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M.rkl.gnlngen begynder 
I Aften Kl. 16,30 og varer til Kl. 7,15 
Færdsel.lygterne tiende. 16,J8, og 

slukkes 8.13. 

Lyset gik ud. 
Thisted Elektricitetsværk 
udsat for et Driftsuheld. 

I Altes kom Thisted elekricltets
værk ud for et Kedeluheld, der 
bevirkede en alvorlig Afbrydelse i 
elektricitetsforsyningen. et Over
hederør I Værkets Dampkedel . ..~----
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Studiekreds med 12 Deltagere isel 
Tilknytning til Radiostudiekredsen Ml 
.Danmarks Brhverv; . 

Deo lilJe Pige døde. 
de 
og 

Den lille Pige, Orethe, Datter ml 
af Vognm . N i e I s e n, Ydby St., at 
der forleden blev kvæstet al .en B 
Bil, døde i Lørdags paa Thisted s 
Sygehus uden at være kommet st 
til Bevidsthed. 
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! Under HensD~ " !!;! I' ~~~ftl~~I~!'~g~~ "~~ !,~~~ K~~~'~ ! I 
• • : af bestille Varerne Inden K lo 14 , hvis de en- : 
•• k db Aff,". .. • s es u fag I samme " • 
• • • • : En !Jros Ordrer til Afsendelse med Posterne bedes Indgivet 1 
• • 
: inden KI. 12 grundet pao den tidliger e Afgangstid. I I • • • • • • 
: .. N Thl. ted Handel •• tand.forening. : 
• • • • ........................................................................... 
Ny Flip eller Manchetter 1,40. 
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~rh'r. lir ejeri
Bl'~i:l\tn i uge r. 
l 20 pCt. 

(l C', opla'::.te 
med 521.136 
u.l~ af Smor 
Il cl p!.sh a Y('r Jl (' 

og Ka'l'lw
pan :MCjl1I'it'l 
.j tsl0" G5,R3 i. 
,132,780 Pd. 

a\'(' 1'11 (' JllC'd 

t, C" , ) ) I. Lnnnin-

og 
og nyyalglC's Nikolaj Hnagaard o~ 
.Ak$:lll talll'icl .se- I1. OrnID. l el ('fler
fnlgl'lldl' B('~tyn'IRl'8mod(' blC'y ~~ksC'1 

Lalll'lcl,'SCll valgt som Formand. 

Miner. 
Der N' i Dag ruddI om )finN' i 

1\litmnlll'r, Fl'hb(,-l'~tl\(l, Yig~o og Uld 
Ntrand. 

Thyholms Husmandsforening 
har holdt Generalforsamling. Form., 

ehr. T It i 11 g, Hvidbjerg:, omtalte i sin 
ol stil-

Medl< 
hilst 
keli 

Ru 
C!\ . 
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n god bøsser eller optælle Indholdet af de 
,r med hjemmeslagtede Grise. 
k Tid. 
I r d. Miner ved Kysten. 

. Tre Miner er inddrevet ved Lild
strand, en "ed Vigsø og en ved 

'ræmie- Agger. 

ningen. 
17-19. 
delsens 

Ægnoterlngen 
var i Dag 2,50. 
Sidste Uges Notering var 2,50. 

hvor den har, 
har indenfor d 
samlinger Aar 
gen . OlIervillie 
hvad vi er ta 
som forholder 
til rigeligere 
hvis vi ska I k 
kelig Hjælp, h 
og jeg beder 
om Deres Me 
indenfor Meni j 
ger vi med T: 

: .En 
• 

Smørnoteringen 
. n .... 'l RQ _____ vor uleuddel 
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Som Dommere lungerer de vel
kendte Eksperter, Pakmester Chr . 
Pedersen, Struer, og Overportør 
Madsen, Viborg. 

Butiksvi 
Udførlige Vejledninger 

til de Handlende. 

I 

I Tilslutning til Beslemmelserne 
om Indskrænkningerne i Vindues
udstillingerne har Handelsstan
densHo':edorganisationer og Bran
chelorenin!!er lorhandlet med det 
formaal at orientere de Nærings. 
drivende om, hvor omlattende 
Vinduesudstillinger, der i bver! en
kelt Tillælde kun tillades. 

En Række Organisationer og 
Brancheloreninger har til deres 
Medlemmer over hde Landet ud
sendt udlørlige Vejledninger, der 
samtidig al Ministeriet er Iremsendt 
til Politiet, saaledes at de indtil 
videre vil blive lagt til Grund ved 
Bedømmelsen al, hvor store Vin· 
duesudstillin,l(er, der kan ansea lor 
tilladelige. 

Under Hensyn til Varernes og 
Vinduernes højst uensartede Ka· 
rakter vil der stadig være Plads 

I 



---------_ .. --------~ 
lor el Skøn, Oj! dette Sk0n vil al 
Politiet blive ud0vet i Samraad 
med Organi<ationerne. 

Næringsdrivende, der endnu 
maatte være i Tvivl om de last
lagte Retningslinier, bør omgaaen
,de relle Henvendelse til deres Or
ganisation eller til Myndighederne. 
Det maa paarej!nes, at der eller, 
at der nu er givet alle Nærings
drivende lornøden Tid til Oriente
ring om Reglerne, i de kommende 
Dage vil blive skredet m~ Ira Po
litiets Side oVerfor ulovhge Vm
duesudstillinger. 

Tr0sten i al v 
hjemme hos 
bragte ( ,ærer 
nes Vegne I' 
Deltagelsen. 

Ung Sømand 

slaget ? 
Det ventes snart fremsat 

paa Rigsda~en. 

Skive Folkeblad rr.eddeler, at 
Thyborønsagen ha .. taget en ny og 
o.veuJlJlkende Vending, idet NI-

En 19-aarii 
Jungmand T 
er omkommE 
paa Hovet. 

Skibshsndd 
Skibslører 

Thisted, har 
• Ella" af Aal 
Aabenraa Io 

Skibsfører 
Sled, har 
. flid" al T 
16,000 Kr. 

Andelssl 
noteri 

• 
fastsl-ittes l 
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Mar.'_gnl"Sfe" &tegYllder Brlndlynllrbejde 
I Allen Kl. UI,JO Ol .... ru 111 Klo 7,30 Tider II II.rre Bely 

oif RenIInde, lord i le' 
Mln~el ved Ildlled 
Skoretenene nu 
It.rre Plfe, end Til 
mIn I. Ekl. lyrer n 
det dan,ke Brændl 
flimmer, mange GI 

"~,d.eI.'y •• ern. lande- !8,I~. 
.Iukke. 8,20. 

Alvorlig Straf for et 
Medlem af Værnemagten. 

Pal Oruod .1 Afriveise 
eD falsk Anmeldelse. 

