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nlng poulSt'n, Lunde ve r] Varde, 
for 26.7:10 Kr. Overtagelsen er 
skel. Handt'len er ordnet yt'd N 
Oamme1curd, Ydby. 

Bøddelen averterede 
,iII egen Død. 

HaD bar værd 
i Tbisted Of H •• sted. 

I'or no~en Tid siden .n, 
det slilerede PolitI I Tyskland t'n 
i8!nøl eflersagl dansk Oestllpo, 
mand Hel~e Klein Nielsen, der er 
l!leklroleaner .f Profession 
fadt I ftolkllde. I en I 
Periode Indtil Miri. 19t4 
Klein Nlelseo Mlr/nevegler 
fbl.Ied oR Han.ted. 

Han sløles for Mord, lor at 
bave dellage! i mlnd.t Hundrede 
Anholdel.er, bl. I. pli Hillerød· 
"nen, Di for I el b,l ... t Hundrede 
Tilfælde It hIVe udnet den frYi' 
lellille Tortur mod sloe Ofre. 
Plere .f de mishandlede Olnlkere 
d.de .enere i ty.ke Koncenln· 
Ilooslelre. 

Kl,ln Nlel.en og Hu.tru, der 
9'Ir SUkkere, gjorde Tlene,te paa 
Shellbuset, da Bombardementet 
rlndl Sted, og for .t Skjult 
sl& for frihedsbevægelsen. LIkvI
derInesgrupper, averterede han I 
Aviserne bude sin og Hustruens 
D.d. Hlns forbrydelser er su 
oml.llende, It han ganlke givet 
'III blive døml III Døden. 

Klelo Nielsen er nu overført iii 
K.benhlVn, og Krimlnalpolltlel 
'III gerne hive nærmere Under· 
relnlna om hans P.rden I Tbl.ted 
0" Haosled, 

"'b. Nik, ... Dok III Laad. 
bt.,et. 

ArbeJd.øuenclene. Pa,forenlna 
I Hvldbjerg-Lyng. hlr holdt at. 
ner,lIoTl.mllng. Porm.nd.n, Chr. 
L o u • d I h I, udt.lle bl . . ., .1 
SOjner .. d ..... lgel hurd. hIVe givet 
~~ ~ .• n~ .• ler , Det mangled. kun 

Forma 
mindedE 
Medlem 
Berlel B 
P. Chr. 
stifte f 
Vir".om 
en Del 
Den va 
Ø"ønorr 
lilt. N 
der redi 
lælles n 
Vartegn 
blive inl 
og Get . 
l.gl en 
denne I 
hjertelig 
lor hanl 
til Slut 
Tid ikkl 
Porman 

Regm 
lerer.n, 
vi.le er 
Kroner. 

Til p 
S. Kabel 
Ti/up ~I 
v.lalel 
Bealyrel 
Sodbor, 
0,1{ Aul,Q 



Ung Sømand fra 
Hannæs forulykket. 
Om Bord paa den minesprængte 
Freder'ikshavn-K uUer. 
Som mrddelt ('1' FJ'cdol'lkshurn

K1IIlcI'cn " K }' llli" mlnesprængl Til's
dag EflC'J'mdg. i Kattegat. 10 km Syd 
fOl' Sæby. SkipPC'I'(.'l1, den 33-aadge 
Hilbert POl'smose C h I I S l c n s c n, 
Flcdel'lkshnvfl, og hi:U1S McdhJH?l pcr, 
Th~. I n g v a ,'ti s e n JI';:L Anlloft ]1aa 
Hannæs omkom; sitls tmevnte hoavdo 
Dopa:!! i Skagen, 111('11 havdo opholdt 
sig i Fl'cdel'ik.s.havn nogle Dage 101' al 
søge llYJ"o. Han tog med " K~ll1i<l ud 
paa }l'j;;;kori i IvIan·r!ags og Tl!'sdags. 
Ths. I ng\,al 'dsen, dPI' ,'al' 2·1. Aal' gI. 
og lIgifl, var Søn af llrnd. lIan s I ng
'HII'dsen, Amtoft, 

------



Soldaten havde væl'et tysk 
Brandmand, 
En lidi Brandmand 1103 TrskcrJH! 

i ?\ ymjndegab, Klohorg N I e 15 e n, 
bjC'y Onsdag EftlJrmirJdag fremstiild 
i Hellen l 1ilJislod Hnn havde lidi. 
næglf"t, /hv-or:for Sagen "'ar blev('Il 
hr,nJagl, men siden ,havde Politiel 
faaN Deyiser mod marn. 

Forinr!i'n \"81' lIlan imidlertid blc\'ot 
SQldat, og det VaT nom saadan~ llan 

for tfaa Dagl} sidr.n kom til Thisled, 
hvor 'han ,JJlev anholdt ~l<r Kriminal-
1l0Jilipl. 

I FOTlhørel inr!l'mnm<'d() hall, al 
h$ln hnwl/' YIT'I-i'l R1'a.lHlmtlnrl, Og' ~Hl1] I 
Lim l-orr:lobig Iamgslel til 15, iMaj, -, 

• 



Mindefonden for 
Hans Peter Jensen, Snndby. ri 

,d Der oprettes et Mindcle~".-Il' 
'" 2000 Kr. T' 
~ . Id' . I Som det vil erindres, blev der g 
.e sidste Aar straks efter Befrielsen o ( 
g nedsat en Komite, der foretog en t 
l- Indsamling til en Mindesten og n sI 

event. Mindefond for Hans Peter 3< 
: Jensen, Sundby, del' den 22. April 

i Fjor faldt i Kampen for Dan
g marks Befrielse. Denne Indsam~ 
,j 

ling fik Bidrag fra hele Amtet, e 

, 
• 

•• 
og der indkom ialt 4069 lu'. Min-

~ destenen, der blev rejst i Ef ter- .. 

t 
aaret, kostede 2069 lu:. Nu har 81 

h. 
. Komiteen paa et nylig afholdt h, 

Mede besluttet, at Restbeløbet, SI 

2000 Kr., skal danne et Legat, bl 
der bærer Navnet: Hans Peter r.1 

Jensens Mindefond, og Renterne ~ 
~ af dette Legat skal hvert Aar d. f, 

22. April tildeles en ung Mand el- I O 
ler Kvinde fra Thisted Amt, for- p. 
trinsvis fra Harring,stagstrup D 

, " , Kommune. Legatets Bestyrelse e: 
r bestaar af Sognepræsten, et Med- v 

lem af Familien og et Medlem, 51 

som Sogneraadet udpeger. Lega- I p 
tet tildeles første Gang den 22. ,. 

Il April 1947. k 



Følhoppe minesprælIgt 
i Febbersted. 

Minefelterne er ikke 'or
.".rlirt rensede. 

Hos Odr. Knud Larsen, Pebber
Ited, skete i Søndags I en Jnd

Ilrbejderh( 
antage fai 

Automel 
deraen, 
Itabel, af 
1111 Arbejd 
_t lorlalet 
eller de l 

hegning ud til Hamborgvejen en ArgersDI 
Mlneeksplolion, hvorved en Pøl
boppe blev sprængt i Hundreder 
.t SmIlslumper. Marken bar tid
ligere været udl.gt som Minefelt, 
og skenl der efter Priglvelsen er 
fundel flere Miner palOmraadel, 
bar Konlrolmyndlghederne endnu 
ikke fundet Anledning til l' dyb· 
plele Pellel. 

Htsplosionen skete, mens Ode. 

Aggers 
under Væ 
nogle , .. 
lom BTel 
drejet sil 
er nødve 
Pl.da. 
ørernel 
Siluation 
uroligen~ 
Bralia I 
terne bH' 

Larsens J2 urlge Søn, Søren, net .. 
op var paa Vej over Marken for 
.t bente P.lboppen hJem, og Jord, 
Sle. og KoØ,lumper Ira del Tyve~ 
sprængte Dyr røg ham om ørerne. To I 
Orengen blev dOjllkke suret, SkøDt 
ban befandt sig kun fu Meter (ra 
Bklploslonsstedel. Pøllel. som 

tog 
rltsl 

okulde være kommet til Verden PolIlIl 
om seks Uger, blev slynget flere middag 
Meter gennem Luften og landede fr. tn 

p •• el Trlnsformalorta.rn. Politiet, Medlem 
der bar foretaget Unders"geller, IS-urja 
betegner det som et MIrikel, al aa de 
Drengen Ikke blev dræbl af MInens Poulaen 
Sprænllalykker. tilstod. 

Minen. oom PIIboppen brlgle værot I 
til Bksplo.lon. var ellerladllæt ud Ple""1 
11/ Hamborgvelen. og har ... Iedea 1'11 
"lIgel lom en Tru.el mod de Vel, Iljlllet 
larende. Ligesom BefolknIngen ti ol/ der 
TIlated, splraor min nu f Pebber. Spiritus 
lild: Hvornaar Ijern •• den dlde. I Thi.1 
lige ,\1lnellre Ira ,ore Marker? l'Ilukin 

Jorl!en 

L 
lev ,Ij 

. A. B. i Thi!lted Amt. meoter 

Sekret.rl.t.t lort,."er Ilt 

Ar~el.' ladtII vider •• 
L.A.B.I Amlaud.llg lor Thilted 

Amt har holdt Møde pli Holol 
.Royal' I Thilied. 

formanden, 

Ulykk 
Ch. 

Thiole 
Minec 
der .1 
Iltrrndi 
med 



I.. Illa al UIIIUIICt u,,;:"'" _I"". nr-
Mindelonden lor Haos Peter 

• n 
de, Jeosen, Snndby. 
II' Ved IndsamlinIlen til en Minde. 
Ids sten lor Hans Peler Jensen, Sund
,al- by, der den 22. April i fjor blev 
ab, dræbt al rn Bombe under for
.re Jøget pia at .prænge ~n LlI8tbil 
lor i Snedated, indkom 40b9 Kr. Minde
alg atenen kOltede 20b9 Kr ., og Komi
Oll. taen har nu bestemt at aovende 
Ird, de resterende 2000 Kr. iii et Legat 
~d- .Hana Peter Jensens Mindelond", 
,d- og Rentin al dutte Legal skal 

• 

, 
• , 
• 
• • 

• • • , 

• • 
• 

• • 
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A n-

hve~t Aar den 22. April tildeles 
en ung Mand eller Kvinde Ira 
Thisted Amt, fortrinsvis fra Harring
Stagllrup Kommune. Legalets Be
styrelse bestur af Sognepræsten, nu 
et Medlem al Familien og et Med
lem, som Sogneraadet udpeger. lor 

Legatet uddeles I.rsle Gang j 
1947. 

dInes fagforening 
i Huodborg-Vorupør 

n 
HUl 

Jore 
bed 

har holdt Generalforsamling. er 
se Formanden, Jens A 1\ d e r 8 e n, leSf 

det I ,,1I~nd R .. rJOb.ån...... n_'~"" . I,~-



.. -.. .... i Pebber- . Spiritus og UCKC\lH.\ "",. - .- -

en d_de.. l Thiøted 81jsl de bl. I . en Skrive
\arker? !aukine hOl Mekaniker Svend 

J,TJlenlen, Havnen, 02 i 'f'ierrils 

I Amt. 
lev .,j.1 d. ,n Bil hos Smede 

mester Rødbro . 

ett.r .It UlykkcO i Tilsted. 
Chauner Helmer p o u I • e ", 

Thisted, der blev sh:.ml tilrerH ved 
Mineeklplosionen i Tilsted, belin
der sig paa Sygehuset "her Om-
8tændighederne ret godt 02 tall

er 

med fatning ,in Skæbne. Der 
synes nu al vlerc fet aode Mulig
heder 10f, al hin ".n 

~ re. 

)T Thilted 
paa Hotel 

i:1,lormaod 
~, .nlRd. 
It Arbejd.
,ke ændret, 

r,
le Stilling 
r den nU· 
n f Olm er 
ættigellen 

k under
nuværende 

Ulykken. 

D.dsllld. 

en vigtiR 
nt.gelle al 
db,uaet oa 

Murer Thomas Petersen, Hettlg
kilde, hllr i L,rdlKs miltet lin 
Hustru, Dorthea Pdenen, der d,de 
dter IIBnierc Tidl Sygdom, Cil, 

iO A.r a:l. H"n eHerl.der lig lor 
uden lin Mind 8 SlInntr Da: en 

atter, lom alte er ~o~.nt 
n. • Ionrl. 

Dea ,vens\! 
MUllk •• Ordt:r 
er ea grlbead 
om b\;lke Mel 



)luget og 
igøpoIrgs· 
er herude 
og derlor 
Ilopl.res 

I Sogne· 
- -I' S I n g. 
leraadels 
Arbejde, 
lenIe, at 
I mange 
ajd.kr.U, 
I "kano· 
dene iii 

e I s I n, 
i, at 

oplyele, 
en Ord· 

SPIIfI/I' 
Arbej· 
ail/ al 

Op-

pli 
Ar· 

ørln 

uden .in Mand 8 Sønner 01/ en 
Datler. som alle er vokane og 
bOla t loniellige Steder i Landet. 

Overf.rt til flaarbullejreD. 
Marineveeterne Harald Schmidt, 

Aksel Thomas Christensen og 
Har. Bernhard M.ller, d~r har 
laatt deres Domme i Thisled, er 
overl"rt til !'aarhuslejren. 

HaDited-flskerae i Hirtibalt! 
vil godt betale. 

I Anledning II de An,reb, der 
bliV rellel mod Han.lholmliskerne 
i Hirtshals ved !'i.kerm.det i Thi. 
sted lor en Ulleltid liden, udlaler 
!'ormanden lor de i Hirtahals 
boende Hansledlis"ere til Vend
eyslel Ven.trebl., al AnI/rebene er 
helt nd Siden al. 

Jell skrn lor et Par Aar .iden 
til K ... ~reren P. Munk Mad .. n. 
Klilmøller, Oll bad om Henstand 
med Kontingenlet, iii Forholdene 
i Han.ted blev mere alklarede, Oll 
jea I/av Udlryk lor, al Pengene 
vilde blive bell It. Paa delle Brev 
blev der iklle Ivarel, 01/ jeg aik 
Ila ud Irl, al man stiltiende aik 
ind paa denne Overenskomal. Jell 
linder del lorkerl, II Munk Madsen 
paa Fi.keraenerllloraamlinl/ln und· 
I~d ., omtale dette Brev. 

Mlad.foaden for Haol Peter 
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_ Jenaen, Sundby.!.. _____ _ 
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~e 0_ S' n ligLcr l l'orl1olo l '!, {le Lte'-' ....... " u" gu"," ... ,"v.~ __ . -
ning<lirL!" .'f er ::,,,tl~gl I Cirkulæret 2272 til S'ylve~ter Hvid, Frederlksberg_ 
,1f J, ALr.:'1;~· i!J:'j o~ 22. M<lr~" 1045. gilde 21. Ko!>cnhavn K. { 

==~====~~~~= 
. - Ov~rordentlig~Fo~~~.staH"i"ger" 
Tillæg til Bel<endtgørelse Nr. 528 al 27 •. Okto~er 19~5 vedrø
rende Fordeling af Kali~ og Kvælstofgødmnger I Gødnmgsaaret 

I. August 1945-31. Juli 1946 • 
§ 1. Fra den 20. April1!Hij ut regne frigives en 2. Rate Kniksalpeter, 

warendc til 40 pCt. ai det i Perioden 1. August 1041-31. Juli 11}45 al 
Forhandlere og Lokalforeninger leverede sandede K\'antum. Kalksalpeter, 
s\'o\'lsur Ammoniak og Kalkkvælstor, saaledes al der nu lait er frigivet 

90 pCt. . ' . 
§ 2. Salg og Udlevering af den lrolge § 1 !nglvne Rate skal ske i Over

ensstemmelse med de i Bekendtgørelse Nr. :>28 af 27. Oktobcr 1945 vcd
rorende Fordelin~ aC I{ali- og K\'ælstof~ødllinger i Gødning.~aaret 1. Au
gust HI45-31. Juli 1946 indeholdte Regler, jrr. navnlig Bekendtgørelsens 
§ 3, Slk. 1, men Le\'eringen af Raten. vil kun kunne ske i det Omfang, 
Tilforsels- og EkspcditionsforhoJdclle Ullnder det. 

§ 3. Denne Bekendlgorclse lræder slnlks i Kraft. 
Lamlbrugsministcriet, den 17. April 1946. 

I H.enh~ld til.L?V Nr. 1~2 at 30. Mar~s 1946 c~ der mlnrevnt en kg!. 
Kommlssarl\1S fOl honOskatlOn af tysk og Japansk Ejendom. ]{ommissarius 
bar Adresse Meldahlsgade 5, Købcnhavn V. 

Samtidig er der i .Medfør af nævnte Lovs § 5 nedsat et Dispensations
næ...-n, der har Adrcsse samme Sted. Der vil i Løbet af kort Tid fremkomme 
Meddelelse angaaende Fremgangsmaaden ved Ansøgning om Dispensation 
Ira Lovens Konflskationsbestemmc!ser, herunder om, hvor Ansøgnings
blanketter vil kunne afhentes . 

Handelsministeriet, den 17. April 1946. 



• lange 

kln 
Duk

har 

n. 

at 
har 

d
sti!
Be-

,,"U-U;:6w.n-."'-' .. - -- -. r-- 0 
• • _ _ ----

Hopper. 

B •• rl.I •••••• t I Hvldbl·rg. 
5. MRj vil i Hvldbierg blive felret vej 

en PestlIghed med Taler Oj!; anden 
Underholdning. Det endelige Program 
er endnu ikke helt fastle t, der er ned
øat et I'estudvølg fr.lamtlige Forenin
ger, eventuelt Afslørin" af en Minde
sten. Udvalget har valgt Manufaktur
hRndler Vilhelm Prederiklen til Por

mand. 

Mattbsui-Paisionen i Tbisted 

Kirke. 

Ul Pru Ve 
24000 Kr. 

Pra Odl 
Helltehdlr. 
Bllm 45000 

PraMu 
til Ekvipe 
bJerg, Kø 
sum 5400 

--' .-

Thisted Moletkors Fremstilling 
al I. L. Emborftll Matthæus Passion 

I~ _______ ~."'_ _ _ "".oIL.-"" bl __ v_J ___ ~ . ~ ' L-:_' .. ,,_ ;;;., •• - __ I 
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o ... I.r ...... r ue"'u_ 
De" 6 April Ird.:kked~ 11etrner 

poul.e" L.u"e! .r , n Mtne Mtner 
P . I e r I e n, Tht. ted. erklær ede 
Uhyrel for f,rllgl, uden doa ,I 
lorell",e mtl.mere UndGtlØlle l.e. 
Mfn er .. " for bed detp" praJnln· 
"eil 8 1 Kv. /tu Gller, dl Mtnll ten 
var ,,"et .r Sted, k Olli del Iy.ke 
Spr.:n jl nlng . hold Ira VoruplIr 
ummen med de d.nl ke Konlrol· 
. oldlle' . De 1011 Mlne'''ilel med 
"g ol/ sudlede Id AUæren . Plej
rlfngen kunde 'orl.~IIC . 

-

""or m.nu_ UI,kk_r 
.k.1 d.r .ke? 

I j ,. '''''It'" ".'r, 
.. I'" I", Q~' 
1. ' 111'" d</ !lIllIe 

"II'" ""n,,'" 
II , ."" ...... " •• 1 .. 
'''''1/ ... ,,,t. ,,,,, 
~.',~ 

1. 0 . 0 . ... 12 

11111 
Ul .11 ... , døt ~~t 
"ø" "n,' M~ I"" 
,,,,dl dø kl"'''' 

PIIa". 

olfterl 
lottlallet ved 
,erendl! 1.."", 
Konlull.ll"n 

Adi ,nK 
Børn h, " 
fII ed del 11, 

~t h"ld.t Oem 
L.llrdoK del'! : 

DIRsor6en 

Hal 
Soel_ld_ 
.(holder ord 
UNG Tira
I Rr;ehr Skol, 

To Dille eUer ankom Over
øeql:(!IIt Andreuen 'ra !..emvr" 
med ,Ine MJneek.perlGr, De Il 'k 
Mjn~ lel1erno JglllJU cm, og gMIIO' 
le rede over/M H ~ rt o b crll'. III der 
Ikke v.tr d ... " rlIIU~"e Rell ,f 
SprænW,rol cJlb.ge. Ovot"'ilen• 
leu kom dog om AUenen pli 
.mfre Tanker, dl Miner Peler.en 
rorl,lIe om Uhyrct fil om Ler
dagcn (JOlII kun v.r el LaDg). 
Ove"er ~ enlen rIngede siraks 111 
PllrkkOmmllndoen, lom han bad 
loranled1ite, II PJejnlnllen I TIl
aled blev ",ndeel øjeblikkelig, 
.Nu VØl den Malk, ,om hIn den 
",e'vumme Døg havde erklæret 
'li /ulig , pJudseJla blevel en ,en I .. """" 
nØd51eIde ! Nors 

ParkkOmmlndoen havde ,.ben· 
børt en anden MeulnK, Idel men 
f.ul TlrsdaR MlddalJ - 16 Timer 
,citer - fJOllede III Vlclor Helle
beri. der Ikke løvede I 16 TImer, 
men sIraks standaede Plejningen, 

Aldrig "'.ret I trak 
B.aldde_ •• 

Ulykken skele Pli el grønt 
Omrulle I erl Lavning, og delle 
Jordstykke hallldllg været I t yak 
Be.IlldeJsc. Plre Heste har græs
set uer, lIgelom m.n IIlr kørt 
med lunge VOlj:nmandalZllI og 
Selvbinder pam Omr!ladet. Under 
hele Besreltelaen har adr. Heile
berg dyrkel Jgrden. Ocl hør øldrle 
værel Inøet lor lIfligt, og er aldrIg 
blevet olret mJ1Uær Opmærklom. 

lhed Pra Ulykkesstedet III MIne· 
'Jelle! er ejer 100 Meter. MlIJlærel 
kan Ikke bebrejdes, al det Ikke 
h.r af'ølll delle Stykke Jord, Uge 
1111 lidt som del køn bebreJdes 
Helmer PoulIen, al hIn hil ar· 
beldel her 

HeJak.ploel"'. Miner t.t 
'led V_Jenl 

P.. den anden Side TIII!ed· 
veleIl, over/ar Ht'lItberR's Muke, 
forlurlIer MInefeltel, Del vllr her: 
en Heil omkom I Sommeren 1944, 
Delle OmrllDde er Og88B 'rialvet, 
og Sllllen har kOBtel Tusinder at 
Kroner pu .at lu Plglrandssplllr. 
, 'ngen fjernel. f Slore rusIne Rul. 
ler flitRer TT/laden I1U hen !li 
Ingen Nylle. Bo Landmund, dcr 
vilde Jeje delle St,vkkC Jord, ~purijte 
'Vognmand Hloh. Krol!b, om h.n 
vlfde bel"r"e Jorden plejet. Krogh 
sv.rede Nel, hV.d der mllllke hit 
reOdel Helmer Poul.en Ir. at blive 
lemIR.'et .lIeleCle for en MUlIled 
siden. Thi 0alla her hlr den 
utlllluekktllae MInerenInInK ud· 
Ul flere Mennukeliv lor Parr. 
Por naile URer ,Idtn bln drt 
fllle vllne Or ... _vedel If, Oll en 
IIhtldl. fOIDIPUterendt opdlaede 

_ .. Mt'er Ir. Vtleo tn Oto.llnd • 

- -
Omkommet aøder Udf.relse 

af et Dødsspring 

Udltlll lnjt 
Kro Tond~ 
Poredrag "I 
.trup. Alle 
, .. 

This 
LI R ø n n e, Den 4O-IIIIrlge Arl1st 

Bernardl er I Oaar Bllcrmlddllg 
omkommet ! Rønne Havn under 
Udførelse al el Deduprlng. Ber· 
nardl var lænkel med Haandjern 
puttel I en Sæk med Sien, Ol! 
Sækken var overhældt med Ben· 
zln og antænd'. hvorefter Bernadi 
udlerte sit kendte Spring l Havnen. 

Ilthol.er 0' 
26, d,. KI, 

Bfter nogle Mlnuller5 Potleb 
kom han op Ira Dybel, men gik 
6/111 atler Ul Bunds, Da Bernllrdl 
derpaa blev Dorte, slltes et Red
nlnl/:urbejde I Olng, og ellH el 
Kvarlers Porløb landt m.n den 
d_de Artis!. Lægerne arbeldede 
III lanKI ud piia Aflenen med .1 
kalde ham HI Live, men 10rgæv!!S. 

I Bern.rdl! rlg!!ge N.vn v.r Beln· 
hald Bsklldsen og han vllr Pisker
sen Ira Lekken, 

Beretnl~ 
ReRn.k~ 
Valll af 
ValK af 
Vatg Df 
Bvenlue 

.w 
M_dlem", 

Tine .. 

'Illel . 
er t Kro --

~~:::III DAMPS 

Ammunitions
lager stjaalet 

--
'-r.k. Kup I A.lborg 

Alllborfl' Del blev; OUf 

opdaget, at dtr var bf'RUel Ind· 
brud i Aalborg PolItii AmmulIl· 
lionnrlensl pu S.uerlvej. Drn 

Ivære JtrmJ.r ind iii Lage,el .... , 
bllldl 0P, medenl en Indtil Der 
var .Iuet im,l. fra LIRelet er 
aljulel el .Io,t Parti 9 mm Patro· 
ner, tler puur lil IIl1nl Plltoln 

lom Ml8king~\læ,er, nml til Del 

AALSt 
Afltanj 

R"t 
To, 

Knleplll' 
D,P.l'),S, I ,. 

Mil 
'"IH f"I 
April f'" 
her d. ;n, 

Saedsl 
alholder 
Holfl1t1_ 
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Hesten blev sprængt 
væk. 
Paany en Minculykkc, som let 
kunde have kostet Menneskeliv. 
!J os Grit' J{Jlllrl L Il,. R f' 11, II j"l'lp. 

hjf'l'gllurd 'f~d HællI', sk('11' dl'l' j . 

I'tLask"dag ~Jl UJrkkr, Iwm lp! kult/I p 
hll\,(' kO:i!rl l\!I:/lnr.sk(·1iv. GIIIIJfIt'jp
r/'ns 12-f111 I·jgt· HflU WU' "U IL V,'j lid i 
MnJk"11 fOl' ul !JpJlI" pn Jl oPJI", !-iOn! 

gik og J~'rfPS"H'dp l pn J nrllHJJ.(nin~, 
.\I 1'11 S IJrpug'PI1 v/lr 1I0a Vrj flwr mod 
lIopprn, sk"[,, r!f'r pl!ulsf·]jg pn Ek ... 
p!o;,ion, hVOI'vcrl Happ"" bl,'y 
s/l l'fl'ngl i mange Stykkrl'. Drn VIII' 
Trlf'rI 1"01, og ]l'1,11(,t hl"v sj{lf'1l f11lu)('1. 
I'l Slykkf' dl'rfr'fL, Jlll'Jl !-1'lvf/1I~(f'1ig . 
11111'11 Liv. J'~ksp)n!:lioll!'H .\Ikr·LI' Ikke 
lall~t fl,ft V(~Jr'n. TTlrn hrl,ljgvl~ VIII' 

d"I' ill,ll1'1l .\1'·/LIlN,k(·1' IlP!', 0,1{ 1J1'PJlj{f>1l 

VIII' Rlla langt hod", al hllll ikkf' hJev 
ramlnf ,sPI'lI'JlgstykkPI'. 

