
IHon. , 

" 
, 

ud pu Afrenen, 
slutle den 

i Struer. Tid? 

m"o , 
I ~ ur 1 

lU. I Allbollr 

_ Ja, det ftllErkn, .t der e. rlR"eligl 
Lastbiler Olt' (bra~er m •• " PenIt" 0.11; .mnl med V.rer. Det 

Carl Vlgl'!:o blev 
mens BrOdef~n, der 
ADr, forblev pall Irl 

. " værnet . 
ub"dn~ 

o"' 

, 

ødeJarl. bleven mere ølmlndeJIg! øl aende For'remma' •• I &p.rak •••• n • 
• ~"" ... '''", .Om Guer. D~r laRel om· J 

N.Utn hl Søndall ~kele der ~rlnR ITe Ganee lU man!:!! S!IIeder S Spøreka.u~,'" TJOh.. H Il It b <) I m, K. 
Ira Mldlllt !il KJ, 0,30 I .om J A,rene for Kdjten. pørekU!8en or h 81ed ArnI, er fra 

er Iii· 
Td, 

VOfnmandsguIger f Struer f{6r1 der Isa r~ni Medhiteip? I. April d. A. forfrenlloot til Sparekl891!' 
beek,plosloner, som I I, er en konSlant Man!!:,el fuldm""It(lR 

og fem L.stbller. "", "'.:~;:':~;~~ I , men deue er B . 
knustes ved Lufttrykket f.~ her !~:eE~o:e~t.ny t -lhverIPBld!rraOtdbtomber I Palæ-

8H~ptosionerne en Mængde _ Er Tilgangen for ringe 1 ea re . 
I d"H,'·,'o",'dv':'o~n~:~~el~~:I~:eJenm, - O~tn~~~I~e:t~rd:~:eo~:I~dd:~ I Sklld~n kuo III miodre 

,I" blev eo Garage I t Nur de Senere gUter Omfang. 
IO holder de som RelleJ op med del Ved 11-Tlden PUiked'g 

, 

Vognm.nd Henry 
RI" .... " blev Oaragen, der '" 

Arbejde, der fOløv el et Allent.! mod 
1 I Idet der 

I 
I 

Træ, blæst bort, el!' en ~:::; I 
"" mens ell • 

Hos Vogrlmand 

Øsløs-VesløS-Arup S02'oeraad 
holdt Møde r Lørdags. 

M.ge5kifre mellem ·1 
/I:~,":p og MaIIIn JohlInsen, 
i~ anbefaledes tillige med 

I fra J . Chr. Jen
Arup, samt 

II P. J ensen, 

Nørgaard sprængtes en stor 
II og en Va/ebJl fuldstændig 

der Vir bygget al 
bude Mure og Lofl 

besk.dlger 

i FJerritslev. 
SognerUd har 'd," 

Plan,r III en 
Omlægning Dit" 
Kloa~SY8temrl I den 

r og den sydlige BYdeL 
Pro/eklel er udarbejder 

Ingemer Storm, ThIsted, 
an~lnet tit at kalle CII . 

. Kr., hvorlf ca. 70,000 Kr 
Arbe/dlløn. 

Gæslglver 
havde luel 

Ret IH 
~I;~;'" DrIkke, 

. 1949. 
De øamv. 

meddelte. al 

rede 
Olg~ 
Teatrel. 
Pam ill.e S1imr 

I fat pIIa 
en Haveslaoge, og del 

al fu Ilden sJukket 

den bl"v 
nOllle 
brændte. 

r Hjælp. Ved Br.n
ødelagt ligesom 

og IsOJationsplader 

udstedt Der er lundet en Del 
UdskænknIng splinter rundlom I ! 
lIældende ut 4. men den skele Skade er 

I :~,:,::~, end at DrIlten klin 
Sognerll&dslolc. 

I 

blev 

, 
lo 



Merkl.gnlngen begyader 
i Aften KI.:20,30 og varer tlI Kl. 6,00 
Færdselslygterne t<endes 20,36, Ol!: 

_lukkes 5,21 80 

Betalingen for Tørve
arbejde. 

m 
80 
na 
o 

Enighed om Forhøjelse af ha 
S 



øe oll 
'18prlel 
hr d~ 

~ lal 
iJclh~s, 

t·rsle. 

r. enry 
ørald 
Knud 
øller 

mlen 
Knud 
denry 

7,00 

co, 
,om 
el III 
blev 
igJ:!'o 
7,22, 
rruge 
tnte-

else, 

'" blev 

Bekendtgørelse. l Oksekød-o Svinekød-o 
Smør-o Mælk-. &. Fiske
kort i ThIsted 

I Henhold iii lndenrIRømlnl~le
dels Cirkulære al 14. Marts 194~ 
mali. Opstilling af Ikke udmurede 
Brænaeovne, KVll5ovne,Kabyaovllc 
og lignende midlerIIdige Hdlleder 
fil ,'r1 adI8vnlng, udlert o! Stebe 
Jern, J ernplader, Murværk cHer 
andel brandfrit Materiale SIImt 
Komfurer l Kælderlokaler Ikke 
linde Sted uden loregaaende An
meldelse til BygnIngskommIssIo
nen og Tilladelse derfra. Anmel· 
delsen skal være leduget al en 
Skitse med Angivelse III Afstande 
!ti Træværk, Helden i Lokalet 
samt Aftrækkets Indretn in g. An
meldelsen skal ske I Overensstem
melse med Bygningsvedlægtens 
§ 4 •. 

Thisted Købstads Bygning.kommlulon, 
den ilI. Malta 1&1.5. WI 

De ~eboere I 
der mener siR 
Hjælp tillndkl'lb c~,·i;;k;.' 
kod og Fjerkræ), . ., • 
Mælk OK Pisk (Klip!!øk) 
IH LovtlnordninR al 20. 
maa indgive A[l!l0~ning 
plIII Blanketter, der lalll pall • 
konto[el. 

Blllnketter udlevere. pIa Social
lI.ontoret daglig ha Kl. 9-13 
maa være alleveret ',m,,,' 
behørig udlyldl Stdnd seMsl 
dag den b. ds. Kl. 13. 
Hv ~ r enkelt, der laar 

Korl, vil laa nærqlere 
om Korlenes Udlevering. 

Hotel lIRoyal1l i Thisted 
præaenterer 



cn del er 
t Børnene 

fe Aflenen 

Il~ lil ,\ .1-
1'11 i,l"d i 
It nl!" ti \'" 
Skattpan
nill':::, dl'l' 

e faa Op
g ikkp olU 

t'~st'rl'l' de 
V(lI'OI'<1I'I1\-

GI'nhfH'n 
·t y rp dt'I"f'S 

III' paa
l m CII d"t. 

paa l'~n 

1l11l1ll'kon

il. ]l"" var 
Ol'lIlifldag, 
mange i 
ar ikke 

lteheløbeDe 
17. April. 

e, ,1IItik 
.... ø.ttI ...... 

lct. men Folk i Snedsted "'h;~·";'C'·l~";;p ... 
daget, at de har ha ft u b u dne Paaske
lremmede. 

Bombeattentat mod 
Palæ-Teatret. 
Fru Thomsen og hendes Familie 
fik selv Bugt med den 
opstaaede Brand, 

Y"d 17-Ti'!.'n Paaskr.lag hlev d pI' 

for"\'I· t pl Attpnlat mod Pala·-Tl'alJ'f!l 
i TI. isll'!l, id,,1 der var allhragl !'II 

B,'allllhoml", w. l h ver a f Hiol,p'afens 
to UdganJ,:'sdOl'(l mod Hospnkl'anlz
gadC'. Fo r hipassPl'pn clp olllla~('dl'. at 
,,1\ krafti!,: Hil!,: lra'ngl .. \II I fra en 

Pyntede ,Ig til 
Tej. 
VaKl"ll'rnJlt i 

dag Anm,'hlpl.e 
\'PI be!!llael 111111" .• 
J"I\S ehr. Mu 
Alles fa ndl 
Maml fI'a Th ' 

l~omnwur, 

fo\' Ap r il 
der han i fi l l ~" 

y 1'11 ti la' ion :-;aa 1111 ing, og a ia I'lnpl'pde 

Biograf,'lIs llldl'ha\'l'rskl', Fru Olga 
Thomsl'n. dl'" hor lige vro Tl'al,'('t. 
Fru Thom,,'n og hpndes Familie 
saml nogle l;a'sler tog selv fal paa 
Slukning: arhl'j,ll't ml'li .. n Haveslan
ge, og 'det lykkedes at faa UII~tIa·:..,ø~f,>i;' 
ket uden BraodvlIl .... Jf,ieIJ,,, 

Murermester 
Snedsted. har 
sled iii na.gel:'. 

Braocbm bleY ~ 
lIOIIl nosIe 
der llraulte. 
BombeeplJnter l'UIIClt om l 
Iåea d'LKe\8 • 
eøclat~ 
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Brandbomber i Palæ-Theahet 
i Thisted. 

Gennem Ritz. Bur. meddeles: 
z 

Ved 17-Tiden Paaakedag blev 
der forøvet et Attentat mod Palæ
Theatret i Thisted, idet der var an
bragt en Brandbombe ved hver af 
Biografens to UdgangSdøre. Forbi
passerende bemærkede, at en kraf
tig Røg trængte ud fra Ventilll
tionsaabningen og alarmerede Bio
grafens Indehaver, Fru Olga 
Thomsen, der bor lige ved Thea
tret, Fru Thomsen og hendes Fa
milie samt nogle Gæster tog selv 
fat paa Slukningsarbejdet med en 
Haveslange og det lykkedes dem 
at faa Ilden slukket uden Brand
væsenets Hjælp. Ved Branden blev 
Dørene ødelagt, ligesom en Del 

I Portierer og Isoleringsplader 

c-
s brændte. Der er fundet en Del 

Bombesplinter rundt om i Biogra
fen, men den anrettede Skade er 
ikke større, end at Theatret kan 
fortsætte som sædvanlig. 

lt 

1-
e 
g 

-• 
Ildløs paa Bendixens Tobaksfabrik. 

Brandvæsenet blev i Aftes alar-

. Thiste<l havde Flyvervarsel 
) . GMT Eftermiddags fra KJ.l6 20 
til Kl. 16,42. ' 

Udnævnt til Sparekassefuld_ t. . . .. æg 19 
Sparek~sseaSslstent Johs. Høg

holm, Thlsted, er fra 1. April ud
nævnt til Fuldmægtig. Høgholm el' 
ansat i Spru'ekassen for Thisted 
Amt. 

Bestaaet Sygeplejerskeeksamen. 
Frk. Meta Overgaard, Datter af 

Gdr. Chr. Ovel'gaard, Harring, har 
bestaaet Sygeplejerskeeksamen 
med ug paa Nykøbing M. Sygehus. 

Sølvbryllup 
fejres i Dag af Restauratør V e f 

w o h l t og Hustru, Fjerritslev. 

bh 
m 
To 
7, 

l Morgen fylder 
Forretningsfører J. Ulr.iksen, Thisted. 
62 Aarj Gdr. Jens Søndergaard. Thor
sted, 51 Aar; Husmand Chr. Bang 
Larsen. Aarup. 80 Aar; Gdr. Chr. Frø
kjær, Gaardhusmolle. 53 Aarj Gdr. 
otto Thomsen, Hørsted, 70 Anr; Plan
tor Rune, Stenbjerg. 40 Aal'j Sogne

_ ......... t ~ h~fY..o.,,-------len5lAn~Ve.<:;tervi2', 46 
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PreBBekontorel hOl den' gaard, I. den 20. Juli 1913 i Smid 
hl);ere ss· og PoLl~lører i sirup, boend~ i Slagelse, laf IOn: 
Oanmarlr. meddeler . Leder al en Illegal Organisation a\ 

I Henhold td Krig.lov er lø1- være i Besiddelse al Vaaben og 
gende ,danske Statsborgere blev en Sprængstof. 
dømt hl Død~n: . 6) Ekspedieg! Ole Baj Andersen 

I) Malerlærling Benl ChrIStensen, I. den 13. Novbr. 1921 iSlagelte' 
lød t de~ 6. Pebr. 1927 i Nyborg, boende i Slagelse, lor som Lede; 
boende I Nyborg. al en illegal Organisation at have 

2) ElektriKer Bent Sten to It. I. den dellaii:et i Bjergningen at ned. 
17, Maj 1925 i Nyborg, boende i kastede Vaaben. 
Nyborg, og 7) Reservepolitibetjenl Aage Emil 

3) Bud Henning Børge Hansen, Daugaard, I. den Il. Maj lilli \ 
I. den 29. Januar 1925 i Hund· Jordrup, boende i Slagelse, IOT It 
Sirup, boende i Nyborg, have deltaget i Bjeflzningen at 

Alle Ire lor som Medlemmer al nedkulede Vaaben og Spræng.tol 
en illegal Organisation at have saml lor Oela~tighed i Røveri al 
besiddet Vaaben i den Hensigt al Varer, der tllhert~ den tysb: 
bruge dem mod den tyske Værne- Værnemagt. 
magt, for at have deltaget i Bjerg- H) FOTøikringsagent Asger Lind
ningen al nedkulede Vaaben og berg Mørup, l. den 31. Auguat 
lor Delagtighed i Sahotage og 1912 i Hjørring, boende i SOrtl, 
Vaabenuddannelie. lor som Aldeling,leder al en ille-

4) Forvaller Grev Lennard Ahle. gal Organintion at have bragt 
feldl, Laurvig·Lehn, I. den 4. Maj \ va8ben og Sprængatol i Sikkerbed. 
t9lb i Egense, lor at være i Be- 9) Odr. Erik Brian Clausen, I. 
aiddelse al Vaaben og for at have I den 24. Januar 1901 i Yokohama 
delIagel i liere fabriks- og Jern' j i Japan, boende i Hvals., lor Del
banesabotager samt Bjergning af agtighed i Bjergningen al liere 
Vaaben, der var nedkastet tra en, Il engelske Vaabennedklllninger. 
gelske Flyvemaskiner. Dødsdommene er blevet lul4--

5) Stationsleder ved falcll:s Red- b)'rdet. 
ningskorpi, Eigil Bruno de Neer. 

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

Store Piskelaster. 
Pra Thyborøn meddeles: 

I sidste Uge er der herlit ind-

Ovnen lor Tiden, men: der 'erTeda 
Generalortr.. Lufttryk"' .... 
Eksplosionerne hlr anrettet tO Del 

cod_ ... n .. r dIP Hll .... d --



5nedsted, 
kom til 
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"der sig 
hus, og 
Tid, lør 

efter vil 
ilde Bil· 
ling ved 

"'LlU.W"''', _. • _ •• _ .... o.· .-._ .... _. 

mand, Gdr. J. Kjeldgaard, 0. Van· 
det, og til Kasserer Hans Hansen , 
Khtmøller. 

I'Jyverv.rslinger i Tbisted. 

Anden Paaskedags Eltermiddag 
ved 16,30·Tiden blæstes Plyver. 
varsling i Thisted. Afblælningen 
lød en Snes Minut/er aenere. I 
Alte. lidt lør KJ. 18 var der igen 
Plyvervarsling, og den varede en 
halv Time. 

I N.t blev der Io Oange blæst 
Alarmtilatand (Porvarsel), ~ktoralet 

)enkr8m~ 

I og med 
ben Ud-

>rden" 
"t .... u ... 

HilJersJev-KssSlrnp Sngneraaad 
har holdl Møde. Det vedtog .. 

al oplage Vejen ved Ole Jensen 
m. II. i Kjelstrup Som oll. Bivej, 

- Det vedtoges at de Oaranti 

I Henh, 
gen de dar 
dømt til [ 

I) Maler 
lødl den 
boende i 

2) Elek 
17, Maj I 
Nyborg, o 

3) Bud 
I, den 2 
strup, bo 

Alle tn 
en iIIeg 
besiddet 
bruge de 
nIagt, for 

, 

mngen a 
lor Dela 
Vaabenud 



:) SI/lI:O;';~~'."I~'''d''''';'; ",,'o' paICk.NRed' ! b)'~~t:~~""-'~ 
E' ' I Bruno dll t!el' 

11lngllkorPI. Igl ....... _ ............ 

Store Flskel.sler, 
Pro Ttlyboroll meddeJe8: 

l sidste Uge er der herlIJ Ind· 
bragt ret Kode Luler af Rødspæt
ter. Et Paf fremmede Kuttere 
kO.;" med 280 og aoo KØ88er Pisk 
hver, væsenlllgl Rødspætter, hvor
III de bedste soIgies for gactt I 
Kr. Pundet. En anden Kutter 

sin Lllst for IB,OOO Kr. 
Der losses I Havnen Deg efter 

der nu ogslfI er god 
lIf Torsk J de .Idste 

der med Bllne sf
lao,ooo Kg Pisk 

lerøle nye Kutter I Por
vII nu ankomme her III. 

""," HaDS Jensen er rejst 
iii for al hente den. Den 
er paa C ~. 48 Tons og bærer 
Navnel .. Bovbjerg- . 

Col u mbine. 

Landlyst Teglværk 
bombet. 

Tei, lværkso, neo liner del
vjst i OrDs. 

Ovnen lor TIden, men: du tørredes 
Oeneralorl ræ• Lufttrykket Ira 
EksplosIonerne har anreltet en Del 
Skade pIB nærliggende Huse, der 
hovedsagelig bebos al Arbejdere 
og Funktionærer ved Teglværket. 
Ingen Mennesker er kommet noget 

fil . 

Klrkea:aarden i Tbil!lted. 
Hr. Redaktørl De b.d .. 

veoH/(1I1 optujI;e f.'ljtende I 
DerelI Blad : 

Der har r"r været skrevel I de 
stedlige Blade om Bmnet .Kirke
gaarden-, dels om Porsvinden af 
BJomsler fra Gravene, og dels om 
PoJks utidige Traven indover 
bude Buske og Grave. Nu er 
det galt igen. 

Jeg har flere Gange ved Selv
syn sel Polks Krænkelser af Grav
(reden, men siden der er blevet 
en Del nye Grave J den vestllgste 
Bnde af Kirkegaarden, er det ble
vet reni gal!. At Polk vil have 
deres Nysgerrighed tilfredsstillet, 
er der maaske Ikke "'81 meget at 
sige fil, men at det skal udarte 
sig til, at Publikum, I Stedet for 

Teglovnen ved Landly'l Tegl. al følge de afstukne Oange, uden 
værk j Torp ved Th isted , der ejes videre Oang paa Gang kl.ænker 

T J k B J i Alt 5 ' Orlvfreden ved ubluherdlgl at 
eg vær seler r x, er e vandre Ind over Grave og Slam-

delvist ødelagt ved fJere Bombe- sterraballer, synes mig at være 
eksplosioner. trist. 

Klo godt 22 blev de Arbejdere, Man sk ul de jo forudsælht, af de 
de< passede Pyret, al fre revolver- PoJk, der kommer paa Kirkegaar_ 
bevæbnede Mænd kommanderet den, viste 581 megen Kultur, at 
Ilt at forsvinde ud over de til- de respekterede del Arbejde og 

de Bekostninger, som Polk, der 
har Kære liggende deroppe, har 
ofret for at værne Mindet om 
dem. 2. Paaskedag blev jeg su
ledes, for jeg ved ikke, hvilken 
Gang i den sidste Tid, Vidne Iii, 
at ikke mindre end 5 Personer i 
Lø bet al del Kvarter, min Hustru 
og jeg stod deroppe, ugenert 
vandrede Ind over Nabogravene 

sltldende Marker og standse Tra
pu Landevejen. Kort efter 

fo kralllge og en mindre 
Bksploslon fra Teg/ovnen. Sien og 
Murbrokker blev slynget mange 
Hundrede Meler omkring, og den 
øsf/ige Ende af Ovoen sank / 
Grus. Taget paa denne Bnde af 

blev blest bort, og hele eller gennembrød Bøgebækken, 
tog løvr/gl betydelig Skade. der gur laogs den vestre Side i 

Arbejderne havde fuet al vide Retni ng Syd-Nord. 
at der vilde blive lagt en hal~ Nogle IJI de, der suledes kren-

Bomber forskellige Sf d . kede Gravfreden,. er mig bekendte 
O e er I af Navn , andre Ikke, men der vaf 

vnen, og en Sprængnfogskom_ i hver t Pald, efter Sigende, ogslI 
manda søger nu II finde og et Par Sygeplejersker imellem. 
uskadeliggøre ikke-eksplOderede De lte er ikke alene tankeløst, 

. del er ukultiveret Optraden. Bebrej. 
PIII Grund af Brændselssil u. dede man dem deres Adfærd, fik 

b dl man ku~ en Skulder trækning eller 
reu es der ikke Sten i el haanllgt Blik. Hvorfor vil Pubh. 

• Kender De Thisted 

; 
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forelage en 1mbamllllg blanU! ~ rl
menigheden, ;\l edlemml'r til FOllll'1 
fOL' en stOlTe, ind re Reslaurering af 
Frimenighccbkirken. Tegningen "il 
ske i den alll'rnærmeste Fremtid. 

Urolig Nat i Thisted. 
Efter rI kOl·t Fh H'nal',rl i Thistl"[ 

i.<3aal' EflenIlillflag i Tidl'n fra 1.,40 
lig 18.0t;, bl",· rlCI' i :\at lo Gan~e 
gi,l'l SI~II(\1 lil .\larmlibland. nl'fll
lig' fra :!.lJH til ;3,1:> og 3.:3;) til 'dll. 
Dp)' " '"' Ol'l'lfI" ningel', I1Il'n uel' ,ke
ll' IIJ",igl ikk .. lluget 

• 
Smitsomme Sygdomme 

i Krigens Kølvand. 
::,ydfhr !lu holdlllll~,.,rOI'('nlllg hav

,II' l Gaa.. fUlleet cl 1l't'gN aklut'11 
EmilI' fol' .\IUllU"1 mod'l paa ::-\,,1 111\ 
Lal.lb()~kol Am IKg L 'Jf Folkl', 
Th i ·t~d. talft Oll' n it"iO'1111 ~ \ -

llomID(' I li: Igen neh Ild, fil lut
lIillHen ,'. '" a Ol', at Lokleltl 'd' 

h .dt til T.d·Pg,CI. I<'t.fln Frk. A'lOa 
Ostl'lgacl'd. IIunlrJp, bl' \\-

lil.· 111~ .':'u...... ."~._-_., 

maa a nbl'fales til Bc folkningen~ ,lo r-
,te Bc"aagenh ed. 

Bombeeksplosioner paa 
Landlyst Teglværk. 
Ovnen, hvori der tørredes 
Generatortl'æ, blev del-
'Io;"; ødelagt. 
Teglovnen vet! Landlyst T E>)';I" ærlt 

Tor p ved Thisted, der ejes af T e!!:l · 
værksejex: Brix, er i Aftes delvis "d ... 
lagt vcd flere Bomhecksplosioner . RI 
godt 22 ble" 2-3 Arbejdere, der pa 
<eue FyrH, a f t re revolyer bc\'1Cbl\e 
)læl'ld kommånder ct t il at forsvi nde 
OVeT de tilstødende :Markcr og sland 
Trafikcn paa LandevcjE>n. Kort eft 
lod to kraftige og cen mindre E kspl 
sion fra Teglovnen, Sten og Mur'Lro 
ker blc\' slynget mange Il undrcQ.l II 

t ter omkring, og d~ østlige Ende 
O,"nen sank i Grus, Taget: over dE' 
Ende af O '!len blev blæ t bOTt, ae h 
Omen tog betydehg Skade 

Arbejderne havde faaet at vid 
der \;hic blivc lagt en hah" Snes li 
ber forskellig stedeT i Ovnen o 
Sprængningskommando Ogor' nu 
find(' og u kadrliggør de lKk ~ks 



1Il1 n' ({(' .... tillll·PI·llI/-{ af 
I'kl'll. Tl'guingl'lI ,it 
,l'J"Jt1psll' Fn·mtitl. Bombeeksplosioner paa 

Landlyst Teglværk. 
Ovnert, hvori der tørredes 
Generatol'tl'æ, blev del· 

s led . 
"h 'nnl I's,,1 i TI! istl'tI 
'Iag i Tidt'll fra l ;.10 
Ipr i Sat to Gnllgp 
\IHl'mlilslclJHI. Ilf'JIl

:, l:; og J.3;; I il 1,l O. 
Il illgl'J', llH'n del' ~kl'
'gl..'t. 

