


Det farlige Legetøj. 
Bn Dreng i Hurup kvæstet 
ved Eksplosion. 

Lo'rdag E'lIermhldaR skele der 
(HI Ulykkt: i Hurup, der viRerI 

hvor forlige de sIlAkaidtu Lyspn
troner kan være, 8001 lIndcs j stor 
Mængde bland I Tyskern •• Elier
hldenskllbcr, og SOlD 80r1l DR' lIuge 
Mennesker hftr en særlig rorkrer .. 
lighed lor. 
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Den 13-oarige AAge, Søn ni 8enlnn 
Smedemester jensby, Hurup, havde 
f,Iaet fnt i en snaden Patron, som 
han pullede ind i el Stykke Rør, 
og han vilde nu ved at 81sn paa 
ud fa .. det til nt futte Ild ni Enden 
pu. Røret. Han lorsøgte lørst inde 
I Smedien, men Svendene JOR ham 
ud. Aage gik derpa. over i 
BrugsloreninB'ens Onard, o~ her 
lykkedes det hnm nt I •• Pntronen 
hl al lulle ol, men Røret var blevet 
tilstoppe I i Enden, hvilkel bevir· 
kede, Ilt det luldslændig .~rrongle., 
og Aage Jenøby lik sin ene Haand 
slemllæderet. Lroge Drosl, Hurup, 
kom til Stede og lagde en for
binding, hvoreller han i falck. 
Ambulance blev kørl til Thi.ted 
Sygehus. 

Sølvbryllup 
kan Onsdag den 17. ds. lelres 

ni Tømrer Kold N i e I s e n og 
Hustru, Hundborgvel 27, Thisted. 

De lorulykkede Tblsted-
Drcoge. 

Bndnu er de I Søndags lorulyk
kede Thisted-Drenge Ikke lundet. 
Bt Par Bande hor I Pormtddag 
gennemsejlet Bredningen, men 
uden Resultat. Pollllet hor over· 
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Kr. eller godl 93 Kr, pr, Pd. Pen· 
gene lilstilles nu foreningen .Red 

~r Børnetaj og vi takker vore Læsere 
In og .Kunder" for den SID re InIe· 
r· reise, de har vist Sagen. 
>. • 

i ~ Postbud for Tjenestemands-
h domstolen. 
I· Postbud J. C. Jensen, Nors, der 
I. bl. a. har være! Medlem af Nazisl-
· partiel, og som for Tiden er lri· 
· tagel lor Tjenesle, skal den 25, 
· O.ktober have sin Sag prøvel lor 

TJenestemandsdomsloten, der sæl· 
I les i Thisled. , 

Kend Partiernes Programmer. 
Dansk KvIndesamfund afholder i Mor

gen Aften Kf. 19,30 pa, Thisted Af. 
holdshotel et Møde, ved h Yilket Talere 

.oUt1l1.kA-.J;! .. d~_ ,,:1 .... A ... ____ ~ __ 

• . • - -o -.-~----........... - ._ ...... .. . "" •. ._.-•.•. 

vilde blive for dyr. 

forlængede fængslinger. 
Ved Retten i Thisled har føl

gend".'s,et forlænget de re. Pæng.· 
IIng hl 15. November: Blikken
slager Handest, Joh. Pr. Kjær, 
Kar. Bro bæk, Judmund Sørensen, 
Niels Christiansen, Mar. Ander
sen, Henry Baage. Søren O. Niel
sen, Brik Torkl, N. O. Rasmussen 
og Arne Smith. 

Til l. November: Disponent 
Bgon Jensen og Manufakturbdlr. 
Chr. Søndergaard. 

Ny Assisten I i Landbo
foreningen .Nordtby"_ 

Landbrugøkanddat Rasmus Sø
rensen, Gylling, er antaget som 
Assistent hos Konsulent f. c.1 
FrAr\rhl&ln Thi .. ,." .... : Cl _ A .. . 
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.l'um'landen, Llln sthing8m:~d I fortsæl 
M. C. Kor s gaard. en Hode- Vedkol 
gorelse for Valget. tmn YI 

Derefter foretage!! ved Af- taler G 
stemning Opstilling af Listen 1 ~ 
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Ji'orhengede Fængslinger. 
Ved et Retsmooe i Thist.ad i 

Coar Eftermiddags fremstilledes 
14 af de fængslede, der alle fik 
Fængslingskendelsen forlænget. 
Til 15. November fængsledes 
Blikkenslager Jens Handesl. P. 
Thaysen Petersen, Johan Fr. 
Kjær, Carl Robert Drobech, Sned
kermester Christensen, lIansled, 
ViktunliehlU1dler Marinus Chr. 
Andersen, Entreprenør Ludvig 
Bllage, Købmand Gade Nielsen, 
Sr.edsted, Erik Torki, Niels Ove 
Rasmussen og Kobmand Arne 
Smith. Politifuldmægtigen oply
ste, at Anklageskriftet for sidst
nævntes Vedkommende nIene 
fydte 2 Folioark - ! Til 1. No
vember fængsledes Gudmund Sø
rensen, Manufah-turhandler Chr. 
Søndergaard og Disponent Egon 
Jensen. 

Cyklist paakort af Thistcdbil 
pM Kli R! Kobakke. 

Sondag Afwn var et Jagtsel
skab fra Thisted efter en Jagt-
~.~_."-= ... .. 

Uve. 

Tab 
Art 

sen, ( 
Mnrk 
uheld! 

d'holl 
lndk 

Gd,_ 
Kobm 

Thi 
n"'HU 



retaget 

re Gen. 

Polen. 

ættel. 

t rus. 

Ste. 

~i'O. 

Skridt 
Byer. 
ublln, 

sZRwa, 
andre 
wa og 

r i en 
rterer 

fpgave 
~et, der 
~om en 

~:1:1een . 
talt-

forskellige Grene af Livet i 

V.BOMBE PAA TØJHUSET. De engelske Myndigheder har foræret TøI~ 
husmu.seet 1 København en tysk V 1- Bombe, som nu er udsYUet t l\Iusoo~ , 
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aa Ordet, --
n enkelt, Uhyggeligt RevolveraHentat 
, ØSløs, paa aaden 
de Radi~ A a r h u s. Stabschel ved Jydsk-
n. Han fynsk Kommando den 48-aarige 

• Vælgere Oberst Poul Riis Lasaen, blev i 
mokraliet, Altes ramt al lem Revolverakud 

t Kursen 
skulde ved el Allentat udlor Hotel.Rilz" 

al Pol ket i Aarhus. I Morges døde han al 
lisering, sine Sssr paa Asrhus Kommune-

~
H ud i hospitsi. 
rdmsnd K" J J" J h ,J d' 

J 
"

J timms po 111 1.' lU S8 a I IS-se r II I 
befalede. ponibelt Mandakab ind paa al 
gik iøv· ' fange AUeotslmanden og har ud
de med Jovet en Dusør paa 1000 Kr, lor 

Ven81re OplYllninger, der kan løre til hans 

Psagribelse. 
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Fedaelsdag. 
Tirsdag den 23. da. fylder Peder 

Prandsen, Vesløs, 85 Aar. 

Sagen mod Regnar Korsgaard, 
Dover. 

Ved Vestervig Ret blev Sagen 
mod Kantinebestyrer Regnar Kors
gaard, Dover, i Oaar udsat, idet 
Politiet skal foretage en ny Under
søgelse al Korsgaards Forhold til 
Nationalbanken. 
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de senere ABr har tiltrukket sig det 
københavnske Mus/kllv. største 8e
v8agenhed. 

ning1kO 

Pjorden 
særligt 
de Stu 
have b 
al finde 

To Kvinder dømt for 
Hæleri. 

De fik aaver .f Tyskerne 
i Haosted. 

Po, 
Arbejde 
kan 

Ved cn Domsmandsret i Nykø
bing behandledes i Oaar to Sager 
mod Io unge Kvinder. 

om at I 

1 D. 
Bud til 
at man 
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Pjorden 
mer Bl 
paa EU, 

fru Lilly S ø r e n ø e n, der i 
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ler fejrer 
jubilæum 
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Forvejen haf en Dom pØ8 6 Maa
neders. Pængsel hængende over 
Hovedet, havde arbejdet hoa Ty
skerne j Hanøted og havde modtaget 
nogle Tæpper og Dynevaar al en 
menig Soldat. forsvareren anlørle, 
at del omkring KapitulAtionen var 
almindeli,Rt, al folk modlog lor· 
Skellige Effekter al de tyske Sol
dater og at delle i Almindelighed 
ikke 'betragtedes som Tyveri. eJler 
Hæleri. Lilly Sørensen blev Idøml 
60 Dages fænngsel, hvorIra gaar 
26 Dages Varetægtsfængsel. Hun 
modtog Dommen. 

a Foranø 

, Kristen
l1issions
Oktober 

le Piger 
de hen

lel unge 
c.g sas

Irening" 
Elna Elisabeth N i e I s e n, der 

ikke tidligere har værel straffet, 
havde været forlovet med en tysk 
UnterleldwebeJ, og den 6. Maj 
modtog hun ira ham en Del 
Tæpper, Lagner og Dynebetræk. 
Hun var ikke klar over, at delle 
kunde være strafbart. 
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Forsvareren søgte at fremdrage 
den Omstændighed, at flere Bor
gere, deriblandt Stationsforstande
ren i den Stationsby i Thy, hvor 
Feldwebelen havde Kvarter, efter 
Sigende havde maglaget lignende 
Gaver, oR al delte maatte give 
den J9 ·aarige Pige det Indtryk, at 
dtt var lovligt, men Dommeren 
affærdigede ham med en Bemærk
ning om, al dette var betydnings
løsl. ret og 

lejdere 
el væ
I, men 
Syns

Besly
la sent 
lIings. 
n, der 
1aade. 

Dommen lød pas 50 Dages 
Fængsel minus 26 Dages udataaet 
Varetægtsarrest. Efter Samraad 
med Forsvareren udbad Ejna Niel
sen 81g BelæAkningslid med Hen
syn !il Appel. 
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3ørne~ 
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l'e af Talerne paany Ordet men . , 
mgen fra Forsamlingen. 

Forræderisager for Retlen 
i Nykøbing. 

Ved Særretten i Nykøbing er 
en Mand ved Navn Aksel Inge
mann Madsen blevet dømt efter 
Straffelovstillæget for at have 
været OT-Mand og Sabotagevagt 
i Frankrig. Han fik 2 Aars 
Fængsel, hvorfra gaar 140 Dages 
Varetægtsarrest, Og han mistede 
almen Tillid i 5 Aar. 

Endvidere stod en Mand, Karl 
Osvald Jensen, tiltalt for Angi
veri, idet han under en Sort Børs 
Affære i Nykøbing skulde have 
meldt en Mand til Tyskerne. Han 
nægtede og blev frifundet. 

Guldbryllup. 
Fhv. Fisker Peder Bonde ~[ik

kel sen og Hw;tru, Stenbjerg, kan 
paa Onsdag fejre Guldbryllup. 
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AnklRg1'n lli k ud pall, n t hnn 

hnvd e "1<' l'('t KnlllJllet".ulynlr I 
JlU"'I) Oll' i tJen 'l'id hnH en Ind
ta'R1 nf 7r.o Kr Ank!nsrt'"krilt.eta 
.-ndl!t Aflllllt p.al' ud pIIØ, at 
hlU> har ~ ....... ' t Vogn!onl t ler i 

to Ul:. 
.Dag fortllll.'Her 

11: Eft"rsognfuJl1)n i 
IlIlnø' <,fler de IO 
hJat('d-D""bgc, Am
ol'<'nillg har I Dag 
~lII'1 om, III Inl\l\ 
10 Hsu,dc og dclt./l_ 

Ajj'Jl'Un\W1d a lf I den 1'Id ~rut en 
Onull<,tluing I)lUI 128,000 '\ 1', og 
ikko I dcnlll' I'erlode fulgt NøUo
nalbADkOUl Xmv om Ind ow:.ndl'be 
ru Hesrnlnpbll,lJr For dluø For
hold ktTC\'l'<ie!J dcr, al Tiltalte 
skuldo I!l'Ia:p(' (Ul Bodil PIia 2000 
Kroner. rnmlt('n, 8IUl IInllrt 

derul. Ifn.r man Ik
IJIa~r, Inden dlMe 

KOI' SJrllal'd forkllu'«lc, Il t 
hlln gennem ('n Ollkd " ar blc\'e~ 
IInt./lsret 110m f M l \'ognkonl.rol l 
Aggt'l"5und ved I~mnnct Brand~ mt', menCr mM, III 

J hll\'C cn Chnn«,. 

~fUnds Mode pM 
.. IIelI Thisted 

kun sarnlcL <'II . 
og' fik ct nOllet 

et ' -81' ) !cItlUK\ln , 
tOr for 9~"V J'IlJ"
Wt, mcn Dlm llk 

ikke, og kun So
'Konscrvauve og 
mlNlc med kvm
[)=;;;ler. Fru VI
t" n ledede :1\10-

Fru Anna M, 
BorgnlC!lter 

I (K), Frk. A ,1-
r. Bnnkassi8~nt 
e n (R.), L-crer 
l borg( Komm.) 
Ippel, Nors 

& JiI~lItHJn Det dn>Jctlo .'Ir I 
BcK,YtldclllCn klin om et 1'111" Lu.:,!;
vogne, Trods dol Ikke "/lI' Menu~
Ren, havde Flrnwet o\'erll«lt til 
KOJ'BjfiUl.rd Ilt Ilfregne med Vog'JI
Inændclle Oj( .oondte 1'eflll('lle td 
ham l Chl'l'ks et Plir Uger bag
ud, Hlln ha\'de "eklllget /lill' her
over I il }o' imlaet, der dog Ikke 
.. ilde Il'ndre B<ltInKelllCrne, men 
cIter FOl'hAlldllllg med Vogn
mændene, der "ftr IDdforstnaet 
med, at han ikke "'lU' Kørsels
entreprenør, hllvde han dor fort
sat, Efter 3 Ugers Forløb Jlavde 
hlln fMet Opfordring irn en tysk 
~lIhtærafdehng I Logslor til at 
kore for dem Hall havde forst 
nægtet dette, men da de SIW vli
de elu!propnel'e Vognene. h/llldo 
han 11(.'II\,('nllt II(I!' til en Overbe
tjent Nielsen J Log:ator, der hllv-

gen Jla\'de fil'
ly Ordet, men 
ingen. 

tor lCetten 
• 111,1/', 

Nykobmg Cl' 

l Aksel Jngc
t domt efter 
for at hn\'o 
~lbotagevagt 
(ik 2 Anrs 
år 110 Dages 
hAn mIstede 

de IIql/·et, at det jo ikke "lU" 1Ia.'\ 
nemt, men mlln økulde JO ae at 
komme I~nnt'm dot, og: del' VDl' 
næsten ikke andet at gore end aL 
fuge Kurslen. Dette havde dog: 
kun drejet sig om 3 Uger, hvor 
hall dels havde været selvøtæn
dig Vognmnlldst'lltreprenor og 
dt']s Kontrollor :fOl' sit Firma. 

Mand, Karl 
t :fOl Anw
I &lrt Bm'!! 
kulde hn\·c 
kel'llc. ll.LIl 
det. 

Angnaende AOonlllllgen havde 
Firmaet henvist ham ol Ilt tage 
5 l>Cl a( Beløbet tIl Vognmæn
dent', men det gjorde disStl VI'O\'I 
over, h\'onor han havdt' hen
vendt ØUI' til Udenrigllnlimstencts 
KommitLlOredt', dlOr havde gl\'et 
hum AlIviIIIlIng pa.u nt lægge dt' 
li 1>Ct. til VwmemnlrtclI!I RCl{Tllll
gel'. lIan luwde den'fter hen
\'t'ndt IIlg til ;"·:atlonalb.llnken og 
(.Iaet TIlladelsen. 
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Lysner det for 
IKreaturafsæt-

• ",ngen. 
København, Toradaa- Der 

er P1nner fremlII(! om. II~ d!'r pa.a 

~
jp'len3e81Pgt.ehU8ene I Lybæk 

Ir Flensborg kan :foretnsre"l(ren.
u"lImninger under dan~k Ad· 

ministrntlon, hvorefter Kodet 
kan ]c\'eros tft de en!{elsk-b - satte 
Zoner j Tyskland. EndVIdere er 
dt'r mdsat 1'11 engelsk Damper, 
der i'Wlr g ugentligt' Ture med 
1500 TOD8 Kod fra de store Fry
.'!Chu.se I AAlborg, AarhulI og 
Odense, og Rhedenet Clausen 
j S\'endborg har indsn.t et Par 
Skibe I Kod(art p..'Ul vesteuropæi
ske Havne. 

Røde Kors-Lotteri 
over ægte Kaffe. 

ond" .\fik. 
1<'1')(, k/lU 

I'lllup. 

Pua delt<- Tidsllullkt blc\ dl'r 
:mlstnl't' ArrJo."!jdcl' j Gung og FJl'-I' . 
maN tUK nl'rl' \'OJPlmil'nd I Ar- CII~)~k ~,d K"l s ~;l.r \1 : G ... " 
hl'Jde, NUl d"t dn'}l"<lc sig 0111 l' \ ' fr.I (,'"l1dl kRIld,· J.:II'· 110dl'!.M' t 
6 Uz.slhlll'r Hg !lugIc! IIc~tl'l'dJ.t .. ; ,l'l,OOO nna~I'1' ·"IlI.' I\aff,' II 250 rr 
tUJIl!' fl'll Ok!ob,'l' Pengene hil\' ,11lLlltm'U'jll. Hntl.' KOl'li hal' 0\.'1 

, 
1Ih'. ,,! J 
. kUII~titu· 

Kl'lmlllltl. 