MI'II Ulykhn, dpI' all~fH\ ko, .. If'llp 
Orll' Knud Lal'Hrn pn gnrl II nppp, PI' 
1II1,r'r(!I,lig pl nyt DpviA fOl', al ,!Pt' 
Mlndrg ('J' film' Fil!'!'> llfHt. dl' ) rlnk!'l', 
HOJll tidlig!'r'!' hur V/PI'P! J)/,fnlli,t af 
'rYflh"lll'. II \'!ll' mfJrJgt' Alf'/lllf"!skroliv 
.'Ika J millI llfl.~n·tlI'S fOl' 1"111"(', flll' lkr 
blh·l' l" fOI'{·ffl g:(·1 ('I) f'fff'ktiv n(,lllmill~? 



Kransenedlægning paa 
Stagstrup Kirkegaard. 
Aarsdagen for Hans Peter Jensens 

Død. 
l Gaal', 2. Paaskedag, val' del }\UI'S

dagen fol' Hans Folol' J' e n S C n s 
• 

'Død i Kampen ror DailluaJ'ks ]j'" l'i hed. 
Dagen mindedes ved Krallse.netllæg-

• 
mng paa Graven paa Stagslrup Ki ,'-
kegaard. Kl. 1'1: sa.wledes man ved 
Graven, og eftor en S~lnre talte Slag
ler Vagner P o u l s e n, Sundby, i 
val'mc Ord om Ungdomsvennen og \ 
Kammel'aten, del' baade i Liv og Død I 
val' cl EksompeJ fol' andl'c. Fl'a KI

, li', 
U. }.Il, n edlagde han dpl'oflC't' en 
Krans mf'd el: lEreL vær€! dit. ,Minde! 

HøjIH!pligher}(,1l slll!lNle Jl1NI ~ at 
FOl'samllngen sang: "AHi Ll f J'ejdlg, 
naa, du gaar'1 



Hjemmeværnene 
tæller 

60.000 Mand 
Lnndskongr<"ssen i Odt"'Dse 

Danske Hjemmevrernsforeninger 
88bnede i Lordags deres første 
Landskongres i Odense. Pan Modet 
understregt!de Generalløjtnant E. 
G ø I' t l , nt Hjemmeværnene ikke 
kunde træde i Stedet for Hæren, 
men den danske Hær kunde ikke 
undvære Hjemmeværnene. Profes
sor Erik H u s r e I d t oplyste, at 
Hjell1mevrernsforeningen i Dag be
stod ar 250 LOkalforeninger med 
60.000 Medle111mer. Professoren 
gennemgik Udkastet III Overens
komst med Forsvarsministeriet og 
anbefalede denne til Vedtagelse. 
Der blev derefter nflagt Beretnin
ger fra de 7 Regioner. 

Pus Kongressens 2. Dag rortes 
en læng.re Forhandling, og der VAr 
almindelig Enighed 0111, nt det Til
skud pa" 250.000 Kr., er for lille, 
m"!n pRO den anden Side var Gene
rulkolllnlflmioens Tilsagn om den 
videst multge Stotte af saa væsenl g 
Betydning, nt der ITIoalle vært! til
s'rækkeligt Grunding for at god
kende Overenskom~tt:n. 

Professor Enk II L1sfeldt genvalg
t~s som FOfllJtlntl. 



KUr/lull for Hjemmeværns_ 
folk i Thisted 

Blev afholdt de to forste Paaske. 
dage med god Deltagelse. 

Endnu er Hjemmeværnsbevæ
gelsen i Thisted Amt ikke kom
met rigtig i Gang, men med det 
allerførste kan man vente, at Ar
bejdet vil blfve paabegyndt. Naar ( 
det først sker nu, er Grunden 
først og fremmest den, at man , 
hidtil har savnet Folk, der kunde 
virke som Instruktører. J 

For at afbøde denne lIIangel 
har der de to første Paaskedage 
været afholdt et Kursus i Thi
sted. Det har fundet Sted hos 
Parkkompagni Nord-Vest, og 
der har deltaget 15 Mand fra he-
le Thisted Amt. Leder af Kur
suset var Kaptajn Malling, der t 
havde Løjtnant Jacobsen og Ser- c 
gent Nielsen som Medhjælpere. f' 
Det blev en meget omfattende 
Instruktion de 15 Mand blev del-, 
agtiggjort i, og der var den st01'
ste Tilfredshed med KUI'SuRets 
Forløb. D"r blev undervist i saa- l 

• 
l 

vel Teori som Praksis. 



g Landmineeksplosion I 

• 
l 
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t 
e , 
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i Febbersted Panskedllg 
En ifolet Hoppe blev dræbt, men 
ingen Men.nesker korn til Skade. 

Der :Cindes fortsat Miner i de , 
aUerede "yddede Minefelter her I 
pan. Egnen. Det er en Kendsger- J 

ning, der paa uhyggelig Mande ] 
er blevet understreget flere Gan- I ] 
ge i de sidste ManDeder og jgcn i 

blev det 1. PaaBkedag, hvor der J 
i Febberated indtraf en Landmi- j 

~ l neeksplosion, del' denne Gang ko
stede et Dyr Livet, men meget ] 
let ogsaa kunde have kostet et ] 
Barn Livet eller Føl'Ugheden. ( 

-
, 

[ 
• 

[ 

I 

I 

Eksplosionen indtraf pan en J 
Mark, der tilhører Knud Larsen, ] 
"Hjertbjerggaardlf

, og ikke lig- 1 
ger ret . langt fra Gaarden. Paa I 1 
Marken havde der tidligere væ- ! 

l'et et Minefelt, men Stykket var j 

var ryddet og frigivet, og Lar- ( 
sen har haft løsgaaende Kreatu- l 

l'er gaaende pas Stykket. Han , 
• hal' saaledes haft Faar der, og . 

hana Børn har været inde paa 
• 

Arealet fol' at flytte Faarene. 1. , 
Paaskeclag lød der en voldsom 
Eksplosion ira Marken. Det vi- ' 

l 

I 

ste Big, at en ifolet HOllpe - kun ' 
3-4 Meter fra Landevejen -
havde bragt en Mine til Eksplo- l 

s.ion. HeBten bJev dræbt øjeblik
kelig - helt sønderlemmet - og 
Føllet blev førBt kastet op pas et . 
Transformatol°taarn fOl" derefter 1 

at havne i et Stykke Pigtra"d. : 

, , 
Ejerens Søn gik, da Eksplosio
nen skete, l1Ra Landevejen ikke 
l"et langt f)'a Eksploaionsstedet, J 

men blev som ved et Under ikke 
ramt af Sprængstykl{er fra Mi
nen, der menea at have været en 
Panscnnine. 



nølejre 
ega ard 
• 
I ner 

ro pal 
Hen· 
Hun

~ Som· 
lOdøll:e 
Ihon.· 

'bold· 
rieden 

Tby, 
,e8tod 

It? 
I 
[ Por· 
Iligvi. 
Impe
lmpe
Impe .. 
tr 2'/. 

rke, 

lev .. 
Ig I 

r:
and 

urd 
t lor 

der 

, -_. 
teknit 

Uds 
udd 

ikke paabegyndt, men man ønsker 
gernc at komme i Gang, og det 
maa ventes, at Lønspørgsmaalet 
'air i Orden. Der bliver sikke,t 
ogna i denne Sommer god Eller
spørgsel eiter Tenene. Tekn 

i Oaar 
L_re Lenbrocb lor Voldgiftsret. al Blev 

Læge L e n b r o C h, lorh. Hurup, vidnede 
blev i Elleraaret ekskluderet al Vlntere. 
Alm. danik Lægeforening, elter at mange il 
han ved Retten i Veltervig var nera8de' 
dømt lor unational Optræden under Blter I 

8esletlelsen. Da Lenbroch senere ved et K 
blev pure frikendt ved Landsretten rettede 
købte han tn Praksis i Tylstrup i lnstifutl4 
Vendlyssel og anmodede om al gik del 
blive ~enoptaget j Lægeforeningen. havde ~ 
Han fik Af,lag og har nu indar.ket hver. S 
.in Sag lor en Voldgilr.rel. P.allisga 

Saa fænge en Læge staar uden NørgUI 
I.r Alm. danak Lægelorening kan Købm . , 
hin ikke behandle Sygeka.semed. lølgend' 
lemmer, men kun Patienter. der Temrl 
sl.ar uden lor SYI/eka.aerne. Læge Bgon 
Lenbroch har s02", indtil Sagen er Pederse 
algjorl, at klare aig ved at have hos Me 
en Amanuensis, men det er meget Vester vi 
vlnakeligt al la. en ung Læge Iii 
Medhjælp, 

Soedsled D. A. P.-Aldeliog 
har holdt Oenerollorsamling. 
Porm.. Chr. C h r i 8 I e n 8 e n, 

udlalte i øin Berelning bl. a . : Der 
t •••• • _ 



; 1 "CVla~'C1 I VVer~8ara, t1.rdum. tor b'JI,UVV 
psejlads iii l Kr. Overtagelse I. Maj . liandelen 

er ordnet ved M. Lund, y ,dby. 

• ole-

rvig holdl 
Udstilling 
ngen, der 
Arbejde I 
besøgt af 
~som Sog· 

ledes man 
prmanden 
~vilgende 
~en frem· 
19 Blever 
88 Timer 
Malerm. 

latør Th. 

o. Redakter Viotber skulde 
skydes. 

Om Aftenen. d. 20. August J 943 
blev en Slfn af Redaktør Vintber, 
.Slruer Socialdemoua'", uden lor 
Redaktørens Bopæl i ~tru6r over' 
faldet og slaaet ned af en O. T.· 
Mand, Oll da Red . V inther dereller 
gik tif Angreb paa Voldsmanden, 
blev der affyret to S.kud mod ham. 
Den 25· aarige O. l:.·Mand, Kon. 
toriat Rob. Rosendahl liansen, der 
gav Ordre til at 'skyde, er ved 
Retlen i Holstebro ed.mt )1/. Aar1l 
fængsel. 

ferræosporlsstævoe 
pas Saodag. 

I Viborg alhofdes paa Søndag 
en Udtaflelaeskonknrrence lil Ter· 

de ,s.lre 
Part I 
ikke v, 

• • aot VI l 

al den: 
og i ] 

15. M 
H und 
Foxler 
bundn. 
~ØVl'iigt 

deejer 
all ud, 
gaa sa 
del' ha 
,man k 
ver Skl 

• om l 

Huude 
lægge 
der ik 
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hl iver 
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Overord Foran • 
UdleverioK af Ratiooeriogskort lor Benzin o~ '(leoeratorbræode : for 08. ,_r, 

for Perioden Maj, Juni og Juli 1946 finder Sted slIsledes : 

Ra.dhu_t I Thl.ted: On.cI8,e den 1. Mal 1940 Klo i-12 aR. 14-1!. 
Lørdag r.len ... Maj 1946 1<1. 14-16. On5d.~ den S. Maj 1946 KI. 14-
Brov •• Holel: Torsdag den 2. Ma, tU46 Kt. 9-!2 
FJerrJtal.v Kro: Torødae den 2. Maj l~ K1. 14-17. 

lndreg/øtrerfngllsttest OJ!:' tidligere Taloner ms. medbringes. 

ta ler 
hos 

Alle 
Opmaerksomheden henledes paa, at Kortene skal af hente! pa8 de 

__ IIØ_ Udl&veringedae:e. og at Udlevering uden for disse ikke finder Sted. 

1111 

~e I 
l ',:lO. 
trup: 
ne. 

d.· 

POLlTIMI':STEREN I THISTED KØBSl AD M. V .. den U . April 1\l46. 

.. - E. BRUI: • 

oreningen NORDEN 
olholder Medlemsmo1e Lørda. d. 27 .......... 1848 KI. 20 ~ .. Hotel . Allborl!'. 

Kristensen 
taler om 
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5. l\Iaj-FcstcI'IH' i 
Sydthy. 
lIa!uh' I 111111\1')1 ti}.\: 111111.'11,,11 "il nf\ll

nHlrb B. ril'\"I'"J:\\:h!nl' r!'jn·t. II~ 
.d.'\' 1'1' IH·).fJ.!:tl ~t!'1hll' till't'II!'III~t (,l 
'i'''llj~1 J'l'IIdralll. 

I Ilul'ujl hi'IH11111'!' lilan J,lll'ila!t 
\fil-n ntt,\\ ... 'althal. Fak);,\-Itt1;l ~t'n~ 

tWill 11)1'11 \llo\' 11,1;,':, ",t. u.~ .\1\\'\1\'11 

... hllll·l' IIH"I \-\n"l\'\·".'I'I, Om ~'ll\lLI· 
UI'II 1'1" 111'1' \lus.ik gt'llIlI'lIl H~\'ll, (1J.t 

tipi ('I' \h'uill!ol"I'I\, ni Ihl'lI$ lIul'l\ ."kllt 
Jt.l'\i Opld),( l'h"1" \\ u ... ik..kt\r)lSt't. ,,,,011\ 

\lilli 1l"r"["lill\\",dng:\'1\ fOl' t't \a1' ,..;[di'n. 
(1m ~rh'rlUilldngt'l\ <1.'1' dl'I' F'\!l,l'{t .... t 
i .. \llhl'Io:"I'{, ,hnll' Folk.,'till\!",I\l;\I\t1, 
Ih.ntlUt', 11 ol m ,'l' Talt'r 

l 11,,\1 .. 11,,1 lun Ilanlllhwr);.t'l'- LI!: 
lllll' C"~ 1'('11'\'11 i 11 ~"1l. I ti r;l"I"fl1l'\'1I iJ\ ~1'1I 

III :-;'k,UI1f1l\'\'l1ingl'll 1,lnlllaJ,l1 1'11 {\\..;! 

11 Ila ~ for Iw,h' EgnPI1- Ih'I' hli'-PI' 
Pi\l'II,ln!fPI'I'-.tillin).:: PH" l\ 1"11'1\, Il\\" Ul' 

ILtIl" llHkg,I'II',1 Sklll\o,,,'li! ur:! Ih'· 
,·!II'I. ," .. I tlh'u 11",l'HII.'thlt" t'rdt'l\ 

nJlfnn\~, ug IlIII \d'IPllt'lI hlirt'I' tlt'I' 

FHkktoltn',f j{t'l11h'lII II\t'H iii lihwls
'pl:HJ~t'II. Jl\tll' dl'l" Hlfhl'!I'llth'" 1'\1'
'll'rkt'rI. ,\lIt' "all tJt·lIa){\· i ,li "t' 

J·\" .. 1111J.: 11 1'\ 11'1" 

5, Maj Fest I F,'ustl'UII, 

ltI1p/';I' I'H';!lIll'" frn f,lt-rl' ,l-\'t't'nin 
~I'I i TtJtll1ltl'I'!t" dl'II' I'J:lI1la.l!1 1'11 J\\ .. 1 
Id :1, \1 tJ. Pll'''1I Io.,d hl -'tid,' lIH't! 
I"\\'~II:IIII tjl'lIl'~ll' i "1'111111111'1,11, h. irkl', 
Iht \1.jl'l'l t,'lldl'r ,11'1, ,iltt,>!, hlhl' 
huldt \11 dt' I \llhl':t!'1 Ill!1 l~iflt'l'lllitl 
.LI I'lI, "Ilt k,: dl'l \,\'r'l I I,l \f 
hold ]",lnll.'1 11111 'fltll\!'t1 ,tI! d,'!' 
, l n' 1'1 F q'l'dr,l' I Hult·llt'ls SId, 

I I 
It. 

\ 
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h' 
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11 
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U dlevering af Rationeringskort for Benzin 
og Generatorbl'ænde 

for Perioden Maj) Juni og Juli 1946 finder Sted saaledes : 
Raadhuset i Thisted Onsdag den 1. Maj 1946 KI. 9-12 og 14-17, LØr

dag den 4. Maj 1946 Kl. 14 16 samt Onsdag den 8. Maj 1946 KI. 14-16. 
Brovst Hotel Torsdag den 2. Maj 1946 KI. 9-12 . 

• 
Fjerritslev Kro Torsdag den 2. Maj 1946 KI. 14-17. 
Indl'egistreringsattest og tidligere Taloner maa medbringes. 
Opmærksomheden henledes paa, at Kortene skal afhentes paa de fast-

satte Udleveringsdage, og at Udlevering udenfor disse ikke finder Sted. 

POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD ilI. V., d. 24. Apl'il 1946. 

E. Bdx. 

l , 
• 
l 
j 



n • 
Udlevering af Rationeringskort for Benzin og Genera __ 

torbrænde 
faT Perioden Maj, Juni og Juli 1946 findeT ,sted sanledes: 

Huto<lhusct i Thisted: Onsdag den 1. Maj 1946 KI. 9-12 og 14-17 . 
.fJørdap; dM 4. Maj 1946 Kl. 14 16· 
Onsdag den 8. Maj 1946 Kl. 14 16. 

Brovst Hoiel: Torsdag den 2. Maj 1946 Kl· 9-12 . 
.F'jorrJtslcv Kro: 'rorsdag den 2. Maj 1946 Kl. 14-17. 

Jndregiatrcrin.p;sa1Jt:est og tidligere Taloner :maa medbringes. Opmrork
sOOl1lheden henledes pM, at Kortene "ka.1 afhentes paa de .fastsatte Udi eve
ringsdage, og at Udlcvcri'ng udenfor disse i/kke i lind"r Sted. 

J>OLI'l'IMESTEIl&N 1 THISTED KønS'fAD M. V., den 24. April 1946. 
E. Brh. 

_. --
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al Ar bejdel bliver gennemført. 

Officererne 
fik Va~tarrest. 

Ellerspil Ir. BaIallIe. 
i I'lerrilslev. 

El Ud 
Hf Hepl's 
og man J 
et omJal 
HeU-e ka 
og det 
del iklke 
U.on. del 
ma.n vil 

f o Oflicere r, L_jlnant M , Iler oa markeri 
S e kondløjtnant Tinglen, fred ericia, \Man 
stod i Oear ved Domsmandsretten St.Qre OH 
i fjerritalev tiltalt lor Overfald paa Stævnet! 
fjerri tslev Proploreninga form •• d. Sundag1 
lsenkræmmer Aage Brandi. ..i 'Dhås~ 

Under Propforeningens ilal den BrønnU/ 
26. Januar i Aar forløgte de IBm- 11l'mdjkE 
men med nogl e andre Ollicerer der ol 
at laa Tilladelse til al deltage i bedt OI' 

Ballet, men da dette blev næglet, sionen. 
opstod der Tumulter, hvorunder Eflelt 
Løjtnant Møller slog Brandi i ' des ru! 
Hovedet. 04 Brandi tef!ere hen- fol' aU , 
vendte sig paa Kasernen, blev han bliver r 

to Gange overfaldet nI Suondløjt- oSler, Ol 
nanl Tinglell . Domsmahdsretlen Kma, 
idømte Løjtnant Møller 15 Dages til dett 
Vagtarret! og L_jtnanl Tinglell 20 som 
Dages Vagtarrest. Brandi tilkendtes Peder.s 
en Er.talnine paa 229 Kr. Rod L' 



UWlb- rmbodo vod T"mmcl1})y C"nI,J'a>ls~oJe talor, 
,_.1I~ haJ' rlol' m('i'rll ~i lg Il AnsøgCJ'C, D ww~ ,s, 
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WØdt,l, 

Der 
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li fl'a 
n ha.r 
I )WV'IIe, 
P1a.r 8. 

faJtob 
~ ha.r 

Hvem IJynter det bedste 
5, Maj-Vindue? 
l Forhin.delse med Hrfæiolse-"reslldg

"'''''''1'11'' j 'JihiBtcll den ,L og 5, Mo.i 
vil del' bli,ve a.rn'lI,goret en Konkur
tenen meJlrm ;[lyens Ha.ndlrnde om, 
U1IVrm del' ka.n pynte del bedste dan
ske VindlHl med HI'n1JJik paa den 



Det samme/lager :~-.... ~--_ .. _--o
erne. Slagterikonfliklen, 

- -- - - ---
st.ore Begiyenhed for et Aar aidtu-., fængsle flg '""'-I 

h'faden- "iuduet maa gerne indeholde en Op ... 
fllrdriug til FoJk om at stotte Fri_ eller unge. 

i.nlezle.S5anl.e me-n det erdog ikke uo.-
i den store g~n BelingeJ.se feJr at kunDe del~cre. 

FE"Starrallgorerne haaber. at sa.a 
el .Yode~ mange sam muJigtvil deltage, saa
i særlig INies at Brens Butikavindua" kan 

agga. indgaa.so?, et Led i den Festdra"ot. 
Bren loTrlgt kJædes i. Der udsættes 
en Præmie paa 50 Kr. for det hed. 
de Yindue. HeJe Thisteds Befolko;oo 

nylig 'lJr 
endridere 

Optrin 
. Uslu!· 

PrQgram, 
Tilhører· 

menneske· 
}fan haa· 

• • 
el moo l Do-mmer.komit.een.,. idet der .. 
r11 blhe almindelig Afstemning om. 
h\-iltel Yindue. man SYlles bedst om~ 
EudYidere udsæt leJS en Præmie paa 
2" Kl· .. som ved LodtIækniog Yil til. 
falde en af de ,Vælgere,. del' har 

paa Yinderen . 
\'induesudstillingen skal være fæ". 

dig iii 4 lfaj, soa det er slet ikke 
fol' lidhgt for Dekoratørerne at over. 
H-Je, hvordan de bedsl skal gribe 

ogsaa vil Sagen an. 
ikka har 

o~ Forretningssalg. 
til det 

ro 'd t .Udad. Tømrermester KjellBl'u,ps 
nsa ej e, E' d l' . V 
j' t b' f'1 Jen om, 'OITel.olDg og ærksled 
es, 'or I PM :lføllevei i T"-isted er af Alwio.. 



I hlQled. KeDesum ,W,VW 1\1 . """"""'ll" "il UH" ..... 
Overtagelsen sker straks. dLL'i!kLt: Udgifter pau. 

KLllli>!nuce til Bytlll. 

. ~ 

Minefelterne pllljei. 
TYSke Soldater udl.rer 
Arbejd et. 

"Ungdommeru 
Verdeosmissit 

'",. Kapta jn Kis by, Mlnek onlrollen, 
orkil K ,~ oplyser o ver for Jyllanclsposten, 
I foreningen at Marken i Tilsteo, hvo r Mine· 
lld.1 ulykken fandt Sted , nu blivel al· 

5pærret og udlagt tl1 PlejnIng I 
LIghed med andre Minefelter . 

l, der er p",. Der foreligger I ØJebllkl;el An-
Univer.itel , om BIler pløjning ,lover 
ndig pat LaneJ rem.eoe Minefelter 
Ihl I Jylland, og man hit godt 

en tyske Pionersoldiler iii Ru-
nøgtern . De lordeles over Omuadet 
kast.Uer, lorelager Arbejdet med Plov 
lerer de Heste fra de Lodsejere, der 
loreligger deres Arealer plejet. løvrIgt 
I.idia- Hjælp Pløjningen gralis. Med hverl 

an de. Hold Tyskere følger danske Kon-

lpeler. Itrol tidligere Pionersoldaler, 
l,," 'II bar slullel Kontrakt med. 

et har nu fri· I' 
eler, iVlrende Desuden er det Hensi~ten at an
i Perioden I. lem Løjtnanter som Oi!lrlkls-
1945 al For· ledere I Jylland. og byer Dl!tr lkl!

reninger leve- leder lasr derefter Ansvarellar, 
nKalk.alpeler, al Arbejdel bliver gennemført. 
0i Kllkkvæ!· 
nu iaU er f t i· 

iOiCO 

re indkomne 
• 

Officererne 
fik Vagtarrest. 

Efterspil Ir. ØatallleD 
i Pjerrilslcv. 

Et stort 3 Dage&; PI 
Melhirken af mani 
Missionærer. 

Vi har modtaget 
lk kriBte.l.tge U~ 

fil'l' KFU1i, KFUK! 
:5pejderne I Sama.rbE 
",I..ellige Ydre )tis. 
DYS, SudaD og Sal 
ThJ&led, arrangerer I 

men.; MissjonSStæ,D 
2$. og 29. ApriL 

Det er ~Mingen., 
tor Hedningemiscu 
6tOITe InterS"Se for 
baade ber,hjcuwe ( 
liionSIDpl'karne. Des 
sionsaooejdel i ae 
batra.gtet som noge 
voo Siden al alt del 
1l1!nigsb.edsJiv, b.vc 
kril>t.ne Ungdom ha 
tanken paa .AIuwd. 

F{U"lDwaL med d 
give UngdOlllJll&l 
Kaldet til Verdens" 
kr~tneUn.gdoo1. 

El Ud'; a!g bar 
af HepxæwntAnler 
og illlW. har balliU~ 
l't omiattelldc Prog 
Hl'lIe klW. tall\S om 
u~ d~l er A.rx&ng1 
dt't iJcl;.e blot bHYIl 
lNln, der for lroU,-\:; 
niall y 1:01 ul.Arl 



\'i glmdt.'r n.~ til :Il .~(' ! ILIt vI'(! vort 
J..;t'rlingem'I(i(' ) ~l(\rA('ll, FredAIt. 
1\1 20 pna .\.f.hold;;hot!'!1el, hl'or nu 
1"11 fal!. I.!.'jligJlt'd lij' ,li hore om d(' 
Tm,!!, dCj' llar all<' L'I!r1ing\!l.~ Tnler
I'·'~!'I· r. E];~ ,\(' n];OllllllLiske Kalll", 

H('st"re1.~en 

Sundby Andelsmejeri 
holnt ebtl"ll GrnN'ulfol"Mlmling PII./l 

~Vilrl.~und Slrllnd' i Gnar for at "('d
tag!.' un' LOI'f'. J)f'f ble\' fOL' nylig 
"fholdt f'kstrH \.f'UI'ralfor.;;amJin!!; 
llH'<! df'nlH' Da!!;sorrlpll. men der "{U' 
iI,kp mft<[t Mm lllllll,!!P. at GenernHor
"lImlil1!l"C'n '''ar ~)('.<;.I\ltlll1lgadyglig. 