, Sygdomme 
Kølvand. 

IniJlgsfol"t1lling ha\'
~ (Il JlH'gpt aJdtll'Jt 
smudel paa Sycll/q 
Flæg(' Lp'; f F o! h. C', 

smit~omml' .s~g

i KU"·<.111(1. Tils/lIt-
I • 
' . a l LO/W/PI'IIl' ,-et I' 
iI'''orm., Frk .. ·.\nna 
'ndn'll, bud \','1-

~pdp nlPu l'n 0111-

~edl' LeYl'Y il kau r , 
l og kom dt'rpftrr 
~ nw, dpi' og'scta i 
l ' ,. il jl' Illllll.'. . \ ll1 t ._
'l DiftpJ'lC'D, ·dPI" 

arlig" .. e Tilfælde 
an hal' [nat't et 
il at f"rl'b) gge 
{lil. OPIl f'p i rlp-

. angriJlt'r lI.i,'r
an. i (.It> sid ..... tp 
. Irige alyul'iigl' 
I' \'i i SIlIConu-.. 

vis odelagt. 
Teglovnen vcd Landlyst Teg-Iværk i 

Torp ved Thisted, . dcr ejes af Tegl
værksejer Brix, pr I Aftes delvis ..,dc
Jagt vcd flere Bombc<,ksplosioner. KI. 
godt 22 blev 2-3 Arbejdcre, der pas
<;eo{' Fyret, af tre revolverbevæhltcdf' 
Mænd kommanderet til at fOl'svillde ud 
over de tilstødende Marker og standse 
Trafiken paa Landevejen. Kort efter' 
Iod to kraftige og een mindre Eksplo
sion fra Teglovnen. Sten og- Murt,rok_ 
kel' blev slynget mange HundredL Me-

, ter omkring, og den ostlige Ende af 
Ovnen sank i Grus. Taget over denne 
Ende af Ovnen blev blæst bort, og hele 
OVl1€'n tog betydelig Skade. 

Arbejderne havde faaet at vide, at 
der vilde bli\'c lagt en halv Sne-s Bom
ber forskellige Steder i Ovnen, og et 
Sprængningskommando soger nu at 
finde og uskadeliggøre de ikke eksplo
derede. 

Paa Grund af Rrænds(>Jssituationt'n 
hrændes der ikke Sten i Teglo\"nen for 
Tiden, me.n der tørres Generatortræ~ 

Lufttrykket fra Eksplosionen har 
anrettet en nel Skade paa nærliggenrle 
Hu~e, der hl. a. heboes af Arbejdere 
og Funktionærer ved Teglværket. In
gen Mennesker er kommet noget til. 

(RB). 

Slore Togforsinkelser. 

.lftl'lltol':"l't, d,'1' ~k~J \ "'i',, I Til"t .. " 
1\1 ~:!.1I, naal'd., i (jaal' Ikkll 11\'11-
gt'rl' ('Ild lil ~tl'u"l'. Ol!" tid \~n'p:o) 
fortil III TIr i.t"t1 dl Gang i Eftel'lllld
da r • 

vorer. 

S maa Silde 
Dcl' har hi. 

ster af Sild 
Grunden her 
des de sidste 
kom Baaden( 
-200 Pd. Si 
det milde Vj 
Fangster op 

Ejendom, ha 
Fru V. Ja 

~jn Ejendom 
MøbeJhdl. P 
ror 16,700 K 
Lmd. M. K 
Ejendom pa: 
1~ Tdr. Byg 
Jensby, Ett!' 
Besætning Il 

deler er ordl 

Lørdag dE 
~jerg A n d 

l Frøstrup, 7' 

T 
Kontorru l, 

II! a r k e r, 
Ansøgning I 
gen af Mari 

N 
er paa Maal 
ln,7 mm. Il, 
har været ~ 

Vilkrs{ 
afsluttede , 
O visnin 



"n
aI unge 

led under 
og an-

ForhOld 
udspillede 

j en 
har vre-

i Thi-

PAOe.~ J lUORoeN T"rtd!iR' den 5 
.April Aa"!15 C,5 Da.g, Rul 270 o-ge 

SOLENS Opgang b T. J3 M. N~d,.ng 
19 T._53 M. 

--

v.gen~ I.ængde J.J T 20 M. 
Dag\'n lilta,!{en 6 T. 27 M • 

.."AANENS OpgllJ1g J T. 18 /It. 
- . 

M,ORICEL.<EON1NOSTIDEN er fra den 

2. April - IS. April J{L 20.30- 6,00. 

AL1TOMOBIL-. VOON- o, CVKLE" 

LVOTER tændcs Kl. 19,41 Efh'1. 
THISTBD den .c April 

Dødsfald. 
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Bomber paa Landlyst 
Teglvæ1'1< . . 

Onwn stærkt beskndu:"ct. 

Gennem RitZ8Ug BUrL'8U med

deles: 
Teglu\"T1en ",ed Lnndlyst Tegl-

\'æl'k i Torp \'ed Thisted. der 
cjcs nf Teglværksejet· A. E. BJ'ix, 
blev j Af Les delvis odelngl ved 
flere Bombeeksplosionct", HI. 

'11 den 
godt 22 blev de 2-3 A,"bcjdere. 
der passede Fyringen, af tre 
re\'olvedJCvæbnede Mænd kom
manderet til at forsvinde ud ove" 
de tilst.odende Marke!' og standse 
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Tl'afil(cn paa Landevejen. 
1(orl efter lod io kraftige og 

cen mindre Eksplosion fra Tegl
værket. Sten og Murstykl<cl' blev 
slynget mange Hundrede Meter 
omkring, og den østlige Ende af 
Ovnen sank i Grus. Taget over 
denne Ende af Ovnen blev blæst 
bort, og hele Ovnen led iøvrigt 

betydelig Skade. 
Arbejderne havde faaet at vi· 

de, at der vilde blive lagt en halv 
Snes Bomber forskellige Steder i 
Ovnen, og en Sprængkommando 
søger nu at fjnde og uskadeliggø
re ild,e..,ksploderede Bomber. 

Faa Grund af Brændselsknap
heden brændes der ikke Sten i 
Teglværket for Tiden, men der 
tøl,:es Generatortræ . 

Lufttrykket fra Eksplosionen 
har aJll'ettet en Del Skade paa 
nærliggende Huse, der hovedsa
gelig bebos af Arbejdere og 
Funktionærer ved Teglværket. 

Ingen Mennesker kom noget til. 

Statens Jordlovsudvalg kober 
Gaard i Od by. 

Gdl'. Knud Nielsen, Solyst i Od· 
by, ha,' solgt -sin Gaard til Statens 
Jordlovsudvalg. Arealet er 53 Tdl'. 
Bygsdl. Besætning og Inventar 
medfølge,'. 

Skovparcellen, Areal ca. 30 
TrIl'. Bygsdl., er samtidi videsolgt 

Ulykke I Rels. 
Dreng fatlet I{mniebrud 

HjernerlstcL'iC '\'t,'d at rald~ .~ 
, -ogn. at I.!:I\ 

En 9 AHr glo Run af Gdr 
ren ~"l"{l~~en. AnR'll;Urd i it~ 
var I . GIUU' EflenrnddaJ:t'li rnf,. 
Karlen l !\larlum og lwO"l da til t'<\ 
frdde ned fra Vognen og ned rn at 
lem Hestene. Den ene af d' I.!\~ 
sparkede ud og ramte ham f\1~1ise 
l Hovedet. Læge Heltel' hlev il 
ka1dL og del vist.e sig, at l)re1k 

gen havde fa.ael Kraniebrud l'j. 

en lIjernel'ystelse .. l Falcks SOk 
gebil fortes han tI l Thisted R'Y~ 
gehus. • ~-

Thisted havde Flyve rvarsel 
i Gaal' Eftel'middags fra RI. 17 37 
til KI. 18,10, og i Nat var d 
AlarmtiIsland to Gange, f0r8~ 
Gang fra Kl. 2,09 3,15 og and 
Gang fra 3,35 ti l 4,10. 'D 

Store Togforsinkelser. 
Der er i disse Dage store Fo 

sinkeIser paa Jernbanerne. A~: 
tentoget, del' skulde være i 'thi_ 
sted ve? 22,30-Tiden i Aftes, var 
endnu ,kke 1 Dag til MIddag af. 
gaaet fra Struer. Faa Jernbane
stationen i Thisted oplyste man 
at Toget sandsynligvis vilde ar: 
gaa fra Struer ved 17-18-Tiden 
i Dag og saaledes ankomme her . 
til med ca. et Døgns Forsinkelse. 

Den slore Indkvarleringsøvelse 
i H urup 

der sku l de luwe været paa Lørdag 
er udsat til Mandag. 

Vestervig-Agger Sogne· 
rllad 

holdt i Gaar Møde. Rep ræsentan
terne for Thyborøn var ikke nauet 
over til Mødet. 

Der var Forslag fra Skolekom
missionen ang. Omlægning af Sko
legangen midlertidigt for de Bom, 
der besøger Centralskolen. Under
visningen foregaar dels i Teknisk 
Skole, Missionshuset og Forskolen. 
I Sejersminde fortsættes Undervis
ningen uforandret, og for Aggers 
Vedkommende el' den henlagt til 
Agge,' Forskole. SkolediJ'ektoJ'atet 
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I Overordentlige Foranstaltninger. \ 
SKARPSKYDNING 

i!- VærneRlaglen afholder PredBg den 6. April I Tiden KI. 13-15,30 Skarp-
økydnlng I VOfllpør med Skudrelnlng Indtil 2500 Meler paa Søen. •• I. 13 -

,.IO,ao. 
lidseR. BEDSTED 

Eller endt Kursus pas Malerakolen har undertegnede Ira Dags 
Dato overiagel afdøde Malermester Carl Sørensen' Forretning ug 

'". anbelaler mig herved til saavel nye som gamle Kunder. 
,~ &0.01 •• 1 E. Nymann Weje. 



er
ml 
en 

-

.L'/J-~----- - - -- - -~"-------"""'VC uu ttffia.--
Davids :31. Salme. 

Ved Graven takkede en Søn for 
Deltagelsen. 

, Thisted havde Alarmtilstand' 
i Aftes fra Kl. 22,26 til RI. 22,44. 

Landboforeningen .. Nordthy"s 
Fodermesterkonkurrence ," ' 

for Vinteren h nu afsluttet med 
følgende Resultat: 

-- 1 __ :1 Cl.._ .. ~a]_ ........ _ .... _ V..3 ~ 1~ _.,; A I 
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Trafiken paa Thybanen 
el' endnu ikke i Dag kommet igang 
og der har nu ikke kørt Tog paa 
Banen siden Tirsdag. Udsigterne 
til, at Tl'afiken skal komme i 
Gang i Løbet af Dagen synes ikke 
at være de bedste. men man han
bel' dog paa at kunne sende Toget 
KI. 15.05, selvom det maaske bliver 
med Forsinkelse. Toget i Morges 
kom ikke af Sted og maa helt af
lyses. Som omtalt havde man ven
tet i Gaal' at faa Aftentoget fra 
Th'sdag igennem, men heller ikke 
dette kunde lade sig gøre paa 
Grund af Afbrydelser paa Stræk
ningen. Man .haaber dog i Dag at 
faa Togstammen igennem. Lader 
det sig gøre, vil Forsinkelsen væ
re paa ca. to Døgn. Toget vil med
føre de Rejsende, der siden Tirs
dag har overnattet i Struer, saa
fremt de da ikke har skaftet · sig 
andre Befordringsmidler. I Thisted 
har man ingen Personvogne, saa 
man ikke herfra kan sende Tog ud, 
og det er da agsaa begrænset, 
hvor ,langt de kan komme. 

dl'ing 
ikke 
skede 
var d 

Stor Brunkulskontrakt. 
Entreprenørfirmaet Høje-Kri-

stensen, Hurup, har i Gaar under
tegnet Kontrakt med et Brunkuls
leje i Sdr. Felding. Kontrakten 
omfatter Optagning af 65,000 Tons 
Brunkul til Millionbeløb. I Kon
trakten har Høje-Kristensen forbe
holdt sig '500 Tons Brunkul om 
Maaneden at levere i Hurup, 
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Overordentlige Foranstaltninger. 

Værnemagten afholder Freda.g d. 6. A pril i Tiden fra Kl. 13-15,30 
Skarpskydni ng i Vorupør indtil 2500 ro paa Søen· 

-~---. - - ---"---

nygifte 
i Arresten. 
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K " b e n h a v n. Sekretær Max 
Clausen blev I OUf Kl. 11,30 
fUndet dræbt ved Skud J alo LeJ-

d Prø- lighed Jensløvs-Tværvej Il I 
it med 

Skue. Charlottenlund. Liget bragtes iii 
omsen, Sygehuset i Gentofte. 
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Sorgløshed under 
Flyvervarsling. 

I o .. , J!" efmidd'll hBvde Thi
,led Ily IO O.n"o: flyveru rl llnq. 
Od v.r ede hvel 0.0" lIun ell 
korlere Tid, men '8",11f1 Il/o ,de 
S l,enell ' U fud en Ikk t " ollet. terre 

Indl,yl< p .. " olk . Færd.elen i 
O.de' l11! ' ortllllk Il.n.ke normlU, 
Mlldr e klrle m ild der u Barnlvogne• 
HIndelen j E!utikerne 'orcllik de 
fre.le Sleder . orn l.edv.nll/f. OH i 
del hele t'III1' lod min. l om om 
Krig.bell lvllnhllde,ne overhovedel 
Ikke vedkom Ol . 

de 1)lI. dlll I<. v.nt. P.nkelle Over
. krlder.llr " U d og hmdd Sted, 
og I dll , 1111111 OIHe flr 'ler b"cvlln 
lukke. Inr O.uero hU' t,~ I r l .... 

Ie 

Oll felll N.rln" , drivflfldr. l) ,el1l 
,I ddvl 
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De nye Jagttegn. 
Æodrede Realef for 
erbvervelseø. 

Det er l ide" del døn.ke Politi. 
Funklioner ophørte breven .lIni"
dertgl i Thilied, .t man g.nlke 
Ignorerer de Be.'emmer.er, der 
IrI den d.n.ke SIa'. Side er givet 
med del FormIII II I "kre Belolk
" ingen bed.1 mulig' under eve"· 
lucIle Kflg.handlinger Og der I r 
m.ute ikke nogel al gøre ved 
detle Forhold. Der .ynu ab_olut 
at .kulle .ke en Ulykke, indeu 

For Flnll llYl!I,el 19"5- 4b ka n 
JlIgllcgn løMea pal Kr edallonlorerne. 
M,n Mk.l med bri"gc Oub .. Ucll 
'ellet ,ndell behørig Legitimalian. 
I fkl ,idIigere Jagttegn, ReJlcp" 

Polk reagerer. 
Der .ker Jo ingen Ting • • iger 

Polk. Der er ingen Flyvere, dll' 
er da de l bare Pjat med dille 
Sirenevaralinger. 

JI, ja - i Our blev Hundreder 
al sUierede PJyvcmaøkine r iag Jtagel 
over det nordlige Jylland. De Vllr 
Thi81ed nll nær. at de p88 el hl lvl 
Min ut kunde ha ve været inde over 
Byen. Og aelv Dm M8Ikinerne 
beIandi aig J. Eks. over Aalborg, 
kunde de paa laa Minuller værc 

over Thiøled. 
f!n ung Thistedbo, der opholder 

' lg l AarhuI, lorlalte forleden, al 
han en Dag lor læ ngere Tid sid en 
gik paa Oaden i Aarhus. Der bit:\' 
blos.t Plyvervlrtling, men han blev 
gasende. idel han .ynfn, del va r 
noget Pj at. Der vllr ga nøk e frede
ligt og ingen flyvere al mærke. 
Men lige i el Nu slog liere Mal kiner 
ned, og Projektiler og Bombesplin· 
ler haglede i Oaderne. Mange 
Menn elker dræblea, og d el var et 

eIlII' Førerbcvi', og hvil Jagltegn' 
I",.eren er Kredøkonlon:t ubekendt. 
skal An,øgeren medbrll1j{e en paa 
Tro Oll Love Il lgiven Erklæring om, 
hvorvidt vedkom mende hllr været 
Itrllllel oR denne ~rklæring ,kai 
være ',tteJlerel .1 IO tro ... ærdige 
Pell~oner der nøje kender d en 
pll8gæld~ndel Forhold. Endv i~er~ 
sllll l medbringes cl Fotografi III 
Ind klæbning i Jagttegnet. 

Jagttegnet kan rekvtfer~a .kriftligt 
og Begæ,[ngen mØl d. Indeholde 
tydelig Angivel.e al An.øgeren. 
Sti lling og Bopæl og m .. Io udcn 
de nævnle Bevlshgheder m. m. 
være ved lagt lædvanligt Gebyr. 

Hvis del drejer li" om 2 Kr.a 
Tejln. der økal udstedea III en hot 
Ejeren bc.ende Søn eller Svili/erJøn 
som gæ ldende tillagl pøa fjerens 
EJend~m, akal der Il ll ige 'ølge en 
Erklællng Iru EjerelI om, øl han 
ikke aelv vil udøve Jaat. Hvis det 
ang .. . r 5 og 10 Kr il Jagttegn. skal 
der givet Opl}lning om det lejede 
Jagtarea ll Matrikulsbetegnelae oa 
Større l,e, og økal Ja~ltegnel tillige 
udstede. tit en hOl e jeren boende 
Søn eller Svigersøn aom gældende 
III Jagt paa Ejerens Ejendom. skal 
der vært. en Erklæring fra Ejeren 
o m, øt hin Ikke telv vil udøve 
Jagt. 

Spøq:!'ukemaet paa Jagltegn lor 
1945-46 Ikal i ud lyldt og u nder· 
skrevet Stand afl everelI pu Kredø
kontorel lenelt d. 15. Aprtl 1945. 

rentTilIælde, al d en ungeM and ikk e und .. Sangerstævne ud •• t. 
blev raml. I kan fro, jeg kBn linde ArbeJder.Sangkorene. L.nd6langer
Tillluglltummel herefter, sBgde han • • lævRe i København er ud .. ! til Som-

Vi hlBber alle, al noget lignend e meren 19W, 

ikke aker paa vore Breddegr. der 
og mauke er Sand.lyn lighe de~ Ny ParUlormaod J SkJoldborg-
heJler ikke til Itor. Men naar Kallerup. 
føren er i Luften. og det er den, Sk j?ldborg-K alleru p locialdt! m . 
nllr Sirenerne lyder, la8 gør man Porenmg ha~ hold t Oenerallorsam· 
dog klogt j al lage nogel Hen.yn Img. Bere~nmg Oll Regnakab god . 
detJiJ O . kendte • . Til Form and nyvalglel Kr. 

. e dansk e Myndigheder Brogaa rd, Kallerup og til Bestyre]· 
har . p~al8gl Ol aUe al iaHllage l en valgte. M. Kri stenlen. Skjo ld· 
POr~t~llghed, og det er ikk e rigtigt borR, H~lger Th omsen, Skjo ldborg, 
" 1r1 •• dtaæUe alle Henayn . før st og LaufJ da Andersen, Skjold borg. 
og Iremmnl aynu møn lo, il KUBere.ren Chr. Hanfle n, Kalle ru p, 
Mødrene allulde l e al 110 b og ReVisor A. C hr. Pa ullen, gen
lad mme orl veig ies. Mldut Nielaen, Skjo ld· 
ra a erne med deres Barnevogn . borg, genvalg tes s om Repræøe n

S."ulde der virkelig IlIe nogel, bør tant iii Thilied Sociald emo k. ra t. 
VI .etv have bidTlget iii al give Martin Krilten.en , S kjol dborg 
Ulyllken del mind.! mulige Omlann. og Chr. Hanlen, Kallerup, nYY8 lgle~ 

Ilt Itl Kredllrepræs enlanler. 

Lukket for Oaøleo. Avl.forslnket_. 
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Thi.tedboerne har gennenagu
ende IIlarel øig Ilnl med de ned · 
Iklarne Ly •• og Ourahoner. Man e 
har endda holdt .ig betydeligt und~r 

Grundet paa Traftkfof Rtyrrelølrnc 
kunde vi de, vlllrre ikke I GIOf ud.ende TI 
Thl.led Soc1aldemokret III normal Tid o 
Bladet blev lonI udlllndt I Morges. . ml 110 
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Gaut' I·:ftenlliddag. 
C' L,ul'('t' K I e l' k c-

og i KII'kr/1 tnlte 
I'-J l' " s p n ud fra 
J, "1'<1 GI'a\'~n Ink
'guurd lur d"n stu-

e njerg A n d c T

ostrup, fylder 7:; 
tinr BjC'rg hnr \', _ 

r. Hend ',,"ri, 
n, ha\ dC' i >lI Ti j 
r kv og kOIl Id 1\ 

To Flyvervarslinger i Thisted. 
Thisted havde Flyvervarsel to Ganl!'e 

i Gaar Eftermiddag, IJer Hlr dog kun 
~n halv Snes Minutter imclln,l hver, 
og hele Alarmperioden varede ca, 
hah'anden Time, Sircllernp lød Kl. 
Hi,:lO, Afvarsling 17,14 og anden Gang 
17,24, Afvarsling 18,00, Der var paa 
et vist Tidspunkt stærk Overflyvning 
lige Syrl for Thisted, men der skete in
tH uS!I!,I\'an ligt dr'rudover. 

I le to \'arsling perioder fulgt .. saa 
tæt paa hlllanden, at drr ikke kunde 
teleialil'res i )Icllcmrummet. 

Fiskeriforeningen 
for Thisted og Omegn 
Iwllll G I r HOl mIlO I ø t \'Ild-

men ingl'n 1[,,11 
Falck sl""htc dl 
ti l Th ibtcd, 

Mange L.A.B 
Vestervig- J 

L,A,BoS Am 
J o r C h, Nyko\ 
stcrvig, hvor I 
ling merl Besk 
neraadct og n 
boforeningen ( 
i Kommunen , 
Forhaand ann 
ArhE-jdcr, og 
neassistenter 
til at faa d, 
anmeldt. Del 
Grundforberlr 
O.S'\". efter de 
eftcr hvad 
SchelJ c OJ 
Arb('jder, d 
sæth'l e. DC'T 
I tandsæ tel 
men und r B 
Il. t. later; 
d ro ikke ind 
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I OVERORDEml8E FORA.STlLT.II~ 
Værnemagten 

afholder 1-'I"OO&/: den G. A(.ril i Tiden fra 'KI, 13--15.30 Skarpskydnlnc 
\'orupol' indtil 2;,f)() Metf'r fra Soen. 