\'ed at k()Ill~IIl' til h'lm, m('1I ell"I"S I<Jr!. h\'orh,l~ft I1Il1n bt·d I kund 
IMnlc han Jk;';e !lOllet med Itl'IW' (h, I 011l't'C 0\', d, lin,· K,I((e, • 
"kHhd Ilt /fore. Da X'atiunnl!J:m_ w: I> h,'I' 1.ll.orl ;lt forau t"lle . b 

ken 1:I:l.U, al ( lw(']wnl' \'al' udlllptlt I\;:ff'··'!'"mhoh. ", I],',h s al .1111 
til hnm, krw\·\·c1l' dl' Ind'lemlt 0"11- li ~Ir hlll' IIlor (,hlll\~" [(Ol' .1 1m 
gOld. ('r IIll·d l:qmlnph,l.1g p, d~, n Ila'll' h, !fe 11::.((, 1\0 
~ Skrl\d~'r incllt,lt'n.rll1 hlln IUln 1>0""11 il 'rk.1 ,It, Lllnd L "'<lr 
I'Jrl\lal'~ !\onlol·. hVOJ' 11111/1 NI,&.:, fn I Il:!)!' S"I<n'! nf l.o,hh'/" I I',.", 

lI"ddum, dl', lit dt, hl,.~lIrg",lc dilUll' n., d, r \'iu"<'1I (<I'" Jl'IM ikke hlut I KliO' 
·'I.l!/j:aard, k:!IlL litlldlgl 1:~'kk('r~hJ'i\'d'lN' (ni In'dl'rllt', nH n l' .:U, l "Q U",u., 

u. lia,:JJ, lIOhtJOnnIlJHllk.'n. hl'II\'I'ILdte KlIl'3- :-;UIII"n~II\'.'r "a l.JIn,bh, ,'r. Lod. 
S "'",,"d' /ICIUlrd Sl~ 1'11/1 K"ntUl,'I, h\'or d('IIU! 1.0"1,,1' 2 KI' I'r_ S,I.., Ol' ~1'1\
""HInd A mlln \'('dR'lk, HI dl'l' ikke \'111' hil" Illnlllnitll",1 hl,,1t .. l.od jlih'r (.;1" 
!h, .. f;dr, J VI'! gJurt IIURt't \"1'11 ,II,t, h\'ul'fl'l' ... at. Hlt~,\., II J)1"1~1! KMIt. 
r hnn hu, d,' mdll 'ndt Spurgesk", • ______________ _ 

/mtlt')TLl', I uIIC,\'Idl ~I.JIIlrI, nwn duK' I 
I ud"'l BJlu/tItN.'RTlillR'l'rnl" cln hM 

Jn JkJH. !Javd,> IIll'd J:t'Kllltknl"'I'n<l 
nI aUN.' ol{ hl'/h'r ikkp kundt' (:lll 
dt m. urllt'w'!'I,t fm Konlol\'L TlJ, 

l , 

Il Jubii .. 

Ia'l. r For 
Idlhol .. l. At' h'a/n hn\',lu llIl'dfurt Ilt hon 

h uldt, np \'(Od I\ytllnr. lin;) hu\d,' 
, I~ t't f lllC'ld.,",UI\·I'UIlt PM. "lI'm.' OJr 
'. t'/lfInLp' ,ul",,,,. \' t'/lfIt' fHr 27,!lllI 
~I'., 1)1' ut'rllf "kuld" han !X'ta!o 
\ 0l'nmll'nd8IW 21.437 fir" t'l Fol'-

FOl HUlup ou Omaen 
kan An~ Ul .. Tti
ltold AmlMviø" IndJ.-. 
re. til l 

"t{ "~Ol-:HSEN, 
Klrke""j. Hurup. 
I .... 't .. n II. 
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BennlKC:: •. -
været myrdet. 

, 

. . Henrettelse 
Sont Gengældelse {Ol 

af Hehveg Larsen. 

, ' al'hU S tilbøjelig til 
.Man el' l .n.t I B 

-
t det val' Genera en-

at mene, a. t ~ 
nike, der skulde have ~:el'e mYL-
det og ikke Oberst Rns Lass~n. 
Generalen boede ogsaa paa RItz, 
o r der kunde lot ske en FOl'veks
li~g i Ifal'vwol:ket. Der hal' gaaet 
Rygter i Aarhus om, at Henret
telsen af Helweg Larsen, der blev 
dømt til Døden, allerede har f un
det Sted, og at dette sI/ulde have 
foranlediget MordforSØg mod Ge
neral Bennike som Gengæld. 

Gel11ingsmanden til Mordet er 
set gaaende frem og tilbage for
an Ritz i et K,'arterstid og man 
har et godt Signalement. De, der 

ar set ham, mener efterForbry
deralbumet at kunne genkende en 

St~o~r~t~o~g;!l~iv~l~ig;tt 'VV;æ~lg~e~r;'m~&d~""bS'~f 
'Y e l dby. seIl 

Vælgermødet i Aftes i Ydb ' 
blev det længste og hidtil m"~t ste 

101 

livlige Vælgelmøde i Valgk!,,, Re 
pagnen i Sydthy. Der var ca. 2", J e 
Vælgere, og en halv Snes af dis.. ta 
se havde Ordet. I det store og h., d ' 
le herskede der en fordragelig u' g: 
Tone bortset fra. et Angreb, Som 
Kr. Korsgaard, Dover, fremsatte 
paa den konservative Kandidat 
fol' dennes Deltagelse i Mod_ 
standsbevægelsen, et Angreb, der 
mødt e stærke Prot ester, 

Forlænget Fængsling. 

Landsretten har nu bestemt , 
at Lnrich Rich. ehlesø, der fOl'I .. 
den af Dommeren i Thisted blev 
løsladt, men med opsættende 
Virkning, skal fængsles, forelø
big indtil 1. November, 

, 

erygtet Terrorist fra Bothilsen Forsvarsbrødrene i Thisted 
Nielsen-Gruppen, Ib Birkedal havde i Aftes paa Hotel Ph.nix 
Hansen, men Signalementet pas- arrangeret en Sammenkomst for 
ser ogsaa paa tf, andre Hipofolk, EskadronenaSoldater, der val' modt 

ffe Birkedal Hansen og Ib Ne- i stort Tal, godt 100, og endvid .. 
dermafk Hansen. i deltog flere af Foreningens M,!, 

. lemmer. Der blev serveret Smørre-
Af de 600 H)~ofolk, der umid- brød fol' Deltagerne, og der var 

delbart før Befnelsen var her i 
Landet, er 150 endnu paa friFod, 
og man frygter, at de vil forsøge 
at iværksætte flere Terrorhand
linger. 

endnu naa 
at blive Medlem af vor 
Læsekreds. - Pr. Md. 
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Farlig Situation 
i Thyborøn. 

Ild I Deput med s1øre 

S pram $1"81011 aR' re. 
Tlffld!!!!!: efterrnlddl!lR blev Lem

vig Brandvæsen kaldl !li Thybo
røn, hvor der var opøluet Brllnd 
I cl øl Depoter, hvori der opbe
varedes alore ParI/er Slfængslol · 
Icr. Ilden var formentlig opøtasel 
Ir ll en hCl1ktl!illtf CIRaret og I no· 

get spildt Krudt, hvori der straks 
gik Ild . Ilden lorplanlede 811l til 
Arnll1unlllooshuset J men hcldll'(vJII 
opdagedes Branden straks, op, 
del danske Mloørhold Rik øle
hllkkcllg I Gang med al slukke 
ved al kasle Sand pu Ilden sam· 
IIdlg med, al møn alarmerede 
Brandvæsenet , Del vaf lykkedes 
MInørholdel øt holde Ilden 980 
langt nedc, at da Brandvæsenet 
kørte Ind Pall Pladsen, kunde 
man ved Hjli!lp af Vandet rra 
Brandvæsenets Tank slukke IIejen, 

Pollllbellenl lor Tlenesle. 
maDdsdomslol. 

Onsdag d. 24. Oklbr. sælles den 
ekslraordl næreTJeneslem and !Id om~ 
f Hol I Lemvig til Behandling of 
Sagen mod PoHllbclfenl VI klor 
Petersen, Humlum, i Anlcdoln~ af 
hans Porhold under Besættelsen, 

Ka. Munke Mlndo'ond. 
Indltlmllngen tH Kaj Munltø Minde· 

fond hllr I Ydby Indbragt J02 I(r. 

Landstingsvalget 
i Thistedkredsen. 
So,ialdemokr.liels Kal1di
dalllsle. 

Soclaldemokratlct i Thistedkred· 
sen har opstillet følgende Kandl. 
dal1l81e til Valgmandsvn,lgcl den 
30, Oktober: 

I. Skulterosdllformond Chr. Iver
Ben, Thisted, 

Z. Sncdkermcsler P. Olaen, Fler
rltslev, 

8. Pisker Marinus Christensen, 
Amtolt. 

4. LandRllngømond A. Hvid, Thi· 
Itcd. 

~ , I\rbcld8mand Marius Mød.ell, 
næh,. 

Ouhlbryllup I SlenbJerr. 
Piaker P . Bonde Mlk1o;elaen 

OK' Hustru, Ane Marie, 
klin den 24 dS, felle OUldbryllup, 
De er beRge født I 1671, OK der d.?T.~ 
hør I ÆRtesklIbet været 9 
Dc hllr altid været lIgtværtlIae og: 
dygtige Mennesker, der 
Anseelse pu deres Egn, og 
vII de sikkert 0U:8A8 lu Bevis pll8 

psn de,es HøJtidSdag:, 

sao Medlemmer I Thl.tod 
Mualk'oronlng. 

I Anledning ol I(onccrlcn I Morgen 
mod KILI. 1{/ImmCtllltnRCr !!Inor Nørby op; 
PIILnllllcn Ole WHlumflcn hur Thløted 
Mllalldorenlng 101101 liere nye In\lmol· 
deller, og man er herefter oppe , •• 
det flotte McdlOlnllal of CO, 800, 

Einar Nørby, øom nu ottcr i{luter 
øln Pødeby, vII bl. D, Iynl(e kendte 
Arier ol Opctllørne .Don Cnrloa-, .PI· 
JUlrOB Bryllup· Ol( .BortfClrellen 
SøralUet- Bomt .MBlkarode·, Endvidere 
vII mon fao nt høre PorKYs berømte 
Balllolltlllll: rru .Porgy OK Bella" , Bom 
0 (;1 1(11:1. Teatet, efter ul Tyakcrne 
er ude al Landot, oller luu turdet 
pau Plolwtcn. 

Ole WlIlunlllcn vII Ipille Chopin, 
Rovel, OebuB8.Y ol( Sv. f , Tllrp. 
let kommer fro Københllvn, Idel 
velvlllh øt er utlllwnl af Hornun~ "R 
Møller. 

Det kolde Bord 
igen tilladt. 

De lIeste Reslaur.tions
Restriktioner ophævet. 

dl 
Handelsministeriet har ophæ'lel 

en lang Række al de under Kri .1 
gen Indførte Restriktioner med ~I 
Hensyn til Servering plIiII Reslau- sI 
rationer. Delte gælder s uledes u 
f. Sks. Forbudet mod Servering 
af koldt Bord, e n 
om Begrænsning af 
Antul, Bestemmelsen om Porbud ~ 
mOd Servering al varm Mad efter I( 
KI, 21, Bcslcmmeløerne om Port 
bu d mod Servering al Smør I • 
Portioner, Ruller eller Kugler, A 
Reglerne om, hvor meRci Kød ,. 
fOrll kclllge Kødretter mna Inde- ~ 
holde, Be stemrnelscrol" om Spise
kortets Indrclnln~ DR Udstyr saml 
Porbudet mod Annoncering om 
Servering eller LeverinK al Meal · u 
tider , 

Der Hkal stadig l everes Smør- ., 
mærker, og dro kødl"se Dap; (II 

ophll!ve. ikke . , 
I - - I 



)~r!lllct JIUI I HIIHlCUCIl lJut:uc. ve unge m8alle J 

udarbtlj(let hellere vært: Soldater end "Ib Il pøa 

:I. Del var 
I pu LeJf· 
. AI, hvad 
inR. Por· 
i Byplanen 
lie Haver. 
v sungel 

PaoKet ved OrllOoseo. 
Grænsekontrollen snuppede for

leden Io Or .. Mænd, der forsøgte 
at komme fra Tyskland til Dan. 
mark. Det var Aksel Nielsen rra 
SJørrlClR og Knud Ibsen Ira Hund
borg. Ue er nu overlør! til In
ternatet I Thisted. uddeJres 

rb. Mosc. 
!\.. Morlen~ 
Isger. A. 
Ig. Ander~ 
Dyrskue

rdbnkkcn. 
el Søren' 
rilllenscn, 
1915. V. 

Chr. P. 

5 Mdr.s PlIOoRsel iii Kaolioe· 
beslyrereo. 

Ved Ve,tervlg Ret faldt der I 
Dag Dom I Sagen mod Kanllne· 
bestyrer P. Nørgs8rd Johansen, 
Ydby. der ,Igtede, for ulovlig 
Handel med Værnemagten. 

Nørga.rd Johansen Idømtes 5 
Mdr.s Pængsel, der anses for 
ud~t88et, Idet han har siddet inter
neret siden 5. Maj. Desuden 
konfiskeredes et Varelager til ca. 
14.000 Kr. og en kOlltant Sum 
pa. 7378 Kr. 

Bfter Domsafsigelsen blev Nør. 
gsard Johansen løsladt. 

Christen
len, Mel
.ell, Mel
Imensen, 
~n, Nor
Alle, J. 

mg Niel
~ppe8cn, 

Kristen· 
Foged, 

Jensen, 
Thi.ted 
Nielsen 
~ie Ira 

Tyveri pa8 Snedsted Konditori. 

I Leve, 
r t e n
~en ol'! 

Bn Dame var lorieden sa. uhel. 
dig ps. Soedsted Konditori at 
blive frastjaalet en Taske indehol. 
dende 60 Kr. og fire Købekort. 

Arbejdsmændene i Nors-Tved. 
•• • .. 



19 Oktober. 
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KRIGENS DAGBOG 
Anden Verdenskrig 

i Billeder og Tekst - 20 Hefter 
il 6 Kr. - iIIustr. m. Parvefotografi 

Balleby'; Bogbandel 
St. Torv 5 - Tlf. 90 

Thisted 

I 
I 

VGr 
Ov 

forhen 
HU 

Børn 
Gadehjørnerne. Eiler al have hørt Beg' 
Henry Hansen kunde jeg jo nok nere. 
Iristes til at blive Socialdem 



Men 
; 

burlijll Ira 

Døden, 
1rkede i o.,,, 
. og var en 
dsfuld Jern
lr sid~n tog 

Rt\'isio n, Boltfonng 

og Skattesage~ 
:".,~ bllTl'll:l NI bDligl 

Revisor A. Andersen 
"'~J't~ IS 111 16 

--

'lO QU., .. 
N. EdI. Pederun Ou. 

Han kørte "Føreren" den sidste !ur 
gennem det sønderskudte Berhn 

kom Hiller lid lil Vognen illWt 
glaa fdlun1lorm Uden al mltl 
el Qld salle han aig ind i Vogn!: 
ved Siden al Chl.ulhtren, og I 
,ollunifarmerede SS·Ollkerer 10° 

Opstilling pall Vagm"ns Tlinbrltd~ 
der. 

Endnu inden Chllufføren It'&. 

ADOl.P HITl.ER 

Kriminalpolitiel i Thisted blev 
stillet overfor en lantastisk 

forklaring al en fricorpsmand, 
russisk fangenskab i 
j Dag er overført iii 
i Thi,ted, som er den 

Mands Hjemby. Historien 

alle tidligere I 

Eva Bnuns og Hitlers aidlle 

VogntHI stIIriet, spurgte HIllt! 

• 

om hen var klar over, bV!tIl 

han kølle med. Da Chllulferen 
havde svarel, a\ blln Vllr 11I't 
over, s\ det vaf Pøreren, g .... 
Hitler petsonilg Ordre III Chaur. 
feren om a\ starte. Turen Rik 111 
forskellige Kampsteder i Byen 
bl. a. Brandenburgerslral>se. Bilet 
en halv Times Kørsel i den brtto. 
dende By, gav Hitler Ordre lU • 
Vognen skulde kere tilbage 1\1 

Dage. 
Den unge Mand har gjort Tje

neste i en pan,ersinel Molar
vognslr:olonne i Berlin i de Dage, 
hvor de svære Kampe landl Sted. 
Om Morgtnen den 29. April tik 

han Ordre til al køre sin 

Den 30. April mellem Kl. 15 og 
16 om Bflermlddagen fik Chaul. 
feren paany Ordre af en 5011· 

uniformeret SS·Olflcer til, al Vog. 
nen skulde kere frem foran Rlgs
kancelliet. Blter kort Ventetid kom 
Hitler iii Stede, Iførl sin sædvan· 
lige graa Peltuniform. Han rettede 
ingen Spørgsmaal til Chaufføren, 
og var meget tavs. Køreturen 
varede en halv Time, og Rulen 
var den samme som pas lidligete 

Ture. 
Da Hiller var vendl tilbage lil 

RIgskancellieis Bunkers, herle 
Hiller sige til to Ss. 

Pørere, at dersom der Ikke kom 

Hjælpetropper fra Vest allered~ 
Dagen i Morgen, alisas den I. 
Maj, maalle Officererne bave bam 

i Dækning i Nærheden 

Rigskancelliet, hvorfra han 
nærmere Ordre. 

Mellem KI. 9 og 110m for
middagen kom en so ri unilormeret 

Hyllede til "'",ul 
aaneder var •• 

fra Hillers private Garde 
Ordre Iii at Panservognen 

køre frem loran Rigskancel. 

