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Prø
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Ønsker
lekreds,

Ofsst" Hnnd("IN rr ordn,,-t vt"d

P. C. Christiansen, Thisled.

læn!!ere
I Arran- Nye Domsmænd.
Pølgende nye Domsmænd blev
Isgsard
Our
I Thisted:
I
en dl'O
Alfred Anders.'Il. Todbøl. og
'oulsen,
Chr Kfær~. ThouSR .. rd, ThorRen.
tp. sled. KaIrIne Svendsen, Hunstrup,
c'i( Martin SønderR •• rd Jensen,
ØsterlId. Anna Oddershede, Til·
nderhu sted, o~ '::hr. HarRaard, Jannerup.
dløllllen POlleUl8i(er Kirkegaard, Thisted,
o~ Arkitekt J. Poged. Thlskd.
I E.k8lra
" liden KobUl. Wllhlm Jensen. Norhu,
og Porretnlngsbeslyrer Prost, Torp.
Odr. Henry Hove, Paartoll, og
Odr. Henrik HenrIksen. Harriog.

Poulil I

Vurded
Fr.
Arheld.
I\abcllu

Fr.
Vdbl,
f{llbCIJu

Kr..

VUI

Sklfl
vlllgern l
<lf!
100 :Cr.

i\~n

Fro

t!-

hr. NI
Vurderl
Fra I
Thl.ted,
og Korl

25500 K

Fr. ~

BYl1Ile-Restrikliooerne lempes.
BygRe·R~slrlkllonerne

Del

er blevel
lempet. saaledes al det nu er til.
ladt at opføre Tilbygninger og
Udvldflser
III
Beboelseshuse,
Kiosker. Boder og Garager uden
III

I

l."

1"'\......

_ _ ...

~_

11\

MUrl

lIed. t{
vurdere
Fra ~
der8cns

~en,

Hurup,

rderlngllllum
,m befuldm.
til ArbeJde ·

'n, Hurup,
erlngs8um

",ViCr Aarels Slut- at
"iog 15, 181 Kr.
_ Mødrehjælpen i Aalborg bevilgedes 15 Kr., Pængselshfælpen
15 LAB IO Øre pr. Indbygger og
Kdmmuneos Sygekasse 500 Kr.

Læge Lenbrocb for Landsretteo,
til Aksel
Læge L e n b r o c h, Hurup, der en
8750 Kr.,
ved Retten i Vestervig blev idømt op,
rssbel, tll tre Aars fængsel lor Hvervning til
., Taabel. frikorps "Danmark·, laar om tre
k. vllrd'.
Uger sin Sag lor Landsretten, hvor
oeJgaard,
Overretssagfører Ejstrup, Viborg,
Slndrup,
Det er
øre 6800 bliver Lægens forsv8rer,
p•• Hurupegnen en udbredl Optt for Ar- faltelse. at Læge Lenbroch, som
Christian- er meget vellidt i Befolkningen,
trlngs8um
er dømt pa. et uholdbart Grundmand N. lag, og al Straffen f'r meningsløst
50 Kr., haard. En Adress. til hans for·
del har laaet ca. 2000 Underskrifter
'elersen,
pau Egnen. Nu Ika I altla3 Landsf. DI"lng
øbeaum rellen tage Stilling tit Sagen.
Kr.
edeted,
• Snedøænkllt

P. Anhandler

, øbeaum

Kr.
enKssa,
angs8B,

Socialdemokratisk Pest
i Thisted .

Socialdemokratilt forening i Thisted har i Elleraaret passeret sin
49 Aars Fødselsdag, og Stiftels.s.
festen vir planlagl til Alhold.lle To S
i September. ImidlertId viste der
To
Rig Vanskeligheder med Helliyn Karlo
tit baade LOkale og festtaler, og hav t
flp«lf"d~h...........

..,..,- y ten

eSl8/1logl, hvor .
sam- cher en Række Skoler og Høj .
staar skoler vil kunne lrigives.
VI

1!1'"IV"'eO->

r lor

den Ekskluderet al LærerloreDiD~eD,

alle
men

r al
ilje.
e tre
81aa

Hovedbestyrelsen lor Danmarks
Lærerforening har ekskluderel en
Del Lærere for unalionol Hold ·
nlng under Besæltelsen, derlblandl
Lærer Carl Søren.en, Østerild.

me

n.

Danak-amerlkenak Klub atlnet.
I!n Snes intereMscrede vedtog ved et
Møde paa Hotel ,Royal- 1 Thl.ted .t

Thi- oprette en Klub for Dansk-Amerikanere,
em- hvis f'ormsøl skal være at vedligeholde
dag, det engelake Sprog aamt aøge Kendska-

ea 1 bet til Amerika udviklet gennem Pore-

drag og selskabeligt Samvær, herunder
Delta~elae

I RebIldfelten.
Alle Personer fra Thisted og Omegn,

•

der har opholdt alg I U. S A., Canada

en,
ad,
aRt
ved
ik i
og
leg
rev
r I.
lev
ale
cl

eller andre oversøiske, engelsktalende
Laltde I mlnd.t 1 AIr, kan blive Medlemmer.
Pormand blev Hons Thomsen, "America", KOBlerer, Savøkærer Erling Schytte LarIsen, 011 I Beøtyrcløen "',om løvrljitt

In~t

Pru Bankdir. Hort., OverBsBIBl ent Detlef
Chrl8t1aneen og Købmand N. MonnThornlen.
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V.ndel p re IIIIJt: \,u:: /I
cnl ovrr
fjorden HI 17~

Itillu.

andre Piskeredal"ber ødtJ'at

......

r.

li hedens A.od i Oa(1.. Guds Kæ.-

teo, li~hed udol' i vore HJerltr. Skal
l
der Io.: ny (J': bedre Verden bHHZe
ollll ~n m .. del ske vcd al Gud kom:
:~r Iii og lear Lov iii al.rude I
g Iii
Menneskf'rS Hjerter og Smd. da
Ire tørst kan der skøbel en. n)' Men·
hvor Islitet De kristne msa finde samorg, men 'ont og Jremm~st, dt slasr
'1 er pn samme Fronl og kæmper lor
Op· samme Mul. Lad os haabe, den
TiJ mart mas vere inde. da alle
Bom kristne Stmfund kan finde sammen
en. til et frugtbar! Samarbejde l<.t~ .at
nJ- virkeJillJlore feBu Tanker og V.IJe.
fost I Erkendelse af dette modf's de tre
ror· Samfund pBB Søndag ror 8 t staB
sammen i dette store: at fremme
iffer
Ouds Riges Sag i vor By. -n.
ds·

og Hanherrederne, DR del \'tnlt
al Rejsen vil resuller~ i en R.kk·~
ny~ Beslaglællt!elser III PIY\C:1ninet.
nes Vinleli,v8rter.
Det er sand8ynligt, at &d'k~
,I BadeholelIerne I.ni s Vesterlie...
kyt:ten vil bHve beslaRlegt, ~
elrer en Ræk:~e S.k<?ler og 11,,-

skoler vil kunne frigiVes.

Ekskluderet al Lærerloreoioxeo.
Hovedbestyrelsen for Danmar",
Lærerforening har ek~kludelel en
0:01 Lærere for unational Hold

ning under Bes~ttelsen, denblandt
Lærer Carl Sinensen, ØsterUd.
Dan.k-amerfkanek Klub .Utte\.
t":n Snes intere~lerede ved.log ved el
Mode paa Hotel .Royel A i Thisted It
oprette en Klub for Dansk·Amerikanett,
hvis Formnl skal være at vedligeholde
det engelske Sprog samt loge Kead&kabet til Amerika udviklet gennem Poredrag 0R selskabeli~ Samvær, berund.tr
Delta~else I Rebildfellen.
Alle Personer fra Thiøted og Omega.
der har opholdt sig i U. S A" Caoadt

Regn i November.
I Ugen fra 4.-10. Novbr. faldt i Thi·

sted 15,9 mm Regn. Den højeste Temperatur, 16,5 Gr. c., masltes Torsdsg~
hi. og den laveste, 2t0 Gr. C, maaltes I
•
Sin Deg.

es·
.Iae To Strandjægere i Havsnød.
der
To SIrandjægere fra Nykøbing,
••yn Karlo Nielsen og Allred Poulsen, eller a'"dre oversolske, engelsktalende
og havde i Forgaars laarlt en Bud. La.nde i mindst l Alf, kan blive MedlO"e som de benyllede lil Strandjagl lemmer.
I nu oalkring de smaa f jord holme ved Formand blev Hans Thomsen, •.'me.Iber, Ejerslev paa Nordmors. De gik i rica-, Kssserer, Savskærer Erling Schyt·
og te Larsen, og I Bestyrelsen

~om

ievrigt

~sen

Land

, e.

under deres Ophold her sleg Fru Baflkdlr. Hart:., Oversssistalt Detlef
Vandet, hvorved deres Baad rev Ch.risuansen og Kobmand N. MODO'

paa

en al Holmene,

sin Fortøjning løs og drev bort. Thomsen.
O. Stormen om Nallen lillog, blev

p..

tre Opholdel
den lille lorblæsle
er Holm næsten uudholdeligt. Det
dem dog at glave sig
d el, Iyikedes
ghed ne d'S
I
andet, su der var nogen·
til lunde Læ lor Slormen.
'se.
Om Morgenen fi. de ved Hjælp
Iliver al Nodllag ral bindeise med Om·

THISTED

lndmeldelser foretages af:

tidag verden, men først ud psa EIterArbeJdsm. Johannes Andersen, N.ile
len i middagen vovede en Baad sig gsde 4S (Pormand,.
blive gennem dell høje Se ind til Holmen) .~rbeidsm. Aage Flyvholm, Paartoft.
ilim. hvor de Io Jægere landte. meget \'eJ 13 (Kasserer).
nøde forkomne af Kulde.
Edy. Sørensen, Aalborgve;.
H. Nia-Hannen, Kongensgade 4.
~kert
Indsl FI,gtnlnge p.e Bede.
Kolsk Anders Andersen, østergade So

lever
hotellerne?
Jnlig.
rlyglningeadrninistralionenoChel
store Johs. Kjælbull, har i de sidste Dag: I
Kær· opboldl sig i Jylland, bi. a. i Thy

I

af

.JIUUI I tuge Vagten i Dragsbæk.
ørle e n Ove rtagelsen har dog ikke fundet
en som '
S ted endnu.
er
Parkkom mando
Nord-Ves ts
~n sk<tl Henvendelse
til
jyds k-fynske

1r:1t

,al vm·
Id selv
d, o::
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ej hel.
rig, ej

orrige
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p.a
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Kommando vedrorende det utilstedetigc i , a t tys ke Soldater forretter Vagttje neste ved Fæstningen i D rags bæk, s ynes at skulle
bære Frugt.
P au en fornyet Henvendelse i
Ganr fra Pnrkkompagniet kunde
Kommandoen oplyse, at en engels k Officer vilde konune til
Thisted for at afvæbne de tyske

forsyn

dinær
Fjerri
havde

nt El
de o

gel,
Aalbo
diske
H.n
Soldater, hvorefter danske SoIdater skulde overtage Vagttjene- forsk
Ef
sten. Endnu i Dag til Middag var
Bte d
den engelske Officer ikke an- fuld

kommet til Thisted, men man
regner dog med, at de danske
Soldaters Overtagelse af Tyskernes Vagt vil finde Sted med det
allerførste.

Prøvevalg i Boddam.
Ved et Prøvevalg i Boddum er
følgende to Lister opstillet til
Menighedsrnadsvalget:
Grundtvigsk Liste: Lærer Foged, Købmand Korsgaard, Lærerinde Frk. Svenstrup, Gdr.
Mads Andersen, Fru Petrea Hove.
Indre Mission: Henrik Christensen, Peter Odp.ard, Niels

Krabbe.
Indre Miøøion i Hurup
opstillede i Aftes følgende Liste
til Menighedsraadsvalget i Hurup: Murer Graugaard, Refs,
Gdr. Niels Vcslergnard, Ref~,
Overlærer J 101m Andersen, Ekvlperinphandler P. Pedersen, BotRlforpagtel" Q1<,snder.
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OVl.·r

i mil

lo~enier

K. W. Erikseo lesladt.

Ingeniør K. W. E r i k s e n, ThIsted, blev i Ga.r elter Politiets
Ordre løsladt fra Vestervig Arrest,
efter at .lIe Enkeltheder vedrørende Bedragerlforholdene I HøjeKristensens Plrma er opklaret.
fngeniør Eriksen bør givet alle
Oplysninger, men selvom ban
bliver ansvariiggjort, synes bon
ikke at bave spillet nogen stor
Rolle i de ulovlige Porbold.