Vedrørende Æhdring af Makl\imalpri erne paa fo"ladti k. 
T '\ft.HM ul fi 1:'1 i 1.0\' . 'r. 172 re! 28. ,"J\'en,1>,'r 1'1I:! om Pri er 'n .• 

!fr. Lo\,al\onlnlng Re ~1. . "o\"("lllhtr l!ll t tlUl J'urLt'uKd ur n -'nh- ..... 
har I'rl kOlltrolru~dtt hr'l<'ml. lit Prl dlrt"k",r Iris ll(,kcu/llAor'lot C 
1. Juni 11113 'rdrnrcnde 1 .. k5hnalpri er.r . l-IlIdll k nd,,· om 'olea! 

Ma" Imnlpr' crn~ for I"\'cnde 0ll IrHlld pal,kel Hn,l pæU r \' II s..; 
Ira l)clpillbt Ul l'orl>rugcr j Morknbtnha\l\ ... ·lIdre hl. ~ 
1. Sorttrlng •.•••••••.••••.••.• ·•· .. ··•·•··.··•·· •. 3.~}O '·r. pr." 
2. • ......................................... '2.m " .. 
J. . .......... ' ............................ . 

f nit IIf 'rck l l \ kitti Ild r: 
2.2- - • • 

Hd Rig Df I tnu I ,ud paU; l Redsp ll~r -!tit 
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Smørtyverier paa. Hvidbjerg 
Mejeri. 

d ... n"rll~ I",m 
,.011' hu,. 

Ung Mej ... rl,,! "tiu! :W kg Sm"r 
om Ilgen. 

VHgI,v"' I' IH'! i l!vidbjunr ,mholdt 
1 Aftell ., 11 ung Mejeri s t, Sigfl'ud 
Chr. Kong .. guflnl, del' s tllmmer fra 
J cgindo. Og h:.vdu Pinds pnn An_ 
dc!luncjf.'l·it!t i Ih'idbjC1X. Mlln huv
dc pua huns Væl'elsc fundet en 
Kuffert. der lndehold~ 16 kg Smar, 
hVOl'fol' mlln anmeldte Sugen ill 
Vnglvæl'neL Han bistod, a~ hun 
Igennem halvandet Allr ugentlig 
Jl.avde taget ca, 20 kg Smol' eller 
blsvlIl'ende Mærke!', Smol"rel Og 

i'lIlI.!!'kerne havde han solgt hl 
fr~lI~mede, dels mod Penge, dels 
SpInlu" ellel' Tobak, Den unge 
l\Iand blev efter TilstnIleisen ind
sat i Ves1el'lig AITest, hvor han i 
Dng fremstilles i Grundlovsfol"hoi'. 

mod J\ (It" OK 
." Ol{ h:ol' gik 
cc IH>" d(m. 

I ' "'lil r ,('" ", 
hOIl dePI, " nl1 

on!1 t9lf. j " , 
le t Ul' \~l net
licn relte l:l o-
tUl 3111lsnHUlt 
Isus. ~aa(1Il1l 
t fru Ta .. sus. 
l 
I se, ~an be-
an!:,l til nt 
d(!i fal" rig

:e)sc, og hll11 
' I ~b tid!i
h~~1 kæl'-

!!J(beder: 
til ilBJinde. 

etfinde!" 

ItVh:m so
il,om. 
n!] ' ,Te;sU 5 

v hos det 

Slore Lu(tv/Cms~)\elser planlagt. 
Ef te/' hVlld Ritmestel' Ei1skou 

Jensen oplyser, el' der til den nær
meste Fremlid planlag~ Afholdel
se IIf Luftvrcl'nsøvelsel' saavel i 
TIlis/ed som i S()gnekommunerne. 
Det bliver Øvelser, hvol' Civilbe
folkningen ikke sknl inedvi"ke, men 
udelukkende de, der har en eller 
anden Funktion indenfol' Luftvær
net. 

lJg ban

. 11 hører 
(Ol' mig, 

l 'fhisted er tillige planlagt et 
Kursus for samtlige HU.'Ivagter. 

holde 

s de to 
e saa 

bilede 

op-

Vej
med 

r ti! 

!Hm 

for 

Bcrl'(/skabslIrbcjder j Vestervig 
LARs Amtssekl'etær Jork Val" i 

Gaar l Vestervig, hvor han havde 
en ForlHllldling' med Sogneruadet 
Be.redskubsudvalget m, v, fol' at 
fOltsætte det Arbe,'de d "dl' , S ' en I Ige
l e ekJoetær havde begyndt med 
Stør.st Interesse syntes der at sam~ 
le Slg om Tilskudslovene til Lund
bruge~ til Hjælp ved Mergling 
Dræmng • o, s, v., men der var Enig-
h.ed o~ at fna Planerne færdige, 
saa dc strakll kunde tagc>! i Brug 
naal' det var nodvendig. ' 

Togforbindelsen naaet -
• Igennem. 

S tOl' M d A ICng c "is- og Rre\'po!o11 
Ilnkommet j NnL 

f' I Nat kom del' AtlCl' G:llll{ i Tra
lkcn pan 1'hyhancn cfh!l' cn Af

hl'ydcJt.lC', dCI' har VIIl'('t Ridt'll TirA
flap', Vf'd 2-'rifJf'fl i Nat :tIlkom fld 
ToR', dl'r fikuldf' hlIVIl V:l'l'I'L hf']' 
'I'il'sdnJl' Aftf'll r!('ll . ' , 

To Eftermiddags_Flyver_ 
varslinger. 

J\1o.nglendc Respekt ror I"ar"'signa. 

"Malr. 
s~rup 

I ..... no;, 

l)et rgcn i Gml!' Efter~iddugs bh ... _ 
sles de .. Flyve\'v:1!'sllnRer i 1'hi_ 
Ilted, Erte .. nt en Sirenu i DrngK_ 
b!ck ved godt l6-Tiden havde blfl!fll. ""na 
AIIlI'mt!llll/lnd blllv der givet Fly_ 
\'UI'VIII'Se! i Thisted KJ. 16,32. Oen 
vlltede til KJ. 17,11, men [Ken KI. 

lev 

17,21\ blev de,' givet Flyvel'vl\!·lIel. 
Denne afblæstelI KI. 18,00, 

Disse lo FlyvervarIIlinger fnldt 
lUla et Tidspunkt, hvo .. der var 
mange l\lenne~kcr pan Gader_ 
ne, undersh'egcde endnu 
engllng Folks manglende Re~pekt 
for dissIl Fal'ellignaler, der tilmed 

m,. 
sen, 

lld, i GaaI' understl'egedes af lave 
Overflyvninger. Det er' efterhann_ 
den blevet sandtl11 i 'l'histed, at' kun 
meget fau føler disse Flyvervars
linger 110m et Advnrselsmoment. 
Langt, de fle.ste l\rcnnesker, der op
holder sig paa Gaderne, bliver p;an
ske rolLgt gaaende og foler Vars
lingerne som en interessant Af
veksling, Det flan mnn tydeligt i 
Gaar og intet kan være mere for
kert. Del' eksisterer et Forbud mod 
Fæl'dsel paa Gaderne under Fly_ 
vervarsling, et Forbud, der ikke 
kan indskærpes stærkt. nok. 
, Tidligere val" det saadan i Thi
sled, at de flesle Mennesker under 
Luftalarm sogle Beskyttelse, me
dens eBerne patruljerede og over
yaagede, at Bestemmelserne over
holdtes. I Dag ser man det modsat
te Forhold, idet LBeme nu sidder 
inde paa deres Poster, medens Bor
gerne spadserer paa Gaderne! LB 
og i denne Forbindelse Vagtværnet 
kun ikke skride ind overfor Bor~ 
gerne, idet de jkke el' ti!lagt denne 
l\lyndighed, Der er kun Borgel'lle 
selv til at holde Justits. I Thisted 
gOI' de det meget dalll'ligt - ind
til Letsindigheden el' endt med en 
Forskrækkelse, 

Fjerritsh~\' Kommune yder Præmie 

for Forudbetaling af Skat. 

T Fjenitslev Sognel'nads sidste 
.l\locle vedtoges det nI ~.'dc SbHe
yd('rllC en Kontantr~lilt\t \1:\1\ :1 pCt., 
dersom de i April Ml\nl\ed indbe
tIlIt']" 1ll'lc d{'t Belnb, de i Skatte
lI!11't't ]!'J,16- 46 skal udrt'd(' i hom
IllUnl'lIk~lt. Da April K\'urlal Cl' fOl'
fll!I]('ll lil Retlllin.Q: i April l'Ilalllll'd, 
1111\'('\' dl>1 n>l'It ' 
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f. s Skoler 
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·mmunen 
' Isen fOl' 
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Togforbindelsen naaet """'" 
igennem. 

Stor Mængde A"is~ og Bre"pos t 
ankommet j Nal. 

l Nat kom der atler Gang i Tra~ 
fiken paa Thybanen efter en Af~ 
brydeise, der har varet !';iden Ti rs
dag. Ved 2~Ti rlen i Nnf ankom det 
'Tog, der skulde have vw ret j1el' 
Ti!'i::daEt Aften efter (len største 
Forsinkelse, der vist til Dat.o har 
været paa T hybnnen. I Dag er d et 
JO "togløs" Dug, m e n der afsend~ 
tes KJ. 7,35 i }\[orgc.s et Godstog. 
Det nanede imidlertid ikke længere 
end til Humlum, hvor Banen var 
afbrudt, Man haaber dog at faa 
Skaderne udbedret, saa Trafiken 
fra i Morgen kan være helt nor
mal. 

Pos tmester H o v e oplYRer, at del' 
med 2-Toget i Nat kom en mægtig 
Post hertil, nemlig saa at sige he~ 
le Brev- og A vi spos ten, medens 
m an endnu mang ler de fles t e Pak
ker og bl. a. ogsaa Brevene fra 
Postg irokontoret. Der var alene 14 
Sække Brevpost, saa Personalet 
har haft en travl Nat med Sorte
ringen. 1 Morges var m~ll1 med en 
mindre Forsinkelse klar til at brin
ge Posten ud til de ventende Bor~ 
gere, 

Amtsvejvæsenets Licitationer. 
Thisted Amts Vejvæsen hal' 

holdt Licitation over Landevejsar~ 
bejderne for V. Hanherreds Ved
kommende, Der skulde udliciteres 
11 Parceller, men ku n fol' de fires 
-~ .. 

for Fon 

I F je l' r ils l 
Mode vedtos 
yd erne en K 
dersom de 1 

taler h ele d 
anret 1945-
m uneRkaL D 
falden ti l Bo 
bliver del l' 

ll e faal' fol' 

Eje 
Aage Kol 

Gaard "BisI 
Areal 40 1 
Skp, Hartk 
Besætning 
Peder Ene1 
75,500 Kr, ( 

Peder C 
Ejendom p 
Areal 29 
ven dig Be 
Chr, Saug 
Kr. Overt 

InspektØl 
solgt sin ~ 
Lars Koldk' 
Overtagel 

Disse tr 
ved Marti 

Va 
anholdt i 
boerne i 

'der laa ~ 
en Ejendo 
knust en 
med at l'i 
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~·;i.~I~ ; I. qverordentlige Foranstaltninger. I 
ed Bro, SKARPSKYDNING -Værnemaiten afbolder Søndag den 8. April 1945 KJ. 14-11 Sk.rø.kydnin~ del. 

lb. 
g den 
Roya l. , 
Ideløer 
I Por· 

i Hanlied. Skudretning og truet Omrude : Hsuted - Saarup. Ved daarligt 
Vejr afholdeø Sk.,arpøkydnillgen Møndsg den 9. ds, 19Cj umme Tid og Sted. 

• d Fagforening 
- THISTED-

n 8i n, afholder ordinær Generalforsamling Søndag d. 115. da. Kl. 9 Por~ 

laen. midiag paa Holel .Aalborg'" med følgende 

ole I Dagsorden, 
• , 1. Protokol og Bere tning. 

tJder 2 Regnskabet. 
' . IO 3. Ponlai!: fra Bestyrelun. 
. 'I 4. Valg af Formand. . _ ..... ~ 

"i V .. I~ .... f I) A._ ...... l ........... ,.II ... m_~~... .. ______ _ 
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Tid før Bø-
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var til 
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'OVERORDENTLIGE FORANSTALTNINGER \ \ ~~~~~~~~n 

Fragt 
Skarpsk ydning. I I_la_v_n_. ---I 

Værnemagten afholder SØndag den 8. April I!Wi RI. 14-17 Skarpskyd-, Sko ldb 
ning i Hansted. Skudretning og truet Omraade Hansted-Saal·up. Vp,\ daar- I 10 
ligt Vejr afholde. Skarpskydningen Mandag den ~. April 1!)45 samme Tid Licitation 
og Sted. 

KØBENHAVNS BØRS 
OBUGA T10NSLlSTB. 6. April. 

pcr. K.bo Se J,er 

41/. Sanerings!. . 2. S. 1938 103.00 104.00 ., 

()u.>dag den 11. \pl il \IP i TI.·_ 1 

sI ·d: Frk. lill:;:. h Id \\' tll'ga'll'd, 
lillie/' \, III '~nltI' Ild \k l" ., )_ 

drl'gaa ti. kil" t,·rI. Bq hp adll' _ 

Tirsdag d. 
~ordentoft 
12. ds. Kl. 
Bro. 

. . 
..i. a~v nt 



-

~- Overordentlige Foranstaltninger. 
jv~ 

., 
Skarpskydning. 

Værnemagten afholder Sundog den 8. April 1945 Kl. 14-17 Ska . 
ning i Hansted. Slru<lretning og tru€t Omraade: Hansted_slI.Il l'Jlskyd_ 
danrligt Vejr afholdes Skarpskydningen Mandag den 9. ds. 1l).45 sru

p
. Ved 

og Sted. a:tnme Tid 

Henter, der er meldt døde af Ma
vekrrofter, gælder dette kun for de 
75, mens Resten er døde af andre 
Lidelser. 

Endnu et Offer for Togattent.atet 
ved Hobro. 

Hjertelig Tllk 
for udvist Opmærksomhed 
vort Bryllup. Tak for den ved k 
pyntede Kirke. smu t 

Elna og Carl Aage Lan.eo. 

_._R~. a ~ e _~'-oiS'~~!'Jd!!:~Q~~~_~:~ 
Hjertelig Tak 

for den store OpmærkSOmhed ved 
"'_ 1 __ t.._ •. 1l •• ~ m~I--4:.t ........ ";""~~ 



: rurssrs- OK ~onuncrl!ntte :T 
! ~l ~1~(';:=rI .. ~II~'llI.r /-lItI OLGA f'RED8KILOI! KROGH i 
• N"rtr~ ... '" IH Trh'lun 111 ,lt' III I ....•....•.....•...........................•...... : 

9. APRIL 
Blomater p •• Soldeter-

greven_ 

Private 
Tilflugtsrum 

K o b e n h a v II I AnledniuK III 
den 9 Ap~il vil dl' r i Dall RI Sol 
daledorenrnij'crne Lllndl11 over blive 

i I;ft'udoUltl1c IIlt'U 3 (:!tll/{cr 0U 
dl'lover - BehlH'lae i TøKelllKen 
het/oult·s 110111 een l~hlKe tknl 
ifolue Miuiølerietlf BckcndlR",rel le 
nllflivllø Oll IIprællKtllykøikrc8. 

/I BloUIsler DJ{ KrIllUe P/l1I 
tlu 1111 Orllovc. SUR ledeN vil en 
Dl'pulllliOIl Iru de københavnllke 
Solduledoreningcr i Porll1iddoR 
n~' dlft'RI{C BloOllllcr pno Veslre 
KlfltcRllard ved Mindtsll1wrkel for 
de f"/dnc 'rll den 9 April. Ved 

Mindesmærke laD olierede 
Jjdli~1 i Morge~ 1'11 MlllIIgde Bu . 
k('lter. 

Ved Mindestenen for de trc 
Oendarmer, der den 9. April 1940 
blev dræbr i PadborR, blcv der i 
MOr/lC8 nedlagl Kranse Ira Told. 
dl' par remeniel, Of runscge ndarrn eri-

r ' DansksiIldede lIønder-
jy~~kc I og en Del 
Prlvale, og pua deres 
Oravsleder paa Bov Kirke/laard, 
nedlo,Q'dc8 Kranse. 

ejere er pligtiUe Iii nt lude lorc · 
Inge del i Mua !-10Ilseende fornødne, 
mcn Ilodvtll1diUI T,w aR S0m lUlls 
/o!rlllill udleveret OK muu rl!kvi'CICII 
pan bestemte Blunketter/ der i 
Løbel III B DnKe milli olhenteø pnu 
Ad m I nlatr .. t Ion. bygningen, 
2. Sal mellem Kl. 9 og 11 
daglig. 

AI'bcjdel ak øl være udlørl i Løbet 
øf April Mooned d. A , og Anmel 
del Fe 0111 UdføreIselI il1d~ivel pnu 
øærlille Blnnkcller lil SlIldsinReniør
konlo cl. 

Naar Oodkendel!!c lIR r lundt'! 
Sled udbetales fOleskrevel Tiløkud. 

Undladelse al Ilt Inde Albejdct 
udføre medfører Shllllcallsvar, og 
Arbejder udføres do pRa Ejcflflll 
Re,llllin/o( uden Slatø!iløkud, 

Vl'd en Sl11uk Hejlidclighed min. 
~rd"!I mlln i Mor,c:res de Io danske 
Soldoln/ der laldr under Træfntn
nin/o!en ved Bredevod, 

Ved Mindellledernc i AabelJrl:la 
Am! blcv lier ned JURI Kranae al 
Amtlllllll ~1 Rd8r~l)d Tho mIlen o~ 
Obt'rsII"Jlnant Hrnlz i OverværeIIIe 
a! ReprW llcn tll111er for de danske 
P~Jfcl1rnR'('r 0R Forøvarllbrodeffore. 
flll1/o!l'lll{'. LigtIcdes blcv der ned . 
la~1 , Krun8l' ved Mindestenene lor 
de ~olduler, der fllldt i Haderslev . 

U dlt:verel Arølivni n/o(Rm Illeri IIle 
lorbllver Stalt'IlS Ejendom 02 kan 
IOrl.&rl/lCS tilbage, hvodor tnhvcr 
Disposition herover er lorbudt. 
ligesom Ejeren maa drage Omøorf,l 
Io r, al Alslivnirlf,!clI ikke bcaklldlges 

THISTED, den IJ. ApllI 19<!.i'). 

, .. LutlvIBrneche'en. 

Hundborg-Jannerup. 
N_vnlnge .. og Domemande -
Ibr .... dl: •• __ l;........ Ilr 1:11,,, 

" 



I n/I/N. 0' b,v røl'rm" .. - .. _ __ ",,...,.~ 
Tbl Itd "" KTlvt'. 8orlltr"etnr" POf- ' " ..... 
I Ph ~. ØJ.nd Irt Tr,n.p/u' pn rI .Odrl/ ttmt:l t,,' '/I~: tø' Plrm. p •• Rt"beløbet. R.liantr 
II Thl,/pll 077 ___ u.... I AdR,ni 
Du bier ".I,od .. 

b Ilt Ild e. U.lbI! O T 1G .... 1 o..r eJ'.r- . • 
" r:,.trd III/d 'Ile' ., .ø,. ud .c'~"elll Ve.letll'.de R'/IOt! 

, I 1'Id.IH OIC ... Iø,. /" 1'1I!1I11nt lødelI Blød,,,,, 
rI p;,,!~:~ _ P_d Ih,"-'n pu S,. Torl', Op" ••• e/ 

o.' s",- D '1" til Th' t d K.,,, h. 
tf 8","j. 1Btr9. VI u8 • I 'S 8 • ,tI mt/I 

'dr#' B/nit ..tIrø b.ø "'d"e øæppt 1I".d B/ødg.,., Brt/r/ua • 
II •• dille dtr d'tr. Del berni "'en, 

Bn l' · .. rlg Drea,. Preben HIn. hot de 11 JCHI_. 'til. (ofu,odt Tand., MOfj;fen og Po/bt 
10aer Ir • • 1. HJtm I HO/berg.glde I A.'· ven/e ,I 

• lom edv.n"" dl"" f"J 
' . 
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• -I Royallealret Itlar fra I Aften den 
svenske LyetlPUfllm .Med dlli:" I mine 
Arme", der har høft dor Sukcel I 
Stockholm og København Hovedrollerne 
.om en Direktør og ha", fraaktl!e Hu · 
Itru Ipllle. af det charmerende EI.ker· 
par Edvin Adolph.on o~ Kadn Ekelund, 
hvil Billeder eee over dlue Linier. Dcn 
kendte MelodI. hvle Navn er det eam~e 
,,,m PlImenB TIIel, Iplller en vælenthg 
Rolle I Handlingen, og den synge, al 
den populære Sven-Olof Søndberg. 

• 
I Palæteatret gadr endnu fire Dage 

den udmærkede daneke Pilm .Det bø
des der for", .om har faaet en meget 
slor Suece_ I Thløted. 

Evakuering kan blive 
nødvendig. 

Ogsaa en pludselig- flugt bør 
min være forbered I pas. 

Lederen al Evakueringen inden 
lor Vestre Lullværnskommando, 
Direktør Ohr. R u g e, var i fre
dags ummen med Orlogskaptajn 
A r e n d r u p, der er Ledl.'f al 
Nordjyske Distrikl, i Nykøbing, 
hvor der blev lørl en Række for· 
handlinger med Lultværnamyndig
hederne om: Evakuerings.pørg._ 
maal, og man havde aamlet en 
Række Repræsentanter lor Øens 
Landkommuner og for Evakue
ringsudvslget i Nykøbing for ut 
drølte evakueringsplaner, 02 her
under gav:Direklør Ruge enlRække 
praktiske Oplysninger, 

- Vi har været pas en Rundtur 
over del melie al Landel udlaler 
Dir. Ruge Iii Morn Socialdemo
krat, per er mange, desværre, 
lom tkke har laget f!vakuerinllll' 
forberedel.erne alt lor alvorli'gl, 

fordi ml" h~, hall Pli p • ., d Ollle ... mel.tll, " uel fev Ol,' '''o 
Evakuering lun Jmjdlefli~f . hl~ 
nødveodil(, aR det e, her det tt 

me ,om med en f'?ni"ifl". 'O~· 
t r god t, om min 1,lIe IIU a tt 
de n, men det er .lIltb'letval) 'Ilt 
om del ikke er i Ord«:F' hvil aelt, 

- Hllr NyllebinR ik\;e line 'PI 
oer i Orden lor Ev.kueriflfl: ~ l. 

- _. Jo, de leOlelillle PI. 
lar en pl ,omelliU EVa'Ul'liflgntt 

i Orde:;, meo dtt, VI Kerne :' 
gøre opmæ, køom paa, t r, ,,() Il 
kan komme en e",allue.lifl. d" 

" 

, tI 
kan orme lig aom en plUdltli 
Plugt bort I,a Byerne, og den b.~ 
man være forberedl Pli, lU ml; 
undgaar Kao.. En sud.n e~t. 
lIueriog bliver ikke over de m~R~1 
alor ..: AI,'ande, men nærme.re t 
Spredning , I Belolllningen ov~ 
dl:! nærme.le Llndomla.de . 

