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kerne vil den danske Stat yde
En Bagermester i Nørreiode I ThlBted maølle lor kort Tid Blden beløle Cyk
Brstatnlng.
Et
Bøde, fordi hllne BøgerIvinduer var op·
Iyete eller Mørklægning.tld. I Alles 0001
S prut er de.".rre Ikke
vør del galt IKen, og Politiet foretog Ira
retlo nere"
og
,
atter
Notering.
Med Toget fra Thieted onkom Menen ,
døg Aften til Struer en 2\ -aarlg Mand.
get
Han var stærkt beruset og forøø~te at
slet
trænge sig Ind hos en PamIIie I Struer,
I de
der Ikke ønskede hans Besøg. Politiet
vild
.
tog .Ig af ham for Natten.
Seks Mænd og syv Kvinder gsa
Den unge Mand har forklaret, at han
D
og en Kammerat I Thisted havde drukidømtes Tugthusstraf.
Pol i
ket 5 hele Plasker s..kaldt Portvin ol
Den 17. Maj 1805 blev 13 Be·
20 Bajere.
bo ere i Vester Agger ved en
Ekstrarel dømt lor K'Jrntyveri.
Tyske Militærpersoner skal
Pastor Henrik Laursen, Ve~tervig,
betale med dansk Mønt.
berelter i Historisk Aarbog lor
Den tyske Værnemagt har Igen Thisted Am! om denne Dom, i
henledt Opmærksomheden paa, at hvitken det bl. a. hedder:
det er forbudt Medlemmerne af
I Aaret 1804 d. 22. September
den tyske Værnemagt at anvende lorulykkede ud lor Aalt:m Strand
tysk eller anden ikke-dansk Mønt i Agger Sogn Smakskibel n Oster. Br
som Betalingsmiddel.
Danske marcke" Ira Nismersiel, destineret til
Civilpersoner, som modtager saa- til London med en Ladning Hvede. 1'0
danne Betalingsmidler, kan ikke En Del al Ladningen bjergedes BI
regne med, at de kan faa disse tørt og blev oplagt paa Agger ne
omvekslet med dansk Valuta.
KirkelaIt under forbjerger Thøger va
Laugs Tilsyn. Da de folk, som
_. -.
..- --- . - . - -Thøger Laug havde iii at kasle
Kornet, erfarede, at en Del al det
var bleven borte, blev Sagen an•
O('IØ
meldt lor Rettens Betjeni, som ved
Ud~vet af 4et 4a..ke ArbeJderparti en Undersøgelse landl tør Hvede
hos Michel Sørensen, Chr. ChriKontor: Møltevej : 4, Thl.ted.
stellsen, Chr, Thøger&en, Michel
Ko"tortld: Kl. 8-17 1 l' Por peraoolf e Christensen, Peder Willadsen, Sø·

Aggerboerne
i deres
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I
trykt 16.sidigt Julenurner. Det udsen· i gnd Behold.
des til Londøbonnenterne Mandag den
e
21. ds. og i Byen Lille Juledag.
I Aften:
Kl. 20: Palæteatret : .Hans sidste
Opmaa'jøgsarbejder mellem
Model", tysk Kærlighedsfilm.
Nors og Haøsted.
Kl. 20: Royalteatret : ,Manden, der
Danske Ingeniører foretager for forsvandt" . tysk Lystspil med Hans n
Tiden i Nors· Tved og Ræhr-Han- Albers.
II
sted Afmærkning af en Jernbane-

linie fra Nors til Hansted. Arbej· Ejen:lomsbandeJ.
det udføres af Teknisk Central,
der sorterer under Ministeriet for
Odr. M. Laursen, Kjelstrup, har
off. Arbejder, og Ministeriet hen. solgt sin Oaard til Handelsmd.
leder Opmærksomheden pas, at Christensen. og Heslehdlr. Th. Peder ikke maa lægges Hindringer dersen, Thisled, for 53,750 Kr.
i Vejen for delte Opmaa/ings- Area.' 36 Tdr. Bygsdl. Avl og Be·
og Afmærkningsarbejde, ligesom sætn mg medfølger. Overlageisen
afsalte Mærker etc. ikke maa er sket.
fjernes.
Par eventuel Skade paa Mar- For meget Lys.
kerne vil den danske Slal yde
En Bagermester i Nørreiade i ThiErstalning.
sted msatte for kort Tid siden betale
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Bøde, fordi hans Bagerlvinduer var opSprut er d ••".rre Ikke
lyste efter Mørklægningstid. I Aftes G:
ratlonereL
var det galt igen, og Politiet foretog frI
Med Toget fra Thisted ankom Mlln- alter Notering.
o~
dag Aften til Struer en 21 -aarig Mand.
e~
Han var stærkt beruset Oll forsø!!'te AI j l............. ______ _ .... 11_ _ _ _1_""

~

Merklagnlngen beOftder
i Aften KJ. 16,30 0R varex tt l Kl. 7.30

"ærdøeJ.JYlterne
slul,kes 8,34.

tænde. 16,10,

0,-

HavnearbeJdet ved Hanstholm
standses.
I Løbet af kort Tid kan Arbejdet ved Hanstholmhavnen ventes
at blive standset. Gennem længere Tid har det forøvrigt knebet
at ska ffe den fornødne Arbejdskraft, idet en Def af Arbejderne
er søgt tif andre Arbejdspladser,
hvor der i Øjeblikket er større
Penge at tjene.
Man maa haabe, a t Havnearbejdet~ Standsning ikke m8a vare
alt lor længe. Vi har Brug for
denne Havn.

Til Staunings Mindefond

,

har vi yderligere modtaget : Arbejdsmændenes faglor ening i Hurup 50 Kr.

Daarligt Julelisker

Pra Thyborøn me ddi

Det ser næsten u
fiskeriet i Aar vII m
efter Uge maa KuUI
Bolværket med StOl
om Mastetoppene,
sender Kaskader
I Liolfjorden. I diss
et Par K ullere udi
den store • Vlking~
Ved Thorsmind
paa Uavet helt st
dene ikke kan ga
ka na len, der er Uh
saaledes sløjt med.
og delle vil mS
Hjem.
I
Arbejdet ved H~
Ikke helt slutte!
Tange mellem Bo
arbejdes der end
Høfder der, er d
sid ste Aaringer is
nu tilbage NI. IO
repareres.

