaar. 



• , A/Cen!!:r .nuRe. ved HenvendeJ.e til RejselnypekhH l., M U N K!> "', 
VeJRaarden, AalbørK· 

~æn,el~=::'=====~7 ==========~ 
O~erorJeD.hfje Forans'ahninfjer. 

Stort Lager 
I moderne 
Monumenter 
Orlvgelænder og Plader 

IlIIelgu mel':;et bllH,e:t 

C. WENSIEN 
BEDSTED · TH. 75 

••••••••••••••••••••••••• 
Bageri & Konditori 

~. ~t1DDIlIl\!b 
0iterglde 1 
Thisted . Telefon IRJ 

••••• ~.~.~.~.~.~.~.~.~.:.::.~.~.::.~.~.~,iI ••• 

• 



. Thisted. 
l lind~s 

~d er stadig 
Beslyrel~e 
S~ole ko Jl1 ' 

og Lys t-

J Afton: 
Kl. 21). Indskrlvlllnjl I Arbejdernes 

AI!~nlkol~ I Thlated, Realskolen.. 
Kl. 20 , PIIBtur S~b)'e, Hlirdemaal, 

Illtr ! TM~led Mlsslol ShUi. d I 
KI, 2O ~ R,,)'a Uealr~l : ,Tror u, eg 

er lødl I Gur?". dansk MØJ HaMen' 
Ly~llpU, 'd 

KJ. :ti' , Pslælll~lret: . Pr8!!SI en tens 
Kurer' amerikansk SWfil-'" 

1 A~er I MOTl!"" Kl. 20" . : 
,En Pige med Pep'· 

Filmen 
f.

verladl Ire 
el al Oym. 
lie. 
jJlderho l 
:d Thisled 
'Oenera!lor· 
havde vlsi p , Appelsiner til Julell, . 

rdre Lokp' ært . 
fn nesker8 AppelsinindlersJen l 1939 an· 
al del gik drog ca. I,B MI!!. Kr., m.edens d~t 

'le. BeviUillgsbeleb, der VII slaa hl 
~e lorslaø RUdlghed lor Ilaliens Vedkom· 
te glad fa; mellde tigger pas or~henl H.a lv. 
l delle var I delen nf de! nævnle , al. AIIIge. 
ledes som I vel vil der rkke kUllne laas mere 
er !rrHel' end en TredIedel BI Jmporlen i 
Men mali 1939, lordr Priserne t Italien er 
jo se al stegel stærk!. foreningen al f rugt
S del var rmportører har derlor hem'endt sig re Lokaler li l Direktoralel lor Vsreforsyning 
f c Hund· og anmodelom al der gives en 

Hen.yn· ekslra TIldeling ti l Appelainer. 
nfS for i 

• P A ". Luftværnet i Sydthy, 
le Skolcn tningens Porenlogell for Boddum. Ydby 
~ alborg. og HeJligsø . OeUrup i Virk-
pade SBa somhed, 
s dte en I 

Paa Foranledning al Lærer Da m 
Bd s en Ydby, der iSomm er blev valgt tli 
e Aars Formand lor Lldh' ærnsforenlngen 
Aftener lor BOddum·Yd by og HellfgsB' 
Allener Qtttrup, var en Kreds al Borgere 
Elever I~a de to Sogne I Afles indbud t 

kb op' III Møde pas Ydby Kro. r med Lærer D8m redegjorde her for 
Jen om hvad man burde for etage sig Inde~ 

for Foreningens Ramml! r. H ttn 
~r over· havde bl, a. delt8gel I et Kursus 
~00l HI der har været afholdt dels r Hurup 
nen I og dell I Hvid bjerg, hvor de 
~ I blive valgte Porma:nd lor de lok Ilde 

Møde Foreninger havde deltaget, 
Mødet I Alles resulterede I al 

PorelIllIgen konslfluerede sig ~ed 
lim, følgende Be5tyrelse, som sld!'n 
Idenlen. t;derUgere vII blive tlllt8adl al lo 
Ir lIie· arner, der endnu Ikke er valgt. 
~filcr _It LlI!ter Dam PI (P • 
I'~t orl~, Keblllnnd ChrlSIC,~r~:f Q ~rm.ntl ) , 
~glven. Lltrer Pogcd El dd' e rllp, og-
'Uden I e LI I ,o Ilrn, 
Mel/GO del, n a;a~e~~ kVIllll1!S lølgende, dl' t 

r Il 10m Alspærrhllfl -

".Iborg K' 
var i Da~ 

,"r, 88 K.I 
252 S. " •. 
Handd~n .. 