Der meddele. lil Rllzaul Bureau : 
Medlem .r den tyske Værne· 

mlgl Emma S ch m i d l, der gjorde 
TJeneiie under Værnemagten i 
Thisted, er I. December II Pelt· 
krigsretten blevel id.ml l Aars 
fæng8el p .. Grund al Afgivelse 
II en lalsk Anmeldelse. 

l Dommen. Præmls.er fulalafll 
del, at Emma Schmidt lom følge 
al Mindreværd_komplekser I Por· 
holdd til lin Mand har loret_get 
Selvmordaloraeg, idel hun 
I Vandet i Limfjorden . 
imidlertid ,it Ivm 
.vemmede tilbage til 
den og vendte i fuldstændig 
nembledt Tilstand tilbage iii del 
Hjem, hvor de kvindelige 
mer al Værnemagten bor. 
vovede ikke al tilstaa 
men erklærede derimod, at tre 
Dan.kere havde forSlgl Voldtægt 
overfor hende 02 dereUer ka,tet 
hende i Vandel. 

Da hun opretholdt denne Pu· 
stand i form af en tjenstlig Mel· 
ding overfor sin foresatte, skæn
kedes der hende Tiltro, og der 
blev slIvel rra de lyske som 
de danske Myndighederi Side ind. 
ledet en omfallende Undersøgelse. 
Endvidere blev der Iruffet vidtræk· 
kende og alvorlige 
overfor Befolkningen i Thisted 

Den Anklagede har ed,,, 
lorsætligt algivet en urigtig 
Meldin&, og derved uaetsoml hid· 
ført betydelig forlræd. Derved 
den Iyake Værnemagts ARaeelse 
lidt alvorlig Skade. Som følge 
heral har Kngaretten beatemt I 

j 

Bundlynllrbejd 
relle Milde. 

med regetm 
2ennemgaar 

m. v. lor al konAI. 
Mangler ved disae 
vi.ning paa even l 
Alhjælpning, betyd 
Betryggelse mod B 
enkelte Ej endom, d 
og medlører ogsl 
lælde en forbedre l 
nomi. Ikke mlnds 
Brandsyn paa Lan 
Andel j de man, 
Aarel, lom Branl 
Vlsi sig It være ~ 

Brlndsynets An 
'"lges og ber lelø 

Afte .. : 
Maleriud,t11l1ng pa 
ISnedlled KI. 20: 

I 

S8a meget 

lor en hurd frihedsstraf lor den 
hid iii ultrallede og i sin Tjeneste 
velan,trevne Anklagede og har 
anordnet hende. øjeblikkelige Ar. I ' · 
reltalion og Overførelse til KVln. 
del.ngllet j Hamborg. 

regnet 
kosler lom 
men der er 
mere end Holelb •• del. 

Servilric:e frk. Marie Pederlen • 
• Harmonien·. Thisted, har sammen 
med lin S •• ler hbl Linnemannl 
Holel i Lønstrup al Enkefru Bjarlin 
lor 69,000 Kr. 

AIMeIIIh'.sl •••• I .... Ir 

delte 



kæde ua for Elenaom~en ørregade ----
49 i Thisted, hvor Kæden foreløbig op- Saa taal 
bevares. 

Plere Miner. 
Bn Mine er drevet ind ved Han

sted, en ved Vorupør, en ved 
KIltmøller og to ved SIen bjerg, 

Er fiud endnu ... ? 
Vi modtager fra Thisred 

følgende Ind læg: 

Kinamissionær Johs. Rasmussen, 
som jlennem manjle Aar . været 

delser al 
sen blev 
idet 
s 

• spurgt 
Rud, 
AI 
al der 

Ja, 



• 

,. Ir ... ,,1 .Iu'">I,,, 1:-1 rrlll, I" ti ,l 
l"""r ~l 'r.l. 11\ \I 'hl .. II, ... , .. 

I l \lit l"",Hr>Ii) r Uf! lillIO' 'I ,lil 

( 

• 

" , ,,, I t\ ' .. LI" l il .r M.tYlfl K ... 
n .r hu 11 p, .. lr 

1].\1,(\"],,, ,'r ,'m ud ,,,,I 
li, •• !" .;j. :;j.]"I,nJ!:, 

Fqc!;;.'lsd4!r' 
Fro )fUN'l" P",]crsI'n, ~kjold

bor~, fyldo::-r t'll :\ar ll:t. ... IIIllnd:lg". 

Som Sn<,fugdcr 
hr.:r AlIllel besklkk<'t føl~de Sne
fo(lg1ler: R(llj1;'l:'r Viflby. Tharst.cd, _-\1-
fred Jrtl!;en, Thorsted, .10115. KUSK 
Kris len -en, Sl..~.nrull, An~I' Kl!lU~ell , 
SjøM"lOg Olaf Kl.IPIICl Jeppeson. Thor
sl-crl, Jens P<lulscn. N reilLrup, F.jn~:r 
p. Pedersen, SperrlOlt, Niels Ohr Jen
sc:n, Spcrring, A . Yde Bnng. IfilJleruJl, 
.T-ob!>.. .Ten~n, N"~f<t"l'Ull, EVl~ld Kris\.(!n· 
"'en, Sjørrin$!:. Niels Pslerl!lml"d, Til
sted. -og Ni,},l .. Stpvl"ing Nielsen, Til
sl<:d. 

LærcrindstiUinger. 
T 11 Y b 01'" '" n midlertidige Fors'kolp

lærerindeemh('de S{l j.,"i'S ~f 5 . og der 
blev indstillet: l) Mette Aglll!te Johan
sell, Thybol'0l1, 2) Bodil Christine .T. 
Jensen, Ree, og 3) Gerda Hindkjær Pe
cersen, Faster. 

Til S k o v s g fI fl r d midlertidige 
Forskolclmrerindeembede er af 6 An
søgere .!'Onl Nr. l illd,; tillet Lærerinde 
Mette Agnethe .Tohansen, der er k(ll\
stitneret som Fors'kolelmrcTinde "\'ed 
Skolen i Thybørpn, 

Thisted Realskoles Fødselsdag 
fejres i diSi;C Dage lnoo Opførelse af 
en bile Konwrlle, en lill .... Bejlet og for
skellig anden underholdning, Korsang, 
Solosang m. m. fo r Elever og For
rc.ldre flalllt MedlelnllWr a.f T,RE.S, 
Fødselsdagen var ('j:!"entlig i sidste 
Uge, men F(,stlighederne ma.nfte url
sroti:el'- pa.a Grund lIf FærdselsiorllUdeL 

.. Vi standser L'd:;,('ndelserne indtil 
",'ide.re«, 

Rtt.ioen bIc\' afhnldt Kl, 18,47 Fre
d:ag- Aften under Oplæsningen ni Pres
s"n,:; na.dioll'Vis, hy-orefter en nf Stnl.s
radjcfoniens Spt>-ak{'re meddelte : ""Vi 
sland"-«!r Uilicndclscme indtil 'ViderN .• 
DetLtl 1.'1' ofr..'l ny RdQrm, ;;.om l1et-oJl nu 
l!r indført af Hen~'TI til L}1wTnt>, "ed 
fl'emljni~ Afbl1'delH'r VII der blive 
givet. MecJdelC!lst' d(!\"'Oll1. 

• 
Straf for 

el Medlem af 
Værnemagten. 