Er "Lily" i De

Pra Thyborø
Lemvigkutt eren
Thisted Social-Demokrat. Abonnenter været savne t si
vil ogs8a i Aar modtage et smukt larve- skal være ankom
trykt 16·sldlgt Julenumer. Det udsen·
i g od Behold.
des til Løndabonnenterne Mandag den
21. ds. og i Byen Lilie Juledag.
Thisted SocIal-Demokrats
Julenumer.

I Aften:

Opmaaliugsarbefder mellem
Nors og Hansted.

RI. 20 : Palætea
Model' , tysk Kærli
Kl. 20: Royaltea
Danske Ingeniører foretager lor forsvandt", tysk
Tiden i Nors·Tved og R_hr-Han- Albers.
sted Afmærkning af en Jernbane·
linie fra Nors Iii Hansted. Arbej· Efeu :lomshande
det udføres .f Teknisk Central,
Gdr. M. Laurs
Ministeriet for
•

Ir
pan

saale-

ges 0111 hende: Hun gjorde, hvad hun
kunde ! Derfor vil mange ogsaa paa
FØdselsdagen ønske hende a lt godt i
en lys og lykkelig Livsaften.
X.
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Polili-
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.hidtil

still('l
gall
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hvis

led, at
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lerato-

Den tyske Værnemagts Betalingsmidler . .
Rilzaus Bureau erfarer:
Den lyske Værnemagt skal igen
hon led", Opmærksomheden paa, al
del ('I' fOl' budt MecllemmeTne af elen
lyske Værnemagt al anvende lysk

ellor anelen ikke dansk Mønt som
Bel ali n gS'll1 idtle!. Danske Civiltpersb11CI, som macHager saadanoe Belalingsmidler. kan ikke regne med, at
de kan faa disse 'Omvekslet med
dansk Valuta..
•

Kapsel-Situationen er
ret vanskelig.
Men J ule-Øllet er sikret.

~ øj·El'-

Benzin

n, 01'-

:l'ød ro-

Mors.

Mangelen paa Kork og Blik h ar,
som det ·ofte har været nævnt, gjmt
det meget van skelligt for ,Bryggerierne
at skaffe Materiale til Lukning af Flasker, ,og særlig i den sidste T id' har
V snskeHghederne været store, saa der
Jgefrem kan tales om Fare for J uleØllet.
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Skarp Kritik af Luft-
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OeøeraHorsamlinr J Alles.
Arbejdernet S~mar'lIer'orenjnK
I Thialed holdl I Allea Oene~a l.
I
p" Holel .PhønIX"
under rel sløj TllalutninR·

Pormanden, Kommunalarbejder
ni ro e l v i ri d, allllgde Berel_
hvor

"ing, UR rellcdl' j denne bl, l. en
stærk Krilik mod Lullværnsforenin"
I Thisted, Eller Lovene skulde
Fo,,,"m
·
hverl
afholde

I

mdlevercø

Kommune,
bor.

bror

er alerk See:'

reviderede Regnabber ahlde

Illraadea del al Iremlægges, Delle havde. Olln
rellidig.
ikke lundet nogen Anledning til
her og først elter Ellerlyaning al
delle Møde, havde man IØmlel aig

ril al /Ilsende T.I.ltuds~
Riverne el Allryk al de ureviderede
Regnskaber.
medgod
I samme forening havde Ar.
:". AI,
Samaritterne ogsaa længe
et .lIerllgt
, at samtlige S&maritter
leverer Abonnell' Ikke havde Gasmasker. Denne
dlgllli(e Avl. I Knlik var endelig blevel Isget lil
Gasmaskern. var blev(:'
Jal,
I. •I
er el ,ær lel.. • n
- men de pISsede ikke
!lule al Samaritterne. De var
smaa, 02 Formanden fandt del
underIigi, naar man endelig havde

anskaffet Oumasker, al man SI8
ikke havde sørge I lor at laa fal i
forskellige Slørrer.er.
In ilia livet rra Luflværnsfoten.ngen
med
iii Oprellel.e al

""i
I
været særlig

h.vde heller ikte
fremtrædende, men
nærmeøl beslaael i, at Læge Westh

Nyt .. r vilde .rrlnaere et
Kursus, og delte kunde man melde
aia til

.De
Tom

Formanden retlede iii Slut en

ra"

lil Læge Herluf Latlen l Politi88l1slent Alfred Jensen og VaglI
O'sen lor derta 'lore
foreningen .

O I • e n allagde
og oplYlle,

.
Por,emnRen havde ha', 69 Vagler
med 1111300 Vllgllimer ved Sport..

~rranRemenler og ved

Indre Lej-

Ilaheder. og der havde veret iall

1~7 lorakellige 8ehand/inEer ved
drIle .. Han rettede ligelede. en
Tak III Chr. Hundahl der havde
delllgel i 27 af VIgle'rne.
k..,eteren. Arbejdlmand p I r v.
h o J ml fremlaede Regnltaber, der
balancerede med &40 Kr. og ,lUllede med en K...ebehoJdning pal

Kr.
Et P.t Po,.'al Ir. a.alyreta,n
vedlogea. Del ene drelede lig om
Regler lor Godte.reJIe II MI ••rial.1
on
nkl Sludlebed., 0ll
l"

.r.el.....v.r
lor

en NyordnJna lor

paaaive M.dle:amer,

I Premlldon onlon bel.l"
•• rlll Udo. M.dl.m..... d

UIH/...... tax• •

lo

"" ' • • I(r . . .

•

Kl 2D: Royalie.:tret: ..Ni~s Pi.Jct og
,_ For pdsoll.Iiae h.ns Dreol·, d,mk Film efter Job.m
Uto1'e1 bedn KJ.. Skjoldborg.

s

fdentifihtionskort til Skolebernene i Thisted.
Pa. Aroejder·Samariternes Gene·
ra!forsamling i Thisled i Afles
rta.l7/A )\u-;ed oplystes det, at ma.D t Dærmeste
Fremlid YiI uddele IdentifikationsI<ort Iii BeroeDe i Thisled genDem
Skolerne.
Kortene, der iodebalder de sæd·
vaolige Oplysninger om Baroels
og Forældre.nes Navne og Adres·
ioJ,g, Plad ••, og ser, er trykt pa. Lærredsposlog
pr. Ord. ml..... derfor megel boldbare og slid·
slærke. De er beregnel lil at sy
.r;e!lIer b,1Ig fasl pu I'oret i Tøjel, og byer
........, A!tal"jE~ley vil fu nere Kort, saa del

I

TeU.
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SOCIAL-DEMOKRATEN

I OverordentIige

'4ff

Foranstaltninger. \ I. ~"i'l .

lose Opgaven
.m '" k,mi,k
lidIigere har '-_ _ _ _-::--_ _ _:..::..:_~--:......:.:..:..:...:...:...:.=:.:..:.:.:..:.:~..:...:.:...J
s~-Sag. FremUdleverinjt III "alinueriojtskort
n
kuprocyanrd .
for Benzin
1el pIIa en n} for PerIoden Ira 22. Decernbu finder Sled Bulede. ·
le Indlæ/lssDIII, 1
Polltlst.tlonen I Thisted
kommer frem l
Mandag den 21. December 1942 Kl. 10-12 og '-&-16

-

...."

