
paa 

i 19·11 
e 20 Aar 

skellige 
t til de-
avnskc 

70 pCt. 
e.ri til 

ser Dir. 
ghus, at 

get no
husets 

omme, 
vis paa 
e Tilde-

• yggerl-
erjngen 
ning, at 
det s id
de efter 
med at 
aar saa 
il bered
og For
onering 
g igen, 
ir.Bre
aa Ra
ialertid 

godt, vi 
et ikke 

har 
edH

• 

hus et 

te Salg, 
15 20 

Del om, 
steget". 

onstring 
r lait 27 

Ska l Hanstholm have Luft
værnsplan? THISTED AM 

Der er dog mange Vanskeligheder 
ut o\'crvinde. 

Tirsd.."\g d. 13. 

For Hanstholm er det nu ~tenin
gen, at der skal oprettes cn Luft
vrornsplun, og disse Planers Reali
sution er nu overladt Politiet i 
Thisted efter Forhandlinger, der i 
Søndags rørtes med Souschef ved 
Vestre Luflværnskommando. Arki
tekt Engelbreckt Madsen og Rit.
mester Garde, Aarhus, der end
videre var i Hallstholm for at be
sigtige Forholdene. 

hjemme nede i By 
den i Runddelen pa 
stunr den sua i :r 
hvor ha.ns Hjem 1 
Torvet vil fun et : 
difuldt Midtpunkt 

Efter Planen er det Meningen, 20 var 
uden 

.at H anstholm akal være enE-By i 
Lighed me d Thisted. Efler denne 
PI.an skal der af H anstholms Be
boere indkaldes et ret stort Antal, 
der regnes med ca. 60, til Civilbe
s kytte lsestjenesten. Der me lder sig 
imidle rtid mange Vanskeligheder, 
idet man ikke kan regne med at 
faa R.aadi g hed over mere e nd ca. 
20 Mand, og endvidere ska l det 
være en Nød,·endighed, at der bli
ver st.ationeret en Politibetjent i 
Hanstholm. En ande n Vanskelig
hed er Lokalespørgsmanlet, idet 
det anses for umuligt at skaffe 
Lokaler. Endvidere kniber det med 
Vandforsyningen til Brandtjene
sten, idet de l" skal bores i stor 
Dybde for at finde til Vand. En 
Række andre Sporgsmaal i For
bindelse med Planen synes uløse
lige under de nuværende ekstra
ordinære Forhold. Nu skal Forhol
dene imidlertid undersoges til 
Bunds, og Res ultatet heraf vil jo 
saa blive retningsgivende for, i 
hvor stor Grad Luftværnsplanen 
kan tages i Brug. 

Restauratorernes 

Smurmærke-Re 

Kollerup Husmandsforening 
har holdt. Mode pau Fjerritslev 
Kro. Konsulent Kynne Frandsen, 
Thisted. viste Bellahojfilmen og 
læste sluttelig et Par Ii'ortællin
ger. 

Royal~Th('atf(·t 

Centralforening 

slag, om hvoroa 
sig den nye S 
.Restauranter, 

bruar skal art 
Rotter, hvis Ti 
Organisationen 

visse Kvanta 

for de forskel 

har man uda 

Snes varme 

Eksempel 

Gnllasch, fo 

Fiske og Kø 

kan ogsaa 

Retter ude 

gager. Folk 

1'(' bange f 

MRd uden 

spiller i dh;~c Aftener den ty!\kc Film 
" I •• 



ælte/se. 
Kristen

folkelin. 

sæUebe 

Voiler er EkRpcdi 
medens t'n Son, der er M('knnikcr, 
lor Tiden er Soldat Del yng81e 
Baru, en Datter, er I KonfirmationH
HIderen 

dlil før- To Mørkl_ønlng8bøder. 
En Mand I Mellemthy og en I Sydthy 

har ved Retten J VCøINvJf( vedtagcl 
8KSfør. hver bil Bøde of 20 f{r. fur Overtrreddøe 

af MørltlægnJngøbeøtemmcløcrne. 
n med 

pI Johan Uf d t Sk t . T ~ Injnll' a/ aran re a I øm-
nbi".,el merby-Lild. 
IUsæum. 

To 

A 
TIde 
H. 
i:l o I 
mel 
P., 
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men HesuJtatet Vll tørst 'IOCCllggc bC"" 

nerc. 

Mørklægningsbødel' . 
Ved Retten i Vestervig blev to 

Mænd i Gaar idØmt en Bode paa 20 
Kr. hver for Overtrædelse af Mørklæg
ningsbestemmelserne. De betalte kon

tant. 