Mon hlJ,r ErIarIng lor, al Byelne 
og Trallkcentrerne, Hovednie Dt 
!::lIlMr er d~ tarlig.te Opholdlllt , 
der. Følgelig mau man le al III 
Belollwingen 'pl edi ud OVtr Lin. 
det. De omliggende Landkomrnu, 
ner har allerede lorbt!edl lig Pil 
at tage imod Plygtnlngene, De 
skal væle ind slillt;' pu al klbrt 3 
Opgaver : La:gehJælpl Be'Phning 
og Hjælp III dem , dtr Ikke kln 
lorllælle længere . 

_ Og hvordan skal man III 
lorberede sig pas hurtig Evahe. 
ring? 

- - Man Ilc.al være kler Iil l' 
lorlade sin LejhRhed, medla2endt 
kun det mest nødvendige. D.t vil 
væte klogt al1erede nu at pakke 
en Rygsæk eller ItRnende med lidt 
varm! Skiftetøj, Rationering'korl 
og Værdipapirer . Endvidere bør 
man helst have T0rkoal med lil ti 
Par D'ge. Del gælder om J' have 
saa lidt med lom muligt 0i ani. 
gevel al have del mest nødvendige, 
Denne Forberedelse bør alle tage 
og der Bkcr Jo ikke nogel ved It 
lorberede sig, selvom man ikke 
skulde komme ud lor en EvakuerinII" 

Tinglyste Skøder. 
Pra Strandfoged ErlkJensen, VOTUpef, 

til Savlkærer N. B. Sendal, Vorup." 
Kobellum 800 Kr" Ikke lærllk. vurd. 

Pra Vornmand Jens Søgaard, T~tdl, 
lU Pru Ellen Krogh, Ny torp, Køb,nm 
600 Kr., Ikke lIænk. vurd. 

ho A/S De forenede Kalkværker, 
Thisted, til Malerm. N. SorenJen Niel· 
len, Torp, Kflbeaum 1000 Kr., lUt 
lærak. vurd, 

Pro Ihv, Slaglerlarb. Kr, Jc",en, TlrI· 
sted, 111 Kapolmesler Arne Bak, Fra
IItrUP, Købe,"m 17,MO Kr" Vurd.rI ..... 
sum 8500 Kr, 

Pr. Avlsbruier Ludvig Madaen, Di· 
Ited, III Thisted Kommune, Kllblllll 
58,100 Kr., Ikke ,rurak, vurd. 

Pra Arbeldlltl. Poul Lar,en, Okl ... 
bøl, Ul I(øbm. Joh. Han.en, Krlk, K ..... 
,um t200 Kr., Ikke lænk. vurd. 

Skllteudekrltt .om Adkom.1 forLuf. 
nllmd P. Soren.en, I.trup, .Otb Art I 
Dodeboet citer enke Ane K, SøreplU, 
I&trup, Vurderlnil8um 7800 Kr, 

Haosthølm Le'erforeøløl 
holdt Lørdag Oenerallonaml'" 

I Ræhr Skole. 
Formanden, Marius M a d .... 

LIdtalte bl. a, at der Vir .'al Ol 
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Kl'ubbL'S
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~ka'hnl' 

Gigt og 
gP ...\'lJ', 
dt inden 

[t"dari"I· 
,":0/11 PI' 

[Qs D li It. 
I 

~bt 
; 

,p. fik i 
~'be . a t 
;\lagnu!:' 
Ifl l'a hb
tæb l wc! 
! snuhl"t 
~ ramll' 
:ks fUIl 

:ygeh tI ~, 
; Gang,,, 
!Jlp l' 

!Jolig. 
. rodl I 

Uml'ng, 
it Jnpl) 

l·;ln'f~l"'{'I1. Nynllg-l hI(>\' Gdl' ... Hikk('l 
Rii!-', 1'yng:-;, La'l"pl' Gnlsg-aanl. Bank
ka~."'PI"f'lI· ::;UIlPSl'Jl gCl1ya lg-l(',.., lil Hl'
,·j"'on."', Dpi' fJ,t'l1lyisb.'s slu1trlig en 
l llPgl'l illle]'(>,ssanl Fiiln. 

Mange Tilflugtsrum skal 
sprængstyksikres. 

Luftværnschcfcn for Thisted med
deler i olnsiaaende Annonce. at pri
vate Tilflugtsrum i Ejendomme med 3 
Etager og derover i Følge Ministeri
ets Bekendtgørelse skal afstives og 
sprængstyksikres. Eierne er pligtige 
til at lade foretage det i saa Hen
:::cl'nde fornødne. men Træ og Søm 
faas udleveret og maa rekvireres pa~ 
hestemte Blanketter. der kan afhente. 
paa Administrationsbygningen. 

Fhv. Brandinspektør Eske K r i
s t e n s e n opl).'ser paa vore Fore
spørgsel, at det ant<J.,gelig vil konune 
til at dreje sig om mellem 100 og 150 
Ej~nd()mme. ill'is Tilflugtsrum paa 
denne Maade skal sikres. lVl~n en Del 
af disse Tilflugtsrum har Husejerne 
,ikrel paa eget I nitiativ, ol( de vil nu 
kunne faa T ilskud. hvis de indscnder 
Ansøgninger herom paa de særlige 
Blanketter. For deres Vedkommende 
bliver Tilskudet 12,50 Kr. pr. op at 
Stolpe. mens de "nige, der ikke 5elv 
læ gger T ræ til. faar 7 Kr. 

Thisted Amts Tjenestebil 
brandhærget. ; 

Ilden opstod fra Generatoranlll'",t. 

En stor Chevrolet. der for Tid en b(!-

na'gtN al \':<'1'( 

gC'. Dpl pr re 
han ha l' brugt 
han fik lol' d,'1 
op".t. at hal 
::. lod paa. har 
~Jolorerkle og 
parat, llll' ll de 
kp. al han h <l 
brug, ~aa rIet 
om rn Del af 
B"hold. 
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LlIrl.:-I.'jt·rJll" ti 
slill..t For-la. 
l(Jrdllg,p!ane 
for 3 .\ al' si 
aJ hejdl'dl' de 
('ft 'l' del' m 
ca. ',0.000 
ha. Ellgjord . 
og hl'ra[ ~kul 
giftt'1 '"a'rp 
(ja 1l~ . lal' S 
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De nye Gasrationer. 
lIalldelsministel'icl liar nu truffet 

den endelige Bestemmelse vedr. de 
nye Gasrationer. FOl'brugerc, det af
tager Gas fra Gas\'ærkcl', som kan 
nedsætte Gassens Brændværdi, faar 
efter 15, ,April Halvdelen af de før 
1. FebJ'Lwr gældende Rationel', For
brugere, del' faar Gas fra Værker 
del' ikke kan ncdsa't1e Bl'ændvær~ 
dien, og det grpl,lcr altHaa for For
brugerne i Thisted, faal' Ratiouen 
nedsat til 10 pCt. af de fol' Februar 
fa,t"attp Ratiollt'r, Derimod forhøje" 
den Ek~tl'aratioll! Sufn gin'$ til Hjenl, 
11 \'lJl' dPl' Cl' Buw undCl' 2 Aar, id~1 
de (n'lutidig Jaaj' ::I Khm, ehll'a PI', 
}laan,," pr, BarIl, 

IU\'I'igt blin'l' HatiøIlI ' mc i Thisted 
fulgI'udl'; Hyi., j[lIs~tal\lten bl'staar af 
1 Pl'r,'!"1 1~:! Litl'r I"', Dar:. 2 Pl'I'
:-;011('1' ~31. :3 PPI>UIH'!" :!~(i, 'i ]>('1':--0-

IlI'I' 33H .. -, J'Ct, "IIl'1' :3!lI, ti Pel""llel' 

bord fik Lederne Gaver som Tak ror ' Sølvbr 
Vinterens Arbejde. 

Alter Trafikvanskeligheder. 

Jen 
II II S 

D(~I' "al' alter i Lordags Yan:ske
ligheder fol' Trafiken paa Thybanen, 
Per~ontogl't. der skulde have 'været 
i Thisted Lordag A.ften, kom forst 
Søndag vell 19-Tiden, medførende 
Passagerer og en bel Del forsinket 

Post. \ 

70 Aar. 
DirektØr for AIS Kulkompagniet I 

i Thisted, Konsul Ludvig C, O. B e n-
d i x e n fylder 70 Aar paa Lørdag. t 

Konsul Bendixen er født i Aarhus. 
Da han i sin Tid kom til Thisted, be
gyndte han som Rejsende for Helstrup. 
Yinhandel. Senere havde han en Kaffe· 
forretning paa Lilletorv, og under for-' 
rige Verden,krig startede han sammen I 
merl Ilirektnr Ei .. A.IS Kulkompagniet, 
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stru, BOrnPlleS 

GRETHE 
ARD, 
-en~er.. 

ar gamnleL 
11 194~. 
·rgaard. 
og JiUe Ole. 

~lnnd og Fa-

AllBE, 
67 dal' gI. 

l 1945. 
!U·abbe. 
tl' og Aage. 

F. Tak 
ksomhed "ed 

~il PergonalN 
~eger nær og 
~gt og \ -en
~'ne pau nlin 
Itore Penge-

Ir, som ble,' 
r al "enlig_ 
ig. 

, 

!dpostbud. 

fe Tak 
omhed paa 

ak 
. kære Far 

•• d .he:st~'h'bl'n 
af lnd'kUddet. 

Private Tilllotnl'lllll 
i E ;l'nd\mune med::; l:.~ager ('g 
der;wer - Beboebc ~ Tagetagen 
betrngtt"'s ~om een Etage _ ~kal 
l Ftllge ~lmi~teriets Bekendt_ 
gøl"el:,e afstin:'s og spr.engstYk. 
:;ikre~ . 

Ejerne er pligtigt:' til at lade 
foretng-€, det i san Her:seende for
nodne. men nodno-nd.lgt Træ og 
~om fa.ls. gratis udleveret og man 
rek\'irt'l'E"s paa he!5temte Blanket_ 
ter, der i lA,bet af -': Dage mna 
afhentes paa AdmlO1strahon". 
bygningen. 2. Sal. mellem 1\.1. 9 
og 11 daglig. 

Arbejdet skal ,"ære udfort i 
Lobet af .-\pril )laaned d. A., Og' 

.-\ nmeIdeIse ,'m Udfoi'eI8~n ind
give~ paa ~'l.·rlige Blanketter til 
S tnd ~ i ngt'uiorkon toret. 

. 'nar t;odkend"lse har fundet 
Sted. udbetale~ foreskre\'et Til. 
~kud. 

rndladebe af at lade Al'bejdet 
udfore medf,)rt'r Straffeans"ar, 
o .... Arb"jdet urlfort's da ~\aa Eje. 
)';n~ Hegning titlen Stabtilf'kurl. 

l 'dle"eref .\ fstimingsmaterill]c 
forbliH'r ~tlltcns Ejendom og kan 
forlan~'es tilba~r('. h\'orfor enh"er 
Disposition hero,"er er forhudt, 
ligesom Ej,'ren. mali dnIge Om
sorg for, at .-\ fstJ\'nmgen Ikke be
skndiges, 

THISTED, drn fr. April 194 .•. 
Luft'·ærn.-chef en. 

eg a\'else_ t_\!..,.,).-Q,_-"'''' ~ 
Nors og Tved 

~=.~---

. , "l' ... I • 

1\1. l~t~. n", . 
ltwrl. hedes 
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neralf\)}'~mnJll 

Et 
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Den. ~bm 
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snarest. da 
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Strækningen 
del-\illa 
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hos ~brtin 
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de Thorsted 
:shus er op
al, men alli
Ungdom s ar
n flere Gan
ag i private 

)ren.ing 
,ellykket Op-

Ashøje. Der 
f'e, der med 
risningen af 
:- i Opvisnin
l velkommen 
,', at Gymna
:an saa stor 
.llde pl'æsen
haabede paa 
,. Efter Op
'; Kaffebord, 
and Alfred 
~mjer til 11 
kellig>e Hold 
~te og over
Chr. Søren-
og Hr. og 

lederne tak-

enI'. J e 11 B c n , .L Ilvrul,J oønuer
gaard, opfordrede de unge Menne
sker vedblivende at dygtiggøre sig 
i deres Gerning. 

Hanstholm Lejerforening 
holdt Lørdag Aften Generalforsam
ling i Ræhr Skole . 9 Medl. var 
mødt. 

Formanden, Marius IVI a d s e n 
aflagde Beretning og sagde bl. a., 
at der i Vinter som sidste AaI' var 
tildelt hver i Barakkerne 5 hl Koks. 
I Aarets Løb var Tørveskul'ene ble
ven færdige. Der var store Ønsker 
om at faa en Vicevært; da det ikke 
var sket sidste Aar, vilde man for
søge igen i AaI'. 

Regnskabet viste en Indtægt paa 
132 Kr. og en Kassebeholdning paa 
134 Kr. 

Alle Valgene var Genvalg. 
Flere af Lejerne henstillede til 

Bestyrelsen, at den drog Omsorg 
for, at en Lejer, som havde Last
bil, ikke holdt aaben Garageplads 
op til den ham beboede Barak, da 
Støjen var meget generende, og 
der kunde være Fare for alle under 
Luftalarm. 

Tømrer A • 
Matr. Nr. 
5500 Kr., El 

Landpos 
C. N. Dybd, 
Vesløsgaar ' 
Kr., Esk. ~ 

Fr08tr 
holdt i G. 
tre Hold, 
Fru Bøgh 
Drengehold 
12 under TI 
der, Langva 
march hold 
Foredrag on 

I Hvidbj 
Gaar 13 Dr«: 

ehI'. Hede, 

J 
Gdr. p. Ba 
Aar; Gdr. 
Mollegoard, 
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Sol kommen arlJru-at:-. --------, 

orte Thisted havde Alarmtilstand 
Lørdag fra KI. 17,10 17,23 samt 

>g I fra KI. 22,10 til 23,23 og i Gaar 
en fra K!. 12,55 til KI. 13,15. 

der 

Tyveri fra en Jernbanevogn. 
Fra en Personvogn, der henstod 

ved Fjerritslev Station, er Natten 
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• 
• 

1 
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'sker. 
og :1-\ arn U 1:1 J KKe'-Tun-gel'el. OneTcrer nii"''''''''''''";i':--ccc--,,=~~ 

stan- og endnu i Formiddags ved 10-'1.'i- nes. 
den var Forbindelsen ikke etable-

're i , ret. Det hal' siden i GaaI' :Morges Atter Togforsinl(else. I 
,"æret umuligt at faa Forbindelse Igen i Lørdags var der AfbrYd 1 I 
med det øvrige Land gennem Rigs- ser paa Thybanen. denne Gang ve ~ 
telefonen, irJet man dog har kun- Snedstecl. Det bevirkede, at :t 
net ekspedere livsvigtige Samia- Godstog, der val' paa Vej mod Thi
ler gennem en Linie, som man sted maatte standse op i Hørdu 
laante gennem Jydsk Telefon. Del' og forblive der til i Aftes, da B: 
var dog lange Ventetider paa disse nen atter var klar. Aftentoget L01'
livsvigtige Samtaler. Alle andre dag naaede naturligvis heller ikke 

,den, 
nem 

ligL 
.ves, 
nine 

~aar 

so

og 

age 
af 

~m-

'e

et 
let 

ti 

e 
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f'-em. Det kom " Aftes Kl. 19,09. 
Ønsker om S.amtaler har man maat· 
tet sige Nej til. og der hal' i Gaal', Det meste af posten fra de sid-
der var Konfil"mationssøndag, væ- ste Dage er efterhaanden naaet 
ret mange, der ønskede Rigstele- frem til Thisted, siger Postmestel' 
fOIlsamtaler, Det er dog Postmeste- H o v e, men man er efterhaanden 
rens Raab, at Forbindelsen for- ved at skulle regne med eet Døgns 
holds vis hurtigt vil være i Orden Forsinkelse, 

Igen, 
Samtidigt med Rigstelefonen blev 

ogsaa Fjernskriverforbindelsen af
brudt, saa saavel Postvæsenets 
som andre Fjernskrivere er fuld
kommen afbrudt. 

Thisted havde Alarmtilstand 
Lørdag fra KI. 17,10-17,23 samt 
fra KI. 22,10 til 23,23 og i Gaar 
fra KI. 12,55 til KI. 13,15. 

Ild j Amtets Bil. 
, Da K~ntorch'ef SkaaJum, Thisted, 
l Gaar l Embeds Medfør i Amtets 
Bil og med en LEJer som Chauffør 
kom kørende paaVejen mellem Hel
li~sø og Gjettrup, gik der Ild bagi 
BIlen, hvorfor Falck i Hurup blev 
tilkaldt fol' at slukke. Da Falck 
kom til, havde LBJeren dog omtrent 
faaet Bugt med Ilden, der var op
slaaet fra Bilens Generator, Bi len 
blev slæbt· til Værksted i Hurup. 
Den havde kun taget ringe Skade. Tyveri fra en Jernbanevogn. 

Fra, en Personvogn, der henstod 
ved Fjerritslev Station Natt 
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,nne KJR'r
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I Ejendomme med :J I~tng"r Oll" 
derover - lJelXX'lKe i TnKclngen 
betrngtes !!<lill ('('n Elllge _ .. kRI 
ifollf(' "'lIIillterl('lll l:I.t>kendtglll"('l
Ile nfsti\ell og IIprængllly"k"lkl"e~. 

'!lil •. 
:unilien. 

ved mm 
·Krn\·el~(-'. 
>er. Tak 
g- Krans. 

gade 36. 

k 

'''" ., 
15. 

VOI" 

B,-

Ma rie. 
.-
Tak 
ed pnll. 

92. 

~~Jeme er I)\igtige til Ilt Inde 
fOl"('tllgt! det i Krul I h.'ll ("f.'nde for
nodne, men lloovendlKt Tr:c og 
Som fnns gratis udle\"ert'l og mna 
rckvirc.n:'s paa be"temtc Bhlllket
ter, del' i Lobet nf 8 Duge mali 
nfhentell pan Admini~tr:ltions-
l.J,n;-nin~en , 2. 5;11, mellem KJ. 9 
ug J J dagli~, 

Arbejdet skal V;I.'I'C udført i Lo
bet IIf April .l\IMned d. A., og 
AnnlCldelse om Udforclsell indgi
ves ptul SINlige Blnnketlel' tIl 
Stndsi ugeni orkon torel. 

Nllllr Godkendelse hul' fundet 
Sled, udbetllles foreskrevet Til
skud. 

Undludeise af aL lado Arbejdet 
udfol·o medfol"er StrnfaIlHVI\r. og 
Arbejdet udfores da paa Ejerens 
Regning uden Stalstibkud. 

)mhed 
Pel'

Jleger 
Slægt 
e PIUt 

Pen
blev 

'nlig
nile-

Udleveret Afst!vning:-;mnteriale 
forblivcr Statens EJcnclom OK klin 
forlanges tilblIge, hvorfor Dislm
sition herover Cl' forbudt, lige
som Ejeren maR drnge Om;;OI"g' 
for, at Arstlvningen ikke UeHka
diges. 

Id. 

Thisted. den 9, April 19·11l. 

Luft væmsc: hl' f en . 

OnMJag 11. Aprli 
1\1. 11\,30 i ~ I llri
IW:-1tUCJl U1kc-A f-, . , .~ 

-_ .... 

Tell 

101' • 

mig 
mLII 

vel 

l' 

m. 
J( 

n 
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4 Terrorister d til 
Plt1Hl'lekonlulI'tl hUII \lfllb 

lIulnlO ss· nu il lIUI'HtH I 
1>1'II1I11.rll. meddaltlr: 

HIlHl!uld Itl Krigllhw l'r 'øl_ 
I l' du II 1'1 k t' SlnlNhur"tHt' hh'Vlll "elle ( ,.. " ()ød~'II: 

d"1I11 (I 

1 Sludl' lll Pt'ler fyhn , føtll elt'n 
3 Juni 1920 I KøbenhAvll j lHH'ud" 

,' .; 111'11 1111 VII, fur Hom Ledl\r 1\1 t'n 
I "0 ;, I k II ' lItR"' Ofg-nlJIIU'IIIOII III 1I1Vl" " cl 
" I dlllLske MUc.lHlfllldllht·VI('AClit! 
V~~hcn . HIII1 hllvde tilliR'Cl dl'1t/\/ol'ct 
J JJlc,t!1I1 VIlIiI}l.'nlrnln,nOrl , 

2) Søull1dd Kim Mlllthc - Bruun/ 
,,,dl dcn 8 . Juli 1923 j Schnnhcw"n_ 
forts/ KUlladn, boettde i Køben. 
havII, lor lom Medle,m ni tw, Ilte· 
,l(1I10fllppe iii Ilflve IIlc~~net 811{ t!tt 
Totdblllld o~ hllve Kcjtet d~'rul(l til 
Sverige. El1dvidere havde hall 
aknffct Ain OruIlIH' VMbclt 0R' 
dcUI\llcl i VlInhl'l1lrftrll'porl. 

3) FuldmæRI'K Orev LUdviR AI· 
lred 0110 Revcnllow, I.dl den lo. 
februar 1916 i Anrhu9, bocnde i 
K0hcnlutvn, lor ni have dulllluel 
j Vil/Iben - 0R SI rOOnA'~'oltrun8pOrlt'r 
lor CII iJll'Rul Orupp~, 

4) fuldmæRliR J.r~." Pr.dcrik 
Wini her, loell dcn 26. Aplil 1917 
i Køb('nhavn, boende tHl.nllV filcds, 
lor 801ll Leder hl UIl illeRlI1 OIIlIlPO 

\Bekem 
LlllllI\ll' lll uft nilC • V 

I Hl IUlht'II11I1t1ljllllt. 1'tH_tlno d .. 
)(Hlldollll llrn ' I , 

hYl dl" '0'1'(1 Sk c I'r ) rVd Itlld 1<lrl~o I lU_lili 
, yduto/.:, j;(IUlfd (I)nlll1l 

Enc[Vltll'rt, t'r t'r I"[j:(rncle Perao. A,'lflrd, 1hll\l\( 
tUlr bh'Vlll Idøllll TH~lhulll\hnllc: :$urt\n/4fll 

l) Væ,kl"rt>r Poul M", P I HurenRQIi, I I ' Oll I.'n, 
Øll di'" 2!,), "pdl 1<)13 l Thorbhy 
boende I K"lh·t\l!nvn, mt'd Ir, "Dr: 
lor Ut'/oltltlSIlRdlH' fil t1lrndl'lt idrl for 
b,," huvde Ophl'vnret Vllnhc'n 0(.( 
::iprWI1j.{8Iol. 