KJ. 20,05 .pl
Kun lor Medl

Brovst Afholdshot.1

søge r ~orbin. ,
Tir"dag den 22. December 1942 Kl. 10-12.
'arefabrrk, der I
FJerritslev Kro
mstiIJin,l;!en 80' 1
Tirsdag den 22. December 1042 KI. \4,30-17.
~erel Hænge IndregistrerIngSIl teat Dit tIdligere Taloner medbrin':e8 ,
Der er Tale
Opmærksomheden henledet pu, at sOm Falge al de v.Mkelh;:e Tnr .. rnls ·
lorhold h .. det været nødvendigt at lo rel.ge en væsentlig Nedakæ. lnj;( al Ben zin·
avel en Prøve tildelingen for den kommende PerIode, hvori der ikke mere vil kunn e tIldel ...
;norslrammer Rllioneringøkorl til visse Grupper Motorkoretøjer. For de Moto.kørelajer. Ved.
g søger for- kommende, hvor der linder en NedskærinJ.l al Tildelingen Sted, .nmodea Vogn_
rel FabrikanT. ejerne om III tage Stilling til, hvo r vidt de onsker at opretholde VOllnenslndreglrejdsbørsen- . strednj;( efter den JI. De<:ember 194'2, idet Vognejerne vil blive afkrævet en
r sig nu su Erklæring h erom.
Poilimesteren i Thisted Købstad m. v., den 18. Decemb~r 194'2
del er nød·
(aiRn.) E. BRIX•
e bruRbare
Irle tidli:z e re

.,

le

Græ .~ kar

ndl III Rens·
g lignen d e
jvidl vi har
t enten ved
'" af visse
Irler, hvor-

Ijernet.

Er

KL
Er
kan straks
hos Ch ...
HanstRo\rr

l
SØReS strl
Lon give1

Ek
Som saa

-

Pænl

Forretningerne lukker Kl. 16
mellem Jul og Nytaar.~ ~u
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__

?:,::~d

..
••
r
~.~_~_LII_""""u

Odense
Rigsdagllstenowøl S. Jarris, For:
U1anden lor SammenlllutninRen
Prle

Helcn~

(I'IOnt'IlIlCn ,

Den er 20,

MlIIllinskrivninR.tærere Pr. e. Tang_
Københe
Kurd, og Kommunelærer Røthje KrIminalpolIII I
alle København.
•
en Oen

.om
1

Sabotageog Brandpolitiet.
--

Ic ø

hvor de
øl en

3.J
været PUl Tur
man kom Io
den lorsvunde

.,"

Det oprette. kun ved Vlrk-

.omheder med mlnd.t
100 Arbejdere.

Bilen er r~

og
.Dana

Z4035

Der skal som Ildliw;ere omtalt
oprettes el særligt Sabotagei
I
BrandværnspOIiIi, som elter del1 Med:1eleløen
nye Lov om IndustrIens Beskyl, blev
Jelse skal udrustes og opretholdes
af alle slørre Virksomheder EWer
Skelsk,ø
'Nylaar kan der vel1tes en
han Søndag
ReTelse fra Jus!ltsminlsleriel
bil havde hjl
Sagen.
der uden T'
Uer vil i rørsle Omgang blive Turislbil. Pø
Tale om en samlet Styrke for hele forklaret, al
Landet paa mind!>' 15,000
land med de
hvoraf dog Halvdelen lalder paa
Politiet sø
København. 1 Almindelighed kaI'! Kuli Turist
der regnes med, al kun Virksomheder med mindst 100
falder Ind under de nye
melser. Det største samlede Korps
la ar Burmehler li Waln, der ant6l(chg vII lu 80-1()0 Mand Irø
hver af de nye Afdelln~er Det
nye Saboløge- og BrandpoiiII VII
blive udstyret med vlu" polill
mæssige Beløjetser, og hele Udgiften ved delS Opn:lholdrJcl skal
bæres al de enkelte Virksomheder.
Vaglmand&kabfl
~k.l
liReleder,
J,Codkendes al PollltmeSlNen.

Gammel Mand
dræb af Gas.

r Himlllc '.!rup "'L'

"'P~rlod~n

no rmall ",""Ulaa ' [Jove . . . ..........Vinden. Ved ~I·rr~ , I April 1941 udlrøadle Ilaar h l adr. Jen.
CiglteHer lok · Murer JOh8. Chr fllen. en. der a l- Ikke anbclalu.
- Thy Have- c
der var Ila let løllea af Snedke r Anion Niellen,
og I Marll 1942 blev Pakme.1cr en in" bevHRedu

øi n J IUl lrll, III

. Jenlem ulløSI
K
Til,I •• elle,
der A. Jenlen.
R a t væfe helt
ald eller hYlld
u lod, akrive r

'anli
Hustru
aleel a ' md tage
og de r rJlaølle
n en betydelig
Omllæ ndlgar SaRI under
elshups Kalle
rsgn Ira Ende
g iede og For·

af Reml&cllrbc j- Kon- ti k I O Kr.