"ed•• ,adege.
Onadai( d. 14. dø.: Pru Amt.forvalte,
Ø9ler
Hvid, Thl.ted. 60 AB'.
ToredBg d. 15. dø.: Ela. Marie Pe- Tiden
aen,

~
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uri:
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r.:kulat
sol'1

y-rel!ssedet.,
rIdt.
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JordIO,-sudValget s kal
- - trere de af Tyskern.
a d miniS
'"
te Ejeodomme i Thy
bes Iag
.
' "5
Det drejer s ig om ( -80.

'nistrationen af de Ejen
AeIml som 'lys
~ k erne
.
overto domme,.
g
bel' i Lnnd et 1 Bestættelsesaal·(!.

l~j(~til ~æret underlagt
Jndenrigs011nlstenet. ~:n for
I-ort 'rid siden er Admmlstl'atilJo.
~en overgaaet til LandbrugSlYli_
nisteriet, og dette har nu ig~n
overdraget d0TI til Jordlovsudva~.
get. Om Ejendommen es fl'emtiJl _
ge Skæbne er endnu j]{ke truffet
Bestemmelse, men Ejerne er i
siq Tid sikret Fo~købsret til dem.
ne,

hal'

Tilsynet med EJendommene ha:hldtil paahvilet Amtmændene.,
men vil nu OVCl'gaa til Medlem_
mer af Jordlovsudvalget, og for
Thy bliver det Konsulent Andrt'as Søndergaard, Outrup, del' faar
Tilsynet. Det drejer sig her om
75-80 Ejendomme-

Ingenior El;ksen igen løsladt.
Ingeniør Eriksen, Thisted, det
var anholdt i Forbindelse mei
Høje_Kristensen Sagen, el' bleve-t
løsladt fra Vestervig Arrest.
Tyveri paa Sygel1U set.
Kriminalpolitiet l Thisted har
Lauet Anmeldelse om at del' i
Tidsrummet fru i Tirsdags til I
Gaar Morges fra en Patient pna

Sygehuset er sljaalet 130 Kr,

"

JO-

l(øbte Cigaretter af Tyskcr11e.
IIusmand Johannes Jakobs~n,
Koldby, var som tidligere meJ·
delL ved Retten i Vestervig UItalt. for Overtrædelse af Pris- og
Toldloven ved at have 1mb!
ubanderolerede Cigaretter af \y.
folke f;o1daier fol' 11 Kr. pr, Pnk\e
og vidcrR"lgt dem for 12 Kr. Ilal
lut! nu fanei ~n Bøde pun 275 Kr;

T. 1. K..H "At. t
II Crtn.lkkehold
næfll sldsl l

l Ganr tlpi\1ed
,terrækkeknmp jep, de~ sids'
sultaett blev Nordlyllanl
Freu eriksho.vn s~nsa~ionelt,
[lled 4 Maal
cse]redc
mod l F d
placerede ,sig med ·denneS
re et']
samme P olnlsla\ som Th'
lig 6. hv~re~ter T. 1. K. ;:~
Nr. trcdlc6ld~l i sin Kred
rYkket ned bl al blive t-l
sidst, ide: Brønderslev el
med 4 POints.
Snedsted tabte begge
Paa Stadion i Thisted
Gaar Aarets sidsle
Om Formiddagen vandt
Juniorhold over
orhold, og om
!lejrede T.l. K.s
fra Snedsted med
havde saaledes gjort
lade være med at
test, hvorved Holdet
"faret eet Point. Nu
to til T. L K., og del
digt. T. 1. K. kom i
Snedste d udlignede
efter. Efterhaanden
erne dog de
rede endnu to l\lnaL
pen var færdig.
Badmintonkamp i
Hvidbjerg
de i Gaar i
Kamp i 2. Division,
.,andl over Herning

Som finsk
er udnævnt
tinske
lI;ro~ineD .

Skrh·els e Ira ,
Badminton Sejr til
og. Moni, ,ins.:
Thi.ted
Imøller Skole.
alg lil at udVtd Badminton - Turneringen i
Sendagø i Thi,ted mell~m Holste_
i Klilmølltr bro og Thiøted vandt IIdslnævnle
al Malelialer med 7 Sejre mod 4.
n Ir. P. Morhg Ejendom .
I beviIRedes.
indre Tils kud
oner.

-

I Tln!!.!!1r

indbyder
l3 ds_ K
Ttlllikl
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Mur
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kkd
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I modet om TiIHjørring- By-
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f Venstre.

Tysk Geatapomand
anholdt I Sverrlg

~Det.

,d
k'
g omss o es
~ har laael
II Elever, og '
j1dif,!1 al opmed iall 63

.'Oæ',m'"l ge
~r
p age se,

YDI
GenE

dag d.
..
. ,
G fl t e'b o r~. Politiet I Oøte- Sædval
'
hOl g hn i G~ar anholdt en al =~"--ccdan.'lk ?olili efterlys' tysk Geslapom;md, der bf, a. mistænkes lor al
afholder
have lor0vel Mordet paa Ober,,1 Hotel."
Riis Lassen i Aarhus den 16. Ok. KI_ 19,;;~
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er omsDns!. taber

liere Hold, har

Over lor det B\'l'nske Politi

li ll n
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fork111et, at han under

ikke gøres Krigen var ansat hos det hemme-

Komn
lige tYlke Pellpoliti. Oestllpoman.
er tren:
den
kom
fil
Sverrig
den
23.
OkIr. 1945.
Skole fl
lober paa lalsk dansk Pal. ForIS er der i
aktiserende uden Danlk og Tyak laler han
~ Sygdoms- flefe andre Spro~.
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Sp(,n
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Py Id

Intet høvdl: med

N.hr man rtit
rnf'd (~t el.er &'f,
"rr her været
Jæ v ne
Hvorl.døe blive .. VeJ .. et?

P Olmer,

av .. nhver

v,1

kuone fu ilort UdbyIIe al den.

Meteoroloi lak Jnl lilut meddele,:
U dsl gl til fæv n til Ifllk nordo. ll l(( og
øaUlg Vind . Omkring normal Tesnpe·
ratur og III T ide r Re"n eller Støvregn
over de .ydllge E~ne .
"'ærdilel.ly~I Prne Iwnd,., 16,4-4 , "V

"I:at

Y. " n ..rUH1 l

ij

Sp lIf'fOlt h/H

,.fI,.r V ilmp"o.

Br der m ~nge luoahørlt?
1011, ru p(jflrni
N og et t5!'enlligt 1 III har mlln t!t ord'!nll g 'h
ikk e at holøe iig iii, det 1Iy'~er I rettet
_
_

Sagen. Nalur men efter en l 'fll Betlyrf'l
.k ø nsmæssl g Bere ardn" er ca. 1 1 Haning.Rtof.
pCI øl Bef olknin:;(en tunr(høf.
\ sen Høn1um.
_ Br de tu nghøre særligt hæm· Hø(dum. tur.
_l ukke. 1,31.
me je blandt andre M ennes~er?
~n h!le A1 bty
_ Ja, de bliver let Isolerede, I Bestyrt:16en ~
Pol K undgaar dem o g nUf de 't' a l~te. hans
mærker del, lukk er de l ig ud e. 4"'" Pm Hun
Dansk VaKl ved de lyske
Men ved .æ~lI~ Træning i gen nem ll~' j Stedet
Lejre.
den UnderVIsning vi T,U p ube- Ka rl A nlj efJel
I Uo verensstemmelsen om Be- gynder . kan selv slo{(døve lær e H iUerllev H er
0 .terg aa P;1 i
vogtningen al de tyske Lejre i at høre en Samtale.
_ Bliver der Særuodervi5nl n lZ Lun';e. der h
Danmark etter at Englænderne
for skolepligtige tunghøre Bør n ? ten i ca. 2.5,..
frækker sig ud af Landet. bar de
_ Der er ikke tunghøre Bør n tes Træb dlr.
engelske Myndigbeder lJleellel bøje nok tn en Særk'alle, beldfgfJil un geo va lg t1
sig fer de danske Synspunkter kan man sige, men de fu, der
P ormaod e r
om, at Bevogtningen i bvert Pald er, vil fl8 nogle Timer om Ugen. 8ulyreltflm ,
ikke kunde overlades Tyskerne Man regner med, al Ora pet. al Arbejde I Pc
selv. Over hele Landet finder der Børnene er tungbøre. Poreløbie,
bliver der kun Undervisn Ing I Arbeldu-St
for Tiden Vagtskifte Sled ved de
Thisted , meD hvil det er pri1lkHøk
sl<ole i
lyske Lejre og Depoter, og det er gennemførligt, kunde leg gOOI
Der b-ø-r r
danske Soldater . der overtager lænke mlg.t tøge f Ek •. Nyk ....
bing og Hurup med .
diekredaar
Bevogt ningsopgaverne.

Englænderne bøjer sig.

,l

.

I Dragsbæk-Lejren overtages
Bevogtningen .. ndsynligvis i Mor-

Anonyme Anmeldelser.

gen af danske Soldater. Det var ~
Meningen, at en engelsk Officer

hvilket a ll e

'blat.d.
og Mænd'
skulde komme Iii Stede for at
Politiet I Aa1borg nemmer for TIdes
Deltagert
I anonyme Anmel.d.ellier p8B Betætlelgive Afvæbningen af Tyskerne et Je8tldena: .lOrte- Polk..
mel!e om J
_ ~r der ogU<i 8QuOY.e AafTIeldel· tænk.t en f·
mere officielt Præg, men denne
Officer bar nU ladet vente saa. MlT I ThiBted 1 IperKet vi Krim1ulpoll· af LE,er [
længe paa lig, at Kaptajn

Kun

meget

KI. ZO .Ibo
Thisted et

Blby- 'tietB Leder,

t •• ,

KriØlln.a1eeej.tent S.rea-

mao lænk
Nielsen, Tblsted, bar besluttet selv , seo.
Ilden! Da'
at fremme Spørgsmaalet!l Løsning. I. - NORen bar der Io .æret. r.vnbg
1 den fØTøte TId efter Befrielaen. "_rer b !mer·, .1
•
__ I.~nu:;u. I../'
Jydsk.fynske
Kommando har p.a Knm' l-naI--~"'~-C' 'niT Y· I Eilt I g .B.roet o
KaptaJnens Opfordriog sendt en' Anmeld.elRr om ubetyde:l1lte The. Vi mandt UD
dansk Omcer iii EnglænderJejren
naturHgvia diate. Sluh'wer t
Iltab-. •
i Orove for al rubbe lidt op i Papirkurvell:. med. miDdre der fraakoe
eller .Olr
dem. Det kan ventes, at EOgLæn- \ Oplyøninger af lfErtilt Karakte.r.
O", er
derne for at slippe lor videre - Pinder Anmelde''!1 øf dKpe Art
.tsdlg Sted?
b.tf Inte
Besvær, giver den danske Soldat . Praktisk I..8Jt Ikk e og det ..il
Tblsted v
en Lap Papir, der giver bam Puld·. bEJler ikke gyHe DOieL' V1 p t for~
Studl.kreo
ma%t til at afvæbne Tyskerne i lange, at Polk med deret Navne etsar
Dragsbæk. Men hele denne Sag løde fOf nentaeJle Be.kyldall'aer. l
IU,spolit
skulde med lidt engellk tmede. 18.8 alvorlige S&aer kan "i ikte ban.,
at Anmeldere i Ly af et Dek"'"
Tbist
kommenbed kunne være ordnet I bringer andre I Pørttæd. Dc det er
Rgapo
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100 Kreaturer sendtes til Belgien
og 70 til Frysning.
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tel'esseIde paa
,det al'lktions'histej,
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Der
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Thl-
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Beskyldt fol' unational OptrærJe!l. . So
I Lørdags behandledes ved Ret- ai
ten i Fjerritslev en Injuriesag fra fo
SIeUestrand. Den var anlagt af
og

I

Opsynsmand ved R ednings v æsen e t
Hotelej e r Bj e rreg aard og Forma n d
ved Redningsvæ ~ enet Fisker La ,,sen Hansen mod Baadførel', Fiskt'r.