Kvier 125..., 
Stude 1"'1' 
T)'"lC1 Ek.p. 
Kile.I.EU 

FødaeladeBO. 
Fru Ellae ,.. .. n .. 'd. /1hrk'Ir .. <I~ 4. 

11l;'led, fylde. I M .. ,,,lIo, okn l. O.tb-r~ 
n Aor. 

_ Ptns R"dec:uter ;l\.ørl n Pede· ... o. 

Kee. I. Hjb 
Kllve 138 
Doub!dk ~ 
Prima sm 

RlIadhus.t,æde, Thillled, fylde, 1 Morlt~n 
~ Aa •. 

_ Pru B,olæf:Jl.er So~utd, Ølle,· 
hakken 25, Thlfled. fyldeT 1 Morgen 
72 AII r 

ringere 
Prim~ .to 

rmgere 
L.m 

All pr 

Høslvejrmeldinre r ne bortla lder. 
Med Udgangen al Seplernbec 

opherer de al Meiearologisk ln~llIut 
lil samllige Telelonccnuale.r Siden 
3. Maj udsendte Meldin"e. li1 Land· 
bruget om Sandsynligheden lor 
Regn i del nærmeste Døgn 

I~ 
T. 

Ogsaa 
, T A-

Masklns",ue, Aalle Chrt~tena"n 
har den I , Qkl0ber "æret annI ~ Aar 
pøn Thisled Amb Tidende. 

men elt

J Odde R 
underlig 
over Ly 
~amlid1 
en Spa 

Socialdemokratisk Fort a lo !!: 
lor Thisted La nds o 2,o 

Ruu 
hold I i f,edags Oenerallorsam-

ling Tit Kasserer nyvalgles Ar· ~~~~es~ 
bejd5,[llBnd j P. Chrisumsen, Torp. 0sIeril...l 
Det vedtoges al alholde el flæske- " j 

7 O 
over LY] 

spil Lørdag d. t ktober. ger lnlt 
\'ærel I 

Geschæftmagere tanget. ug 'lial 
En Bil ful d al Chocolade, 

Cigaretl er, The og a odet 

om, lU 
e.r pia 

B-R 
1-4 • 

fart. 
politibetjent ThouV.ig, Hurup, lik 

i Gnat færten st nogle bilende 
Handel~ma:!nd, hVIS Vandel næppe 
~ar helt uanpribelil'!, men Bilen 
lor5va ndt elter Thi!>ted til, lor Politiet 
kunde tage Allære 8111 blev Thi· 
sted Pollli advisere!, og man landl 
hurlil!;t de paagældende. IO laf hen· 
,'ærende Købmænd Ira Viborg, der 
... ar taget ind paa Hole! ,Ro)'li~. 

Østeril 
HLlle 
3, ø. E 
sled -:! 
-Hun 
Q.i! U 
flere. 
spille 
lade 
Omn 

De havde Chaullar med SIg, og 
de havde Bilen - en slor Chevrolet 

C 
2-5 
Kam 

T. 18\9 - luld ul dejlig~ Sarer sal ti 
som Chocolnde. Cigarer, Ci!!arr.!l1er, 
The, Kalle m . m .• op; dl" tdbød 
dls~e Varer til Medlemmer al de.1 Sø 
lyske Væ.rnemagt Pohliet 10~ hele Jylla 
Læsset I Forvanng. mens ~agen "alg 
nærmere undersøges. De Io Han' 
del!>mænd, der var velbe:.luede 
med Penge. hs\'de in~en Tilladelse 
lil al handle mcd Værnt:magten, 
og de har lillige ~jort sig $!.)'ILlige 
I ulovlig Oml8r~n al Varer at< I 
Sl\!K al rationerede Vlln'r uden al 
:lIotltagc Rationering~mærlr.er. Sao. 
den Historie vil givc Smæk. 