Mislykket Indbruds
forsøg. 
Frosten bandt Vinduerne, saa Ty

ven ikke kunde faa dem op. 

iDel' hal' ii N al 'Værel Indbl'uds.ror
s og paa D. F. D. S.s Konlor v('(l 
lIaNuen L Tllislcll. O~ ~ilsynl'lauend,' 

.~i1 a 
som] 
nog ' 
Ud 
fin 

H ul 
br,1 

Eje 
J 

sol 
Bl 
Of( 

l ' \l 

Ja 



HUDDlfor ':-". -J ... -c.==,......,-;,--==-. A. Storgaard, der studerer paa I æsienCle. 
feory N i e J s e n, Baplisternes Prædikantskole. Vi lig, et d 
Pormlddags det forventer en god Uge og beder kunne bG 
lelovn væltede alte huske at enhver er altid vel· ren idøm 
Iru var i pærd kommen i Baptistkirken. C. K. iall 12. ~ Helle I • 

iii Terre ved .' d· I MørklægOlogSildeo æodret. I en .so' . kostnmge 

ld i Stuen, og . Pra I Aften er Mørklægnlngs-
ænde i Tejet. tIden forkortet. Den varer fra Tvlvl.O

rr 

.rligt ud, der KI. 18,00 fil KI. 8,30. t8ge. 
Telelan, og 50 Thisted 

taldtes. Aars Sygekasse- Efteraaret agenter. d 

a.og med at jubilæum, cer til en f 
Ife lykkedes ' Forudbetal 

aaede Irem Hassiog-Villerslev Syge- blev tegne 

, og der var kasse stilledes ved terne fik n __ planen, de 
~. • 
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Nyegaard. 1 

hus: BMr
KJ. 13. 

stan" • • 

Grammofon
plader. 

ar ene 
faas paa HIS MASTERS VOICE 
i original Optagelse med LALE 

• ANDERSEN. 

ed, at 
ne fol' 
t Vester 

til Ud-

e ind
e inden 
ntning i 
!erligere 
t. 

EDKON
Januar 

Fog. 

r 

Endv. i andre interna
tionale og danske Ind
spilninger paa Odeon, 
Polyphon, Tono, Po
lydor og Telefunken 
samt paa NODER fol' 
Violin, Klaver og Or
kester. 

Ejnar Christensen 
Thisted Musikhus. 

BRUGTE PLADER købes til Toppris. 

Skyum Hørdum. 
De, som ønsker at komme i Be

tragtning ved Uddeling af Kod-, 
Fisk- og Mælkekort, maa indgive 

Dan 
~ 

Søndag d. 
evangeliske 
og for alle . 



• 
lig lale med 
t være op
d det er for 

og hvem 

org. 
enlng i Hund
. Februar IO 

nl. .~_. __ ~,_~~~ __ ~~~~ 
Drummonds store Kup· og .ør enra-- -..... ~r 
verne-, amerikanske Film. Sondag tillige ~ump; 
Kl. 16. k:~ l, 

Kl. 20: Royslteslret : .Napoleon 01- t 
sen frs Sms8lsnd-, svensk Lystspil. ~e ~ 
Sondag' Kl. 19 02 20,-15. h~l~ed 

En Mine 
Fors 
eller 

er drevet Ind 3 km Syd for 
Sten bjerg. 

Helte. 
ruer var en Engelskundervisning i Thisted. 
bleven be- ArbeJdernes Aftenskole i Thisted 

sa. 
og 
kede 
Oan 
Dyr, 
m,a 

l .. ""h,"da. I- __ "~'" ~~ - _I .... ", •• .,. .... __ ,,~A.t Ti slut I • ri 
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cn-

Til Fadderskaber til de finske Børn 
ha" Komiteen i Thisted yderli gel'e 

modtaget: IOO Kr, f, 'a det thvland
.ske landøkonomisk(' Selskah, 15 K, __ 
fl'a F,·u Bach, Tvo,l, og 30 Kr, 
mlen Mæ , ke • 

To Miner 
er drevet iml ved Stenhjerg. 

Nytaarsfest i Thisted KFUM, 
17-20 Aars Afdelingen holdt Ny t

aarsfest paa KFUM. i Aftes. Den 
festligt smykkede Sal val' fyldt til 
sidste Plads. Form., OverinspelotØl' 
M e l c h i o r s e n, indledede med en 

." T fol' 

15 
SI, 
In 
g, 
S' 
p' 
N 
1 
n 

~ 
r , 
( 

l 



jejendom. ,'l"II~VeJ fiu H'Il~ Tbf,td, b .. er j Po!nlS' ~e ~~"~'lh~l 
.de. Jensens fJtn- j Du '"ruæltet! I. F .. brutlf. K~mmunl 
1I35.1JI'?O Kr. OK Fru i SblLkløbben gor GPmærklom p ... at fk D 
lom III 56,000 Kr. det lU i AI,eu Alf. CbriatelUleo .plUer min h II SI 