Hovedindgang. Kort elter 

undskyldt. Chaufføren oplyser 
overfor Politiet, at hin den næsle 
Dag (1. Maj) i sit Kvarter flt 
UnderretnIng om, at Hitler havde 
skudt sig Kl. 22 den samme OIR. 

var en Tid 
lUS Radium
kernand 

Tirl til AI via 'ali lm~ØI 

-
B 



Ir nu 
. at 
Por· 

I/ers. 

;~~~;Fi;ie:-,-o-g-;:H~o"'l"'m""""v"'a"r "h"e"'r""'uHCCle l--tfUI 
i en Del Modvind. Mødet sluttede D N 
med .Oer er et yndigt Land". Oaltrup 

e er 
Hvis Direktør Tage Priess stadig 
kan fængslet. 

d. I Direktør Tage Priess, Limljords. 
~ften østerskompagniet i Nykøbing. der 

er sigtes lor bl. a. at have solgt 
, lor Piskegarn lor 47,000 Kr. til Ty· 
t llra skerne og have angivet Kvindeligt 

eg . Arbe/derlorbund i Nykøbing og 
lor, i Morsø Socialdemokrat til Tyskerne, 

. I var i Oaar i nyt Porhør i Retten. 
a tit· Priess forklarede, at han i Piske· 

garnshandelen kun havde været 
Be- Mellemmand over for ' en Mand, 

køb· der opkøbte Oarn, og hvis Navn 
leg han nægtede at opgive. Pørst 
paa senere blev Priess kl.r over, at 

Tyskerne skulde have Oarnene. 

Dages 

Mors, 
Dage. 

Just 
var 

blev 

ling 
Ind 

bejde 
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Tilsted Sygepleje!orening 
har holdt. Generalforsamling. For
manden, Poul Laurit.zen, aflagde 
Beretning og oplæste Regnskabet, 
der udviste et Underskud paa 80 
Kr. 

Til Bestyrelsen genvalgtes Fru 
Ane Larsen, Silstrup, i Stedet for 
Fru Kathrine Helleberg og Niels 
østergaard :lyvalgtc8 Fru Alma 
SCl'ensen, Til sted, og Moller Jens 
Støvring, Silstrup. 

Dømt for Angiveri. 

Bogholder Strauss, Thisted, 
der blev interneret d. 5. Maj, var 
ved Retten i Logstor tiltalt fol' 
Angiveri overfor en Vognmand, 
der arbejdede for etEntreprenor
firma i Aggersund. Strauss, del' 
nægtede sig skyldig, er nu blevet 
jdømt et Aars Fængsel. 

Kaffetombola pun Havnen 
j Thisted. 

Rode Kors i 'l'histed holder l 

l\Jcrgen Eftermiddag 1\1. 3~:.! Kaf
fdombola paa lIanlen i Nærheden 
af Esso-Tnnk:ltntionen. Ocr sk:d 
flælgcs 700 Numre a 2 1(1'., og der 
blivl:'r ~{Odt 100 Daas{'r I<nffe 11 
vinde. Del' blinl" ~ikkert ::-itur Til· 
stromning <tf kaffl'tnl'::-itiJ~e, ml:'n 
fOl'haabcnllig udviklet' del ~i~ ikk{' 
til Panik. Dcl' et' :lUI;lgclig IIaa 

,- _ .. A....... vm t'TotHrgnnda or et 
Samnrilerkur8uII, Rode Kors pau. 
begynder Mandag Aften, 

Det var ikke Aarhus-Morderen. 
Morderen, der skod Oberst Riis 

Lassen, Aarhus, iages nu over 
hele Landet, l Gaar formente 
man, at Morderen var naset til 
Thisted, og Politiet her fik en 
Anmeldelse om, al der var obser
veret en Mand, hvis Signalement 
syal'ede til den efterlystes. Poli
tiet rykkede straks ud og fik fat 
i Manden, der imidlertid var saa
re fredelig og intet udestaaende 
havde med Myndighederne. 

Fire M;:uUleders Fængsel for 
falsk Forklaring. 

Erik Johannes Madsen, Aar
hus, der fornylig fremsatte usan
de Oplysninger om Marine\'ægter 
Mads Samuel, Thisted, er i For
middag ved Retten i Thisted ble
vet idomt 4 Maaneders Fængsel 
fol' falsk Forklaring. Han mod
tog Dommen. 

De to fængslede Soldater løsladt. 
De to Soldater, der bar siddet 

fængslet j Thisted i otte Dage 
sIgtet for Yold mod en overord
net, blev i Formiddags losladt ef
ter at ~ag 'Il E~g~l .loUlUt \)lHy:.t . 
Del' yiI senere bliye rej~t Sag 
mod de to Soldater. 

Bæl,ærk mod Gadelampemo 
j Thisted. 

Del' el' i dl'lI I:'iostl' Tid blewt bc- I 
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Erklærer, at htUtS Overordnede den 1. Maj fik at vide, at Hitler 
samme Dags Allen havde skudt sig. 

Under Afhøringer hos Krimi-I Hitler mig, om jeg var klar over, 
nalpolitiet i Thisted er en Fri~ hvem han var. Jeg sagde da, at 

le Tro- korpsmand fremkommet med jeg var klar over, at det var 
nogle opsigtsvækkende Oplysnin- I ,,min Ferer". Hitler gav dere~ter _ 

t, naar ger i Forbindelse med Hitlers Ordre til at køre rundt til for-
7ertræ- Færden de sidste Dage før Ty- skelUge Kamppladser i Byen. Kø-

liere. 

n skyl- skernes Kapitulation. Naturligvis returen varede ca. en halv Time, 
e, men stiller Politiet sig i første Om- og efter Ordre kørte jeg tilbage ~ 
Jlstne gang meget skeptisk overfor dis- til Rigskancelliet, hvor Hitler n 
re, for se Oplysninger, der kan være steg ud. a 
Rigets 11 KJ.. 15 J 

fo:;:-

Opspind, men paa den anden Side Den 30. April me em 
er der intet til Hinder for, at o.g 16 fik jeg af en sortuniforme- 1 
Oplysningerne kan være rigtige. ret S~Officer Ordre til paany at ~ 

Vedkommende Frikorpsmand, køre Vognen frem foran Rigs.
demo-
I Gud der for Tiden sidder fængslet her kancelliet. Jeg kørte derette~ 

der 

fordi 
Klio-
!l og-
onisk 
Sko, 

J En 
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men 
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, at 
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for-

• 
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• Ole, 

i Byen efter at have forsøgt at igen en Tur med Hitler til for
slippe over Grænsen. fortæJler, skellige Kamppladser. Køreturen 
at han sidst i April Maaned var varede ca. en halv Time, og Ru
tjenstgørende som Chauffør i en ten var næsten den samme som 
pansersikret Lastmotorvogn. Det Dagen før. Hitler var stadigvæk 
var i de Dage, da Kampen om iført graa Feltunifonn. Hitler 
Berlin var allerhaardest. Om sagde ikke eet Ord udover at 
Morgenen den 29. April fik han cliktere Køreturen. Efter en halv 
fra sit Kompagni Ordre til at Times Kørsel holdt vi igen ved 
køre i Dækning i Nærheden af Rigskancelliets Bunkers, hvor 
Rigskancelliet, hvor han skulde Hitler steg af Vognen. Han sag
afvente nænnere Ordre. Hen paa de da til to ss..Officerer, at der
Fonniddagen, mellem Kl. 9-11, som der ikke kom Hjælpetropper 
fortæller Manden videre, kom en fra Vest i Løbet af Morgenda
sortunifonneret tysk SS-Officer gen, saa maatte de have ham 
og gav Ordre til, at jeg skulde undskyldt. Hitler gik derefter 
køre Vognen frem foran Rig5- ind i Rigskancelliet. 
kancelliet, hvor jeg skulde afven- Videre oplyser Frikorpsman
te nænnere Ordre. Kort efter den, at han den 1. Maj af sine 
kom Hitler, iført graa Feltuni- Overordnede fik Besked om, at 
fonn. Jeg var ganske sikker i Hitler havde skudt sig Kl. 22 
min Sag paa, at det var Hitler. samme Dag. Den 2. Maj var Fri
Han satte sig ind i Vognen ved korpsmanden selv blevet taget til 
Siden af mig, og samtidig tog en Fange af Russerne i Nærheden 
sortunifonneret tysk Officer af sin Kaserne, men maa altsaa 
Plads paa hver Trinbrædt. Inden siden være blevet sluppet fri. 
jeg fik Vognen startet, spurgte 
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L' Det vetl jeg Ikke, men det. 

var jo aau Ilort Pllrt!, Ilt han nok 
kunde Vide, At det Ikke VUf Ul mig 
lelv, Oll' JOK tror, hall vldll..C, hvad 
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~ det bln 
"'orbindel· 
Chri.tmlll 

dot ,kulde brugea tU, Og jeg me
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England 

en Over
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L Ja, det er JeK aikker p"ll, . 
ForlV Vet. Vllr jo I en Tid, 

h,'or Oll tjente nere Penge, end 
(Oll' OK De hllr ,'el derfor købt elo
re «vanta Varer Knn De hUlke, 
h,'orledel Handlen kom I Standl 
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L.: Nej, jeK kan Ikke hueke, 
bVl'm der bragte det pu Tale 

F o r l\'. De alger, al De er lik
ker pIIll, Ilt ToH var klnr over, :at 
det var til Tyskerne, men paa den 
Tid hnvde De jo Ikke Knntmen 

L ; Det er min Opfattetle, at 
Toft vnr klar over det, dn der fo
rclaa en OverprilI. 
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Senile· F o r e v,: Var der Tale om, hvor 

vidt der forelaa en Overpri8? 
(elIsenS 
hæf ter 
jo ha· 

de det, 
'kerL 

In, 
em om 
w, Og 

er jo 
Pro

n hel-
ler v i· 
t il So
!dtryk
rkeste 

~ r, 

! plm, 
ger ne 
Istem· 
~l!t. 

. 1 
<unde 

~
,m. 

nrd 
nud 

Iskepi 
118enll 
e pnll 
I kan 
l har 
r ol 

"d. 
mvdt! 
., lIer, 
Ven-

ut te
ml'd 

rrem 
~Hbt 

L.. J a, det (ormoder Jllg, da Jog 
jo ikke hllvde 11111 meget Kendøkllb 
td Prllerne, 

F o 1'11 v.: J a , det gjorde der og
laa; det bchover Ikke at være no
gen Hemmeli ghed, aelv om det kun 
.,·ar 20 pCt De meller allllaa, Toft 
vll r klar over, h.em der skulde ha· 
ve Vare rne? 

L .' Ja. for Toft sagde nemlig: 
Ml har jo snR mange Fremmede 
derude" 

K/l8&erne vnr blevet nfhentet pan 
BBneganrden af en Vognmand. og 
de vaf blevct Icveret ullabnedc paa 
Tekmsk Skole i H urup, men Par· 
t iet var 80lgt til en Offlccr i Svan
kjær. Denne havde givet Besked 
om A!leveringslltedet. 

F orøv.· Var der 110 Ty!ker med 
i F orretn lll gen. dn Vnrerne blev 
købt? Det pua!tnalJ i Th isted. 

L : Nej . det var der ikke; der 
var en 1'yøkcI', jeg Ikke kendte, 
mcd Vogn mnnden l T histed, milli 
han hnvdc ikke nogct med del at 
gore, 

Dcrefter blev Entrcprenor Hoje 
J{ri " t e n 8cn fod. aom Vidne 
nngallendc 1'obakflhnndclcn, 

P. ~ H Ul" De knut CigureU{'r nf 
Kobn! Toft til 0\ ('rpris? 

K.: Nej , jf!;t hnvdt' en RatioIl, 
110m jel( betnIle til nlmllldehg PrJ.s . 

l>. Jlllr Toft ikke ~ngt at 1I1l'lg~' 
D~'m Tobnk til O\"t'rprlller' 

K.: Nc), der, lir \'ngullj(, jl'1 Ik· 
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Tofl H\'lIredc Ilu, nt ,Il't kundl' da 
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Dansk Løjtnant dræbt. 
Bilulykke i Koldby 
Seod., Morlea. 

en tngell" Milil.rvogn, lørl ,I 
den dlnlke Lojln.nl Christensen, 
der er lil,luUel Roy.' Airlorcel 
Afdeling i Thilied, kørle Søndag 
Morgen ved 7,30.Tiden i Grelle n 
i Svingel Nord lor Koldbygaard i 
Koldby, og Vognen .Iog en Kol
bøtle. Del ler ud iii, a' Vognen 
har haft for ,lærk Pari p" i Svin
gel og er kommel til a' _fingre. 
Løjtnant Chrialenaen blev meget 
alvorlig I kvealet og blev i P,lcks 
Ambulance Irl Hurup hul til Thi
sted Sygehus. Han kunde selv 
gIa ind i Ambulancen, men ved 
Ankomaten III Sygehulel 1,ldt høn 
fuldstændig ,ammen, og man har 
Ira Sygehultl ul lig i Porbindelse 
med hilnl familie, lom dog ikke 
n •• ede lil Thilled, lør del var for 

aenl. 
HeR paa Formiddagen afgik deu 

unge Løjtnant ved Døden lom 
Følge al .ine hurde Kvæstelaer. 

Han blev kun ca. 35 A.r gammel. 
I Porrr.iddag. ankom hans unge 

Hustru iii Thisted Ira KBbenhavn, 
hvor Ægteparret var bOliddende. 
De ll(Ulde i Dag være mødtes i 
København, idel Løjtnant Chri. 
alensen var hhmdt de danalEe 
Officerer, der er udtaget lil Ud~ 
dannelse i England. I Morgen 
skulde han være alrejst lil London 
sammen med Holdet. 

Løjtnanl Christenaen var en 
stillll!rdig ung Mand, der kun h.vd'! 
Venner i Thiated. Han udlørte 
el slort OR nytligl Arbejde SODl 
Porbindelse&ollicer mellem danske 
og enRellke Myndigheder. 

Tinglyste Skøder. 
Pra Landbrugamlnlaterlet til Slala

husmand EInar Vang.gaard, Toftum. 
Kobeaum: Jordrente. Ikke lreuk. vurd. 

Fra lamme til Husmand Alfr. Blerre
gaard, Hellborg, Købelum: Jordrente, 
ikke sænk. vard. 

Pra lamme 111 Lars B. Kristensen, 
Hellborg, Købe8um~ Jordrente, Vurde· 
rln~asum 00000 Kr. 

Pra samme Ul Ole Kristensen, Helt
borg, Købesum: Jordrente, Vurderings' 
.um 22000 Kr. 

Pra samme iii Verner VIj{lIIua Vlgaø, ., ... •• • • • •• 

7,ri UIIII 

u."'d .... 
U",.n. 

D.mIR •• rd prøvede It lele op 
al Socialdemoltrallell Arbejdlpro 
Rr.m .Premtidenl Danma,k", men 
det ",iale I'g. al han intet kunde 
linde om Slatadrillen j men. Brunl' 
Rurd ved p'lfølgende OplRlning 
dOkumenterede, at hin havde Ret. 

V.,me, 
liveIle, 
diK' . 

Væl 

I. 
ID 

Oenne Oplæ.nina lulgtc. med 
Munterhed af Tilhørerne, og Mødet 
larmelIe .ig iøvriu:t rolif,lt og .IR· 
ligt. Man begyndte og .Iullede 
med S.nR. 

ArbeJdsmæodeoe i Tbisted. 

V.,I 
Allen 
Møde. 
aRer 

I Our boldl Arbejdsmtendene 
Pa~forenlng I Thisted Oenerallor· 
samling. P. Christiansen genvali
tea til Kasserer, og iii Bestyrelsen 
genvalgtes Chr. Vandet og Cbr. 
Harbo. Nyvalgt blev Poul Borg
Rurd lSIedet lor Cbr . Madsen 
Christensen. 

Sp. 
"n 
Røre 
han 
Politi 

Porslagelom 250 Kr. til Kom
munisterne blev forkastet. 

Af Pladsbensyn mu vi udskyde 
Referatet til j Morgen. 

Aksel LarseD i Thisted. 
Lørdag Alten talle Mimaler Aksel 

Laraen pal Alholdlholellet j Thi· 
lied. Der var sluvende fuldt Hus, 
naturligvis væsentlig Tilh.rere fr. 
andre poliliske Lejle end Aksel 
Laraens. Den kommunistiske Mi
nister er en Mand med gode Tale
Raver, og han blev paahørt under 
Ro i S.len. Der fremkom dog 
ikke sensationelle Oply.ninger Ira 
Talerstolen, hvilket økulle1e mange. 
Aklel Larsen gjorde no~le Udfald 
mod Vensire og Socialdemokratiet, 
men udtrykte dog Haab om, at 
der mutte blive et Samarbejde 
mellem de to Arbejderpartier. løv
ri~t tog Aksel Laraen helt p.tent 
paa Modstlndsbevægellen, der ef· 
ler hans formening aldrig var 
blevet til nogel uden Kommuni
sierne. Det mesle al Foredraget 
drejede lig herom, hvorimod Mi· 
nisteren ikke dvælede længe v~d 
Tiden '!1ellem 9. April 19AO og 
22. JUOl 1941, da vore hjemlige 
Kommuniater ikke fandt paa. at 
lornærme Nazi.terne. Men del 
var jo heller ikke værd ,t tale om I 

Desuden lillie Kommunilternes 
Kandidat i Thistedkredsen, Lærer 
K ø II g 8 a r d, Aalborg, som rede
gjorde lor p.lliets Program. 
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Landbetlent Heler Jesperaea. 
Nykøbln~. er fra 16 Oktober konatltue
ret lom Overbettent af I. Urad. 