Jesper Jensen, del' havde beskyldt
de to førstnævnte for unational
Optræden i Besættelsestiden og
udtalt, at del' indenfor Redningsvæsenet trængtes til en Udren':!ning. Der blev afhørt en Del Vidner i Sagen, som derpaa blev udsat til Domsforhandlin g Lørdag d.
24. November.
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Irell BtIl'YI1' Chl~onllr"r'. ullll!rlklll. k Film,
• A~i~iel .1 Scenen, l
Repelil1l1'ell Sned,led Bio KI W: .Swedenhle!1II1 , Klnts lon , OmlIegnIn"
Oru.olng .1 PI.d.on,
n al fil Ned · nen,k PlIm.
BenkenOl Betonlløll~
ron lor kom·
løblg er kun nogle
A~r , DenIle Ivar Nielsen i Retten.
Arbejde, lOon man
ved ell ÆIl'
Tysk Arbelde (or 300.000
leng e .t kunne b
kll!!VOr ikke
Snel Mind . Por l
Kr., meo lotet ReRoskab.
m.n købl en .olld o
'Itedet lom
Bogholder Ivar Niellen, der under blflk, der Ik.1 brug'
JILmrncll erllo
Be~ætlelBW var anSl1 hos ,lnll.l. ntnl!Jlum og Miler
\,.
I tor Bu,t, Thiøled, Item.ul1edu samme Køb !Ilt ml
ovn og el Komfur
'·OBIII i Rellen i Thi,led, hvor
.
KammeU Jern III ~
han hlev siJllel lor Bt'dragen og Bænkene.

,

Værnemøgtrl-

Der bliver godt
plm. : Hvordan kom De I 1'01- ser og ca. 1000 SI
tum- 2æster bindet. l! m~d InstaBato. Buall:?
ledes al der ka
og Kirkeo.
Niet.en: Jeg bl!::v anul som 4000 Tilskuere,
o~ember vil Kontori.t hos ham, og ,ene/e blev der bliver 20)'.. 16 It
alene 510re Skuesp!
jeg Bogholder•
.[ HIlHIle
Plm. : Ul' Blod heil og holdenl der k.n I Bks. ol!:
Byen tll,dllU
111 Oymnutlkopvll
nli~ lykkedes for Rejloskabet?
N : la
. Hold, Opvisning .
I I alranRerel
Plm' Paa el vil' Tidspunkt , megol andel.
legium Musi·
Udgilterne III
l;nerolke~ler, 1944 overtoR De en Del al BUI,b
~g pOft Oan~ forpligtelser, Kan De forklare lidi sluel til gOdl 39,0
kan en væscnll1~
Ilulde Huae I om del?
N.:
Ja,
BUlk
var
blevet
ked
al
skælligeises. TlIsku
rel den ene
~ den anden. Ilt tumle med A.bejdet for TYiter- Udgifter bliver gc
mer er lutter ne DR bad mig lorlsæcte. Sam - sinde Kr., og it
med Monter Bovbjerg og maaske ikke di re!
i l lornemme men
Kopelmuslci Busk viderelørle jeg Arbejdet med let vil del dog ....
•
KaBsow og Kabelnedlægning etc.
Ihl Prilu!tBtcalrel
pidsen. Diri ·
Plm. : Delte De Overskude! ?
bliVE bude By·
ske og meget
N : Ja, de andre lik IO,~ ~r. megen Glæde.
Der blev lidi m l re hl IT.lg,
La ... ard Fnis·
Landinspektør
skulde
lede
Arbejdet.
~aet Sil Navn
har udllrbejdel
Busk
pBulaar,
al
han
le blandt '"'
slærkt interessen
har !aael.
Udnyttelse, apl,
paa Tournee,
Han fik dem konlanl.
rundl i Landel l
D. : 10,000 Kr.! Saa maB hd'"t Prllullsscener, II
8andeli~ ojitua have opdaget e . arbejde vII kunl1l
histeds at lea Førle De Regnskab?
.
stillinger fra DI
midt i den
N.; Nej, det VBr lor besværligt, 5811. rimelige Pr
s k aI jeg opbevarede Bilag elc. i en gerne sikkert ne
'''. I Mappe,
sIg . Det ... lIde v
D' De lerle ikke Regnskab Tanke, om mal
med el Arbejde paa 300,000 .Kr.? Dyrskuer .Islut!
De er BORholder I Buak alger, Pr il ull si ea Ierl af(
han Ikke haT laael Penge Ira ingen T ... ivl om
tr I a l
IOtm har lovet Dem. Vil De hnlde lasl paa det? publlkum.
i KlrN,: Naar Busk siger saadan, er
d !'! en anden Sag.
Det blev oplyst. al Ivar Nielsen Skolebibli~
gennem Nationalbanken havde lallel
udbetalt ca. 300,000 Kr. lor tysk
men al han kun havde
438 Bogs.
lor el' Sjettedel al ArIde.'l
Han kunde Ikke e rkende
til Skolerl
skyldig i nogen al Siglels ern;
Skolebibllotel
og I.l lejede
med Hensyn iii
Bedrageriaigtelsen, al han ved sted Arni boldl
sin AlreJse Ira Thisled i Maris 1944 samling f Blb~
Den fungerel
havd~ aHaH med Bovbjerg, al
denne skulde lere Firm ael videre Vestergaarl
og liregne Overskudel med Buak Poreningens
Nielsen havde Ikke se n ere mange Aar I S
i forbmdelse med Kompag· med Tak lor
nonen, men regnede m ed , al Arbejde lor Po;
bude han og Busk havde laset bevare b ans
deres And el i firma ets Overs kud . F orsamli ngen
Niel.en oplyste, at han havde al rejse sig.
Slalen
I
,t laaet Arbejde pall færøerne og
Dereller all
og el mmdre n elop i disse Dage skuld e h ave Orønklær
er lor Tide n tiltr aadt Pl ad aen. Dommeren øl- Arbejde, der
reparere Hu- sagde Pæng.lingskendelse til 1. I Tby og H
og beskikkede Lr •. Mors, jaU I
i Hanste d.
I
som Ni elaens forsvo- meldt med l
h"
man Ikke fra
købt 27 80g
negel imod ,
Monlør Bo ... bjerg, der var Bogbeslande
ind i
Ira Medindehaver al Ivar Nielsens BORsæl, der
firma, kom i Odar til Tbisted lor
Fra Blbllo
i al Iremsætle forklaring om sit 1811nt 379 B
Kompagniskab i firmael,
111 Skoler p
bing e r udla
Haandv.rkasvendenea S.m.
samlede Ud
vErke I Thisted
Bogsæl • I
havde Mandog Aften arrllnllCeret en
Formande
Fllm.often pIIa Hotel .Aalboflt' , Der mærkede Bt
vat modt ca, 100 Medlemmer, lom fik bibliolekslor
en Rtorørlel Aften ud a\ d81. Traftk· altid fik I
"<;!
konlrolhu BI. k k 8 lor8'(816 PIImene,
_~~~~d.
liaa Billeder gennem I
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1æret t 1: \
nont.n, I

Idt r"311:"i.
I .Olhlln"

Mel1

~eh·~

I"I~II

Haoslcdbo ruc I ~~hr.

Ule>d,"irkc
$011\ t,,-,kl'lhH bl'\'dlledl.' Staten
@tingd .r" ~ll,ll(lO Kr. Iii 1.t.nd."llcls. .1
Husene i H"n~l('d. oll C't mindre
l Erfarinfil, Anlll Hundva:!I kere er (or Tiden
Ul øhn beska.\ltiJ,lct 111('101 at reparere Hu·

b33dc h
deres Ani

Niellen
fø 3~t Arb
netop i
tillra.dl f

ri

lH1~de

t\omnHmdanlen i Hansted. DeC\!mbc
Orlo~skaf1t.1jn Just Rasmusgen. har rherkilds,
li! ~iyet Udtryk: 101, at man ikke Ira rer.

Un.zdo01 .('nc.

('mod

"hlrin~nfl

~afen

Side har ntget imod, at

-

Mo

B 'olk.nin~(':n (lyUer ind i det Ira Medinde~
Firma, k(
I. Dcccmb~r frigirnc Omraade,
Den evakuerede Belolkning i at (rem
61lrakb "en i Ræhr er ikke særlig KOI1l(lagtl
O\~S3t pø. st lIyltc paa nuvæiende

T dspunkt. Ml\n har !ll1ntlet Vin ~ H •• nd
,,11'1<_
_Iderparti Icdorraad at Brændsel, og del tr

perwnl~lii(

bed8t Kl

!!dIHo. !iM
i'd p';\;at.)

P.•• l

il.

1.'.06

~Itl IT Ore.
~ 7 Øre fur

>yknlngcr.
~ IO P l.

"adaer 'Il
~"d.,

m.lndll

i del hele tagel sid Ikke hl'g~.ligl havde It
at kønll11C hl al fI)'lIc paR denne PlIntlaften
AUltid. Desuden YiI cl be-bod var modt ~
Omraøde i HanltC'd komme ud lor en Atorarl
Vanakeli)lheder, hvis der ikke er kontrollør
Plads til Handlende, Køb1l1Bnd, hvor man
Bager Sløgler Ol••
Tiden fra
Del bliver ikke godl .t bo i mest mod.
Hana(ed iRen, før der er Plads lor Dernæ~t I
hele Befolkningen derlr3\ og for tværs tren
faren ved alt Sp, ænRllolfet og de ,tørste
der, o~ en
MinefelIerne er fjernet.
Nogen filb'gellYlning i slorre lig Film Ol
Stil k.n derlor næppe ventes for bancstatlol
ventel en I
111 for •• rel.
- En anden Sug er Erslølnin& banerne I
gtn\ som den evakuerede Bc(()lk~ materIel n'
tllflg ilolge. Jen ekstraoldm&te af Jor6klo
Loygh"nill,ll hll.f Krav IHlll at fas..
~
M.il1l har IOrllllltigvls valgt at fl'jie

Støt

!K)C1AL-DEMOKRATLl

i Spørgsm.alel

I
!teo

Thistel

igennem Danmarks
I Lejerlorbund, og da falmanden
Hans Andersen forleden var i Thi·
Anlæ
sled, drøhedes Sagen med ham.
Hansledboerne vil sikkert laa Er.
og
I slatning, Oll det er der mange
til
andre ligestillede Landet over, der
vil faa. Og selvom følgen bliver
stigende Skaller maa en Udjævning vil
af Byrderne foretrækkes, fremfor Sommer
al disse paalægges enkelte Borgere,
ring af
I Aften:
hvor
Kl. 19: Kaj Julians Koncert i Thisted fældes
Haandværkerforening.
Kl. 19,30: Arbejdernes Radioklubs fjernes

.en,

J.. nlJf'n

Ves'in'jg,

•
A,resllo,v.rtr
To blev forbiautl
C.rlsen, VUIf'rvig, og J t~nl SIOlh ,
'ndeluk. el. Orundtvig" ner ne v.lglt p.. n~lte Se .. ion og t
utlr N. Chr. Niel~tn, Ny Sejer.bøl,
- -._-- --- - ---og Chr. D.niel Nit:l.en. O'lm.1rup

fangeflugt i Fjerritslev.
To po.llljs ke p_ofcr apr.DI'
Oyer A,reslbIlSIIlII,e.Ø.

l Alles KI. 19 anmeldte Arredforvarer M. d i e n, Fjer! itslev, lil
Kriminalpolitiet i Thisted, al han
KJ 18,"0 hl\fde konslllert~ a! Io
al Arre~len5 politiske FAnger var

flygIe!.

De havde været beskæl.

tiget ved OprydninR' eilef endt
ArbeJdel ol? herunder havde de
Ærinde i Arrestena Vaskerum.
hvorIra en Dør løref ud fil Mate-

rialgaarden, der ligger mellem !
Retsbygningen og Politistalianen
og er adskil! Ita Gaden ved en
4 m høj Mur. Med el I nstrument
dirkede de Io fanger Døren !:lp
og ved al klatre op paa en
Garagebygning j Materialgaarden
Sir
har de værd i Stand til alloreere I den brilbke
deri høje Mur. Nøglen lil Døren I mierminiSler Atrlee
.har formentlig kun været drejet en tiden! :rum Bn i ,-,

I

Abild-

<enkel! Gang rundt,

.,
Jeakln
:iøIY·

e-

idel Laasen I

er dirkelri, naar den er drejet to I
Gange. De to fanger er:
I
O.T.· Manden Edvard J e n & e n
V
s p a n l! g II a r d, der er 'ødl i Vei- /
løs i 1923 Han er idømt 2 Aars
fængsel lor lysk Tjenesle. Han I
er middelhøj, klejn af Bygning, ! Torad8~ d. 15.
mørkfkrøllel Haat, sortsmudsket Prk Inge Nietsen
()jl med Opstoppernæse
Han var aen, Sønderha8) til
dørl mørkt stribet Jakke/øj
I· sf Martin Jensen,

BO ken

Sabolagevagl
Henry Marius
p e d e r !il e n, fødl 1925 i Sundby- , Sonde e: den 18
Hvorup. Han er idømt 4 Aars borg Kirke: Frk . .
Fæn~6el for al have væ el 'Ylik ler af El'lkefru
Sabot.agevagt bl. a. i Aarhus. Hlln Træbdlr_ AUr.
~ r høJ og slank og har Jyseblondt
Haar. Han er ilørl kakhilarvet
corlslumpel Trøje, P iccoJolakke'
blaa Arbejdsb;;nklæder.
' er indgaaet
Begge var barhovede og bar TltlgstruD, og
Træsko. Edvard Jensen har unJer Thisted.