I. Februar. Sim"~'" H.)tel PlI""I.· KI"bbell p~. • v 
Y b S • 1111 Resten II !et d y. og ~ren I '"Yittru alle IlIler_Hede I I al delt'le-

r IOlg! en E,en-, E S d 
Td B' t::1 med' "n 8n_l 

• )'gs . d c.' ÅfuskniDgS40stalt for seooops- Film til Undm.n , • 
ro 26.500 Kr. Itl!lsralDte Periooer. 
stel. Handelen Amtslæge Folte, Thisted, har, 

Lind, Ydby. som Cher for Lullværnsljene.lens 
! og Søren Gide Sanilelu./deJing, lagt'! Jnlljl!.~j ... el lil 
endom i Ubl~d. Oprettelsen ar en AfvasknIngsan
led N. P Lynges stalt for evenlurlt gutamle per'/ 
v, 20 Td. B)'.(sdl. soner. 
!sltd u Innt lil I Løbel a' de sid51e Io MaanedN 
,ges Ejendom lil i er der uddanllef Io Hol~_ iall 22 
ge Ejendomme. S.msriUer, dels Ira Afbelderssms
~sætning og In- rillerne og dels Ira Røde KOls, 
ngen er skel under Inslruk/ion al S'allonslt:der 

ved M. Lund, VigjZo Krogh, Lederne al Holdene 

Td" 
FOl i Lord.p. 
I ~,e ni e n, .fgllY 
eik 81 f'or~!lIngen 
• 3f Børn b.evde 

er Lærerne Ove Degn og Knud 
H. Andersen 

l østre Skoies Badekælder al, 
holdtes Lørdag Alten og Sondag 
formiddag de alslullende Øvelser, 
delYis' som Led i C. B.e/nes 
Kalaslroleøvelse Lørdag Allen. 
Skolens Badekælder v,u omdannel Johanne 

!$Ie Regll.!luIbef, ul AfvaskningsanslsJl med lul d- muntre Ol! 

j6.236Kr KUR- atændig adskille Aldelinger og Søndsg pas A 
I Alklædningsfum for Kvinder og bleyen filmet. 
Uj~e!J tfl 2 Kr. Mænd, Alvasknlng og BfUsebad, Aften i Pahet 
~erløllilen ll1 30 Paatlædnin,l!srum siml en Gang Vaudevll en ~ 

i Midten til den journaJlørende Teater I UU8,j 
rV1!ctetl Smed Assistent fort et Ulal I 

edenen,{&uJI.), EflerØvelsen Lørdag Alten sam. Pilmen er en 
3skgllllnl Ol!' J. ledes KUfsusdel!sgerne til en Kop Heibergs Arbe 
~ Rl/v!lorer. Kalle p'!'a Hole! .Royal- Her og hele VaLIde, 

vsret, DØ Hent takkede Amtslægen Samaritlerne, .. 
f skal geo- Lederne og Inlllrukjøren for den ligste den !!Øml 

Polkelinger 
efdearbeJder 

170,000 Kr. 
og Kystsik. 

Stlil'kningtn 

Beredvillighed, hvormed de var luera unge Sit 
gaut lil Arbejdel Han hlIabede, Bram_, hH i ~ 
al der Ikke blev Brug lor Ang'alten, Ushe18 Rolle, 1 
men detlor var forberedelserne lani Række go 
lige nødvendige. .En Søndag l 

Borgmester Iversen, det havde lom be end I I 
overvær!'t de alsluflende Øvelser .Min kære lill~ 
~dlalte Slll Glæde og Tatnemme~ pcr I mit Brysl 
lighed over, at Samarirterne fri. Bryllup skal sta 
villigl havde paalagel sig 0llsaa 

oplyser 

denne Opgave, 0r! han om/alle Mllskinist.Ek 
det gode Samarbejde, der her fandt k f Sted mellem Samarilter fra lor· ra en, skellige Orgamsationer. Her var 

.rklderpltfJ den gode fordragelige Aand III 
e:c1. Stede, der et nødvendig for en 
)( peraoøll e SaRs Gennemførelse,' 
'e .. befat ~J.I Borgmesteren reUede en særlig 

,Tat hl Stationsleder V, Krogh lor 
dennes kammeratlige Maade il 
le~e Kursuset paa,. og lordi han 
allld stillede sig hl Dlsposirion I 
den gode Sag, 1 jenesle Bntg 
mesleren overrakle iii Slul Krogh 

lpedltlon 254 
urd prh-8t.) 
:.obaen) 28:). 

,,NJ, Muned en lille ~rindrjnglgave lor velud. 
lerl Uernll1g. 

Øvelserne vil med Mellemrum 
blive gentagel. 

lR o1lldelle 
r 0re. AlØl. 
J Øre fot 
rdryknlngC1 • 
et 10 pet. 