Pn."\ (il"Und :Ir Afg-helSof' lir ('n 
fub.J. Anm{'ldd,..e. 

nl'l lIwdd,],o. t.il nitz.l\l:t 1:11· 
n'iltl' 

J\T<'{1It' m af (kil t Y "ke \' f"I' r nl.'
magt Emma S c li ro i cl t.. der
gjnrd{' Tjl'lw-.l(' under VierJll'
mn~h'n I Thbtl.od. ('r l, Dt'Cl'mbl'f 
af Feltkrig~r('tten hll'vel idomt l 
ku'S J<':.'I'u:;:;,e1 IIXI G rund :tf AI
~ln~L"'i(' af en r:il.J.: :\nnu~ldt.+;('"_ 

I Domm~ns f'ræmi::.ser !asf.
~In:ls dpL nl Emma Schmidt .som 
Fol~c af ~lin,lrc\'a'l"dsl;om])l~ksc-r 
l Forholdet til " in Mand hnr fon'· 
l:"lget ~clvmord~fon·,l.t'", lllet hun 
:'ilu·fl.ng i Vandet i Limfjorihm. 
Hun opgav imidlertid sit Selv
mOl'd~forsøg, l';vommede t ilbage 
til Strnnduredden og vendte i 
f uldstændig gennembh dt Til
s land tilbage til det Hjem, hvor 
dt! kvindelige M~dlemmer af 
Værnemagten bor_ Hun "\'o"\'ede 
ikke at ti]I\Laa Snndheden, men 
erklærede derimod , at .3 Dan
skere havde f orsogt \'oldtægt 
ovel'[o!'" hende og derefter kastet 
hende i "Vandet, 

Da hun opretholdt denne Paa
stand i Form af en tjenstlig :.\1el
dmg overfor sin Fores..~tte, skæn
kedes der hende Tiltro, og der 
ble\- snavel fra de tyske som fra 
de danske ],Iyndigheders Side 
indledet en omfattende "Cnder· 
søgeJse. Endvidere ble\" der truf
fet \"idtrækkende og a l\"orlige 
FOl'holdsreg-ler o\"erfor Befolk
ningell i Thisted By. 

Den Anklagede har s..."1fl.ledes 
fOl'"s.--eUigi: afgh'et en urigtig 
tjenstlig ~telding og den'ed uagt
,somt hidført betydelig Fortræd. 
Den'ed har den ty-ske- Yærne
mag"ts Allseelse lidt ,11\"orlig 
Skade. Som Folge 11ernf har 
Krigsretten be-stemt sig f~)r e-ll 
haard Frihensstraf for den hidtil 
ustraffede og i sin Tjenest-e \"el
allskreyne Anklage-de (lg har an
ordnet hendes ojeblikkelig-(> rllTe--, 

sta.tion og O\"erforeh:e til K\-illde
fængslet i Hambnrg. 

Maleriuds1;illin:g i Thisted. Fæ1"d~lsJ.yg-ten 
r Bot!'1 "Royal"!': UdstilliTlgsloknlr-r skul "\'ære tændt i 'l'id('n fra 1\.1. 1(;,14 

... _-,.,;_;;...;,;;;;,c::....:;·:::;;;:::.C::;:~"2~j.... g"g('s fra Kl. 
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lal.!k Anmddelw. 

E j" .. do., oh an d ol. 
"Knakker"".d" I SklnnHUp er 

at Gd. eh. ldadun .old til 
L.~ndm"'"d eh. V Chri.l~n.en. 
SkinMrup. for 72(01) 1\, Artal 6Q 
Td. Bylt_dl A ..... og Enll'. I nan. 
del... "'edf"' ... er a Ar""Jd'~'"I''' 
S"'dckorn Ol! A;!,rtd.'~abtr og ~Ia. 
,kine. O'-ulalt.r ...... k,r 11 Dt-
c~rnlof,r Handel"" fr ordn •• Hd 
eh, "·er.en. P..oHlI'hcd''''r. 

Joh. Pe<ler •• ". $j"Hinlt. 
rn. 61% K •• ol>rt .it Jiu 

h, 

1'. e. \'.0I.\'r""8"1. Hurup. har 
.nl~1 en ham tilho .... Qd~ F,jendnrn i 
U)llTIlul,l paa 17 Tdr. Land p>~(' 

"dvendilf Iks:ctnin .... lil Joha, 1',._ 
J. """n. Sjørrinl!. for r,WO I\r. 
O",·rtarel.en er "k t. 

S<>lffitfoRed ~larrin J~n.~n. SJ"r
;"". Oll' Gdr. Th_ \·.:-.Ierll'anrd. 

.;p. ,rinR, har .ol~t Hondp"r~cl1en 
"r nStrllndf(aard" i SpcrrinJ( paa 
:11 T,lr. Byg.",d.,]"nd med ,.\,'1 og 
R.' ~.Ininll' mimI< "tn 11, 1 for 
~\.' ,,, I{t. Onr1..1gl·l. d 11. d.'. 

lInndelern" H nrnl dt ''t< Ottn 
'r~cn, Sj"rri~R. 

, 
." 
". 

,. 

ha ~Iand.a .. h I,," 
, ". U,,"" ArM .... n •. ,'kyum 

(;.tr. La,.. J"h.,., I. R)<"..., 
..... "r. ~I""",,,",,, 'J" V_~dliitt. 

" Thir.t<\. ~I ,\,.r. Ma'!k< 
.. ftIn ~:.",.t, Ih .1I.;.uj,", 1'>; 

l Domme.... I'l'IHl1.i.aser ~ 
"'aa- det ,al Emma Schmidt lOOIn 

FollIt' al ~1indn!~~rdokomp!ekær 
; Forholde-t tlll<1ll Mand har fo:m.
tagEt SelvrnonW:orsog, Idet hun 
Sprang i Vand~t i Limfjorden. 
Hun opgav imIdlertid l<it s..tv~ 
monkforsølr. ,",' ømmede tilbage 
til Strandbredelen Ojj' vendte l 
fuldstændlI' I'enllemblødt Tn.. 
stand tilbage u l det lljem, hvor 
de I.. .... indelige ll~lemmer al. Voer. 
nemagten bor. Hun m'l'ede ikke 
at tili;taa Sandl,ooen. mal ~ 
~e derimod, at 3 Dmskere ha ... _ 
de fot'SØf'l Voldtægt overfor hen
de og dere!t.r.>r J..JUItet hend" i 
Vandet. 

DIl hun to"r~t\',.,ldt denne PfIa.. 
Ktand l Form af rn tjelUitlig :Io[el· 
ding overfor &in FOreYtte. ~~ 
kedes der h~Dde Tiltro, og dH 
blev SIla_el Ira de tyske 110m fn, 

de darukc ~hl'digheders Side 
indledet en tomfaUende 1.;rukrv
gelse .F.nd ... lderr hk ... der truffet 
\idtrækk~ndl" ,,~ al'l'Orli~ For~ 

holduell'l~r ow,fot 'BefoUnunjtt!n 
i Thisted Ily. 