----"::..:=..:..:.:

Indre
Sim-

Prter

Jenten

Bpsættels en opholdt sig en Del
paa Oøt!rupegnen og He nry Mar
Pede rs en er hjemmehørencte i
Brovst.

fra Politie ts Side blev der &lraks
sal et slort Ell ersøgningsapparat i
Gang. .. Krimin a.lpol it iel i Thisted
Konøultation
oJ;! Poh het Ir~ FJerriIslev og Brovst Mandag KI.
$,!E'nnemkryds("de ti ~ 18n~1 ud psa
Natten Egnen omkring Fj erri fs lev men uder:- Resultat. ElterøøRnin~
Ren blev I Morgea genoptaget.
Man tr indslillet paa, øt de ulld•
veo:ne hurtiRsl muligt 8kal paa
Rllbes. B~lolkningen i Hanherre_
de' ne er Ikke S e a rolig \'ed at
blive de to Fyre piia lri "01 men "
Ve.ter~ ade
de er dog meget skiUtli ~el. O J
P18~ 110'6
lllar de Ilore. aabne L~j , t: lo~
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Gcneml'llrl'j k(' I Palæstina MnI
I'rolc-;L

.1 c T'" n i (! m, Onsdng. De L
Jud'illke NationrJrMd h al' dekreteret Generalstrejke i :\Iorgcn
som Protes l mod Forsla get \'ed. urende Pa!:LlJtinn.

G',ædelgt FremQangsaar

I ,-

Stor
Musikbegivenul/e valgt
hed
i
Thisted
eringschef
Mu",);.!orenin&rens nr.;tc hQneert
bU,"cr ..Collegium \lu;Jlcum~_

nalrorsamllngcms

-

pa.1. nær een.
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I..<Irdag den 2-1 N o,"emDer \"II Thi -

!'led fal\. en oll de "tonIte mus lk:!l-

~

ag, de Gaulle er bke OpJe\clscr. B}'c n endnu ha r
l O\erho\·oo for haft Det er nemlil/' !)kkedes llugering med 55.') I!lkforeningen at fan arrnngeret en
Koncert af MCoJleA"luro l\1u ~ l eum- ,
t nedlem af Fortiet Ualf!! Kammerorkester. der nu i
boldt sig fm at It Anr Glimr PII'lo Gang har samiIlt
IIluvende fulde Huse i Kobenhn\'1l
ag. General de "11" haft den ene IItrnnlende Succ~
e i Aften, efter efter den !lnden.
Orkcstretl Medlemmer el' luller
fanet )feddelelsc
kendte Navne med SSll fornenune
r blevet "algt til MUl\ici 110(1\ de :) kgL KnllclmulIlcl
at hlln VIlde pM; dinll' Bloch, Halll' Ka$sow og GiIition~Ue Forcrt Je!!ptlr~'ln i SJl~dK'n, Dirige nPartiloterne om, I'Q t'r den cn ~NlJ s k" 08'J'I1l.'lIl.'t dnrIII'~, unKe Vlo'l,l1i ~ l Lanlrd Frll~
sen i )lorgen tid;'., der hul' f:l s lJllnuet ~ it Nuvu
QIIU et nf dl.' f illest e blandt " Ol'
'id!! Dlrilfc ntenll wr
Detingelser.
:llulllkforenilllfl' n hl'r ha r arr:mal!. De Gaulle hret en To ur :ld fol' Orkl'~t rl' t, da
ing, som Betin- Ijet ellen vil de ' -ll'rc okonomlsk
uo\·erlwmml.'llJct "t' h' for en laa
ede den il"anske .tor Forening lo nI Thultcds a t [ lilI
Ilt Natlonal-For- de 19 .\lus.1.'i h , rlll midt i (1,t' f'l' S
er Regenngt'n trn\"\e..'h' Del .lf Sa' ~one n_ Ol'k<'og )Jyndigh "l ~ 1. rd ~kal duudl'll topillc i Silkl....
old til det Ar- lor/.', A~ko\' , Koldin", Olf Vejle
luden Ork""lrt't dralft'l· til Koudfore, at Forbenhn"n, \iI dt'l" lu r i Thl._kd IItmed til at md- h'r bli\"l! 1'11 LeJh,dll'd til nI hOn!
g,tltm l.iI TmJr, dd mUllil"l'rc, idl'l dl'llI Ilirh:-ent
ulige og abso- hAr lo\'c! Tir!!dlll-" dl'n 27 1\'0\"'m'
er"l)(oll1 Udur- loer l Kirkl'll ni viii,' /.'U·" I'n Kirke,

tninj:!"on

OR"

At-

tlt't og (Ol" del
gen f illIr &lun-

FOI"Mmling-ens

1;0111":11 1111 d 1\1I1]('t l'rol/rllm ll,'utit> Konrt',1 kan hc!J"a(tlt'8 flAm 1'11
An('~kT-ndl,e fra Orkcølrdtl ~i,il'
KU'K"ml ,illitiali\'l'i~t' Or)!"lIni"t
~.llInk, OK , l'.Jk,·utl,'I~t.' lIf (kil 11101"1'
~'rlh Ilt,
mUIIKC frl'mnl"CII'!C
"lrkunU~lklill<lal"lt'r. mUfl hal' h"rl
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lor Indre Mission

Snrnalemen t.
Edvnro Jen~n SpangplI.: J,
,ier f omylig "ru blevet. idømt 2
\ ars F ængsel for at ha\'e yær:c~
Tlansporlfirbejder ,'ed o. T. i Iorskellige Lande. beskrives &om
middelhøj , lidt klejn af Bygning,
mo rkt k røllet Haar, ~mmudget,
,opstoppernæse, iført Il)orkt stribet Jakketoj .
HEnry ) bnus Pedersen, der
' ar idømt 4. Aars Fæn~l fol' al
haw "æ ret trsk SabotB.gemgt i
Ii..-uien, beskrh'cs som hOJ, slank
og mod Irseblondt Haar, ifort
en korls tum pet khakifar\'cl Trøje
!lgnendc cn P Iccolojakke og blas
Arbejdsbenklæder

\

En Evcnn' ~r - l
Den en af dO;' to fl\'gtooe, Ed\'al d Jem.('n Sp.nnggnanl l'r l'n
Evcntyre r om ... n 111\1:., Han hal
farld det mest1:' lU Europ.1. nndt
i.Iærmest !-'om \ 'agaoond Ilg har
;..t u\" et lidt .uf hwrt Og' 'Il. ll_ \ l."I et Frikorp....m.l.nd og arbe d t
som .tysk Si,'lota,g\'\'ag"t i lblit'll
::: F jor kom rum hJ~ :'I1 til Dall"l\li l k. og i Fuldsk:th "Odede h.\U\
~ig md i nllgt'l BaH ~f' lIed 1'.':skeml" i ..\.:Ubo,lrg, h,orpai\ han
Hc\" s..~ t fnst og AAd t'tI Tid l li.. nIT
J!WlS G"ldt';>' ..\.rl'\'!<l. lIer!m 'lI ,

S.' ph'mlX'r ,),errl ri til
llOSll'\"lC'jn-'n, ll\or HUl straks
gjllrne s ig h" Il\ll'r'k ... l. For nOK'
fna l\ron~n l'l!" ... Il Pak.k.t' (" gnre t
tCl' lod Imn sig ."t raks d't ...r An·
"t1111S!t-' 1I h;.u l )t,' l'\' Il\"(' r hl!!.' Hll\{'tid, og dl\ l huu'('t 19\ n , berle
lid, hil'\" dl't til son ,ege
us.,
h\ncl dt'r n\) Jttll ham
k
hjr \ (,<I )1 n n l A' l Jti
tau

l

han F- 'O s ll'\ l "
oan k k' nd IR' t
I
Il 'l't
1hr
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dKr Ud,jfl,.,.: It""I .. ,.
""8 Pa. La.n &o 1-:1;
~ IIf Aktiv .. ,. JOll6

Kr'

-'01'.
:!J73 kr. A~
ol"ll:lu-in. :!G7I kr
~ .. 18.ltid Kr~ Tlbkud
r 337 XI', Slcol~" ••lln

lir ... ,. 62~

Kr .. nrarul
'., Bc!tl)'~I"l .. ud.Jft .. r
,re Udkiflu 1660 Kr.
Jnll Vf!d A.~t. Slut.
"'-r, Komll'Junf!na 1-'01"
l

April 19.0 67.444

lam 1946 83.450 Kr
.,111. ned fr. 76,-133 Kr.

p Sogncrnnd

Møde, h\'or Frk, Si.
, om Tillkud Ul 1Iuarvllnlngen Olf bc\':I-

vlln!ille TlIlkud.

.mpeløe llf rheumati, bovillledelJ IO Kr,
~inderond

26 Kr.,
40 Kr., Teknologilk

us 20 Kr" Fængeels_
~DIDK fra Thylnndl

heolngden,

, FoldaRer soRte om
Indkøb nf elclc:lrillk

det kunde ikke be~\nton

Nielsen lORe til at hæve nogle
I Indkorsel fra Søn·Iodes lil Vejudval_
Jeneen fremsendte
;tnlnlng af den nye
n meddelte, at da
~ over 2000 Indbygn foretage Gennem2opgore l serll(~.

fremBendte l\Iærkaaf en Ræv, forestilTeds Vaaben: men
lar noget med Refs
I ønskede man ikke
hne Mærkater_

Anr.
els Jensen, Ydby,
endag den 18, No·
S proglære.
lorensen. Aarup, hnr
:ns Foring i Nyborg

,Dansk Sproglære"
i ..

I l! 1 f'1It:44
N ..... :, "."d.I:II

l ·"kt, VaKII)U"tl'r I
I)raUHba'k tI,lrt'lhuld
endnu.

I}(.

l",· lyak" \'"lrtf''' I.c-r J l)rac-bu'k \'1O'kl.,·, turi dl tnrll1 o 1-o
r

lI.llf('I ... ,. Fra dnn"k MdILa'", R:d.,
'OthlUl~lrt; d"r I dl ,'Dl\g\', to(t.-r
hvad \1 er(aler, i Aarhua mt'd d<:'
'na-clilke My""fj,hedc-r om at IMf'
dnn,;k ~hlit.ær o\;ert.A(te de JW.\oJrtninR'80Pi'lH'r, de:r nu I"rovtordrnaet Tnke..-n,' ikke blot I Thi.
Illcd. men nd8klllige andre Steder
i Jyllnnd. Hidtil er der Inlidlertid
ikke kommet OOll'l't po,itivt ud nf
l orhnndlin~rne, OK frn r-ngelak
Sid,' findl'r mnn del lllaYlleladende ganske i sin Orden, lU. Tysker;,0 BClv ImMN JlIUI Ammunitio>nen.

t ...l .. nl I I ..

.. a, rt tIC!»'"
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.IlIhnl/ ..1
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'" , ... j"'ørrr r" ..
Mor" II .,ml.1
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fl',..\I t ..u

ni M. ,,'1th
'U.~·r-v:1t IllMi'
f'n F,,·\h l, .....

dida\<'r Cm
Chr, N"1"Y.aa

nrr Faurhf>l'
Anton ,11'11 •
forv"t'!'r
(
Cdr. S!srvnkl
er~bnl,

Olr C
lukltl't, Olr

nr

grund""

Niels Chr. l
og Gdr. (
Gramatrup.