PI.d.er og 
O,d, !Dl.d.t 

SOCialdemOkratiet i Søndbjer2' 
Odby, 

Soci~ldem~luaHlk Poren in", lor 
~~"~JetJ{·gdby boldl Lørdø AI-

Maskinist- E 
te I. Den Io 
eller Indstillin 
MasklnistskoJ 
har ssavel 
!lom II' den 
eltsamen vant 
vanligt slort 
Dumpeprocenl 
hold til det n 

Til den air 
var indstillet I 
120 beslod. 
Ma8kinj8tekli~n 
Indstilling al 
Aarhus, Odt'!J 
var indstillel II 
dumpede. 

Endelill Vir 
pt0ven indsIiII 
p'llIerpf8ven I 
be.lod. 

I 



ø stre og " e, lrt Lu!tvæ
rns

-
d h Sæde hllV I 

kommando, er ar s rede!! 
København oR' AarhuS, p 
Ordrer og Meldinger ud III DlSlrl~t s~ 

d videregive 
kom mandoern e, er d r 
dem Iii del s lore Aulal By~ r, e 
er underlaj! vedk. Dj9 tri~l skom' 
manda, og lor IlVcm Meldingerne 

er aktu ell e. 

Thisted er E.-By. 
8,.Korpsets Virksomhed. 

" "m 

melser, 

• 

_ Hvad sltH der nu videre, 
hvis Dislriklskom mandaen beordrer 
FlyvervlITsling lor Thisted? spørger 
vi den vagthavende C. B.er. 

frivillige m 
En al anslBlIninger-

_ Ja, saa er Situationen yderst 
ølvorlig. VI trykker straks Alarm
knappen ind i Sireneskabet, hvor
Ira Byens Icm store Sirener auto
mahsk fj ernstyres. Og naar denne 
Kr.llp er trykket ind lyder Sirenerne, 

urd i 
gehus· 

.. ", 
,II lIIed 
l, Bed-

'. u 

nes mest I I Posl er selv-
silgt C. B,. Korpset, llvis lire Kale· 

Plere al Klasserne har Ill lagl 2 
a Besø g. e nd vIdere haT 8 Por 
I sel Musæel og for fleres 

I Porblndelse med 
lorudgaaende poredTag. 

Atdelings-Politikontor 
i Fjerritslev 'I 

Musteel er I Vinlermaanederne 
uhenl hver Søndag KI. 14-16. 

er tempererede, 
alle GlIverne og for al den 

der frll sall mange Sider 
l del 10t1ebne Aar, 

bringer Bestyrelsen Sin btdsle Tak , 
P. L. H II I d. 

og munter danBk Film. 
Johanne LoulBe H~lbergB Voudevl\1e 

_En Sonda~ røB AmB.rcr- har enart 
levet I lUO Aor op; 'YIIIl! ganske uop· 
.. ~,;;i;i. Den kan ogØOD. luale al bliioc 
Jti om ll1 fUmen. Den nYIl dlln~ke 

lIar hdl mægtlIZ Succes, Dg l Thi
aled, hvor den nu Itllur i Palætcutret 

den naturligvIs ogøoe fuld~ 

logen Stemning- lor at lællge 

Hanherrederne jnd under 
løgstør. 

I Pjerritslev alholdles i Gaar et 
Møde, i hvilkel delloR R~præsen. 
tanler lo r samtlige 15 Sogneraad 
i ø, og V. Hanherred. Mlln drøftede 
her Planen om at læ~ge Hanher
rederne ind under LØgstØT Po1ill' 
kreds, og der var Enighed om al 
modsætte sig denne Plan. 

Del vedtoges enstemmigt at 
protestere over lor Justitsministeriet 
og ni Iremløre Ønsket om at der 
i Stedet oprettes el Aldc1inJl,'s.Polili
kontor I fjerritslev under~ Politi
O'Iesterell'lbedel i Thisted, 

Det gømle Syngeøpil er l Pilmen sat 
op med ~arYe og Humor, og del er 

al fasthOlde den h~p "elh.1! 

Til at arbejde videre med Sagen 
valgtes et Udvalg beSlallende al 

SNE 
11'11't'ON "', 

hL"det. Iw .. , 
"".du. iSy 1111 I..nd SnU$\td D41 

IB. J I: PPI!.&I[ H 
A. MAl) 

k"tlm,,~u " ••• t~ 
.", •• Ih ... m!>dl .. --_ ... -... ---_ ... --... -... --_ ........ -, --._--

II I( ... I el dd hdt' I ----... -
l ill Il'lv Undrr 1"1 'muh'n .\. 
hal lh:lIl' Lllllva,ln."nl;:~\I"'·linR 
ILIl Myndillhl'd ~;a dl' I ~ U hll~ 
11\~llIhl'"!1 l11l1: t li,., .i~~ j Kom_ 
'tjeflcsICl(rl' lIichctl'r &li ti dll hit 
l.u\l\lærr"chetel\ P f,n,n"n !lIed 