. H . .................... • ...... • .. ••• .. - .. • .. •••• • • • • • • 
: lkl~hll'llId.u er dd høtt Mld4e\ !. • • • • ! Ul II .ol~e ".Idte .dt '1 d_U i 
! Iv-,re JIU Bl1uUltl Iler tf..... S 
! I iii d r I Till. d~r \':1. 1_ 1..- al,.! 
i ~alde pu "I~~I IIct .t .. r .. I ..... 
! Ilat 0l klin bc.kn:HI I Indurlp- i 
! III IQl, terifll fi) o Ilret •• re, Dø ~ 
,• !. (a .. ,nUl Jl81 tt1l16l"1 I'htll.~. · , • .......... ................. .............. _ •••• t 
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THISTED TEATI!A . 

I' .ekl Hara.,iSI. h .. ", a. Arn'" W .. ,. , 
Tirsdag den 7. Olctober KI 20 

Land.lourn."" med 

LIVA WEE 
I den aktue lle Revy·Knmedle 

DYVEKE. 
Chr d 2. 5chl,,!e. Llnck 

Egil l OrkeU.H - 17 Afd. 
2(1 m .. dvirkende. 

311' udøolg le HUlt' i K .. benh~v" 
13 • •• A ll t hUI 
13 ., Odenae.. "" 