IRn An\..hll'ed~ har saaledet 
forUa·tligt arlr'~et en urigtiR' 

tj(·n.~tblt "('I,l'l:: Oll' d ..... ,ed ~
~c.mt hidført loety.HI$l' F"rtnlld. 
DeT'lled har d('l. tfllke \ -lICrnI" 
rnaga "'n~e<>l, lidt ,h'orlilt Ska· 
d~, Som FII!lte hHaf har l\rilt&'" 
l'\'Uen h('~temt ~!k fnr en haa.rU 
Frihl'fls.'trnr fOl d"n bidt , j 

A ,u..n\l •• :-.;ittI I\ .... bbo .... _"'"" ..... u~tT'lLf ed" 
anskre" 
onn~t h 

,." -in Tj"nl"~t~ wl
,\ , k'~ O( h",~ an 

, J k~ditr(l .... m 

..1..- .t...tior Am.. , ....... }J, 
• ......... Gd. •. J. ,1\' 

• k ..:.t!ru 1l ".. 'Il • 
-

••••••••••••••••••••••••• ......... ~ ••••••• ~~~~~~!! 

tI l\, .l~ 

----.~-~~-'.'--



SIde 4. 

THISTED 
OG lEG 

NU.' Uhl_U ••••• ,.der tionen. Djernæs havde lorpagtet 
I Atc. JO. 16,80 og ... nl' dl lU 1.30 et Sien leje, og ved flid o~ Dyg· 
Pænllerlly .. erae '_adel 16,13 op' lighed havde han oparbeJdet en 

, anselig Virksomhed. Han elter-
,hIk_ 8,92" k B lader sig Hustru og se s ørn, 

lor hvem den sørgelige Ulykke 
En Mand dræbt i Vust komm" .om et meg.t '."gt St'g. 

Eo'repreø.r DJerDIH døde

U,f k,.'e' aader e' Tog. 
LeJem.al med dea tyske VærDe

magt. 

Ved Vuøf Jernbaneaf.ltion .kele 
urdag Aften en megetirilt Ulykke. 
der kom lil at kOlle Entreprenør 
D j e r D at .. VUII. Livet. 

Ulykken akete. da Io Tog i .Iærk! 
Snevejr skulde krydae ved Sta'io
nen. Djernes, hvis Huatru beatyrer 
Stationen, vilde aom lædvanlig 
bjelpe hende at ehpedere Togene. 
Paa andet Spor boldt Toget, der 
var kommen fra Thiated, og Djer
nes var ovre ved delte Tog. Han 
I.b tilbage over førate Spor uden 
al bemærke, at Toget fra fjerrits. 
lev i det •• mme kørte ind paa 
Stationen. 

Ojernl88 blev pukørl .1 dette 
Tog, men hvorledel Ulykken iøvrigt 
er .ke~ ved man kun lidi om, idel 
del i Snevejret og Mørket ikke var 
muliet at le nogel lom hellt. 

Vi henleder Opmærksomheden 
pia Bekendtgørelsen under ... Over 
ordentlige foranstallninger- (nærv. 
Blads Side 6), ifølge hvilkeq Kon
trakter angaaende forpagtning, 
Lejemaal de. med den lyske 
Værnemagt skal kontrolleredes og 
godkendes al Udenrigsministeriet. 
Det samme gælder Krav om Er· 
ølalningaydeløe. Hvis der er betalt 
højere Leje end godkendt, 8kal del 
for meRel modtagne Beløb tilbage· 
betales Iii Nationalbanken. 

Limfjordsfiskernes 
Møde. 

Nye Aogreb paa ØSlers. 
komparDiet. 

fra Limfjords-Centralloreningenø 
Generalforsamling i Skive rt~lerere8 
yderligere: 

Jegindø ny fiskeriforening fore
slog, at det blev forbudt fartøier 

Thybo~ 
paa RI 

Miø~ 
ta2e: 

De Ri 
Samling! 
i, at Mi 
bejder i 
Forslag 
til fri f 

Don 
dagsgr 
ligere 
Luknin 
ninger 
Tilslu 
tiske I 

Do · 
deles, 
at ha 
vidtgl 

.en~ 
kelse· 
enes 
ne if 
ølag 

Brl 
ko 

~ 
syv 
enl 
Lol 
væ 

Ingen bemærkede, al Djelnæl 
faldt - muligvil er han Inublet 
pl' Skinnerne - men da Toget 
,.ar Ilandlel, hørtel der Klagelyde, 
lom foriniedigede en nærmere 
Under.gelse og Djernæs blev 
fundet liggende under Toget. Han 
bløv hjulpet frem og baaret ind 
Pli Stationen, hvorIr. P,leru Am
bulance Ira Plerritllev hurtiglt 
muri,l f.rte ham lil Pjerritllev 
S"oh ... 

paa over 5 Brutto Tons at liske lee 
Muslinger. HI 

b.._ ... ;.D..:,et Vir in,~n .ynlige K vel'el-

f a I k I e n, Jegindø, mindede de 
om den Resolution angaaende dette Nj 
forhold, der blev vedtaget paa yd 
lidste OenerallortiamlinR, og han r' 
u ndredes over, at Fiskeridirektoratet b 

• 
intet havde lore taget. Er Loven II 
ikke til for de 8maa r II 

P i s k e r i d i r e k t ø r e n mente . 
ikke, at derI var Baade over 5 Tons, f 
dellilkede med mekanisk Spil . 
Baadene er plomberede, og Plom .. 
berne er vel ikke brudt. 

hevdede i en, It der 



JOCUz.. .. VEMUIUlATEN 

d· Lejemaal og F orpagt~ 
Priskontrol me dl88

: d gaas med den tyske 
nin gskontrakter, e r ln

h 
. L det. 

Værnemagt er 1 an 
e IndulltrlarbeJder m. ~. for ly.k Regning: I l Udvalget fol' eklllraordln>1'r J d r ar Udll'jercn, hcnhollUvJII 

" g ændl'!' den LI' e, e ,_ Ul har Befajellle lU al kontra ere o Ih dl'r Flemleje) !'lIer Forpagtn ..... g 
t i eJ! for Udleje !'run.. b b g .. Bortforpagteren. bc ng fanvel ubebyggl'd .. 110m !' yg p .. 

den tyske Værnemagt her l Land~t IP: o s anur" Anlæg af enhv"r Art, O~tte 
Arealer, Bygninger, Tankanlæg. Lo tI... g "odkl>ndte Lo:>jckontrakter, hen .. 

Har allerede kontl'ollerede og .. 
gÆlder OgllaB, n lIenere bliver ændret. 
hold8\'Js Forpagtningskontrakter, fkkr øaafrrmt d .. f BrJlIlemml'l/ll'rnc al 4. 