Week 
for Arbe 

d ier dr!lne. SI~dloILrlill~lhm e'll"tu· -
d~r dertl Dlr'ektlv .. r ' I.I~' ol( 'Ut Spørg.m •• let , 
vtlll ellet Tektonl1el I , Relln~1I1 
KO 11111111 Il docenl, B ler; e:v.~ lirerlIIc III 
I~u rbll\f.tel'e mcd til ~l duekte 
nilcUI·C, 13 Cr ne pil 1Uple,nt; Sil. 
lIirll(lIl1llUioll Ol( SYi(:I aleka Rt!:d. 
nill\l:t C, il en: pea I\tl1;I.M:l . Ile lt.k. 
by Bil i II R en, Bn 11dto\ ~1!'r~~I~llrllliu nl' 
Oi( Strvlcestarlonen I) u. Pølek 
udrutlle\ med UH~ I o e er a.lle 
Maleriet. II leklll,k 

•• mll . ".g1 
K ",b.n 

De nmv P"RI( 
IIlnl{tlJdv'IK h~1 t 
I Pio' Il t holde 
møde lor ReprlleT 
beldtl neti 1"r:eIlUll 
Mildet holllel l t 

Unglibyglllnr, \ C 
t4. og Senll' g ( 

Por I t adi J( Ilt Vil,:re Io, hor 
LuUvlcrners OOKBVI', a'hold~,med 
en OBli K hver Muned vlI~eli del 
tro Prevel OVtlll! ; N ~~edl' 
Diltrikt. Da t r Tlene~r lydsk 
chel~rne SlIm let her o, d ,gb',~na-

d M Id
- I ef rver 

Pu De oDe 
IguLe Repuel 
det enlllgellg I 
men bl a. IIr~ 

Spørl{smulet mo tIlIlet t rnKer KW"' O d 
t Il t D . ' '- r re l 

' . ,rull ' l ,. ISP081lLOner Omhenl 
sum e VI s .. e under en Kat3St role Weekend, som 

Akt uaHlel ved 
Kold Tørn I Kirke, ••••• \. 'IOnens Belllenl 

K.~ppe ved OIughullerne i Thisted 
It eta~rn stalr Daj( OK Nat IO \ ............ .... 

M~nd I lykke Lammeslund~pelse . 
Deres 0I!Rllve er al melGe om 
Overllyvmng"r. ssmt al mdde om 
evI. Bombenedlll~g l LI.II\v ær nsom 
Taadet. Ol' skul desl.ldsn O\'ervllaiotc 
M0 r klægnlngcn 

De,r lindes i ObselVIIlionsposten' 
en dlrekle Teleion III Kommando
ccnlra!cn, OK oerigenrlfm 10bel 
alle Meldinger om Morklægninj.!s, 
lorll0mmelscl, Over1lyvmrl{t m m· 

VI besøger Obser valtonllpoSlen 
i en Ailentime. hvor Vejrct er sær 
d eles k~arl, o ~ det voldeT ingen 
Vanskeligheder alol1enler e. si l! om \ 
Gudernes Beliggenhed . AHe Luger 
er lukkel op, og C B.erne glldf 

Sia dig rundt Ira dl'll eoe til den 
anden lor straks 111 kunne :nelde 
om den OverUyvning, der er 
Varsel om, 

I gamle Dage 
samme Sled to 
var Lynildsvejr. 
Brande L By 
_L)'net anlændte, 
med de 
del 

slod d.:r 
Mænd, 
De 

her paa 

"folk op al deres 
~iflgen lølger Sl1ldLg 
,d ens Baner, men de geniale , l," 
meskets Oplindsomhed og 
kommet desværre lor siældent 
al tjene de b edre Forman!. 

Del kan være svært nol;, III 
forskel paa Ret og Vrang, 
ga mmel Dame, vi kender, 
a l et godt Hjerte Oplmderen al 
LuUøirencn. Hun lorstaar 
placere BegivenhedellIe i den 
tige R~kkeI01 ge . men ef at din 
Mening, al det er Sirenerne, 
alsledkoromer de larlige 5imB' 
.tioner. 

_ Der er meget koldt 
b vor Vinden llU Iril Spil. 
ne kUllde lorullen Pelse 
trænge Iii bedre fod · og H", 
beklædning. Kunde der Lkke 
Raad til to Par Valme Vaglstovler 

Vi bliver hurtigt kureret lor 
Lysten til længere Ophold . paa 
dl!n kolde Posl aR lorieder KIrke
løarnet. Men vi sender lor 
1iden al og til en venhg 
op lil de Io Mænd. der 
rundt deroppe I M0~kel lor at 
1Værne Byen \1lod LuhkngenS Flirer. 