SI, 
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al It 

MI 
yndit 

Kursus i Dræning. 
Tek, - •• 
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Mystisk Opringning til Kriminalpolitiet 
A a r h u s. 160 Politilolk Ira 

Aarhus har siden Lørdag gennem
trawle! Aarhus og dena forølæder 
lor al linde Gerningsmanden til 
AUentalel paa Oberst Riis Lassen, 
fordi Kriminalpolitiet Lørdag Allen 
blev ringel op al en Mand, der 
paa Jydsk Købsladsdialekl med
delte: 

Jeg er den Morder, I allesammen 
leder elter. Del er ikke det sidste 
Mord, jeg begaar. Jeg kommer 

den fottrli!:e Neger Porgy udtrykker sin 
livsvisdom saBlede!: 

Polk IlIed monge, mange Penge. 

snart iSen. Som Bevis lor It dtt 
er mig, der myrdede Riis L"lItn 
kan jeQ: fortælle, at jeg Ikød rntd 
en korl 9 mm. 

Ingen andre end Rigapolihcht. 
lens tekniske Afdeling og nogle 
laa Kriminalbetjente vidste pI. del' 
Tidspunkt, al Riis LaSlen virkelic 
var skudt med en Piatol med 
korl 9 mm. Al11munition. Det tf 

ikke lykkedes at Isa opklaret, hvor_ 
Ira der blev ringet. 

alak han al, inden Tranaporten 

kom i Gang og forugle pat eaen 
Haand al sti e over Or~ 
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delLe: dtr IIJlC'111l1n11ll 

J~1l er den Mor er ikke dtl ,id.tc 
fri der hlclI rI lige!. tILef. Det Jtfl 1l01l1lllcr 

~:'~J~":,b:':'~'~'~'.::~~::~~::~~ III k l1u. ", inden TrlnlpOfltn 

I :~;~,:;;~:: N~II~r POljlY udtrykk~r lin kom IOang og lor,øgte p .. eRen 
lIaledIII: Hund .t slippe Ollef Or.nICI), 

Ilmloge Pentze. H., b',v I1ln tlget l' den dlnlllt Potk med /IIlnll' """lIt nll(''''', 
",log trlnapOrLerel III ør hvor de ~om- Qrænle 

for hvl. aud IP ' mer fri, Thlated. I bedsle Plld lUpper hin 

'
anden 1'1, 

ilY l!( ue IH Shlt Ikke ,Uppa 
Pllbtfkum vHdll mutte gl"lI mange 
KUPlinere. ~e~ del ,/døle Nummer 

(!kllranumre, So Prlhedu,oRen". der 
EInar Norb)' • k Porlalknlng fore-

kun_tnert. e 

med el Par Aar' dan,k Penglel, 
men den senIlIllonelIe HI.torle IIIn 
og5ll11 brinKe ham I RUllerne. 

,. hvorfra det er 'Yllert II SøRe y , 
sUppe bort. 

.,k lom aldrig lor. u. I Mønster-Havekoloni 
Hitlers sidste Chauffør. i Thisted. 

Mulighed for al baD taler Byneri i .flordlysl" Ul 

sapdl. foraarel? 
Lørdagens Ilore Avia.,ensation Den slIHende Oeneralforumllng 

d ""ge Th\sled-SS-Mlndl I Havesf'lskøbel .Pjordlyst" i Thl_ var en. , 40Md 
B,re-tning om Køreluren Igennem sled 'laf besøgl a ca. e -

K • lemmer. Udvalgsformanden, ehr. 
del brændende Berlin i ampen K I r k redegjorde lor Købet af 

Dage. JOrde:ne, og Landinspektør B o e 
Den unge Mand, hVil Nsyn er forelagde Udatyknlngsplanen, Ge

I L u II d I b , e n, er vel· neralfoTSamllngen glll !lIn TlIsLul
j Thi.ted. HIn boede paa nlng herUI. Der bliver 53 Plr

d celler II 1800 Kv. AI. foruden 
Strandvejen og arbejdede paa e Legeplads III Børn. Konsulent 

Byggeplldaer i Thy ~ill~43. O a d e oplyste, al man havde 

ner, 

han paa Orund af Skll.ml,~e sikret sIg 22,000 Tjørnepla.nter til 
;". '.",,'1, .ig til Frikorpset J Øln Hæk og Jorden vII blive pløjet 

Dr/Oll gællede høll Thisled i NaZI- og harvet,slill. der straks kan 
Antræk, men fornærmede elIeri plantel I den, lIgelom Vele- og juul Sø

: Fanerne 
Ildtea Kloakanlæg skal udløres. 

Menneaker. 24 af Haverne koster 35 Øre 
,,,,d, EHermiddaglremalilledea pr. AI., 20 koster 40 Øre og 9 

paany lor KriminalpolItieI, vil komme Ul al kosle 85 Øre pr. 
hvor han fulaholdl sin afgivne Kv. AI. Der er Købere 111 samt
forklaring om Hitll!rs aids!e Køre- lI!le Haver paa nær 4-5, og del 

ser ud til. al Pordelingen kan ske 
Endvidere oplYlle han, at helt frivlllig_ Del er Hensigten 

inlet aom helal mærkeligl er i, al søge Udslyknlngen fremmet og 
han blev udpegel tit Chau!lør, søge Byggeri paabegyndl allerede 

idet Berling tygke Befolkning 9ftm- II! Poraare!. 
men med Værnemaglena Medlem- Det er Hensiglen al skabe en 
mer sad i Kældrene og veniedI! Mønster-Havekoloni, og maD vil 

søge Tilskud gennem ArbeJds-
piia Kapiculalionsmeddelelsen. ministeriet og eventuelt Kommu. 

Om Eva Braun, der blev viel til nen. Pinansieringen sker foreløbig 
den 30. April, Dagen lør gennem et Lun og senere gen

de""" Dødldag, forlæller nem Statens Jordlovsudvalg. Del 
Lund lbaen inlet. Den unge Skue- nedsatte Udvalg valgtes til Besty. 

og ." 
relse. spillerinde slod aom bekendl Hit:er 

bi iii det sidale, og hvem ved om 
Hillerl Kørefur med Lund Ibsen 

llIefe 

var Brylluparejsen? Muske 
han ud med endnu en 

J-liatorie, naar han 10rsl 
er leet op eller Pangpnakabels 
SIrabadaer. I Øjeblikket er han 
noget hulkindet, o~ Haan:1 er den 

r kotlklippede Fange-

Kvindelig tysk Flygt
ning dræbt. 

Vaadeskudsulykke 

i Flerritslevlelrco. 

Lørdag Bftermiddag skele der I 
den tyske PlyglnlngeleJr I PJerrits
lev en Vøadellkudsulykke. 

- I de sidlile Aprilda~e Vllr der Ulykken skete ved al C B.VlIgl 
slor forVirring j Hovedkvnrterel i Osvllld Andersen, Thisted, I Vllgl~ 
Barlin, og del er lIlIerede 18s181aael, stuen var I Pærd med al under
al Miatænkllornheden var Sall slor, soge en ladt MaSkinpistol. 

der paa vilSe Posler Rnvendtes Eli Salve paB seks: Skud los-
der formodedes Bt vrore udeninedclI, og Kuglerne banede 81g 

:"d,' iii, h\'ordan et eventuelt Vej gennem BlIlllkltens Trævægge 
Allenlat skulde lorelagll8. Men ind i en anden Barak, hvor en 
Porvirrin!!en alene kon 0gsøa have Del lyske Kvinder opholdl lig. 
værel Aaraag lil, lit man tog denne En al dem, en oslprojliai Kont, 

I dall ah Chauffør hl Køre- dræbtes paa Stede" og hendu 
Der er heller Ikke nogel IO-aarige Daller luredes fivallr. 

i I i, al denne førtl nu ligl. 

!remkomme~ med f'orklarinRen, C.B.eren er anholdl, og der eJ 

.",eil Idet hlln r russiak f'.ngenslulb indledet polilimæuiR Under •• -
sikkerf aldrig er blevet .purgl. gelse mod ham. 

I Pangl!leJtene blev Soldalerne 
elter Nlltioflalitl'l, og 

var blandt de Follt, 
der akulde VlIlre OVCfRlvct lil de 
dalLah Myndigheder. Imidllll Itd 

- _._~ -
Begravelser ordnes 

af pena. KlokklJr Co RUa, 
Ve'ler.ade 21, nf.61. 
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II \ ,d: Tun u'/"r d.' 1\'fUl'K'l
\'ali\l'1I :-;ng Klwit, nit'1I dt'l I'r Ik
kl' rigtigt, nt JI'g "r CnlK nwd 

V "I", ..... 11M • _ 

1 ~'I>':II"ti I mallJlI' ,.\ar, .kt h ,r 
m:mg,' \'lll)t'en Ul' I'l 

Domn ... rruloln _ Jl\ t. II ti ,I 
I/ .. Im 1111' 
ndt· 11m 

kliu!lt'l"!w 
('l kuntI" 
NJ,;IJed.,s, 

t ,tf lA'I'
n /o'odlll(l 
!;nm I"t 

nglt' d,'l
plI'ml, dl'r 
'1IU1 dl'l'l'''; 
I('n det ('r 
andbrul\'1" 

:'o1L'a\"lr
t dl'n ni 

rhkel I 
al d('t 

ni.~teriet. 
InlmC'de, 

tier. 
hl. Il .. lil 
r meget 
hnr 111-

fontn 

"R' I' r -/u11o-d., fl,' ,·n 'l" "UlI.,t, 

i tysk ved 

, 
1'hi"ted-CBer dl'n'ber tysk ' '-!Yjflnulg{'k\-j nde og saMer hende,., 
Barn dodeligt. _ eHelen er anholdt og fl'em"lUlle1I i DnA' i 

Gruodlo\sforhor-

Lordng I-:flel'mlddng I"CoCI 16-1 kaldt Lu'ge og Ambulance fm 
Tiden i'lkete der i en tysk fo'Jygl- Fjerritslev, og den,RlU\~'ede I':ge 
ningelejr i Bl'Ondum ,"cd !~jer- blev mdlagt pM FjelTll~lev Sy
rilslev en lmgi!;k Vaadeskuds- gehus, hvor hun straks kom 11all 
ulykk<" der kos lede en lysk Operntionl>OOrdCl. Hun har P1U\

Flygt:mngeklinde LII'et, snmtldll{ draget sig meget alvorhge j\.\'a,. ... 

med, nt hendes Bnm blev dode- 81ell'er, og man ment']" ikke. hun 
ligt I\8.llr('t. kan o\"('rl,'\"C lJlykken, 

Lejren er for Tiden und<'l' Be- Kriminall>ohti{'l fOl'('tog straks 

hllr d('t 
var det 

gnar del 
1"lIsene 

lion 

\'oglning nf CE-Mandskab frn tTnden<ogdscr] L<>jl"l..'n. ,,*Osl'ald 
Thi.,;ll!d under Ledebe nf cn Amler"en ble\" lInholdt og ind~ll 
Vagtkommandor. En af CBerne. ] l'jerritsley Anl',~l. linn fl'('m
den 20 Ani' gI. Osmld And<'l'lien 

"" .... """ ..... , . . .... 
WU,~ Burp,tU 1'111'11(1, 
UdKigt hl, al vi hPI 
l";"dmtiolwl"inl(,'n. F I . 

t .... Il .. , : 
o.,·t {'r ,'l SporJ..~m 

g" hlLr /}I'lIkl,'fllswt , 
i lIandl'lsmintIlU'ru:1 
p.UL ikke at IIt'holde 

lll'ngcre ('nd ":~::;:, 
bk\' behandlet 
modt', m{'n dl'n 
nodt'n Til~lutlllllR', 
ht'Il('J' ikkt' 
I"t'lld(' Tidgpunkt 
k{)dlf)~e Tiri'!dng, 
dl'r ('r en Tir.;dag, 
kl' kodlos_ :'oll-d 
dngen bhwl' d{'r 

U'lIler, F"M~""h". 
lokaler TIII.1del~ 
bent efter 
sigt>, al dt'r kan 
~ruL Iwng(' dl'r I'r 
paa 

~porgsmu.nlt't 

Brod_ og . 
Iigcll'(les 
nwdl't, 
Tilslutning. 

e Kom
UlIIl' dl' 
I)('jd,'r_ 
at det 

fra Thi!ited, vnr paa del I»UISZll'l
d<,nd<, TIdspunkt ved al undt'!'.,;/)
ge en :'oIn$kinpiglol, sum han tiid
Ilte Vintl'r 8tjlll fm <,n lysk L.ast
vogn IJlUI I,'n'del·ikstor..- i Thi
sted. linn havd<, I Lt>jH'n sknffel 
Ilig el Par :\11l1Ol~lIlel' Ammuni
tion, df!]' pmw'(l!' ti[ MlllIkinpisto

[t'n. IllIn havclE' ~\t t>t :\Ingasin i 
Gcva'rl't og taKl>l Lnde,R'l'eh, og 
kort. ('fll'r gik rJ---{l Skud nf. 
Skud(·nt, gik 01'('1' lIo\'('(lel II:IIl 

VllglkommnndurNI, dt'l' [na i sin 
Koje, OK fm BHl"llkkpn, h\'OI'VIlK

It II oph"ldt øig, iud i FlygtninRl'
hamkkNl 1'('(1 Sidl'n uf. r--:n I n 

AilI' gI. PiKI', d"1" l.la I -m 1\l1j,', 

Fra Urolighederne • 
I 

gel" vi. 
I' pan 

K(' pIIa 
JI{ d('r

dl' mC'd 
t efl<"r 
I SlIm-

re a:Ul-
varet. 

• 

I ,al, Il- 1.1. v l'lLml i IIUVt'd!'l, nw.ll'ns ,'" ~: I h'>nd,·s :'01 ... ,1"1", d,']' 1'1' l'Il, lU _'\HI" 
nl. I KI., Oll Jil"m u,,1 \. ·,1 Sulpl) lir 

hlllm \ K"j"n, hl('I' ",un\ i IIJl'rlt'I "J:' 
f",. Ilt lnk dl ,I "wmWII, 11t'J" bll'\' til, 

I~r t 10\ h I rI\{' j \" nI Ila "r' 1 , . , 
,.' A' l'n>], I':~r, I I r", tI"11 '''''IO'' "I"io- Il'· .. ·"", ""r '-"r 

M,Il. II r "r 1,,,1,,,,/1 , u I ",~r lia.I'-''''"1 I 1I11 '" 
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'"lU' der 
l det op
:e ha.de 
,-ed Af

Iden ,"ar 
~o\"le. 

• øl"ll.ger, 

19Stplag 
s li.OOO 
r falden 

og le-
t Efter-

- -
~t ..... t Lejtnant Ch';"TMYn. der '''" Forbindd' . • fficer hos 
El1gIændenM! i Thisted. _ Ban mistl!de Hen-edemmet o".,r Bi. 
len i .. t Snng op: dadl' kart efter lndla-ggdsen paa Thisted 

SYll'ehllS. 

] GAAr ~orge.s '-00 7,.30-Ti
den blev Politibectjent Poul Balt-
2.IlT Christen...'<eIl., deJ' de sidst.! 8 
---l :\funedl!r har Yirket som 
Forbinde!aEoffioer .-ro de engel.
ske SQ"Tker. der er garnisoneret 
i Thisted. dræbt ""..il en Bilulyk
k~ iSærheden af •. Koldb)-gasni~ 

Dm- '-ar eet Ojen,;dne til l.lyk-
ken. En Sim uf Skomager Xi .. l
sen, Koldby, der tjener bos Gdr. 
Jens Kjær Sarenseo. ;ar paa Vd 
ti. sin Piads og gik DOrdpllll fra 
Koldb)·, da der kom susende en 
Bi! forbi ham j sberk Fart. I 
Sringf!t nord for "N:lldbygsArd~ 
S&8 han p1:udseljg Bilen sringe 
og triUe rundt nogie Gange fOT 

s.Iuttelig at ende i '-ejens ven
stre Groft.. Da han kom til Ste
de, stod der en :Mili~ ... "ed 
Siden af Bilen. :Manden ha.de et 
stan,HuI i Ho\'edet og \-at' dode
lig k-.-æs~t, men nu- alli.geyeJ. 
SIla m~t \-ed Be"idsthed, at 
ban .kunde g-aa til"Ko1dbygl'l..:U"(i~, 
hvodra man forsøgte at faa filt 

p&.a Lægen i Koldby, der imJdler· 
tid ikke "'-aT hjemme. Man til
kaJdte Falck fn> HIU"UJl. der for
te Løjtnant Chrisumsen til Thi
sted Sygehus. hvor han kort Tid 
efter afgik \-ed Døden. Han hav
de praadraget sig et Kraniebrud. 