Denne Bestemmelac gælder dog , h' l Landl'l flJ/llIIatte Talurt .. r .. r 
t I g at tyske 'l'ropper f'l" d 

Juni 1941 om Indk\'ar Cl' n I f r IndkvRrtcrlng. m~mln re B In"'cn at Godtgør,.. Ile o t,gt til Grund \'ed eregn .. el! at d"n vII (lUl. en Va_ 
Pllllbe""'ndel/le kan psarcgn, .. 

det ved lndk\'arterJngenll 007 r kUllk udRtrækkCII OVer en 
r1ghcd ar mlnd/lt en Maaned, eller Indkvarteringen a 

.\Iaanl'd. l Stk l omhandlede Art /lkal Indeholde f'n BP-IIt"m_ 
OverenskQmster al den f '- Ændringer, Vedf>rla"elll St0r~ f ml tier nf Udvalgetore .... jlrCB " 

melae om, III .l!fln re d. d Vllkaar gælde, aom om de var I'else eller Betingelserne lovrigl, Skal de æn I e e 

afLalte t d • -' I henholdsvJII ForpagtnlngskQotrak_ § 2 Anmeldelse ar afalu te e IJ'.:Jemaa , 

vedrorende Ejendom'me I Koll/llæderne samt KBbenhavn~ og Freder1lu1b .. r" 
ter. "mg.""nd, af Udlejeren (BortlorpagterenJ IIJdscndes til UdenKQJnmuner Skal ... ",. d 21) 

K "mmitterede j Industrisager, Adresse : Vestre Boulevar , 
rigsmlnlslerlets v 

København. d 

Kontrakter om Lejemaal eller Bortforpagtning vednlrende Ejen omm~ , 
l Landkommunern-e skal Indgaas under Medvirken af vedkommelJd~ 

m, n, aak d Til 
Amtmand, til hvem Udlejeren CBortrorpSgleren) derior i P ammen e ~ 
fælde skal rette Henvendelse, og Iti hvem Kontrakterne indsendes til Udenrigs_ 
ministeriets Kommilterede i lndustrJsag .. , 

Lejekontrakter (Forpagtningskontrakter), der Indgau med den tyske Værne

magt, akaJ lndgaas I skriftlig' Form. H ur offentlige danske Myndigheder eller 
blandede I{ommlssioner medvll'ket ved PrisiastsætteJaen, skal der gives Oplys_ 

ning herom I Anmeldelsen. Den Indgaaede Lejekontrakt skal Indsendes i Ori_ 
ginalog Genpart. 

Udenrigsministeriets Kommitterede i Indl1strlsager saavel 80m vedkom_ 

mende Amtmand er berettiget til at Udlejeren at kræve alle Oplysninger, der 
er fornødne til Bedømmelse af den indgaaede Kontrakt. 

J 3. Krav om El'statnJngsYdeJser I Forbindelse med indgaaede Lejemaat og 
PQrpagtnlngskontrakler med den tyske Værnemagt vil ligeledes være at ind_ 
sende til Udenrigsministeriets Kommitterede J Industrlsager. Godkendelse at 
Baadanne Krav meddeles af det I § 1 nævnte UdValg. For aaa. \-idt Erstatnings_ 
kravene ølaar J Forbindelse med Lejemaal m. v l Landkommunerne, skal Sa

gcme Bendes gennem vedkommende Amtmand tU den Kommitterede. Henven_ 
deløe til den tYske Værnemagt om Krav at den paagældende Art sker derefter gennem den Kommitterede, 

§ 4, Er der modtaget Betalinger, der overstiger det godkendte Selob, .l!kal 
det for meget modtagne Beløb omgaacnde indbetale!! til Danmark.! National_ 
bank Ul Kredit ior den tyøke Værnemagt her I Landet. 15, _______ _ 

----------1 6 Denne Bekendtgørelse træder I Knut den l. Decembel' 1942, 
lndenrll:'"mlnlllferlet, den 30. Novemher 104 2, 

Peter.ell tf POUI.en-Paten'et 
oq .uell.k Film 

for Nordisk Tonefilm, 
Vekselerer Bauder, er j Gilar ankomme! 
til StockhOlm for af føre en Række \'iF!'lIge 

• 

( 

".., >. 



"v .1.\.1. . V_ lil V U I\llal' 'l Yl'en er luod

taget, og Gdr. Marthinus POU!.CIl 
blIver Fodervært 

En ,Minesprængning 
paa Thykysten l Lorditgs var ~aa 
voldeom, H(. fl ere h t OI'E' Rudtr l Ve. 
~ten' j g blev knust. 

••••••••••••••••••••••••• 

h l~~ 1..11 .1' ''lU J. 

] olof l i'orS81 

nl1'g, 

De re fl~ l' ni 
retning og R 
lp<1e meJ. 26: 
LIl KnRs('bch 

Fndvidere 
del m~ for 1\1 
nar Sand, ]\ 
fo~' Roel. 

Af BeRly \' 
Lu,l, ig Pro 
og l deres S 
og F'erdtncu 
~om Roen 

I"j Ej. ehl' 
K.c:-p l", og: 
Jol"'"lle D~ 



1uk 
·ba 

rripolis 

t 111'01 I S ... rdc

J1u.'UKJr0ro ;, dr r

!ng8nktlnnrr. 

Dfessor 
I for 
)jece 

ren blev i GRM 
aadhu6rclten i 

re Maanrders 

om Tyskland. 

et al ProfCfiAO-

nf Trykkcfri

nflskcrel, 

ede ProfC6'10r 

,agen \'ildc bH-

læJdRte SlIn, 
, er i Nat 111-

af et Hjerte-

"''''''-'''''"'' (/;Ior, III dril 
'rarntk<- I [a ,,,II" IlIlIkllt fuld""{'ndigt 
III.ur undt'r )\nlllrol "' Chrf('n II)r dll 
Ir"~ .",lIe II ;Hll'fllnkrr i Mllrnkkn, Adml. 
r· 1111 J,rl"l. -
Svensk Middel mod 

magnetiske Miner 

Skibcne!i ,l<,rnskrog tnar lH!IC!k
trisk Ma!;snge«. 

J SVNlg!' hor lilAn nu I'!tl'r rl Illlort 
For~knmgøarhf'jd(' og !nllgvl\rlge Ek,,
pcrimcnlor lo"t Prohli'mel tit sikre 
JNn"kihf'ne Illod Fnr('n {ra de mngn('
IIl'Ikl' Miner, OK dd {nr~t(' Anlæg lil 
AlnlRgnrlll'leflng al Skibe er tlabnel i 
difll'e Dugt', Del ligger j Stockholm, 
mrn dB Skibl'nr skal undl'rkMlcs en 
)}(' r io{hsk liltmgcvendelldo Kontrol, vil 
urr ~nnre8t blive oplørt tilsvarende An
læg pM cenlrtlle Punkler paa Syd- og 
V NltkYiltc II. 

Det nye Anlæg I'r oprettet nl Sta-
11'11, llIen drives al Marineforvl\ltnm
j{1'1l, tier har foretaget Forarbejderne 
snmmon med Sagkyndige fra ABea, _ 
Skibene underka!!tes en tredelt Behand
ling. Fursl pURserer Skibet langsomt 
gennem el kunstigt Magnetlelt, som 
ophæver Jordmagnetismen og gor ·ct 
muligt at konstatere Skibets ~Indivl

duelle Bgenskabere. - Dl'refter faar 
Skibsskroget en Slags ~elektrisk MaR
øagee Ior at gøre det sila indl(Ierent 
som muligt i mngnetisk Henseende. En
delig ~ker den f'gentlige Afmagnetille
ring under PlIRsoge gennem kranige 
Hojspændings(elter, hvil! Styrke varie
res efl{'r Skibets ~illdividuclle Egen
~kab('rc. 