M i r. 

n .. <pht nnder 

Pand ' 



anael lU. HI og.:" ' .. ' .... '~M .. _.· • 
r Sandet, Søborg, dlll: pli Amøl!er', dun.~ Syn!'etlplJ eller 
RedeRllrel.e far JoII.nne Louiie Helberg. 

~ lorelallde el POt KI_ :.n: Royllrc.r ret: ,Por hende» 

sllne 
Ira ~ 
Pibe 
gOI 
Mers hver II de lor Skyld' SltJltfllm med Tilo Sehlpl 

te Sygeplejersker KI 19: Tllilled BYfaad, Rllldhulet 
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Perioder vil blive yderhger e nedsat, 
og ilt Ejere II Laslm o torkøre tøj er, 
som efter de gældende Besten-· 
mdser har Mulighed for al opnu 
Tilladelse til Anvende1st: at. Oas· 

generalora nlæg, de tlor IltIaresl bør 
søge deres Lastvogne overførl til 
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Handelsministeriet fremhæver 

endvidere, al der vil kunne sæHe. 
el )'derligere Antal generatordrevne 
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gasdrevne Biler, og øl der som 
Ildligere op lys I vil være Muhghed 

lor al meddele OenetillOrlilllldclse 

o'!'saa lil mindre Vare· Oll Last· 
motorkøretøjer 
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FORANSTAL 
Tælling af Æblebeh oldninger. 

Efter Aftale med Landbrugsminister iet p a a lregges det h er ved i MedfØr af 
Lov af 3. August 1940 Producenter , Grossister og Detailhandler e, der Fredag 
den 23. ds. KJ. 6 Morgen ligger inde med en Beholdning af Æbler pall. 100 kg 
eller derover , bestemt til Salg, at tilstille Det statistiske Departement, Frede
riksholms Kanal 27, KØbenhavn K' J Oplysning om Beholdningens Størrelse, an
givet j Kilogram. 

Det indberettede Tal skal omfatte alle Æblebeholdninger, som den 23. ds. 
KI. 6 t ilhøreT den paagældende, hvad enten Æblerne henligger i egnE>, lejede 
e ller un dre Loka ler ell er er unde r Transport. 

Indberetni ngen skal være Det stnti stiske Depnrtement i Hænde senest Ma.n· 
dag den 26. ds. 

Handelsministeriet. den 20. Januar 1942. 

Meddelelse vedrørende Fedt til Leverpostej
fabrikation. 

Efl('1' nt P"dtnævn('L h ul' lll('ddplt, nt dpI' vil Kunne stil1C's bC'græns('de 
1\1 ,.,,,,,,,1,,,,. {)l,,,,,,,,ni~,,r,,,H l i l Ru"di ... l",d { ni' Fl'l'lll .<; tillill <l'" n l ,tw P1'ms t(", skal 
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eJler 
PlIg. 
hver 

øvar 

selv møder I Relten 
Brun8~n8rd8 por. 

føre, af LlwdsrelssøK'"rer 
Rasmulgell, Thisted. 

for I Aften I 
Kl. 20' Dr. S øblnlø Pbrcøl1ll1ng Pore

"" pall Hotel Hotel .Aalbor,,-, tens 
., I ,(I. 20: Polrelutrel : .En SOlldØ~ 

. Mørketiden forkortes atler. 
Srafens civile Luftværn medde ler, 

I al Tidspunkterne for den døgliRe 
Mørklægningo P aabegyndeloe og 
Ophør Ir. og med d . I Februar 
18010ælleo lil hhv. KI 18,30 og 

8,15. 

Urolige Lokomotivmænd. 
Struer •. _ 

Vi I? rl fue ller Kl. U 
20 paa Reu ls kol e n, 0'" vi mod· p 
lagerne ~erne liere Otltagl'fc. 

8S4Z 'odbYKKore I Thisled. d 
Pall Thisted Kommunekontor 

har ,"fin nu opta lt folke.8th-t paa 
Grundlag al Tællingen iOecembet. 
Det viser sig, at Byens Indby ~~cr' v 
nnlftt j det s idste Aar er sll'Uel • 
med 366 .il 8542. f 

Wandy Tworek.Koncerton . 

• 

Hol2cr Høn.en 

\ 

Vi bringer hN et Sl11ede al ViMe" \ 
tangeren Hol2'er Hantlen. der pall Til a' 
dal!: er I{onferender ved WtJ 
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Birthe Hansen, 
Sygeplejer~ke. 

Anker Hansen, 
Forstander. 

Arbejdere til 
YOlnmaDd, 

F •• noltnj 

Danske Arbejdere indenfor allt' Pag søges til 8eskæfti~else l K 
Tyskland III god Len og paa gode Arbejdsvjlk&ar. om 

Speciell søges: ! ~ 
Arbejdere til de mellemtyske Brunkulslejer (ikke Kul2fuber). 