Mc:ri4I
i
Bandl.' h u,,"tU"e ~ e und u S tormen
Der var
To D01:eroddcbruule havarere- Prøvevalg
de under Stormen forleden. Del opnanedea
'al' to Motorbrul.de, der drev ind Fælleslisle.
ran Dæmningen , og dell.c resulte- følgende L
rede i, al begge Fartøjer blev IDllv, Fru
sLrup, G<I
s lemt molesterede_ De lo Bande Kølbygnan
tilhørte Fiøker Alfred Andersen, inde Inge
Doverodde,og Henning-Bang Lar- Klaatrup,
~n. Dover_
Klov, Sme

Til MI
T yske fl yg tninge foro ve r Hær I I
værk.
opstiUede~
•
Ydby F. D. F. købte f9rleden et les1iste: L
Hus, en lidIigere tysk Barak, i træder:
sen). Cdr
Klilmølle:.;. I Søndags var nogle (Gdr. Cl
Ydby FDF.c re ude for f\t se Hu- Laur. S Øl
Eel og overraskede ved der es An- sen).
komst to tyske F lygtningepigel',
t' .
der var i Færd med at odelægge
l Lyng
Dorene med en Økse. 5-6 Dare
Fællestist
.. ar odelagt. Sagen e r meldt til
val get.: L

Politiel.

f red Riis
P oul Gr

Guldbryllup_
p Mikkelsen Thousgaard og Hu,-,tru, Hdlerslev, kan Fredag den
16. November fejre deres Guldbryll up.
I 45 Anr boede Ægteparret pan

Chr. Gn
sen.

~~UUl

ul'!lugan.!'d,

Kirlw])ctJcnt

Chl". Grllugaal'd, Smed .M, Niel-

sen,

Bcretmng. li'orcntn-g-o-n
meldt i Sllmvirksomhcdcn

I

ved
l'ev

Dc
l:Sam·
mets
W'I'Il,

p:t

i

gi Sa

(ln Ventetid l
TllndllDlI;c Th
dcn Anlednir
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Mt!d en ulovlig Nctlofor t jcne pau mellem 100-200,000 K r.

O!fcntli
hotellet m
nær Frk.
Arbejde

tlerc,

d"

ligt

r.e d
hg ~

~rrcL
e lIC
Sti I~ og

idflte
't en
fSICV
lente
ageH

m"d
nnpn
nik-

Efter hvad vi erfarer har Kriløvrigt skal Kriminalpolitiet
minalpolitiet i 'L'histed i nogen have behandlet flere Sager i lig- dcspil pDA
llilytLlrlid foretaget U ndersøgelse j en nende Retning den sidste TiJ,
.sag mod Bogholder Chr.Jensen ' sauledesbl. R, mod fhv, Købmand
og dennes Hustru, Ingeborg J en-Il\lortensen, Øslergade, der skal
Svag
sen, der driver Forretning j Sto- have solgt. rat.ionerede Varer (Pe· ringe Te
zegade i Thisted, Del' slud fra crolcum ) Lil Tyskerne Lil Over- her lidt
Forretningen lIndel' BesætLelsen priser. Ligeledes behandles en
\;au ulovlig Maade være solgt Sag mod Entrepre~or Egholm,
I elsimaher m. v. til eL Beløb pal:\. j tid!. Brond , for forskellig Kørsel
ikke mindre end smaa 400,000 og Arbejde.
Rr. med en uluvJig NetLofortje-

Entr

neste paa et Sted mellem 100,000
Kr. og 200,000 Kr.
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o/c Ser-
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=c7meu
tilbAg1:'.
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"ar reprHlen.ater H~rtm,..
8cntant.
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torhindrd i

.

•

iJ'1\P!

rage

J~n8cn_
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KarlO.

lIInen.
ilbjerg:

'rist.

8IIrgc

D Andtntn.
tto JenlIen,
I~ Rtt'nbtnr

Havde

ning paa 300,000
Kr. med Tyskerne.
Bogholder Ivar Niekmb::eisted,
fængsledes i Gaar til!.
mber
I Gaar Eftemtiddags fremstil·

ledes Bogholder Ivar Nielsen, Ko-Nielll i\!
benhavn, forhenThisted, for Rettattrup, Ar- ten i TlUsted, hvor DommerfuldNielll C. D. mægtig Hove beklædte Dommersædet og PolitifuJdmægtig Kors·
:.\larlin Kri· ner repræsenterede Anklagemyndigheden.
Krilltensen,
har Nielsen sigtedes for Bedrageri og Værnemageri, men
~ MlI.d!lcn.
nægtede sig skyldig. linn forldat J{. Still"_
rede, at han havde været ansat
Leo Laur- hos Inst.nllntor Søren Busk. ThiIrd,
sted, forst som Kontorist og siden som Bogholder. Busk fik stoer,: :
re Arbejder for Tyskerne, men
li~iK ved
da han blev ked af at tum1e med
dem, overtog Ivar Nielsen i 1944
J'
erik Har· en Del af Busks Forpligtelser og
dannede sit eget Firma sammen
randa T, med Busk og Montor Bovbjerg
og beskæftigede sig bl. li. med
Kabelnedlægning. Der var enOmsætning pna godt 300,000 Kr. og
en Fortjeneste paa 45,000 Kr.,
Clemmen·
hvornf Ivar Nielsen fik 25,000 og
de to andre hver 10,000 Kr.
,kai møje
Politifuldmægtigen:
Overfor
kaeserede. Nationalbanken har De kun gjort
Vellervig. rede for en Sjettedel af denne
slore Omsætning med Tyskerne.
Hvordan kan det. være '1
Nielsen: Sloseri I
Dommeren: Ja, det er jo ikke
nogt't ualmindeligt indenfor den
Branche,
Jbjerg.

ES

P.: De tog \"el A.rbejdet. f,:,r at

•

1.

•

tjene Penge. Men Synes De I,kke,
det. laa lidt. udenfor Derel VlJ'ke-

•
4

6

•

$o

felt'l
3'i, II.
N.: Jo---e, _ men jeg har ikke søgt Arbejdet sel....
D.: Der er da ingen, der har
t ...unget Dem til at tage det.
N.: Tyskcme tilbød mig det, 4"t 1
•
da Busk ikke vilde have det.
D.: Det er ...irke1ig det samme.
Men Dc var vel ligeglad med, om
9. Seri~
Pengene lugtede.
"
5
Videre forklarede Ivar Nielsen, .",
•
IO.
at han ophørte med Arbejdet d. I •
15. Marts i Aar øg rejste fra Byen, og han havde nu faaet Plads
6. Aldehng
pa.'I. Færoeme som Bestyrer af
~
.
et Engrosfirma. Han fængsledes
111 ••
till. Deecmber og fik Lands- 4411t
3.
•
retssagforer Terkilsen beskikket
•
som Forsvarer.
•

.,
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•

'1_

.",

·•

,•

31'

3

• •

Thisted Grisemarked

"ar i Dag tilfort ca. 200 Stk. Priserne var 38 '12, 42 17 og 47
-52 Kr., men Handelen var sloj.
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Gnul
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41'. 4. Alliebnt
41 1,
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Obligationskurser. •• ••
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I
København,
•• ••

7. A1detiDIi

Bel'l
13 No\'ember

D.n· ... BtaYObU,aUooer.
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Hvor
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TJHlIS1rEID>
OGJEGN
Ille flere
i A.rTes tøn.
ur Do' II kat' 1..sI.4ft

,.
H

d

•

• dfe d~'" bawilc de! ru nm c I
M ... d~ ol dettor ",t jf'~ to,~.lu :

at ,,/ I drG koma:lrl1~f" \IDlcol •• da Mak'Z'go nc og andrl

)jæHt5ubI. fon, nd"n har Io:l\d

Ol ~re Mod bl al bc"ynde p ..
4<-_, .d.~r PoJlEt( Pa
00i' I _
i'ur nmmrn og ,.. ,
I de. __ C1'C T j bar ~ \Cd " r B). Hlllorlf" opl,ilibL Od

7

'

• T1adSCd (tI ' h o: Lan - I t .:le ~e I form .t en Studie
dd 1aD,1 t.. .. driser S cd ,I,. k, kIWI. f1.:u ,rnl man ikke blive
t-.ange lor Savnt-t. Del tr ittt
Jtf I!:r
et
\efoeØl'Qen. ;';;·",;d tpræR ærd e lerhojtiddllll. •
il

\ielUe oe O.~ L.ndU"c bar alad- Del bt-tydcr Ikke: andd end.t en
rritel.d:i
e t.... d e .. ken- Klfds g " sammen og Itp~~er tn

de ter og r bt'mtul~C' PrIki" PI.ln øm 8ehl.ndllrl~ a' et emne ,
I" erceøn elUlC'l' '1 u al bl!1 e, man har ".I~l,. jTilIridet hd Thi·
lied Sy. HI,torle. Det vil " .. ,e
II PoØelll tO!undeu.,c·,e I Sa· naturlig' hu li bruge H.ld. Bog
,femIl ~il.t tø lt" ..r Al\holJcbef. OlU Thi,ud som Grundlag , Den
_ JUn der lki/: nølu lIur ,,.uld,, all" Ddtag"re læ.e ti beAtrrar.a lIel I Tb. ed? 'pc'rgtt a'emt Slykke hl h\Jef Aflen, .om
.. PoIili LI d
os: K o, ~ n e r, .. a blc~· gtnnemgaaet og 8upplud
du tf A ... a I:'r I .tUre len
m~d OpJysninj,!H IbUtt fr. andle
_ Od ru jlla Hoe ,Ue pu, Ki def, tamle Billeder o, li6:n En
ad:a Il
LI d ri!' en. de~ l i hel Od kan lIIultrelea 0R ~.re l
T)d~n
c.
mille intett:."nt \led L)"lbilledt:r.
_ \11 de lD.age Le I.dt: let
\t'd lel ('". Oennt'mR.ng og
he I ØOIflI Ond .~ ve Re!- e\c:otuellth·d'o'lf"en lil .t linde del
ente tor P
e bemtidlge "tm .kuldt det komme ti Irugt,
fn ("la
.de 1
bllngendt og godt SlmV!tf ud al
_ Del bal" It Eber II drn det. J('"2 \ ed, at man lnd,e Sit·
.m d • \ raema, rlo", Omuade dcr hu hllt megen Fornøjelse al
ID re 0it' me,e u _ dUr .... 1 min en .. adan Studitkreda. Jt-g har
,1& .U:e r:: DC med aoeell' Rende IIIt med Hr, Hild om Sagen, og
Anul AnnIIboaet
fIttr dtn ban nr meget mlertllertl og vilde
"" ~.rneraaeerlov lkulde der gerne være Ltder. A1a .. ke n del
finde Anhold ht' S cd, mtn 1 dtn wdat ., vrnle til li/ile eU er Nytac.r
Clye te •• h'- erstaUrl med .ho-. med al teali,ere PIInen, men g
EJIrr dit", d plom.lI.ke Udtalel. vII bede inlcr1!lI.Ierede om l' me de
'Ia bo. mig nu, ••• vi kln ae,
.et hn enhver a.re 'In Berrl!lnina om dcr er Stemning lor SIgen.
Ve fonrlninv1olk elc h".1 S_m- Lokater bn vi r•• i Biblioteket.
bandel med Ty'kr,ne lor lldtn er
Ved .. mm I" Lejlighed vil j eg
Dtb dl n, hot Knmlnllpoht.iet, gerne pointere, . 1 Bibliolekel OR
w .. nebynlt "'. Ilke blive ,nholdl, det_ ?erlonlle meae t gerne vil
•de de pl' forhllnd _ Inden medvirke ve d Planlægning og
Ank, fI el er udarbejdet . er Olnnel,e II S ludiekred.t, .om vi
vil llelle bu de med Bøller, Lo·
umu 121 .1 'l,e om Stglet l erne vII ka ier, Rad io og Adgll ng til vile
bide .nd aader den ene ell t r In · L)',billeder, som d el øn.ke.. Det
dm .1 Serlo ene
ku nde jo lænke., al der var nogle,
tom ku nde hive Ly.1 lil i Pellet·
ahb a' 'elge en af Stallradiolo·
f ø t...14Id ti...
nien. Studiekted.e. I
Tilfælde
B ,khn.lagu HI ndtai, Thi.led, kan Lokaler med Rldio t.a, i Bibbley l rllt rmidd. g 1.lll d' Ir. Ar. lioteket Ethvert Emne. 'om en
liII~ Krcd. kan bliye enige om,
rciMn eltu Kendel.e af Dommer
ka~ tlges op til Behlndling. Og
Holm
kniber det med al III en Leder
ktn vi m~aa~e og.... hjælpe, idei
VOt nye Blbhotekar, Hr. Anderlen,
har lovel II hjælpe eventuelle

l't

l'

f
a

f'
•

~

u.

Til Overvejelse.