Politiet i Hurup foretog i Gaar 
Unden;og-elser pall Stedet. Alt 

kendt pall di~~e Elme, Il'l"-n de har 
avet ~tote Del", af Landet vundet 
"IP el Nnn 011' et ~tort Publikum_ .... _ ... 

lyder J)ILa, nt lAjtnant Chrine .... · 
sen er kon:unet med en Fart af 
60--80 km. J Stinget er Bilen 
kommet oyer i GI r abattell i 
Vejl"llS hojre Side. hvorYed Chrj. 

sunsen er bleyet ner\"DS og har 
drejet Ratte. helt rundt for 3t 
fu. BIlen ind p$ Yejen igen. 
Den'ed er Yogoen S\inget helt 
Ul venstre, et kuret et Stykke 
henad Y"jen og derefter trillet 
rundt., hvorefter den er ha>net i 
Grøften i Vejens wnso-e Side 
mtld , .. "'~~ mod Syd. Bilen \'Bl' 

en Cabriolet med ",{h'e1"'!J"æl,.-s • 

u-.g-, og det har bevirket, al 
Christensen da Bilen tnllede 
rundt, bar- slaset Hovedet mod 
Asfalten og .ien"tld paadrageL sig 
de K\-æstelær, der medførte Dø

d~ 

.Det , .... ".p 0ll: 
lemmer ~ 
~ for 
fald. ,,~ 
Sem pal 

Den dr.ebte Politibetjent \"'S.T 

29 Aar gi Hans Hustru er i Dag 
lUlkommet til Thisted. 

Skukle Mn' \-æret til England. 
1 Dag eller i Morgen skulde 

Lojtnant ChrisienseJl \-ære rejst 
til Kobenha\-n f<lr paa Fredag ~t 
f<lnsætte til England. hV<lr han 
sknlde htn'1!: Fl.,weroddsnne1se. 
HM er nemlig LotjtnQDt i F\Vyer
\'æsnet. og det \-at" i den Egen
skab. han \"'IU" ~'"tLeL Royal 
Air Fol't'e Afdelingen her. 
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Holdeb For"var spillede "om Ih'l
hed i GlIar ('n udmærket 1\aml'. 
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Side 4, 

THISTED AMTSAVIS 

Mandag den 22. Okt~r. 

Amt og By. 
(Fortsat fra Side 3). 

H\lidbjerg-Ørum- Lod-
bjerg Sogneraad 

hA' hol.H :'I"d ~ Og (ord.a jfet \I.alv 
,If \'AIIlU.'~1}7,·I"er. "'oruden Sog
m,.RAd.'j \'td,Q'te~ PI"ntør RiIVII, 1"
I"r :-;'wlsl'n. Ch,. Pl'dl'r~en, Ch, 
K(,bbero. :'Iartln Nlel.,·n. LlI'rH 
Bund,Q'/Uutl. NlI'!~ HI Pt'deraen, 
JI'~! HIII!!I'.'n Oll' A!I(h'r~ ~llIlIer 

!lO Anr. 
D .. n 2\ d. I}'lder Enkelru ;\Ia

TIt! A Il d ~ r s l' 'I, Vnlljlllaa. 80 Anr. 
Fru )Iarlc Anrier~en har VII.'r', t 

KIII to G"IIKe. foute Gnng den 26 
Ar1rll 111116 med Chr Bak Pede,'
se .. , Van/flla8. OK L dette ~EJ(tellkab 
\'nr d .. r 11 B"ru, lIaa mILn {orhla/ll'. 
at der .• kulde talre~ lnt, nnnr 88n 
ml' nile ;\Iund"" ~kulde m",ltc 

.'olarie Andenen blc~ Ikke IIparet 
fOl ;\Iodgan/f DNi 19 \!nj 1911 do
de hendell :'llnd. OK hun ~Iod nu 
alt ne IIlbnge med 9 Bnrn, hvor,ll 
5 ukonflrnwr"de. OK FattLgdommen 
bonkf'de paa Doren. 

31nrie fortæller selv, at hun (.ol{ 

FI~kekurv~n p." R)-Kll'en, OK Turen 
ble\ oHt· I'lnll". helt 1,1 TLlHled. (fir 
de' hlev udøoll(t, og hun ml'd dl' 
raa Skilllng"r l Lommen kunde 
vende hj('mad di.'n lunll"c Vej fil 
VII".øna 

I J914 hil''' .'o'arie glrt med Chr 
Ander~ell. I dl'th' JEgt~!~kab v"r iu
vell Børn. De ØkOllomløke KIIKr b~ 
dr .. d"', {ar !LU vllr dl'r IItler Io til 
.at .bHe FlJd~ Ol( KI .... d .. r, 

lll'n c"d"u ,'II (;ang .kuld(' ~f; •. 
ri,! "ro\'!' al bli .. , l';nke. idt,t 11('1)' 
df" Mand dodl' d~'n 21i .'olo1j i A.r 

,,:\hIl
H

, 'll(~r d"ll Illimle, "r"ved,' 
Km", .. IIU h;1I j .. v milli' Høru. 
Ven",'r (Ol{ 1:I"kl'ndl", Oll h\'or t'r c f 

:> ~lI\ll1lM"'rs fo'lI'llJt!!l'l for O~el'- \ 
Im'Ciell<4.' al V!t'menuo.gt..'<1o,en. 
Ved &l'l'retl~'n L VesterviII' . 

Fra l 
T.' 

R L' cl " k to l 
A m I II 

idnmlell Peter Nnrifl\l\rd Johan
sen. Ydb~' , der ~lden fi , MnJ hlU' 
slddl'l inlcl'lu.'I'('l, r. Mdr,s Fæng- f 

se], der HIlI<Cl! for uds tnlL('{ med 
Val"('tægtlL,u'res lIm, for Overtrre
del~e nI Værnernllgerlo\'cnø I'"r. 
2, Det er forste Gallll", der h t'r i 
Amtet er nf!l-llg1. en Dom ('nel' 
Værnemagcrlovl'n . fo:t Hl'lob pM 
7378 Kr. Oll" cl \ ' nrelaR'Cr tLI en 
VIl!rdi nf 13.331 Kr. hlev mddm
get til Fortlel fo, ' Stllts knSlIl'u. 

Har Venølrt 
Amlli Tiden. 
n und Ul at t 
If,eb· 

Som Domsm'l'nd fungerede Fi
sker Cnrstell Rimmel . Jegindo. 
og I~ru Mnne Jen$(lll, IIvidbjerg. 

Johansen havde nægtet sIg 
sk)ldig i T!ltnlen, men lIulrom
mel III hn .. e leverel Varer III ty
ske Knntmer. men mente, det. var 
med Politiets Tilladel.'!e, Han hu\'
de 0\'ert1l8'et VAreinger og Leve
rallcer lLI Kantinen I lIurup dter 
KondItor Krabbe og havde og
SM leveret Varer til nndre I{un
tin!!r Gennem Udenrigsministe
riet. havde han fanet Tilladelse III 
at ..ælge for 6000 Kr., men Tilla
delsen gjAldt kun fol' 3 MMncder 
og var fo,'st SOj{t I 19-14, meden!i 
han begyndte Virk.somhcden I 
1913. Fortjenesten .. cd Værne
mngts-lInndelen mente han Inll 
paa ca, 19,000 Kr. 

Politimester ITelting nævnede 
i sin Anklagetale, at Johansen 
ikke havde haft nodvendigt at 
sælge san meget. som cen Æske 
Skoliværte til Tyskerne, linn hll"
de ikke (anet Tilladelse fm Poli
tiet og hfwdc heller ikke nojede!'l 
med nt. 8lclge de VMer, der "nI' 
t.illadt. Tilftcldet. er srer ltg grov, 
(ordi Handelen hal' haft. en lin
st.ødeJig KlIrIlktcr. 

Sn'Lvldl Jill 
s tr<! IJreull n. , 
Ifore Valget j 
nCT v!'d utro. 
$[1' Anll"reb n 
I}OHlI ~ke l" 
Mnller. IInm . 
ter BU lI!ttl'ij 
en politiker 
mnt. der o!tl 
an"e' for Ikl 
markIl IItnr~ l 

"torllte nulel 
det indrØl 
8clvfolgehg 
Bc\ding Kn 
~torre 

hflll! Storh 
hnn i sine t 
det, der 
si IIC 

0/\ Snbot 
imod den, . 
burde hil ve 
kunne Ind 
dill"hed for 
de IIlhered 

D"l med 
mændene ., 
med TY~ke~ 
en megct Ul 

der Besæt 

Forsvareren, Sugtorer Jacoh
sen, pl'Oe<,deredc til Frifinde!!;c. 

I'~ftcr Domlll\(lIlg<,lllen blev Jo
hanKen IO!lladt. 

komme næ 
KJ illtcnRen 
ne~ke. og 
Lo\' hl at 
Folk derfol 
stn'prene 
uf'mRjlellg. 
indrnmme~, 

stll·t Tilh 

UNU-Kreds oprettet i {hIleriid, 
PIIa <'t Motl<' F'n'ClnJ{ Aften pan 

Ø.~l(Lrihl Kro, hvor tlt'r vm' ~am
,-1 ...... _ "1(1 '.nn ilA . ..,J.. "l! 

Ghllllke "ls\ 
for den, m 
Iinl{ rIk ha 

Dc )o'orn 

ml't! til III 
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Ir vel ked 

Chrisimas 
g. 
I r d aobe
• ikke, der 
eve fibiger 

\ e, Kløv, 
~a Venstre. 

Debat ud
ig bl. 8. lor 

og Alvan-

)emærkede, 
e sig mere 
aldemokra
eresser end 
[ledes vilde 

ennemløre 
alle Arbej-

er da lige
aledes, at 
sigel med 
8r8~1. 

Klubbens junioralde11Og en gI Ult

dig og solid Uddannelse. Klub
bens Aftenskole, hvori de ulige 
bibringes den nødvendige teore
tiske Uddanndse gennem Vinter
halvaarel, begynder fredag den 
26. Oktober paa Realskolen. 

Tyske Dreoge searet ved 
Eksplosioo. 

Tre tyske Plygtningedrenge i 
Lyngby havde i Our Middags 
fundet noget Ammunition, som de 
gav sig til at pille ved. Der skete 
en Bksploslon, hvorved de paa" 
drog sig nogle Læsioner. Paick 
Ira Hurup blev tilkaldt og førle 
den ene al Drengene tn Thisted 
SygehUS, da han havde fuel et 
Par Fingre revet al. De to andre 
kunde derimod forbindes pu 

Stedet . 
en Ordning 
ke Arbejds· 
il. Del er 

Butiksrude koust. 
1 Pormld cag slyngedeS cl Re

sClvehjul Ira Ladet al en Lastbil, 
der kom kørende I Svinget I Fre
deriksMade t Thhl.ted, Ind I et af 
Manufakturhandler Peler Jl'IlSenll 
Spejlgla"uder , Mfd .. tOt t Rabal-

3.30 

• 
lue, Thlaled, 

der knustes Rudrn, ng Ola,;!'!k .. · 
lelle b{'~kadlgede en [lel al de 

_il"~ .. \I .. r ~ ___________ _ 
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TRISTBIt 

Amt og By. 
(Fortsat fra Side 3). 

Jon!efæl'd. 
Søndag begravedes Gdr. Poul 

n a s k, Thorst.e;:l, under unlmm. 
dehg 11m, Deltagelse, idet del' var 
samlet et Folge jma et Par lIun
dredl' ;\1('llnesk(>r. Til Baaren \I!.l' 
sendt mange Kranre, hvoraf ad
!'Ikilhgc- var SIgnerede. 

:\Ian samledes I Hjemmet, hV(lf 
Kisten var stillet ud i Haven, og 
hvor der blev sunget en &lImt>, 
inden man ledsagede Bru:tren til 
Frimenighedskirken. Iler talte 
PEl1;tor JOrJfen A n d e r s e Il ud 
fra Søndagens Tekst og betone
de, at man netoJl ved Poul Rasks 
Jordefærd ha\'de fundet det na
turligt at lade denne træde i Ste
det for Søndagens Gudstjene:;le, 
han, del' havde betydet saa me
get for l\femgheden derude. 

\'ed Gra\en takkede afdødes 
Svoger, Værkmester S k a ti r u p, 
Thisted Cor den store Deltagelse, 
og efte~ BeRTavelsen holdtes en 
Minrlcstunmenkomst i Hjemmel. 
---
lJusejpr red!.'r Chr. O I e s e n, 

TiI~ted, Ix>ATllvedes Lørdag Ef
wrmiddag under stor DeltageIs!.'. 
P8.l'Itor N y (.' g a a r d talte ved 
Buren ud fra Ordet: "BIlS hos 
Oll, d"'l er mt>d Aften og Dagen 
h~lrler," Oa' 1'Ikildn-de afdode liom 
den nittiJI'I' (Jf( Kooe Mand, han 
havne \I/I'r,,1. Lærer Y d (' takke
de \'00 (;r8,wn for Deltagelien, 
Of( man anml,'drll til MimlelUlnl
menkomht I ]<'ol';;lImlingshullct, 
hVllr fll-I"I' Ilt nrdodl'8 gamle Nn
hoer haV/h, Ordtol rl,r al sif(c hum 
Tak f'Jr J1Ja·ljllornhf'l! og TnJrllsl
h"" . 

Sønllag 1"':'jlTII\'I'fII's AniJlf' Ma, 
n l'ell'r"'11 jlM VC!IIIIIII Kir 
ItelrruIrd. hWlr "" 111,1 IIf 11(1\".)" 1 
t"raate V, Drwr vllr modt. !'slIlflr 
llan.en lnlte url (,n Ordpl . 

/1 n I Il' (;11'] 1'1' f Il nl,lig, OlI 
m II " lif' ('vig, 11 /\rml'," OJl 

han )"e~lfJ!'dl, at llfdmlll hnvil" 
• 

Thyboen, der paastaar at 
have kort fOr Hitler. 

~'II"l holder IIln f'orkl&rink oJt Jt'h~r 
yderlll[ue Oplysninker, 

lIfedd~lelRel\ I Lordag~ om Thy· 
boen, der d. 29 og :10 Apr.l knrt>' 
for Hitler, hal' naturh gv!, vnkt t'n 
I'UI Op~!lft ov~rdtt D~t er den :12 
Anr 11'1 ehr Lund Ib~lm, dt'r er 
fodt i lIundbonl, me" t.il 1(14:1 bo
ed(.. i '1'hi~led, Horn har fl'em~'lt 0Jl' 
IYMlInKerne OK han hnr v~cl en ny 
Afhor!nk ""rduK EftermIddag dd .. 
fMlho!dt 1111\ Fork!ur'IlR og dl'IR 
uddybet den, lol a. ,!!d .. t (ortu,'lh' 
nærme,e om HItlers PIIRkllctlnllllf · 
Han har oplyst NIII'net paa d,'n 
),Io"d, der 11'11\ ham O,'dre lil ,.1 
kore l DækninK ved RIK~knneelhc l 
Olr der ahent~ Ordre, OK har pa,1-
pell'cl, ni det lill \llfo.'ld'lI'l, al del 
vllr ham, der !tom td ni kOle. niNI 
del ~kyldlell .'I lkk('rt, nt hnll '-'Ir 
du, 1.'11111(', der forle en pnn~rd 
Bil 

Lund Ibsen, der eflerhlllll\den 
\'111 IIvllneerel til Rotlen(orer Oj( 

havde Jelnkolset nf 2 J{11I~se, vur 
SS_lland, men bnr Ikke '1'ntol'erl/l' 
j(CIl, hvad Jer frelllle ham fra 
F,mgeleJrene_ Han blcl' 110m /læn,l 
d 2. )Ia; tallet til Fanll'e IIf RlIl<
ernI', men blel senere o\·erll'll'l't 

ul Enll'lænderne i Nordty&klnnl', 
fordI hlln vllr DlIllllker, Oll' Englll'll' 
dl'rIIe overgav ham Ij(en tIl dl't 
th,lIRke Politi. hvoreftel' hnll fOl'les 
til Grte/lsen. Hnn meldte flhc I FI'
brunr l!M3 til Frikorp/I Dnnmark, 
filt Uddannelse bnade I 'i'ysklnlld 
OK dl'lI tYllk beslttte DelIIC Rus: 
lund, du FrIkorpIlet oplo~tel I 
1943, kom hlln ind i Regiment Dan
n,ark, I'ar lenerI.' I Kroatien og 011'
~aQ IJaD Lenlllgrndfronten, hvor
frn hUII med de lyske 'I'rollper 
kll'mpedc lIig tilbage til Bf'rlin. 

Nnturlig\"ll milli milli for"!lIb!K 
Inge Forklanl1gen ll11'd nwll'l'l 11\01' 
I.'orhl.'hold, Og del bliVl'1" \'f'1 nldl"lg 
ollklnrl'\, hvorvldl F'orkl nl'lIll{l'l1 I r 
fijItIl{, 
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IrOI'behold, og det bliv!.!I' \'el aldrig 
opkl:u'et, hvon'idt Forklaringen LI' 

l'iglig. 

Thisled-Drenge leg-er nll'd l\tn!<kin, 
ge\'/ercr, 

1 Forbindelse mcd V:mdeskud!!
ulykken ved Fjcl'rit!llc\' kun dcl 
ikke !lok undersll'cgc I:I , hvol' far
ligt det Cl' at omgulIl:\ Ictsindigl 
med Vlluben, ml!n lungt (1Il'ligere 
Cl' det, !lam' Born fIlUl' disse Ting 
i Hænde. hv.'l<l del' deRvælTe sk<'l' 
l'et ofte . Forleden A HCIl blev Po
litiet i Thisted n!lIrmel'cl af Folk. 
del' i Dr, Louise.lwde havde set tre 
DlclIlCe gaa i Stilling med et i\la
fIkingevær. ilIan undersogte Sngef!' 
Of! deL viste sig virkeligt nt va~ l'e 
riytigt, Heldig\'. \ ' Ul' Vllnbnet ufat'
li~l. Det var sljmllet fra SLnliollell 
af l!1I Forsendelse, og dut vis le s ig, 
;tl Dl'eHgene hun!!! faael fal i end
llU mere. Det blev ;J!lsummCll afl =
vel'et. 

J Gaar har Politiet lag-cL et 1\1'1-
skin gevær, som f!ludtes hOR en 12 
Aul' gJ. Drellg i Thisted . 

Det kun i den Forbindelse nok 
henstilles til Forældre. at de un
dersoger Hornenes Gemmer ng 
falll' eventuelle Vaaben afleveret. 
Selvom flere af Vllabnene ikl,e 
skulde ,være fnrJige, kan der i gi
vel Fald ske U\~'I,kel', 

A rbejds mænd enes Tils lcud til 
Kommunisterne blev s trøget. 