Dennp Gang- I'nl' 11(>1" mødt ca. 15 
.·\ nnC'1s.hnver{', <lg dC'l" yedklges Loy\) 
fOl" "n ny Prl'iod!l. DC'r blev ikke 
I Mel n lIN \" æ.::rJlI lige Foran d ringer. 

5. Maj-Festerne i 
Sydthy. 

_;~tl f FR 

TIaade i H m.'ul1 og BNls(ed " il Dnn
mnrk.~ B",friC'lscs<I.fl,!! ,blive fejret. og' 
dpr er bl:'ggp Sæder lilrel!"]agt at 
i'('.<rtligt P l'odra.m. 

I Hurup hc>zyndl'l' man J..ordng 

;:)',"08/0':" lien :m;-"d~r .fI,..t'o. ~~~ JIllIlI' 

BESTYRELSEN. ~e~:~ 

"Udrensningen" 
i Nordjylland 

--
82 pCt. af Sagerne 

er bbh.ndlet, 
men flere dukker op 

Kue 
Knm 
KlItn 
1(IIlY 
LIld 
lYIl ~ 
Lod! 
Non 
N_rI 
Odb 
Ræ' 
\-j e lI 

, Slor 
Skil 
Stel 

A II I b o r g. S1a(s adv okal Erik Sk)l 
Sis' Jensen. AalborR", under hvem Ud· SnE 

rensningerne i '" nordjydslie Politi· Sllr 
kredse sorlerer, har udarbejdet en Sø~ 
Oversiglover del hidlldigeArbE.'jde. +e~ 
Del lremgaar heraf, at der indtil Till' 
Pauke er udfærdiget Anklageskrift Th 
i ca '-450 Udrens;-,ingsugN, I v.~ 
de nordjydske Arrf'slel sidder i '/11\ 
Øjeblikket kun B3 Varelæglllrr , . ~~l 
øldnler, mod hvem der endnu ikke VIII 
er udlærdigt'l Anklageskrift !Jom- VII 
ølolene har behandlet ca. 950 ol Ve! 
d~ Sager, i hvilke der forelilJRer ~~ 
Ankla~elktTlIl det vil si~e, al ca . Vii 
62 pCI. al de nordjydske Lands. Vi ' 
lorrædere har laaet deres Sager ~r 
paadøml. AI de ailagie Domme ø. 
har 55 lydt paa Frilindeløe. ø 

Del ventes, al der vil dukke ø 
endnu en lang Række Sali/er op, 
uliledes al Arbpjdt!l med Udreni
ningen endnu vil lage lang Tid . 



, , . 
l,,~t inond- ,\ft{lll .1IH'd ,\ ..... la.1l1I,,1. 1'~:lkkl\lt ... )g gpn .. 121 
fn~nUlH'rlr. IlI'Hl Ihl'}} \l,~ Jk\al,h'~1. i"!! .\-t'1{\Jh'1l 341 

:')' AdgHu~, ,,,,I U l1t:"1' 1I1l,t! Vp'~'a\J'k('l'l, 0111 Bondn, \ 48 
:"JlllllCI'. og grll PI' drl' j\lllsd~g-('nlH'm RYl'n. Og' 
Hl en .<o;fCl'- det PI' l\!CtlJtngcll. at Byell .. ~ 1101'11 skul 

!-!aa i Opl.().I! e[tC'l" ..\{u,,,ikkl.;n~'p3~t. som 71 
paa B("fri{'llsesdag('n for (li ,Aar .siden. I 
Om EflOl'Jllidd"genol' der FolkeJoot I 
.1' An I ct'.fr{' L hVOT .I!'o1kel.in !!smand , , I ed. er en~ ~ ~ 

I. 1 (i] el ])oUlmPl' ]l o l In Ol' T8Jler, 

Five kom
~ sa'rli:
tingen l 

lIingeu el' 

!blive ka 1-

ug morl

I Bodsll'd ha,l' JIMill.dværker- Ol( 

Borge rfo I'PIl i n.gr-Jl. 1 d ra' l..-;:f()l'cl1.ing-C"Jl 
1I,g S.ky.f,!efol·eningen plRnlagt' en fesl
Il,Q' n"g' for ·he-,le Egnen. Del' hlrirvcl' 
]liletlÆinl<fol'oslilliog IHIÆI l(,l'oen, 'hvor A 
Hans J3rukgaal'ds Sknæpil ,ra ~-18tate 
,,,,l\,'l,,,sti rlOll Bra'udenM VOl'dl'11 skyl , 

IOjJfol'C':';, o,g OlU ~\flpnPIl bliver dpI' I ver 
Fakkellog ~ennem Byen tu ldra·ts-' 
pladsen. J1VOI' dm' aJful'æJlde.~ 'E'YI'-

000 1",1'- "ipl'hI:i, A.]Je kan deltage i di.s-se 
FestJighrder, 

en n",k-

fra Ar
adp llD

ærel en 

-------- - .. _-- --

Partiets Ungdom 
KI. 1 



De tidligere Minefelter 
skal efterpløjes. 

men 
komo 
han i 
kom 
han 

-

ae 
• 
l 

od 
lr
,gt 
H

log 
)<et 
,ul-

.ers 
veo 
har 
la 1', 

nen 

Ulykken i Tilsted Skyldtes ikke 
en Landmine. 
Dan"k illin<likontl'Ols Undersøgelse 

\ F01'lbil1delse metl Ulykken i Tilsted 
lhar nu gJoutgj{}l·t, at Spræ~ingen 
ikke som formoUet skyldM en Land
mine. EksplosiDnen var saa kraftig, 
al ingen æl de .kendt" :Min"typer har 
kunn"t øuelægge Traktoren i den 
Grad, som det skete. Thm paagælden
;le )l.ank ihar VæTet hooytlet som Ø,·"l
sl'sf>mraad" aor Tyskeme, der har 
forela.get forskcllige Sprængninger, 
men aabenhart Ihar glemt, at iUa 
ajle LadningE'rne "ar detoneret. 

Ka,plajn K i s b y fra :Mmekontrol-
len oplyser, at Arealet nu bliver 
S)lærrel og udlagt lil Ptøjning i L\15-
,hed med andre )lineUo\!er. Der er 
udarbejdet en Plan over alle Are
aler, der ønskes clt,'rprovet ved 
Pløjning. Gennem Politikredsene har 
man modtaget .Anml)<ln'ng om Ploj
ning al ga<lt ~()()U 'f,lr. Lao'\. O;; ti 'r 
komml'r sikkert vderligNe til. D'f 
si.aar godt 100 tidligcl"~ t""ke PlOn~r
soldater ~l Raadighed til at udfore 
Plojningeu. $om anlagplig bliver gra
lis, men i (ljl·blikket oyeJ'\'pjes Pro/
biernet i tre )[ini.,l'fier. 

Bio 
K 

l,al' 
gra~ 

Ny 

fo 

m 

o 

l 



Hnn! pynt er det boostt> 
5. )Iaj-Yindup'! 
I ,. --- , IV, -,;; , .... ! '.:.' . . ' 
- r , • )1- -- , oJ; .' -• 

by!'" l",.,.. \Jo 
~;.>;'! \-

r_ . . , , 
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~"':r B.,;-~-",~ ~~ i~ t' '.\~ r..~ .. 
f\~ tlt'r<!n';-"""'l'r"' 

/c'l, ~ BI 
i.r ' '"' u.: .::... 'l!iXt 
B,' \ 

, -• ... 
T 

I , 
F. ,,~ '!on 
-- I • 

Guldfyldej)<!nne 
PensiIs 

s. 

- T • 

i J~ . re :M "ker 
eor atter po; a l , ~~ler i 
begnt>);." t ) [. .. 

, 
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C. Bt CIIUO I l ' Il hH \'\llEL 
\ !Io' ergade 1-i. 
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Xyt Suumpemærke 
i Kraft 6. :Uaj. 
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Parkkonumgniet er 
ophævl't. 
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J 
falde en af de > Vælgere,' der har E 
siemt paa Vinderen. li 

VindueIl!udst.il,li11'gen skal være fær
(lig til 4. Maj, saa det er slet ikke 
f Dr tidligt f{)l> Døkora lørerne al Dver
~·ej<" h,vordan de IJedSl skal gribe 
Sagen an. 



BiourafeIcrnc vil støtte Frihedi_ 
fonden. 

Og ~1Ii I!loJ!rr,f('ll'rn~ har føH Trang 
III .,' . lVI cl!,.l. 8 Bidrag lil Fri huls_ 
(/md, /I l FIlI blnd, h,· ml'd Fr'.llighe_ 
d, rnf' dl n 4. og 5. MaJ Organlsall')_ 
ni Il h,11' III·nt;lIlIl:t til "Inr' Ml.dh.Ol
m"I', ul dl' lud"r hd,· Ind1;"gll:n den 
.) M'JJ I:au !lI d/·tl.;> FonnlJuJ, rJg Pulw
'l'f'fJtJ'C-'t l Thlsh'd har al1('n,dp bl'~lut
l"l d,~tt(·. Fj]m.~ct·ntrcll("rn(' har ~lv'='t 
Afkald "''0 L<.>jr·n, og der t,kal Ikke> 
bl:'lall"S Sk"l 101' d('nne Aftl'n. J;.a.u d •. t 
bku!d{~ nolt kunne lade sig g"rc ul fa,1 
,,! pænt H('!ub Ind. Del bliver d, n 
litore J..'ilm "S;:wdun er Live L" ml'd 
MIckey HClOney. d('r :-;kal spil],::' ("g 
for Cll tau Nia mlmgc med som muligt, 
el' FOI'~stIllJngJ!fl l Forstaaelse mld 
FUi'ltlrrungorc'rnr! ~'-Olt til KJ .21,30, dn 
der er vn Pavse J Festlighederne. 
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Thisted-Skytterne aab
ner Sæsonen. 
250 m·Banen paa "St rø,,=ct" er 
repareret , og der er nok ,af t ,-

• 
ske Rifler og Ammunition. 

l Sædvanligvis ved denne Tid pll'j !' 

Thisteds to Skytteforeninger at slar c 
Sæsonen, men i (le sidste Anr hur K i. 
gen umuliggjort dpttc. Desto . rr' 
Skytternes Glæde, nanr de i A3r f 

kan udpve deres Sport - selvom Sk 
ternes TrængseI!'tid lanb .... fra pr f uTh:. 
I - Hvordan med (len nye Skydrbau 
j Kronborg Plantage? spørger vi FOl

retningsforcl' Chr. Smed C h r i s t e n
s en. 

- Ja, de rydder jo Træerne \"u'k cl('r
ud(', men Banerne lili,,!,\, ikke frerdi e 
til denne Sæson, BYl'iHt.dct "cnb r vit", 
at Arbejdet skal blive godkf'nrH hl 

NØdhjælpsarhejde, ~aa det kan for· 
sætte. Derimod er vi klar til at aabn 
Sæsonen pan dl'; gamle Ham>r pa.l 
I,Strpget". 2,')0 m·Rallcn er hInt" r· 
pareret lidt - det har kosh t 1( O h.J. 
_ og da vi har nok af t~".;k Ammu j. 

tion og tyske! Rifler til Brug' IMl). .:. 
m·Bancn, skulde \'1 l .... unn(' b('gynde pa 
SØndag otte Dage, ItJnigt nnt r' i (Il 

Sending AmnmnitlOn fra s,·, rig . 
Skytterne pna 250 m·Bancn er, . ()m 

man \'11 se, godt rustedC' til dm fun'" 
staa{>ndc Sæ!'o!1. Yæ!tC' ~tilll2t' tI • 
me-d SHlon"kyttl'rnt'. Tyskerne h Ilt, 
Hitler, de kunde iua fat PH,I, og' .lm· 
mUllition ('l' del' JUcstf'1I intd 1If. Thi· 
sted Salonsl<ylh'klult har hr.1ili no k 
nye Ot!.erup·RiCl,,\" d,· ;':.\lun1l' tllrl 

ronn sl,/ld Ilwd f~lr K ri~1 1\ nI{ _r
ImRuC'ntlig k,lIl dp II \"(Ir, ind. II I n et 

S"l" ",k,·ttc·rll 1;. n Ih" Ilt fl:\;l O).!"lUl 

fall l;](l,)dl' lif Sa' \1\11 Il I!IJti 



To Løjtnanter idømt Vagtarrest for 
Balladen i Fjerritslev, 
J)omsuna IHlsl'et Il'n i Fj erril.slev be

handlede i Gaal' SagC'n mod Lojtnant 
:2\[ o l l e l' og Sl'kondlojlnant T i n g_ 
I L',f l, del', 111ellS de '-al' ganLisoneret 
i T'hisled, O"C'llfalclt Fjerritslev Pl'OP
fOl'cniJ1-gs FOl'ma,ntl, rSl'nkl'ænuncl' 
_4.age Brandi, fordi de ble,- nægld 
Tilladelse lil al d"lIage i Pl'OjnOl'
enin,gen s Bal, Brandi hl0Y slaaet OY-ell 
i HOI'Met alf M oll el', og da ban sene
r e 'leJl~-endf,e Sig paa Kasel'lH'll, hlev 
hall to Gange olyel'lfalhlet a:f TinglBff, 
Domsmandsretten idømte 1[ollel' 15 
Dag(\~ Yagtal'l'E'st og Tinglefæ 20 Da
ges Yagtal'l'(\<;t. Bmllcli frit ell El'sta t
ll!l1g paa 22\J Kr. 

Stjal 4000 Kr. fra 
Kaptajn. 

• 
SIll 

En Aalborg-Sømand, der ikke 
egnede sig som Vagtmand. 
,,('(\ et godt Ramarlll'jdc n1('lI~m 

KI'iminaljlOlitil't i Illll'lIp og Aalborg 
lykkt\dp." dpi i Cilln I' li~rllll'lI1idrhlO' nJ 



Krav om 100,000 Kr. i 
Bøde til Installatør 
Busk. 
Og Konfiskation af den ulovlige 

Fortjeneste. 

D{\r er nu k01U.1Jlel ,A.llkJag-eskrift 
mocl Installa lor Søren B n s k, Thi
sted. del' tiltales for utilbol'ligl Sam
arIDrjde med Bes~t'tt('ls{'.sanagt('n. id?l 
han .har lH.Hurt (l.Jøkll"iske Installa
Llonrr m. Y. JOl" Tyskprne. Hans Om
.-;ætning ved ty::-k Arbf'jdc udgor 
759.364 Kr., dt"ra,f I.'r 57.j;Jt) Kr lx--
lait kvntant. 

DI'r n('(II[(lo~~(Io.<; Paasland om Fl'i
h(l{lsstraf og ('Il 'l'illæ~bod(' paa j'kke 
un(\('1' 100.000 Kl'. samt Konfiskatioll 
af upn ulo-ylJgc Fortjene,,,t€.'. 

, 



-----r-

Tiltalen mod Installatør Busk. 

• ( 

Statsadvokaten har nu udar
bejdet Anklageskrift mod Instal
latør Søren Busk, Thisted. Han r 

Ju-æves straffet efter V æmema- l 
j 

gerlov Nr. 2 for utilbørligt Sam-
arbejde med Tyskerne, hvortil 
kommer, at Statsadvokaten lu'æ-

r ver den ulovlige Fort j eneste kon
fiskeret og en Tillægsbøde paa 
ikke under 100,000 Kr. Busks 
Omsætning er opgjort til 759,364 
Kr., h vorM de 57,536 Kr. er ud
betalt ham i Kontanter. 



5. Maj Fest i Frostrup. l 
Forskellige Foreninger i Fro· 

strup har arrangeret en Fest den 5. 
~aj. Om Formiddagen vii der blive 
Festgudstjeneste ved Pastor Cbri
stensen, Kærup, i Tømmerby Kirke. 
Saafremt Vejret tillader de!, bliver 
der om Eftermiddagen Fest i Anlæ
get. Om Aftenen vil der blh-e holdt 
et Par Taler paa Kroen. 
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Hpr",ngnlng'.lykkon 
I 'J'lIHted Ikyld •• Ikke OD 

J..andmlne. 
Tyskt'HW hnvdt· IU'lly ttet AT~~ I 
Ul Rlml'Jlgll l nKk(rJl1~. UIt Yb~~i" 

dlNK! j'r c n S" m'ngJudnlllg 
blevet. KlI'nl l. 

D cn ar 1J1lllnk Minr'klmLrol 1(1-
r otullTW UJlduranICl'lslJ I Anled~ 
rung lU' Srm1'hH'TlillglmJyklwn rllm 'f 
Gdl'. Viktor lI tJ l1dn;rg1l MUl'k i n 
T ilsted, hvo)' ~n 'frnktrJr blev f( 
sprængt i Lufwn. og d~nø FØl'ltl' t\~ 
kom mege t tllvOJ'!igt tH Skade; H 
hal' godtgjort., nt Spl'I'-'IlJ(nlllllcn 1< 
iltke som formodC!t Hkyldcø en n 
Landm Inc. I ~~ 

EksploaioncJn var øM. kmftJg, I 

at ingen tif de kClHlio MInetyper d 
I har k unnet udolu:gge 'L'1'Ilku,mm i n 

den Grad, som det. Hkctc, Dele af l' 
Bagh julet., del' vejede ~O kg, hl cv r 
slynget 40 Meter bort, og hele I 
Forpal'tiet , del' vejede ]000 kg, • 

I blev flytieladakimgo Metel' bort 
fra S pl'ængningastedet. I r 

Efter hvad DrulSk Alinekonlrol " 
har opk laret, ha r den pnugælden· 

, 
de M ark været benyttet ROm 
Øvelsesomraade fOl' Tyskerne, • 
der hal' foretaget forskellige 
Sprængn inger, mell Mbcnbart J 
har glemt, at Ikke alle Ladninger I 
var detoneret, Marken blcv frigi
vet Hf Tyskeme allerede inden l 
den 5, Maj og hH)' l5iden væ l'c~ , 
beny ttet bande til Græsning' og I II 
til Høhøst. 

Ener hvad Kaptajn K 115 b y e 
j MInekollirollen oplyser, bliver 
Al'ealet nu sJ)ll:!rret og udlngt til 
Pløjning j L iR'h\:.>d m(i(] :Llldl'c Mi. 
nefeltcl'. Dcl' er uclarbrjdet en 
P lnn ovel' nile Al'oultn-, der on
siws c rtcrprov('t med PJojlling, 
Gennem P olltikl'cdS<> nL' er ind
gaflet Anmodning om Plejning' af 
god t 2000 Tonder Lanu, men 
man l'CR'Jlcr mod, ut. Tllllci vil 
stige betydeligt, nnnt' f'lJ'~t Pluj- I 
ningen kommer i Gttng. 

Pl øj ningc l"J1U Rkal fOl'cmgcs af 
tidllgcl'c iysl<c P iQIIOI'Holdnier, OA' 
man har ilLlt 100 til RUlldlg'led 
hertil, AI'1)ejdct forclngofl med 
Plov og Heste f l'll de Lodso,iere, 
dcJ' 01l81c(lI' dal'es Al'cn lel' pluj c~, 
1 (Jvrig't 01' Pløjniugen gl'alis, 
Med hVi.l!'L H old T,Vlil«!! 'c (oJgO!' 
dh,m,lw 1{nll ll'{)lhmtcl', UdligN'I' 
Pioncl'sol(lntc!', Hom I1lHIl h m " 
fl lultet l(olltJ'/d(t med, JJf'RudclI 
er det. J Icnaigtcll Ilt mllUl~t.w f('1ll 
T .. oj lllllut(Jr som J)Js il'ikltl l{'l lt'rl' i 
.TylInIId, og hvo!' l) is t)'i1d,dt'<.lI'I' 
fIlu!' dCJ'dLf' I' Anttvlu'rt. ful', nt 
Arhc jdet hl ivol' !r<.' nTwmful'l, 

J~ , Til t.Il!i'1\ Itwd IH. I t lo l u!'!I., 
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il-1en\ rbt>jdHmini:;I(' I'/Cl v'..ISt.' I' en mærkelig Lang.,omm(>Ughed 
mt.'d al fjerne df' frlgivn(' HMakkt'r, - Skønt der Landf·t over 
er hannI! Brug (lir Bygninger, der f'r oplaget af ty!-!kf: FJygt • 
n ingt. hUl" B::u"a likerne i OT-Lejren ved 'fh i!'lk->d nu ~d;la*'l fri
gh"ct 'i 2 311111ncder og I ;ofore Barakker paa Ag-gertangt'n ~id('n 

i Oktobe r. 

J disse Dage t>llHJ'l el A:ll' rer O(!tle Ministkrium. hvis: Inge-
cfwr Landets Befrielse - el' nior for 2 :\fauneder s:den fik Be
denne E,II;11 vcd Id. være yyddcl sked paa, at man fra. Parkk()m~ 
for Tysl~emcl:I Efterll1denskaber, mandoens SIde vllr "færdig med 
under hvilken Form del nu h1l1' Lejren. Alligevel I;i;uar Barakker
været. DeL JUlI' VWI'et et meget np' der i Dag til ingen Verdens 
stort Arbejde, ~t"rr(! end lant,rt Nytte, medens man købel' Barak
de fleste J1&1' anet, men, det er ltcl' ind f ra Sverige til Brug fle
blevet gennemført pM ell heldig' r e, Steder i Landet. Det :'IIlmrne 
MlL'we. deJ' tjenel' AdmiTlistl·nto.: F01"hold gør gjg gældende paa 
reme til Ære. SIlaledes menes Agger Tange, hvor der siden Ok
Anitet"'nt være den Dej af Lnn- tober Maaned sidste Aar har 
det, der har leveret mest Jnven- henstaaet fi re 100 Mands Bamk
tal' t il den danske Hær, ligesom ker, som Arbejdsministeriet li
man ogsan paa andre Maacler har geledes har Raadighed over 
Iigget'j Spidsen, hvnd der fol' ~ men tilsyneladende helt har 
vidt er meget natw'ligt, som Ty- gl emt. 

paa
'jjd-

skerne intet Steds i Land et hav-
de sa.'l mange og saa store Be
fæstninger som her. l 

Kaptajn S a b r o e oplyser paa 
<n. I 101'- VOl" Forespol'gsel, a t hun regner 
leJ- med at være færdig med Arbej -

Præstelønnings
loven tiltraadt. 

11 i det he.roppe engang i M<tj Maa-I ]{ b h T 
I" 'f "e li a \' n Ol'sdag Løn 
til ned, Parkkornmandoen blev. ' op-' . .' . "-

løst d I t::" d III ' nmgskomnus610l1en fæl'digbe-

c-

I. 

tat;:t Di t en~ . ~<med og h:mdlede i et Mode i Gaar For
ers , <l · ?n vlkImgskom- slaget til el.} ny Præsle.lønning-;
mando, ~' Ol' hnlken Kaptajnen el' lov" Det fOJ,'i!liggende Udkast blev 
Leder,. lIgesom del' blev oprettet enstemmigt tiltraadt. En Over
et Le]l'komm:mdantsl;;ab, hvor- g~1J1g \' al' der Udsjgt til. at Pro...--
tmder ;taar I\.o~~agnierne her- stetiJlæggene skulde sættes op 
oppe, KostforplejnIngen osv, Man med 300 Kr. for h\"er af de tre 
er for saa \'idt færd ige med Af-
viklingen, som der kun 3taar en
kelte Bara kker og Befæstnings
anlæg tilbage. Dermed synger 

Gt:adel', n"ien dette Forslag ble' 
ikke opretholdt, 

s ogsaa Arbejdet for Kommissio- Ikke nen f or særlige Anliggender pau 
sidste Vers. I sidste ::\baned solg

\_ te man dog Varer fol' ialt 260,000 

• 
I 

Kr" , og det samlede indkomne. 
_ Beløb ligger mellem l og 2 MilL 

~r K r. F Ol' Tiden et' nlnn ved a t op
gøre Værd ien af det, der er leve-t 

L b n d o n . Onsdag. Det bnti
skta' te:a~illet har i Aften efter t o 
Timers Mode besluttet, at der .ik
ke skal indfores nogen Bl'odl'ntlo
neling i Engla nd. ?\Ian ... i l imidler
tid · søge at spa.re l-l\'ede pa.:'l an
den :Mande , 

• l"et t il Hæren m. v" og til Sill Tid 
, 'vil der foreligge en llojag-!:lg Op

gorelse over, hvad der lull' været 

) 

hcr paa Egnen, og hvud del hal' 
indbragt. NMI" l'm"l,kompngniet 
til sin Tid - altsaa untagelig III ~ 
)"laJ - forSVinder, vil Hæren 

af overtage Lejren paa Faartoftvei 
heiL. Der ~Irbejdes dog paa at 
frigore sau meget gom muligt nt 
de Anlæg og Barllkl,er del' end- B e r l i n, Onsdag, YicegU\"er
nu s tml!' tilbage derude: Alt Lys- noren j den amerikanske Zone i 
kastennutericJ er det snaledes Tyskl:md erklærede i Dag, Vi 
Meningen at sende til Koben- I man tage Stilling til rdel'ligere 
havll, hvorved der fl'igores ikke I l\ed~'"ettelser af de t.yske Ratio-
saa fan Em"akkel"" nel' l den runcriknnske Zone med-

OT-LeJren })aa Nor' Il J , mindre vi f Har Lotte om r del'lige--
bo

. 1 ea e 1M- l't' Fo .~ _ . . 
1" n11U1 Sllarest at fn."\ fjel"net. ===,=,=y=nm=ge!==,==== ==_ 

Naar det ikke allerede er s.kel, 
skyldes del Al'oojdsminikteriet 
der hal' ud\'i,<;l en ganske' utl'oI1~' 
4 angsomhed, Bfu'nkkcl1lc tilhp-

r Sngen mod Politikommissær 
· Mnds.en~Bnmde er d.n" nu llf Politi
forenillgen fl'emskllff~'t :lO- "4(\ nn~ 
li llkblfN!)unktt:r. • 



n- storen i JJgerne 
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Nye Love ror OrlrdJljsationen vedtaget. m· 
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" ,- Dans ke JljemmevlE'l'Jlsforenin
ger.'> Landsforbund, der nu tæl
ler ovel' 60,000 Ml.>dlcmmer, hHl' 
holdt Kongres j Odense i O\'er
værcl~e II! et Par Hundrede De
legerede fra hele Landet. 

,. 
n · 
g 

• 
e 
•• 
a 
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• 
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I en Tale ved Kongressens 
Aabning udtalte Generni G o I' t. z 
bl. ~l,: Det. er min OverbevjsnJng, 
at Hjemmeværnet ikke skul træ
de j StedeL fOl' en Hær, men en 
Hær kan heller ikke undvære et 
Hjemmevæm. ,Jeg haaber, at vi 
har et saadnnt Værn. naar den 
forestaaende Nyordning af den 
danske Hær el' gennemført. 
Hjemmeværnet skal fna den 

, ----
Præmierne VIII' ~kænket af 7\lu

rer Ejnar Larsen, Th, ~orgaard , 
.:\fnlermester .Torgensen, L,erer An
dUllen. Axel Olesen, Direkter RavIl 
smed, Konsul Jepsen , 31nlermester 
Pnlilsgllard, Fru Niel sen Hviid o)g 

Skolen. Som Dommere fungerede 
Murermester Larsen, J\lalel'mestlll' 
Jt;tgensen, Konsul ,JelMen Ol( Direk
Icr Ravnsme(1. 