De overmalede
Butiksruder.
Del er Udi elendommella:t at g OI

gennem Oaderøe Ind under denne Jul
for al IO plIlI Vind uer. N. vnllj!: kli n

del være betlvErll21 Ilt fla et GUml IIf
Levnedtmlddellorrelnl niernel - Baj!:e'
rea, 5111$[IOrOI og Kolonialha ndlere. Ud.tUllni,er, thI .om ReRel er Vinduern e
hOl dino Handlende dækker med hvid
MIIIJni, ku n med en i anl ke rille Aabnl n/,! fornede n III Premvl.nlng øf en
Delall.Genlta nd Ira Porratnlngen, Man
r del olle skel, mia bukke II" ned for at klgj!:e, men
r H imme l. er der liere, 10m samtidi!!. nærer delte
~kyldl lor al 0 nl ke, mDa del gaa efler Tur.
Por Porretnlngsfolkene rummer de
jlø/ger jo flok
r en alligevel ' malede Vinduer 01t88a el Par I mDa
Ulemper. Sealede u maa mOIl nu I mange
,ver han dog ButIke" hvor man lIdIIgere kunde klare
r han .lIsaa l Ig det melie af oaRen med det LYI,
m en e Midler do r kom Ind gennem ButIksvinduet., I
er lor at .al- dlsøe mørke o8~e hIVe læ ndt LomTi/stoaeller perne l12:e fr. Aabnlnga' til Lukketid .
Det er ubehageligt for Ølnene, og del
kOller Penge,
el fl ok ikke
Desuden ylser del ailj!', at Polk er
, n øor han i mere tilbøjelige til at sIlIle dertil Cykler
t havde han op ad Ruder, der er malede, end tid en
paa Ka lle klo r Rude. Den plykolollake eller
psykoteknløke Porkloring herpaa kan
.elv og ha n.
jeg Ikke give, men mulll{VlI River den
li ere Tim er hvIde Plf\de dem en Porl!emmelae al,
rang til en al el! laadan Rude er mere loild end
r del b levet en, man kan ae Igennem, eller O.l!.800
Tfløtaaeløen tænker de ølet Ikke over, ol det er en
Rude, de Itlller Cyklen Imod, PglKen
bllyer let, al der g-Rsr Ruder I Stykker,
.u vidt, at Ol OlaI er dyrl.
benyllede
e til et An- Dagsorden
ps forhøra·
for Thisted Byraads Møde paa
~, end Hlm- Tirsdag :
Ud.tyknlng8sager.
~aa .ine elBfterbevllllnge r fo r 1941 - 42.
_ _ _ _ _.J._ D......n .......h ......_ QI.. nl.. ø n _r.hrl.

r

_ Boddu m - Ydl
c
vilRCdu el T"I
I a.1
1000 Kr-

_ AlIenikolen
d es Lokale, LYI,
Øre pr. Unde rviii
_ Ko m m unen
va r iii lelf tie Be~
_ S ogen Por
dog ikk e til ve
ove r, al d el ble
kan regn es me
ning i den ko

skrivning .
Julen_ Ul_de I

ud betalte Torød
Ul 210 Sparere.

Unge Fiske
Uddannelse
ED Kommi
seJte Sper
Minislerlet f
PIskeri har ned
der har faset
dersøge og
hvilke Poranst
Statens Side k
at skøfle unge
egnet viderega
der kan være
erhvervet og
drage tlI almln
af Erhvervets
Plskerldlrekl
er blevet K
mand.
I Ko
bl. a. H ejsk

Hansen, Kragl
JUleleg_ter.
Thlated HOB
uddelt 600 Kr. I
aei ere .
~niritllQ:_

Tel!. 127

K AMP

SI. Torv

-

lader
i1Ii~t

EN
f. 15

I Overordentlige Foranstaltninger.
Udlevering 8f

Ra lionerin~ skort

\

lor Benzin

for Perioden Ira 22. December finde r Sted s ..\edes:
Politikontoret I H urup
~ræose
Tirsdag den 22. December 1942 KI. 9-16
POIIII . . .tlonen I Hvldb'erg
Tirsdag den 22. December 1942 KJ. lO-t I.
•
Sognefogden I Herd u m
Tirsdag den 22. December 1942 KI. H-1 5.
Opmærksomheden henledea pia, al som Følge af de va nS Kelige Tllfarsels forhold har det været nødvendigt at toretage l'n væsentlig Nedskætlng at Benzinfor den Kommende Periode, hvori der Ikke me re vil kunne tildeles
til visse Grupper Motorkøretøjer. FOT de Motorkøretøje" Ved kommende, hvor der tinder en Neds kæring al Tildelingen Sled, anmodes Vognejerne om personlig at give Møde for at tage Stilling lil, hvorvidt de ønsker a t
op retholde Vognens Indregistrering efter de n J1. December 1942, idel Vogn.
e jerne vil blive afkrævet en Erklæring herom.
Po,itimesteren i Hassing·Refs HerredeT, Hu rup, den 19. December 1942.
C. P. Koe'oed.

fra
N

Fagforening
TH
M a n dag den 28. Decb r. 1942 KI.16 afholder
Foreningen Juletræ for Medlemmernes Børn pall

Hotel " A A L BORG", Thisted.
_ _ lnd~anlle

Bahnes Kl.

-

ne~ueurugerlJWg,,"-g I1rTn "G.n.,~",

og bevilgedes 25 Kr.
Radioen blev tavs.
Statsradiofonlens Udsendelser over
København og Kalundborg blev i Aftes
afbrudt Kl. 19,52 af militære Grunde.
Udsendelserne blev ~enoptaget Kl.
21,22.
-

-

•
~Ia

.

-

•

-

..

e

_. -- -

-~ -

-

_.

-

r

-- --

•

----.,

..,..... uv-r
Udgifter:

65,415, Po
8300, off. E
løsbedsfors
forsikring i
ninger el

29,597, Vt
væsen

13
8676, andll
ning ved

Kroner.
Kirkere
D 13,962 Kr

. det hele hidtil er givet til midlertidig AnVI~~
er langt vendelse af benzindrevne Omni- Kri
r - men busser.
sum
alle.
•
p
sen jo af
•
VIg,
En
Mine
Anelser
og
er
drevet
ind
ved
Grønbakke
i
,Nej·desKøli
Vigsø.
ldlere,
Kr.,
, var to·

220 Kr. til bver Klitmøllerdsarlige,
BJerger.
.
ar deres
Ir almin-

ionernes
•

Pakker
Ration
og Ce·
s Piben,

FI

Chr
Kar
Klitmøller Bjergelav holdt i Alles Køl)
Generalforsamling, og her udbetal- Kr.,
tes Bjergelønnen for Hollænderen F
dru~
nHadda", 220 Kr. pr. Mand .
Til formand genvalgtes Marinus og I
f rost og til Bestyrelsen Aksel Bach, ikke
Jens Kr. Krogh, And. frost og FI
strut
Jens Mortensen.