2) OvCrh\>~,' Edw/lt d Collltl, lAdt 
dl'U 8 Oklot,H't 1886 i K0bl'nhlt.vn 
boclld~' i Lynuhy ved København: 
lIled IO 1\11.1, 101 B;'"lInøliRt'\sc al 
Pjclldl'n, idel halt hflvele linder. 1114 
t:lløllel en iIIegIll Orupptl med 
Penge 111 id ler, 

3) Ingeniør Hltna E L('lIrmanll, 
lød I IO. S"plomber 1893 i Jord
løse, boende i K0bcnhl\vII, med 
8 Anr, for BcgunSlll{clAe af fjcnden, ,. 
idel hun hAvde udførl Arbejde lor 
en illcf,(ltl Qruppe, 

4) Dlruklør KlIOl Ebe, lin Chri".n· 
Mell l lødt den ~,Juli 1911 i Køben· 
hovn, bl)e.nd· i K0benha~ Il, med afholde 
S Allr, lor BC~lInøtiRl'l.l.· fil PjenLlen, d, 18, 
idet hun høvde IIndt'rltøtll'j en 
ille~fll Gruppe med rcn~ctnidlt.r, 

________ -o~~, ____ ·~' __ e,~· ___ .. "~'~;H __ ' ___ '~,.,--n~p~;'~-.... ~LM~b:~.'~II~.~, 

Kommunerne 
gaar mod 

Statsgarantien 

lunJ.lI(' hllfl~ Hil udlevl'rct, Drt 
lykkt'dCb itllidl~rtid ikke Revolver .. 
tlIIlHHil'IH.' III 1118 dl'lI Allllh'I, OK de 
11l'\lV('lIilh' Mi,q dt'lp"u lil, P~lCkl 
R('dllillj.lll~ Ol pj (110( trlll'dc ::ihlIlOlIS. 
Icdt'/l'lI Ul ul udlt'vrrl' l.'1l Udryk. 
llil1fl~v()",n, SllIlinnl1t'th'rt'U tnal\lh' 

_ i UtJr~knit1MItVUllllCtl k'H' Rl'volver· 
__________________ 11I1woll/ll'.H' til Rn1l1, hVt}1 dl' sl{HI 



rO AprW 

4 Terrori 
Pre8sekontoret hos den 

højere SS- og P litiløre. i 
Danmark meddeler: 

I HeFlhold til Kri/o!slov er løl· 
Rende danske Statsborgere blevet 
dømt til Døden: 

I) Student Peter fyhn. lødt den 
13_ Ju ni 1920 i København, boende: 
i København, for som Leder al en 
illegal Organisation at have Ikallet 
den danske ModslandsbevæRelae 
Vaaben. Han havde :illige del laget 
j illegal VUbentransport. 

2) Søma,td Kim Mallhe· Bruun, 
født den B. Juli 1923 i Schashewan
forts, Kanada, boende i Køben
havn, lor som Medlem al en i1le
Io!al Gruppe ilt have tileRnet sig en 
Toldbaad og have sejlet denne til 
Sverige. Endvidere havde han 
skallet sin Gruppe Vaaben og 
deltagel i Vaabenltansport. 

3) Fuldmægtig Grev Lud\'ig AI· 
fred alto Reventlow, født den 16. 
februar 1916 i Aarhus. boende i 
København, lor al have dellaget 
i Vøaben - og SJ rængstoltransport er 
lor en illegu l Gruppe. 

4) Fuldmægtig JørR"en frederik 
Winiher, født den 26. April 1917 
; Købf'nhavn, boende samrr. steds, 
lor som Leder af en illegal GlUppe 

Korn nerne 
mod gaar 

Statsgarantien 
- -

til 
ill have organiseret ':;"r.~~: 

Dødsdommene er blevet 
byrdet ved Skydning_ 

Endvidere er er "~::I'~ ner blevet idømt th 
l) Værktører Pout Mart. Poullen 

tødt den 25 . April 1913 i Thoreby' 
boende i Køhenhavn, med 15 ' 
lor 8egunstigels(' al fjenden, 
han havde opbevaret Vaaben og 
Sprængstof. 

2) Overlæge Edward lødt 

Kirke, 

den 8 OktotjCr 1886 i 
boende i Lyngby ved 
med IO Aar, lor Btgunstigelse 
Fjenden, idet han havde under. 1m 
støttet en illegal Gruppe med 
Pengemidler. 

3) Ingeniør Hans E Lehrmann, 
lødt IO. September 1893 i Jord
løse, boende i med 
8 Asr, lor Begunstigelae al 
idet han havde udlørt .. ', .•. 
en illegal Gruppe . 

4) Direktør Kurt Eber lin Christen· 
sen, lød t den S.Juli 1911 i Køben
havn, boende i Københa~n, med 
8 Aar, lor Be,Qunstigelse al ',,", co, 
idet han havde understøttet 
illegal Gruppe med Penl;emidh:r. 

hlnRte harlS Bil udleveret. Det 
lykkedes imidlenid ikke Revolver
mlllndene al la8 den !'Ilariet, de 
hen\'endtl' sig der pau iii 
Rl'dnin~s\lorps <.0,(.: trurde 
leder ell Id Ilt IIdll'verc en Udryk

Stlltionslcderen rnaøltE' 
kør> Revolver-



'U~' , 
J,II 1'1r"I" 

"" SI"a 
-',IIdurn, 
od. 

e L) A. 

oH 
'anders. 

Io I Sl'!fI' 
Røndeu 

lcd 4 O 
'H A,p'· 
Dn. Btur· 

eD. 

2-1 
4- 0 
1- 2 
a- 2 
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hW""I"'" ""1111" y, ,~~u 

Københavnsk 

H.n '.ndt •• lIøuende •• ,., p.. O.den 
K" tJ ti 11 h II v II . BrMlldvrolenul 

btev J Morge. ved 5,45.Tidcl1 lin' 
model om øl aende ell I I . 

Iii Am'Ktr SI/andvej, hvor mlln / 
NIil/hedcn blllaliell.nJ høvde lun· 
det LIKet III en MUld liggende 
pli 1'o/lovel. Den dlæble 
lig al være r.,lor Tage 'h.'.k, 
Simon Peler. Kirke, bilende 
b/uld.veJ 4" PrlØøten Vir dræ~1 
/II liere Skud. Liget ,,,tlu II I 
Sundby Hoøpit.r. Det melleM, III 
Pna'ur SCllQck øller ede er d/rubi 
lør MJulløl, 

Sk .. d t n.d p •• VeJ.n. 

Fyri ngs forbud 
fra I. '7 

--
O_ldende c:entre 'frr.d. 

Udl.Jn lng.h .... 

KøbenhaYn. (PriVIt). 

I Handel.mini,teriet et lart tn 
Række Porhandlin~er Om Brllnd. 
IItllproblemet, og I denne Porbin. 
delae hllr møn bl. a, dr.lltl et 
flyrlllRalo/bud med Si"l!! pa, etn, 
Ir,llyrede Udlcjnin",h ule. Normall 
":! der mange :Sleder iii Midlen 

'-2 Id .. , 
• 

K ø b e n h • V n. Hall(J 80hu., 
EdilhlVeJ I !i, blev i AIICI tkud! 
ned pu Soficlund,vej I 

MajlOK lor _t 'pare Brendatl 
har det vl!tr~t p .. Tale ,I Io /bYde 
al Opvl'rmnmg Irl 15, Apr il, mtn 
... vidt g8111 man do" ikke, 

Da Søllen blev berørt i Hande'" 
mini,tedet, visle del lig, al der Ior 
København. Vedkommcnde "r 
Stemnil1g for et PyrinRllorbud I,. 
Slutningcn fil April, Pu K"bll'd. 
loumingena Sid!! vi r man nOltl 
betænkelig. I Handel.mlnl,leriel 
betlIglede man I. M. j . om en 
p ... ende Termin lor Pyrinll'llor. 
hudet, 0fll nll/<elia bli ver dIldenn. 

.. -4 
I 

- & 

filede 
O.P, 
Jd.le 
yar I 

da hUII Vir bleve' hldl iii en Te · 
lolan. tJan lile Io ~kud i Hovedel 
og lødIII til Oiakoniøaeatillc l.en. 

Difterien 
i Kø Dlfl, man væJ ~e~rL' ___ ~ __ _ 



RNING 
TEKNISKE 
'ETNING 
F 1030 

Thistl'd, 10. April 194: 

Hvis Hurup skal mod. 
tage Evakuerede. 
Ordningt-n pro\:e t i Aftes. 

Hurup Komlllun E, 81{UI'r •• g _ 

.-..... 

ud\'alg 'lavd!! I Aftes arrangetl't f'n 
t;tor (lVf'ls{", der skblde vise. om ekt 
fri,-Jljjgt.. Hjll,Jp .... lllandskab vilde vært! i 
~tand til at "Iar~ de Opga\,l'r. d(>r \'iI
df' ml'/df'! .ig, .saafrt'mt Hurup Kom_ 
mUne økal modtage 20{)0 E V8kUf'ti"de 
f ra andre Egne, hviJkf't forudsættes i 
dp J'lanfor. flf'r pr udarbejdet i Kom_ 
mune'n. OVf'I'If>n, hvori rnf!'<I\'irkedl! n ... 
~tl'n 200 frivilliR:(' Hja:lperf', forlllh til
':r<:!!latil'f'''de-, l h"r f'lIk('1t af rlf' .'\lf'rf_ 
\Irkpnde t,I,:y aJarrrlf-.rr-t \'il!'rJ Hjil'lp af prtfoIJ-etl,.. for Se. 

mand kun .. ,.. 1ft
rnt>" Paa JUhl~ 
, .U",l~ o~ I)""" 
pnl' h' liatnt ,. ..... 

Fm',·" i Illllg tf 

• l..ottt'f"l, hl _" ttl 
Iaa.n JI In I ... 

O)dunn~nok'r. og I I.et)e.t af kort T',l 
VlSr HJælpernand8kalJl·t aarnJpt vPli 
Uupn s to Skok}' og Hnte". h l 
."' r. vor (f.t ' I,aekomrnende TUfæJd .. f'r II 

' " ~,ngen. at ~ven:Ue"e. F-Yakuer~e akal mod_ 
tages og be~PI!C'5. 

f;fter O\'elscn. dH ud('lukk d 
d L- en e ha .... e t(>()rctlsk naraktl'r. &arn1ede. 

"1l&n p.a SYdthy Andel.aJagtf.>t"i til 
Kritik. Iler lN'M'eredp [',KB. \'annl! 
Pølser og RundstykkfOr for alle f 'fOl, 
tanrnp SlagtE'tlf't- havde Ikke aJ~ne 
stalJf't, Lokaler. men o~aa Pøl,", t.J 
Raadighf'd, 

Luft\"ltrnechc/e, Jll tlJp J'ohn. 
lrffl , SogDf'r aadafor"1l. ~. I\. p. d ~ r 
• (' n, Hu:rup. oplyser, at J..uttYltlllS
n'I)'Q

4
11KhedrJ'nt" hal' re v('t "a.abUd om 

8na11" t ... fa. tilsvarende Evakue
r n vd r ~nn('mttJrt j aUe Korn. 
rcun r Pol IJcred n. o veJ n l Hu. 
TIlP . Aftes \ te-. at det kunde na 
øn d t .kulde. • 

r .. 

~adanl Tib)'n 
Jubilæum: ~itn:t. 

Stort Bildæk 
i Ydby. 
Samtidig blev to « 

T\",",. '~I i ~itt " 
tll~t.lnlk"1 \""1gellot'l 
atJaal"t .") 111111..,"",. 
dit'k og ;! PPI SOnbi 
nd/PJde-I' m .. '!1 ~ag(' 
{>J' li ... !" IIIgC'n Hold, 
U,lkIJu'lOg ,11 T)'vel 
!l1'El'SI'nh'/I'I" 1'11 \" I 

Kr (paa fl011 '''I''I! 
T) \'~I j, 'r OllliJ;'" " 

Tidel! I \' lt, la "o 
Tul lut huri f'U Bil 
a Il VI !irl'!t, nt TvyPOf' ( 
la Il'r Xnrd ror T\ I 

dE"' ('II It r!tk, I'III"'( Jo' 
I) pr"' tru~kN Utl • 

akr l'lJN ud 'Jro 

Ikke EnighedmE 
fabr i1canter 
Center. 
Tørvt'Pl"oduce-ntel 
Kr. pr, 1000 Sn 
kan1f.rne \'iI hav( 
Her fo"-('. i &.., 

,. orhandhng rn~lJetn 'I' 
nt' Og Tor.,'dabnkantf' 
for ".rveprodUktton 
naaed df!T rnellezn. dp 
bed om ~n hu at 
& .... m da Arb.J 
Ket • Aar, u det Il'" 
Forhø 



le de Folk 
er Prredi

gesaa godt 
fdere eJ/er 
s spise og 

\'j allige-

20: .. :'o[en 
'a de 00-

Præster
likener l 

, om Son
l le\'ende 
diagelige 
laa nu og 

Ilt er do
iv Gud , 
:kke for
nde Til
er fuld

fOl" mig, 
,d ham! 

"'O"I! I!' . ..luumn t:n l'IIIKrre.!I.'t. t:eJg
i Morgl.'S, Udover Oreklwne er der 
trukket to Cykler ud llf Vrerhte
det og sk.'ællet udenfor fol' Gum_ 
m,. 

Den slore In dl...nrterin gsovelse 
i Hurup 

i AHes fik et udmærket Forlob. 
Saa godt som alle de 200 Deltagere 
var modt, og det hele gik program_ 
mæssigt, Det drejede sig om Ind_ 
k\'adering af 2000 Menneske l' ira 
andre Kommuner for een Nat, og 
deraf "nI' del' forSkellige Opgnvel', 
der skulde 1051'S, bl. a, Oprettelse 
af Hjælpestationer med FOl'plej_ 
ning, Indk\'artering, Sanitets- og 
NodhjæJpstjenesf.e. Øvelsen, der 
begyndte K!. 6, sluttede K I. 8 paa 
Slagteriet, hvor DKB. serverede 
Poliler for Deltagerne. 

Mand s inaet ned paa Gaden. 
i This ted, 

Vagtværnet i Thisted modtog i 
Gam' Eftermiddags Anmeldelse om, 
at en Mandsperson val' blevet sIa a
et ned udfor Cafe "Hannæs" i Thi
sted. Det viste sig at være en Poul 
Bunk Nielsen, boende Bryggeri\'ej. 

, . 

at det næv 
et med lin' 
bevist om, 
SVRre til c 
man nære: 
~/3 nf Are 
græsjord, 

Og.saa p~ 
der Travlt 
hund!'ede :'o 
Dræningsa: 
der, Aflob~ 
De Areale: 
det egenUi 
\'entes fæl' 
neden, M, 
oplyses, at 
paa Eftel'~ 
Forarbejde 
vil Kultiv, 
hurtig, sor 
endvidere 
stor Ladel 
Alen lang, 
7 Alen ho, 
er anbragt 
det ~lenin 
bygning, 
kunnet sli 
Øjeblikke 



,.-,n ..-..... -.-, de a f ve under ABr er gaaet 
)pgaver, som tilbage med 2378 til 35556 Bi
:. kan løses dragydende Medlemmer' er 'gaset 

tilbage Ira 90 iii ~7. 

t: .Med dIg l 
'spil. 
: ,Det bødes 

Saaret ved Skud. 
Natlig Hændelse i Thisted. 

Ved 2a-Tiden i Altes fandt der 
;: ,Det kær. en Del Skyderi Sted i Gaderne i 
Ipil. Thisted, og herunder blev den 

, 62.aarige Garderobeforvaller K. 
Smil H e d e g a a r d, Dr. Louise· 
gade, der var paa Vej hjem fra 

nuede Garderoben paa Banegaarden, 
ramt af et Skud i vensire Side af 

Ration al Ele 
lindes B,ønd 
0R Oaarde, 
Vand i 
Man regner 
lø,.t kan k 
14 Dage. 

. , 

æssig-
aede To

ind til 
søgte paa 
deres Be-

Brystet. Hans Saar synes dog at · 
være ret ufarligt, og efter at have li 

været under Lægebehandling før- ,, ' 
tes han til sit Hjem. (Ritz. Bur.) 

gerne Cykleforretoiog solgt. 
Pormid- Cyklehandler J. Madsen, Thi-

I I Por-Th' I d ~ted, har afstaaet .Cyklecentralen" 
IS; I Vestergade til Mekaniker Rich. 

T 
e, Oddershede, Nors. 

ure, 
Aal-

• 



mea ~"/O ll1 " ... , ...... V. ....' r,. or ,II dragydende MCdlemmt'r er Ilaset 
tilbage fra 90 11\ g7. 

H Sommertiden, 
ønlaa2er, er nu 
e i Prisdirekto
lde forhandlin
r mellem Uirek· 
ornes Repræsen
,res forhand/in-

Atten I 
Kl. 19,11'>: RoyaHeatret: .Med dig I 

mine Arme', .vl.nsk Lyst.pll. 

Saaret ved Skud. 

• 
d Ira, at Pris
~ vil være ind
med iii sJore 
nogen Vare, 

ppe kan venles 
1ge væsentlige 
ingerne i Por-

(yllinger 
til? 
ierspørgse, 

alarmerende 
I Vanskellg
A.ars Opdræt 
:et sea store, 
'BStrofal Æg. 
Il Belolhnlng 
Igen, har vi 
[I Repræsen'n dels Æg. 
t, Lærer A. 
J, Hørsted, 

Kl. 19,15: Pslæleatrel: .Dct 
der for', danak Skuespil. 

S.edsled Bio !{1. 19,15: .Del ',ære 
København", dlln.k Ly.tspll. 

Større TORforsiokelse 
paa Tbybsoeo. 

Aflentoget lU Thlsteø naaede 
ikke Ind i Alles, og Ankomsten 
ventes ler81 hen paa BIIermidda· 
~en, Grundet paa Uregelmæssig
heder paa Banelinien naaede To
get i Alles Ikke længere Ind 111 
Sjerring, Passagererne segte p •• 
anden Maade al nlll deres 
stemmeisessteder, og PosIsagerne 
III Thisted Indbragtes i Pormld
dags pr, Bil. Der afgik i 
middAgs Inlet Tog fra Thisted 
mod Struer. Bnkelle Rejsende, 
der skulde pas længere Ture, 
msalle rejse over Pjerrltslev·Aal· 
borg, 

LBogUO&ret ~usbeslyreriode. 
8n aO·aarlg Pige, der var Hus

bestyrerinde paa en Landejendom 
i Mellemlhy blev Søndag anholdt 
af Vagtværnet, sigtet for Tyveri 
fra sin H idet hun havde 
sllaalet 
Gafler og 

Natlig Hændelse i 
Ved 2a.Tlden i Alles landl der 

en Del Skyderi Sled 1 Gaderne 
Thisted, og herunder blev den 

G ard er o befor v a Uer 
Bmil H e d e g a a r d, Dr. Louise
gade, der var paa Vej hjem 
Garderoben paa Banegaarden, 
tIImt af et Skud I venstre Side al 
Brystet. Hans Sear synes dog 
være ret ufariigt, og elter at have 
været under Lægebehandling 'er· 
tes ban til sit Hjem. (RIIZ. 

Cykleforretoiog solgt_ 
Cyklehandler J. Madsen, Thi

sted, har afstaaet .Cyklecentralen· 
i Vestergade til Mekaniker 
Oddershede, Nors. 

IDRÆTTEN 

! 

a_R_kkekamp l Bed.ted. 
Den vigtiglte Kamp i J, B. U.s 

B-Række blev spillet i Søndags 
hvor de Io førerhold, 

,!~~~;~.~~~~!.~B~:e;:d~~s:ted mødtes, Bed- kl 



~A. A~UERSEN ~~ 
A øyllitade 15 . Tlf. 16 

Dagens Mord ved di 
al E.s~ 

- - lIl, Om 
Mand skudt ned I Toget ni em o 

ærge o K ø b e Il h a v n. Ved 9,80 Tiden Ilern. \ 
i Pormiddags blev Cyklehandler sland l! 
Plade Jensen, Virumtorv 2, skudt O~~r'al 
I S Togel medens dette beiandi V

t 
Ilhgt, 
erne e sig mellem Lyngby o~ Jæger.. Eitel 

borg. HaR blev ramt i Hovedet spæUer 
og dræbl. PaiCks Ambulance o/.: en 
førle Liget til Oentolte Amtssyge_ fik ved 

mindre 
terne a 
er i Kø 
O'l-'(. 

hu s. 

Præst som Lærer hO;'!~fI 
Moksilll 
Rødspæ 

_ _ o 

Og Købmanden 



tgørelser 
t 
Sk}u ro, 61 As, 
Kl. r~ fr. Kirken. 

vi .. I 

Private 
Tilflugtsrum 
Elendomme med 3 Et.ger 

- Bebo~lle ' T"ii. 

, 
men nødvendIg, T,~ oø 

16- 17 
Dine, I 
l Juni. 

paa bntemle Btankelle" der il~:'''!'u:, Løn 
løbet af B D9ge mRa . Ihelllts pli KOII 0R LøJ{!. 
Ad ni I nlst,.t lonsbyanlngen, 
2. S.I mellem Kl. 9 0ll 11 

t---=-,----- d"glig. 
Tak Arbejde t skal være lldle'l j 

,.,",,,s,,,, 11 April Muned d. A, 
. del~e om Udførelse" . 

••• n '. 

B. 
li Blanketler 

;. C:;: I el 
Oodhndelse har hind.' 

I lo<eskrcvel 
II II l,de 

Ilden 

Sl~l.[\a 
litbaøe, 

~~:~::~i:::l:~;~herover er l, I m .. dra,," OmHl'1/ 
, ikke be,kad'jlel 

THISTI':D, lItn II. Ap,1I :94·\' 

L .. th'. ,nsch.'.n. 

Sjørring. 
DI,II' Dato har i .I~t .. el :n;,. 

rlt11!11l III ed , •• ,."",,; III I\ri 

Cbbei 

Holm, t J~ ____ ;;';;; 



"'H,"Ih."h.IJIM' 1 ug- 111(/1, J.'I,J I "uH'" ''''Uh' 
:-,jr]1'11 III p\" hun angl'('bet af 1:'11 ).,fl'\
J"L)Wll'Ill'l'l'lIdl'lsp. o~ d f'n gju rd e 
Lud" JHlfl llu n , .. Li v 

Færdselen paa Gaderne 
under Flyvervarsel. 
Myndighederne har ikke Midler til 
at haandhæve det gældende For
bud. 
I c\n ledning af, al de!' fra (ol'shl

lig Sidr (')' gjod opm;pl'i;:som pa{t d{'t 
forkil,.,t('!igC' i, at Folk ganske tiL ... jd('
r.;:dll'1" all", FOl'l; iglighedshf'osyn og 
fotbll'ttf'[' dpn almindl'lig<.' Trafik paa 
O:,\lII'I'I\C' ogsaa nu dpJ' F I}\'f"I'\'arsel, 
h,u' 'vi henvf'lHlt os paa kom pplenl 
8h'd og r01'r~plll'gt, om der i Thistrd 
l'il Idh'p skl't-'rlpt ind OVf'1" fol' denne 
Tl'afil; Df't 1'1' skf't Ilndrf' StPdt' I', 
11\'111" ,nOIl hal' b"m;.P I'kf>! en lignende 
i\f,~I<lI)JH'ls(> af Jnl('I'f'f'M'U fOl" at ~~~ 
Jm-'kJliu~, Det "il dog ik.k(l ski>, Myo
diglwdl'l'llf' l"aac1('1" ('ftf'!' PuHti(>t~ 

Vil'lm']st' ikkt' ow'[' ::\[ulighM(>I' [o)' 
at ha.lIl1lha'v(' FOI,bll{]('>t mod a lmiu
ul'lig 1"11'1,,1,,('1, D"t kan hvt'rken paa
ja',ggl'S Va~tya-l'11('t dJf'J' dp til .-\1-
!'pa'l"l"ing ind,..atte L, B.l'l', 

DI'I' kan "æn' .\l'gumNlh>l' baadp 
fUl' og im()(1 al :-;O~t' Da>kning i TiI
nU~ISI'lIl1lInt'Ilt:> , De e i' jo ikkt' B~.skrl
Ipl'l'5:llIlIl, kUIl Tilfluglsl'um, meu 
Sylt"1I al' IIt'm t-' l' bl'vist. H,'is Olau 
Cl lIib('\'c·1 tIIl!'kt'J' al nd~l;f'ttt' I'ig !"I·h 
lUI" ulIL!(li~ Fan', \plI at IIphuld~~ SIl{ 

JIM (iad"H undpr FI \'\'I·I\'UI'''il'1. ~a 
j'nr n1.'1Il i hn'rl Fald vi";I' dd HI'u,"'! Il 
ikkl' at \"/I're i '-'t'jPIl fOl' I'n'nl\h'Il~' 
Jlja'!lleaklif)n~'r Il~ HI'duing:-.h)rl'tJ.
gl'nrlf'r IIlPt! 4\ rnhnlalll'PI og andre 
Ilg'/HUI,' K11rdojt>r, nl'II,> j'" IIi'mlls;: 
(I.,u ·to,. .. I,· l 'klInIW \'I~tl d,'n r!'af' 
l,' 'rd~:i('I. BOm cI"n rur('~aaf' nu. 