Ved Kaffebordet takkede l\fælke
hundlel' Larsen La>rerne, og Ce
mtntstober ),llll'lin Christensen 
bra~te Haandværker- og BOI'I~~r
fcrenmgens Tak til Skolen, Lærer 
Andersen takkede E le\:erne, og Vil
helm Hunskjær t;.kkede pan Ell'
"ernes Vegne Lærerne. 

.~Iuttelil( fr~m\'istes en smuk 
FlIm og Aftenen !:iluUede med en 
Sang. 

Nors Gymnasti kforeni n g 
hold~ .:\landag .Aften cn udm,,~rkd 
Op~·lsning. dcl' hll\{le MmlN ma n
gt Inlercs~erede Tilskuere. Der VUI' 

ir~ Hold, nemlig et K.lrlehcld pna 
l.) ledet af Lærer Andt'l'sen Bum t et 

rivehold paa 21 o~ t'l Hold . 
Pig' 2 tlm,l •• 

. . er jlML O lH'gge lt.!det lif Frk 
Vllsbøll.l?e vi!l.le Rod G)mnastlk o ' 
hostede In'ligt BIfIlid . Vt.'d K. ff K 
bdo'dhet blcv der t.J1l t af Rt.!glla/O~= 

( l'S !Ode og E,th ,.,. k tede i. er l' l.~ er, dl' l" ret-
en Tak trl Ledcl'ne o d· 

hf!\'de ogs'l::! Ord t f ' .If Ulse G • , c Ol' at takke 
ymlHl!:ilt-rne fo r Vintercn. 

.':Itærkest muljge StoLte fra næ. 
ren og dens Afdelinger. 

Formanden, Professor J l u s-
f (! I d L. omtalte j sin Beretning 
de Forhandlinger, der var f"rt 
med Forsvarsministeriet vm e ll 

Overenskomst, og nævnede af 
I delmes Bestemmelser bl. a. : 

,.1 HjemmeværnsforenJngerne 
der skal være partipolitisk neu~ 
traJe, kan optages enhver dansk 
Statsborger, der er fyld t 18 Aar 
og som ikke under Besætte~ 
har jndtaget en unational Hold. 
ning." 

"Geværer, Karabmer og Piaf.o.. 
ler kan opbevares hos Medlem
meme. idet dog hvert Medlf!m 
k un maa ,-ære i Besidde1se af et 
Vaaben, og idet Fordelingen af 
de forskellige Kategorier af Yaa
ben sker efter de Retningslinier, 
som til enhver Tid fastsættes af 
Krigsministeriet og L.,1.ndsfo r
bundet." 

}'lan haYde søgt at faa Statens 
Tilskud sat til 800,000 Kr., men 
Forsvars ministeren havde kun 
villet gaa med tn 250,000 Kr. 

- Kongressen vedtog at god~ 
kende Overenskomsten med For
s\'arsministeriet. 

Efter at de nye Love var \'ed~ 
taget, valgtes Professor HusfeJdt 
til Fonnand, og til Hovedbesty
relse valgtes Oberstløjtnant Aa. 
Højland-Christensen. Kobenhavn 
Disponent O. Birch. Købenbpft· 

Politikommissær Palle Hojbye: 
Ilorsens,Kaptajnlojtnant w('_ 
stenholz, KobellhavD. Folke
t ingsma nd Svend Nielsen, Koben
havn, Redaktol' Vald. Pelersen. 
Slagelse, Amtmand Frii::- Je8per
sen, Hjorring, 
Frigast, Viborg, 
Feddersen, Aarhus, 
ning Elmg reen, Hadersle\', 
E. Kruuse. Odense, 

Otilcrild G . 
nanl Lykkegaal'd, 

h:n:d 2 p ymll:li<tlkfurening 
, e anskedag ' it geret. . O. !I. en :ll'I'an-

(II P\"l~nlUg . F· I I h.or der ., , 1.1 !< )Jt'I'I{, 

tfu, n· 'al !iUmh·t ~tl1\'ende fuldt 
er",·! , , ..•• ,. 

Obe.rst FriiS, København, og 
genmr Tage Nielsen. Rønne. 
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KII'pl.nle, _Ile •• 
Slfllinlen lom Klitplantør i Sien bjerg 

er opllaaet ledig. AAløgningolrislen 
udløber 7. Maj. 

Henry Krogh.Sagen trækker ud. 
Bogholder Henry K r ° g h, Thi· 

sled, blev i Dag i København 
længslet lor yderligere 4 Uger. 

Sagen er sendt til Stalaadvokalen, 
men den relllige Algørelse kan 
lørst venles he" paa Sommeren. 

, 

:me. Man_I __ _ 
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K,'" dera 
desuden 

Mus; 
For Tide 
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Ture 
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Hf'ltbtlr~ til Ejnar lfadS(>n, Visbyaa, lJnd('t'<Vi .... ning('n den 4 
for 6000 Kr. Overtagelse l. Maj. hon'r KJ. 12 Forrni 
On-'lliitaaf'nd(' lrP Hand('ler ('r Orl n"tI \'pdkommf'nde Skole 
n"'<i Chr_ DahJ)'!oard. HeJtborg. '[aade hal' fl'{\mha>wl 

Ekspedi- ning Cor Børnene. 

I tysk Krigstjeneste. Europahjælpen. 

od, var l Samarb('jd(' 
en Seddpl, to Marinevægtere for Vestre \'<IO~ og- Pastor 

En Frikorps Danm .... k-Mand og 

H~ten dPD Landsret riUI'TUl' i . 
after fandt l';a.tnt Irf.' 

Tre af Vealre Landsret behandJede i Gaar , .. ;t(>d fOI'E'lag:ct ('11 

d(>D IH. Domme .usagt af de-D særlige Ret I ropruhjæJp(ln. 
dpI bayde i Tobisted. I I 

Verden Ior Smed&Sivend VitaL1s Valdemar Jep- , indkom 298 

de 

IJesen, Thisted, som den 9. Maj havde k{'r/ni-"rkt·I". 
meldt si~ til SS Frikorps ~Norrl- 1775 Kl' _ 

(i JO 

kom op lande og senere ble\' ovenfort tll Fn-' T Y~ng-'fYOnllp 
~Danma.rk,. hYQr han gjord'J i 119 Smormærker. 

Tjeneste til Oktober 1943, var hel'!for ~84 SæbemærkPr 
idømt Fængsel i 3 Aar og 5 Aars Tab 
af almen Tillid, hvilken Dom han 
'havde appellerel 

Han oplyste bl. a, al han Tar i 
Tyskland, hvor han aroejdede som 
Smed. bleven indmeldt i ~uipartiet 

var efter Opfordring af en Agitator. og 
der var jkke andet al gøre end at lf

t.or 550 Kr sue. I 1943 søgte ban sin Afsked fra 
deraf'ter . .Frik.orpset og blev hJemsendt efter 

Finanser. Vi at være kommen til Skade. Han bav
i Banken de a:f..slaaet en Opfordring til at ind

han, og vi træde i Sobalburgkorpset. 

s 

I 

FIks og meget m,~ 
at kunne klare Efter at Statsadvokaten bavde paa
Maj. Vi har j .<;Iaaet Skærpelse, krævede Forsvare
April 135 000 ren SlraMen formildel. Da Jeppescn derne Plantesknl. 

105.000 Kr" meldte sig, opholdt ,han sig i Trsk-\ f.u..s i flere 
Kod! 3000 Jand, bvor der blev gjort stærk Pro- ser rra Kr. 
, paganda, og hvor han ikke havde I 

3fuligthed for at faa den rigtige Ind
,~Lilling. 

I Land.6reUen Btadfæst<.ode Dommen, 
dog med deo Ændring, at SLraffp
lidPD blc>y nf'n;:;at til 2 . .\ar. ' 

, + 

AJnpjeLsrnanrJ Han... Jnrgl'1I Oh ri
,,,len~o, der '18Vo.(> $ljon TjC'nnste som 
)(arim.·\':l'gtP/' i "lhislNJ .og E.",bj{'rg. 
var n-d SærreHen j Thl~t~d idmllt 
F/J'nf!RPI i J AHr f)~ Tah uf almpn 
TiIljd i 5 Aar 

Ran forkJaJ'Pdfl, at 'Iall uf ter en 
.. I,Jirt UddalloelolSp PM Df\.1d8mandEl-

1.40 

Solp~r.sienner, 

maarter og ", •• 

THISTED 
-Storqade 2 
Telr. 692 

• 



til al 5"', "VlOU '" /lU. 

Ihandel . Asylgade 9 

ssebolea 
by 

app~rn~ 

rne , KuL." ,.(\ II, bl, \ U'llt 
"dt W I:a...LOI! <.1110 < "L VI1'<, , , . or_ 

\U t 1O.....t .... n..corru ·oa l' ... W] 'DC!. 
>ar J~'" aU ,ll,· - ... ""'-olL 111,' tillUJ<!Id 
.IIUl.. Han b..»vgu"J.. Z"ud"'u, il I"'L~, 

t 
Lann lurlIliden 

vil {or('".'IIall.. at vi 
Spal'{'l;:ai..~en for 
n!l'o. IKotte- voo-

L [.!li.sL!O'<i o:.; nu.!>l" \(!t;I1'~'<i"r ..... d h ... 
II.'U eL T~(!on-Om..t,Jling...Ooru.. se.u! 
rt· HU· jJall en M"IlIl00.., TJd • 4-
bjL!I'g, 1O.e.u jnd"ay i A:pril 1843 .ile
gæri.og om Akked, lul"(li halU; KOl\.,. 
ha\Llf.l iorl<!.lt, al hUD i den \!U&clW" 
Had..io b.a\·de bort., aL de .Folk, der
Log TJ6nl»U: for 1'y.o.ke.rne o;oU! Vagt
n~ud, vilde blive .. trallet ~lcr Kri-

.'~ 
·m m(O{ld,..Jtc, al 
or _-\pril KVIil"Ial 
II;:. Kod og Smllr 

·ct meddelw, at 
LV('jen jkkf' mMt· 

('nd til 1. l-! a.j. 
n .<;~·dhgf' Dydcl 
unen \'ildt' an
Kloakledning!'n 

c yad~B5. 
mellem Ingvard 
.ar.~en anbpfale-

teriel mt'ddelu', 
Jlem P. Thias!:'" 
ar godkendt. 

rrcnscn all$Ogte 
I~ebogssamlingen 
rigedes. 
wingen til Fri
h Tilskud. lf eD-

I 
brugs.~kole fOØgte 

us i Sned.f;too . 
pr. læal Tim e. 

alle /;0& om 
in Lejer op, da 
fIJr f~light>dpn. 

{'V, G1V(', JJar 
fronnev('j i Ru

Is Damssaa"'. 
~r 16,000 Kr. 

Ibildgaards Mk , 
1"1f]l)m, Ar!'al 11 

J]1'I!({>tninl( til 
1, HUMIJI PI"Il'
.2:,0 Kr. O\'ln~ 

~ol/(I aH Hus , 
WIH'Il, V'Myaa, 
taaNe l . Maj 
dnl"r or ordn,,/ 
ff 1\1 thorjf 

.::)I<!.t.;.ad"fokat.en pa.a.,;lod Skærpet..", 

Illl.-deus Fon;\·areren IWjooa; med al 
!J ... a:;1.a..!. .':itadIa.><>tcl.;;e. lian be.nJ.ed.te 
Opmærk.,;oniliblien paa, al Tilta.J.te 
I·ar ua et tf<>krilDdel Hjem, og man 
hal·de ikke he.nhjemme pau. det tid
ligere Titkpllllkt lagt &a.a. fast an 
KW\5, al lian kunde være .k.lax over 
dClllle. Da det gik op for liam, b-Yad 
ban halde indladl sig pa.a, lraadt.e 
han jo og<>aa. tilbage. 

Landsretten skærpede Stra.ffell l.iI 
:l''-' Aar.,; Fængsel . 

+ 

f-ol.ogral Allan Olooeo var ''I ,d 
.':iærretten i llbi<5t.OO jdmnl Fæng5el. 1 
2':1 Aar, fordi ..ban ha.vde ,·æret Ma.
l"lnevægter i Ttbi.sted. 

lian. Iorklarede i Landsrcllan, al 
han paa. Grund aJ Tuhcl'lrulooc ikke 
kunde arbejde ved Faget, h ... ·orIor 
han i Foraaret J943 blev unifonn~ 
rCl Va,g1mand i VærJose og derefter 
Marineyægter l 1Jhist.ed. Jl.a.o havde 
lkkc .set anden Udvej, da. han Dgsaa 
.skulde fOl\SØrge sin Moder. 

Landsretten .skærpede SlralIen til 
4- Aars Fængsel. 

Bolignød i Arresten. 
Sll'ucr Al"!"osl er J 0joblikkel (l"ldt 

til Brisløj)unktcl, og da. dor i Gaar 
-.kulde JikaÆfes Plads lil ul beru.:!øt 
~bka.b, saa man iH." a.nden Udvo!j 
4'llf] Ilt luk.k.l· nogll' Iilld..N> ud. Dt!tte
"I.l'h· .... aa., id,,! lloglp ,d dl' .skiUl>ligsto 
hlf'\' sendt hjem. 

Sko/efr lhed den 4, Maj, 
IT nd +'j" l· i;;n i ng .. IlWt i.~ INIPt 11 AJ· 

·t,·dt fl~ D4'hnd!.Mlll'(\k!.., ,UIR. Sko--
1I'r'H~ liL,jlid"li.ltlhoIMI'H\ nJ .~< MII..i. 

FUl" aL . \al'~11a.j{{'n f til" lh.nlllurk$ 
lI"j 1"11,10$1' kun mil\flns I 81UnIHKI' ~ko· 
[!.I". ,a\ll :-otIlI . 50111 ko.nrnunalt> 
811.,,14'1. ID \11 1118n 1 *(0 iaI1L1lJ.:t'l, al 
(ln,1 IWI lUll Il d(>" 4. Maj IIH6 0(1-
h II I KJ 12 }<(JrmiddQ. (lft r al 
"-dk pm nde k pø uood 
M"ade I frm n RI' yd 

-

" I 

" , 
h 
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THISTED 

BY OGJEGN 
SlagterRI. Olsen OlUf! hlwde ahlrig udlol<lN "',-

vUet hil a' hnrv., lIolllln. ::~:;~' Llolllm.: Hv.d "øde KundelIIt 
Olk De,ta fom/'Inin" IIWII lIodt~ kendtes skyldig, 

"'0 id.lDloø I Aarø r.Ot
ael or Ir.keod'tII .Imen 
Tillid i •• br. 

O. ; Ja! T., "", ""'" Dorn In,: DIII VII, mlulJe ,g, ,~. 
d~1 korn j lJ~nl' Butik ~ 

O' Nej, dem haYde vi Il.:"en 

Vad S.rretten I 1 hf,led pube· 
iyntHe. I Pormlddag KI 9,30 8e· 
hlnd llnaen al S'Ken nlod Sll."u
metier A. O 'I e Il, ThIsled, ,der 
blev intørne,el !S. M.I I fjor. Sorn 
AnilIIIler 1ll"iuede Lu. Llnern, 
.0lU f'orlVlrer Lu Rumullen og 
,om Dom.mænd Pol!emlae, R. 
K/rkell'"rd oj' Mldlett J, Foged, 
Thl.led. Domme, Vir Viggo Johln-
.ell. 

St.ilerme.ler Ol.en ,ilZle. lor 
• 1 h.ve hvervel Soldafer lU del 
dlnlt.ly.b t'rlllorp •. Som for
relningemlnd Vir SlIglerlIl. OlIen 
under 6e.IlIUel.en yderst Iloud:r 
overfor .ine dan.lle Kunder, og 
der JoraliglZer IllriQe Udl.lel.er 
om, II h.n har aM.lly.te POrløg 
pu l' inddrall'e Slaglerlo,relningen 
Idere. 'nlerelselrære. Por dinne 
Holdnini nød Ol,en under Be.æl
lel.en Ilmindelia Anerlr:endel.e. 
hvorimod hIn. Hvervevitksomhed 
Iklle blev be'tal'et med blide øjne. 
Mod.tlnd.n lorioll .ig dog, da 
mIn lilr: Opfltle/len .1, II Ol.en 
hel.t .u Hvetvevitklomheden al· 
vilr:let. 

Inflen .1, 
I'nln .. Pik De illIle Tilbud 

1)'llle Lever.rlce," 
O . Jo, bl. I, Ira Vrm.I IIlH, 

de t 1,,1011 Je". 
Anlll , livllllel VatlerlllW lil< 

lor II have H"uvellonlol " 
O: Inllll I 
Som lerlle Vidnll ,Ih.,lu 

ler. C haulle,·, Lund ·lbl.,Il, 
"ed, 

_ JeR 'aila tn Allen mild allen 
lor ul Ila Adre .. .,n pall Hverve. 
konlo rel i København, 061 han 'u ' 
r .. dede, .t Je" lod mi~ ,"verlIe • 

Lar. Knud111m HenlIben, ThI 
.llId, dn t[dUKllle ha, ., 
h.n billY hvelYd al Olien, 
at han Vir bltYlI1 hverv!!1 
Tf·ller. 

Vomm: Jeg hn 10r,IIII, 
Olien siger Sandheden . 

Por.v .: Det ger hall 
givet. 

N. P. Larsen Jensen, Ø.lø., hil/de 
faset Sp.raeskema hos Olstn, der 
Iraraadllde Hvervnillgen . 

Sy.selleder Loih.r }eppeaen lor. 
!lInede, al Olsen overlor ham 
høvde protesterel .karpl imod 
være tildelt Hvervekonloret '"", 

Snedkerm_ Gade Jensen, u. 
havde hørt Olun sige til en 
'ra Sydthy, der vilde hverve., 
det var bedre, al ban blev 
Oll d.de hal Kone og Børn. 

'ru Gade Jenaen havde en Dag 
i Olaens Butik hrlrt, at en gilt 
Mand ml"d Io Børn blu fra raIdet 
al I,de lig hverve. 

SS·Mand, Kaj Chrialenllln, Thi· 
lied, havde I 19 .... henvendl 
til Olaen for al blive hvervel, 
len ha\de alvial ham 
ham al lade aig 

Man Ilik .aa over 

Ol.en IDrilIarede i Retten, sI han 
vIr kommet ind i D.N.S.A.P. al 
idelli,ti,lle Grunde. Han blev II 
Plrliel udpe,el IH Lede, for Thy 
Ald. Ovetfor SYI.elleder Lo/har 
Jeppeaen protealerede han i en 
S'rlvel.e mod al beklilde Stll~ 
lin.en, idel han ikke mente al 
be.idde de lornødne Evnet. Om 
Prol .. len v.r bemkommel i An· 
ledning ,I den 9. April, kunde 
Ol.en ikke buake. 

I I4HI, da fri"orpøel blevop. 
r.llef, modioe Ol.en Ordre I,a 
Pørliledelaen om at oprette Hverve 
kontor. Ordren kom i en Radio
ud.endelle, og Olien hørte Med
deleJ.en, men. han 'ad oa .piale 
Allen.m.d. Olsen prote.lerede 
onrlor Sy .. elleder LOlhar Jeppe· 
.en, der lovede, al hin Ikulde 

i hvilken Anklageren erkendte, 
Olaen vel havde Irarlldet Polk 
lade øie hvervI, men paa de, 
anden Side dog ilr:ke havde 
lig In Bestillingen v~r,',.,' 'd~ 

Slagterm. Olaen idømles 3 A." I ' ... 
Pængilel og Irakendtea almen Tillid 15 
i 5 A8r. Han udbad ,ie Belænk 
ningatid . 

blive f,U'l'el lor Hvervet. Korl EJeodomshaodel. 
elter R.dioudaendel.en modtog I!nkefru Dil8ing, Winlhenmølle-
Ol.en et Beløb, lot hvilkel han I 

vej_ Sidevej i Tingsl,up, har so gi 
.kulde JIVe Avilprop.ganda lor sin Villa til Læg. HvaØl-Hansen, 
Pri'orpael. Oa,uden Irem,endtes Thiated, lor 26,500 Kr. 
noale Rekl.meplakaltr og Spørge- fru Dissing har derefter k.bt 
.kemaer. Ol,en bængle et Relr:ta- Ejendommen, Hundborgvej 12, al 
melkiII op i .in Porrelning, men r!nkellU jensen for 23,500 Kr. 
tOIl del .lIer nad, da h.n mærkede 
Kundernea Modvilje. 

Ank!.: Hv.d foretog 
aom Hverver? 

De Dem I Atten I 

Ol.en: Ingen Tinl! 
Ankl: : Blev der ikke hold I 

Hvervemøde paa Hotel .Phønix· '1 
Dlltn: Jo, jea var til Stede som 

Tilh,rer. Kaptajn Aaerlkov ledede 
M,del. Hin hllr derimod aldrig 
v.rel pli Belae i mit Hjem. 

Domm.: Hvad Itod der pli 
Skillet i Deru Porrelning? 

O.; Der Ilod .Land.mandl Nu 
,ælder del Kampen mod Kommu
niamen- laml en Oplordring lil 
at melde .ig iii frilr:orplct. 

Ankl. : Stod der ikke, .1 Hvtrv. 
ningen kundl lind. Sted ha. Dem? 

0,: Nej I 
Ankl,: Men der Ir:om Poll, der 

vilde hvervel '1 

Kl. 19,30: MlnlonRr, Ingenlor Po~1 
Blse.e taler i Hande18standlforeninien 
pav Holel .Roya'- om Japan og Kinl. 

Kl. 20 : D.8.U.·Lærl!nlemAde paa 
holdøholellet. 

Kl. 20: Qeneralforlllmling I L.,let 
enlnaen pia Hotel .Phsnl.·. 

KJ. :1): P.lltteatret: .Of11et·. 
Munk·Fllm. 

KJ. HI og 21 : Royrdleatret: 
Bnge". D.nsk Sabotørtllm. 

Kl. 00,30: Nye Arlllter I 
hIllen". 

Sncdaled 810 Kl. 20: .PIII Itlp 
amerlkalllk LYlløpll. 

Middel mod Tand
sygdom. 

O.: la, der 'om fmke"e. Oeroeoe i S.odbJerg hlr 
Porlv.: Hud IIgdl Dc Iii Dem '1 
O.: Jel' Inraadede HvervninKen forbavseode lode r.oder. 

oa pCQ"ede pli, al Soldllerlilværel- TaodlæQ"e R y fl e, Slruer, lortæl~ 
•• n Vir med Livet lom Indtltl. ler i en S.mllle med Struer DIg-

Domm.: Hvem vlir den lente, blad om SkoletIndplejen, .1 der 
O. hvervede? er Iremlr:ommen en intetel .. nl 

O.: De' Vir Poul Chri.ten.en amerika nik Nyhed pas den lore 
tra Dr. Louilegade. Han vilde byggende T.ndbehlndlinel Om 
ablolul ".re Soldl', d, han ikke rasde, lom nu prøvea i Struer, 
kunlie blive det herhjemme. Jeg m ..... e .om del ene.le Sted i 
Ir,r .. ded, ham al Ilde lia hverve. D.nm.,k. 

Dorom.: Hvorlor 1 De Vir d. _ D. der i Pebruar kont .merl· 
inlere.aeret i al 'a. nOlen hVIrvel! kan.k viden.k.belia li'er.bn her 

O.: NIJ, Iv.tUmo.' til Landet, forlæller Tlndl.een, 
Olien h.r lonll,el Hvervnina: kunde man 1.le .ie lil, It man 

i i.U "TiII.lde. Del drejede .il derovre havde lundet ud ". 
om bl. '. ArbeJd,m. Lund· IbHn, al Orundatollel Pluor h.r ladIly. 
Tlllill.d, der .. nere blev Hiller. delle p •• den meal udbredte T.nd
Cbaul,.,. O. hwcrv.de var i aUf 'nliom Cariea, den der trem
TIII.lde kOlOm,t II Ila aelv, Ol brlnlftr Hull., I T.ndtrne. Man 



, 
I tysk Krigstjeneste. 

Lattdsretlen mildnede i et Tilfælde, 

men skærpede i IO. 
YI\<;I..,-. JAll/hr"l ll,·luIIVllNI,. I Cllnr 

3 ])'Jllll1H' 1t1~a::l 1\J S;,·rr""tll'lI i 'fII1J
swrl [)PI Ilrt'Jl"J.· ,,;I)l' nm "II F",knrJ'~
lWllld og to \11V1,Ij{l\·.I· ... It'rf> 

SmNle6\ "1Il1 \'IIOIlJ~ ';'Ildt'Ular .T (' p
p"Sf'n, Tllj':{NI. harri,' 'If'ft'! med l 
S S fo'rJk,rl1ls \urtlland og ""n.-r,· I 
Prd,urp.~ U;LfiJUIlI k, !1I .. r hlln iUOrd,' 
Tjl'OI'~ll' ul Oktr,t"'f HH.J. Han Jla\',l,~ 
al. ... la.'l(·\ 1'11 A:nnmlnllJ)(' om ill iuJ-
1!1l'ul' J .·Soha1Jllr~o"",:,·I, og iU\"ngl 
Iranl" hUll 1I1l"rl'rlr' I Ift·ti ;;11)::\ .H· 
;;kl'<], nWII fur dl·l skl'1.'. bl,'\' han i 
,,,.)tl!' _'1.1;111, .. 1('1" ""'11th lil 1'11 .\rb,·jil,... 
h'Jr Y.-" J{.·rlt>n i ~hw;I",1 hayd" han 
fa,w\ :J Aaf~ r.{'nt:,~('l og lIllsl,'! ,l1ll1"ll 
T.ilIid i il ,\ar. Lnn(]<il'l'II(,1\ I\,'dsnll" 
St-ru.f(olul"ll Id .:! Aur" .Fu:'ng.~~'l 

,Aril/nd. Hall";' .!"rg,'" ,: h r I !; t" II
I-> e n. ,h'r h,a Hl" ~J"rt TJl'lw.~t,. N1l1l 
)'fnrlll"\''''i!!''I' j 'Olus!,>;] og E,,~JJjf'rt:", 
\'011" Ill'dul' "!'d ~:\'rrl'lh'n idoml 
r<l'nj.,'.~'·l i l Am' o!{ Tllh Ilf nJml'll 
Tillid j il .. \ar I 'Illuq"d lUII',I,. lilIII 

\"."., for~i/lll m,~1 l"n~rlJrm O): PI_ 
bifil, <Il.( 1';11111 r,l"4l 1"011,\'11'1,,1/, $Ir.u 
f('n lil:! ,\.tr ug ri .'I:llllwdt·r· Fu'ng
II, I. 

rll Ulf ,\l1an {}' I' II' n \ar Y<"II 
"I.l II IUIIII J, 'It+; l ;! \ nr II" 

ri \I,lr f<ll 1.1111 \ulC I !!In i 
:"1, \I,IJ 1~li~, IHI" ,,\'1,'1 )lurilw-
\,p~l, I" I '] !p.l lian f 11'1,1;tT(', I,' I 
LIlIII r ,tt!' I, ul Iw, 1'111 (;llIu,1 .f 
T 4, rk II. k li nol. ,'bl'J(l, \' l 
~ t. !lvn f r ,III t ri, '!ll.i 
1.:1'\' \/11 'unl\!' , 1 '1111111,1 I '",I'r 

It l' "" ,1I'r,·fL", .\I,II·fll1>1' "j.(l!'r i '11'1 i 

,.li' J lliul h;]'·,I, Ikk,'" 'I n/l,I,'11 l II 
, J. , 
"1 r 

01;1 'all 

:\f ' J 

. Irl -S 

~""I' ak.lIl,I,. 
'uHI ·'\11'11 

\.1 r 1, _"u ,I'] 

f"r \rfR . 
~,,·qr. d., 

PelroJnll1ll til IfllUlhl'ulllmw<;!>ltlP 
FlJrmm,' 
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Hvem pynter del bedste 
5. MaJ-Vindue. 