SI.dl.kreds m.d Tblsl.d
Bys Hlslo,l. som EmD'.
O'. Mbllotekar N. Q r o n·
Il 'a r. n"l!td, tIlItIller Ol
dette Jndlq :
Gennem Alf eDe har Jcglit tænkt
Pl '. I t Jeg gerne vilde Vide nog et
me re om vor Sy. Hlltorie. Oel
er nllurhgt, at m.n en.kt r ,t vide
n?llet om Porhold ene I lorglngoe
TI ~er P~I det Sled, hYDr min ar.
~~Jder. JI m.llte feRier hele ,il
lY' Ar~ ejde .
Ligclede, at min
g~rne Yd le l' Iklffe lig Oply ••
~ng og Kendahb om nogle II de
I enntlker, d~r VIr Borgere i Byen
~r o., Oll hVil Arbejde vi bygger
~Idere

pli.

F

Studieluedae.
e
AI Studiekredte pli Landet lel.,. A
f"'gelig hn fat al den boglige e

Hjælp og Vejledning, vi kln præ·

.tere, føjer jeg til.
Overvej nu. om der ikke er et
elltr Indet Emne, 10m De kunde
anlkt II drølle og .Iudre lidi I.m~
men med andre. Min behøver
l o m tagl ikke al være blnge lor
a' del ligger for b_II for en. elle;
at del Ilger lor megen Tid. Enhver er Io telv Herre over, hvor
meget man kan eller vil gare ved
del.
N.Orønkjær.

II

p

J

a
C
•

•

RlgapoUUcheten I Thlateel.

RigepullllclleJ Begtrup Han.en oe al

Vlcepollfiimpekler Launen kom I DaA: •
r Men det er ikke blevel til ret til Thhsled, l Pormlddage holdlel Parade ti
Beget mere: end al læle Halda ved R8IIdhulel, hvor RlilPolith::hefen C

•

og om Thilted. da den kom lor mønstrede Styrkerne.
21 ~If liden, noglc Stykk!;!r i Hi.
.~orSI" Aarbog Bamt Smaulykker
a valgaard og Indre i Avilerne.
Jeg kunde lænke Inig. al der var

,
N
,

Det planlagte Hotel
i Hurup.
Udelukkende Luftkasteller
•

,."Af .. "' ...... __ ~ _

•

m

,
0J1erbakkerl, TIll.led.

lempen .
Pru . BJografdlr, Pon,
'Jød. Kommoden paa Nr. 2.. 62 E::::::
6229, er endnu ikke ølhcntel. ~r
r:lnRloumerel træder I KraU den 22.
November.

En PeJskaabe-Affære.
U'ovllKt S"K p.. 353,000
KrODer.

Kriminalpolitiet I Thisted er nu
færdig med al lælle Pelsforretnln ·
gen Ingeborg J e n s e n s lyske

Regninger sammen, og man er
kommel op pu el Beløb paa ca ,
358,000 Kr. og en ulovlig Brutto-

PortJenest e pu ca. 118,000 Kr.

Thisted

Agger

Porrelningen har under hele Besættelsen solgt for 860,000 Kr. III

Tyskerne. De 500,000 Kr. er all·
saa lovlig Omlælnfng. Salget har
udelukkende

omløHet

Pelsværk,

som 'yske Officerer købte III deres

Koner eller kvindelige Bekendte.
Der har kun fundet Salg Sted III
Bnkeltpersoner, og der er Ikke

ydet Rabal. Der forelIggir Ikke
noget saakaldl utIlbørlIgt Forhold,
men det ulovlige ligger i, at 200
Kr .s Grænsen er overtraadf. Naflr
Kriminalpolitiet Ikke er skredet til
Anholdelse af Forretningens Inde.
haver, maa Grunden aabenbart
være, at Porholdet falder Ind enlen
under den .milde" Værnemagerlov eller under 200 Kr. Loven, og
at Sagen er fuldl opklaret. Bnd
videre har det nok ogsu haft
Betydning, at det ulovlige Salg
ikke har omfattet en rationeret
Vare, men en udpræget LuksusYare. Den ulovlige Porljenesle
vil under alle Omstændigheder
gaa I Statskassen.
- Kriminalpolitiet har mange
andre Sager til Behandling mod
Porretningsdrlvende l Thisled, men
man skal ikke regne med mange
Anholdelser.
Fød.el.dege.
L,ndBg d. 20. ds.: Ane MarIe Andersen, Vcelergade 80, Thl9ted, 65 Aef.
S0ndag d. 18. dø. : Pru Karen
Chrl8tenaen, Prederlk8gB~e l, Thlated,

75 Anr. Vognmand Niels Jensen. Ydby,
{JO ASf.

•

Inø8n Splr.lu.bevllllng I Browel.
SogneIsadet I BroYst har nægtet at
enbefale en SpiritusbevIllIng 111 Brovst

Hotel.

Sm.rnolerlngen
v~r i Dag 3,89.
S,d.'e Uge. Notering var 3,89
,egnot.rlngen
v~r i Dag 2170.
Sidste Uges Notering var

Hørsled
Jannerup
Jegindø

r(allerup

KeasIrup
Klim

KlitmøJler

Kløy
I

Skole

sfenøetr/

Kel!!,

lU' .....·,.,w..-... "'C'-' --;

r

Tdr. BYR'ldl/. BCBælfllnR' medIo/RU"
Over/ngelBen IIker J 7. d..
ken l
Ovelnæ",,'e Io HIllIdeler er ord- Tid

.r. V

nede ved Laus' Sørensen, Bed.ted. h .