Helt

saa no-

Kum ~nYllt:l
...... _.......... ... Vi"'kto-r~'B'-rnst-,-=YC:-d-b-y-,~f;~'
at de havde
let sporeste
ler? Det er Overtagelse l. Maj. Handelen er veto Almine
del Iremher
es And eller ordnet ved M. Lund, Ydby.
en nu stsar
lupshuset.
igt - med Saa gaar vi den aaeo Vej I
skillige af
at levere
Statens civile Luftværn medde- største Hast
ænd, der
ning og b
ler, at Tidspunkterne for den
~t Lys end
Omtrent sa
naar man daglige Mørklægnings Ophør og skabet S8
til Rette j Paabegyndelse fra og med l. Jan. huset, naae
Røgskyer 1943 fastsættes til hhv. Kl. 7,30 og afgav e
i Havsnød.
og KJ. 16,45.
Irer M e jKort eflel
Jaeværket
gen ud fOl
Thisted
Haaodværkerforeoiog
n.
Skibet blev
•rede han,
65 Aar •
under Land,
~belt sao
Thisted
Haandværkerforening særlIgheder
I Aarets
stiftedes den 27. Decbr. 1877 og bindeise ml
ind U
fylder saaledes paa Søndag 65 Raketappara
et sidste
Aar. Der afholdes
i bll!v "
I

-8000'-'<":

__

-:~ ~.,.-

pligt, saa vi
:erne. Efter

, Lektielæs-

_______

~- 'C-. " '"

....

~

..

""",U'~-;:,

J."Ol

ø.~ ~-

faa Gaveregnens milde Drys til at falde
den VeL man ønsker det.
Eno.

for Elektrolænger maa-

lægnings..
tiden afkortes
et varter

Ingen endnu

lerr fra Skoal er naaet
Dengene tie-

r til Fordel
leres gamle

Kant, VeI<an dog

50~

'ses.
;mden Form
r k1ar over,

Højde med
:il er vi for

ist til Penogen Form
enterne. -

, Aa,·s StukaI bruges

Statens civile Luftværn meddeler, at
Tidspunktet for den daglige Mørk.elægnings Ophør og Paabegyndelse fra
og med den l. Januar 1943 fastsættes
til henholdsvis Kl. 7,30 og KJ. 16,45
mod nu Kl. 7,30 og 16,30. Mørkelægningstiden afkortes saaledes et Kvarter.
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Ligeledes gik --_ .. - •• _ ... ..... ........ "I UC;IICIJ ;.:Jøn
~pmanns Svine- Joseph Holm i Helligkilde. Her
døde Hustruen kort elter Flytning en Tur. Grav- gen.
"fraadte" ogsas
I Æeteskabet var foruden Sønnen
men Maskinen
ade, og elter at i Helligkilde endnu en Søn, Chr.
Holm, Egebjerg.
Jtaget Rapport
b sin Kørsel.
I.

I Thisted,

Por meget Lys paa Bilerne.

•

• L.I

U

c:: II :!I' c

til Thisted S
Ung Restau
En 17·ssrig:

i Aftes til Ba

Thisted uden
ældre eller V.

sig hjem, da P
Bilernes Lysfør ing er ikke saa
nu en Bøde 8

: ikke Iii hver Dag nær altid lovlig.

II tid en Oplevelse
Ider ogsa8 Filmen
. i Palæteatre!.

øvet en Indsats
eve dansk Films-

en' er bleven en
Historie om mo-

leres bitre Kamp

Politiet i Thisted
noterede i Aftes en Lastbil, der
kørte med tændt Projektør og en,
hvIs Lygter ikke var ordentligt alskærmede.

Hvem kast

Bn Mælkel
da han kom
ved Thisted,
Prækt Tyveri i Ydby,
Sten. Han
Bn ung Karl, der tjener i BOd- ved det en
og
dumbisgaard, var i Aftes i Ydby, Drenge
• •
.~
- -~--~

•

IDtorcbef

lig V l:::t

uK~aCl

UIUI"I~lIl!;l

Ql

IClUt;

saa store Værdier bero i Mørke
og uden Opsyn.
Firma Brdr.
'
'ede den 23. Vejspærringer i Haosted. ~
mm ved I'n' Politiet bekendtgør omstaaende,
3dium. Ved at der i Tiden fra KI. 16 til KI. 8
emmedes to foretages Spærring af Vejene, der
lirektører og fører til Hansted By med Und,kurister, og tageise af Betonvejen. Vi henIgholder og viser iøvrigt til Bekendtgørelsen.
'edersen udog Kontor-

Brækket Beoet paa sit
Stuegulv.
;øn al Over" Elmegade,
Pru Mariane J e n s e n, Sned-

rt ansat hos sted, var Juleaften
I gik ud Ira brække høfre Ben.

uheldig og

Slagel!
Kødfoderfab
Ringsted, V!
gaard ved Il
en Hest. I
samlet sig :
en 7 Aars I
Simon Hall!
Ailetønde.
ikke Drenge ,
Bilen og fik
var død pa l

I
I

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

-------

I hlsted

~Ia gtermestertorening.

rdentli

- ----

oransta

•

H A N S T H O L M.

Pra den 24. December 1942 er følgende Veje i Hanstholm ~pærTel for lud-

ESEN

t LAURINCi
ISSEN

9 og 20?'.
Kl. 20
TRET
Ir Aften
)T fil m

, nU.
ri Pormat

og GRE·

Gribende
Id i alle

og Udkørsel fra Kl. 16-8:
l. Velen fro Købmolld Vll1adaen t il Thisted ved Vilia Pax.
2. Vejen fra P}rlssrnet til This ted et Stykke efter PyrtaBrllet .
3. Vejen Iro Pyttuarnet til Villa . S tr"ndgaarden" nedenfor Holmen.
4. Vejen fra Holmen til den proleld erede Hll vn (ltun fra KI. 1 til
I 'I, Time f0r Slutningen af Mørklægnlnga1lde n).

5. Vejen fra Hanstholm til Ha mborg melle m Oaa rdal og Pugdal
(kun efter at sidste Rutebil 1: ( posseret) fr a KJ. 1- 6.
Fra den 24. December 1042 er sasledes i ndenfor de ovenn ævnte Tider kun
TII- Og" Udgangs mulighed til og fra Hanstholm over Betonvelen. og lør den

sidste Rutebil er passeret og efter Kl. 6 Og888 over Hans!holm-HBmbore;.
DgSB8 Rutebilerne mila derfor kø re ad Cctonvelen Indenfor de næ vnte Tider.
Til Passage af de oabne Gennemgange berettiger da n ~ll e Legitlmationl'lkort.
POLITIMESTEREN l THISTED KØBST AD M V" den 28. December 1~2 ,
E. aAIX .

...

Ekstrafine, vel.orterede

Sandjords kartofler
f889 h0 9

J, p,

SIrandgade,

Telefon 15.

,

I hlsted

~Ia gtermestertorening.

rdentli

- ----

oransta

•

H A N S T H O L M.