I ForbindeI tIc med Befrielsesfest. 
i Thisted den 4. og 6. 

vil der blive arrangeret en 
mellem Byens TIund

om, hvem der kan pynte det 
.8tE danske Vindue med Henblik 

den slore Begivenhed for et 
siden. Vinduet. man gerne inde

en Opfordring til Folk om 
sløtte Fl'ihedafondcn men det 
dog ikke nogen Betingelse for at. 

deltage. 
hnaher, al sua 

som muligt vil deltage, flaa
at. Byens Butiksvinduer kan 

Bom cl Led i den Festdragt, 
,en iøvrigf. klædes i. Ocr udsættes 

Præmie pan 50 Kr. f O) det bed
Vindue. Hele Thisteds Befolk

er med i Dommerkomiteen. 
der vil blive almindelig Af

om, hvilket Vindue, man I 
bedst om. Endvidere udtlæl
Præmie pan 25 Kr, som ved 

vil tilfalde en af de 
• der har Htcml pan Vin-

Vinducsudølil1ingcn Elka! være 
til 4. Maj, 80n det er RIet ik~ 

for tidligt for Dekorntor(,llc nt. 
hvordan de b"døt skal gri· 

Sagen an. 
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s I Slagter Olesen fik 3 Aars 
I Fængsel for Hvervning. 

Foranstaltning, men mente det. \ 
D o m ro er e n: Olesen var da 

ellers en god partifælle'? 
v.: Ja, men Hvervekontoret 

var jo et dearligt Job! 
Lothar Jeppesens Afskedsord 

til Olesen vru: : Hold nu ~lodet 

oppe -! Han indrømmede at have haft Hvervekontor og hvervet fire 
Mænd. _ Han havde dog _ hvad Vidneudsagnene gav ham Med
hold i _ i de enkelte Tilfælde fraraadet de xejselystne Menne
sker at melde sig. _ Olesen var Wlder det meste af Besættel
sen Afdelingsleder for DNSAP. og Medlem af Pru"tiet lige til 

Befrielsen. 

Snedkermester Gade J e n s e n, 
Thisted, havde overværet en 
Samtale mellem Olesen og en 
Mand, der vilde hverves. Olesen 

e I 
I Særretten i Thisted behandle

de i Dag Sagen mod den 55-aari
ge Slagtermester A. Olsen, Thi
sted, der har siddet fængslet si-

Thisted og underskrev Indmel
delsesskema hos Olesen, der hæv
dede i hvert Tilfælde at have 
bedt vedkommende om at betæn
ke sig. 

I havde da fraraadet Manden at 
lade sig hverve og havde, da 
Manden val' gaaet, sagt til Vid
net at det var et kedeligt Hver\". 

t 
t 

, 

den 5. Maj sidste Aar. Doms
mænd var Pottemager R. Kil'l{e
gaard og Arkitekt Jens Foged, 
'I'his ted. Landsretssagfører Lar
sen fungerede som Anklager. 
som Forsvarer mødte Landsrets
sagfører Rasmussen. 

Sigtelsen mod Olsen gik ud paa 
Overtrædelse af Straffelovstillæ
gets Par. 10 1. Stk. for at have 
hvervet Folk til tysk Krigstjene
ste i flere Tilfælde. 

Olesen kunde ikke erkende sig 
skyldig i Tiltalen, idet han hæv
dede ikke bevidst at have gjort 
noget forkert. JIan, der har væ
ret Slagter i Thisted i 26 Aar, 
forklarede, al han i 1938 meldte 
sig ind i nNSAl'. lIan havde 
fanet Interesse for dette Parti 
ved et Mode, idet han fandt, at 
Partiet var nationalt og socialt 
betonet paa den rigtige M!Uldl'. l 
1939 hlev han Afdelingsleder in
denfor Partiet, hvilken Egl'nsknh 
han havde d,·n!J. April 1!l40. 
Gam3ke vist havde hn11. ('fw)" 
hvad hun fortalt!', f1rol.psl(lt'~t 

m(J(! a1 hli"e Lcd fI I't mp1l havdCL 
"Higev,'l I.·holdt Stillingen, og 
(ler Mk(!le mgt n }lI;ndrinjf i hanA 

Nummer tre, der henvendte 
sig, kom i November 1942. Han 
hed Lund Ibsen og var en ældre 
,Mand, hvorfor Olesen ikke men
te, at han skulde indmelde sig. 
net gjorde han dog alligevel. 

Olesen nægtede at have hver
vet Lars Knudsen Hemiksen som 
af denne paastaaet, ligesom han 
iJd{e kunde husl\:e, at en ~I{and, 
der hed Aksel Mariuus Pedersen, 
skulde have henvendt sig. Han 
kunde kun huske 4, der havde 
henvendt sig, og ikke flere og 
nægtede at have sagt til een, der 
meldte sig, at det \'ar klogt al 
melde sig til Frikorpspl. 

Retten behandll'de dcrdtl'r 
det Tilfælde. ln'or (In .h'ns PetrI" 
Lar~cn, Ø~lm:'t 

sig til Olesen. 

havde h(.I1\\'llndt 
nol .lu·l,' i "In j 

l!).13. Larsen hayrlr YWl't't ba:t<h' 
pna østfronten og "estfront(ln 
nwn var Rlnplwt. fra dt'l l11l"11 Li

vet. 
I 1944 havde en Kaj Chl'islt>n

""n henvendt sig for at h1ive 
hvervet, men OIe .. n afviste ham. 
Grunden vllr dog il,ke d"n, nt 
han8 Butiksrude var bleHt knust 
forinden, men i nok "aa høj 

, 
han havde faaet. 

Vidnet havde ikke set Skiltet 
om Hvel"\'"Ill11g i Olesens Butiks-

vindue. 
Fru Gade J e n 5 e n forklare-

de, at hun handlede hos Olesen. 
og ved en bestemt Lejlighed hav
de hun overværet en Samtale 
mellem Olesen og en )land. der 
vilde hverves. Olesen havde fra· 

randet ham det. 
Endelig afhortes som Yidne 

Kaj C h r i s t e n s e n. der var 
fort hertil fra Aalhorg An"st. 
Han forklarede. at han i 1911 
lmvde henvendt sig til Slagter Ol· 
~f'n for at blive IlYervpl. men yar
bievet det framadet af Olesen, 
dl'r IUl'nllest afviste ham. Han 
ha\'de dog fnnet opgivet enAdres
s(' i Kohenhnvn, }wortil han saa 

lWllvll.ndt(' si~·. 
__ Et Yid",·. Aksel Marius Pe-

0,.,-,,'11. skulM derefter "ære 
mnctt. mrn var ikke kommet. 
h'orf"r Anklageren udtrykte On
s];e om at faa Retsmødet afbrudt 
til senere Afhøring af Pedersen. 
!~ctten trak sig tilbage for at 
d røfte dette Krav> men afaaI'de 
sene'" Kende! e om. at 
Mt skulde for\;!ll1et da mø 
fandt. at 
kunde 

d, 

Y 
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~~-1 bewnet PM~d~,~n~,u;·;;ti~e-ilEUldc: J 

19:39 blc\' hall Afdelingsleder m· 
denfor Partid. hvilken Egen~knb 

h ·d den 9. Apnl 19·10. hJUl 11\ c (le 
Gan.'lkc \'ist h:wde han, e r 

reme 
mod 

fog
den 

r--'-Ite protesteret Il\'lId han HU..... , 

mod at blj\'c Leder, men havde 
nlligtl\"c1 beholdt Still.ingen. og 
der skete ingen Ændnng 1 hnnH 
IndstIlling, seh' dn TyskclilC kom 
ind i [.nndet. Hnn nægtede pan 

Ik- noget Tidspunkt at hnve v{('l"Cl 
da )[edlem af ~A. ligesom han er
en klæredc ikke at. være kommet 
t~ sammen med Tyskerne hverken 
e;;; fOl' eller efter 9. ApriL 
e, Under Besættelsen - 19-11 -._ 
ai fik Olesen fivervekontor fra 

u-

-

-

i'" • 
.. -
-
k 

-
-

Sommeren 19~ 1. Meddelelsen om, 
at hlUl havde raact Hv(!n 'ckoll
~or horte han gennem Radioen, • 
idet hM tkke havde (aaet nogen 
Meddelelse derom forud. Forst 
senCl"e kom der skriftlig Besked. 
hvorefter han indrykkede An
noncer i de stedlige. Blade. sam
tidig fik han udleveret et Skilt 
om Hvervning, som blev sat op i 
Butiken, Det blev dog pillet ned 
efter flUl. Dages Forløb, da han 
hos Bcfolkningen kunde mærke 
en vis Mødvillie, Oll$!n hævdede 
at have protesteret øverfor s ine 
Overordnede mod at :faa Hverve
kontor, men mente iovrig1;, at 
h an som Medlem af Partiet hav
de Pligt tIl at tage mod B~til

lingen, ogsaa af den Grund at 
han havde underskrevet en Ly
dIghedsattest ved Indmeldelsen. 

~ nan erklærede dog, at h an pa.n. 
intet Tidspunkt havde foretaget 
sig noget ior at hverve Folk, li
gesom han kun mente at have 
overværet ect Hvervemode. IIen
vLndte Folk s ig til ham , udleve
rede han dog lndmeldelsesske
maer og andre Papirer t.i1 lnd
mc>Jdelse i "Frikorps Danmark" , 
medens han nægtede at have 
haft med W:l.ffcll SS at gøre. 
Med Tldell henvendte fle re Folk 

s ig til Ole!\ell, del' udleverede Pa
pirenw. som ogsaa i et Par 'L'i l
fælde blev returneret gennem 
ham. Den første , der meldte sig, 
var Poul Christen!>('n, Dr. Louise
gade. OleSt'n hævdede, at hun 
havde bedt Christensen om a t 
betænke RiK to Gange, fol' han 
meldte s ig, mf'n hun vild!> være 
Soldat og blev deL Olesen kend
te dog Ikke Chris tensenA Skæ~ 
ne, mcn hævdede ikke a t have 
tilskynde t Christensen til at la-
de sig hverve. 

Den næs te, der meldte s ig. 
kunde Olesen ikke huske Navnet 
pae Det var en Mand. der boeJe 
pas den anden Side af'Fjen it8-
lev. Han var kommet cyklende tU 

191'i l..a~ell U!~v\n .... ,-;:-=:-::;;-
. . . VI'dtfronlCJl 

1JIm Østfronten og I I . 
men \'ar aJuppet. fra dct. ml!< ,1-

veto , Christen. 
I 19·1·1 havde en Kaj . 

. f at blive sen hCllvendt sur or 
hvervet men Olesen arvisk' hEIm,. 

• kk den '1 Grunden var dog i e " 
hnns Butiksrude ml' blevet knust 

nok aHa hOJ 
I 19·13. 

forinden, men I 

Gl'nd Begivenhedel'Tle 
B fgt!I"C lInn hævdede, at Byens u 

fOI'l,<;nt blev ved med nt handle l 
'kk \'/11' kenForretningen, som l' e k 

detegnet af nogen sa~rlig tys' 
Handel. Han havde været tiI~udt 
Le\'ernncer til Tyskern~. 2-3 
Gange, men havde sagt ~eJ. 

Vedrorende K.."lj Chnslensen 
indrammede Olesen, at hnn. ha\'
de opgivet ham en Adresse l Ko
benhavn, hvor han kunde melde 

sig. 
Indtil Befrielsen havde Olesen 

været Medlem af Partiet , men 
ikke været Afdelingsleder siden 
19-1-1 . 

Vidneafhøringen. 
ChI', Lund I b s e n, del' som 

bekendt har l>aastaact at have 
kDlt for Hitler u nder de sidste 
Dages Kampe i Berlin, forklare
de om sin H vervning til Frikorp
set, at han havde ringet til Ole
sen fo r at faa en Adresse for at 
bhve hvervet. Olesen havde da 
bedt ham om at komme op til 
gig for at tale om Sagerne og 
havde her, efter hvad Vidnet 
forklarede, nænnest frarandet 
ham at melde sig, ligesom Ole
sen, der havde skrevet Ansog
ningen om at blive hvervet, kun 
havde gjort det. fordi VIdnet 
havde en daarlig Haandskrift. 

Lars Knudsen nenrik~en 
forklarede, at han vru- ble" et 
hvervet til Flikoroj)s Danmark 
af en Tysker, og 3t Olesen intet 
havde haft med Hvervningen at 

- .J . Anklugen'lI udtryku~ "rl_ 
l'vonUl I n . , t [aa Hetl;nJ()( et ,t ,rudt 
økl' om Il. ' 

Afhuring af Pedersen. til senere . 
,. lrllk sig tJlhIIY.~ fur :.t 

Pl'bcll af d 
.. f te dette KraV, men 82lg e 

dm K,.nde1se om, at I:t!hsmB-
8(>nen~ . . 

k Ide fortsætte, du man 111 "e 
dNS u "d d .• 

dl . l pcder,wns \ I nf"U S.lj{Il fIm •• 1 
d ,vc af stOI'l"" Be~ ydnmg kun e væ. 

hr s.'1yen. 

Proceduren ctJ! Uomml.'n. 
Landsretssagfører L Il. r" c n 

krævede I f;in Anklag(>~e Ole!'.€n 
d~mt efter Anklagesknftet, me
d'ms Landsretssagfører R a s
m u s s e n bad netten tage Ren
S\'ll til de formildende Omslæn
d'igheder, der forcla.-'l , og til Vid
neudsagnene om, at Olesen i aUe 
T ilfælde h avde fraraadet de for
skellige a t melde sig , 

Kl. godt 12,30 f .."lldt Dommen. 
der kom til a t lyde paa 3 Aal"S 
F ængsel minus snart det ene Aar, 
Olesen b ar uds taaet i Varetægts
fængsel . Han frakendtes almen 
Tillid i 5 Aal'. 

Erindringsliste. 
L.A.B.s Amtskontor. Tilsted. 

Sekretær Jerck. Aabe.nt hele 
Dagen. Telf. Thisted 710. 

Bvidbjerr.Lyn&'I Sparebn e Kon
tortid datlig fra !tI. 14-16,30 
Tlf. 7. 

Thiøted Telel'1'afstatioL Kontol'
tider: Hverdage Kl. 7-21, Søn
og Helligdage Kl. 8-21. 

ThiAted Poatkontor. llontortider: 
Hverd. Kl. 9--12 Ol" lS,30-17. 
Søndage lukket. Se rliae Helhe
da,e Kl . 8-10. 

Thiated AIIIt8tve. Kontortid Kl. 
9-12 o, 15-15, ... ·f. 108. 

'J'ItJ-ted God'llhped1tlOn.. Aa ben Kl. 
8--17 for Fraat, oda, fra Kl. 7-
19 for TI.IOdl . Tit. 292 

Thl"ed ÅlDle Arbejd .. nv~ 
"-tor. Kontortid dalhg BI. 

gOl'e. k f 8,30--17. Tlf 906. (2 U • . ) . Do m me r en: Jeg 'nn 0 1'-
r.·dboeparel... tor TIQ". I:oa-~ t..'l,n, at Olesen tale r Sundhed - ! tortid 10-12: Ol" 1I.SO 1&. 

Niels Peter Larsen ,I e n s c n 'I1Uste4 Mil R ! ... Aabai .... &i4 ba 
forklared e om sin H vervnmg, a t 1. Maj---31. Oktober laftl' n.. 
han havde faaet Spørgeskema undtagen Mand .. tn Xl. 11--1'1, 
ho.!! OleHen, som h avde udfyldt. fra 1. November-lO. April la ... 

Onadag Ol" s..ci.q IO. 14-18. Skemn.et . Vidnet sagde, l l t Olesen 
Tlf. 47.f.. 

frnrnadede ham at melde sig. ......",.. 
Thl·h. Tal .-P . ..O.tll lU 

Lothar J e p p e s e n forklare- (hele Aaret) Kl . S-U. Tlf. Il 
dc, at ban var Sysselleder fra De- Tolclforvallerea Ol" .... ahb? 
cember 1939. nan oplys te, at Ole- butont. Tit. 881 Told?PQaeL 
Bcn .... ar meget imod at fan. n\'e~ VLIIIZfIc pc M nlu. A'hp"uM 
vekontor og ønakede at blive fri .... : H'renl ... ID. t-1I •• 11 

11, Tlf. a. 
tor det . Olesen havde oven i Ko- • '1 •• N ..... 
bet været nedtrykt derovcr - ! hall ....... 
Jeg søgte at raa det ændret, men .. ' El Ira I 
forgævcs , Vidnet kunde ikke be- ... h" ... " 'I. 
stemt huske. om ban havde li- ." mh!11 'D 'i h" 'lU. 1 .. .. 

I .... KoatwtW t-l' J c, .. ... vat Oksen Bs*ed. om, at lI; r- • lf. .' ........ ___ ... 
vekonto.ret. var en midlertulia' ~. 

J 
I 
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Frigivelse af Ejendom. 
Dor ~r nu kommet ~feddelel!e 

om, at Fru Fred,øe. Ejendom, der 
JiVl(er indenfor Dra".bækfæstnin
l!"PnB Omraade Ol!" har været benyt
tet af 'fy.kerne under det meste af 
Besættelsen, er blevet frigivet sam
men med det meste af den .J ord, d~r 
hører med til Ejendommen. 



Ritmester Eilskou Jensen tilbage s, 
til Thisted. 

Flygtningeadministrationen i 
Thisted Amt har nu atter skiftet 
S"kretær. idet Premierløjtnant 
Amholz har overtaget anden Stil
lillg og er blevet afløst af den tid-

" ligere Lu'tværnssekretær. Ritme
s1 er Eilskou Jensen, 



Kl. 

en 
un-
-

Te-

,t. 

renee. 

Petroleums
rationering. 

I Henhold til Handelsministe
riets Cirkulære af 17. ds. vil der 
for Perioden l. Maj til 31. Juli 
1946 kunne tildeles Petroleum til 
Kogebrug i Husholdninger, der 
ikke har andre OpVarDlrungsmid
ler, til Belysning i private Boli
ger og Erhvervsvirksomheder, til 
teknisk Brug, samt til Sommer
huse og Week-end-IIuse (Ansog
ninger til disse skal dog indgives 
til den Korrunune. hvori Husene 
er beliggende). 

Skema til Ansogning herom 
kan afhentes pan Thisted Kom
munekontor 1\11U1dag den 29. 
April 1946 og skal i udfyldt Stnnd 
være tilbageleveret sanune Sted 
senest Onsdag den 1. Maj 19·.16. 
Skemaer, der Ikke rettidig er ind
leveret, kan ikke forventes be
handlet for senere. 

Thisted Bynmds Brændsels-
________ ~udvalg~. ______ _ 

Kreditforeningen af jydske 
• n , . 1 ere. 

-

-
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1-\\llu)'1 (Jnl. IIh'U: '\Ildl""ll~ !j. til'!' 
/011'1'1'>1'11, Hj1l1IJ1l'l!\JIlIINJlP: ";"ll.1I1 ~. 
1I111'k"IIII. :-;\"1'1111 All 1~)lhnU. I\k,~\'J l' 
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'I'f"ns 
a H_jl
OVllf-

k f H "_ ,- M,'H 
," 700{) ('ir ()lllhY(IlI1IU1'1I \'1' .'" I', " 

f';I'hnrdt I'~, 
fl:ll1dl'l"l1 <'IlInllll'l ,""d lilll1~t ~I\ MHtl', Nr, 
1"'I'~"ll, II,,·;I~I"II, 

"'kvt'j 
Allr, 

.,h;!r· 
d, .w, 

, Il hl", !orh'tlll...'ll't 0,11. :lkl1! IIIndi' IUHi Nulls{l1 Sh'{If ved L:UIl!s"llltull. 
St\,.I\II1I'11 11111.'111' .\:11' II hlt'\' ku."~p t ff f' o f f "iiI' 

, '\'Vll1l1j r ... hr 1'1' II ,<;,'11, ,.'" r 1', 
rt'f Ol ~1l11l Ih'/llll'll.' lil 'lIIill"I'IJI'11I',41. " 'm ' I l' I (:-I hl''' 
!Oll l'rkrH'I'I ... It'~ IIt'nhfl"I"lj" "Ii Il" IlJl' 11'11 NII'I'j'l'lll'll 1 l!.~ 1'1 II UJII, ' ",' 

f,' (' II" 11"11'11,11"1'1 llioL kl'll<ll uYlI'nhll Id allm 11 ...J •. , 

' l'I'illld i :, Aul', rOl'rl; hUIl i ::-rmIIlWI'I'1l 
1\I,l~l i :1 ~Jdl', 11I1II'dt' ).(jlll'l 'l'jwl(\'lll' 

FIYUllllllUUIUO fu'"lnder V. HllnhurI'nd. ~nl11 Iltlirll1'lIHII'I'1 (111 hl'Ynlhul'\ ;\!nl'itHl-
""rJ;lIItIIlUWld llti l ll,.ll':Ihtllwn ,hul' 1Il! l'it'Jof\pr i Thi~[(ld 

hufiftll ,~~l"idl Id 111 r.lllllI'n,' Ll'Jr"11t' !lnn :IPPt'lh'rt1(\1' til l,al1d,~l'l'tll'IL 
I 1"j,'rrlt,~hl\, lIjnrld,1.1 O.ll ,~\'(n~lm, dpI' i Uaat' ,~t:HIfIl'.~t\'rll' pllllllUl'tl, 11,1.11: 
'/"r "lII11I11N i:dl !lon h·,,,!tl· 1<'1 nel ml'd ,11'11 Yntlt'ill)l, :11 ~ln,rfl'l\ hil'\' 
1'111"" I.fljn'u I Iljortll:I.I n'lllll\t\~ i II I'tl, .. !t l lil '1 ,\:11'.' 1"Il'tll<"olt'l, 
""Il 'lil p:\u ~f.,ndi\JC nlUl.It1\\" Lt\lrl'lI 

1"j'\rnl~II'\' "'I~,.trli~I'UII /'I1\lltll\~ til 

I'n ~tflJ' SII/III,'llljl' \'tid 1"I'I,ll'fik~hnrJl, 'finglyste Rkoder. 

S,I/I'/tu IJllvllUfllJ I Kllt,rølh" .. 
I .'1 ~IIHIt. ,lPIl i \]ll'il \'I'II1\l)l 

II f)jI \ \'!llId~ :'in/orlll'ntllt! l'IlNltlll\' 
_ ulU",- ., .... -"'-

l"h:kl,l' Nlcl~ (,hr t'hdslt'llscn 1'1'00, 
Vor\lPIH'. III I~hd~l'l' J p, Munk, Vo· 
rup.I!", Ilt\{! MIl\!\ Nt'. :11 v, Vm'up"I', 
1{1Il!['1i1111l (mOO KI'" VlIl'dcrlng,;sulll 
3tJ(lO Kr, 

Odl' I 1 " 'I' 'l l I t I I, 

(HOn Kr" 1'.1 
H,;r .• kll'; 

And. t' Ar 
2ft l, lI11rdu 
800 Kr, EN 

(,or ,fl'n~ 

!\'l, ,h'n~t'n, 
(21), III H, .. 
KI" plus 
(lti,nOO KI'. 

Gdr. Fr. 
dl'r N, lIvl 
NI.oJh"t~ 
LUSI'IT 31,!) 

Rmnll\t' t 
!iUI',;h-d, p 
lbd., 1O,(l(l(l 

fhnd. 1\ 
Poul ::>. PI" 
NI', I li m, 
\1,000 h,r" 

Knwil'l' 
Am' l'ra',;! 
1;11 1I1llrlu 
Il!! I('\IIT, :.1 
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Politiet dækker for en 
Oummfsag. 

Del sker ., Heasya fil 

l!f'erførskaløreø, 
mea foJk ".r belllærket 

Aøbolde'øerae. 

Ved et dyatia' oll yden' 
sver/illl Arbejde er det 'yUede. 
Polilibeljenl -O. 8 j e , r e Il • a r 
Thisted, .t optrevle en .Ior Sorl
be ..... g med Automobildæk. 
beJdet b., .'uel Pil; nogle Dige, 
oe .f Hen'YD 'il S.gen. 

1'hisl.od 
holdt 

Vod t "Rnyat" 
I en ledig StlJlinK som Fuldmæg- .IV li:j 
af 2. Grad H 

Minefelterne pløjes. 
Der skal snart tages laf. 

Krigsministedel har i GaBr beo ;;cr~ rur 
itemt, at Kontrolpløiningen 
tidligere tyske Minefelter 8',. 

psabegyndea. Albejdel 
Oanik Minekonlrol 

Aarhus og loregaar under [ 
a' Ire Konlrolgrupper, der 
stationeret i Hjørring, Lemvig 

Pløjningen skal udføres al 
Krigsfanger, der fordeles i ?Iøje
ho 'd paa to Mand. De indkvar

og lorplejes i den Kommune! 
h\'or de bliver 881 i ArbejdE', mod 
en konfant Oodtg.uelse. 

2100 
Af 

Chr. 
holder 

nar 
holm 
serer 
kelseJl 

har Po'itie' _nuet Sagen hemme· 
'ifboldt. On,d.g Aflen Vir 

n .. el ... vidt •• t man .unde In
ho'de en .eød' 'Ibrihnt i Thisled, 
oe ud p.I N.tlen blev en 
Tjener, det arbejder ha. 