Arbejdere indenfor Byqgela!lcne o~ 

AI Slags kvindelig Atbejdskfaft 

Anvisning,>kontoret er 8øben! I Thisted paB Hotel 
borg" den 26. dS'. Kontortid Ira KJ. 9-13 og 14-17. 

Personlig Fremstilling er nødvendig. 
Legilimalionspapirer maa medbringes. 

Tysk Arbeidsanvisnin~ har fasle Kontorer i 
KØBENHAVN, Vesterpotf, Værelse t80 - 189. 
AARHUS, Ryesgnde 9, I. Sal. 
AABENRAA, Skibbrogade 7. 

2U ODENSE, Pyen!' Porum . 

I 
I 

\ 
"Aal-

I 
,,,',"d Statsanstalten for 
en ... 



Lørdag 24. J anuar 1942. 

'1 de""" "t~:""",Y,~,~,~~,~~,~~ ,""'H"" 

61. Aarg. 

"""""'''''''lIIlIl''lUl1'''''''''II''''U''''U'''''''''''''''''''"~ ;: ;: 

~ Et'virkeligt\ -

~ Eventyr! -
• 

-- -
: E" F«mili .. i Holbæk opltTt'dt ::. 

• 

-
: i (;oar et mrk,'ifSl El't'lItllr. Mmt- : 
: (lt"1 , Hu.;wt fOlUit jlnll Loftt't 111 : 

S:t'k K'tfjdwlIIltT, dtT l'~r inrl/,'iJf,t : 
:: !Inder forrig., )"",.d",!«I.'''19, ug .~()m ;. 
: 'I1um di"Cft.')' hll!'o/f' v/qn!, $:1'1,;- ~ 
.: 1;('''11 inde/w/,lt 10 kg B,',,~, ,., ;:nm : 

; ml ,'/I)' us:v.d,·oJllinl l', Il{l'lr,d,. 

-

• 
• -~""'II""" "" t " """" " " "''''' '''111'"I L ' ' '' ' '" u"." , ,, .. ,,i' 

18 sænket 
ved Amerika. 
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Hillerslev-Kaaslrup Luflværns
forening. 
Den nye Luftværnsforening for 

HillersleFK aastrup holder stiftende 
Generalforsamling Ijlaa Onsdag. Læ
rer Andersen, Brand. der er Lnft
værnskonsulent. kommer til Stede og 
Yiser bl. a. L rsbilledr ;. 

Hillerswv Husmandsforening 
holdt Møde paa A.i;ylet i Gaar. Bel- . 

lahøjfilmen blev fremvist. og Konsu
lent Kynne F r a n d s e n, Thisted. læ-
ste op. Der sluttedes med Kaffebord. 

: god..l_ 
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Dansk Stordaad i det 
(lan~k {Ongdoms Samnrk~ I Thishod imlbyc!"r nIle tOnK" tJg Æ:ldre 

til ('Il Fe lllften pna Ilotf'1 o,AIlIl)flr~" Torsdag d . :.!;~,. Ju n . K!. K, hvor 
d('n tm{' TO!\EFIL" om dllnsk(> lllg('nion·r. Hlohygningsllrhejde 
l han \11 blive forevist. Eytrc :-){} Or('. Tug Konge,'"nghogell med. 

Det gjensidige Forsikringsselskab " Danmark«. 
11('1 tx,'kpndtgØrl'S h(Orv,-!!, ut (\l"r I Ugf'n fra d,oll 8. til d, II I·l Mart ... d. 

A. (lwgS{(' !I1IJfl' Inel.) i 1I"/lhol11 III Sluto Art. 2(;- 27 'k \1 \U Iglll ,on Itl'præ
('lItnnt og CIl Supp!pun{ for 

~J'h i~tcd A mt. 
For at komme i Betragtning VN! Valget. man. Kandidlll.orn,o ind!'n 3 Uger 

før ValgUR"I'n" A"gynd ... ls(O være IIlIn1('lIlt for Dir.okllonln af 2 "trmmchfor~ti
gpc!,' M('(II('mmf'r uf S"[,,kulwt mrd udtrykkehg Angl\cbe af hvon·,dt Kan-
didahon opstilll's som l{I'Jlræ,;(ontnnt ellf'r Suppleant. ' 

\Onlglmrt f·r ethV(rl. Mcdhm, dtr har været.: 
1. Corllikrct i S('I~kall{,t (ru dpI! (ør Valget. nænnf'st (orudgna"no(' 1. Ja

nunl'. ent"n I Brullclforsikringsafdelillw.'" (Ol' mindHl 10,000 Kr. e ller I 
LI\'sforsikringsafd('hngf'1l for mmdllt a,ooo Kr., og 

2. f'T bo~nt. cll('r har ",ill Erhv('["vsvirksomhed I Valgdistrikt('t. 
Ny B('kf'lIdtgorcls(' om Valg('t, VII udgaD. umiddelbart (ur dM:tt:'. 
Kjobcnhuvn, den 24. JanulIl· 1!J420 F. L. CRONE. 