Pra den 24. December 1942 er følgende Veje i Hanstholm ~pærTel for lud-

ESEN

t LAURINCi
ISSEN

9 og 20?'.
Kl. 20
TRET
Ir Aften
)T fil m

, nU.
ri Pormat

og GRE·

Gribende
Id i alle

og Udkørsel fra Kl. 16-8:
l. Velen fro Købmolld Vll1adaen t il Thisted ved Vilia Pax.
2. Vejen fra P}rlssrnet til This ted et Stykke efter PyrtaBrllet .
3. Vejen Iro Pyttuarnet til Villa . S tr"ndgaarden" nedenfor Holmen.
4. Vejen fra Holmen til den proleld erede Hll vn (ltun fra KI. 1 til
I 'I, Time f0r Slutningen af Mørklægnlnga1lde n).

5. Vejen fra Hanstholm til Ha mborg melle m Oaa rdal og Pugdal
(kun efter at sidste Rutebil 1: ( posseret) fr a KJ. 1- 6.
Fra den 24. December 1042 er sasledes i ndenfor de ovenn ævnte Tider kun
TII- Og" Udgangs mulighed til og fra Hanstholm over Betonvelen. og lør den

sidste Rutebil er passeret og efter Kl. 6 Og888 over Hans!holm-HBmbore;.
DgSB8 Rutebilerne mila derfor kø re ad Cctonvelen Indenfor de næ vnte Tider.
Til Passage af de oabne Gennemgange berettiger da n ~ll e Legitlmationl'lkort.
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rettet, og hvor tre Gavtyve om N8uen JUner I!lIg slor Kull er kom ude fra det dybe VIIIU IUIIIIClIIU lor I\LOersrentelor_ v_u
bvad han Ind for at kigge I hans Manuskripter Vand med en Last, der so lgtes eningen. Han elterlader sig tre
Børn. En Søn er Biogralejer i
anelinien. for derefter al udføre de Tyvekup, som til ca. 2000 Kr.
Snedsled, en Datter er gilt og bor siden kor
~a al laa han hør ølddet og udøpekuleret.
j Esbjerg og en ugift Datter er hvor hun
Det bliver til en pudsig Historie, og Oravkoen stangede.
Servitrice i Rigsdagens Restaurant Nervegig
l Lastbil, den er udøtyret med kvikke Repliker
En selvtransportabel Gravema- i København.
19-Tiden
irus blev og mange Løler. Der er Slas-pss-Snu- skine,
der
tilhører
Entreprenørfir·
Med stor den-Komik, da en Flok Bokllere under
- fhv. fisker Peter Holm, Hel- paa Sofa
saa ført Anførsel øf selTa Knud Larsen lager maet Sager " Woerner, kom i ligkilde ved Hvidbjerg, er i Julen støltet a
sen, san l
boldt ca. Affære i Nyhavn 02 opfører et rent Gaar Middags kørende gennem afgaaet ved Døden.
Wild West-SløgsmssJ, men ellers er Thisted. Paa Lilletorv tog Maski·
m.
Peter Holm havde i en længere og den ti'
nen Magten Ira føreren, idet Kob- Aarrække været Fisker paa Jegindø. at højre
Løjerne
holdt
i
moderate
Pormer,
og
mningen
lingen gled ud og Bremsningen Da Helbredet begyndte at svigte
Hvor
!te gaa med Glæde bemærker man, at Chr. Ar- svigtede.
Maskinens lange Arm arbejdede han en Tid i land med Benet hl
Rejsende hoff hør lagt sine gsmmeik endte Uvaner til med Grabben,
der stak forud, tør- Vedligeholdelse af fiskeredskaber. et Uhell
t. Dette Side og øpiller etraalende Menneskeen balv komedie. Gunnar Lauring og Beatrice nede mod Støbegodshandler Aage for 8) v Aar siden flyitede han og pas Bent
Pru J
ok gaar Bonnesen spiller helt i internationalt V. Kjærs Ejendom. og en stor hans Hustru hen til deres Søn
Butiksrude knustes. Ligeledes gik Joseph Holm i Helligkilde. Her til Thisti
Lande- Format.
en Butiksrude i Koopmanns Svine- døde Hustruen kort elter flytninr havde
slagteris Udsalg sig en Tur. Grav- gen.
a, blev Ulovlig Kartoflelhandel.
Ung Re
koens
Larvefødder
"Iraadle"
ogsaa
re over
I Ægteskabet var foruden Sønnen
En
Landmand
i
Sydthy
var
sat
slemt
i
fortovet,
men
Maskinen
Post og
i Helligkilde endnu en Søn, Chr. En 17-,
fordi han sidste tog ikke nogen Skade, og elter at Holm, Egebjerg.
i Aftes t
~ mellem under Tiltale,
Sommer havde solgt en Del Kar- Politiet havde optaget Rapport
Thisted I
ældre ell
;skredet tofler til Værnemagten uden at kunde den fortsætte sin Kørsel.
Por
meget
Lys
paa
Bilerne.
sig hjem,
ommers have indhentet UdenrigsministeBilernes Lysløring er ikke saR nu en S,
er Vand riets Tilladelse hertil. Manden Bodil Ip.en-Fllm I Thlated.
Bodil Ipsen viser sig ikke til hver Dag nær altid lovlig. Politiet i Thisted
n Jern· erkendte i Retten i Vestervig sin
:le Led- Porseeise, idet han forklarede, at i filmen, men det er altid en Oplevelse noterede j Aftes en Lcatbil, der
Hvem
d, saa· han ikke kendte Bekendtgørelsens at se hende. Dette gælder oglas PIImen kørte med tændt Projektør og en,
stoppet. Bestemmelser. Dommen blev en .Forellen-, der gaar i Palæteatret. hvis Lygter ikke var ordentligt alEn M:
mærket, Bøde iii Statskassen pas 250 Kr. Nordisk Pilm har her øvet en Indaats skærmede.
da han
Kæret, I Mangel af Betaling af Bøden med det Pormaal at hæve dansk Pilmeved Thi
e banet skal den afsones med Helte i 12 kunst opad, 02.Porellen- er bleven en Prækt Tyveri i Ydby.
Sien. I
Dage.
!ne, og
virkelig lødig Film.
Bn ung Karl, der tjener i Bod- ved de
~ningen
Det er en dramatisk Historie om moDrenge
i
Ydby,
dum
bisgaard,
var
i
Aftes
28 A.r p •• TeJ.fofteentr•• en.
derne Mennesker og deres bitre Kamp
Politiet
Cenlralbealyrer Jeppe S"rensen, Sj "r- for Eksistensen og for Livslykke. Bodil og her stillede han sin Cykle hvem d
rin~, kan den I. Januar fejre 25 Aars 'psen spiller Rollen som en Hustru, hvis udenfor Kroen. Paa Cyklen var Mælkek
Jubilæum lom Bestyrer .f Sjørrlng Tele. Mand har beK;saet Underslæb, hvorfor last bundet en Pa
indeholdende
---- -- -'.. ....
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Meddele1 se fra Finansministeriet angaaende
Indkald else af Yz-Kronestykker.
P na giv('1l FOl'l\nl(!dning slml man hCl'Vl'd henk~d(' Ollmærkllf,mlwoell Pl:lll,
at de cil'kulerC.ndo Y..-Kroncstykkcl' i H enhold lil 'Finf~!lllminil:lt!'ricts H(ikf'n<ltgorclse af 30. Oktober U)42 inddroges med Udgangen af lJcccmllcr Muancd
1!.l42, og at de næ\"nle Monter saulcdcB ophØrer at være gyldige Bom B~t.l1lingsmiddel fra og llled den 1. Januar 1(143.