Arbejdsmændene j Thisted holdt 
Sondag FOlmiddag Generalfor-
s<un ling. Da mall pan FOl"llllc'\ud 
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w, Den store Koncert t:~':lb~;:.'P;:~' 
~sudvalg S.rtog al 

~ke ar 3. Dragonrcgimenh Musikkorps er II d. a t til Fredag d. 26. 
Oktober Kl. 19. Efter Koncerten B A L. 

Hurup HBandy.rke,- og Borgerforening. 

lev Kl. ca. 24,01 ... 
_ Salon- og RIffelskytteforeningen. 
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Nordthy H 
Der aabnes nu Ad~ang til al blive Medlem al ovenstaaende fore. 

ning. De, der kunde ønske at blive Medlem, bedes henvende lig 
personlig, pr. Brev eller Tlf. iii BeslyrE:l!lens Me.-ilemmer: 

Journalist H. Hebsgaard, Thi!Jled, Til 1035, Mælkehandler M • 
Lund, Margretevej, Thisted, Landmand Niels Thorning, 0s109, 
Overbeljent Kaj Petersen, Thisted, Bestyrer Chr. Hammer, 
Slagøtrup, Vognmand Chr. Poulsen, Slenbjerg, lærer Hagensen, 
Skaarup, Hsndelsga rtner Chr. Kjær, Thisted, T0mrermesler Levin 
Greger.en. Øslerild , og Politibeljent Nissen. Thisted. ... 

afholdes 

Tirsdag 
Onsdag 

Fol etin 
algman 

5- og 
5valget~ 

Ved 

.... 
Det bekendtgøres herved, at Afstemningen Tirsdag den · =:""'---1 

30. Oktober d. A. til ovennævnte Val~ I nedennævnte Kommuner 
foreRaar pu eller'ølgende Afstemningssteder : 

Kommune I 
~ .. !~,~~~~ ~_m~~.~tI~"~'~· ~' ~··~'_· ~· ~' ~;~;,~::~~·a~K~r,~o __ ~ ____ __ 
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Ekstraordinær Generalforsamling 
j Lejerforeningen fredag den 26. 
ds. Kl. 19. Dagsorden: Indmel- &019 

delse i De samv. Lejerforeninger. 
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fif nu 1'11 I\cnd'~l'rnlnil' . Pur Tlt.lI'n 
undfl.tlIIU, III/ur IOilORi' III Nnrd· 
Ihy (.andIWA'tO' ""'i'1111'1I111\I"r, 111"1 
nn,kM III VIlHt'> Ml'tH~mIlHH. 111111 
IIi', Mf Ikke IUllktf "' VJ'ltr. 1111Id, 
lkkl1 lur I.IIV ~I hl'htlhl~ lltrt'~ 
VII~h(\ll, 11\1""11t1111 illHll hllki'ntl! III 
AUlll1unUlon lorllt11lllU tlr 111111111" 
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hllvtI Ml'IlItllll ilt ~11~mlmwll'n"· 
Inr..,ntnlllln, $om Itk,hljl Mt'lUtm
tIItt kan Ilplllgnl M"'uII Oi! I\vln· 
IltIf. (ltlt hit IllØrt Itk!lv "llIn~"t' 
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er Besæltelsen, 

To Løsladelser i Tbisted. 
Manufakturhandler Chr. S ø 

d e r g a a r d, Thisled, og hans 
Pørstemand I Porrelningen, Dispo
nent Egon J e n s e d, blev i EUer
middag løsladt efter Ordre fra 
Rigsadvokaten. De blev begge 
fængslet den 27. Juli. Sagen be
handles nu videre ved Retten, 
men Løsladelseo maa tages som 
en Tilkendegivelse af, at de paa
gældende ikke har gjolt sig skyl
dig i Lovovertrædelser af grovere 
Art. Det maa formodes, at der 
højst kan blive Tale om Bøder. 

Sølvbryllup. 
Predag d. 26. ds. fejrer Jesper 

ø s t e r g a a r d og Hustru, Eng
vej 4, Thisted, Sølvbryllup . 

æge Kappel Ret. 
nme poa Fibiger. 
Christensen, 
• rmt Fibiger. 
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r- Kirke: t"rk, Anna J\gt:!Tnullu \UUHC' U l iljll 
I · M. Agerholm, Nors} til Tømrer Knud 
I_ MUller (Søn Af FDrgyJder P. MUller, 
~, GranJøøe). 

~ Kommunistiske 
I ~ Vælgermøder 
-• 

• 

I Morgen: "" 
KlItmøller Kro KI; 19,30. 
Hundborg GmstehJem KI. 19,30. 

Humør.pil afholdes paa Nors Kro 
Lørdag den 27. Olttbr. KI. 19/30 pr. 

; t W3I Bestyrelaen. 

• D. A. F. 

I Vandet· Klitmøller 
• 
;! afholder ordinær Generalforsamling pBa 
_ Badehotellet Søndag d. 28, ds. Kl. 9.30 pr. 

I u, "I-, "'.""""" •• """. 

KRIGENS DAGBOG 
Anden Verdenskrig 

i Billeder og T eket - 20 Hefter 
Il 6 Kr. - lIIustr. m. Parvefotografi 

Balleby's Bo~b.ndel 
St. Torv 6 - Tlf. 90 

Thisted 

KØB 

RA MER 
HOS RØNSBÆK 

STOREGADE 17 

Mød talrigt, da vlf!:lig Dagsorden fore- -------------
· JIgger. Øl Bestyrelaen. 
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Overordentlige Foranstaltninger 

Ændring I Bel.:endtgorelse Nr. 391 af tO. AUgU3t 1945 ang. 
Anmeldebe til Revision af visse tyske Betalinger. 

f I. I Btj,;('n,II"",l"t'luo:-:r .I\ll,~ It' ,\","u,1 IQj." nn," a~lIdt Anmeld,l" 
til 1I,,\"hIOIl fif ..,Iut' tH"~ lh-t;\llll~ef (\'rct,,&,·, 'ulll<'n1.l11 .J:ntlrluIlU. 

I) l I 1 Indfull' ,. 11'% Ur,lcllc .!pJ..e Ri.:t. Ord.'ne; ",lIu tU IV," 
F1nnaH h .. r I I.nn,lrt .. 

2) 1::1 a!1:itte. lII.al~,k,: 
.Penoner, I irnlu.er tUn jllrldbkl' r~·tsol1l"r, drr !'her arn 9 .. \prll Hl-lO 

1. har udfort Tran_port .1 P"rwnt'r tUrf Go,b for t~-5k Rr,-:lng tllrr tul r 
pn"t:lf!.rt .Ig Sl'tdilln!l' -, LuotuIl1!;1- ell~r Ln~Jlln8'nrtH'J,'rr {fir tyslr. 
Hriln1ng I!'llt r !lal' u.HlIr! undun 'J"fllll'i'0rt, :->p('o.UtiOIlS-. L ... ~llOh\it~· I'Ile-r 
I.D nlngUHt>"ldll for }'l'r.<IIIl't cll<:r FlnulIl'r, der ,tlr..};11' .. ncr hltllrl'J.lo 
hllr ubl'jd.t 101' 1~.1o 1l1'~lLlng, coll .. r, • 

2. hllr JI:tIIIIl~rI ~Ig If'\"crlnlf M 'tlfI'r, ht'run,h'.r UI'1.lrlt-h .. t, Gas OR 'lUId, 
Iltr 1Id.<l om',lltcl uf .\nmrhkht'5plh:t I 1 "'ot",ld til f t. :'\r. :!. til ,irn 
h I.~ \"æTllrlUnKI ('1I~r III dt'un" III\hlllf'I\" (lr!tllllh:tllon~r I'lkr Ulandt, 
Org,n"r 'Dr drl tnk~ IUI/(' ('Ih'r til 1\ .• "" Hrmlll't hl'T I LUII,,"I ellIII" 
til J'l'TlOnOr 1'l!1'r ,;Irmner, Ikr hut u<lr"rt I·:ntl'''prfllwr· ttlltr nrgg"l\rb~!_ 
dl'T lur t~·,1o Hrjo!nlug. til . . 

.l. hf'r trn I.nnd~t til T"kllllltl dll't til flC ,kil Iy~ke 'ærnenlllgl besoU, 
O\nr;lIlI1,'r hllr udt,ui \"ll)"~r. II.., Ikkl' "mf:ttln af .\n1Ue"I~I~"~l'lIJ:ltQ 
IIf~nholtl lilli, :'\t.:!, og hvl~ I\tlftlr~rllkko 1I:.r \'\'(('1 Iwntroll\'t"l't at 
LllndbrUII:IllIlnl~INjrt ('lIl'r nl.1 ut 1.1I.ll,lbnlg\mlnl<.l1' 1<'1 nl'J.sal Ek§pnrt_ 
lith' all{, dll'l 

~. hlr bl's!lrN J~nnlh\E'r her' Lllndr! v .. ,1 "-~"'fI l~a,('rntr, Forl"'!tnlng~r, 
Y.'rnemaIU_hjl'\1I dl,'r lign. I'lIer \",,1 CHtr,'\lrt'lllH'- ,'1I1'r HYllllr,lrbo:!d,. 
pllld tr fur t.\ k H!'~Hlng ttl!'r hllr h'Hfd \"ura III .,II1,tanue Kantiner, 

Iklll - fur saft ,'Jtlt ,kr il!'r,,,r .. r III<lo.ltlj.l .. l lUtH' I'lll' lilli III nUll Kr. for 
1.,-\,-T:anl\<lN:'r tit K"lll1nf'r oS (lUll I~r. ---Inlll,n t.'>. ;";Ol\','ullltf 1\1-15 Ind'I'II.1e 
til ntt\"ldon,u.h·llljo!t"I fllr I~~kl' Hd.lllns"r i.\.(r('~h" Pri"lIfl'ktorat('t , 
;";IIrrrJ;:at!o t!'l. J~I'b"uh:l\'1I K., 11\']]1.1'11 .\.tr,',~" H~I'It',k~ ~a·lth'r .\nmet.ld~er 
I 11.'nhulll III ill ell fol't'lublll: .\n\lll't.ll'!~I', IIhh h'lhlcn,lu 0111)'511Ing om 
a) HrlnUllgs:-wdl:IJC"'Tf'n. ~nl'lI, HrmlllUl\"H 0ll .\drt'~"'. 
h) Il.·! I all m'hlla~1I1l Hd .. b fur U\('III1. '\1110 TJtnf'~t .. ytlt'lst'r .. 11,.1' "au_ 

ll'\n.m,·rr ford.'11 llila :\ar, Ihl, Ih't no!uAtlg("O Iklnh H,k •• k .. n apfl,"I't!, 
h"kll l ,HohI'l nt Frl~\t'n for .\II\IIt'J,kh~lI' III.bt'lld,'b,·, "kaI Urlohtll 
ollllr.'IIIIIIl<' SIUtl't'l~r UIIIlI\·('~. 

cl .-'l.t\<'n uf .1", Ytll'bllr I.'III'T Ynrf'lfn~rlln('!'r. for h,llke nf'tllllllgeJI er lUod. 
tn!!,'I. nnl/hd \"("d 1'11 dlrr Otre! uf 1o.1J:"Il.I<l Hdl'!llll>hl>r: 
I) hund, FruIII 1I11'11to1ll dun,k" Ilavm', ,ln.lto TrilnsporlllrbtoJdn 

~1'1'''itlol1 0ll 11"11. • 
2) Yan'lI Art, I. J·:kl. Frlll!l, (;f(']lIhllltrr, Fhk. 1'r!t"bl~l Ul. v. Snnft"flmt 

\'ar.-u Ikke I.'T lotlltb"J,kl her I Lun • .kl. lIIUII Jl.t IInhwt5, tril hvllk&t 
Llln,l "fin t't [u,ullrl. 

d) For l ntltrl"\UU~ltl .. r('tS Yr,\lonmmf'llflt- Ojllysnlu!{ hrrom .!ollml Navn Ol 
.\drr5'c [lU. d.' [·tnnl ... r. lU II\"t\k~ 111\ hllr t'lVl.rttt \'nrt'\', lIll(lr for h\'Ulte 
til\ hnr ud/urt Arbl'JtlrT nr ,11'11 omhnlll!.k,l .... \rt, 

, :0 J §·I tlU"JI'~ ,'flrr Pnl'" .t\nr('ltlJI'TO OI·tlt·Ui': tlll'~h' c]]!'r Ilh"mllUt!cde 
Sklbl.> eller hnr tld.hortlrll.tll! bl·mlll!!lr.ll' :-.1.:\\1l'._ 

4) I f 5, I. J.tnt .... lndfuJI.' dll'r Ottl", .H,'lalllll"'I·' OrdNI!': 'tHrl'kttll'llor 
Jndlrd,tN. oll' t'flt·t Ol',kl ,t'u.lJn/l,·h.'1 OT,!t-Il!": .,.\lI.'T ~,Im hnr hjflnllaR&t 
ell('r her I l.!llI~\'t mu,\1,I!ll't IIrtnllnlt for 1 T~ .. ~klll.lId rll~r I I~'~k bf'~at Om. 
rlR~(I udftlrl I-.illrt'I1r"t1I1T. lIllIlT 1!~lh(t'nrh.'j,h', l~ur~t.\1 "Il,'r nlhlrtl!ll dMn, 
UtIH'~ldtAnr('hl' omfn!ll'!lo .\rlll'j(tCT 1'lIrt Y,It.hru, 

12. 00 I 1\t'\'I'I\lIl)l;'lrrl~ll Nr, :'I!ll n! Itl. :\HR\.lIil 1\11:. 1I11!1:UIlN\ll" AnlIul!. 
dehet HI 1I1' ... lsl"lI il' \"I~~CI I~'ako Ilrl:atlnJol.'r U t "'~ ""hnlt) T!ll>lris tetf før 
Anmf'ltleht> !orlll'ItJl:ct III 15. NO\'l'\I1h('f I\ll~, 

I J, \11'1U11l Ih'kt'l\(ll!!ur.'ho Ifwd.'f I l~r'lft ~INlk~, 
IIBndt'l~ lIIlll l~ll'rh'I, 111'11 16. Hklnhrr HliF.. 
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Podlolk III Thisted og FJerritslev. 
Poø Søndøg kommer til Thisled 

100 Mand og Iii PJerril.lev 70 
Mund med Belulingømænd Iru 2. 
Ball. i P,cd.ricia. De .kal ind. 
kvarteres i privat Kvarter med Be
.pisning Iii 31. Oklober om Elter· 
middugen, hvorcIter de rykker ud 
j Stedet lor Dra,!onerne, der skal 
hjemsendes. De .kal ove,la~. 
Vag len lor Dr.JIonerne den 21}, 

Oktober. 

Luodp081bud ufskedigel. 

Paa Raadhusel I Thisled saltes 
i Pormiddags TJeneslemandsdom
stolen I Sagen mod L.andposlbud 
J. C. J e n s e n, Nors, der siden 
Kapitulationen har været suspen
derel for unational Oplræden uno 
der Besæltelsen: L.andsdommer 
Hoft. Viborg. og Io Bisiddere beo 
klædle 1)0mmersædet. Slatsed· 
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vokalen var Anklager og Ors. sar 
80' 

Dybdahl Andersen, Thisled, Por-
svarer. 

Dommen kom til al lyde pBa, 
al Jensen afskediges at Postvæse· 

onc 
inl 
SB' 
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C. Mikkelsen. , ....... u" .......... lY' , ,,,«lU' -."~r"'"" 

Tage Priess løsladt. 
Direktør Tage Priess. østers. 

kompagniet i Nykøbing, der i sid
ste Uge lik sin fængsling lorlæn
get, appellerede til Landsretten, 
som i Gaar afsagde Kendelse om. 
nt Priess skulde sæltes paa Iri 
Fod, Oll han blev straks løsladt. 
Dermed er alle Personer i denne 
Sag løsladt. 

sliltet. D8~en lejres ved en Guds- dan 
tjeneste i Ræhr Kirke Søndag El- Erhv 
termiddag og om AUeoen ved en ,., 
Sammenkomst i Ræh. Skole. 

Skal Aktier anmeldes? 
Med Udgangen al Oktober ud· 

løber Fristen for Anmeldelse af 
Ihændehaverpapirer, og en Læser 
spør~er os, om han Skal anmelde 
en Aktie paa 100 Kr. i et lokalt 
foretagende. 

Qet skal han ikke. Dels gælder 
loven kJn Papirer, der er udstedt 
til Ihændehaveren og som allsaa 
ikke lyder pa8 Navn, og dels skal 
Aktier og Andelsbeviser, der er 
udstedt al danske Selskabel, ikke 
anmeldes, dersom de ikke lyder 
paa rneH: end 100 Kr. og ikke er 
Genstand lor officiel Omsætning 
paa Børsen. 

Slagterne ønsker fledt· 
rationering. 