o·
VIB
de Ikko Frlhod.Øm""...n •• gde _
har I
~~~;. { To PIskere frø Th}ho,m blev' Ooar der
vløl ved Ve,fenlK Ret Idømt B"der 1'00
Ol!

rør
I

P Jr

60 f{r,

De havde fra S/randen ved

Slag

.abcr, VærdI øl 44 Kr. FI.Jicrne hævdede, o/ lor b
NI Frfhodekæmper, der ,l!lk VORt PDIl!
rært!/ S/randen, havde
Ilt de gorne Thl.~

p

"g"

do mHolte I.ge MInerne,

r

rm/d.
æro

Skyum-H.rdum Sogoera.ad
,. VI
holdl Møde On.døg. Arie Medl .
~en,

var mødl.
ly.,
- ArbcJd,rnini/llcrier meddel/c,
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Hel; er ikke medregnet Frh1l1ige i de allieredes Hære og ikke
likviderede Stikkere ,~~ :Jade FrikorpsfoIh..
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Centralkontoret for særh~e Bombardement og Eksplosioner Stillinger
Anliggender har siden Befrielsen; Z98, Folkestrejken 102, 9. April Bredden,
Tækkehol
arbejdet paa af fremskaffe en' og 29. August 39, faldne Søfolk Jer Fot\"
fuldstændig Oversigt over, hvor 1281, ialt 3213. Lik\';derede Stik- været n
mange Danske der har miste Li- here og dade Frikorpsfolk er lk- Holdet \
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vet i Kampen mod Tyskerne. ~lan ke ælt med.
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:lar nu naaet et endeligt Resul- ~~~-~~~~~==-= med Le!
~aL, idet her dog er undtaget de
A rbejdsgiverf aren ingentl Nællt- niorhol~
Danske, der er faldet som frivil- formand. Fabrikant !ians L. La.t- 5. Der
uge i de allieredes Hære. Tabs- ~en, Odense, venles \·algt til For· vundet
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Tilladelse

60 Dages Fængsel for uagtsom
Manddrab.
C. B.-BetjentE'n fra Thisted,
Os vald Andersen, der fornylig
\ (.t; en VaadeskUdsulykke i en
tysk FJygtningelejr ved Fjerritslev dræbte en tyskKvinde og sanrede hendes 10 Aar gI. Datter,
irlømtes i GMr ved Retten i
Fjerritslev 60 Dages Fængsel
minus 10 Dage for udstaaet Va-

retægtsarrest.

n i Skyum

t Oversla-

'ejarbejdet
rdum. Soglejdet ska l
1igt.

Isharpning
Kr.

Forlængelse af Fængslingsfristen
l Eftermiddag fremstilledes
ved Retten i Thisted flere af de
for Overtrædelse af Forræderiog Værnemagerlovene fængslE'de
Personer, hvis Fængslingsfrist er
:Idløbet. Dommer Holm, Vester\'ig, beklædte Dommersædet.
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Rigspolitichefen i Thisted.'
Parole paa Raadhuset i For·
middag for Politistyrken.
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j<'ærltig mea den tyske
Vagttjeneste i Dragsbæk.
Fra dansk Side vil man ikke
vente længere paa Englænderne.

I Eftermiddag er det Meni!!·
gen, at de tyske Soldatel', der
staar bevæbnet Vagt ved Dragsbæk· Fæstningen, skal afløses o.f
<ianske Soldater fta Parkkompagni Nord-Vest. I flere Dage har
der staaet et Vagthold parat til
at overtage Vagten, men nu b:ivel' det altsaa til Virkelighed.
Man venter en engelsk Officer
hertil i Dag, men uanset om han
kommer eller ikke, vil Afløsningen finde Sted. AfIøsrungs·Tidspunktet var sat til Kl. 2.

og
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Kst. Rigspolitichef BegtrupHansen er i disse Dage ude paa
pn Inspektionslejse i Jyllan:l.
Han ledsages af VicepolitiinspektørernE' Brondt og Lauridsen. I
Afte& kom Selskabet til Thiste:l
og overnatted2 paa Hotel "Phønix". J FOl'llliddags holdtes paa
HaadhuBf't en Parole, hvor <:l et

i Skjoldborg.
Efter Indbydelse af flere interesserede afholdtes MandagAften et Møde i Skjoldborg Skole
med det FOl'waal at søge dannet
en Skytteforening. Der var mødt
en Snes Deltagere i Mødet.
Lærer Aabenhus bød velkommen, hvorefter Formanden for

~

Udvidclse nf Lokal:;:ef;o=,:il~id~n;:
dcr JO er mcget l-rnnge.
1 Eftenmddag er det, 811tl\'ld t
"ides, Menin,fcn, nt Selsk.nbet v il
bcsogc Internatet. paa Fmu'toft.
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Indbrud l Hundbollr.
1 Aftes mcllem KI. 20 og 21 cr
der ved Indhrud pan "Krogsgaard" i Hundbor g stjaaJet en
1eg1)ebog lIldeholdende 166 Kr.
fm et VæM!lse, hvor Tjenestek'\!'l
Carl Nielsen bor. Skabet vnr
brudt op af Tyvene, der derefter
havde fundet Tegnebogen.
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for Overtrædelse ai Forræderiog Værnemngerlovene fængslE'de
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De f1vgtede
Fanger fra
•
Fjerritslev e ndnu pall
rrl Fod.
Politiet er i Hælene pan dem, og
de to Mænd ventes a nholdt i Dng
Dc to 'hlænd, der Til'8dag Aften flygtede fra Fjerritslev ~_
rest, e r endnu PM in Fod , men
Pohtlet regner dog med, nl de
vil blive a nholdt engang I Løbet
af Eftenruddngen.
Eftersøgningen I Ganr gav lk.
ke noget Res ult:lt, men man fik
i Lobet. af Natten opsporet, at
dell cnc af de flygtede havdc en
Kæreste I Holmso ved Haverslev,
ca. 12 km fl'a Fjerritslev. Da p~
Iitibetjent Frederiksen, Brovst, i
Morges kom hertIl, visl.c det SIg,
nt de to Mænd havde logeret PM
Egnen l Nat, d en ene hos sin
Kæreste, den anden pna en
GMrd i Nærheden. Det SIdstnævnte Sted var den eftersogte
forsvundet lige ror PoHllbetjen.
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med snart at have de to Mænd
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70,130 Kr _

indkredset.
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Bortsprængnlng ar Fundamenterpaa Thisted Gasværk

\ed LaulIl Søre

Sprængstykker knuser Rudf'r
i Kvarteret.

I de sidste Dage har mnn i Thisted hørt nogle temmehg vo:d.
somme Eksplosioner. der i Formldrlag antog en lidt for voldsom
KaraKter, idet flereRuder I K var-
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Gr"dctorv spræng1.c6 Pan Gry- meldt 680 ,to
"
detorv
splintrede en " Del ni en Kalve
Mursten snaledes et Vindue og
KAJ JULl
ha \'1looe derefter I en Stue. Til pB(l, Hou.1 ~
~ lt Held var der ingen i Stuen i
te, havdt na.
det paagældende Øjeblik, idel fuldt Hu
Stenen kunde have sanrel elM-n- Juhlln tr lAD.
neske alvorligt.
I B"!! · g, at yd
,..,nditt Dtr
Eksplosionerne stammer fro

h\'or Entreprenør du d~~
Ole Jensen , Thisted, hnr Bort- \ Lukktiden

Ga.wærket,

fjernelsen ni de gamle Gasbehol-

.

, glæden.

deres Fundamenter i Enlrepnce. I Til dt p..
Det har vist sig vanskeligere at . som Snedtlt
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De uskyldigt Internerede.
Der er nu MulIgbed for

GN

N •• r ...., •• n Ikke komm.r.
Nogle Abonnenter I Hundb o r~ alt

Vo·
rupor har beklagel alg over. al de Ikke
faar Thlated Socialdemokrat regelmæ.al~l. Btadpakkerne allendel hver Dik
rellldi!!: lU Rutebilen. men det hllr v[øt
lig. et der nogte Gllnge er øket
lIaItIedes al PIlkkerne blev
.,,~d;
pIIa RutebllRtatlonenl Thlaled. VI hleber.
at Sagen nu er lOrden.
I SvankJær har der OJl:IIIØ været
Kludder I BIsdforøendellen, men da
Bledene hver Dag gaat med Eftermlddagøtoget til Bedated., mee Pellen være
forekommet ved POllteklpeditionen. VI
venter, al ogs88 denne Sag er I
Vi er altid taknemmelige lor
nlnger, bvor der er noget IVelen,
Abonnenterne r1aturJlgvla Ikal
deres Blade regelmælBlgt.

OpreJsoing.
I den ferste Tid efter Kapitulationen blev der foretaget sa8
mange Interneringer. al nogle
Pejl mulle forekomme, og even~
tuell uskyldigt Internerede fur nu
en ChaAce for at rense sig offentligt. Der nedsælIes I alle Amter
Oprelsnlng5nævn, og f Thisted
ArnI er Dommer Johsnsen, ThiSled, Nævnets Pormand.
Der regnes Ikke med, at ret
mange Internerede vII kunne opfylde Bellngelserne for al 1&11
deres Sager behandlel I Oprejs·
Flygtningene fra Fjernlng:;nævnel. Hvis man f. Eks.
har værel Medlem af NazIstpa rtiet ritslev paagrebet.
eller har udvist en nationalt
Politlbuode sporede dem
uværdig Holdning under Besæt·
til Brovst.
telsen, kan man Ikke fia Erslat·
nlng eller Oprejsning,
Eller en hidsig Jagt efler de fra
Erstatning for Lidelse og Tort PIerrUslev Arre,1 undvegne Panydes med et Grundbeløb paa 100 Iler, I hvilken en ator Polltlslyrke
Kr. plus 25 Kr. lor hver paabe· med Hunde var Sil lod, lykkedes
gynd! Uge, vedkommende har . det I Oaar Eflermldd.g at
været Interneret eller fængslet, og gribe Fangerne.
der kan ydes Brslalning for doEflersøgnlngen havde
kumenleret Pormuetab, hvis f. koncentreret l Bgnen omkring
Bks. den Inlerneredes Porretnlng Holmsø ved Hlvenlev. Pollllel
har Ilgget stille I den pugel- fik oplysl, al den ene al Plygt·
deode PeriOde. Bndellg fungerer I nlogene I sin Tid bar Ilenl pl8 eo
Oprelsoingsnævnet ogsaa som en l oaard derude, og endnu er Ven
Æresdomstol, Idel de uskyldigt med en ung Pige pIB Bgnen. Da
Internerede kan forlange Nævneta Politiet i Oaar Morges ankom III
Kendelse offentligglort.
Holmsø, kunde det da ogsaa konNævnets Afgørelser kan Ind· stalere, at de lO Mænd havde
bringes for et Ankernævn, hvl. været der, men var forsvundet
Pormand er Højesteretsdommer umiddelbart før Politiets Ankomst.
Preløler Knudsen.
Der blev lilkaldt Anistance fra
Aalborg af et PIr Politimænd med
Hunde, og Hundene sporede de
Tiradag d. 20. da.: fru Anna Kriatlne Io Mænd i Retning mod Brovs!.
Selmonsen, J. P. Jacobsellsgade 2, Thi- Overbetjent Hansen og PolIlIsted, 60 Allr. Pru Alle Marie Krogh, betlent Nlelseo, PJerrltølev, BIml
Korlgade 9, Thisted, dO Aer. P. Chr. Politibetjent Andersen, Aalborg,
Olsen, Hundborgvej tO, ThlateJ, 70 Aar.
kerte I Porvejen og naaede
den ene Panges Hjem i rovst
SDedsted SogDer..d
laa Mlnul1er efter at begge Plygt.
holdt I Aftes Mede. C Houe ningene var ankommet herlII
•
var fraværende.
- L.A,B. for Thisled Arni segle gennemblødte og lorkomne al
om TJ1skud III Arbeldel. 50 Kr. den kolde Tur. De blev siraks
bevilgedes. K. F. U. M.s Soldater. kør I Ul PJerritslev og atler Indsat
hjem I Aalborg og A8rhus bevil- I Arresten .
gedes hver 10 Kr.
- Lærer Søltolt-Pedersen,
KroDdlamlntbryflup Pli Mors.
sled, sflgte om Tilskud III AftenEt kendt Morsø .Æglepar, Købskole. Der bevilgedes 1 Kr. pr.
N. C. R8Imullen og HU'lru,
-:

hl

"' ''I

--.-,

...... ' lUI \"

I

. I Y "~~' VUllhu"' ,
bild 1m I
I tll~ l ' h" I "flI tlIl 1'111111111011, MIllie, til
lUl tllkllllfrrl
L IIIU
111M' AII(IU 1IIIIlUC1II I. Vllf', ~ r IIn{lh., I{.nbluIIIIU tiOU tik AnLJol

clUI1UdCIl,
II ' DN
(jlIIQIII~

.\lO,OOU

I liItRUf'1 ..

111 mm d I;' t
røh VNI
' ,Ob~

Kf .

Kr , IIdt ~ ,m' rllh. VUril.

Ol. 1~.I\1i1! I

løshldes Arne ~ltIith?

Pørcel

1110d

at Il

nillllen øk

Ilr ho .. Ikke a .. narlll lor
- Mar
Aktlc~cløk.bcll Levereo,cr VQIUpUr,
cn Parcel
1\1 Tysk.r". P
slrllMcn.

1Il' S III i t h,
' !I(1lwh.l- rhll'ltcd . IItHIIØlillcdl.l1 i llnør i Thi·
VUH' I" ('11
4000 K, . IINI SIl'HCI, id(ll f'Klnf{slil1f.{8Iriltcl1
'8 RIC'" YlU udh,bcl.
1~ lIk(lhnj.
('(IIiHlnIJII1"-IRtig I< II r 8 Il Cl kroo·
Nil.1h&\'n, vallc:o 10rllll.l.I Fron.røllllHt idet han
M,uIIIIRklllrh.-ndlcr

I\IO'OIlIC

pl)'ite, I\t Pollttcl lorlwnøøt bllvde
d ~cn '
11 l~ vi· mJI\' haJlIl't ct Ankh\KCllkrllt, som
hllldlo.lid londle
:louIQv.
(!Il)llgt' I1H1J

l(rav

L,

AI

•

IHe U •

I! I1

0,11,

ul da blcv

"odkelldt

fru Ann i
N iuls Il, :
grl'ø M.

og Jens
borg.
110
Kr., KfUA
IO, KPU~
IO, M ,dll
- M'i

Cl" I1cd · hJfclnw cl 1,111 olHl"IIc.~l1du R(lvilllon
pdl, sll8cI
~ ur 1'01 ~

al I\rnc $mith.l~cNn.kahct. ~ t"I. ·
advokaten lorlllnded I al Silltcl.cn
kunde udvid .. I beiydelIgt OI1lI,ng.
fUrBVørClII, LIs Thl'rki Idaan.
~r .ol~t
l1y~.dl. 'Bndt, af tillRcn toril 'u~.t burd
I0 N.. I· være af.doll. V('I val dtol en 8fOl'
I CllI, ' lill i Kvanhtel, mell ikke i Kvalitet.
, I.

~b tum
I it\tnill~

111and Ni

ønbclalcdl
- Eu

relten.
- Ocr
Jordl
(re S"nd~
IIcikd : J

p,.

0(111 jVR!rklAtlc Revl'ioll blev t { • Marttn AI
ilBud 4.
I.~c( uVNlor Aklit'liel,ka!Jct Vald. M,77~, y.
I~'.,d. Snilth. I 1I\'IIk ( Ot'l var Dit cktMcn ~2,510. J
I f Jen. OJ{ ikke AI ne SmUlt, der Vl\r dl'll la'!uthydl

,.

.... .

...

dum SOloerud
le: Onldlll. Alle Mtdl.
llminill~riel meddelte,

Iii RtKUlerill1i( II Ve:jen
, .. rd- in Herdum til