•

Ihu.lJ1dchavCl:c af ~-Kl'onestykker man derfo r omgaaenclc ombytte disse
med undre Mønter, hvilket sker ved Henvclld~lse Ul de kgl. Kusser, Danmurks
Nationalba.nk eller pvrige Banker og Sparekasser.

Finansminis t eriet , d en 23. December 1942.

HANSTHOLM
Fra den 24. December 1942 er f,ngende Veje i Hanstholm spærret for 1ndog Udkorsel fru. KJ. 16-8:
1. Vejen fru. Købmand Villadsen til T histed ved Villa Pax,
2. Vejen fra Fyrtaarnet til Thisted et Stykke efler Fyrtuamet,
3. Vejen fra Fyr taarllet til Villa "Strllndgaarden" nedenfor Holmen ,
4. Vejen fra Holmen til den projekterede H avn (kun fra. RI. liil 11/~ Time
fØr Slutningen af l\Iorklægningstiden) ,
5. Vejen fra H anstholm til Hamborg mellem Gaardal og Pugdal (kun efter at
s idste Rutebil er passeret) fra KI. l-G.
Fra den 24. Decem\)cr 1942 er saaledes indenfor de ovclmrevnte Tider kun
Til- og Udga ngsmu!ighed til og fra Hanstholm over Bcton\'ejen, og for den sidst~ Rutebil e r passeret og efter KJ. 6 ogsaa over Vejen Hanstholm-Hamborg .
Ogsua TIutebilerne maa derfor kore ad Betollvejcn indenfor de nævnte Tider.
Til Passage af de aabne Gennemgange berettiger danske Legitimationskort.
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Hanstholm.
Fm den 24. December 1942 er følgende Veje i Ha:nstholm sPært"et for

1~:

.'~'

og Udkørsel fr .'l KI.
l. Vejen fra Købmand VilI3dsen hl ThLSted ved VIlla Pax,
2. Vejen fra Fyrtaarnet til Thisted et Stykke efter F:,yrtaarnet,
3. Vejen fra. FyI1.aa.met til Villa ",Strandga.a.rden" neden for Holmen,

~~

4. Vejen fra Holmen til den projekterede Havn (kun fra Kl. 1 til 1~ "f\;~
\'111'
for Slutningen af llforkelægningstiden),
-~
erg. 5. Vejen fra Hanstholm til Hamborg mellem. Gaardal og Pugdal (1.-u.n
Io/at sidste Rutcbll er passeret) fra RI. 1--6.
e.fte.t.
peFra den 24. December 1942 er saaledes inden.for de o\'ennævnte Tider 1.....
30n
Til- og Udg~llgSlllulighea til og fr~ Hanstholm over _B:tonve jen, og for
;ell
JO, sidste RutebIl er passeret og efter Kl. 6 ogsas. o\'er \ eJen Hanstholm_B. ~
borg. Ogsas Rutebilerne mas derfor kore ad Betoll\'ejen indenfor de n ~\-n",
.,.dt

stet.
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~
Til Passage af de aabne Gennemgauge berettiger danske Legith1\ations~
kort.
POLITlliESTEREN I THISTED K0.RSTAD M. V.,
den 28. December 1942.
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Erstatningsydelser i Forbindelse hermed omgaaende indsendes til Udenrigsministeriets Komitterede i I ndustrisngel', Adresse: Vestre Boulevar d
20, København.
Kontrakter om Lejemaal eller Bortforpagtning af Ejendomme o. lign.
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Medvirken af Amtmanden, som indsender Kontrakterne til Udenrigsministeriets Romitterede.
I KØbstæderne kan man ogsaa opnan en stedlig dansk Myndigheds Bistand under Forhandlinger om Fastsættelse af Vederlag og eventuel1e andre Vilkaar i Kontrakten, idet man
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Bo gros Ordrer III Afsendelse med Posterne bedes indgivet :
inden KJ. 12 grundet pas den tidliger. Afgangstid.
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Thisted Handelsstandsforening. ;
••...........................................................................••

Overordentlige Foranstaltninger.
Udlevering af Rationeringskort lor Oeneratorbræode

og
•
'mas
,cia 1-

til Motorkøretøjer lor Perioden Januar-Februar 1943 finder Sted øaaledes:
Fjerritslev K .... : Tirsdag den 5. Januar KI. 11-12.
POlitistationen I Thisted: Tirsdag den ~. Januar KI. 15-17.
Indregistreringsatteøt og tidligere Taloner maa medbringes.
POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M V., d. 30. Decbr. 1942.
E. BRIX.
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Nytaar 1943.
I Allcn "drind., A.rct 1942,