'ed Mikro 
is l sig, 
u ls! 
Børn i.klt: e 

!m me ku n 
',næ/d e a l 

~~~~~~~~~~ n' 26 1 

Sjørring Haaodværker - og 
Borgerforening 

I PAKKEFEST, 

" 
Kall. ... bord og Bal Søni.!ag den~ i:', 
Oklbr KI 20 ror poreningelIs e~ l 
h~ nJmer m . Husstand Pakker rn f) d· 

L,.5O..,' lages med Tak pu S/orrin g-Vold . 
i" UlD Se.tyrel •• n . 

-III 

Hustru, 

vort 

ATENTER 
VAREMÆRKER OG MONSTRE 

udtages i alle lAnde. 
Alle Oplysninger "",,tis 

NBRREJYDSK PAT.ENTBUREAU 
lngenlnr, cand. polyt. Lenler 

Danmarkag8de 9, AelboTi:' 

__ --:-;-:--;-:::-'Telefon 2.3~17,---__ 

NYT 
Oste- og Frugtforsyning 
Teleion 81i5 D~ ringer T I f '85:1 vi bring~r J e e on , 

t 
D. m.st holdb.re og 

smukkeste 

Monumenter 
og 

(j ravplader 
til garanteret billigste 
Priser købes hos 

Brødrene Jensen. 
Storegede 18, Thl.ted. 
- Telefon 94. 

P.ø. Vang.gea.J. nye Vogn 
VEKSELKURSER 

London 
New York 
Berlin 
do. elenIn" 
Paria 
Bruxelles 
Znr'ch 
do. Cle.lring 
Rom 
do. Clea ring 
MadrId (Clening) 
Amsterdlm 
do. Clelring 
Stockbolm 
do. Clearing 
Oslo 
do, Clearing 
Helllnglora 
do. Clearing 
Praj{ 
Wnalwl 
ReJsemlrk 

20,00 
5,18 

207,45 
207,21 

11,75 
ØJ,æ 

120,35 
1:20,12 
26,40 
26,11 
.7,39 

275,-15 
2101,95 
123,4;J 
128,33 
117 ,1:15 
111,13 
10,62 
ro,rx' --

139,00 

Forholdsregler 
under Luftalarm 

--
t S øg rall l/l, m~n hurti.t OMkyt

teløurum GtanitsplInter d rÆ

ber p-ø liere Km. Al l tlnd. Pod
i/ reni/ere shl I lAbel .f J Mi
nuller Y!CJ'e borte l,. oilentlig 
Gøde, Vej eller Plada Alle Ly. 
l tal .Iblændu eller , lukkel. 

2. Alle, der bennder .IR p .. en 
Ejendoml Grund, er pllgtllCe .1 

efterkomme den plIIgte1dende 
Eje rs, Vluværta eller Husu!l:t, 

A TI vlllllnger. 

ij Køretøjer .kal dreje lild I nær
mcste Sldeg.de og botde ved. 
højre Fortoukant eller urge 

Parkerlngt!pl.dll.. Motorlwre
tøjen Molorer øhl II.nd,eø 
og Lygterne slukkca. Vognen 
mil' Ikke alluses, men Tltn
dinganeglen ,kai tjernea, 

4. Ingen Køretøler eller Cykler 
mila stillllij 8Ø1l1edea, at de kan 
genere Pærdøelen p.a (1ftenI
tiglO eller pnvate Veje Heele 
frupændes og f.rel paa St.ld 

eller bindea til Vognen med 

aammenbundne Forben, 

5. Køretøjer, der lIIhører M.llitærei, 

PoUliet, Brandvæsenet, .\mbu

lancen eller Luflbeskyttelaes

tjenesten I det hele taget, hllr 

Porkørselsret. 

O. Enhver er pligtig at iagtlage Ro 

og Orden og st eherkomme 

Ordrer, der give! al Politiets 

eller LuftbCllkyllel.e~tjeneslens 

Personale, bl a. om at yde 

Hjælp. 

7, Det er slrengt forbudt II ud

sprede urigtige Meddele!ler om 

indtruine Skader eller Rygter, 

som kan lorvolde Uro og PanJIr.. 

Enhver skal medvirke til Orde

nens Opretholdelse. 

S Arbejdere, der i Arbejdstiden 

mia søge Beskyttelse.rum, er 

pligtige til It arbejde den her· 

ved spildte Tid al, dOA: kun 

lor'lIIvldt det kan ske 81mme 

Dig og ,klte ud over to Timer. 

Ellers har man I{rav piO h.lv 

Arbeldsløn lor den Tid, der 

ikke er arbejdet ,f. Por akkord

lønnede beregnu Lønnen efter 

den ansatte TImeløn. 

LAN FOR THYBANEN. 
G,ldlg fr. 28, Maj 1941. 

,....., 
.......... 



)l'JUO nos 
dodo fol' 

f'ft('dacll'l' 
alle bol' t 

~gl'a "cd ('s 
fIa ,,(l

r nl(lgpt 
:nstel' og 
[[CJ Sal
e Pasta !' 
d. ,. J(lg 
. l ' ,In I'oc, 

a., at 
l's('n, al 
ndu sat 

lakk"rlr 

som Hjælpepl'æst hos Sognepræ:::tcn i 
Dronninglund E. Cluu 'lsen. 

Aage Steen Andersen , der er be
skikket til Andenpræst i Elling. 

Luftværnsmode i Ydby 
afholdlC's i Artl's, oll1fnlh:mclo 

1"olk fra Doddum-Ydbr og H cJli g..so
GN!rup. Lmrel' D a m, Flru'up, illd
Ipded{', og ?lInclet l'C'sn!tcr(l(\e i Va lg 
af foIgende B L\S lyroIs(': l"l'J'el' Dam 
(Form,), Kubmd Chl'isten~en, Got
trup, 1 .. 1.('1'('1' Foged, Boddum, samt 
Io Dumpl', del' endllU ikke el' udllc
g('l. End\'idere valgtes Afspmrrings
og Hcchllng.shold. 

Sildestimer ved Thorupstrand. 

I G.uu ' ]~ftel'middags olldag('d" 
-lt';sk(,l'nc ved 1'hol'tlll Strand, ni 
1 • • • • 

og forekom t 
de Bankens. 
Venner ~æl 

Ændringer 
:.\[ini!',lC'ri 

. .,k('f! har 
~c om JE 
for forskI 
KT('bsdrr, 
sal ('Il Dr.!' 
a (:.'I [IIHIl:; t ( 
fra 370 
Hod ::;pu:>t ter 
slenhaYClt t 
mm Tolnll 
'l'illadC'!s(' 
l'hporto rN 
og IUrlshn 
Irandt 1 R i 
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