D a n s k e Arbejdere 
til Tyskland. 

Danske Arbejdere indenfor alle Fag soges til Beskæftigelse 
Tyskland til god Lon og paa gode Arbejdsvilkaar o Specielt seges: 

Alobejdere til de mellemtyslee Brunkullejer (ikke Kulgruber) , 
Arhejdc loe indenfor Byggefagene og 
al Slags kvindelig Arbejdskraft. 
AnvisningskontoI'et er fUlbent paa 

Hotel »Aalborg«, Thisted, den 26. ds. 
Kontortid fra !{I. 9-13 og 14-17. 
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Personlig Fremstilling er nodvendigo Legitimationspapirer maa 
medbringes. 

Se 
en 
til 

p' 
Tysk AJ'I)ejdsanvisning har fasle Kontorer i: 

ImBENH A V N: V<,torpo,.! y ær.lse lHO-lS9 . 
AARH US: Ryesgadt.' 9, 1. Sal. 
AABENRAA: Skibbmgadc 7. 

-
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Ny Morkltaunil1{JStld fru 1, Februar, 
Slnll'll~ civill\ t.uft.vl~t'n ll11'dd\lh,'f, 

lI! 'l'id~IJUl1ltt.l'I·11\I 1'01' lIun dnglige 
M " rll Ilt' 1~11 itll.!'k O P hi; l' ·oj:t' 11 Ut! bl'I_U' n· 
,kl~,' fl'll of!' \lI1'd 01'11 l. I'\'lll'ual", U)4.2 
f:H;tsl'I.'l'1l':-l til hcnholtl'l:!vi!\ l{l, 8,JI) og 

lH.:!O, 

NutlDnnlt MOd. i H.Uborg. 
I{id,digt. St\n'l[\1l\(\ [0\' Vi~b:,>'-H('It.

hor).! huvdt.' i Af tos I\n\1llllt.'ll llU'd Fol'

llul,\lln~r~hl1~l't!:\ Aldionæl'N' indbudt til 
t't. Ill\t.ionult. J.\111dl' IIll'd nøj~koll\\ærcl' 
Il v i d. GnlLl'u}l, ~om 'l'l\hll', H l', Hvid 
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Areal bliver udnyttet. 

Frits Clausens Sagsanlæg mod 
Red. Brunsgaard, Thisted, 
kom i Fonniddag til Behandling 

ved Retten i Thisted. Sagfører Brandt 
Nielsen, Viborg, der modte for Sag
søgerne, Læge Frits Clausen og 
Landsretssagfører Bryld, fremlagde 
Stævning, og Landsretssagforer Ras
mussen, Thisted, der mødte sammen 
med Red. Brunsgaard, paastod sin 
Klient frifundet og fremlagde forskel
lige Blade og Skrifter til Stotte for 
sin Paastand. 

Sagen blev derefter udsat til Doms
forhandling den 13. Februar. 

Hvidbjerg Sogns Koforsikring 
holdt Generalforsamling i Aftes 

paa Ovcrgaarcls Konditori. Form., 
Poul M a d s e D, Nr. Hvidbjerg, oply
..s.te i sin 

Sdr. ; 
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Kober 
Oy 
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Aalborg-Arrestanter til Fjerritslev. 
Paa Grund af den stærke Stig

ning i Kriminaliteten i Aalborg har 
rlel' i længere Ticl været Mangel paa 
Plads i Arresthusene, Allerede gen
Gem lallg Tid hal' Politiet i Aalborg 
h(nyllet Al'l'esthusene i Hobro, 

I Nibe, TerndI'llp, Løgstor og NI', 
Sundby, og nu er del' truffet en 
Ordning, saaledes at Arrestanter fra 
,Aalborg ogsaa kan hensættes j Ar
rcstl1Uscnc i Sæby, Fjerritslev og 
Viborg, De føl-ste Arrestanter Cl' al
lerede aisendt. 

Ejendomshandel. 



.'WC d~';J Slyregrejer m. m, var lorden: 
sun og ved Retten i Thisted har han 
's Over. vedtaget en Bøde poa 100 Kr. til 

Statskassen. 
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Nye Mørklægnings-Klokkeslet_ 
Pra i Morgen, Søndag, træder 

de ny Mørklægningsfider i Kralt. 
Der skal mørklægges Kl . 19,30, 
og Mørklægningen ophører 8,IS. 

Betinget Dom for Indbruds
lorsøg. 

Bn ung Mand fra Thisted for-
5øl!le foneden a bud_e " __ _ 
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