('a

I'olkula/il entll Mlllioncr Vcrden
ov"r rellc, l dennc Stund dcret
Hlikkc Iptldcnde Ircm mod dcl
nyc Au med $ p. 'lllmutt l: HVId
vII 1943 brlnge Ol ?
HI Sp.r".m .. 1 brtIlder Ol lUe
IIU LIlItHlIl ' Vil dct nyc Air brillUc
o. Freden? VII dcl . torc Vanvid
iluarl I.. en Bnd.? Vit del om·
. ider lllivl!'lIltedea, . t Menne..kene
hil r.. Lov .1 leVI! i Fred Oll
vlrkl! i Iredetli l S.marbejde. lor
nl1dllc Pormlll?
Inge n h n i D.g give den lidende,
krig. tr~lIe Menne. kehed del Svar,
den ' " i nd e rli g ll~n ge, mod. Hl r
Uvishcoden. Skygg er nogen Si nde
li/lget tykke Of.! marke som Dtrr kke
lor Fremtid.udliglerne, 118 gØf de
det 1111 .
Dt l gamle Air, der nu gUT til
Hvile, bragte ingen . Igørende Begivenhed er. Krlg.maskinen lorll lle sit ødeltegg ende Tog t over Landen e, men Ud.iRler lor en Inarlil(
Alg.relle lorelIgger desvtrre ikke.
I Danmlrk. hvor vi itke er d ire tte Inlertlserel i delllore OPRør,
og hvor VI oprigtigl ønster al
mllUe leve i el godlog fordrageligt
SamvJrke med alle andre Nationer,
l~n R e. vi ikke mmdll mod AI.lutningen.
Kngtn har .llIItl mlnge Sklltr
I vor Vinie Tilværelse, og vi laar
Idltilligt It bygge op igtn . Mt n
ser VI ovtr Verden, mil vi jo t ,kt nde, I t vi hIdtil t r sluppet Io ....
blV. end e billigt. Der hn hellt r
vrure nog t n Tvivl om, al vi vil
1111 del betyd eligt .værtre I d t n
Tid, dtr ko mmtr,
Vi ha r Grund til med Alvor I I
le Aar 1943 i M.d e, m en Grund
Iii aJ nære større Æ ngllt l.e h't
vi itkt. Dt l d. n. tt f olk har paa
eksempl.ri.k M.. d e lorslllet II
Jlge de Van.teligheder, dtr til
Dalo har m eldl lig Ved Sammenhold og ved Bevarel.en al Ro og
~rden hn vi tlart ogsll del, der
VII komme,
Vor Opmert.omhtd m. . . Ir!.dig
væ re rellel mod de Sleder i vorl
SImlund og de Kredse al Belolkningen, hvor Tidernes Tryk lalder
hllrdut Vi mil vlere redetillt olre
nOKel lor de IV'Rule brandt os og
til It rmkke en hjælpende Hund
ud, hvor d elle hltrængu.
Del kln under de hersktndt
Forhold VI.'I tnlbt lidi med
Bund i vor lraditionelle
' ..
hil,en . Men nllr vi Iror pli
gode Krao!terl BeVlrtlle i
Polk og Pli, .t del gode og...
hllid,l vil .eJre ovt r VUdtnl
Ondakab, .nlker vi alligevel hverIndre: Oladtligl Nyt.. rl

L

IIrL.e pli
.1'KlrrL, o",
Jo(dcflerd.
v .. ,rl Suld'
Oll' Hlle,Pl ldd.lI· !o, drdU IIU,I I II ' ,
Ir. Thl. lcd "Idrrdo m.hl em IIIV·IIU 'I hl. til
Albeld'Pl,nd NIel' Tr orl. g l ., d hlll Ilt 1'111,
linder tro r Oell.gel. e
\KOmmUllebC
I P~ Llf'" l urll pli " ldNdom" mlnjCf A.r
hlepuntl I.lte Pu ror Juu IS _ r tn · nLnjC.leoll1m
1 " 11 , mulet
,Id_de ud h .
ellr. Niti
Orde ne; . Oa
Ir' del h_le Kommune
vII Ilon1me Od
lor
der
pllltlOpl
I/I:, et,
,Id der I M_rkt oi(
O" ledc dere. Pod p"
s,
VelDet er . IUd med
Vemod m.n mllltr tn luer
.
OK den' cr .Iørre. n.lr m. n milter
denne' Jnlen, der ID tI en 0 1.. den' PUl. Men I. der er
_
Troel."a.rdS Børn
nlllnKe Ven ner - . om
III mig. H,n hal/de ku n
_
m.. tænke pa. Oll
Ol/tr, .1 del sidsle, Niel. TroelsRurd Ilk med pli den
Rejle, va r JuleevanReItel.
Bil er S.lmen •Tænk, nll",;s:~
Q. ng- blev allr.n '.rl Ul
KIrkegurd. hvor PIItor
I
l
Sørensen lorrellede Jordpllkllle len .
Ved Qravtn
EdI,' N lelHn pli
enlnRen. Vegnt
en
DR sids te Hllsen og udlalte
Ære v~re h.ns Minde.
(lhl/. Oasværksubeldet P. SeTenitn udlalte l1geledes el
v ~ l e Niels Troelsg llrdl
og t.kkede for godt
skab pli den tIdlIgtre
ku nde
plads.
Ar belds m ~ndeoes Paglorenlna' moknl I
lIoro mvu ndne Pi ne sænkedes som H.. nde.
en sldsle Hilsen til den gamle Bladene
VI
Kammeni,
hvoreft er
Kantor
P redSkl1d pas de
Vegne ta kke de Pøl Ilet ,O<
store DeUa gelse.
M.rkl_gnlngstld.n forkort...

f ,. Ol{ med Nyt.usd .. ,kai der kun

være mlillkl'il I Tiden fn Kr. 16,t5 til
7,30.

Jubilæum
ved Kommunekontoret.
15 Aar i Thisted Kommunes TJeoes te.
s e n,
t. J an ulr
ved Thlsll"d
Ben Vl.'d Nyt IIr 19 18
som Kontorassis tent ved
nekontoret.
N Ielsen er flldt i Allona H ans
Pader, dt'f va r SlII nderl ydt', dre v
Købmal1d,lo rrt tni ng ,
lIylt tde
senere til Bs bJerg .
I
btundte sin ko ntormæssigt
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K.t-h,thn~ er udnævnt Gdr. Chr.
Riis. Helleiis..

Som Suppleant i Sted.et •
Chr. Riis er udnæ\ut Gdr. lur
Chr.
I 3l"S~. Ydby
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wr. HeIl.l1- Anders.:::n. Taab.
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at k(Ore Grus til Atter med H~t
0'~ YVg;:}..
- \'~ 6-Tiden i .A....--'tes
s:'illIJ~ h:.m hj ..m3d. (I~ 'ba-, tild~
da. s~ Jo:" GenYej O\'"et H Areal.
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hxun-ed Y~en
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1914,

Ikke Lys paa Cyklen,
En Husejer fra Sennels blev j
Aftes noteret j Thisted. idet han
ikke ha,'de Lys paa Cyklen, del'
og,aa havde flere andre ~langler.

808.

,

r ulugnHlaJ

rerhuset i ha
keret paa Gr)
paratet ha,'de
Kr,

CYkletn
. ,
Som meddelt t