SIaQtermeslrene i Nordjylland 
har holdt el Møde i Skive, hvol 
det vedtogra al relle eli jndtræn~ 
gende Henstillling lil Handclsl11i· 
ni8'erh~t 0111, at der 8nøre,' ind· 
hm.'" en RatiooerinRsordninfrl med 

.. ___ - .... ___ -_:1.-

I Aftenl 
Kl. 20: UdenriRsmlnlsler Chtislm88 

Møller tater pBB Hotel .Aalborg-. 
KI.20: Royaltcøtret: Oobbettprogram ker~ 

.Døden i Lulten~ og .Den mÆrkede Soc' 
Kniv·, amerikanske film. mel 

K!. 20: Palæteatret : "lIdfluen-. 'm',· 
rikansk Film. T 

Ilr Cinders frigivet? 
Beboerne ved Hundborgvej Iii 

lori eden et sælsomt Syn at se. To 
store Lastbiler rullede op loran en 
VilJa og gav slll til at tømme 
deres Last af Cinders ned i Vil· 
laens Kælder. Det lorekommer 
usandsynligt, at der SKulde 
Tale om et Lager Ira "gammel" 
Tid, og stammer Partiel Ira en 
Fabrikstill.lelin~, kan Anvendelsen 
i en Villa ikke være i Overens· 
stemmelse med Tildelingsbetin· 
gelserne. 

fodfolk til Tblsted og fjerritslev. 
Paa Søndag kommer til Thisted 

100 Mand og til Pjerritslev 70 
Mand med Befalingsmænd Ira 2. 
Ball. i fredericia. De skal ind· 
kvarteres i privat Kvarter med Be
spisninR' til 31, Oktober om Efter· 
middagen, hvort'fter de rykker ud 
i Stedet tor L)n~onerne, dt:'1 sk.1 
hjemsendt8, De skal ovellajle 
V8/i1ten lor LJr"Munerne den 2'. 
Ok lob er. 
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hledu_ 
IlI"t, om vi alle ",odte 
j. nlllll' Kirke klokken 

det Ikke ".er'" .. aD-
1I't. nt ' " Instinktivt 
: N!n .... nnem So ..... r 
e r 017 Der er !\Ien-

ø.a JIenlleende er 
,rene. 
( l., 3_) ved, a l en 
n Ejermllnd og et 
u Krybbe. men Ja. 
tet. mit Folk for
Ja, der er dem. der 
Dyrel,le. Uden Tnk 
t !tIaaltid, uden at 
~lIige Nadvere, ha

n, nRllr det lyder: 
det, drik alle der

I! vel drageø flere 
~, lom vilde falde 
l"ordel. 
mand, lad ham eje 

inderligt hengi-

--~------ . 

88 Landmandsho
er var mødt ca. 

l U . .... ... " ........ . . . . .. ~ ._ _~_~~ 

MoU" .. "iKte .,g pnn Tal('rllloll'lI 
hilstelI hlln mM hlng\'!\rilrt "j{ 

megt'l ølærkt Difnk! 

Privat Lndkvnrtering ur 
Soldater I Thløted og 

Fjerritslev. 
Der anko",rne .. 170 Mand fra 

Frc:derld .. Garnison III ArlDIjJ\!pg 
Ilt Dragon",",,,. 

Sllfln~J Thlllted 110m F jerrit ll l e \' 

(oar om fnlt Duge privat Indkvar_ 
terink øf Soldnter, idet der til 
This ted kommer lOO ~lInd OK til 
1Flfi;l-ritøle\- 70 :Mand mt' c.! Beh .• 

Iin l'>;mænd fra 2 Batl. I Fn'd"ril ia 
D.' ankommer cllo'll 2~ . Qklub<-r o ;:: 

skal have privat Kvarter med Bc
øpianing til den 31. Oktol>er Oln 

Eftenniddagen, da Dragonerne 
hjt'nlsendea, hvoreft er de nye Sol
dllter kan rykke iud i Stedet for_ 
D~ nye Soldater o\'erLager den 29. 
Oktober Vagten for Dragonerne 

Manufakturhandler Chr. Sønder· 
gaard og Disponent Egon Jensen 

losladt. 
·dr. Chr. H o ve, 
ade Beatyrelaen 

aælge Hingaten 

havde haft Or
m at aælge Hing

dog akal Med

rkobsret til aam-

4000 Kr. iKas
ingapenge for i 
ena Salgsværdi. 

len med Hing-
andraget ca. 600 

j Aar bedækket 

og Drægtigheds' 

rdelea god. 

Rigsadvokatens AfgoreJe,e i den 
Sag, der el' rejat mod Manufaktur· 
handler Chr. Søndergaard og Dis
ponent Egon Jeneen, foreligger nu, 
idet Rigsadvokaten i Gaar gav TiI
ladelae til at IOijlade de to, der hul' 

siddet fængalc t aiden eide t i Juli 
Maancd. Dette ('r uden Tvivl ens

betydende med, at de ikke vil blive 

sigtet efter StraffelovstiIJægct, 

men muligvis for Overtrædelae aC 
en af de øvrige Love, der er ved

taget. 

l AFI'RN I THISTED I 

OffcnUlgt politisk MIKIe: Kl . ti ta-
ler UdenrigamJnlalcr ChrJ.stma9 MoUer 

handel. pa_ Hotel "Aalborg". 
Oxlund, Geltrup, Jwyal-Thoolrel; Kl. 8 "D~n l Lu(-
ndom i HeJligø8, ~n~ o( "Ikn mErkCde Kniv" 
H .......... .1 v. ......... :_;.....;.;;.,;;;;,::.;=_:.;:..:.; ____ ~ 

rOl· !';ordi .\ 
\"111 nllldt ". 
O~'en'el5ll-flR 
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LnndlJoOMtr 

I"t:de. nt hal 
f\lINl.l bOm 
i 1939 ind 
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gnnrd og I 
denne tIl 
den MAAde 
Partiet. H, 
der ogsan 

ke LeJl!~,' 
i Unifo 
k un havd 
Bud , og 
være ud 
1943, da 
0stfrontei 
punkt h 
Konting 
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Skridt ti 
benægt .. 
ganda PI 
have m 
de mega: 
de hal~ 
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flyt.tede 
blev ans 
;>an Krj 
var indl 
Han fOl 
dengan 
Konen 
kUIJde 
ket hu 
oonen 
r ing h 
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Ih' giv~ 
nftnr dl 
st-Iv 11 
del, 
Skak 
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~Iutning 

ers Møde Nazistisk (otbi,...s..J"'r Gt: 
... lrlml"l', al. J"" ........... bt';';~ 
Medlem af ~azi.q.rtioot, ot: "'Uf\.
d<- iltk.e vi<H_ "l der VU" nav 
u)o ... \,igt deri. da Sa:i&t.erne V&r 

et lovliet; Parti pu. ltipdacu, 
At han bar hoIdl ,..F~
maa vUt """-il! eu .... Ves 1!1), Li_ 

T81STED AM' 

• ' Gad __ 
T .. s .. lr .... 2<i.( 

c 

e for det 
Udeo- i Thisted l" ·'".'~<"' _< .. _ 

E. Lar 
Ble.' afskediget men tilde'... T od' d" P , en r II. co en. ....... ....' ~ .... • _z ' ul' _7 -. 

at strom
~"Ildte ,-ar 
n lille StIl 

Den særlige Tjenestemanda. Landsdommel'" 11 o ff , Det kIU> 
domstol, der bestaar af Lands- ~ .... t mis!orsl eu De """nu vel 
dommer Hoff, Viborg, som F<.>r- m,kll dermed, ~t "Thisted Amts 
mand, Konwn:bef Dybdahl, Fi_ 1'idende~ VIU" et nex;atisk Blad!!! 
nansministerillt, og T<.>gforer Stadlladvokaten: Nej 

IP'IJl .. \di~ Han. bar aldril' op
fordru SoMb.lHne til at. ltommo: 
j llit Hjem. og han- HIlStru t.QI' 
VQkearbejart. fordi de havde 
noget Gæld At han har spillet 
Skak. med ~-Uerne er ,'ti hel\u 
ikk.e nogen ForlIrydelse.. Ran har 
alUd opført sia; korrekt i ,in Tje-

h.o t'-.- ~ , )i I _ , ....... 
Pø",' ''; Lt 

il, og Folk F for at 

r:nsen-a-
.,,,,, bod , 
nu-.Jen-
nmen, og 
ChristrMs 
~r:«olen 

ing af r og 

Uld fnt 

lv1-UDfr 

rT1t$Jev 
Indkvar

der til 
Id og til 
ij. ...Befa_ 
I _ _ . 

0""-'<:':1_ 

om 
ilgonerne rye Sol-
~et for 

den 29. 
lteme. 

J ........ n 

j den 
ufalctur
og Dia
rger nu, 
,a" Til
der har 
, j Juli 
ivl enl
i! blh-e 

f. 1I .. ge l, 
leJ~ Il! 
er wd-

. .. 
MlI\Ier 

J,---, (- o ...... ,.,isati'<.>ne.n, be- <>--1 I ........ ... '6- """'iijlnpa et var f<.>r"ken fonnu-
hIIndlede i Dag i Tbisced. eD Sag, leJ et. 
der var rejst m~ lAndp<.llltb:d \ S t a d I a d y o k,. t e n kne ... e
J . Chr_ Jensen, N<.>TS, St.atsad~()o de i sin Ank1aget.ale Jensen fra
katen f<.>l'" særlige .~ggendlll'" kendt llin Embedsatilling <.>g mi
for Xordj ,-llRnd, Enk Jensen. !;Otto Retten til _Pension. idet han 
\"111 mudt ,;om A.nk1a~ . mll<lens hao ... dllde, at Jensen intet mwde 
(h'erretssagfører Dybdahl .~n- KJOrt f<.>r :n komme ud af 
dersen Thisted var FOl"S,·arer. D~SAP' 7 - -,.,- I' .' • _ ......,"I;en er lAAe en p<.I" 

LandpOStbud J e n s e n f<.>rkl:J.· tisk Forfølgning af Personer, 
rede. at han. der i 1936 blev fasl- lIlen en Unden;ogelse af om Per
IUIf-Ilt !;Om l....<lnd~tb~d i .Tved, IIQner har optraadt pa.a 'utilbørlig 
i 1939 indmeldte SI!! I DNSAP. eUer upaHende ~iaade_ Jeg ml'

BIUI VIlT Kabo til Kebmand F06- net", at !dedlemsskabet af DNSAP 
gMLTd <.>g ha\'de kort rundt mE'<!. Var graverende, og alene den Om
denne til :Sazjstmooer, ,og_ pa.a .5tændighed., at han boldt. ,~ 
den ;'thade ,-ar han kom~ md 1 I rela.nd€:t- lige til Kapitulationen 
Partiet. Han bayde '~t_ til ){~ : stEmpler efter m.iD Mening )olan
der ogsaa efter 9. April, ,ed. hyil- de" paa en kara."lrteristisk "\Ju_ 
kI' Lejlighl'der han havde , 'æret dl' Jensen burde som Tjeneste-

best.e_ ~ de\: <: 
1."'''''Li& bar i 1 
hjem_, er da 
po)" tw:IC\!~ saa 
lw:. ikke fm.st. 
PlI i::Dd f<:tr det 
hclkr m e a: 
det vil 'til: e b 
Samfo;n<l kIIl!. 
dersom ,""i r, 
Paa l .. nd et ::: 
Grad Arbejds 
Hal ,""i .. ~ 
Kouting>:.m. ... _.~ 

neate oa: 3'khijf pzG~l 
fOT poIiti"e ~_ lhD 
''&I" IlD natinnalt..mcwt 'hnd 
r.eh"01D han ,-ar ~ "ind -paa 
d~ n.a.tionpJsocia'isti"e ld~, 

SQm han ~ F 01Vd Uli.n.1; 
lu.vde for a: fonta&, BefoUmjn_ 
g1?cn i ~OTS ... il Dg!Iaa ~ ha,'e 
JE:ru.etJ tilbage. 

F o T S var e r e n opbaot.e uut
tE:lig . en Skri,'elsp fra en ung 

~d i ~rs., der be\-id.nede, at 
Jensen ,-ed. flere. Lejligheder ha,· 
de hjulpe;. ham til Pas ved Tl'-
skerne og pall anden "nc\(,. 

J e n s e u" der bar \"lV'Pt fri-
~ for Tjr 't.e siden i Jull 

Hi~ 
ne h.a'"l!',"~ 
vi ba...-e 
beidstidPn 
er jnden 
liti\pn re 

""" 

i Uniform_ Han ~vdede, at hA!\ mand ha,"!, forsøgt. at undgu 
kun havde handlt:t efter Kongen" F'l>l'"hindelse med. Tyskerne_ H ... ·or
Bud, og oplyate. at ha.:' men~ al, dall Befolkningen sa.a pa.a J",nse!l 

være udmeldt af Na:w;tpartlet I og hans Opuæi!en ved Yi, men 
1948, da Fritz Clausen rejste tJ! rnaa samtidig tuske, at Land"be
Ostfronten og efter hvilket Tids- folkningen havde et mere liberalt 
punkt han ikke var opkrævet Synspunkt i disse Forhold end 
Kontingent, Ban indromroede. at møn ha\-de i Byerne. 

',1"aned, bemærkede s1llttelig, 2.t h"sie 
ban ~-ilde føle det som en Sl.<)r bef;;mO:. 

U l"i!t., dersom han blev afskedi_'!.krig UlD. 

p-l. Han mente at ha,..., holdt sig \. __ , 
Kongens Bud e!t('rrenelig. ~~ 

[)ammen- \ ~ 
\:æ Dommen. der Ne,' a!;,agt \ B;en-e 

ved H-Tiden blev Jenwn afsn-
diget og tildelt.e:s en 'l'rediiiå :n ~ 
del Pt'nsion med de fors'plligt> i .., 
TIUseg. Dc!mmm b.n ikb a-rr"'l- QP. ~ 

leres. ge.. \ 

han ikke selv havde foretaget Dybdahl.å Il d e r s e n indstil
Skridt til at melde sig ud. Ha:l lede Jensen til Frifindelse suhsi
benægtede at ha'~ drevet Propa- diært til Afsked med normal Pen
pnda paA sine Postture og at 
have meddelt nogen, at han ha\'7 

de illegal Post med. I 1\'ed ha\'
de han ingen Forbindelse med 
Tyskerne. l Slutningen af 1942 
flyttede han til Nors, hvor han 
blev Msat. Familien flyttede ind 
,.aB. Kroen, hvor der samtidig 
... ·ar indkvarteret tys.ke Soldatt>r, 
Han forklarede, at Lonnen ikke 
d('ngllJljf \ 'ar stor. hvorfor han og 
Konen blev enige om, at hun 
kuude \"B8kc for Tyskeme, h\;!, 
ket hun gjorde lige til Kap:tuln
tionen og ialL efter hans Forkla
ring havde tjent CA. 1500 Kr, Ved 
flere Lejligheder ha"de hanll Ko
IH' gh'el de lyøke Soldater Kaffe. 
nasn de kom piler Tøjet. (IR" han 
_lv hA,dt' Hd enkt'lte I.t'jlipe
cI!'I, t.aA I('nt .om i 19-14, "pillet 

Meget stort Vælger
møde i Huru p. 

Chr. .... 
lo, 
b·m 

,;:" 

Vælgermødet i HUl'Ilp i A!'tea 
blevet af de stente, du hidtil 
har været boklt under \'algDm7 
pagnen, idet ca 500 \'æJgt're VM 

moot Op for at hllTe Kan..i.idAte!'
ne, og den pAAfllI.Rende Disku.!
!lit)n bl~" ret livlig. Dt>t \-ar \'~n
,~tres Tur til at lede 'r~it't, Ofr 
Husmand Nie)s S l (I t h, PneatO;)
gUrd!'o ""ark, boJ \'f'lk ... ,mmen, 

KAndldaletTl(> t.al~ .. io~ 
Orul'n, f(O t Gdr_ HM!! Carl 
T o f t, dt'rnæst ' tuÆrmelter 

andre "Yindl"etal. ...... i .. ~.. 't 
kan ilt"-!' ha' e <Je. st(lN Arbe)Qe 
kAmpe, de er j'"se all'w "triM_ 
rood hele Samf'u~ts lnt"l'(' ..... ~ . 
nlen (lgsaa nY'ld :\ ~,ærne. 
,'",Mtre hat" tnan ~ 
"i~t, at de Ikl.~' \A.l ~ f 
:<kAbt' nolg-E't 11\ t J.". ,m ,;"" 
... il d~ b" ... t't 11..''' \~ 
Kontoriu ...... '\"d F m F 
:< knllJ'SPr: t, 
... il l SU·Jet eD Fol 
d<. bl .~ 
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Meddelagtighed i Bedrageri. 
• Bcndep: 

Held til De tyske Flygtninge i Lyng'by 
bliver i Dag overført til Lejren I af 
pa" Flyveploosen i Rom ved . 
Lemvig. Der er nu kun 450 tyske ! 
F lygtninge tilbage i Sydthy fo\'- \ 
delt paa Lejrene ,i HeJligsø og i 
Lyngs. i 

Thisted Eksportmarked 
var tilført 130 store KreatUl'f' r 
og 64 Kalve. 

I 
• 

i , 

Rigt 

, 
• 
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Ingv. Larsen &. Sen, 
mo Thisted - TIf, b83. 

Køb hos de Averterende 

Nordthy 

tine 
køn leveres til I 

S0NDERSKO'l, 
SloreRsde 21, Tele!. 380. 

Der aabnes nu Ad~ang til al bljye Medlem al ovenslaaende 
ning. De, der kunde ønske at blive Medlem, bedes henvende 
pt'rlonlig, pr. Brev eller Til. lil Be8lyrf:l~ens Medlemmer: 

'i træf- Joumalisl H. Hab_gaard, Thisted, Tit. 1035, Mælkehandler M. 
O-Il. Lund, Margrelevej, Thisted, Landmand Niels Thorning, Øsløs, 
IB vidt Overbetjent Kaj Petersen, Thisted, Bestyrer Chr. Hammer, I 

_ Sta,flslrup, Vognmand Chr. Poul.en, Stenbjerg, Lærer Hageneen, I 
Skaarup, Handelsgartner Chr. Kjær, Thisted, T0mrermester Levin 
Gregersen, 0sterild, og Politibetjent Nl.sen, Thiated. .. 

". 
,- .. 

H!A:AN DVÆR K S SVEN D EN E S 

SAMVIRKE 
opfører Send_g den 28. da. Kl. 18 
paa Holel ,Aalborf::" Hans Bllk~allrd8 Skuespil: 

"STØR,ST ER KÆRLIGHED" 
~,--- ... 