Ved tlennl' Behandling nedbringes 
lien pernmne nlc Magneti~me til et Mi
nimum, og tilbagc bliver kun Jordmag
netismens indue('rende Virkning. Denne 
ophæveR ved nt lægge et jlas.'1cllde An
lal elektrl!lke Ledninger rundt omSkro
gel, og "ed at R('nde ('n nøje udmanit 
1'1f'ktrisk Sprunding g('n1\em disRC I.Jf!d 
ning('r IIknbc~ i ~kibet ct mngnetirtk 
1"'elt, l'Iorn ophæver Jor(lmagnetis mf>nø 
I no fl yd I" b(' . 

Vl'd denne Bl"handhng hlivf'r Skihf't 
d aan a.dl lom luldstændlg neutralt 

• 
hriknn, N,r' 
InlH.k og 
('o ~lnr og 

kll!!!nf. T 
hi"lnt,kcrc 
lerelI ~iS!lIr' 

Aar"lcv er 
h}'1'1I AM",I 

tidligt Tille 
hlev hjulpc 
men med Il 
forstander 
lede dcn 111 

Aarfl Kamp 
nede paa 8 

skC!lky Sær 
Fahrikant 

som Kohn! 
(ligt l Forb 
Kun,<;lner, o 
ler, og eje 

Om den 
forlællL'6 i 
mere skal 

Der 

To 

Mod 
tioner on< 

Gods over 
I 

ning a( • 

Sjælland. 
Allr!lngen 

Iaa 
Aar til 
har Mt to 
o"el'( or.!';l ('Il, 

o\'erforell 
fyldt Illed 
Forholdene 
SjællRnd 
J ul, 

M('d Hl"Jll'~ 

Ilkrr d('t inll' 

- Fra AIr 
lieredl"!' Shlll 
LIl Stranden 



I'+Ja", ,", 

150446 

' 954 
Il l 

22829 
38169 

Fredag Aften d. 11. December KI 20 pr. plIIlo Hotel ,.Ph.n' ..... 
Hele OversJeutJeJ gil/u iii A,bejdelnes S"rMbekladning 

P. B. V. 
43918 nu 
64978 

L.ur. Chr •• ten.en. 

89181 
99032 

103741 

Overordentlige Foranstaltninger. \ 
SkarpskydniofC 

110030 .Iholdee To ... d.g den 10. December 1942 i Tiden Ir. KI. 9 til 13 I 
J 19610 Ten.lnet Ol. Sande Syd for H.natholm. 
J 29240 Peltet, Indenlor hvilket Skydning finder Sted, er en Tlek.nt Ir. Ny torp · 
139583 Blegaø og Riabjerge. 
147644 POLITIMESTEREN I THIf:TED KØBSTAD M. Y., den 9. December 1942. 

53440 _ .. __________________________________________ E~. ~B~R~I~X~.~-
••...................... ~ .............................................. ~ 

i Naar læden ! i • • • • • • : d. betænk deres Hustru, Moder, Datter eller Søater med : 
! Tørklæ:der og Tøfler, til Jul. i 

ser. 



Skarpskydning 
• 

afholdes Torsdag den 10. December i Tiden fra KJ. 9 til 13 i Terrænet Gl. Sande 
Syd for Hanstholm. 

Feltet, indenfor hvilket Skydningen finder Sted, er en Trekant fra Nytorp
Blegso og Risbjerge. 

POLiTIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V., d. 9. Decbr. 1942. 
E. Brix. 

Hjemmemarkedets Forsyning med Flæsk. 
§ 1. Slagtning af Svin maa kun foretages paa de autoriser ede Eksport

svineslagterier. Slagtning af Svin til Salg paa Hjemlnemarkedet kan dog i et 
Fiskeri nærmere fastsat Omfang tillige fore-

VOJ 

B 
11. 
hj 
mø 

m 



ennde FI'k 
s t, . 

1Udseligt ef 
. Afdøde ,I<, 
1Uhdbol'g al' 1~ 
,t ljene h .. !lg 

and Niel:s 
a denne k Ga,j, 
:ustru °lt , "'11_ =>ladsell. h -"""l{ 

f ~"'. ortsa~ . 
Niels Gad~ 
,Iadsen d 

' " Jg Forretn; 
'm hl at g": 
mmet i ove~ 
,ede sanlDlen • 
omfattede det 
,ed. Da R. P. 
ldommcn i 
Hus 

. . - .. "-'., ............ , 
er trods sin hOJe Alder saavei 

rask som rørig; han deltog i Som_ 
mer i Arbe~det i ~rosen. var lige-
ledes m_ed l Host.arbejdet. Og tog 
!lin Part saa godt som nogen. 

Noteret for Overtrædelse af Be4 
Jysningsbestemmelserne. 

politiet i Thisted noterede l Af .. 
tes en Købmand. fra h\-is Forret. 
ning Lyset straalede ud KI. 7 om 
Aitenen, idet. Lysslusen ikke var 
trukket for . 

End\"idere blev en Bilist. noteret 
for at kore med ikke.afblændede 
Lygter, og en yngre Ekspedient 
blev noteret for at. kore med He. 
stekøretøj uden Lygte efter :\lor
kelæglllDgstidens Begyndelse. 

fnspektion af Tekniske Skoler. 
Statens Tilsynsførende for J~ 

tekniske Skoler. Statskonsule;tt 
Thor Andersen inspicerer i disse 
Dage de tekni:;ke Skoler i Thy. 

ker Esborg, H~ 

l AYrE 
Palæ Theat~ 

dræbte". 
P..ora! TheatJ. 

SU3a.nne~ • 

(Uden Ans\"': 

Klass 
Yed Klas~ 

begyndte 3. 
gende stonl 

.0.000 lir 

.3000 Kr.: 
2000 Kr. 

15805 1686J 
29923 3088\ 
5330:! ~)938i 
7-1776 g-l3Ui 
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- .. " - 54 l' 11. r e u tlU ,U ,L., ...... OlU J.' orael1ng af l'..i tføl'sl.,",,-'~ -; l NI' 3. '"e ,. 
Bekencltg"Ol'U gC . kedet. og de u denlandske Markedm', '" ll clUmemar 
~,' ill mellem j dl gsminis terie t, d en 7. December 1942. Lun )ru 

• Sliarpskydllillg 

'lfholdes Tnnidag delt 10. 
December 1942 i 'l'iden fra K1 !) til 18 i TerTn.i~ 

< - S l for }Lms!.JlOlm. 
GJ. Sande , Y{ - h ,Ik t Skydning fi nder Sted, er en Trek ant.. f ra Nyto"" 

Feltet, Indenfor \1 c 'I" 

mcg"o o~ Hi~b~C~·I~le;N I THISTED KOBSTAD M. V.
t l'OLlTI;\!BS1 E" ~l - ') 

I "Dc''''mbcl' 19·1:.... (,Ul ;J........ 

Erindri iste. 
-{)

Kommunekontoret i Thisted er 
. abent KI. 9- 13 (Lørdag Ki. 9-

E. BRIX. 

Thisted Postkontor er aaben Ilver. 
dage KJ. 9- 12 og 14-18Y,. AJ. 
dre Helli gdage aabent fra Ri, 
8- 10. Tlf. 43. 

SkolcraadetsI{assererltOntor (Am~. 
kontoret i Thisted) el' aab<nt 
'LT . ..... ~ • ..1 n ,.; u l o 1a. '[ ... .. .l . . 