De kriølelige foreninger i Thi· 
.'ed indleder i Morgen det .Iore 

Sogneraadene skal snarest vælge 
en Tillidsmand, som kan Bælte lig 

Forbindt::lie med Mine-kontrollen 
i Aarhus og straks elter vil de 
Tysker~, der skal foretage Pløj-

der skal Bahne 
for 

Iller liere ningen, komme. C. 
Alle eventuelle 

rer, og der bliver lonkellige Oplrin 
Musikunderholdning. Kr. 

børen, .. ,et p •• Sengen. 
Trod. de" ., del elfem •• nden 

er .ivet ud i bele 8yen, hvem 
,.brlbnfen er, , .. tholder 

der Gudstjeneste j Kirken/ yed 

lit Kra. om, It Navnene .h' 
m,Uebofd ... 

/ el OrundlonJorh ... 

gm Eftumiddagen er der 
lor Byens og Omegnenlil 

~fIIocJ Tjener .. , "' bln havde mod. 
..... Cl. 1000 Kr. If 
iii .. k.be oorle O.k Jor. Sømand til Major 

J'obribnltn forkfarede, "' han 
ilH rid ... , hnd Pengen. 
........ IL 

Tbløfeddrenr, der drog ud 
SOlD I/o,/eo ... lr. veo~e, 
b/em. DIIIt: Kora nu frem med Sand. 

...... i ••• det /or Iff. de 

..... / "d. H. H., "' hIn for 27 Alt .iden lorlod en 
M er Qbt 0 .. 1 Thi.feddr.ng øin 

1',: ler /ormo"er, •• de. var HIn ylt pllmen,'re, e' Skib oe 
"'0 l. fumlede .ir i oOl/fe Alt pao Vor. 

ml: Del er 1I08e' mertef/,. / f927 h hj o. .... Ind...,. Dem Vlt an em 
... .. d •• 1 me Pli •• kor' Be'./I, drog IlIer 

"., d. ikke hlll ud or bf ... bolle i 19 Alf, indliJ 

------

i forelIr. blnkede pil 
r.n. ø •• ltb..... If. ho. lin 

.... I" .. rllajdlt Cl\r. 
Dr..... II nu 41 Aer 
hil! It Mljor I Amerl", min min. 
d.r m.d .ine milde øjne o, .ir-

vil gennem Minekon
blive udredet ved 

ministerieis f'orBIIBlallning. 

N •• olde'erhJem.-Be.'vr.r. 
Fr. J. Maj kommer der ny Beøtyrer 

Soldaterhjemmet I Thisted. MIssIo
nøer Aleleen fralræder, og Bogtrykker 
Hjalmar Jenlen, Koldby, er anlagel I 
Stedet. 

Turistforeningen ud. 
Konkurrencer. 

De reider fOlDS og Tu,lst· 
10Dvealrs. 

Turi,t· og for,kønnel· 
ud.kri.er den I. Maj 

el Paf Konkurrencer. 
Man er ulill,ed. mrd de mange 
billijlr Turi,I-Souvenirs, der tylder 
Butikkerne, o, .nlker nu Poralla 
iii Tin, .1 mere kun,'nerisk Væ,di, 
.om url.lern, hn hov. Po, • 
n"elll li hjem 
er ndrlnl i 
D" er In,en 
KIt,.'e" den 

20 Kr. 



OK ~ua" vj: """u ........ 
0ater Vendel, d ~ n 21. April l!:l46 

P. b V. 
Itll Marius Laursen. 

Auktion. 
Eller Begærin,li!' al Kommilsio

nen lor særlige Handeh:øager bort 
sæ1f,tes ved Auktion, dtr afholdes 
i Vandel Magasin ved Vandel SI 
TI,.dag d. 80. d •. Kl. 14,80 
el Værkstedsskur 22 1/, X 2'" m, 
-en W. C Barak 4'/, X 41/ , m, en 
Badebarak 7 X 4 m, 3 Stalde 6 x3 
m, 4)(4 m, 38/ .. ",(2 1/, m samt 3 

~ Skure a 6 X 4 m. 
Salæret 10 pCt., Kredit 14 Dage. 
THIST~D. den 27. April 1946. 

1141 
Bjerregaard, 

Auktionsleder. 

Begravelser ordnes 
af pena. Klokker C. RIIS. 

Veetergade 27. Tlf. 61. 

Søn 

K 

KI 
KI 
KI 

Mon 

KI 

Tale af I 
Pederl 
Mi~8ions: 

K. F. U 



KontNIpJøjningen 
af :'1inefelterne. 

• 

Der opreltes Min~~onlrol-Sla1i"ner 
i Hjørring. LemYig og Dksbal. 

a!" be ~t, at 
:r. -I -j ''Z r '}r~ 

'r:!,' r-".::i a.:J-.K'Æ:-nd~. 
,,.. . . d{->!'!agt Da t:. 

}..;;r. ~' Jfi l'Jg i" rv~!" 
.• , trl:- K6! frf) ;.p"UPrler, 

" l'':.'" i H;ørr: Jgj L(i:ffi
bøf • 

J.I" ø;n l ~(." "'.al udføtw. al y kp 
Kri';o-".11 ;;: ro. II! r f.rndf· VØjPlVf i 
i-M 2 !J.a1tld JJf~ Hulkt, :Jr1J~!"(."!5 erI{ fOf
fJ,'!}1II:; ! ,j(;fi K t mlIounl!', .or d~ fd
"I.'(r .:at I Arbt:){Jf'!, m~ df'r~ V3"~rtef' 
-j fa.a dl,...,', 1 l n KJJ. 'tan (JI(Jd .gø

r'· . l ~r ,jf; 121 :":'1' (-!tf': 1:ø;, a j~ 104-
LS:U '.1"'),- .. ~ to _;{ f6T, 

~..r:n: Td,;;11 '~~ d" K(f.'Jl!.fl.UD":'f,. d"?r 
,,' ~ 1Qt"~ t I' lØj", .'.l. """ 
IS ar nand1 0m 

1:6. n ~ ~ ;{ k'· moo. ),fJ-

, , 
"'C '"' IJI!; rakA S?f !J!, 

{'r(; ~or--c 6~a1 r r,::,tag~ 

Hurup og Omegns L~ierforenin!l 
hf)]t (.sf~' th (II 

I 

:ml J IJrmand hll.- / 
,..' l:ri· 8", l' t Er" d 

n~ jl!(,hurJ 

Størrt; Sortbørs-Sag 
under Opklaring. 
3 Mænd fra Thiofod fængsM. 

" T l'N' 

\ 

I0211 far 
I So;! 
om BP'Y 
h; 

I.a: 
om \' l Spor. 'lIlaa I b 
(J~IiStan4 f!Jr K ... mm llf'af 

To Løsladelser, 

IHUJ. P')l (~' r_ .f l 

Sør~ ml K r(J;! k 
rl ~~j ~fJ!der'4"~. d!?T 
8 '.ll..u. f ,. J 

T'" • Fl rmar 
.J. Jb li 

lk • lb, . J ~. 

8JTfi 

f ~J d·"Tn r• 

D(Anm~ 
~aa. nu-d f ' 

1.«; l3.d 

r 

• 

-

-
-

K -
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Cem,ellt-Dæknings
gravene fjernes ikke. 
Ku n flv OI' de er meget gener ende, . ., . 
~an der gives Dispensation. 

Der ('l' tl"lIfft::l Bestemmelse om, al 
de ca. 6500 ct'men!C'I'Nle Dfpkning.s
gr'Q.w;dcr 1:'1' blevet in(lretlct Landet 
oyel', skal bibeholdes indlil yid(>rc, 

l saaledes a"l de klln fje-rnc;;. In'OI de i 
sæj'lig Gr'ad voldC'I' Gcrir. 1{idtiJ er 
dei· gi\'ct 'l'illad('l~e til Nedln'ggelsc a.f 
mellem lOn og 200 Dl1.~knings!~Ta"e, 
og Udgrflenic har holobC'1 sig til cn. 
1800 Kl' ]ll'. Gr'a\', lnr1MrigsminislC'-

• • 
1'('u har' .ind:-.lil.1cl til Finansudvalgel, 
fLl 8lal(>n belal('J' dl' ni Tit'nrlN!C'!c af 
Udgif('t'nC', mon s Rps[('n afholdes M 
Koinllluhen. 

I Tltist('u er knn fjel'nel en enkelt: 
a[ Ile C(lnlC'ntC'l'cdc ])i-l'knillg5.gl'R\C, 

nemlig Dfpkllingsgro.von j)f)..a Hjul
torv, ffi('ll (\1'1' kan nok YINC andre af 
(lisse GI'H\'O, dpI' ligget' Sl<'llll i YL'jNI. 
Dr'L Ol' saalodt's 'l'ilIældpt 1"IINl Dæk
uingsgl'uven vt'cl nmgslm:!kvej NI'. 70, 
fiom ('l' l1If'gpl gOlll'l'enrlo fOl' Ml'kani
hl' IJt>nningsc!lls Urlvir1<,1scsll1Ilncn' 
Der hal' H.l'!"rt, inc!"pm!t. Ans;ogning 
om Tillar!I·1s(' hl at run ]1!\'knin~~gTIl-
ven :'lJøjfd, m('l\ OpIY~l1ing('rne val' 
ikke tilsl l'Il'kk"lijto i fol':->\(' Omgnng, 
OgslHl Cl'!JH'J1\rlll'kllLI].!t'''.!tl'ClY('II, tiPI' 
ligg:r1' 11111] Kil'k(l.!{f1fIl'd~jordon I~{,tl IH 
Hhmlbol'}.(\'l'j, kan hliw lllrj.{f'l gPllC
!'P1Hh" dil rlpl ~OJl\ hpkplll!t ('I' 111'll-

8iglplt fil swll{p lIy/{).(t',LtI'ullI!r hl'l', 

Ogsna nll'l(tling~HI';\\,(lll 111Ht lI nl!'l 
Thy:.; nrllJlll IllilIl l'ilkld'rl V1Hllf'~ Ij(>}'
Jwt lil ,',iII '!'id, 

Rf'lv/\ Fji11'llpl.<lpn fl r Il" ('II!1wn!Pl'(·dp 

l)i/'knilll!,<.lgr'nvl\ !'r oJ{."nn lInJeI'1 IIf pI 

m 

" D 

, 

I 
I 
J , 
, 

I 
I 

\ l 'rl/bh'"I, l 11r/'1'1 1,'illd hVI\T dl' \ig~~:r'r I 
t . IH!'!" Dl'1.nggi·ldC. hil IllgPlllol' j Au1-



horg lllener al have func1f\t en Løs-, 
ning, idet ma'! vod aL fylde Dmk- , 
ningsgl'a\'C'ne med Vanel hinctl'er, aL . . . 

, Spl'ængs t ykkcl"nc fra Sprængningen 
slynges vi rlt omkring. l 



Marinevægteren fik Straffen nedsat 
ved Landsrelten. 
Al'bmd. Chri.!fan HeT'Ju[Hrn 

fra SeJd~ j Salling var verf 5a-rreH';n 
j Thi;-,tNl idømt ~ Aars FfJmg3el og 
k"ndt uværdig til almen TiHid i 5 
Aar'. fordi han i Sommer{-n 1 H'l-.'3 ha\'
d(~ rorI'p.llf·l rfj~nf~.~te i 3 Jordr., r]praf 
1112 .... \laaned i Thi;"t(~d, 80m unHnr
mrI'f'>t og hc\'æbnet tysk )'farinevæg
t(·r. Han appe!JprN)p til 1.anr1.~rf"tfpn. 
hvor han undskyldte 5jg m(~I. at rJf-t 

- var j en arb"jlblø. Periode, han hav- _ 



de ~{lgl Arhejde hos T;·skel'l1e, og han 
l1"c",d", del drejede sig om CiYilarhej
de. Da han hley klar oyer, at det ikke 
yar ciYilt .·hhejde, sørgede han for 
li luli;:;,t muligt al slippe ud af det. ' 
Han han]e fra 19iD yæret ~[edlem 

• 
af DXSAP. Landsretten nedsatte· 
Sf raffen '.il Fængsel i :2 Aar. 
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II,. I, •• "vlfH,III " j Ijl~I " r i ... llill fJ~ 1111, 
mIlli lIllInIt /\fum "'bIl 'm ,lil 
"litHtt 'tlll KUJl!lhl11l 

I '.,01"11 l,,, "I'!! l. ~I 1';"l'ih,I·,li'jOj 
II, ol" "'H"'" 'r\ h'l ru "I I" 1\ ,1, lild 
\(tI',1 II, 'I" rUl ,,,lill i 11,",11"1 1011 
,\,,11"1111 .~'I!II1I' Inlllll Hil 1'1 .1,,1' !,f' 
'dt 1',~r"l!lll1lr l", 1'111 hl ~I")!"';!I" 
'h :ht i!l~d 1,.11 11114.111"' 1\, 111'1 II' 

,t1l"'II' "11,11111 l~. 11'~!!H'.II'I'" n~ 1"11.1 
1111(1"·!lI''1I~J,·t'r'!! lilli, 111. 11"I~lillt'l 
III "i"nl) ,ltlh"h!,II, til d". !lllli"lidl 
III ~" "li I .,j'lll,iu" I,nn' '1,(1 It, r"l' 
IIH'i"1 1'''''lhl!llll!1 11"41, ,~IIIII '1IIII,'ldH 
h", \'11"1'" '1I,l>rI Ilh "VI'III" 1",jlll!!l.,!!I" 
11,,11' 

IIf I,·, 111'11" h"ulhfllu" ;! I, II ti III ,fl, 
1\01"1"- 10 11'1 111". I1pl\'llI'1' II1I1I \',11 111 1'11 

'·'lH"!~I'. ,(Ind!''! III" i1-k,1 ! 111"'~II'11 
,'nll It, ,IN'I",,'. 11r'1 ~1"'l!tIl'1 inrl !In 
(11'1 I'''!lnh 1(1l("1t"", I. 

J '''1' ytl I tq I 'til' 'I' nor",ld,'. />Iu'<' 
1I.,,(d.,,( IH IplI.IIINI ilr" hiN' \"1"1 t;" 
/>lnlnflH! '1111',."1,, tll/I"" 'I\!I;"I"" 1m 
Ifld "11111",, '1I! 1 lir. 11\'fj~!!, 'I iH,,,III!' 
j,,, . .,. 1-(1"11'111' ~~h,Or", III Vill" 11l'''", 
I'/,I""'lh' /11 "1'1' IL~, klll1 hllvp tl'",,, 
"Ih flf"1 It,,' I:,ol"hrlll' '''111 11<'1' I 
n" \,1111,,1111'11 ,d (111:,_ d" Itlt or'l IH' I 
II ·1' 1:,ill"/1lI 1l/'IIV1111l" /11 f"l"Iu,l" 
.\1111101, h'lll1l! d" 101 ri lin" \'tI<:1 Ul! 
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N"III!rhll,.u IIJI 1.11111Vh!. h~I\I' 'Vi rtk drorn 
.1""ll<:rol, t'i; tin 11t'1' ",II 1i.!I~~,' ItH'I!. 
kOlli 11,'d"III' til),J1l!u i d" IP!!" 11,,'n 
,11'1 III',!! l'ltlk 1IIII "/!"'1Il 1(!fl'Y'" I';r 

Ilt'llldIHf, 111"11 111,1 kllll J1I IHlt 111 11'" 
r'll Till! "I 111'dl> 

'Iv.~r'I!I" hl'"hlu:I'iI(III' "J.''''"' i 
,III 'l"ld 1\11111'/' It j; '\111'/11'1'1' 

,JiI, Ilnl -'xnJt' l VIII!'" !,,'dml"11 
t!I~\ II! 1,'0)), "!uv "'I,,url<ll" <lllvlllH 
f.,I""l'III' I 'JlIli Illl'l III! ,tf 'I f 'k''!II'', 
"hil I "I,II'III1t1I" 111",1 IIIWI'l,.!\!· 1 1111 1111/1, 

'Y""!U'I 111 111 114".\,1'1''' 111'11''1 1\.II1'I1111J 
I II", klll!' lilI' .11111 \1"11 111' 11'1 I l j~4" 
II, <II' I'r ~I!IIHIII'f Irll"'I!" III II" n-III' 
(;.II'rflu"ull IHI"I 01111"4" ViA! ~II/' (1M 

l ""1/1,. '!'IIL,lrl " ir" IIll1l" 111"1/ ,111111, 
/11( Imul" II I 111 hlllv flll1,ll,1 l ."\11 r 
VIllIIIIIlt IO' 11,llIll1"IIIJIIII, 1111111 111'1 /'I" 

1111 IllIdl'(1 IJ1,,1~1111' 110'l'l"I""HIIO I1j', 

III 111,d'lI11 '111t v 1i11"''''I'IlIVI1! 
filt hl'llIl 1111',1 1\II/11'1111'? I 

' ,III II, III 1111 \ IlIdl tI"1 11/11(111 
~llkkvJ: ;", IlIi H h,,~ IWI,III1,,"l J,J,. ~ 
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statn ing~<:;.krav Æra Kaneejere bL a. i 
Tlhiste.d, Tilstod og llhorsteil. De,"
"den er der o,g,qaa f·orsvundet en De] 
Motol1køretøjer i Amtet. 

- Der er endnu ikke nr>gpn O;lgo
relse over de samlede Erstatnings
kr",'V? 

- N oj, en saadan O'Versigt 'VH næp
p .. !kunne foreligge før ben paa Soon
moren:. Vi Æaar stadig nye Sagor I il 

- I J)~.hanclling, og saa længe det er Til-
• Jæl{let, kan der ikke ~orolages ['Il 

samlet O![JIgørelsB. 

, 

, 
• 

I 

• 



Større S.,rLb'Jr/i·Sag 
under O!lkJarin/l'. 

:3 M,cmJ ffCj Thj<jlf~d f;JJllU"I,}t. 

'I'" """1 "', I 'I 'I 11I1f' )'11 lIn ;1V;, II~ 

Tbj _lfOd 1;'iI,{J'II' f'/" 11,,\',·drJw·nd j Af 
IWII rJ, ,h,,, 0/1./;111' j {[;llId(.! 11l/.d ;!;~ 

;JIII'II: flp_ 

kllll IJ~ ~,ilrt (kj H~.r. J'II't· yd,.di/.:'"JI' 

(JpJy !Iiuf!''' / j.-jj,·J1Jik
' 

[,I, /W'II fllll 

I ~ ,It,." bil "1/"\ IH ,·Jl lull lwlt 
rl"f) !1. \II'J, dahl-II!' li,W Ilhl,.,. 
liVI') (I,· 1)/· ~,III·tld urllfil/PI', IJ/'I" f'llll 

bUt! "f 1"li A,!JI.j!I, {tJI 11'.!di, '! , 



-
AUKTION 

Efter Begæring af Kommissio
nen for særlige Handelssager 
bortsælges ved Auktion, del' af
holdes i Vandet Magasm ved 
Vandet St. 

Tirsdag den 30. ds. KI. 14,30, 
et Værkstedsskur 221/2X21,'j, m, 
en W.C.-Barali: 41/2 X41j:~ m, en 
Badebarak 7X4 m, 3 Stalde 
6X3 m, 4X4 m, 3:!!IX21/2 In 

samt 3 Skure a 6X 4 m. 
Salæret 10 pCt. Kredit i 14 

Dage. 
Thisted, 27. April 19'16. 

Bjerreg--clard, Auktionsleder. 

D. F. D. S. 
M/S "Jens .luhl" laster i Kbh. 

forv. 1. "laj. Fragt- og Returgods 
modtages hel' 4. l\Iaj. 

Vandløb\!t Ræhr Sø i
Hallsted Mølle. , 

Generalforsamling afh. Tirsdag 
den :30. April KI. 19,30 hos Lau
rits Bunch, Kytorp. Sædvanlig 
Dagsorden. 

-- . -
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Stor Sort Bøn Affære med l 
Bildæk under Opklaring 

i Thisted, 

To Løsladelseskendelse!' ved 
Retten i Thisted. 

øse Del' er foreløbig anholdt 3 Mænd, 
I der alle er fængslet til 9. Maj. 

For Retten i Thisted fremstil
ledes i Gaar Jacob Hansen og 
Chr. Pedersen, der for kort Tid 
siden blev fængslet, sigtet for 
Dokumentfalsk i Forbindelse med I 
Sagen mod Firmaet Jensen &' 
Krogh. Anldageren krævede for
nyet Fængsling, hvorimod For
svareren protest erede, hvorefter 
Dommeren afsagde Løsladelses
kendelse. Anhlageren fik dog 
Kendelsen afsagt med opsætten
de Virlming, men har i Dag ef
ter F Ol'handling med Kriminalpo
litiet givet Afkald herpaa, da Po
litiet for Tiden ikke har noget 
imod, at de to forbliver paa fri 
Fod foreløbig. De blev derefter i 
Formiddags løsladt. 
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Ordenspolitiet i Thisted be
handler i denne Tid en støn e Sort 
Børs Affære med Automobildæk 
og -slangel'. Af Hensyn til Poli
tiets Arbejde med den indviklede 
Sag hm' vi hldtil ikke meddelt no
get om Sagen, ligesom dette og
saa i Detailler vil være umuligt i 
de første Dage. 

Hidtil er der i Sagen anholdt 
tre Mænd, deraf de to bosiddende 
i Thisted. Den ene af de anhold
tE' er en kendt Mand i Byen. Den 
.. t A h Id I f d St d Kreaturopkøbet i Hurup 
,ørs e n o e se an t e Ons- var j Gaar tilført 117 Kr eaturer 
dag Aften, og samme N 3/t blev I og 21 Kalve. Til Slagtning solg
del foretaget endnu en Anholdel- tes 18 Kreaturer og 8 Kalve, til 
se. Begge fremstilledes i etGrund- Svejts 60 Kreaturer, Holland 30 
lovsforhør i Torsdags hvor den Kreaturer, Frysning 8 Kreatu
ene fængsledes t il den 9. Maj me- l'er og til Esbjerg 1 Kreatur og 

, 13 Kalve. 
ccns Anholdelsen over den anden 
oprethold tes for t re Dage. I For
middags fremstilledes denne igen 
og fængsledes t il 9. Maj, da der 
var kommet nye Oplysninger 
frem i Sagen. Samtidig :fremsW
lPdes den tredie Mand, der var 
blevet anholdt i Mtes. Ogsaa han 
fængsledes til 9. Maj. Sigtelsen 
Jy(]er frJr de to a nholdte Thisted· 
hry,res Vedkommende paa Sort 
Bør!' Thlndf'l og Meddelagtighed j 

Ihelen, mNh'lls Si )!tJ'I ~('ll ror den 
IrNI;'. llT,h"lrlfl 's V,.,)l<omln('nr!e 
lyder 1,m\ S" l't H~ll"ij Ilnndd og 
r ( ,.r, 1", .. ; __________ _ 

Marinevægter raaet Straffen 
nedsat. 

Arbejdsmand Chr. IIerlu fsen, 
Selde, var ved HetLen i Thisted 
blevet idømt :\ Aars Fængsel, ror
di han i Sommeren 1!H3 i tre 
Maaneder gjorde Tjcnestp Rom 
Marinevregt"J' i Thistl'd, og des
uden fnlkendtes han Rettl'n til 
almen Till id for heHUll1dig. 

Ir "rlu f Hen appell,' r"r!" til V,,· 
slrc T,llnrIRr"t og Hliførte her, nt. 
hlln vnr fmlmlld\.. d" Kontrak
tf'n tlrllnh, id,.\. d,,\. j ldw ,lrejNle 

__ , .• ~ ",i u iH 1\ l'hn..-1/ Ilf' Lanrl 

l 

r 

-

-
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~ 

j 
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Ma,riDI'Tæzter faaet Stnffm 
ned3at. 

A.rbeJ1s::-.and Ch ... Hetlufsm 
&!de. ,-ar .ed ?æ:!.en i 

• 

b1f: •• ~,; idøm:. 3 _~ Fa ... pel, for
Ci ;:a:, i Sollimenn 1943 i we 
II xmed..."l' :;( orde T j .. oeste $(jDJ 

}{ar..n~yæg-..e:r i This·ed. og de:;. 
cGen frak..ond",s han PoÆ-tuon til 
almen T . f'lr bewuVlig. 

He'lufs.... apr ... !1PI'OOe Ve-
stre Iand .. l'et og anførte her at 
han .. ar !Ja!.raM da KOlIbak
trn udløb, "kt dekke drejede 

. g OID ch'llt Arbejde. og I ands
retten tog Hwsyn til han. 1" r
klaring og 2 
Aars F 

, , 
I , 
I 

, 



Afviklh'K af In' 1<'lygtniIlKI'II'j"j-, 
I G/lI11' l'Iyttl'd 'H Ilt' I.Y~k<, 1<'lygL. 

nillg(' Cm [."(' III' 1<'IYA'tllill~\'l'k.i"l-tl(' 
i 'rhiHLlId Amt til Hild"" SL0d(',' i l 
l ,:ul(llIL IkL dn-j\'1' Hip: Olll 1<'lygl
ningoll(\ 1'1'/1 Svittl\!oy, 11,IO,.ldl\l np: 
F.llll"'iI~I,-v, (lA' r",l i DIlg' vil L<'j. 
nul' H!1l1l IOllll1H', San vidt vidl'H 
(\I' (\l't '-Ild 11 u ild\(· H I'gj tII't. lt vm' 
vidt Ll'j,'(\,W hdl Himl ,"-dl'l'gR'PH 
olle,,, d",. Hl\lIl IllIlI,nl" 11\' (' KOllli,,-, 

~f(-lll<\,' I"IYR! n i Ilif!' III SI "d 1'1 , 

t 

( , 

j 

.r , 
, 



Stor Sort Bør. Aftære med I 
Bildæk under Opklaring 

i Thisted. 