~-----

En ,haa 

Ekltra: S. 

H. C. l 
LANDI 

M 
Den danske L 

Veatergade 
KontortId S, 

Priv, 

En absolut 
søges 
I ugl. 

l. No' 
fridag. 
Rest, 



Planer 
• udlalte 

Demo· 
n snæver 
e os del 
8a have 

li. Lige· 
Ise DBa 

• 

el oRsoa 
ervslivet, 
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Snedsted t;UO nr.1o .... ~_.~ I~-'\""!'-

({øn'. allieret Film. Søndag KJ. 17 o~ 00.1 

LetsiOdig Omgaog-med Spræog

stoJ. 
I Oaar Eftermiddag ved 16· Tiden 

skete ved flygtningelejren i Lyngby 
en Eksplosionsulykke, hvorved en 
C B Vagl Svend Lysbro, Vestervig, 

kom slemt Iii Skade. 
Lysbro vilde i en efterladt lysk 

Kanon skyde en Oranat a\ lor 8t 
fa8 Hylstret, og under Eksperimen· 
tet indtraf en Eksplosion. Lysbro 
Iik Albue og Ryg beskadigel og 
multe indlægges paa Sygehuset i 

Thisled. 

Thisted By køber Oaard 
til Byggejtruode. 

Ved Thisted Byraads ~kstraor· 
dinære Møde i Aftes vedtoges del 
ved I. Behand Iinl( al købe Avls· 
bruger Aage Nielsens Gaard paa 

Kr. Arealet er 

• 

I 
Irems 
social 
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dlll!' lilli' krllliet ti","" SI 'filme, hig III, 
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te KriR, 
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dSkrorinR 
f'lser o, 
Ile und· 

al Sam· 
eder al 

l:ipeku. 

StoIeDs Lejere I Hllosted, 
Hanstholm Lcjcrlofcnlnj{ holdt 

"',C(IUI( Alfen ck~lroordlrll.,r Gene', 
(/llforssmllnK I RlChr Skole 11111/. 
Spørgsm811lcl, om Lejerforeningen 
skulde Indmeldes I Oopmørl<s 
Lelarforbund. 

Byrs8dsmCdlem Oscsr A n Cl I) f· 
8 e n, Thisted, gav forskellfRe Op· 
lysninger, og anbefalede stærkt at 
melde sig Ind, da det gav Styrke, 
ogses ved den eventuelle Tilbage. 
flytning til HanshId, Indmeldelsen 
vedtoges enstemmigt. 

Ocr førtes en livlig DIskussion 
om for&kelllge Husleleproblemer I 
Ræhr og Hansted. Il delle, 

ejderne, 
klionæ· 

løn gen-
Eu HBBUd i Fræseren. 

, . 
gfvnfflg 

es, at vi 

r 

Snedkermester Peter O I s e n, 

Pjelfllslev, var i Lørdags I sit 
Værksted S88 uheldig at loa sin 

befIII 
"g 
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KOII 
Thlstc 
hølere 
føre ~ 
kunde 
gamle 

enige 
aoclcn 
kroter 
PyroR 
rigl 
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L. 
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~rlor økAl han pi
T \'j med hAm Mt 

,eDdw kan "Olren 
-me liR over dem 
dem med al øl.n 

" .. ~-------_._--" S LSd • . 

Uduuel8e ud tli vl.l'iJl\'nU', IhtJ" I 
vid('nd(', at don Intot. som hl'llIt gøN', 

hlU" med Sandheden nt. K"n>, 

Frel&e, han. aom 
Jorde vcl Olf hel· 
der var o\'cn'ooJ-
(Ap G. 10" :lB.) . 
J Meone6ker, 0"
-.c dem osr ~re 
ca hellere sisrc , 

• 2 

Ingeniør Viggo SO.'eDSen 
unholdt. 

S igtet Cor M(oddcl.lljt1;Jght'd 
i lJ.ecimR'eri. 

Jngenlor VIlJgo Sorel1MJ1, Kø
benhavn, ti(Uj~re TWetcd. er i 
GMr Wc\'ct anholdt af Pohtiet 
...,_ HlUJ cr fort til Thy, hvor 
hIlD j BftRnn..iddllg frcmøtillctl I 

GrumUovlI[orhcr '1.'("(1 Retten I 
Voal<>nt1g. Insren1ur Søf'CllS(!n tilg
kR 10r Modu~ItJ,gt.ighed i .Bedrn
gen i Forbindelse m;.od H0je--Kri-
8tc~n-Sagcn . 

Fri.wr(nKt"f 
And(;r~n. ud

g..,renM.'D. Thi· 
'røven blevan· 
n Skucmestre 
,trene Kloster· 
Il Bruns8"lInrd. 
~OT fungerede 
'eWrscn. Thi· 

forkerte. 
Ul l' Otto Ras
tag i Viborg 
r nt h lwc vist 
lud I beru~t 
It. 

Ingeniør SoJ'CDaen var i F or
middags frems tillet l Retten J 

Vestervig j GnmdJovsforhøl'. 
Hnn blev foreholdt. at mrul l 
nøje .KJ-:ist.cnaens Rcg'l1sknber 
hll\'dc f undet for!::lkeUjgc KVItte
ricger med hans Undersknft for I 
leverede Varer, Materiel m. Y. til 
et ~L Belob nJ 30,000 Kr. 

Dommeren spurgte, om det 
var rigtigt, at han havde under

skrevet Kvitteringerne. nede, at han 
:Edru og op· 

samIllen med 
len paa RIU:
jer en Mand. 
i Hovedet Og 

efter _Man' 
pfatteJae Jøb 
t Gaard. Ht"r 

en Person , 
~de los paa, 
t sig, at det 

Ihavde faaet 
I!!endte nu 

I tog sig .'li 

age til Thi· 
dommes. 

Sorensen. Ja. det har Jeg. 
Po I i t 1 m e l' te ren forelag

de derefter en Kvittering paa 
21,780 Kr., som Leje af en Gra
vemaskine og EPurgte om han 
h5vde haft en saadan leJet af 
Firmaet Høje Kristensen. 

Sø r e n s e n svarede, at det 
havde han ikke, og det var først 
nu, at han var klar over, hvor 
stort Beløbet vnr, da han havde 
udstedt en Blanco-Kvitiering. 
som Høje-Kristensen sna havde 
udfyldt. 

Hurup Om dette Forhold forklarede 
eaturer og han videre, at han og Høje Kri
E Egnen stensen ved flere Lejligheder 
og 13 KaJ- havde laant hinandens Materiel 
[reatur og uden at beregne sig noget gensi
Dg' gik 46 . dig. Men aaa var der kommet ct 

I Cirkulære, hvorefter Firmaerne 
kunde fas godkendt Leje under 
den Slags Forhold, og Hoje Kri

Ober feJrefI . sU!nsen erklærede til ham at det 
l . N r ' ) aJ i k 0- , kunde de lige saa godt gøre 

pgaard" , ' I hvorefter han fol' at gore Høje 

I 
Kristensen en Tjeneste havde 

~."·"T_, .. ,_, skrevet pas Blnnco-Kvittel'ingen. 
Senere vnr han godt nok kommet 
i Tanker om, :\t Høje Kristensen 
sikkeJt bJ'Ug1.e denne Kviiterin rr 

o 

til at stikke ind i sit Regnskab. 

~andelens 

Faldgru
r[or Køb 
Ua eller 
Iler li'or-
Ig derfor 

I; o I i t i m e s t c r e n forlang
te Sørensen fængslet, mcn D o m
m c l e n nøjCdeF. med at opret- I 
holde AJ1hold~lsen for tre Dage 
og lod tilføre pj'otokollen, nt &,- I 
rensen med FøJe var Rigtct fol' 
Mpddelagtighed J Bedrageri. 

nd med 
til Han-

c" /lom 
V~4'r, og 

tllal uf 

. til T}I' 

lderseo, 
'~k' fI" 
·'~If. 5, 

• 

lJe tYhke f'1)'~lninge i Lyn~'b)' 
bhvf:'1' i DaJ( uVNfmt til Lejrcn 
IUlh Flyvcplackl'll I Hom ved I 
Lemvi~. 1)(.)" I'r nu lom 450 ty:-;ke j 
F'lygtnmJ(l' tilhng(' ] Sydth.,' f Ol"- I 
ddt lUlU LI·jIHU' ,j Ilplhlll-iu lig I 
Lyngs. I 

/ 

I 
• 

Orim UlykkO i Lyngby. 
CB..er fIk Anne"D edt'lnKt. VM at 

flk,.de ~n ]{a.nOn al. 

Falc.k ;i lJunJP blev i GIllU' 
kaldt bl Lyna-hY, hvor ('n en.er, 
Svend LykkCbo frB VebwrvfR', 
var kommet Al\oorUgt. til Skad(' . 

lIAn luJ,vd(' flere Gnng(> tor· 
fI09.1. at affyr!'- ('0 SpncnR'ladning 
I err af Kn.nonnrnc derude, og &elv 
om hnn flere Gange var blCYL'1, 

advarct denmod, {OJ'8Øg'tc han 
igen i Ganr mod det Resultat, Ilt 
Bundstykket rog ud og knuste 
hans venstre Arm over Albucn, 
ligesom han fik en Del andre ~
sioneT. Læge Terlal.scn, Bed6tcd, 
tilkaldtea og anlagde cn foreløbig 
F orbinding, hvorefter den ti1sJ<.n... 
dekomne j AmuulMccn førtes til 
Thisted SYR""hUf~ . 

Inlellekt.ueJle Ira Holla.nd prut . 
ftekreaUon i Dannuuk 

1 Anledning at, at der ko~mer 
et nyt Hold intellektuelle fra Hol
land, der nu søges privat md
~arteret ber j Landet, \-il K .... 
mlteen for Hollands-HjælpE"D _ 
De modtage Tilsagn fra Il ~r 
der kunde ønske at tilhyd Jemf• disse Ophold . e en a 
den 13. Nove~b:;. 1 Maancd frA 

~ vidt muligt' søger man 
bnnge Kollegaer i indb dat 
Kontakt, hvorfor der fortriY1' es 
søges Tilbud fr P :l.SVlS . a ræsler Læge 
Junster Arkitekte ~' r, 

E
' r, .L'flrfattere 

osv. ventuelle K·,n-'--k f • 0.1 ~rværter 
an. rem~tte deres Ø":lsker med 

Hensyn til Kon, Alder, Stand o 
Sprog, men man man dog vær~ 
forberedt PM, at det ikke. alle 
TIlfælde vll være muli2t at 
fylde disse. op-

. Rejsen til Danmark, Opholds-
tilladelse, Rationering.:smærkf'l' 
~tc. be~es og ordnes af Staten 
l . Forbindelse med Sociruministe
net og Hollands-Hjælpell. 

Nærmere Oplysningpr faas høs 
Konsul P . Sund, Thist-eJ, der og
~a. gerne modtager evcntuelle 
Tilbud om Tndkvarterin'"I' o · 

Studiekredse i Ha.\·ebrug 
Havekredsen for Hvidbjerg og 

Omegn hul' taget Initiativet til Op
rettelse ni Studiekredae o\er BII
vebru~_ Paa .Twindo hnr der meldt 
sig 20 Deltaget·c og t HVIdbjerg 35, 
del' undervisL'''' en Gnllg hver 11 
DIt~ . Konsulent Bertelsen, Stl'uc", 
ledet· StudH'kredsl'nl' . 

en . t 
"ed Ujll."p .lf ?'o."U.ti.. .. tt'l'lH· ... oa.:: 
Bondep'lI·tit.'ts Stemnu'r (rul 

Held til nt ~mide Fibigl'l" ud 

uf Uigsdagt'T\ paa Ti.'sdal:'! 

Udg-nde. 

er nu afelulto 
er Va:lgere, ( 
et Kort med 
de Mandag: 
Henvendel$e 
.et 

Nod. 

i Ugen 'n 
S.ndag . 
Ma.ndag 
T'ndag. 

0""''' 
Tor&dag F_. 
Lørdag 

Hidtil maall 
Nonna1cn { 
Ugens m 

tes I Døgnet 
min. Temp. 

LørdagMo 

p 

Tømrer Ch 
A8T; Gdr 
ring, 4i _ 

~, Rjar 

I 

Hotel ,,_ 
H,ndel·~ 
Afho\d~ 

fest paa _ 
Brevdu.· 

Mhnp: p.;..:\ 
Royal. 

d('l ",'la ral 

I miSl'ioner 

\ 

Hund" 

I 

lI\'is Dt' \'11 

\'11'1'1' lIlt'd til IIl't, 

Pt' Sh'lIIl11t' 

/,0111';(,1'\ ath t. 
slwl 

Be 1111 

Thi 
.' 



yer denne 
l til ham 

takkede 
;or de go-
1. 

:gstrup 
i Hurup
!f ca. 200 
skede en 
temning. 

Ordet, 
it. EI

forbun
e n s e n, 
iVenstre, 
Sundby, 
ernokra
erup, og 
e for at 
s Svend 
!>efalede 
f opfor-

anlæg
, naat 
Endvi 
11 s e n, 
Kandi-

Mølle 

vel'".--

• 
l 

•• 

.. Aalborg" e 
glade for d 
strømninge 
• 

i Thisted. JæVn stærk 
des, En af de sidste Nætter har der 

været begaaet Indbrud i en af 
Hærens Ammunitionsdepoter i 
Thisted, Depotet var aflaaset 
med en svær Hængela3s, men 
denne er brudt op, og uvedkom.
mende har skaffet sig Adgang 
til den Bunkers, hvor Ammuni
tionen fandtes. Der har ikke 
med Nøjagtighed kunnet siges, 
hvorvidt der er stjaalet noget, i 
hvert Tilfælde er det ikke meget, 
men der kan muligvis være for
svundet en Del Sprængblyanter. 
I alle Tilfælde kan de stjaalne 
Ting bevirke frygtelige Eksplo
sioner, hvorfor det ikke nok kan 
henstilles til Forældre at passe, 
at deres Børn ikke er kommet.i 
Besiddelse af de nævnte Spræng
legerner, 

me 
fOl'st det 
ate Efterrn 
indtil KI 

50-nars Borgerjubilæum i Fjerrits· 
lev. --Fotograf Chr. Pedersen knn pna 

Torsdag fejre 50-nars Jubilæum 
som Fotograf og Borger i Fjerrih
lev Jubilaren de e' 72 Anr 

• 

Landsthini 
pCt, af 
hvilket eJ 

der synes 
mel op p 

cent. Det 
gældende 
at der ha 
gelee fra 

De fire 
tet et fæ 
ministra 
hal der 
de med 
fra Fol 
vidt de 

med at 
nesker 

Valg 
san 81HU 

der sig' 

--
I Hul' 

324 nf i. 



opret
,a Ad

I her 
'e baa
Jrgsle r 
. hvor-

samt 
! Men-

f ten, 
. e mel
;emme . 

. stemt 
ælgere 
19svæl-
5 eHer 

hende paa Xarby Hotel, og hvor 
der samledes ca 100 Mennesker. og 
hun var i straalende Humør og 
holdt godt ud. 

Ingeniør Viggo Sørensen løsladt. \ 
Ingeniør Viggo Sørensen, Kø

benhavn, der forleden blev an
holdt og ved et Retsmøde fik An
holdelsen opretholdt som sigtet i 
Sagen mod Entreprenør Hoje
Kristensen, Hurup, er i Formid
dag atter blevet løsladt. 

To Cykleuheld i Thisted. 
Falck i Thisted blev Søndag Af~ 

ten kaldt til Dragsbækvej, hvor en 
ældre Mand, Hans Jensen, der bor 
paa Reberba'levej, var væltet paa 

,....L.-'-'_l_l _ - ~,., .. .. .:I .. ,f" ,"olQ<>Q.t_ iø. pn 

'1'lISKuern 
h ed om, 
Theatera' 
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Anton 
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59 Aar 
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MOKRATlSKE ARBEJDERPARTI 

BRODERSKAB Onsdag den 31. Ok'obe~ 1945 
-- -

-Dc Alllerede har f(tf Tiden travlt med at gennclJlllfove V 2_Vllubnet I Cuxhuvon. Hor 90$ en Ilt de uhyggeUg1I 
Tlngo~t6r pn.n Vej HI Provning. 

Ny Hjemstavnsforening 
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Hv!d, Gartner O. Gode Oi{ I{olonllmve· 
forbundet. I{redtlforntond Ule Jensen. 

Hans Peter Jensens Minde. 
PII8 Sondal! d. 4. Nov. Kl. 15,30 

ol.lø,e. pau Slogstrup Kirkegaard 
Mind.stenen paa Hans Peter Jen· 
sens Orov. KaptAjn Ejbye Nielsen, 
Thisted, Odr. Niel. Riis, Oæ,up, 
og Skræder Jensen, Sundby, vil 
t.te. Vi takker for Bidrogcne til 
Sten og fond o~ betrsgler herved 
Indsamlingen som afsluttet den 4. 
Nov. En Tak Iii Bladene for ven. 
tig Imødekommenhed 0il Hjælp 
ved Avertering og Indsamling. 

Udvalgel 

FreJ •• n. Hær. 
Ungdomøsekrelrer i Prelsens Hær, 

Malar D. L B r ~ e Il, I{obenhovn, besoger 
I Dog Thioled. og ledede ct fe8t11~t S8111 ' 
vær I Eftermiddag, til hvllkct Byens 

• • 

no. 
sen, 
Klav 
P.d, 
Anta 
hard 
SkaB 
Poul 

K. 
dorll 

f t 
yad~ 

f5 \ 
(8), 
l d 
valg 

Se 
Laur 
ens 
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