Tyre l 

Handl 
usolgt 
--

VI 

londOl 
New \' 
Berlin 
P aris 
Bruxer 
Zuncb 
Rom 
•• _ -> ---t .... 



-Ik e havde tagel nogen væsentlig 
Skade, og han kunde siraks lage 
til sil Hjem. 

Minerne kommer stadig. 
Med Veslenvinden er der kom· 

men flere Miner til Kyslen. Der 
er inddrevet fire ved Agger, Io 
ved Sien bjerg, en ved Hansled, 
Io ved Vigsø, en ved Hamborg 
og en ved Lildsirand. 

Har De vundet? 
Forsvarsbrødrene I Thisted ligger 

endnu med et Par uafhentede Gevin
ster fra Bazaren, et Radioapparat, en 
Kommode og el elektrisk Strygej~rn. 
og omslaaende averteres, at Gevinster
ne tilfalder Byggefonden, hvis de ikke 
afhentes sene.t 20. December. 

l;an:1 ~l 

med 
og U 
eller 

Der 
lyde 
kan 
aar. I 
vendt 
Sam 
Ford 
Fabrika 

- DI 
man øn 
af ove 



·gen •• C. Dissi ng 47, C. Petersen 47; 
18 Jule- E. Busk 47. 
'orsorg 
,m elc. 

d. 

histed 
!s paa 
d Til· 
lighed 

Fem Miner mera. 
Tre Miner er drevet Ind ved Agger, 

en ved Stenbjerg og en ved Klitmøller. 

Andelsslagteriernes Lands
notering 

fastslIttes I Dag til 248 Øre pr. Kg. 
Vægtgrænse 60 Kg. slaetet Vægt og 

Afdragene for Under- og Overvægt: 
59'/. - 55 Kg. 4 Øre pr. K~. 
54'/.-50 8. -

Bacon· Udvalg 
meddeler, at for Svin er O. 

___ L~P-"o"-r Svin~eQ en oaa SOli. 



r'llKC'plau 
.rulIld de 
Oll d. de 

hvor høn. 11u li 11 O"" •• hf'l\li~r_ f{' r 
fltr rn hl(t uvrr.tud Optl.l lOlI 

turde de Ikke, Mindre Ufykke I Han led . 
vide I I .. and. I , , • 

v.,re I.rllgl. P •• tn .ll'il"'Ael Wril/hl. I homo 
OK drt .rn ~ K,rr. ArhrJd'pladoer I Han· 

"I("d, hvor mon vør bt.kæIlIHc~ 
med floKte UdKrøvniltger, "kred I 

t'ormidd'1I1 .n Del .1 Brinker! ned 
over ArbcjdR","nd [:)ner jtnle". 

esk .. havde 
, der I.ndlea 

IS·Tlden. 
sIl! Pulks 

al hælde 
Twllt Oll 

Nykøhing M. . 
jOldm ... .,nc ramle Ejner jen· 

aen i Hovedel, Oll han blev al 
I'alck bragl til Th,.ted SYllehu •. 
hvor man konstlllcrede. al h." 
havde paadrallcl .ill en leltere 
Hjernerystelse. 

elte 6811 v.r 
Mærke til. 
blev Ken · 

Løb. 
ag ved 

opmærk-
6aad og 

lukket. 
den ulovlIIIe 

pa. Voruper 
siraks Ho· 

Larsen, 
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Dramatisk Nat 
i Klitmøller. 

4 Aars Dreolt var forsvun
det i Nystrup Plaotage. 

Klftmøllcr har oplevel en dra
matisk Nat. En 4·aarlll Søn af 
Pisker Niel. Veg e b e r g, Klit· 
møller, viste sig I Aftes efter 
,~"rkets Prembrud al være for
svundet. Nogle Naboer havde 
set Drengen paa Vej hen mod en 
Krldlgrav I Nystrup Plantage, 
hvor bl. a, en Pæller III Drengen 
hentede Kridt, men en Eftersøg· 
nlng omkring denne Krldlgrav 
gav intet ReslJllal. 

Paderen fik sas sammenkaldl 
en større Styrke af Piskere, Ar
bejdere og lyske Soldater, og 
man gennemsøgte Plantagen Ind· 
til en halv Km. øst, men udeu 
Resultal. Ved a·Tlden I Nat an
kom fra Aalborg to PolItIbeIjente 
med Sporhunde, men heller Ikke 
Hundene kunde finde noget Spor. 
Plantagen var paa delle Tldspunkl 
jo gennemlrampet af mange Men
nesker. "_.... .. ..... • • 
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I ;'lagter Larsen, 0sterbakken. 
---, 

Om den uJovlige Spi ri t u..s
udskænknjng paa Vorupør 

Badehotel 
~.:d.:r. yderligere oplyses, at Kyst
hetjentene ikke havde n/)get at 
tage fejl af, da de kom ind paa 
Ii(jtellet og gennemsøgte aJt. 
~1an fandt Spiritus i Re5taura
tbn31okalerne, selvom det ikke 
var store Sager, og i Kælderen 
fandt man lO{J trJmme Vinfla
sker. 

Politiet undersøger nu yderli
gere Sagen, b1. a. hvorfra Bar-

• 

hermest€:ren har faaet saa meget 
Sr;ritus. 

Thyla nds Ba nk. 
Paa et i Gaar afholdt P.epræ

~n tantsKahsmooe i ThyJands 

-
Prove til OptagelSE: j Politistyrken. 

l nær Fremtid ekal fir'? unge 
11(.nnesker fra Thi!!tt:d Ofl Or,lani 
til Prøve i Thil'lU::d. ind de hrt.r øn
gket at træde i Politi~h Tjen~:it(! 

~1 orke lægn j n g!'> f o r",e(! I<;er. 
Politiet i Sydthy noterede i Afw 

tP., to Hu~ejHe paa Thyholm, do:r 
ikh havde morkelagt, ')11 tre Cyk
li~ter, der kørte med fuldt Blus. 

I .\IQrg~n (yl,ler 
Gr:lr . . J.c:m Kr. VintbE'r, ~Brha..a, r:i A.&.r, 
Grir. J~n J"ntif:n, Nor" Ha'IIT~land, Gl 
Aar, Brjd:.;mand P/~-tl,r Anrl~r:;<;n, H"vJI
ør, 5~ Aar, P"l;ah;krJlf.:l-,e:;:y~r J. Han
,en, H'Jrup, S(; Aar, Partilalli~r Lars 
Pf;u-,r Jen: ~n, &:nIlE::~. 87 Aar, Gdr. 
Lar:. Cl,.\'". Pf' .. d~r:, .. !n, "Labækga.ard", 
Søn'i .. ,rhåa, 4~ Aar, O",-·~rkLt!()"'.{<:<iAk~,1 
Ra,.,mu.~ :'!n, "S0n.rJlt.~, 45 Aar, Lærer 
~! .... ""':'·l~n F:'~rrit;.:(!·: % A.ar, v.~ ..... ~.",.", 4' , 