To 
IlAotten I 

For Retten j 
ll"CIes J Gnar .facob og 

Dcl' <,r foreløbig anholdt 3 Mænd, Chr. P{~dm'I'«m. der for Tid 
J der alle er fR'ngslet til 9. Maj. siden blev fængslet, for 

Dokumentfalsk l med 
lb· Ordenspolitiet. i Thisted bc- Sagen mod !i'innaet & 

hundlel' i denne Tid en storre Sort Krogh. Anklageren krævede for
Bors Affære med Automobildæk nyet Fængsling, hvorimod For-

svareren protesterede, hvorerter 
o~r -slanger. Af Hensyn til Poli~ Dommeren afsagde Løsla(leJseg.. 
tiels Arbejde med den indviklede kendelse. Anklageren fik dog 
Sag har Vl hidtil ikke meddelt no- KendeIRen af!illg1: med opBætten
get om Sagen, ligesom dett.e og- de Virkning, men har i Dag ei
sna i Detmller vil være umuhgt j ter Forhandling med Kriminalpo-
de forste Dage. Ilitiet givet AfkaldberPlUl, da Po-

. . , lttiet for Tiden Ikke har noget 
lIldtIl er der l Segen anholdt imod at de to forbliver paa fri 

tre Mænd, deraf de to bosiddende Fod foreløbIg. De blev derefter j 

i Tlustod. Den ene af de anhold- Formiddags løsladt. 
te er en kend t Mand i Byen. Den 
for.te Anholdelse fandt Sted Ons
dag Aften, og samme N at blev 
de. foretaget endnu en Anholdel
se. Begge fremstilledes i etGrund· 
lovsforhor i Torsdags, hvor den 
one fængsledes til den 9. Maj, me
dens Anholdelsen over den anden 
opretholdtes for tre Dage. I For
middags fremstilledes denne igen 
op.- fængsledes til 9. Maj, da der 
var kommet nye Oplysmnger 
irem ; Segen. Samtidig fremstil
ledes den tredie Mand, der var 
blevet anholdt i Aftes. Ogsaa han 
fængsledes til 9. Maj. Sigtelsen 
lyder for de to anholdte Thisted
bæres Vedkommende paa Sort 
Børs Handel og Meddelagtighed i 
Hæleri, medens Sigtelsen for den 
tredie lmholdtes Vedkommende 
lyder paa Sort Bors Handel og 
Ilæleri. 

nele Sagen drejer sig forelobig 
• om omkring en·::lnes Dæk og 

Smnger. men det er slet ikke ude-
lukket, at der kommer mere frem 
under Sagens videre Behandling. 
Det kan ikke undgrulS, at der vil 
blive indblandet endnu flere Men
nel:ikcr i Affæren, der" har sL.'U\ct 
rum i nogle Mrumcdcr. 

Kreaturopkøbet i Hurup 
var j Gaar tilført 117 Kreaturer 
og 21 Kalve. Til Slagtning solg. 
tes 18 Krealurer og 8 KAlve. til 
Svejts 60 Kreaturer, Holland 30 
Krcatw-cr, Frysning 8 Kreatu
rer og til Esbjerg 1 Kreatur og 
13 Kalve. 

Marinevægter fanet Straffen 
nedsat. 

Arbejdsmand Chr. Herlufsen, 
Selde, var ved Retten i Thisted 
b'evet idomt 3 Aars Fængsel, for
di han i Somm.,-en 1943 i tre 
MasDeder gjorde Tjeneste som 
Marinevægter i Thisted. og des
uden frakendtes bao Retten til 
almen Tillid for bestandig. 

Herlufsen appellerede til Ve
stre I.andsret og anforte her, at 
han var fratmadt. da Kontrak
ten udlob, idet det ikke drejede 
Slg om civilt Arbejde. og Lands
retten tog Hensyn til bans For
klaring og nedsatte Straffen til 2 
Aars Fængsel. 

SS ~\ar~ 
Fru Heh ig Sørensen. Dragsbæk

vej 30. Thi!lted. fh. Sperrinj:!, fylder 
pall Tir~dnft 85 Aar 

2!'i ARr paa Hind~('l~ 
l-_____________ ~_ 't:' .. ".--, .. t- .. ~ Pø pr il~ !I(>n haT 1 



A. O. Arentsen. 
• 

Auktion. 
< -, 

" 

Efter Begæring af Kommissio.. l 
nen for særlige Handelssager J 
bortsælges ved Auktion, der af. J 
holdes i Vandet Magasin ved. ' 
Vandet st. • 

. Tirsdag den 30. ds. Kl. 14,30, 
• - et Værkstedsskur, 22!f2X2l,4 Dl, 

en W.C. Barak, 4J12X 41/2 m, en 
,r Badebarak, 7X 4 m, 3 Stalde, 6X 
... 3 m, 4X4 m, 3%X2!j2 m, samt 
c- 3 Skure a 6X4 m. 
1- Salæret 10 pCt., Kredit i 14 

Dage. 
Thisted, 27. April 1946. 

Bjerregaard, Auktionsleder. -
• 



...... --_.e'. _. '~KI;W: RoyaltNllret: .ue røoe I:!nge". 
o j Klitmel· Dansk SabotørfHm. 
iling til Køb- Kl. 00,00: Nye Artister l 
der .med- i hallen". 
Ret til Ud· 

.Markeds-

Drikke., D. I'ralerniserin~s _ C. B.er anholdt. 
!'J!Jlemmlg i 
} af Læserne To tidligre G.B.er ved Flygtninge
Der var Sæt- lejren i Lyngs, E. Søndergaard, 
:lmet i Tan- Hørdum, og P. Thomsen, Lyngs. 
'e Havboer blev j Gaar anholdt al Politiet lor 

Pru Kirsten 
32, i 25 Aar 
l Pru Grave-

s Møde i 

ncessioner 

d Bombe-

angement 

fraternisering. Ved Anholdelsen 
opholdt to flygtningepiger sig i 
den ene C.B.ers Hjem. C.B.erne 
idømtes i Dag IO Doges Hefte. 

Radioudsendelse lor Thyboer 
i Aflen. 

Bogbinder Gravesen, Thisted, 
der har instrueret Koldby, Dilet
tanternes Opførefie af Han. Bak
goards Skuespif, .Størst er Kærlig. 
heden, lit i Dag Kf. 13,30 Tefe
gram fra Statsradiofonien om, at 
et Uddrag af Skuespillet opføres 
i Radioen i Aften Kf. 2 t ,20 under 

tiagerm. .....1'1.. 

paa Matr. 
Esk. 1400 Kr. 

Enke Otto 
Alfred Pouls~ 
l au m. ll. H 
12,000 Kr. 

Gdr. Jens ~ 
stensen til 
Skjoldborg, 
gaard, Veste 
øre 45,000 Ktj 

Landsting 
gaard til Re 
dum, paa 
10,000 Kr. E 

Hsr. P. C. 
Fru Vera Eb 
paa Matr. NI 
Kr. Esk. 12,0 

Gdr. Johs. 
Cbr. Hansen, 
7 n Skyum. 

Murersv. ;. 
peringshdl. 1 
bjerg, paa ~ 
20.000 Kr. Es 

Geir. J. C. 
Karl Lynge, . 
sen, Arup, p~ 
Arup plus ~ 
tion. 62,500 

.Maanedens M8s:g;; .. ;.;i;.;" ..;·.:.... ________ _ 



. " • 
Iii MlssioDS-

i Thi
ved el Møde 

hotellel, havde 
il de tre Sam· 

med en Pelll~ 
en, hvor Mis
m prædikede. 
'nestævne paB 
D. f .• udmær· 
Ilede el Psr 
'ar Oplrin og 
lalte om Indien 
Kina. Kl . 16 

U_d ........ J...~ .. 

To Løsladelser . 
Bogholderne Carl Jac. Hansen 

og Chr. Pedersen fra Kørselskon
toret pas Havnen i Thisted, der 
en kort Tid har Ylerel under 
Arrest, blev løsladt i Fredags 
efter at Sagens Tr8ade el' ud
redet. 

.,Um'Jordenu •• Jler med H •• te. 

.- -.. . -.-~. 

slukket. I ' 
det med sle 
Brandvæser 
og ø.f den 
to Sprøjter 
Vand , rykk 

Pra Skole 
Skolediu 

Amt har 
Valborg I 
Skjern , so 
derhaa S 
Bmll Vllst 

Damperen .Limfjorden- anvendes i 
denne Tid til Tranøport af jydske 
.. UNRRA.··Helte til Polen. 

deolærer ' 

Restaural 
Pr. \ . 

normale 
Lukketid, 
Pormand 
Beværter 
taler, ka 

MuslioKeskaller iii Sverrig. 
Den første Last MuslingeskBller 

er i Lørdags blevel .fskibel fr. 
Nykøbing iii Oeleborg. 

• 



d ()~ Tlradøg 30. dl., b~l1;e 
Pigen, er Ira Kl. 22,30 til ca. 2,00, 

~øbenha vnl l .... '---___ ~r~"~I.~ .. ~d_'G'!.~.~-~~.~k:_. , 

Auktion. 

udt 
'DpislDI 

erm iddag 
ed Vorup 

• uror NT. 
kostede 

476 Hil· 

Eller Begæring af Kommissio
nen lor 8ærlige Handelsaager bort 
BælR'es ved Auktion, dt:r alholdea 
i Vandel Magasin ved Vandet SI. 
TIradas d. 80. da. Kl. 14,80 
el Værkstedsskur 22 1/2 x 2 114, m, 
en W C Barak 4 1/. X 4 1/ 1 m, en 
Badebarak 7 x" m, 3 Sia Id e 6 >( 

m, .. X 4 m, 3a/,,( 2 L1, ro samt 
Skure a 6 x" m . 

Salæret IO pCt., Kredit 14 Dage. 
THISTED, den 21. April 1946. 

BJerregeard, 
. Komp., I", Auktlonøleder. ----====--en med 

Ethvert 
Mellemregningsforhold 

\, 

z, Foto endnu 
n anden 

og tre· 
I en til· 
han 

med afdøde Gartner Vilhelm An
dersens Bo bedes berigtiget paa 
Sagfører Bjerregaards Kontor. ' .. 

=1--



!rnet 
'bejder ved 
orøyningen lig Mandlig 
h ., b~ge 
>, 
v.rk. 

• . , 
InUIS/O-

NYTORV STOREOAOe 17 

I Overordentlige Foranstaltninger. \ 
Udleveriog a' Ratiooeriogskørt for 8eozio~ og: Ueoeratorbrænde 
for Perioden Maj, Juni og Juli 1946 finder Slli!d Haledes: 

HURUP POLITikONTOR: 
Tor'dag den 2, Mai 19-46 Kl. 9-11 og 13-16, 
FredaE den 3. M_I 1946 Kl. 9-11 og 13-16 og 
Tinde" den 7. Mal 1946 KI. 9-11 og 13-16. 

Taloner I k a I medbringe •• 
Opmærkøømheden henlMea pu, at Kortene a k a I afhentes paa d. ''''lIatte 

Udleveringildage, ae at Udleverin,; udenfor dla8e ikke finder Sted . 
Politimesteren i Hauing-Refa Herreder, H u rup, den 27. April 1\146, 

er bort · 1106 Cal H_rUng. Ihold .. ~----__________________ _ 

Idet SI. 
~4.30 

~~;i 0ø Fotokonkurrence 
IImt 3 _L_J ... ~_~. ___ _ . _ '---~---------



Angav Nykøbing-Politi
mesteren til Hipo. 
Ung Pige idømt 3 Aars Fængsel. 

Vml Il l>! lfon pn.,.1, iJi"rer!pI'ik ihr'fl{ hhlv 
df'l' j f"nrdIU("I- tur fJ;~t ]Jom OVf'!' fll'll 

20-narign ' J11 1WI' }"l1Jrif' lJ:I/'tmHnn 
A n cl r f' {J ,Cj ,'j f' n, Horn j April i Jo'jor 
Vfll' g,;ulI'l. fiP til f-lipo pfr.<t Pr}lill~ 

gMlI'Urm, nf( i Ula.HflJ .flID flt f Ha Ilrlo~
la.!! ml lJll#Jf {hav~Jp an1{iYl't lJ(}JiU
TIl r"-., tr~ r 14~ J' I' ri (I J' i k.'4 {l II tf ret. iN }' k fI
J,illg M., idr·!. Ihun fol'lHllr" al 'han 
~)of'{lf' ~N)ti .'in Søn i KHhl'n~Hwn, JH),':I 

,hvf~m lil/ti ll lJr-n(fl, SamO/lig an~nv 
,111111 r~11 PO'JiUmanll, cl!'/' Ihnedf' hns 
,1Jf'nrlf',~ SO,';;!!'r, Hun 'hAlvde" imiclJf'rti'l 
haft "Il Vf'nindp mr·d OPPf> l'iUl. Poli
Li~w;u'dr'n, og df'lllH' .<;tyrlf'rlt~ s(rak,~ 
flflr'f url l.iI 1lp I)1flJl,gwJrlf·nfJ[· for at 
,ud VFt "('I flf·m. og (/r'l' lrmult (h~r.rfll" tn
gHI AIlJIJ(JJdf'l~n nlrd. HI'II"11 irlllrn1p 
llJgu. AJJ,l,·(!a.~Nl ~ Aars L!'(l'ugscl. 



To tidligere CBere anholdt 
for Fraternisering. 

Overrasket uden for Lyng3 Lejren 

med to kvindelige Flygtninge. 

Dpi rffl!villlgf' C JJ.-J.landska·b, oom 
50rl'l"l!l~I' Vaglljcnesto ycd dcn lyske 
] l']YlgLnitJ,I{(I!ej!' ved !l ... Yll'gs, und(lJT('l
t~c i Na.t iPolltid i Hul'up om, al 
roan Ihanlp Mistanko om, al Io kvin
drligp Flygtninge 'val' tforsvundC'l fr(\. 
Lc-jrf\ll. DN 'viste sig, al lo lUlge> :.\fcn
llf'~k('r, 'flpl' llilliger!' har fOJ:roll!'!l 
C. iB.-Tj(,llf'stc· !Vr!l 11.f:\jrC'n i Lyng~1 
'ha.rdn indJIlIlc!rl ,<;ig og lru(lfpl MtalC' 
m( ri lo ru[ <Ir t:r"ske Pigcr" OlU at 1UCKl ros 
m{'d Ul'JTI tlflC']l'foT J ... f'jron, naal' dol 
"Ur' bl l'\'e.l morkt. Polilit'L fandt ,<Io Lo 
IHllig(>l'o nB.C'J'r> og de to Vlg{\1' pal\. 
(]('J1 (>IH' ruf JJ.pndC'ncs Bopæl i L):ng.;;, 
]l(. tm tidligere' C. D.er, clpr lu:xld{'r 
S (I n cl f' l' g ri. n r d og T Jl o m a c n, 
hlf'v anlhQlrlt og anJ.ll'1l!g'l i Vf'sh.'r,"ig 
Anr.<;.I) og dp to Pig~r il)l~v nJ L!:'jr
l(\d(\I~nn auhrngt i J .. ('Ijrat'rl'sl i Lyngs. 

IDn Io 1\.I~holdlo lrr('JllsliJJpc]l\9 j 

GrUJlflJoV.'irm1h. for RrHon i VC'.slmwig 
i F'UI'Oniddng. Dl' ('rkC'ndtp b(lsrg(" al 
dl' I.ftrr Alftal!' ml'd (1f' Iyskl' Pig('r 

I lun'cll' thnhll RlnWllllll1ulll' nu'Cl c1C'1l1. 
lJQJJllnCJl~ Ul\1' luu lJau. 10 .u~I,.'t) llæ..(-

Mund- og Klovsyge i 8r·-=0"vs=<t-. -~-

Der (Ir hl('\'pl knn~latpr('t Mund- ug 
Klovsyge i Dn . .."p!ningPIl paa dlOf'I~
gaal'df'1l i JJr<yrsl. og PoliLil'L har 
I01'C'{.agel Ar~fI,('rring aJ Omraadl"'t. 

1 Aars Fængsel til Brandmand for 
Tyskerne. 

~1'1·(tlt{\11 i llhis\rd lJlNI nommpr 
J o Ol a Il s l' Il i J).ommers'l:'dt'l Sam
lUen m('d Dom~mfPnrlpnc Knbm Vil
lum J (' n s (' n, XOlthaa. og Grlr, CJlr. 
Kjæpgnard Tousgaard, 'TIho1'stf'fl. 
h(jhanr1JNIf' I 'F'ormi(lda,g' Rigl'lI mnd 
Hans Karl Eng~'ilrnm I, ~ r." I' n. rI,'r 
val' liltalt for al have yroret llrallll
mand f.o1' Tyskerne. 

TIan var i l'idNl 1. Juni HH-1 til 
10 Fobruar HH·!j ansat ipaa 8ofh'Y\!
s!.atinnl'n i ])rog.shtok som uniloml('
ni DrlllldmnlHI. "::(,llerC" kom han til I al .staa Fdlig ... posl vrd (Il ),[asklnJrt.'
\'ær. TiJtalC'1l gLk pndYidcrC' url pal\. 
T.,."rl'i ar rn Jakke iiI (>n Yænli af 

I 50 Kr., ""()ID LaTSf\!l skultll' h,lVI' 
stjnalpt frf\. Fril'l MIlbills. T.:u.~pn 
'hrovdl\d~, at -han JIRI\'de lagr! ~Tnkk(>n 
lUNI IIra Drngshmk for at gjVft drn til 
M(]~hius srllf'r<" ml'!l d('r "ar blot ikkf' 
kommt'l .... n Uojl~h(' .. l. I 

, Yl'd JlJ'illllll'll hIn\" l.ar";"1l kt'lull 

- .I!kll~ i h' c'n Pli 101; !iwrLr""Id. • 
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\\ aif .... ~.~l 11~{"'d '\lt~ AAI'J.

c ih. "tra ~ G,ang 
• 

" ' 
anse-

• • 
-l l"'i;1g. 

Ju< u ',d h, 'd' <'l'.hg: Af-
ptta l:t",t(" ,,1\ 1yal'" 

f • 1 f::l l, n 111\\.1' 

f.'Ttld Ela-
tr lud -

\(' 

M ,slraiifel()ystillæget. Han Æik 1 
Aar< Fæll~"Sel ug mistede allll(,ll Til
!..J {x)! 5 Aa:r. 

Færdselsuheld i Nors. 
'ed 21.S0-Tiden i .'\ftes ske-te i 

• -or, nHor D)l"hege 1\.ap1'el8 Hu, et 
l'l r d 1'(' r \ k ke~tilb.'1d(', Et He'l31 c'
kotc,to) fra Brunei kom kOl'<.'l1lk B, c\ 
["\.- B"-l\''kt''n, da ,'In af YtJ~ll~h\' "r',,'rH~ 
,11 t k. t h'\ ('lg Y·o~nt'n h'lnl'\~h' nl,-m (\ , ~ 

T,' \ ,Wl'lM;L Y NI :3anllnc'Jlstuikt fcw
• n :1 f \ PH'Il" raR"~"'l'r('r. (' 

------ - _____ ~ _ _ _ ~ __ ... .1.... 
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Udlevering af Rationeringskort fOl' Benzin og 
Generatorbrænde 

for Perioden Maj. Juni og Juli 1946 finder Sted saaledes: 
• lIut'up Polltil(ontor 

Torsclag den 2. Maj 1916 KJ. 0-11 og 13-16. 
Fredag den 3. Maj 1946 KI. 9-J.! og l :J-J 6 samt 
Tirsdag den 7. Maj 1916 1):1. 9-11 og 13-10. 

Taloner" le a l mCdbrin!Jcs. 

• 

I 
• 

Opmærksomhedon henledes paa, at Korteno s k Il lafnentes paa de flIst. I 
saLLo Udlevering"dage. og at Udlevering udenfor disse ikke finder Sted. 

POf,J'J'lMESTEREN I HASSIlfG-REFS HEUREVER, 
Hurup. den 27. April 1946. Cai J-[~rting. 

Priser og Avancer fastsat af Prlskontrolraadet. 
Ncdellslnnclldc Pl'iacr maa IIclec ovel·skrlde •. 

" ÆBLER AF HOST 1945. • • I. HU8/1oldnlngsfrugt. 
Frhc/' I Tiden 29. April - J2. Maj 1940. 

hlser ved Salg I'r!scr ved Salf! Prl~cr ved SRlg 
Cra Prorlucent tra Grossist fra OClHilUst 

01'C ]ll'. kg Øre pr. 
LIl FQl'hl'ugcr 

Icg øl'C P", kg I KøhcrH I S,ClgCl'R l'rtHOlllJ'uodo Pl'lsol1l1'unrlc r. J{vnlltct: EmlJAlIage ElTlbHl logc l n 1fT T I I II, 1'l'lsW"pPc A.. •• J 02 104 189 191 1 9:1 2:10 2:'2 2:U - H .. o. 1:15 1:37 ](10 ](12 lli1 l ~R 2110 2(12 - C .... fin lUl j I Il l :.! I 1 ~:j Hj:.! 1 fi,1 1;,11 f J .••• !Jo - f)2 110 112 1 11 Hil ,1.12 !-lI F - ~1 . .. " 8:1 (JO ](1 I 11l:J 1:10 F 12U 12H - (I() 
II. •• •• 08 8:i !H; 117 112 Y<valll!!l: JOB 1 III 
1'l'lhWIIPPc A ..... 121) 122 14;1 11~ IH2 H ..•• 117 17R l RO - 11111 llJR 128 .1 : II) 166 - C , •.• I :12 102 1(1,1 77 7() - I) .... n \)(\ !J~ JOO J~2 l ~ l 126 

I .' 71 \IO II~ IH I I (j I I H 12\1 - o:) • •• •• (lG HI) 1118 - J ~ .. " !J1 Il:! H.I J 1M 11111 
Iff. KVIIIII"I: 1)6 70 72 71 II:.! U·I UG 
J)rll;y,I'IIJ1 fH; A 

711 III •••• 
07 I~R - B .• o. 71l !I (j J(lJ 1 ~1 120 

7~ 116 C •• " 117 MH Ol 1I~ IH [,1 [,I Uo J) '. " II r. 70 7'). 74 II:.! 11,1 
47 SI J • •• •• "ri 

Ol) (12 (1 '1 80 Ha 47 
~ 

• I, . Oll 1\:,\ (\,1 Hil 82 
l'tlll"I' I ' 4 I 4:1 "',t/"II /I'a 11/'11 [>n r,H (IO 711 78 I J{ VIIIII"I J .1, 

Maj If/~/) fifl fll'Hlm III H/lVIO. SII'MIIII'" I',i " .. • 
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Auktion. 
Efter Begæring af Kommissio-

Hen for særlige Handelssager I 
bortsælges ved Auktion, der af- I 

holdes i Vandet Magasin "cd -
Vandet St. 1 

TiIsdøg den 30. ds. Kl. 11,30, '1 
et Værkstedsskur, 22 1/2X2 Y., Ill, • 

.' en W.C. Barak, 41/2X 41/2 m, en I 
Badebarak, 7X 4 ru, 3 Stalde, 6;'< 
3 m, 4X4 m, 3o/tX 2Y. ID, samt 'I 
3 Skure a 6X4 ID. 

• 

• 

Salæret 10 pCt., Kredit i 1-1 ~ 
Dage. l 

Thisted, 27. April 1946. 
Bjerregaard, Aul{tionsledel'. 

c 
It 



fremlagde 
en Bebold-

og til 
I Til· 

;;;;~I;n; Re
Kr. Joban-

d,m 
t Tid. 

Poreol!lgen 
vedloges 
nllr Til

er skel. 

D~e. uef ...... )' .. ,,~ .... v,, ~_ ...... 
Skettb, SaP.!l' ofr Tale af bl. a. Rea].. 
.kolebesl)'re .. Jensen. Der .... r slar TlI
!!Iutnlnli: til f'e.t8'll . 

Befrielsesfesten 
i Thisted. 

ArbeJdsudnlguc strsber 
efter at lave CD smuk Fest. 

De forskellige Udvalg, der laver 
PorarbeJdet iii Belrlelsesleslen i 
Tblsted, bar au I det store Ok 
hele lagt Arraagemenferne j lute 
Rammer. 

Lørdag BIlermiddag taler Borg
mester S J e r r e !il: a 11 r d og Amt
mand E g e d o r f fra Ralldhusels 
Salkoll, men Aftenens bøJlidellgste 

,,"". Øjeblik indtræffer, naar Speaker 
Vejle, J obs. O. Sørensen I Radioen gen

Lauridøen, tager sil historiske Budtkab om 
i de tyske Heres Kapitulation. 

Danmark I Radioudsendelsen retransmitteres 
Hin eenoem Hølttalere pas Store Torv, 
eller Lørdag Alteo er der lovrigt lor-

skellig Uoderholdnlnl og Dans 
omkring MaJstangen paa Torvet. 
Imidlertid olU man opgive al 
servere wOkse paa Spldw Lørdag 
Aften, Idel der ikke findes en Kok 
i Thisted, der er fortrolig med 
denne særlig. Porm for Madlav· 

udskrevet ; nlng. 

a d: Søndag Morgeo er der Børne-
'1::~~.HOlger I optog gennem Byen, og K1. IO 
el ,Hans er der PestludstJenesle I Kirken. 

Oudstlenesten kan pr. Hølttaler 
høres paa den gamle Kirkegaard, 
hvor der er Plads nok, bvls Kir
ken skulde blive overfyldt. Om 
Bltermlddagen bliver der et .Ns 

EJ ER flonernes Vogntog w gennem Byen. 
Heri deltager la smuk I pyntede 
Vogne. Om Aflenen er der Prl· 
lultsspll m. m. pli Torvet. Kl. 
22,80 er der fakkeltog fra Hav· 
nen III Dr •• sbækbugten, hvor der 
slulles af med IIdre&alla Dit Bul 
pu Vandet. 

r.... .... " r I , ' 
••• O, •• 

De aamle Bomme, lom f længst 
.vundne Tider aperrede Indklr.
ler ne til Thisted, vII blive atlllel 
op Igen, og TrafIkanIerne akal , 
hvl, de vII, bel al. Bompenge for 
al IUppel fKenuem . 

ThJ'bo.rn. I V_U_. 
• - . ..:---- , 

·-.'a,-·--- -.. 
4300 Kr, men 
Kr Wbage af 
den, og <tet va 
vende dem iii 
gribende Re,la 
ger og lovenia 
været besegl .. 
værkerklasser ;;t 
klasserne, en 
boldsvis 8 o~ 
lena Kllpacltel 
da den Ikke I 
liere Blever Il) 

Porenlngen& 
a' Bankfuldmt 
udviste en Io 
og !lluttede III 
ning pas 4801 
161 MedlellllJ; 
Regnskab apl 
Hølrils. Drifl 
Kr., Ol' der 
paa 1247 Kr 

Til Bestyr~ 
mæglII P. ~ 
Viktor Hanc~ 
Sagf. J . Jac~ 
nyvalgtes C 
L,nson. TI 
relse genv, 
Delegeret til 
neo blev Pq 

Uet hen,' 
al s"Re arr 
pas Ashøje 
forbindelse 

Lærer Vi 
vid I Teknisk 
blive anvel 
Sommer. ~ 
Reslaurerint 
være en H 
overlodu 
tage SliIIin 

Cenlralb 
loreal°tr, 
tage Il1Itiati 
Billedet o 
ArkiV lo r 
oplyate her 
b.II, tia h 
overtldl e 
",ada nn e 
Bibliotekar 
PorvarillK· 

I Aften 
Kl. go: 

Io" .. 0,
H .. ndt. • • 

fU.1 " ...... I 

::HIf'Ølltlvn,forenlnA'en for Thy 0R 
Mora I Vejle, der har flaet en .muk 
SI.,t, tloldt Llltda. Aften Pe.1 p .. 