Thyborønskipperne sæl-

~IJKIl!'I'(l.ud\'\ llllVUP 1'11 Fo d 13ndling 
nwll Skol{'kOll1ll1iSl;iO!lPIlS j<"jJ'Walld, 
Pl'on,\ Nu/', .. "llt' I'-.J '.·IlH'U og On'l'l:p
n'I' Holm .l"I1(\"I"S(>II. Hl',,>ulhll(·t hh·v. 
at I1UI"Il[l Kommuu\'!-.kole lukkC's fo
n'lobig l 8 Daa(', Sanfl'f·mt dej' til den 
TiIJ ikkl' l'r nogC'1l Ændl'i.D& i Si
t Ut\tiUIlr-Il. vi l SognC'l'aadl't iIIfiknId,,, 
ii i ~'t F'QI'\l'lrlH'mgd,~ for at drofte Sa
gen. I.i!<.l~n i ACtt',,, havde 64 Undf.'r_ 
s,krirt('T, 

~""·'·Y"'". 
SlJllclate clf 

tiu P p d t' I 

dina. Sul\'hl 
kRlI ~1a.1l' 

af ehl BI 
stian"gndf' 

Maksima'p t 

Aalb:oru Byorkester sp.ilJer i Musik
foreningen og i Thisted Kirke. 
Thi,,,tp(\ Musik(olening haabel' paa 

at kUDU\' byd\' Rin(' '.\[edl('nunf>1' tre
die !=;;r>sons første K oncprt i 1laj 
Maal~{'d .. Grund('l paa df> trafikalf> 
Forlwhl 1'1' Collt->giulll 'Mu8icum's B e
søg ndsat. Muc:iklol"(>wngf>n hal ' d(>I '
for bps lnttf>t at engagel>' helt> Aal
borg Ryol'kes\f'J', dh'ig(,l'f't af J t>n" 
S (' h l' o d p l', Samtidig afholde-s ogsaa 
pn Kil'kemu~ikandagt. \,{'d hvilk{>u 
O,'k(' .. lrN" t-;lt-ygt'l'P ml·tl..-irker, 

Faldet nM fra Halmlæs5et. 
01'0 la-aarigl' Poul L a r:3 (' D, SØD 

af Bag .. r LSI':.;;pn, .:\orr{>gud<'. Thist{'d, 
faldl i Gnal F.ftf>l'mi.ddag af t'l L;\,,, 
Halm. SlUU han HH K,)IlUDt'l op al 
køn,' m,'d paa \' ,'gendnh'j'j, I FnldN 
paud rog han sig en Hjl'l"l\f>rn;h,'\Sf> og 
{ud .. ! J Fald,B Ambulanct' til S'\,gf>
h\l ..... t 

Man maa ikke kere Bil uden Ker.
kort! 

l Priskon 
Udkast til I 

Stoobrænd, 
nuværende 
tragtes son 
essen for: 
lige siden I 

vil den bl 
ser paa Sti 
til hafi bo 
v(:ndes i ( 
E::f Pdsern 
vute Hal 
stærkt, Ol 
semplcl" l 
kostet ov 
gonsk,e u 
ogsaa aJ 
for F orm 

Husbest' 
En 3f 

l;t)"t{>rlll 
~I {>lh'mt 

Vagh"l 
11't fOl" 

lJl,lgt, .. 
R.:!Ht!Tl 

:::.h'l'Iu· 
bl,,\" l 
J:WS SI 
H UI'u l 
F\Jr~\' 

En ~Lln~1 fra Hnrdnm tor \"('Id Rrl
tf'n I \'('>~tt'nig hlf·\'pt illmnt "11 Bodf' 
lina !\I) KI' fllr at JJQ\'j- kort Bil ud(lu 
klldigf hOJt'>l.;{J11 1) t Ul:la lUall nlt

S;"\4 tadig\':\'k llh', 

P 
I 

~1I"t 
Uan 
ning 
slnt 

Yanskelighederne for Gymna
stiken s t8rst i \" est' UaucL 



ne bE'tnle sig at fiske 

ratet (Ir lDan opmæl'k
tOfi! Prisfa ld for iSf't 

J(' J ' O\'l'J'vej,' I ~tl at Ind
Iavanel' fOl' Dl~lail-

"&skole lukket 

.>raad. modtog i sil 
1 Sk1.·ivP]SI' ffa Fot'
!psog('udt" Born. Dt' 
lmodpd,' 0111 tll faa 
p'~skol (' luU!'t 011,>1' 
lipnlagt lil andrp Lo
r (h~ r\l1'llo ld, hvor
'1ingrn finth.'r· ~trd. , , 
f. ,·"e Pli FOl'handlill!( 
Sl-.iOOPllS FCJJUlalld, 
~ ( ... nAUn nO' t h'H&.t " 

ho ld i Am tet endn u hnt· kllnn<l! 1)(>
van' Ilæ~t{'n fuld' Besætning a l Llr 
bedste Avlsdyr. 

Skyderi i Thisteds 
Gader. 
-J:ldre Malld ramt i Brntet el et 
Skud. 
V.,l 23-Tiden i Aftcs fandt dor on 

DrI Skyderi Sted i Gau~l'n~ i Thi~t(>d. 
og herunder bll"'v d('n 62-ao.rigfl G8.1'
dorohdorvaltcl' K. Emil li c d o
g a tl J' d, Dl'. Lou i fwgadl"', d~r var naa 
Vej hj~m fra Garderoben PM Bano
gaul'dcn, ,'nmt af et Skud i wnsl r~ 
Sidt.' af D ryst(lt. H anH Sna!' ~}'nC'A 
do,l{ at "rprC' l'f'l U {tlrligt , og lIft!.'r al 
hnn ha n lt1 \ '[I'''1"('t Undfll" La-g(lhC'hantl
ling, furtl'~ hun til ,..,it U jNn, 

(RB), 

S.tvbryllup , 
Snlldal( den Hi, Ap ril h"hl,',' \!ar

til) Ppdprb~n og II liAt 1'\1, HiB .. 

rø-ø '''''9\7~ 

t .:: 
\ Tidl. l ndeho:ver n 
i Snedsted, H . B r ( 
8 e n, fy lder 50 AnI' 
en halv Snes AnI' 
milien Brorson t 
Hensyn til SØnnen, 
færdig med sidste 
sKnbel ig 'Eksamen. 
telvært, hvis nu 
Hpgholtvei 38. V ~J 
mange Hilsener fl 
flere vi 1 han mod 
tige Ægtepar den 
klln fejre SolvbT)' 

Badf'sæso 
J Gaar Efter 

unge Damer sig 
L imfjorde-ns fl'is~ 
for friske - E 
Strandsti i Thist 

Klim lInl 

holdt Møde l\I , 
menighe<!sprll'$\ 
hvor For~t. G 

•• l.h· nr'.A __ 



VanskE'ltghe
,lingeopdræt' 
~l vi skulde 
mangle Æg 

I e r i k s e n, 
htant fol' D. 
r imidlertid 
, om der el' 
i det er der, 
i af Brænrl
,al Arlwjdt'l 
~ . Merl lidt 
I.se for Sa
.g gøre sta
li n gemo, l re
ændsel kan 
eller godE', 

stadig bru
opvarmede 
,h" o np-

Østervig, Klim, for 28,500 Kr. Areal 
ca. 15 nlr. Bygsdl. plus en Hedepar
cel. Overtagelsl' 15. April. Avl og Be
sætning medfolger. 

Togpassagererne maatte gaa fra 
Sjørring. 
Sidste Aftentog fra Struer mod Thi

sted naaede i Aftes kun til Sjørring, 
hvorfra Passagererne til Thisted 
maatte fortsætte til Fods. Posten blev 
hentet ind pr Lastbil. 

Thisted Marked 
i Dag havde kun lille Tilførsel. 

Handelen var ikke stor. Bedste fuld
tandede Heste kostede 2600.:-2800 Kc., 
3-Aars 21-2300 og 2-Aars 16--1900 
Kr. Hestehandler Smed Christensen 
solgte 1 Heste tI! Hestehandler Søren
sen, Aalborg. ~stene skal spadsere 
Tu~. da de ikke k.ari,blive kørt. 
lI.. f- uiC+ø yo;nnø ()TnCØl+_ 

Reservelæge, tl 
Poulsen, Aarhus 
Overlæge ved E, 
hus. 

Birkerød Stats 
normal Dndet"visr 
Klasser begynder 
skolens Lokall'l". 

Storken er ar 
Bramminge. 

Overlæge Sira' 
bage til Skørpin, 
"t raltubel"kulo~est, 
Dr. ml'd. Erik ~ 
udnævnt lil OVE 
Sanatolium. Si 
O\!>dæge Eriks 
Strandgaard ko 
lægp paa Skcrpi 



,d, h\or er din 
Jr er din Brod? 
om Jesu Op

s Børn ~n lisi
Jlgribes vi end 
D gor, san ved 
~ Sejren er. 
Fjende! Vel 

; segne, og vel 
:Ile skal bukke 
~væl"e Angreb, 

min Frelser 
am skal leve, 

pe Dod! Vel 
bn jeg ved, og 
el' brudt, og 

g dødeligt, 

g ind, og vil 

l~," den stærke
r~in Frelser 
• Banesunr. 
Død! Du vil 
!)e, at jeg gaal' 
aal" . .ilIen jeg 

Ramt af Skud 
i venstre Side af Brystet. 

Gennem Ritzaus Bureau med
deles: 

Ved 23-Tiden i Aftes fandt der 
en Del SIWderi Sted i Gaderne i 
Thisted, og herllnder blev den 62 
AaI' gI. Gardel'obefol'valter K. 
Emil H e ri e g a a r d, Dronning 
Louisegade, del' var paa Vej 
hjem fra Garderoben paa Bane
gaal'den, ramt af et Skud i ven
stre Side af Brystet. Hans Saar 
synes dog at være r~t ufarligt, 
og eftel' at have været undel: La:
gebehandling førtes han til Sit 

Hjem. 

':\lindegudstjeneste for de for
ulvkkede Klitmollerfi!'kere, 

I Kiilmoller Kirke holder Pastor 
Skytte pnu Sand ag Eftermiddag Kl. 
2 en l\Tindegudsljeneste {Ol' ~e 8 
forulykkede KI itmollerflske~'e 

I 
:i.\lindegudstjenesten faar el særlig 
hojtideli~rt Præg ved, at en af de 
forulykkedes Born, fadt efter at 
Fade~'ell er forulykket, blivel' døbt 
ved Gudstjenesten. 

Aalborg Byorkester spiller i 

M.artørvsgravningen. 
i Lodbjerg begyndt. 

Forelobig kun ved lInnndkrart 
heil ude \'ed Havet, 

Aller: A 
Igen i 

se pall. 
naaede . 

Entreprenør Hoje-1(ri!ltensen 
HUI'Up,· hUl' nu paabcgYndt. 1Ilar~ 
torvsgravninJ("en i Lodbjerg "Klit 
Fore!øbig sker det dog kun ved 
Haandkraft i den vestlige Side ved 
Havet, medens man forl~ætter med 
Boringerne for at konstatere Ud
strækningen og Tykkelsen af de 
lIIoselag, der ~emmer sig under de 
8-10 m dybe Sandlag længere in~ 
de i Lnndel. Nuar mnn nam' læn
gere frem med disse Arbejder, er 
det Hensigten, at der 8knl indsæl_ 
les Gravemaskine Og andet 1Iaskin_ 
materiel for at faa udnyttet }olar
torvene bedst muligt i den kom
mende Sæson. Kvaliteten af ae 
i\larlol'V der er fremdraget, er 

rint>;, hl' 
endnu 
dOIl: roe 
at kun 

, 
god med 35 pCt. Varmeenheder. 

Th':..sted havde Alanntilstand 
i Nat fra Kl. 3,13 lil KI. 3,57. 

Hjernerystelse ved Fald fra en 
Halmvogn, 

POllh 
afhent 
ue f\ll 
gerertl 
selv 1\ 

Ende. 

P.B 
kobt • 
strup 
)'laj. 

Mal 
Lars'~· 
for 11 
sædel 
Ol!: R, 
gelse 

A, 
struT 
hore: 
ejer 
22,O( 

Den 15 Aar Søn af Ba-
N: 

Pau· 
'f .... ildn .... n;n<r .. n rk._ 



reD 
Idt. 
Id kraft 
• 

stensen, 
dt Mar
rg Klit. 
111 ved 
3ide ved 
,ter med 
ere Ud-
af de 

nder de 
gere in
ar læn
jdel', er 
indsæt
Maskin-

Atter Afbrydelse paa Thybanen. 
Igen i Aftes skete der Afbrydel

se paa Thybanen. Sidste Aftentog 
naaede ikke længere end til Sjør
ring, hvor det maatte stoppe op og 
endnu holder i Dag. Man regner 
dog med engang sidst paa Dagen 
at kunne faa Trafiken igang igen. 

Postvæsenet lod i Aftes Posten 
afhente i Sjørring i Bil og med den
ne fulgte ogsaa nogle af Togpassa
gererne, hvoraf de fleste iøvrigt 
selv sørgede for at komme til Vejs 
Ende. 

Ejendomshandeler. 
P. Bisgaard Larsen, Bjerget, har 

købt Martin Madsens Hus i Frø
strup for 4650 Kr. Overtagelse L 
M' 

Ro 
i mil 

Pa 
der: 

li, 
i Mi 



i Ejendonune med 3 Etager og 
derover - Beboelse i 'f ngetagen 
betragtes som een Etage - skal 
ifølge Ministeriets Bekendtgørel
se af s ti ves og sprængstyksikres. I 

Ejerne er pligtige ti l a L lade 
fo retage de t i saa Henseende for
nødne. men nødvendigt TI'll:~ og 
Søm f aas gra tis udleveret og ruaa 
rekvirer es paa bestemte Bla nket

til ter, der i Løbet af 8 Dage maa 
idet af hentes paa Administrations_ 
for I bygningen, 2. Sal, mellem KJ. 9 
45 og 11 daglig. 

. Arbejdet skal være udfort i Lo-
·~v. bet af April Maaned d. A., og 

Anmeldelse om Udførelsen indgi
ves pau særlige Blanketter til 
Stadsingeniørkontoret. 

Naar Godkendelse har fundet 
Sted, udbetales foreskrevet Til
skud. 

hul'
reel 

Undladelse af at lade Arbejdet 
udføl"e medfører Strafansvar, og 
Arbejdet udføres da paa Ejerens 
Regning uden Statstilskud. 

:e 
30. i 

Udleveret Mstivningsmatel'iale 
forbliver Statens Ejendom og lmn 
forlanges tilbage, hvorfor Dispo· 
sit jon herover er forbudt, lige
som Ejeren maa drage Omsorg 
for, at Mstivningen ikke beska
diges. 

Thisled. den 9. April 1945. 
Luftværnschefell. 

Hesteavlsforeningen "Hundborg 
Herreds" 

,.Thy 

D, 
staaet 
til Hel 
Kunde 
vil ov~ 

I 
le son 
n ing. 

parat 

li 
dem 

Tlf. 
N 

s 
kan 

K 
æsse 



-lili: l JII' I ~ IH' II j.;1 

: vpd F li d lig 
Id al 111, 111 .. 
l I-Il'h"jd,'1!1' j 

p. f)f-I hall 1'11 

~JlI'Jl, \'fI l ' han 

I Y t I (>(1 (I .tEgl ('
JI d.· huhl .. 
ItII'H N J f'1. .... 1' Il 

ikj.,f' al lUtH' 
"kaf/pllr "K 
{~ad l' fl'j II i 11 g, 
,.,' ... d TII;
l,"jllslls I'ill

dn hun va, 
,(/,,,11 "II "K 
~ ll'tl"iJl. JI'I'II 

l id )lall Il,·-

1"0\,1 1 1.. ' "1 . 1, 1 /,1ll, I '" ... IIUlll .. J .. ..... ~~ 

fOJ',,, i k l' l lIg', lig han hat lu' l l' Tide'll "1-
dril da værc't Vurd(lringsmund. 

Trafiken paa Thybanen. 
1 )('1 (l) nllp)' i Dag 111'f'grlnll(l~. ig 

TI aflk peJa Th, lJaIH'l1 .\lfJl'J.,:l'ntogl'l 
I,a TI",II·d ",,,,,·d.. kllll I ti y,II,)". 
JI\"odl'iI di'l /"('lUl"JlI'I",·dl' I L"))I'l af 
1-'0 I"J II il I ri Cl gl'll 

Hurup Kommune sætter 
Skelsten ved Grænserne 
En Ide til Videreførelse s iger 50g
neraadsforeningens For mand . 
l l ll/IIP ~nMlJi'J";t:td hrlt ,"pdtagl'l, nt 

d, J P:11I ailI' h"Ulflllllll'lIS \"pj., , .. d .~ 

li~. DI'r er godt I 

df>n !".tørl'ltp Bf'tydnil 
cluktion('n, at Kørn 
ud, ThylJoHnp har I 

at venlr. til Græ" 
højt, at Køerne træ 
dH er mq(l't for 
KOf'rnp. kommp ud Sil 

ligt, saa d(' kan 
pl'otl'inholdif.,'" Græs 

Der lukkes 
men til 5 ' 
Virksomhe 
I el af Tilfælden. 
sig om 42 Dage --



Strom
ted-

Lukningen 

j::allI' sn n 
lid at 0'\"f'1>. 

'r (h'l 110gd 
a:-;\,prkSll,l
It·t hp"t,omt, 
ri\'atp Gas-

m h (' ,] p ,._ 

t o\,prholdp 
<,fl(',· h,all 

IpIYS!'I' pan 
hlin' Inkht 
f')" i til J1il'l'

- for no!:l!' 
mfllll1p l'J' 

"It i K I'a f t. 
.~ Yirk~(Hn

°t i ;) llaj:(l', 
o~ "11 i 42 

tI:-k.!· I.Jlh.IIlIH'lli.'l \I'U \o".lgIlJI"1I1I \1"11 

Dl'l hJ.'\' kllt'YI'I, at )Jl'dlt'lIllll4'r. Mim 
ikkp flpf~ Idtl' Ill'll Borgt"\l"pligt dl' 
ha ,dl' paa tR~I·t siK. 5t faks sk \J Id I" 
fll'tlll~ af V.dglistt'I'J1P. Ih,!' 1,,11-' (nt 

fltOn' ~idpl' hl. :I. af ~kCl'Tid'\I' r.. F. 
.JE'II~f"1l og SogIH·rtulll:-.fol'llI<1nd X. K. 
PI'il!'!". (\11 I'pftpl ('11 'f",k til Bt)st~Tt'I

"Pil fol' ,It-t 1II1ma'I'kpdp ~\ d)Pjllr-, th-n 
ha\'d" udfod. og clpt hh·\, tilkl'Jull'
s::-in.t. at JIl,UI ollsk('dr Yagtol"clningpTl 

fod . .;at. san la'JlJ!l' dl"t t'odnu val' 
Ilod H'IHI igt 

Thisted havde Flyvervarsel 
, ;\at f,a 1\1. 0.0'> til 1.:~1. Dr,· ,kr

tf' illtt'l hpl11illl'kt>lsPSYH'ldig;t }WI' i 
(lmH,a,!t°t i "('Il ,\nlellning:. ])1'1 val' 
Thi,I('<1~ ]o'!\\'(>nn,',<,1 ;\". (iii OK .xl'. 
21 l A"I'. 

Solvbryllup. 
Murerm. K. S. G r a u go a a r d og 

II u s t r u, Hurup, holner Sulvbryllup 
Søndag nen 15. ds. 

Karl L a r s c n og H u s t r u, Tved, 
holder SØlvbryllup Mandag den 16. ds. 

r~IIK.\:11U J. .... , ..... , ... c ..... "" .... ... Ir' 
gelund. 79 AnI' 

David C l a u s e n s Hustru, 
,t,d, 

Niels Bentsen L a r s e n S 
L"gstur, fh, Korsholm. 85 Aar 

Lærerenke Thvra O l e S e n, 
trup, 67 Aar. 

Rentier Carl H a n s e n, 
89 Aar. 

Fru Propr. Alma Lasscse 
lunde, Lolland. 53 Aar. 

Rontier J. P. Nielsen. A 
bro. 75 Aar. Han blev dra 
Vaadeskud, 

Fhv. Gdr, Søren Skipper 
Djursland. 80 Aar. 

Fm Karen Marie P e i t e l 
Oifersen, Lemvig, 56 Aar. 

Gdr. H. B a a g ø e, Jels. 59 
Viceborgmester. Tømrcrm, 

s e n. Kerteminde. faldt død 
Gaden. da han i Aftes var 
hjem fra et Byraadsmøde, 
havde ledet i Borgmesteren 
reJse. Olsen blev 70 Aar. r. 
en lang Aarrække rep ræse 
cialdemokratiet i Kertemind 

Form. for Det hvide B, 
Dagmar K a r g a a r d. Købe 
Aar. 

Kontreadmiral Carl H 
r i c h. København. 57 Aar. 

Kunstmaler Emil K r a u s 
H Aar. 

Kir~t,.n M::\ri~ J o h a n Si f 





DOII rrlvllllgo VlIgtVllil'IIM_ 
ordn hIg I Hunl)). 

'J'lIrrr,l"hrd n,~d ""n, tlrn ,'Irkrr. 
"der 
101'-

Hurup lIotl/cl" ag lIn"ndvlI·rki't. 
r"r, IIlnll' hn\"(]n' Anc" Indknldt 
V""t"II-'lnrt III "t Mød .. plln MI". 
"lon"h"t"'I,·, l>l-r, "r modt OVI'I' 
JO(I lir V"'t.",t" ;\Icdlcmmer, mw 

hil\!' J-'onnnnd .. II, Ang(' J (' II" C II, Ilod 
H'lkomm('1I Olt lI'degjordc tor Vagl. 
\'«" IIOt" 1'!lIlII"('lIle Oll' do VHk"ar, 
d(,I' I,a,'tlt! '·,"l'r ... t al'b('jd ... t u'Hh'r, 
nct hilvdl! "«"'ct ell IItor 'J',lfred". 
~tlll" I II", nt dur I"",de VII'I'01. god 
'J'lh"nlllltlg, kun ('nkelle havde bc. 
klal{ ... ngvhI IInd"lna('t sig for ""01'
'ct, 110m de m'rige Borgere hotl"tlg. 
tcdc 100m 0'1 ÆresllllK Af tor~klllli. 