~m"!'fj Th. Gb, ~l€n.""n, Stag."1.rup, ·rl 

A ' ehr. LurvJ Dahl, It.T, ...... ~r~lpa:_er 
L'lrl~"r .... ld, ,2 Aar. 
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_ .• ~ .... • ''''"t'''''' _PUU"I-U I .IITet'eu uelt:~ rI 
Mar. Jørgensen, I har han iøvrigl modlaget Tilsang der nu 
Harald Sunesen, om flere anselige Bidrag lil Por- Bevillin! 

iOD Kr. plus Løs- maalet. heden v 
Inessum 6800 Kr. Ly. mIndre L .1 slørsle I 
Istnævnte, Købe-' y mindst 
.øsøre 6000 Kr., I en Porretning i Ræhr straslede i Kamp m 

Aftes efter Mørklægningstiden Lys ud Porbrydl 
fra seks J-Pags Vinduer og tre Kælder- styrre M 
vinduer. En af Politiets Biler kom forbi, i Prøsln 
og Sa8 faldt der Io en Hammer. Der I Vi føl 

lUlsen, Thisted, 
lens Klrk, Thi
Købesum 12,000 
ret. vanker nu en Bøde. . 
menøen, Korsø, 
Chlemmensen, 
ikke særskilt 

Pru Karoline 
Jespersen og 
Hotelejer Chr. 
m i Thisted, 
urdering.sum 

Dispensation for Fiskebiler ? 
Struer Erhvervsraad har ved

tagel at virke for en Dispensation 
fra 30 Km. Grænsen, saaledes at 
Struer-Vognmænd maa hente Brun
kul i Søby og Pisk bæk. 

Ligeledes henstilledes det, at 
Piskeeksportørerne faar Lov Iii 
med L stbi! at afhent,. Pi.L- ; T ... 

sige en 
raadets 
Stilling i 
En Afste 
ker t nu 
siden gi 
villingen. 

Med T 
Cø 



Q! lur-I-- ·----------~~~~~ " Ilan se ret meget_ Den ene Cyklist 
omsler havde tilmed ikke faaet hvidtet sin 

Bagskærm. 
Iii al 

Amls-

ler. 
sik· 
kke 
Be-

320 

Identitetsmærker til Børn. 
Læge K. Westh og Fru Hove 

Nielsen, Thisted, meddeler, at Iden' 
titetsmærker til Smaabørn kan faa8 
a 5 Øre paa Realskolen i Morgen, 
hvor Rationeringskortene udleveres. 
løvrigt kan Mærkerne faa8 hos de 
nævnte Organisationslor:nænd. 

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

ATE 



~endenser. 
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irk vilde 
. for en 
Folkelri
en rigtig 

)anmark 
fjngenes 

.-.::-~-o-;:-~ .. - ""--lulOsrænOlg umslllllng til Oas- gaa eller. Det 
generatordrift. Der bliver kun ning.mændene 
Benzin til Udrykningskørsel og er kommende" 
anden livsvigtig Kørsel. og at de har " 

Cyklende Sm ••• yndere. 
Seks CykliBter blev i Alt.. af Thi

sted Politi taget paa Aalborg Landevej. 
Nogle kørte uden Lygte. mens andre 
havde uafblændede Lygter. 

For 25 Aar siden. 
I December 1917. 

og taget delle 

Det 
Ingen Klari 
Sag. 

,d stærkt Thisted Byraads Dyrlidsudvalg 
:rammer lader udlevere Konlrolnumre til 
"Gram, Brug ved Udlevering af Svinefedt 
gmester ,Ira KOODJllannS Udsalo:, __ _ 

Der foreligg\ 
hed i Sagen a 
brev, der men 
paa eller ve~ 
Ved Kriminalp 
ser synes det 
gjorl, al Brel 
~liA i ... 
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HestekøreløJernes Lygter. 
Et Hestekøretøj uden Lygle blev i 

Aftes notereret poa Landevejen øst for 

Thisted. 
Man ser undertiden Hestevogne føre 

uafskærmede Plagermuslygter under 
V"gnen. Delte er lige 888 ulovligt Bom 
at kere uden Lygte. 

Dødsfald. 
Fru Tora Ryming, Dragsbækvej 

47, Thisted, havde i Alles den store 
Sorg at miste sin kun 14·aarige 
Datter af første Ægteskab, C o n n y 
Gramstrup, der var indlagt paa 
Thisted Sygehus. 

Fru Ryming er selv i denne 
__ -I_t'J'--! ... ~Al.,. __ _ • an_d _u _Ah_It.a~ 

at Kloseumnul<I 
stillende, og at 
slillende Forho 
omsrum (Puller 
videre. 

Lejekontrakte 
Lejligheder s 
Kornmunalbesl 

Hvis er Kul 
Fisker Chr. 

ved Thisted, 
al en Haand 
i Thisted Pi! 
Kufferten lis 
sil Fund Iii 

Del drejer 
stor grøn K 
op med Vol 

f 



~vejsejernet tidligt, at uagens hygeDesøg Kan sam- \ 

O d 
. les, før Lægen kører ud. Helst inden AIlIborg te 

en m reJ- KilO . . Nyt Kursus Il) l 
der Hagen og P. B. V.: gynder Mandag 
ind mod Skibs- 3020 Søren C. Dalsgaard. Indmeldelse kan! 

paa Stedet, 
~tandsede 

i det Sekund 
Arbejdel paa 

og 1:;plit-

er 5,9 

mø Tid 

"a v n. (privalo) 

(JOO arbejdsløse 
Ime Tid i fjor, 
ltallet ved U d
~er lor de lor
en Lges Ledig
December I Aar 

ned Oklober har 
~ning i Antallel 
i de 31678 ar
" " ngen al No· 

u 

Bekendtgørelse. 
I Anledning af, at der Mandag 

d. 14. d. M. i Nors· Tved og Ræbr
Hansted-Vlgsø Kommuner er p.a
begyndt Opmaalings- og Afmærk
niAgsarbejder m. v. for den danske 
Stat meddeles, at enhver Grund 
ejer eller Bruger er pligtig at lade 
Vedkommende, som foretager de 
nævn te Arbejder, saavel bave 
ubindret Adgang ovt[ de paagæl
den de Jorder og Bjendomme som 
loretage alle fornødne Arbejder, 
mod at der gives Brslatning for 
den Ska de, der maatle blive for
aa~saget ved Arbejdet. Bndvidere 
meddeles, at de Udstikningsmær

dagen, Mandag d 
lens Kontor. h~ 
gives. Telefon Q 

luledem 
i Landboforen 

Rosenl 
gentages Lord 
19,30 pr_ Adi 
lemmer. l Kr. f4 

Kalle kan fa. 
brin~es). 

SO" Nordthy 

••••••••• 

c. 

har 

ker , der af Hensyn til samme 
Opmaalingsarbejder er eller bliver 
anbragt III Afmærkning i Marken, .,., 
hverken maa borttages, flyttes 
eller beskadiges, og at der, bvis 
saadant skulde ske, vil blive ind· 
givet Anmeldelse til vedkommende 
Øvrigbed herom. antages 

K0BENHA VN, d. t I. Decbr. 19~2 

MINIS TERlET FOR OFFENTLIGE 
ARBEJDER 

Teknisk Central • .... 

Onsdall d. 16. da. Uddeling af 

.... 
T 

søger 
Thisted. 

G_ 
TIf 
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