OlaMolI tal 
I D .•. U. Jul 

Kl. :lO : 
• emlln. PI 

KI. !KI t 



S pt:l. lor J\laer.' 
øb.leederne m" 
~lIre nydulle og 
'derne med 29,.4. 
forhøjel Alder.
ndbelab med 36 
enyder/lel med 

-_ .. ~ --
Itrejken 
, 

m,n 

• e" al AVllICemtlllluuenlen 
op In 60 - 63 ~[H. t'lan 

øl Ebpedienlerne nu 
.1 Trølillekepedienter, 

det var bedre, om de hlvde 

porlør HrBlkl10J, Vlbor~ . 
Oelt:licretmødel Iluuede derehtr 

med, It den aluaaende for mand 
Ira Ilue Sider blev lakk!'t tor lin 
I.!Yi1ige Indlall. 

- -~---'--

By og Land mødes 
til Frihedsfest i Thisted. 

L8"-au den 4. Majl Peatkommiteen arran2"ercr Fofk efest med 
AI.lmg. - Genoplevel.e al t"rihedabudskllbet. - frihed.londens Felt. 

.ndene. _ Byen indbyder iii AaløHbal omkring Maj.tlngen. 

I •• dr8fler S8ndag den a. M.J. Børnenes FIaRIet!. - FeatgudøtjenUlt, 
Inen De allielede Nationers Optog. - Folkemøde. - festspiI_ 

a v n. (Privat). ~~~'~~~'~'d~,~eg~,~,~,,~, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'~ ikke indtrullt',1 
i Kon lliklsilua· 
I Irykker sia dig 

Paa en Fore· 

" 
fremmed, 

maalle lage 
Ira andre 

~m!'!e~ .' Kon· 

,ælle 
2" Sp'l. 

opmærksom 

4. Fest paa 
Samtlige f'orenin.lZer i Harring-Slagstrup indbyder til 4. Maj Felt 

Vild,und Strand Lørdag den 4. M.J Kl. 19 pr. 

Festtale af Biskop Skat Hoffmeyer, Aarhus. 
fælles Kallebord, Mu.ikunderholdning, Tableau og sl u th:lig Pesl

fyrværkeri og Fakkeltog. 

Ved Kaffebordet udsende. paa H " jUaler Stalsradiofoniens 4. Maj 
Program. 

Felttegn I Kr. - Kongesan/lbogen bedu medbragt. 

er rejøl om I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""",,,,,,,, ... og lom 
, er der 

dd e dine 

,. 

hvilke Om-
,ud,'i'd lell ,I 

vo, 

". ti I. 

I 

-end. 
fra I. Maj til I. Oktober lukker vore Kontorer 

og Lagre hver Lørdag Kl. 13. 

Hans J ensen 'Is Kolonial-Importen 
Thisted Afd. .. 

Nicolaj Møller & Søn Kokholm Nielsen A s 
• 

Køb hos de Averterende 



~~P'raKtls8rør anør:-. -T~--;N".ID"ilT"L'-Ei<VV-~-r~,-.n 
Jordemoder Thea Jenøen, tr. Rander. , ,,'-\II 

"0 Hundborg. træffeø i TIlIllied Tlnldul/. d. 7. Mllj fr. 
Kl. 10-14 pllU Hotel .AEllbor~·. Ct. 

Alle Artar at Bandager. kYn-Begravelser ordnes 
af pen •. Klokl.er C. RIIS. 

Vealergade 27, Tlf. 61. 
.tlgB Lemmer Olllndl_lI_ L .... e_ 
...nd.r til Invallder •• dat. .... 

,. . - .-

I Overordentlige Foranstaltninger. I 
Udlevering al Rationeringskort for Oeozio- og Oeoeratorbræode 
for PerIoden Maj, Juni og Jult 1946 finder Sted ualedeø: • 

R •• dhu •• 1 I Thisted: On8d8~ den t. Maj 1946 KI. 9-12 og 101-17. 
Lørdag den 4. Maj 1946 KJ. 14-16. OI1Sdllg den 8. Mai \IJ46 KJ. 14-\6· 
Bro •• ' Hotel: Torsdag den 2. Maj 1946 Kl. 9-12. 
'Jerri".ev Kro: Tl)rsdBg den 2. Mai 1946 KI. 14-17. 

IlIdregilfrerlngealtest og Ildligere Taloner mas medbrln~es. 
Opmærk~omheden henledes psa, al Kortene skal afhentes psa de fastsalle 

Udleveringadage, og at Udlevering udenfor disse ikke finder Sted. 
POLITIMESTEREN I THISlED KØBSTAD M. V., den 30. April 11M6. 

"'" E. BRIX. 

Offentlig Koppevaccination 
.fholde. I Skolerno til følgende Tider I 

On.dag d. 1. Mej Kl. 15,30 i Vusl rriikole, KI. 16 i Thorup, KI. 

, Lørdag d. 4. Maj 

16,30 i Klim, KJ. 11 i 00Urup, Kl. 17,30 i 
Keltrup. 
KJ. 16 i Pjerritslev Kommuneikole, Kl. 17 i 
Kollerup, K!. 17,20 i Hjorldal 

Tlr.da. d. 7. Maj KJ. 15,30 i Lild, KJ. 16 i Tømmerby, Kl. 16,30 
i Ø,lei nordre Skol~, Klo 17 i 0slø, sendle 
Skole, KJ. 17, 15 i Vesl.", KJ. 17,45 i Arup. 

On.da. d. 8. Maj KI IS,30 i HJllracmaal Klit, K!. 16 i Hjllrde· 
msal, Kl. 16,20 i 0.terild, KJ. 16,45 i Hovs.r, 
Kl. 17 i Hov, KJ. 17,20 i Sennels. 

Preda. d. 10. Maj Kl. 15.10 i Brund, Kl. 15,30 i Hillenlev, KI. Ib 
i KøBs1rup, KI 16,20 i Ihllerurn, KI 16,45 i 
Huultrup. 

Leni .. d. 11. Maj KI. 15,30; NOlO, Kl. 16,15 ; Tv.d, KI, 16,40 
i ViK~Ø, Kl. 17 i Ræhr. 

ro, Opmauksomhed henledr~ J'lIR, V.ccinationt·n olle 
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Lægerne vil 

kontrollere Kighoste
Flyvningerne 

(PM VOR HovEDSTADSREDAKTION) 

Efrer hvad vi ~rlarer, vil m;lO na ff1/. 
!.ægeside soge at opnaa Kontrol med Kig
hosre-Flyvningeme. S1an vil undersoge 
Fly.'Ilingeme5 helbrfflende Egenskaber over 
for Kigh(lSte, og Lægerne vil bearbejde de 
Erfaringer, Kontrollen bringer frem. Intc-r
/$Sen for Kighoote·Flyvningeu er sr.erkt sti. 
gende. Lørdag var B Kighostepatienter oppe 
i 1M Time, og 5 Patienter staaf paa Vente
listen, derihlamlt en t -aarig Dreng. Der 
fodlandles for Tiden endvidere om en fJy
vende Ambulance i Sydjylland, og man har 
udset Skrydstrup som Station, 

ParU Nr. Ul. 
Indisk AnhnJng. 

SpUlet I D. S. U..III Paasketurnerlng I 
Randen 1940. 

Hvid: Harlvl&" Nlelscn, AarhUll. 
Sort: AlJger Hansen, København. 

l. d2-d4 Bg8-f6 
2. Sgt-fa bT-b6 
3. ;;2-g3 Lc8-b7 
4. UI-R'2 eT--dl 
S. c2--c3 g1-g6 
I't d4yc.5 b6Xcl5 
7. Ddl-M Dd8-b6 

Dr 8. DhiJyb6 ........ , 

Overordentlige Fora nstaltn,nger .. 
Bekendtgørelse angaaende Anmeldelse af og Dispositioner over 

fremmed, her j Landet værende Ejendom. 
§ 1. De i Bekendtgørelse Nr. 673 af 27. Decemher HI.1O :1.ng:1.llende 
Anmeldel~e af og Dispositioner over fremmed, Ile.r I Landet værende Ejen_ 
dom indeholdte Bestemmelsl'f Op]HC"eS, forSall'}dl anp:allf Ejendom. der 
lilhorer Personer, Selskaber eller :1ndre nl'ls~\!hJ('klcr. som h,u eller cIter 
9. April lUm har hafl Hjemsted eilef har drevel \'irk~omhed i Det forenede 
KonJol:erige Storbritannien og Nordirland, I sld$lc TiIheide dog kun Ior_ 
saavldt ungaaT Ejendom. der vedrorer .den der d.r~vnc Virksomhed. 

Det samme gælder Ejendom, der illhører her l Landet bosatte Per_ 
soner med engelsk Statsborgerret. 

§ 2. Del Medfør al Bekendtgorelse Nr. 121 a! 2~. )larts,1911 nngaaende 
Værgemaal for fremmed, her i Landet vrorende EJen?om Indsatte Værger 
for Ejendom som i § 1 omhandlet rort~ætler deres \ l~k50m.hed,. indtil de 

under deres Værgema:1l slaaende Værdier kan overgIVes III Ejeren eller 
en Repræsentant for denne. 

Værgen bor snarest søge at opnaa Forbindelse m~(I.EJeren af de under 
Værgemaal værende Værdier med HenbUk pnn en AfVikling af Værgemaalet. 

Samlidis: med Overgivelse af de bestyrede Værdier Ul Ejeren eller 
dennes Repræsentant skal Værgen overgive denne et [1!1~lslændigt Regn_ 
skab over Værgemaalet. Afskrift nf Regnsitubet skal tilstilles So~ og Han
delsrettens Skifteafdeling. 

Naar Kvitteringen for Regnsl,abet foreligger, indsendes Værgebeskik
kelsen til Ministeriet for Handel, Industri og Sofart Ul An!1ullalion sammen 
med en belmeftet Afskrift af Kvitteringen. Der vll herefter være al fore
tage Aflysning af Værgebe~kikkelscn ved Værgens ForanstAllning. 

§ 3. Bestemmelserne i nærværende Bekendtgørelse finder ildn' Anven
delse paa Ejendom, der mnatte tilhore tyske og japAll"ke, I Del forenede 
Kongerige Storbritannien eller Nonlirland b05fIt!r Statsborgere. 

§ 4. Denne Bekendtgorelse træder straks i Kraft. 
Hand('lsmiDie{crict. den 27. April 19-16. 

fordeling al Kall- og Kvælstofgødninger i Gødningsaaret 
l. August 1945-31. Juli 1946. 

OllJlJDgllfbytnlngen giver Bort et vløt 
Tryk pl!.l!. DrQllnlngtløjf!n, men dl!. Hvid 
11.1 engang har taget drn pllNIlve Op. 
<UJUng (Izl/fredet mtr! /'i. 1'3), vælger 
fY1d radJk~t At b"ho/d'e JAhtren røn 
1 0l IndstJller lig paa. "n lang For~ 

§ 1, 1. Fra den 30. April 1!).I6 at rep;ne frigives en 3dle Rnte K,"[l'l~ 
stof~ør[nlng svarende til 25 pet. af det t Per!(){lcn 1. Aup:ust 10.\.1-31. .Juli 
Ul·i., af Forhandlere op: LoknUoTC'lIlnp:tr lr\'cr~(\c SfIlIl[rJlr. ](,·anlul1l Knlk
~a.Jp.ctcr, svovlsur Ammoniak og I(nlhkvæhtof, stHll('llcs nl der nu ialt {'f 
frlp;Jvel 11:i pCt. 

.2. Den nu frlp;ivne Rate beslanr for Jyllnnd~ VI'c\kOll\ll\('ndo 1'1.( 10 pCt. 
[ r·orm lIf Chllcsalpeter op: Hi pCt. som KolksuljlCicr, nI( for OrJ"\lc~ Vrd

...:::kommrnrlr u.r!ch!kkcndc a.f. Chlh'~nlprt('r. jl:IHlrlL1~rr hcd Imn \!op:. I det 
. " 



Freds- og Befrielsesfest i Hordum. 
En Rækkp Fo,'eningor i lIordnm 

og Omegn: Borger- og lIaandvæl'kel'
fOl'pningpll, ] [usmalldsfol'rningpl1, 
Id ,',elsfo ,'pn i ngon, 1\ fh old,f o ,'pn i ngon 
,C;odlhaab", K. F, U, iIl, og Spejdp,'
pal,'uljeme m, fl. afholtlpl' LOl'dag 
,\flrn en f<elle, Fest. Dcr indledes 
med Flagl10jRning i Anlægct og Vel
knmsllale, ErLN' en Pl'ocession gen
n,'m Byen samles man lil fæll,'s 
Kaffe paa Gæi;lgivcrga.al'den, hvor 
dcr vil hlivc holdl en HÆkke TaIN', 
saml hlive i\lllSik og Sang, og Opfo
l'~!se af fO"Rkellige Oplrin, i\[an 
w'nlc,' slo,' Tilslulning af lmade 
Unge og Ældre fra hele Omegnen, 
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5. Maj Fest i Hvidb.ierg. 
O.lfsa~ i Hyjflhjerg on~kcr man al 

l-'Jr.> ..\<lr,;rIagt·n for Danmark;, Dn_ 
~1.:J(>1 P. Uf' for::"kPlhgl' Foreninger, ia'll 
_.l, .har paa.. pI ,:.\Iodf' nNIsal N Ud
,,"alg, SllJn nu har tilrf'ttclagt (It mc
gPl r~ ldigt og _".mukl P'"o..l'TJ'am, n.om 
l nalionaI, krist(>Jjgt .\and "il h) Ida 
Da,gNl paa en værd Ig lIfaa-dc. 

DpI' h".srynrh·,,: mf'!"l ].'t'_'i!.g;udsljr>nf'_ 
-SlL m Form;:ddagC"1l i Kirken. h"oJ' 
dl' .fIJI" k",lIige H:m>"ningei3 .Fan·c·f fø
TP.'i inll, mens Sangkl.Hcl syngel : Der 
PI' ingc"11!mg der rnaOl'r. 

Om EftellniddMwn sam]cs man 
p,aa SfaIIQn~latl"f'n, baau(.> Born og 
\ f·,k3/H!_ Hl'r synge.", og tales, ,}n'of
(·fh·r man mr·d Fanl'flne i Bpid,,;en 
~ar j I)j'(K'ession gennfllll Byen til 
... \ nIH ,zrret, Ih, or Smeinari<.'!<prf'l' 
H a n 8 (' n, X r _ ·j ........ ,;um, taJ~r. J)cr
nfter ilIL.,,]ør(-',S f'1l ,)1 inf!(>,,..ten .for 3. 
)'faj 

[ilD .\[t",n('n hlinr rh>r Fakkl·Jtog 
merl ) l u.."kJrh II-r i SpHl scn ,l!'tm· 
r,nn Byr'n fil J\nlll'ggpl H Pf ka"lfls 
Faklr'rnp j lJ.aal fll{ Ih.oldf1:-) B<l'IHnlf', 
In'ol {rI r IJag--'lI Blutlpr mNI f'1l kort 
~\fldagl. 

_ _ _ -.A_. ___ _ 

• __ . • ~~_~ ... ---.c __ •• ~_~~-•• ~~_ 

Onsda.g' I Fjl'rJ'II..'iIt'v og TOI':'jI(la~ i 
X ykffhlJlg. 

4. Maj· F est 
• 

paa Vilds und Strand. 
SamtligC' Forollingl'l' i Harnng

S\..a.gISlrujJ {'I' gaaet i Sfu/na~llI'jrlc om 
allholdt· (m If._ ~la.j ... Fesl paa Vild1>ound 
Strand. 

!fan sam]t'.;; y(>(1 Kaffr-DordC'[lp Kl. 
7 og Alflen(\lls }i'(>,..:iUall' hlin r hoMt 
ruf ,Biskop Skat HoJJfDlt'yer, ~o\af\htl3. 

Da<>tiden h1i\'cr der Tablou n;.)tog af 
Helge Hoot,.'; .::\L<lderenc) og ){usik
nndrwholdnmg og gennem Hojllaler 
hli'V(>l' der Lf1jligjIH'd lil al .hOfl' Stat.s
radl~f(mipns ·L ::\faj Prll:.:-ntJU Ft'" 
.,<;lpn ~Iuth'r al mod Fe.st!yrv<.l'rkeri og 
Fakkell • .>g. 

H ele OVC'l':9kudf>l yt'(] FC' .... len gaar 
Iii F'l'ilhetlsofonclen, og der hl!\'C'r IÆ-j
l;g-hed Iii al kob" 20 Stk,:;. Pakninge-r 
al Cigarctll'r, hyorrut' lndt:pgten og
saa gaar lil FriJJedlS'fondell 

Pantefogderne maa ikke lægge 

Fingrene imellem! 
l'an t(>fogdl'l'ne i 9, KJ'{'{l~, Thisted, 

Aa lborg og Hjørring Amlt' ! hal' holdt 
:\furlp i Aalborg. Ca 100 Dl'ltagl~re 
h;-ndC' gn (>1 ~rod(' 

FO J'JIl . fol' KI'l"nl'i('n, PantC'fogt'd 
L Il n (1 il o Il, 'l'hbll'd, l1dlnllf'. at dl'l 
tHlf'll Tvivl i 1'~!'l'mtic1l'n vil bliye l'1 
~;prtlel~'~ "v;prl .luh al faft mdka"H"
H' dl' t>nOl'lIW -SkaltdXllnh, d"r dal 

.0._ •. 1 .... . • t-l, ".1 
,. ,., ... ; \ \-
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Udlevering af Rationeringskort for Benzin 
og Genel'atorbrænde 

t· -, ..,-
for PNiorlell Maj, .runi o~ Juli 1946 findf>r Sted sanledE's: 

.. z*" _._"L'''''''LL .• 

HU:ldhusC't i Thi~t('d On~dng den 1. Maj 19 .. W KI. 11-12 og 14-17, Lor-
dn~ den 4. Maj 1946 KJ. 14 -lG sumt Onsdug den 8. Maj 1946 KJ. l! 16. 

Bro\'st Hotel Torsdag dt'll 2. Maj H)'Hi RI. 9-12. 
Fjf'rritsJev Kro Torsdag den 2. Maj 1946 Kl. 14-17. 
]ndregistreriu~snttcst og tiJligere l~nloner man medbrJngc>s. 
OpmærkMulheden henledes pnn., at Kortene skal afhentes paa de fastsatte 

UdlevE'ringsdnge og nt Udlen:-ring udenfor djsse lkke finder Sted. 

POLITIMESTEREN I THISTED KORSTAlJ M. V., d. 30. April 1946. 

- .... - -, ... - '-.' fI E B' • l'IX. 

By og Land mødes ti 
Fri eds est i T iste 

Lørdag ~en 4. Maj: Festkoll1iteen arrangerer Folkefest med AI. 
sang. - (,enoplevelse af Frihedsbudskabet. Fl'ihedsfondens 
Fe~t. - Byen ~ndby~el' bl Asfaltbal 0111 Majstangen. 

Søndag. d.en .), .,WhlJ: Bornenes Flagfest. Feslgudstjenes(e. 
- ~e aIlIelede r-;,lllOnel'S Optog. Folkemode. Festspil_ 
Fakkeltog. - I1dregutta. . 

• 
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• 
• Fest paa 

Vildsund Strand 
Samtligo /"orclliug'1'1' i / f,u'I 'ing-Sl.agHl.l'up inubydcl' iii '1. Maj-Fest 

paa ViltlHlllld Stl'and LlII'dag dell 4. Maj 1([. l!) pl'æeis. 

PeHllale af Biskop Skat lIol'fmeye,J", Aarhus. 
FIL'lIes Kil J'J'e I>onl , MUHikullderholdning', 'rRblcull og' slul.telig' Fost

J'y " VH"J'!WI'i og' Fakkel tOg', 
Ved l\aJ'JpiJol'deL uclBcJllleB paR Ilojlln!cr Slnlsmdioj'oniens 4, Maj

J' rogJ'iU11. 

/·'(·HLl.egn l K I', - J(oug'csanld)os,rcn bedes I11cdbl'agL, 
,aL. '" • 
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12a. Aarg 

Nationalbanken løfter 
Sløret for Besættelses. 
tidens Transaktioner. 

J)~n tyske Cll'ar ingkontn og V~l'l'nemagtskonLoen k(lf:itede den 
danske Statskasse inlt 7510 !\o'liD. ]{I'. - Banken genne:mrnrtc 
en vidt;tptaendeKontrol med TyRkernes Udbetalinger, og 'taLe· 
rialet udnyU.es nu af PribkonlroIlcn, Skattemyndighederne og 

PoJ:tiet. 

, 
NationaJljanken ud ... endte i imidlertid efter Afslutningen af 

Gnar Eft.elmiddags sin Beretning den dansk-engeJskeBetaJmg;;.afta_ 
, for 1945, et meget omfattende le var muligt at faa betalt md€:n 
., Værk, som har en særlig roteres- I Udgangen af 19·1:;. 

se derved, at der her gives en! Sverige nk fra 19·10 til r:k>fn~ 
I Mængde Oplysninger om den elsen ct Tilgodehavende fur Hen
i Plynd,ring, som Tyskerne over I ter og Afdrag paa 20 :Mil1. Kr .• 
i ClearlJlg-Rontoen og V:.erne~ I og denne Gæld vok..'i\,cc inden 

magts-Kontocn (Forskellige De~ I Aarets Udgang med 220 11m. 
bitorer) foretog under Besættel~ l Kr., hvoraf IIalvdele-n hid rørte 
Ben I fra de under Besættelsen forbe

redte Vareindkøh. 
Da nmark oJ)gamlede under I I U.S.A. var det muhgt under 

Besættelsen ('Il udenla ndsk Gæld Kngen at opreL'101de Betalingen 
prut 300 Mm. Kl'. for uhetalt.t> af Henter af de danske Løan. 

t Renier og Afdrag, men derimod ikke Afdrag, og ved 
J Beretningens Omtale af Va- Udgangen af 1945 skyldte Dan~ 

lutaforhoIdene redegøres fOl", at I mark 40--15 )olm. Dollnt's 1 ftm
det under KrAgen kun I begræn- ter og Afdrag paa danske Bol1ar
~t. Omfang VM muligt at betalt> laan, og yderligere var lruml lf)O 

I Henter og Afdrag pna Luan l Ud- MilI. Kr. 
landet. I Desuden var der Rcstnnccr paa 

I Til England opstod del' saale- BetaliJlg af Renter og Afrl l'a~ i 
des en betydehg Gæ1d, som det SveJts og Ho1hmd. og \'(>(1 L-d· 
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Ligkister 
allld pllJl I,lIgflT. 

Den gI. Li gvogn 
kora r som IIwdva.nlig ug 
bo,U IlIlI hOl Oll. 

Jørgensen & Hald, Tlf 712 
.. ' 

. IL = 

gllngon IIf Ifl41i sl<ylllltl J)allnlutk 
ialL 300 Mil!. K I" l1l U(lIundoLl'ol' 
Iol'fnldnu HonLu l' ng AJ'tlrllg. 

"Ncd llUlinJ,ten" a l' J)engc, 
J Løbet. Id Hl4fi hlev Omløbot 

af 13etnlill gslll idler her I Landet. 
fo røget med htlt 1250 Mil!. Kl'" 
hvol'af Halvdelen efwl' 5. MuJ, 
og dette Belob er j IlovcdslIgen 
havnet Bom IndlruUl l Pcngejnsti~ 
tuterne. 

Dc af Staten gennemførte Fol'~ 
anstaltmnger til Begl'ænsning ni 
Pengerigeligheden omfattede ved 
Aurets Begyndelse eR. 4000 Mill. 
Kr. og var ved dets Slutning vok
set til ,1900 Mil\. Kr, 

Tyskernes Plyndringer i Besæt
telsestLdcn over Clcllringltonloen 

og Værnemaglskontoen, 
National bankens T ilgodehaven

de pm\ den dmlsk-tyskc Clearing
Konto udg.]. d. 8. Maj 2900 1\1.111. 
Kr., mell blev ved Indbetali ng fra 
Importører og andre nedbragt til 
2G95 Mill. Kr. inden deu endeli ge 
Overførsel bil St atens Regulc
lingskonto. 
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Nationalbankens 1'ilgodeh aven
de paa Væl1lcmagtskontoen (un
der "Forskellige Debitorer") var 
den 8. Maj 5002 Mil!. Kr., men 
blev nedbragt t il 4815 Mill. Kr. 
inden Overførslen t il Statens Re
guleringskonto. 

Sammen med et Par andre Po
ster kom Statens Reguler ings
konto i Banken derved op paa 
7611 Mill. Kr. 

Om Værnemagtskontoen oply
ses bl. a., at den indb l Udgangen 
af 1942 sleg med 400--450 Mill. 
Kr. om Aaret, men i 1943 med 
ikke mindre end 1060 Milt Kr. 
som Følge af de af Invasions
frygten stærkt forøgede militære 
Anlægsarbejder, og i 1944 var 
Stigningen 1950 Mil!. Kr. og i de 
4 Maanede1' af 1945 til Befriel
sen med 710 Milt Kr. 

s i 
d, 
s 
ku 
t j 
19 

80 l\1il1. 1( 1'. heutlt HI dct 
tyske Politi. 

Fra September 1943 maatte 
Nationalbmlken eflel' lysk Krav 
tiIHge over Besættelseskontoen 
betale Udgiftcl1le til det hel' i 
Landet stationerede tyske Politi 
og deres Hjælpere, og det androg 
indtil Befrielsen ialt 80 Mill. Kr., 
som blev leveret i Kontanter, idet 
Tyskel'ne modsatte sig, at Poli
tiets Udbetalmger skete gennem 
Check, 

(Sluttes) . 

d 
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4. est paa Vildsund 
\ 

trand. d 

Samtlige Forenmger i Harring-Stagstrup indbyder til 4. Maj 
I Fest paa Vildsund Strand Lordllg d. 4. Maj Kl. 19 !Iræcis. 
I Festtale af Biskop Skat Hoffmeyer, Aarhus. 
I Fælles Kaffebord, Musikunderholdning, Tableau og sluttelig 

FestfyrværkeIi i Fakkeltog. 
I Ved Kaffebordet udsendes paa Højttaler Statsradiofoniens 4. 
. Maj Program. 
I 
I 

Festtegn 1 Kr. - Kongesangbogen bedes medbragt. 

I 
riheds est i iste I 

I 

I 

• 
Lørdag den 4. Maj: Festkomiteen alTangerer Folkefest med 

Alsang. - Genopleveloo af Frihedsbudskabet. - Fl'lhedsfondens 
Fest. - Byen indbyde!' til Asfaltbal om Majstrutgen. 

Søndag den li. Maj: Børnenes FJagfest. - Festgudstjeneste. 

,
- De allierede Nationers optog. Folkemøde. - Festspil. -
Fakkeltog. - Ildregatta. 
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