,tUlI. 
m 

ful
ud
den 
Ides 
lllt. 
nd
nn
'et
lig-

sw Grunde havde 011 h('1 Del Med. 
lelllmer "ld!'1I ""II"t. IIIIf Hvel"'\'et. lrll. 
men dCI' Hl!' IItndig o"cr 150 M('d
lenImeI', der IIkiltede.!l til VlIsrtell, 
FOtlllandlHl tnkkede BOl'srerlle fOl" 
derell 'l'i1l1hlhllllll" og ]i:ommun!:'n 
for del! ydcdo Slotte og omtllllo 
.!I luth·lig. Ilt Mødet. "Ilr lIrl'aUKcrol 
efer Ønsker !rll VærnelI Medlem. 
mel'· 

, , 
d 

• • 

• 

• 

Der forl.e8 dcrpoa en lænKere 
Forhnndlinll". der Ikke ga,· Udtryk 
for den bebudede Utillred!!hed, 
t\"ærtlnlod blev der ydet. Dorger. OK 
Hnflnd VIC rker! Ol'el1l11 gen An erkcn. 
del8e for lnitmth·et. til Vagl\'ær. 
nets Oprettelse, Det blev POlllteret, 
nt de enkelte .Med lemmer, der ikke 
passede deres Vagt. burde melde 
sig helt fra, dll der vnr nok til at 
genllemføre Opgaven. 

SoR"lIernnd!!formnnd N, K, P e
t e r s e n gnv OplYSning om Med. 
lemmerne8 Stilling til Forsikrings_ 
sporgsmnalet, der \nl' tilfredsstil. 
lende, og mnn vnr enige om, nt 
Vagten skulde fommtte som hidtil 
med den nU\'ærende Inddeling. 

Togtraflken paa Thybanen 
er endnu Ikke normnI, idet del' er 
sket. nye AfbrYdelscr af Banen paa 
ThyhoJm, I Aftes \'nr mnn naaet. 
Ban langt. nt Tirsdagens Aft.entog, 
der havde mnnttet s tandse j Sjllr
ring. kunde fores til TlusLcd. men 
Monrentoget fra ThisLed i Dn,ll 
kunde ikke nan længere end til 
Ydby. Detle Tog returnerer del'ef· 
ter til Thisted Bom Formiddngslog 
i Stedet for det ordinære, EHer· 
middaR'sloget fru Th'I'ed regner 
man med al kunne Bende af Sled. 
men det er tvivlsomt, at det kan 
naa til Struer 

Ild j Halmstnk i Snedl:ltt'd, 
Falck i Thisl.cd blev i Cnal' Bf· 

'rhiHlffi hll ... de Flyvt-, "I\TI<j'I 
I N'IL 11"11 1(1. 0,0·' til 1<1. I,.IH. 

lie .. tJnalcl tor .100 l(r. 
}:/I IInlf lIInnd, .II1"rll" 1'('th'r~"II, 

n,·d"tt·d lIrdr, h"r III Vnlllv"'r'wt I 
Ued~lt-tI nn meldt, I\t lo"" I (;1I.r llr 
blt'vtl bt-~tjllnict tor :lIlO Kr. 1'1'11, 
geno \"nr i ("II T('lfn("hov, "Om høn 
"nmn1\11l med Aln PUlIl'!" h ..... e1 .. Il1l(t 
"nn ScnF\:cn, m"d",na Irnn "k,tt"d,' 
'Cnj, og glemt nt tun d",t mt"d ~11(, 
dn hlln log ud pnn T5"udtur. Dn 
ltnn vcd lO·Tlden ,Arh'lI vnndtl. 
hJtlrrl, opdalCede hIllI, at nortl" VIII' 
unrlHllllt<l Oll PellKc"o (Otsvundet 

Ilt tkn 
d ... r '" 
h"r dp 
t,:kø li 
~""/I.t 
j<'r("d" 
Opdra 
nI" .. , 
}'r{'m, 
Bygnl 
"UkCI 

A,\ 
linder 
IIf p 
"kell. 
IIlrwl 

Ny Vejmønd, 
lInr rinlf,StnJl"8trll l' SosrnerøRd har 

.1ntngl't Chr. lInKh, SIII/JMtrull. Ul 
Ve)mlllld i Kommunen tor en Løn 
III .100{) Kr, om Annrel. 

:'til 
vnr!:' 
i ll). 

1 A 
~kel 

Thisted EklJporlmnrkl;'d 
er til 1'lIn LordaK tilmeldt 16ij 
alllrcr og 70 Kahe. 

"'. m" 
m 

Kre· "" Ollll. 

l\1l1rkedet I ThiMled 
lilf} 

hnvde kun IiHe TU(orøol, og lInl\. 
delen "nI' Ikke o\'el'vældemle Bcd· 
!!te fuldtandedo Heste kostede 
2600-2800 Kr, 3·lIl1rll 21-2300 
Kr .. 2-allf!! 16-.1900 Kr, 

Kreaturmarkedet "iate kun ringe 
Omsætning. Kælvekocr kol!tede 65 
-70 Øre, Ungkreaturer 58-62 
O...,. 

Vildsund Marked. 
i Forgoars "nf uden, BetYdning. 
Idet del' sna godt Bom Ingen Han· 
del val", 

Cyklt.!ty,· ...... i i Hurup, 
Vafl"hærnet. l. Hurup hnr fro 

Vognmand HenrIksen f~Qet. An
meldel!!e om. at. hana Clkle. del' 

t d uafla8set udenfor et. PensIo, 
~:t i Hurup, er blevet stJoolet 
Cyklen "nr sortlakerel uden !'ær· 
liJ(e Kendetegn, 

85 AnI', 
Rentier Niels Simonsen Ruxild. 

Fjerritslev, fylder paa Lørdng 86 
A Hnn er fodt i Vester Thorup 

arefler at hu"e fejret Bryllup i 
~:87 flyttede Ægtepnrret md pn~l 
Northorupgnnrd, som beboedes tIl 
1935, da Gnnrden sol~tes til I:Ian 
Herredernes Udslyknmgsforen,mg , 
Rogild og hans Hustru. har, s!~en 
haft deres smukke Hjem l F Je)"
ritsle" nled Udsigt over Byens .An-

Itl'~. S, Rogild hnr været ~Iedlem 
nf lIJorldnl SOR"Uel'fH\d, og I lIOS!..) 
J\nr dl'hl lo'ormand. og hul' \"I~ret 

f 

\ 
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pri.en har hid lil været 25 Øre pr . holdl i Al 
Kg . og bliver nu 28. - Okseb 

sen overlod 

Merkl .. gnlng ler.t KI_ 21_ 
Pra og med Mandag ændres Mørk~ 

lægningsliderne iR:en, Denne Gang 
dreler det sig om en Afkortning pas 
lait 5 Kvarter. De nye Tider er Kl. 0,15 
Morgen og Kl. 21 Alten. 

• 

Priserne paa Have- og Mark-
redskaber. 

Der er nu gennemtørl en Pris· 
ordninI! tor Have· og Markredska
ber. Ordningen betyder i det slore 
n" h~l .. ~n Ise al de Pri-

- Amlel 
godkendt 
'Dr 1945-4 

- Der 
lel8e al Til ' 

I Aftens 
Kl. 19: -

foreningens 
.Royal-. 

KI. 19: S 
forsamling, 

KI. t9 . 1~ 

skæbner", I 
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som NæsUormand 
KU!lerer. 

.. , - . 
og Dollelis som 

SI.det kom Ikke I O •• r. 

o., &8e al' 
Ikke ment 
tn~a De h 
Mauke k 
kommend.
., hiv,," ff o. to!!.,. 

[)elværre udkom Tbl.te1 Sodeldt"mo-. 
krøl Ikke I Gu,. Vor AYlalonendelle 
fr. Aarhus kom ikke frem, IrUI'det p.- Jernbaneafbrydl'laerne, o~ Iflden vi 
bleV klar over delle, Var dd fut ... nt 
.t mrtre andre foran8tBltnlnger. De I 
gældende Re~triktloner glat det agna! 

-""--- " "- --

l [ 
nælten umuligt at lave nogat ek8tra~' '-__ _ 

Tu. 
ordinært, idet der flkal udvises den I 
aler.te Sparsommelie,hed med Hensyn 
til bude Papir 02 Elektricltf't, da man. Paa -SI 
ellers risikerer at komme til at holde rækkehol 
helt .tille. Der trækkes store Veksler i NedluI 
pas Abonneniernes Taalmodlghed, men' i Nykebi 
vi haaber alle, at Trængaelstiderne haard N 
snart maa være Iii Ende, MS der igen da Nyke 
kan arbejde. under nogrnlunde normale/ spillende 
Porhold. ~.Hol 

nerlngsk 

Mindre Eddike_ 
De danske Eddikefabrikanter 

hAr me:ddelt deres Kunder blandt 

bæk mo 
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Thisted -Værksted 
bombet. 

Gennem Ritzaus Bur. meddeleli : 
I Alles ved 22·Tiden skele 3-4 

Eksplosioner i Loftselagen over 
Automobillorhdlr. S. Kuhnmiinchs 
Værks led ved Pred.rikstorv I Thi
sled. Der ødelagde~ nogle kosl
bare og lildels uerst.llellge Maski
ner, Drejebænke o. 1., og Tag
stenene blæsfe af Huset. Der 
skete kun rioge S~.de pa. de 
omliggende Bygninger. 

rening 

rp 

Jing. Der 
"orm and 
en, Am
les. Til 
re Adol! 
II Chri, 
loges al 
,ring lor Thybane. Trafiken omlrent 

gaeet i Staa. 

Ir. Niel· 
t i For· 
lravede 

falcks 
• lp 'gen. 

li •• !1M 
privat) 

Heller ikke i Oa.r blev det iii 
nogen videre Togg.ng pa. Thy
banen. BUermlddagsloget .fgik 
Ira Thisted med belydelig Porsin
kelse. men Aftenlaget kom over. 
hovedel Ikke ud Ira Struer . Idel 
der p.any skete Afbrydelse al 
Jernbanelinien I Nærheden al Y d
by, og P.ssagererne ma.lle blive 
I Struer eller søge .ndre Belor
drlngsmldler. Del ordinære Oods
log gik I Pormiddags fra Thisled, 
og OOd.loget Syd Ir. ventes I Bf
tormldd.g til Thisted medlørende 
Po. I og nogle P •••• gerer, men 
del kommer senl, da der er skel 
ny Albrydelse ved Oddesund. 

Polkelallel i Tblsled 

er pr. I. April opglort iii 9494. 

8ærsk. 1 

Pr. 
Marie 
Lyng, S 
eærøk. ' 

Stakke 
Hos 

Skyum 
midda, 
Haimsi 
Huset. 
havde 
mell H 
Gnislel 
og ha ' 
fra HUl 
ligt II< 
kun Ild 

yngel 
og I 
52.000 
Del er 
f nor 
ni 

M 280. 
"'a.ned 

Det er 12 færre end I. J.nuar og, dene
t størs e 73 lærre end for el Aar siden. Moro, 

[1 ør •. 
pre for 
nlnger. 
O ,Cl. 

de 
LundsreUen oeds.Ue Bøden. hurtigt 

Oireklør Alb. S. B o r 1\ e r u p, havet 
Thial.d, blev vad Relten i Thisled "IRe 

• • • 
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idere 5kal ske 

~NER 

lærmere 

::'I,)'!\.l\.\.: IUUlA. ~UUIUl.JUlgVCJ !)lU:U være 
fri fra September, idet man saa smaat 
regner med, at Arbejdet med Udvi
dc1sl'n af Kirkegaarden kommer i 
Gang til Efteraaret. 

}<'orsinkelserne paa Thybanen. 

Mens det lykkedes at faa Toget 
}:>.05 fra Thisted igennem i Gaar. 
maaUe Aftentoget aflyses. Godstoget 
fra Thisted KJ. 7,40 i Dag kom forst 
af Sted KJ. 8,30, og ved Middagstid 
,'ar d~t ikke naaet længere end til 
Hurup. Det menes, at der kommer 
Tog igennem sydfra i Labet af Dagen, 
men noget bestemt kan ikke siges, 

LANDSRETSSAGFØRER 

E.LARSEN 
VESTERGADE 38 TLF. 189 

IJ lU .: c < 

Knt:'lsloffcl ud 
Saaning, dl+ 
han·ning. dpI 
Komnll'l fn'm. 
om Kalkhæl 

• Udlægsmarke! 
I Indflydcl~e p; 

stof el' el i 
Ukrlllllsbckæ!l 
Landmænd af 
det, fordi de! 
er l'rt ubcha 
gOl'(,. 

KOllsu!enlC' 
man ogsaa l 

forsag. der e 
er ikkr llogd 
sog har ikke 
i en Aanæ
ningen. at H, 
yakt saa s 
Landmændcr 
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lr8nyttct, valgtes P. Nørgaard, Djer
næs Mark. 

Ny Mør1l'ægnl ngstld fra den 16. 
Stn lPII ch'i lp Lu ft \'Il!rn meddeler, 

Ilt Tid~punkteJnp. fOl' den daglige 
furkla·gning Ophøj' o~ Pnab{'gyn

d .. l~e fl'll og med dl'1l Hl, J\pril 1 !J4i) 
f{lslslf'll til heijhul<.l vis RI. 5.,).0 
ug RI. 2 J ,00. 

Ild i H.den. 

I (jaul' Eftermiddag op, lOfl (1,,1' lili 
I'l Si)kkP Hlodc ml')!eUl Klilmolll'r 

Ul:! \'allg. "'alek fra Thi ll,(! hh!\' ti!-

Skovrider C, 
gav nogle till] 

1944 "ar et g 
-Træ~rn!' el' gI' 
og der har ikk 
Foraar!>rrost [I 

ernll \'a J 'pal', 

Drt ha l knebl 
Sila UPI' har ya 
at holde Kn'li, 

I Og 'M den og 

I n's "kn har J 

Va n skr! ig!w(!, 
ligt at bold,' 
alt har lAl' 

haft et godt . 



lOVERORDENTLIGE FORANSTALTNINGER \ 
Skarpskydning. 

Værnemagten afholder Lørdag den 14. ds. 194;:; KI. 14 Skarpskydning 
med Artilleri ved Kysten i Nærheden af Stenbjerg. 

Handelsefterrefuinøer -
Melkonoteringen 

c er uforandret. 

Hjertelig Tak 
for Opmærksomheden ved vort 
Bryllup. Tak for den smukke 
Pyntning af Kirke og Hjem. 

MiUa og Marius Bisgaard, 
Grurup. ---





ng valgtes 
degaard, Od-

'- Oll Borglr-

mmling paa 
ggerm. Jen
Jde tidl. Be
'm. Nørbjel'g 
, 
rar Ordsty
~tning Med
i Oprettelse. 
faa anskaf
,kun afholdt 
~ i det for-
, 
~e for Tek-, 
126 Elever. 
t iIIf.>Dd e, og 

Tilskud. 
1764 Kr. og 

I KOlltin-
_ rr_ I~_' .. L 

Bom1Jeelæpløsioner i 
Ford-V ærkøtedet 
i Thisted. 
Torsdag ved 22-T;Ren eks~erede 

3-4 Bomber i Loftetagen over Auto
mobilforhandler S. K u h n m ti n c hø 
Autoværksted paa Frederikstorv i 
Thil!ted. Ved Eksplosionerne ødelar
r!('s flere kostbare og tildela uerstatte
lige Maskiner, Drejebænke og lign. 
Tagstenene blev blæst af Huset ved 
Lufttrykket, mpn dpI' skete kun ri n
g{' Skade pall. de Qmlig&eude Bygnin-
ger. (RB). 

Til 
.... UIH III "It lIllIIIU" 1111 

HtIl' Gud 

"tIG ledere 
ind i Bynagog 
prJledikede han 
onde Aander, 
'KogJe k;em og 
doM - ølt Gø 
_ denne Gan 

Og saaOOn I 
Søndagen lydJ 
S;ndag'8ko/.e1' . 
at Mre det. 1 
de ,.igtig ~ 

En KM Viater fer blfv~, --
"'011& til 11".,& fTugttI æet de. fju,,~ lttM'e, ~ 

momstrlngen falller antagelig .~ v_e tomt! 
14 Dage fer lI01'IIl81L Og det ~ UtA 
Det tidlige Forur har beviwlceii, at 84gnkOUz.,.~ 

Fr~tneerne i A&r er l. PM \Tej • e hl t G'l e J 
med Blomøier ae Blade end .ue... Ol tla fIdk, ca Il 
efter hvad Plan e:t P. 1:1 .:..- -,_=B..:..;fH=-=-..:;ah.;.;.;.;ne~,:... 



Fl'edag d. 13. April 1945. 

Roosevelt død. 
Doe/slnlde t kom pludselig s om 

blodnlng. 
Følge uf e n Hje rne _ 

11 .... <1 nnlt . ~I .. ,,""'~'U', h~dder d.·t 
i T .. I(.lrrllmmd, hllr J"1r m.~t~t ct 
d,r .. b"H " .. n.knl>, .om 1>1 ..... _mf' 
del I Krilre". Ud 

Franklin Roosevelt. 
Som ~'tflnklin Roo~e"clh Dnd 

bl"v d .... m"tl~k har hanK L,... VII!' 
..... 1 d~1 linn "lAmmede frll en RUm· 
Incl hollr""IMk 1-110:'111, val" ene~t(! 
Ba"n l en velhavcnd~ F •• m,)Ic, OK 
~Om unll" \Iudercdc hnn Jun, ved 
lI .. n·ard·UnIH!r~ltctd. Der vente· 
de ham Iil"Yllcladendc .. n Fremtid 
~Om en fl'1!mrAKende Advokat. men 
hAll kom hurllllt ind I Politik Oll 
1910 valIlIe" hnll til Medlem at Se· 
IInlet aom Rcjlrll·."'ntnnt for Stn· 
ten New York. 

J 19t:'I, efter ni W,I.<on var vnlKI 
101 l'r<CMident, ble\' Frunklin Roosc' 
\C11 -- $Om , ) lodMl' tntnll' Id Onk· 
JI'II, den lidll)<"l're J> r".~ident Tht'o' 
do,' Roo$cvclt hu\'dc el"ttct 11111" iii 
eret d{'mokr ll.tiMkl' Pm'U __ udllØ!\llt 
til Slnt~~l'kl'elll'l' i ) I"rineministe· 
ril'l. linn hnvde denne P08t , 8 AnI' 
0/1 \'lIr mClI"et Vil'k~om for Opbyll" 
ninll'en nt den Jl.mcrikAI1~ke Flaade, 

1 1921 \'nr hiln Irandt tilbajl"e oJe 
var ble\'l't Dir"klor ror et Fonnk· 
Tinlf .. ft('I~knb linn r"mt~s da af en 

156 MIII. Kr. 
til sociale Udgifter. 
n~I,,""l III"l k Ikke "ed I 19U-1 L 

K .. b e n h Il V Il, Fr,-du!!'. ~Sod.l t 
Tid •• krlrtØ ol,ly~er, "l UdVlfterll., 
tll ~oci!, I Fo,"".,rg i 1 'l·I ~\ II har 
va'ret pan 660 ll1l1. Kr ., nOKenlun· 
de det Øamme Rom ,'aret r"r. M~d, 
rell'''''r mlln H,'nl"'''l(el~er, Rente
"dRifter Oll' Udp:,ft.er til Admin;· 
Itration er t;dp: ,ften 756 '!oll lJ. Kr 
ArbeJl~lo"hed.ka .. "er"e har henlRRl 
ikke mmdl'*' .,ml 66 lilli Kr 

Nye Mølkelægninns\idel, 
Jo: n b e Il h" v n. 1'or~dnll: SIn' 

tell~ ~,vile LuftvR'rn meddcll'r. nt 
'fidHp"nkll't for den t1n"lil/c ;\\ork· 
hl'$fnllll/S Ophør Ol!" J> allbel(yndd~c 
fm 0.1/ ml'd I G, April 19-15 fll~t~Ø!t· 
te~ til henho l d~\'l~ KJ. 6.15 O$f 21.110 

Nkh J"eob~en~ f1relamJled .. 
GaarJ i ÅgeTup ved Ihlhngc pna 
Syd~ja'l1nnd brændt O d 

laM 
sletel 
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!-'tl lln ln 

Pilll G 
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uH for
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Land~lt 

19H 
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Td. 1\ 
'1'idH~ 
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et stimulere
~ knebet med 
rn mod Kre
:eel'ne visse 
19t. Den for
dgal'n havde 
'Il, hvad der 
rerne en ny 
lkke lette at 
,e ind under 
var i særlig 

Jgste Træer. 
var gaaet 

rods Forhal
rt i næsten 
f. Plantager
pan Egnen 

;t Bidrag til , 
len. Der var 
af Brænde. 

log all igevel 

le muligt at 
. Aktiv, man 
Skove. 
ll'ektør Ha
te Regnska
, et Under
iluttede med 
Ll'. Man hav
stil skud paa 
Ite var solgt 
88,864 Løv

:ostet 16,953 
laugene var 
. og 32,234 
ostet 5,709 

kud havde 
var del' til 

ol gt 308,695 
~e Anr var 
. er til 322 

v I ,R I 

u-I) Am" SIden tIL København~ 
Hun efteli'lader sig foruden sin 
Mand en Dreng paa 2112 Am.-. 

Thisted havde. Flyvervarsel 
j Middags fra KI. 12,47 til KI. 
13,30. I Nat var der Alarmtilstand 
fra KJ. 0,57 til KJ. 1,18. 

Togtrafiken paa Thybanen 
var endnu ikke ved l3,SO-Tiden ef
ter de Oplysninger, det lykkedes 
os at faa paa Jernbanestationen .. 
helt i Orden. Derudover var det ik
ke muligt at faa Oplysninger. 

• 
Postvæsenet J angs Thybanen 

arbejder i disse Dage med de man
ge Afbrydelser paa Banen under 
vanskelige Forhold. Man gør alt 
for at faa Posten frem, saaledes 
sendte man i Gaal' fra Hurup Post
hus en Lastbil til Struer for at 
hente den Post, der der havde ho
bet sig op. 

Store Dele af Han Herred uden 
Strøm .. 

Som Følge af Ledningsbrud paa 
Højspændingsnettet fra Nr. Sund
by var det meste af Han Herred 
uden Strøm fra Ki. 8 i Morges. Der 
kom Strom igen ved 14-Tiden. men 
efter l Y2 Times Forlob blev Strøm
men atter afbrudt. 

Th isted Missionshus 
er for et Par Dage siden blevet op
taget til andre Formaal. Moderne 
afholdes som averteret fremtidig i 
KFUK 

Landsretten stadfæstede Straffe
dommen Dyer Hæleren. 

Gunnar Hansen, der ved RetLen 
i Thisted blev idomt 8 Maaneden 

, 

I 



Iyggel'e i Thisted. 
mg pna 12 j sidste 
Kvarta1. 

ndbyggerantal pr. 1. 
bpgjort til 9494, hvil
tlgang paa 12 fra sid
\:elling. I det forløbne 
lier tilflyttet Kommu
:1esker og fraflyttet 
;dt 61 og døde 27, saa 
:lldet begrænser Ned
byggerantallet til 12. 

Fystrup Plantage. 
isted blev i Aftes 
! Nystl'uP Plantage, 
opstnaet Ild i Heden 
'Iantagen. Da Falck 
ijælpebrandmændene 
lden slukket. Der var 
punkt overhængende 
ltagen, da det var 
r. 

Bombeeksplosioner i 
Kllhnmlinchs Autoværksted 

i Thisted. 
Gennem Ritzaus Bureau med

deles: 

Ved 22-Tiden i Aftes eksplode
rede 3 4 Bomber i Loftsetagen 
over Automobilforhandler S. 
Kuhnmtinchs Autoværksted paa 
Frederikstorv i Thisted. Ved Eks
plosionerne ødelagdes flere kost· 
bare og tilde]s uerstattelige Ma
skiner, Drejebænke og lignende. 
Tagstenene blev blæst af Huset 
ved Lufttrykket, men der skete 
kun ringe Skade paa de omlig
gende Bygninger. 

CIRKUS MIEHE GØR PARAT 
TIL START. 

Fru Dora Miehe har været Leder 
i 30 Aar. 

Aldrirr før i nen rramle Cirkus Mie-

0" 
y, 

med , 

pens. l 
70 Aar 

HvidbJ! 
sl:enseIl 

Palæ 
skæbnE 
Roy~ 

Refrat 
HoU 

skonnE 
Hng. 



!rand 2," har 
Erespræmie i 
;tntskonsulent 
• den absolut 

t i sin Aar
r øvrige For
judte Hingste 
f "Fjandbo." 
træ kan næv
h 2," kaaret 

Hingstene 
,. Af Hopper 
!mærkes især 
tepigen," der 

Søstre alle 
points. Han 
l' at han vid
Teds Heste
god Hoppe

de, at denne 
standen end-

'estrup: Vi 
· Iag og har 
ted;den. Jeg 
d med den. 
n: Jeg ved 
al købe en 
Vægt, men 
"" , 

Kr. 

UdskrivIlingen af H~stekoretojer 
til Evakuering. 

Der er i Dag indenfor Thisterl 
Kobstads Omraade foretaget Efter
tersyn og Revision 'd, de ~og~e og 
Il te der skal udskrIves l TIlfæl
decsaf' en Evakuering .. Dette hal' 
hos nogle vakt Forurollgels~, men 
dette er der ingen Grun~ til. Der 
er gaHct et halvt AnI'. siden For
tegnelsen over KøretøJer blev la
vet og nu foretages en Revision 
dels under Hensyn til, at der altid 
sker nogen Forandring i Hestebe
standen, og dels at de. hidtidige Le
dere af Kørselsol'dnmgen er for
hindret i at træde i Funktion, og 
del' derfor er traadt en ny Leder 
ti l. 

STOR ORKESTERKONCERT 
I THISTED. 

Thisted Sangforening arrangerer 
Søndag den 22. ds· en stor Orkester
koncert for sine Medlemmer, og Bil
letsalget er allerede i fuld Gang. Man 

Æren r::aa "F'l 
med sin dygtl 

., Vanskelig 
store i Dag, 
Samtale, ,,0 
VangkeHghed 
gennemskue, 
ud. Efter de 
der vi hver 
mellem Publ 
Kontakt, som 
drager den ~ 
i Aar ud fra 

Ej 
Laul'. Dal 

solgt sin Ej 
stoffer V~ 
fol' 21,000 l 
ca. 8 Tdr. l 
get god Be 
Redskaber 1 

er sket. 
Olaf Pe 

sin Ejendo 
gaard, Aarl 
dommen e 
land. A vI, Ii 

rne 
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Kulmmiinchs Autoværksted 
i Thisted. 

Gennem Ritzaus Bureau med
deles: 

Ved 22-Tiden i Aftes eksplode
rede 3 4 Bomber j Loftsetagen 
over Automobilforhandler S. 
KuhnmiJnchs Autoværksted paa 
Frederikstorv i Thisted. Ved Eks
plosionerne ødelagdes flere kost
bare og tlldels uerstattel,ige Ma
skiner, Drejebænke og lJgnende. 
Tagstenene blev blæst af Huset 
ved Lufttrykket, men der sk~te 
kun ringe Skade paa de omhg
gende Bygnjnger. 

\ 

Overordentlige Foranstaltninge ... 

Skarpskydning. 
Værnemagten afholder Lørdag den .}4. da. .1945 Kl. 14 SkarpskYdning 

med Artilleri ved Kysten i Nærheden af StenhJerg. 

Paa Sundag fylder 
pens. Lærer S. Dahl Eriksen. Hurup, 
70 Aar; Tømrermester Poul Raab~. 
Hvidbjerg, 50 AaT; GdT. Chr. Fr. Chn
stensen, . Skovsted Mark, 63 Aar. 

I AFTEN I THISTED: 
Palæ-Theatret: Kl. 19,15 "Kvinde

skæbner". 
Royal-Theatret: Klo 19,15 "Hjertets 

skabes og saa store og gennent_ 
gribende Reformer gennemføres 
i Aarene efter Krigen. Men det 
er vor Overbevisning, at naar der 
atter kan føTes aaben Tale af 
karsken Bælg, naar alt kommer 
frem i Dagslyset, saaledes at in~ 
tet syner mere, end det er, og 
naar det er Kendsgerninger og 

I ikke Formodninger og F en 



de, kunde der ~d~·;~kel af Suv! Orko (som Bar~) Dg i ørum, som ban senere overtog 
,Cl. al Udgif. Irmll SeJkkula (90m Voklen). og drev i mange Aor. Han 

Pormaoden havde ogsu lænkt I delle vedlo~e8 agio. 
p.n~ anskaffe en Serie Thy- Til Bestyrelsen genvalg tes DrilIs. 

~gnedes med, i en Del Asr Pormand for 
. lbO,ooo Kr. Udskrivolngen af Hestekøretøjer bjerg-Ørurn-Lodbjerg Sogneraad 
omende. og for Tblsled Arnis Sogneraads-

!a I III SkoleceolraIens l bestyrer frichsen, fhv. Hotele jer p. 
, der lorevlaes i Amtets Pou lsen og Gartner O. Gade. 111 

med del Pormaal al fremme Revlaorer genvalgl~8 Direktør Mag. 
e, del vilde til Evakuering. forening. Han var 1916-22 Med- og Kærligheden til l nua Sørensen og Du ektør R. HBYer. 

HJemstavnen. Til Slut opfo rdrede Købmd. ti flerne betal', Der t:r i Dag j This/ed forelaget lem af Th/sled Amlsraad 1918 
f dasrligere. Eflersyn al de Vogne og Heste, Medlem "af Landlilfngel, af Del er moderne med Kanolsri. P. N i e l. e n pas Erhvervsraadel~ 

udtalte Pormanden videre, og leg Vegne til Arbejde lor, at man alle. 
vilde mene, der kan sejles I Kano rede i Asr lik Anfæget al Sli en iii 
fra SIarr/ng Sø iii Plade Se ved Eshøj paabegyndl, og Stenene 'led 

anbefalede der skal udskrives i Ti/lælde af en Venstre. Han al/øste her 
n. Evakuering, Detle har vakl nogen Madsen, Klim . Af hans 
,en synlei, Uro, men der er kun Tale om en TiIIldsbverv kan nævnes, al ban 
)r Pengene, almindelig Revision af Lialerne, ca. 20 Asr v.r Pormand for Ring
l/de bruges for at .man kan have Re?e pll8 købing Arnis Varefndkøbsforenlng. 
l Snedsted Forandringer, lom er sket I Heste- Niels (Jisselbæk var en lliok og 
d. Jorden beJlsnde. De.uden er der kom- en solid Mand. Han kom som 

~eo en oy Leder al Konelsord- Politiker ikke III ,t tælle blandt 

, mSllske ogsIIS psa stor- Stranden Ijernet i 81a vid Udatrtek. 
aaen ved BromelIe. ning, al Badning kunde linde Sted. 

løvrigt bør vi oplordre Egnens . 

)g til Slut mngen. slore Navne. men han 
·mandens Indsats efter sin lIedsle 
og Chri: UIOYllgt Foretagende. visning. Hans Hustru døde for 
'e om TiI- Flere PorretningsftJlk i Thisted har mange Aer SIden. Han ellerlader 
: Hersled- spurgt Ol, om det er lovlIgt at lave SiR to Delre, af bvllke den ene er 

f. Ekl. RuteblJkøreplaner, Idet en Mana ansat i· I den 
solgt sit for Tiden tegner Annoncer i el s8adant anden er gift med Odr . 
unde laa Foretll~ende. Vi mae herlII svare, et ritsen, ørum. 
iandejen det for Tiden er forbudt at anvende 
hun var PapIr 1/1 den SIaes Ting. Afstivningen af private 

Tillluglsrum, I Leje al 
nu, at Dagsorden 

fe Lejen for Thisted Byral:lds Møde pIlS 
r1øde. Tirsdag: 
nsendle Bflerrelnfngssager. 
delse Iii Ud t k I r I' Ii Y n ngs· og SlImmtnlæg-
us eJen nlngssager. 

ed ~ Kr. Andragendt om Tilladelse til 
DO de. Fragtmandskørsel tra Hjardemaal 
gaar s til Thisted. 

t 19 

" 
Liver 

I Smed 
landag 
t, 

Indstilling om Valg af Medlem 
fil Bvøkuerlngsudvalgel. 

2. Bebandllng ol Indstilling om 
Efterbevilling til KrJgsforsikrlngs_ 
bidrag. 

2. BehandJlng af In dsU/Ung om 
KØb af MaterleJ. 

Jndsllllloi!" om Opslag af fa faste 
Lærerembeder. 

Hr. Redaktør I 
Tillad 

I Henhold iii Avertissement i 
Thisled·Aviserne ,kaI sile Ejen
domme, som har to Etager og der
over, have aldivel Loftel i Beskyt. 
telsesrummene, lige søavel nasr 
disse er i Kælderen som naar de 
er i Slueelagen. Men det skal for
alaas saaledes, at nur en Ejendom 
bar to Elager over ee8kyltelses~ 
rummet og desuden Lejlighed i 
loftsetagen eJler Loftsetagen er 

NAAR 

med Opholdsrum eller Værk· 
ed,,,. skal der loretages en AI· 

Er der derimod kun et 
enkelt I i Loftøetllgen, reg· 
nes Ejendommen kun lor to Etager 
over Beskylleisesrummel. 

lur uc!betillt 12 Kr. 50 ø rt pr 
Stiver, 9as Husejernes Udgiltt; 
bliver s ikkert lig O. 

Paa forhund Tak lor Optagelaen. 
Thisted, I April 1945. 

l:.ske Kristenssn. 
Jeg har en Anelse om, at en 

he l Del Husejere har mislorstaaet En ter Uge. 
Bekendtgørelsen, idel de mener, al Den forløbne U~e var fuldkommea 

Beskytte lsesrum en Gang er lør og gav f Thløled ingen Nedbør. 
godkendt, og saa er der ikke mere Masneden har hidtil givet 21 7 
ved;. den ~a~ at gøre. Men dette Normalen er .2. U~enø høleste +em~~~ 
e~ Ikke f1gt lgt. . Der er ca. 100 rllur, 18,5 Gr. Varme, maaUes Torsdøg 
Ejendomme, hVIS Beskyttelsesrum ' og den lavcøle O 8 G .. P' o t "d • 'ddBt I I , . . . , ø, allto kommer IO uo er es emme sen Nal. 
om Afstivning, og af dine er sik
kert kun en lille Del afstivet til
strækkeligt, og da del ikke betyder 
en Udgift for Husejerne, fonlaar 
man ikke, al disse undlader at al· 
hente de omaverlerede Blanketter. 

De Husejere, som skal forny 
eller forstærke deres Alslivning, 
fur gratis udleveret Træ og Søm 
og desuden udbetalt 1 Kr. pr. opsal 
Stiver. De Husejere, dt>r selv har 
anskaffet Træ og ladet det opsætte, 

9lofel FolLe-Ferie 
Yeaterbrogade 41 

(5 Min. Ira Hovedbanegtardeu.) 

Stedet. hor TI bor l I:ebealan. I 
Modan e" .. tUe V.ret. 

004, Selll_ . C;.atralnr.1 
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Tab blandt befolkningen 

Odenle I OUt Kr. 16,05 fik 
Odense ptyyerY8uel, og lidi eller 
drønede en Række enl'!elske Plyve
lf1~sklner Nordfra Ind mod Byen . 
De kredsede noglt' Oanllt' over 
Hllsm.ndSSkolen ved Rugaafds 
LIndevej, hvoreller de lad deres 
Bomber lalder Husmandsskolen, 
der er del tyske SlkkerhedspoJltls 
Tjeoestested I Odense, kom I 
Brand, men fngen Mennesker i 
Bygningen kom III Skade. 

antagelig I R'II med den ligeledes 
omkomne VævermesIer Niela Lar
~en, 0Slrupvej 7, Tarup, somt Ire 
Ikke Identificerede KvInder og en 
Penon, hvis Ken endnu Ikke har 
kunnet IlIstslaas. 

Paa Sygebusel er Indlagt Io 
sallIede: Thea Jensen, 

IS, 58 

SIlIIrede : 
Dorthea 
186, 74 I 
stensen, Husmandsskolens II 
44 Aar. Lykke Skjold NielSen, 
Aar, eht. PeteISen, POrfaller, 
Anr, Ann~ Jensen, Seden, 15 Allr, 
Knud Andersen,SAn, Egon 
PrebJerg Larsen, Snapindvej 69, 
11 AlT, og Mary Knudsen, 
AI~x.ndragade 4 Syv liBarede 
kunde eller Behandling UdskriveS 
fr~ Sygehuset 

J.t~. den 14. April 1945 

h~Yde da vlerel 
Rulnen Kældre 

Uh nOllcntunde 
Iler Ikke lan !ItU 

og en sy""
ha Hus In 

ogsu al 
nvnes nogen 
paagældende 

Stenfisker 
forlist 

--
K ø b e n b a v n. StenHlllertar 

tølel ~Oerdll·, der Vir hiEmm~ 
rønm,Je , Slulehaynen, er gu 

arbelder stadig ntd , KORt Bugt. Det er ; Ou 
med Elte,r9IUknlng ., lykkedel e" Dykke. lu ~n andel 

,,"rbelde e man S ,. k . 
Idcnttllcerlngen, ten l' ubøad at bjerr:e Ltget ~ 

.t IU191118, al en l' de Io ombol dværende, Med 
Madsen, der hjælpu Svend P. Pelersen , K. ~ 

Be$øg pu Klaulen8l/:Rde4b, København, hY~ 
, er OaUer al en imod møn ikke har kunnel li,,~ 

. MatIsen, Adre9-
u~enlll Den ene Balldens Skipper, en ynllre Ms 

K Yinder menes al \ Nteht Peteraen, der almindelig 
Mor. boede, Fartøjet. 

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

beslaglægger Brunkul 
AUe StokerkuUene forbeholde. Slat.banarne 

Vejle. Eller hvad BaneChel \ ge.l al Btlend.el hl LOlr.omOliVI 
H, PIensborg i Dag oplyser over- ved Bt lorelsge en I!kapropria 
lor Velle SodDldemolr.ral har Sia. M,n er ,uel , ... hUldt It~ 

lens Brunkul'llllyn I Oaar Eller- loRln de Kul, som VBr ~æ. 
middagl eksproprieret alle de Banevogne og bestemt III 
,lore Brunkul, de .aaksldle Stoker-· AUagere, er bealaglagl Iii 

Alle de Villaer, iall ca. 14, der 
Jigger ved Vejen op ti] Skolen, er 
ødelagt ved BombenedsJlIgene, og 
Ilele al dem er Jæynet med Jor· 
d~n. Og5aa flere Villau ved Ru
gurd5veJ og l Nabolaget er 
,Iærkt beskadiget. Der er mange 
dræbte og Slarede blandl VIllaer· 
nes Beboere. Omkring Sledet 
JIgger endnu /Jere ueksploderede 
Bomber, og der beres sti dIg 
Sksp/o,'oner 

Der blev h" 
meg~t 

klll, lil Brug lor SIMlblnerne. \ blnerne .. 
en Kulmllngelen til Tr8n~poflen har , I de sldale D.ge har mangt 

All lænke/Jgl Redningsmateriel 
er sendt III KalUlrofeSledel, Ug,. 
som den lynsteUdryknlngskolonne 
er mø,lI. De prIvIle Udryknlng,
kolonner "g el megel stort Mand· 
.kab dtJl.ger I RednIngsarbeJdet. 
De Villaer, der ligger omkrIng 
HUBmBRdukolen, er blevet IIdelagl 
ved Luf!lrykket frs Delonatlonerne. 
Der var Indtil KJ. IB f Our Irem· 
drl,el syv duebte Clvllperøoner 
og 11 IlØrede. 

naledes al 
skøbet kunde lærdes 
Bombeomraadlil, hvor der 
ligger fJere ueksploderede 
ber, hvorfor Kvarteret 
eVlIkUerel t co. 600 MetelS 
kreds. Der ble y sal et 
energl.k Rednln~Barbelde Ind 
alle Sider, OH Brandvæsenet 
I Oing med I 
Plere Læger var I 
øledel for al yde den fønle 
og pal Odlnse Sygehus VIIr 
del slore Lægepersonale OR 
Stab al Sygeplejersker klar iii 
tsge sIg al de sIlIIrede, dom .,,'''~ 
o~ Zonen. Ambulancer bragIe 111 
Skadestuerne. 

De dræbte og saarede 
Plyve~ne kredsede 3-4 Cange 

over Tamp, Inden de kulede 
deres Bombelut, og umilcllg 

HJ_lp til de 'nde.p.fr.d. hørlu Muklngeværlld. Telefon· 
og l.y.lednlnger er laldel ned, og 

O d e n a t . Rednlngl8tbeldet II et .hme Omraade og liere Sleder 
RlJlntroe If dt 8delaSle VlfIner II~R .'ore Bombekralcre. 
ved HUlmlndukolen var megel 
vin. kel/øl, men der .rbeJde lor OU. Villaer ødel_gt og 
fuld Kra" pli .t komrne de 
lIarede og Indeaperrede 111 Hjælp, 
oa det mene. Ikke, at der ligger O d e II • e. Brter Luflnngrl!bel 
liere Mennetker untll!r Ruln~rlle . konltateredl!l 12 Bombekratere 

Anllllel I' omkomne er nu op- udenfor liulRllndukolenl Areal. 
Idorl III 9 OK al 'IUreuo HI 18. Olle Villaer hlev 1011111 ødeiAglog 
De dræb/l! er ' Den B'BlrJae InRe 90 Villaer blev blllkadlget. Op. 
Madlen, Ru"urd,veJ 1&&, den rydnlnglllrbc/dtl pu dr bombe· 
« .. rige Marlj:relhe Joh.nnf' ramle Steder IT'fup forlllltet III 
Ander.en, Hu.m.ndukolen. AilI! Kl, 2 I NII, Pli hvilket Tldlpunkl 
12, RenUer Chrl'le"nn, RI/g urd.· C.O.U,.Kolonnen vendle hlem III 
",el 186, en 1lI, 5li-urlg Kvtnde,[SlndhOIl. C_H._erne og Oden.e 

l de sldale Dal/e vIDrel saa ,Ior, maaUel lIlysea, lOldi man 
at dt:r iike var anden Udvej end hlvde Brændsel til Rudigh 
,t IIIhjælpe den 8j~bllkkelige Min-

Viggo Pedersens 
Død 
--

Smerteligt Teb for H. 4 K. 
KøbenhavII. (Privat.) 

I buod~1 med Bulræbdserne 
In Handel.- og Konlorme 
pernel LenninRer belkyllet 
Qve,enskomller, vil ogsa. 
hvor 1r.r&lvtnile et Arbejd 
drejede lig 01\1. Mange 
Kolleger, dllr har været 
IIIIldanne forhandlinger, h 
beundret ViSRO Pederae", 

Dllnak Handela- 0R Kontormed· 
hjælperlorbund har lidi et arner
tellgl Tab ved al Vice· Po-retnings 
lører ViRgo Pederlen I Osar døde 
eller nogen Tids SYRdom, kun 53 

i del oml111ende Maleri.1 
akulde behers1r.el, hans. 
modighed oR smidige Selg 
i manRe TilllI'lde har kunne 
i bet) delige po.iliv0 fOl 

de danske H.odel,· og 
mdehjælpere Det virkel 
mening.'e.', al en Mind 
,.de el Arbejde, dtr var h 
Liv i en Atder, hvor h. 

Air gI. 

• llIIlde hive mange gode 
l De •• m .... fla!orbulld 

ning.udvslg I'lIerlølgu ViJ 
deuen al Form.nden lor 
TekølilalheJtlerlorhund, Axl 
altd·Jenttn. 

Viggo Pederl!!n Vir nælten 
voklel op I Organilllion.arbeJdet, 
og Irl ain allerlidliRlle UnR;dol\1 
VIU hin ak Ii. Oq:oll\nI9lIionsdeUagrr . 
HI\\I blev i 1918, dll han endnu 
ikke vllr tyldt 26 Aar, valIlI lom 
formIlIld i Kebenhllvn' KOlllor· 
altbllng, og lu UeRynJeben al 
1919 var han Pormlnd lor IImt· 
IIg~ da københavnake AldehnKcr. 

Dlat blllv imidlt'rhd lelll Oll hcm-I ... ~~_ ... _"" .. ~_ 
metl lom Porhundel. IIIRIIIIIIl 
Sekrcttcr, han kOIl1 Ilt al prllljl;e 
O,"",iutionurbejdel. Pra 1923 
0R Iremelle, VI' htl! han8 LIV NI 
tt.lhrlldt Kæde ,I Lnnlorhalldlinjl;~r. 
enhver, tI!'r k~ndet Hdl iii de 
Vlllnøke1iRhulet, d~f altid er lo~ 
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POl .. \1 ka"V!1e 't'Ktet vo"!'" Ar.s ... ?·~u 
.. ed GOr'ltfAgU f EJt.enlid~-& men da' 
Hl' ~'!n' er'!, .ti. ri C"'aa-~ i ti!ne 
Øjeba Kan Udve{ fOT 1!1 seør!1! et 
Bbj ce. 

Retss81U moll fillls'I'qter. 
Ritrnes e:rEilikovJeOleo, Tniiterl, 

m.eedel:ET, a, df:-f 10T lide'" albal
dts en Ræi~e HU'i'l';!2'" UfSO,S, men 
dEt hu .-. mg, al \\Ød~PToæn'eo 
t-r meget 'I. øj OH var 5aaleda 
i AllES til><g1 38 H""-'g1er. m." 
der med~e l...:c 17. De-r vil DU 

bli •• anlzgl Sag mod de Huw.gter, 
Cer DDddnger sig derES Pligt. 

Flask. e1 m.. atte r rag e:a. 
I UglleG mæd tkr'gere AIr, bar Ha:zI.. 
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Thisted havde Alarmtilstand 
i Mtes fra KI. 22,29 til 23,49 og 
i Nat fra Kl. 0,31 til Kl. 2,27_ 

Ild i en Lastbil i Thisted. 
Brandvæsnet i Thisted blev i Af

tes ved Midnatstid alarmeret til 
Refsvej, hvor der var opstaaet Ild 
i en Lastbil tilhørende Vognmand 
P. Hansen, Nr. Draaby. Førerhuset 
og Laden ødelagdes og Bilen blev 
saa godt som ødelagt. 

Fjerritslev Haandværker- (tg B<>rger
forening 

h"r h oldt. habmarlio: Genel-alforsam-

Kedeldrag 
de til el 
med Kuff 
der var i 
gennem e 

Svend l 
videre til 
en Kaffe1 
at der in1 
dom, og 
men og 
Smørmæ 
Øre og 
han sem 

Endvi 
Richard 
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