øodkelldl, .. ,led u Il
kln III Stltllil,lI.ud til

•

ng Ira
IS HUl

_. ---- --

.

Snedsted Bio Kl. 20: "Fire Mænd

hævner·, engelsk Film.

mbyte ud. Kæmpebøde iii Sortbørsmaod.
fisen,
Retten i Vestervig behandlede i
sælge
Chri· Oaar Sagen mod Vognmand Jens
Bach, Svankjær. Bach havde i
1944
af
en
lysk
Soldat
købt
40
har Cykledæk og 40 Slanger og videreellem
Ignus Bolgt Partiet for 40 Kr. pr. Sæt til
Ore- danske Arbejdere. Den indvundne
ilrup, Portjeneste, 1047 Kr., blev inddraget
lund- til Pordel lor Statskassen, og Bøden las Isattes Iii lem Oan~e for·
fjeneslen, 5233 Kr.
8 50
borg,
rhus, Sølvbryllup.
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Tre
Og korte Forl_nge •• er . f F_ngallngafrlalerne

Id i Sigte/-

'WIIRlIlingsDommer Holm beh~n%~~~e~
r Til den Oasr ved SærreUen I
IS.
.
Spølgsmllalcl om fodQat fø;ngshng
nuy" og ni 111 Personer. der er IHgtct lor
,,"Ilden Værnemageri.
Irem, kso
Blikkenølagerm. J. H D Il d e s I.
Thisled, blev løsladt pøa Grund.taR
I ni hallS forhold faldel lOd
~1;dt'r Lov Nr. 406 (den .. ~llde·
100 pC,. Vwrnemagerlov) . En Del Aklter og

Obligationer og et konhnt Beløb
beslnglaRdes m,ed Hen~lik P~R
senere Konliskallon . Derimod hk
H~I'Cll"llt Lov fil pOD nOl mal Maadtl
at disponere over iit Varelager,
der hal en Værdi al ca. 25,000
Kr. En Opelvogn tit Brug i forretningsøjemed lik hlln ogsaa lov
iii lortsal at benytte.
Peter T h Il Y s e n P e d e r 8 e n
Ira Sønderjylland, der har været
f'yrb.,der i Dra~sbæklejren, blev
fængslet til I. December, og dK
Politiet ikke ønsker al foretlIge
videre i Sagen, kan han vel ,tes
'øsladt, 11aHr Rigsudvokatens Billi~

I

~eløe

10

Hotel

drll,ltcr
Tron!In hed.

e WrcI Prom-

b smuk

lælllllllO
forenel

lOflno
ckøtll.
yllc-

fort>liggcr.

Tømrer Johan fr. K æ r lrongiledes Iii I. December. Han sigtes
for AnRiveri ved al have onmeldl
et Podbud i Thisted til Tyøkerne
lor Hærværk pan tyske Ejendele ,
V
De6ud.en sigte&; hlln lor
ærne ·
mager!.
Tøll1rerm . N. J e II s e II C h r j.
,I e Il s e II, NOIS, tidlidere Hansted, blev længslet til t. December.
POrRVllreren, Lilo! . Therkildsen, protesterede cnergisk herimorl OR
hævdede, BI Myndij;lhcdeffle hAvde
tvunKel ChrislelJiCnøen lil "Iarbejde
lor Tyskern e. Ved t!vnkuerlllgcll
nf Hllntllcd krævede TYSkerne, al

for I

i.1 om"

Alle Tilbud vur fru 1-lulldborg,

- Peder Oddcrøhodo /Insugle
glbod. pil II flY 0111 Tlllndel. o Iii ni 8l1rV QrO
laf PI.
Kalle l sil HjcmmebaRcri. Kunde
~JOlor. ikk c tUlbelllleø .
, der
- Jenl ellr. LnrtttHl, Hundboll(,

t

ai

December.
Købmand Søren O a d e N i e I.
s e n, Snedsled, der bl. a. har
være! Entreprenør og Indkøbsmsnd
for Tyskerne længsledes lill Dec.
Niela Ove R a 8 Ul U 9 S e", Hol.
le, der pl18 loviitridig Maade har
hal! en Laslbil til at kore lor
Tyskerne, m e ns l18n selv var Op.
synømnnd pua en Byggeplads,
blev løsladt. Anklagemyndlghede.n

kræver Be,l'glæRgelse ni 13,000
Kr. og Raø111u8sen idømt en Bode
p•• 10,000 Kr.

•

JtIerno
IIIIl!Oll.

Christensens Vi~k8omhed blev iii.
bage, EvakueTlngskommission
anbefalede Salg III Værkstedet ~~
T>:skern~, rn~n ~et sIltIe Udenrig:.
mmløtenet sIg Imod. Msn vild
hetler ikke give ham Erstatnin e
hvis han forlod Han9ted, P~
Grund al Myndighedernes Slillin
var Chrislensen sasledes tvung ~
til al lorteæUe sin Virk801llhe~
der nødvendigvis mutte bliv~
større og slørre.
Del oplystes under RetsmØdet
al Christensen i en Bank havd~
indsat 80,000 Kr, pall sine Børna
Navne, I Tilfælde al Løsladelse
krævede Anklageren bl. a. disse
Penge beslaglaRI,
Christensen I:engsledell til I
December, idel Dommeren ilr.k~
kunde lage Stilling til Anklage.
skrillel, lør delle forelaa.
Viktualiehandler Marinus Chr.
A n d e r 8 e n (Frøkjær), Thisted
der sigtes for Overtrædtlse
Prisloven og "V. 2-, blev løsladl,
Entreprenør Henry B a a g e, der
har udført tysk Arbejde tor en
Million Kroner, fængslede. iii 1.

pflnd- 11I1M0Klc

0111

1'1IIndcløe

ni drive

BICI/.lrllI I Hundboru lIIocLtro..Eor l.1!..

Plant
om Efteraaret
og vind et Aer. Tllvaket

~r Bierjng Soren· J Niels

Dybdahl,

Saarup,

I Niellen Slldl- Christensen, Ræhr, Peder Madsen,
Oflfll 0'1.' KI""e· Ræhr, Blnar Pink og Johs. Hyld
ru Johlnneicn. gurd,
Lærer Søren
lb. rører SkOVl'
le Sørlu Anna
he Prandllen.
~rn

Medlemmer

.. """ ._.

Lærer den hid

Frøstrup-Læreren
paa Eventyr.

I Perlon
2 Pehon
3 Per.on
4 Perlon
:; Pellon
6 Peraone
1

Peflone

ludkaldt SOlD dansk Soldal 8 Per.on
:r Arnlalorvllrer·
Hertil
02
aUacheret
eo
ena:elsk
Preder bf n og
undrr 2
Aldelin, I Tyskland.
manTI.
15 Kbm.
Lærer Charles S J o I h, Prøstrup, 9. eller
M~nj61t1ed»f .ad

opllilltde og. lidI. Thisted og Oovcroddc. der
,.
under Besættelsen havde del bedIdiIIfire med Iroede Hverv al bellene en al de
r trre eogel.ke Slorsendere, der
Jfo.'n, f/ru i hemmelig' var her I LIndel, blev
Kr. Knud.en f I Sommer Indkaldt som dansk
rg
SOldit ved eo Tankafde!!o". Han
l',u Vlcuiolt· fIk IltIIt ~pcclaluddannel.e I Kø·

eller 168
hgere 97
Par Ble
vlleø Tit
ende Sk(
angiver'

U!tU H, P. ben havn og bellnder liR nu IImJer"en.,," (.IR men med .In Aldellnw: ved en
'lUtret OIvlllon I Sydly.kl.nd,
IIddrr 111gt'" j hvor de danlke TankJørere Ik.1
hed.turf ,),. geru forlrollge med Krigene
", L..,tt N. mlnlCe T.nklyper.
P,k. (J.fnel Underv'lnlngtn 10,(>"lIIr pia
dtn Milde, .1 Aldellnlll!n .kll

l Pello"
!i PeJlOnfjf
3 I'orllonol

I

vember I

.. Per.onef
.'i f'rt'Ql!llf

6 Pellan,,1

7 Per.onef
" f'ellonef

endnu e
L.nd.,

'I I'
munes
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Igende køre allierede Tanks tra den ene MI
Garnison til den anden i Tysk- rir
04.794, land, og saaledes ·.. 11 Prøstrup· LI
3781, Læreren faa bele det sørgeligt Fr
ptaao e ødelagte Tyskland at se. Pra N:
I 9275, Neuengamme er Turen gaaet gen· J0
pkræv. nem de skønne Bjerglandskaber
I.
til ThUr/ngen og Leirzig, senere FI
/ltdra gaar Rejsen muligvis gennem
18,35J, Tjekkoslovakiet, Prankrig og Bel· d.
Fotke. glen.
RI
I For.
I sin Beskrivelse af det søn- le.
3221. drede og sultende Tyskland, skri· H
m . v. ver Sloth bl. a.: .Bller en lang, .t
4,772, men uhyre Interessant Rejse ned
esud. gennem del skønne Sydlyskland n
ved med de store og smaa Byer, som
vi sad og fandt paa Korlet i
Marts og April, da Lullbombar·
,lads. dementerne satte ind, gaar Rejsen
nu videre. Hvad vi ser af men·
tsfor· neskellg !:lIendighed og nalurmæs·
IIng. sig Slorbed, kan Ikke beskrives, •
kjær, mIndst da det første. Hvad der
II del· fortælles om Ruinerne og de
Rego. slore sultende Flygtningeskarer,
7 Kr. der gør alle Veje ufremkomme~ ning lige, er ikke overdrevel" .

I den

nders
r ags·
Ilgtes
1vall(
n

•

Oas og Elektricitet.
Hvor store er ({allanerne?
De Le mpelser l OasratIo nerin·
... .... ............ .. .. .. ... ,

I

II .... ,.

ro l Thisted

Landsrt'Uen fotndIlI'fOlede IMn.

Drenge_ o..

kræmmer Tuge Jeppef;('fUI I...,...

atle Midler

iJde.
Thisted ::Jf.
~ækkct rned

lage har '!n
Idt sig oan
Publikums

ger net er
re og Piil"c!t Forsoget
! Midler til
Indkøb af

er blev opal der vil
d til cle!

e Gang at.
/nene, men
Lnskel ighethed prfl;!-

Borgerne.
teJ "An,log i Mor!r man nf

n en liI:e
ighedernc.
over 40
et er de
men aIlilun gerne
le Haand. er noget
rbo1a save hel!.::r
synes at
ndes der
nge- og

n sikker
t vil V....!• og tn
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f BnZllr-
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Optræ0, og et

lndcl&e.

Vestre Landsret. har nu øl,w1æslet den LosladelscslWndf'1
der ved Retten i TIlisted
sngt over lsenkræmmer T!lgc
Jeppesen, der derefter vil blive
lInt. pas fri Fod.

blev::

Stor Ilede ror ulovUit nl\nd~1 mf'd
C'ykledæk OSt SLu\Kf'r.
. Vognmand Jen. BllL'h, Svan·
kJlCr. har v(·d Retu-n i V.·l\lRrviK
væ~l tiltnll for Ovc>rtl"l'C(l(·II>i' 1lf
PMllloven vt'd i 19U at- havn
8?Igt ·10 CyklNlæk og 40 Slangt'r

-

THISTED AMTSA.VI
fo'rl"da.g den 16. Ncwnnber.

"lu'la Prll'lItationl'r, d",r var
til en Pris af 40 Kr, pr. Ra.. l, ml,.... Ære værd, ikke mindIIi t.let i
dens )'1l\kalmnlprilWn var høj.t lrualnina, I~i del kun har virk
13 Kr. 75 øre. 11M havde købt Aarlltid. Saave1 hf'If' Orkf'lItret
Dæk og Slanger af en tysk 501- rte "nkelte Soli,ler lønnedes
d.at 0i havde videre80lgt Varerne -\.a>rkt Bifald, hvad der o
bl dan~ke Arbejdere. Bnch hæv- Illaldt SlI.nll:korul. POlItor Ju
dede, at han ingen Fortjeneste rensen .luUede.
havde haft PM Salget, men han
1 Morlf'n r,.14e:r
havde ment at kunne gore Solda.}o'orretningld'lIIf'tr O, Andre.--n.
ten cn Tjeneste.
Uan idomtes en Bode pa.a. 1)233 "led, 61 Aa.r; 81act-erzn".t.er
Kr. samt skal betale den ind- V_~qp.a.rd, Hurup, '" Aar;
vundne Overpris, 1047 Kr., til 1'. Holm, Hvldbierg. 42 Av.
StatskMsen.
Paa lWuda, r,.\4er

De flygtede Fanger anholdt.
~~ i Gaar meddelt regnede
Politiet med i Lobct af Gaarsdagen at kunne anholde de to flygtede Fanger fra Fjerritslev Arr~st, og denne Formodning slog
til. Ved godt H-Tiden blev de
begge anholdt i Brovst, da de
søgte Ophold i den ene af FanAnton llliø, Lyng., 71
gerne, Henry Petersens Hjem. Bode for at have taget Aalen\iner Gdrmand Niela Ql.r. Hy\dJ(a&J"d,
De
to
Fiskere
fra
'Th.yholm,
Politiet. havde ved Hjælp af Huntrtup, .8 .A.r; Gdr· HRIIII 51
som
ved
Retten
i
Vestervig
var
de faaet Færten af Flugt.retnindrup, 03 Aa.r; lAereT Joh&.
tiltalt for at have taget Aaleml- Vi,", 4ti Aarj fhv. Kroejer
gen, hvorefter Betjente korte t.il ner ved Lyngs Strand til en VærBrovst og stod parate til at tage di af 44 Kr., idømtes hver en S0- ruel, Haulng, 70 AM; Dir. V
dmkAen, Hurup, M AM;
imod de to Fanger, der var me- de paa 50 ){r.
(;luUtenaen. GeNp, 61 AM.
get forkomne og gennemblødte.
~nedII\ed Bio
Ydre MissionsuHen j Thisted.
De blev efter Anholdelsen ind'Pa~r fra i Aften .Fi.re
D,M,S.
og
L.Y.M.
afholdt
Oosd-:.g
sat i Arresten igen.
Aften Ydre Missionsaflen paa AI· ntr". Det er ~ Filin fra
.-Jr.e UndergrundJibo ....gelae.
holdshotellet
i Thisted, hvor man
14 Dages Hæfte for at h..'lve kort
navde
dcn
Glæde
at
have Kinamis- lingen er uørdnnlig spænd
Bil beruset og uden Kørekort.
"ion ær, Frk. ]ngrid Thoml!en, A'ir· Eknramlmmer viaea
I April Maaned sidste ARr paa.. hus, som Taler. Tilalutningen vaT ~n engel.sll.e ~.
kørte en ung Mand, Tage Møller fod og vidnede cm, at Frk, Thom·
1 AnE..~ l
Andersen, hjemmehorende i Hol- sen er godt kendt her paa Jis:!e
Talct"SkolE': Kl. 8
stebro, Lyshellen paa Storetorv i Egne.
BibHothekel.
Thisted. Møllcr Andersen, der
Frk. Thomsen indledede mej at.
Spejderbll7.aren: Kl. 7~.
val' san s tærkt beruset, at han understrege nt del alt afgorende
af Retslægeraadet er kendt paa- for os er Bevidlltheden om og Afl- Underholdning pa.a Ho~J •.
Prove,·alg la ~enighedar3
virket i meget svær Grad, kom i svaret ved at vide, at hvert Ml!nmeget stærk Fart korende ind neske er et Led i Guds Plan, og pan AIholdllhotE'llet.
Indre M_iaion: Kl S l "'-i
over Torvet og korte - ved hoj- at baDS Vilje er, at vi skal bære Qp!!litling a[ Kanddatli.gte
lys Dag - lige ind i Hellen. Han Fru
\.,.....
' l ~l~ .... v __ .... -"-... ..:
u _.... "-.I

-

IJ"tlelse lif Si~ordel, Forkll.rliggorelse ru
lam.. Sorglosker PM. at
g griber ind,
:gelsen over
ige ikke alle-
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for
r den, at in'ad han har
!r paa :Uarhjem, den.
:ke Beskytdig til nt
ke hin Dag
over dig
... den, der
rette Sind.
, binde af
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l, Bom v;tr

men saa
t dele Lid

00,_
nle Kirke-
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ent raah,
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PI'

HYKR"edl
u dflL Ik·

m, (11'1'
AlU har
kj,mmt!l

I'r",økoallard, I NO""'mber

Politibetjentene
maa Ikke staa i den

I

MUlt KAldet l'auh-PrJneIPIII~L
1!)4/i.a NobelpriS i LIUl'rlltur er

tiJdl'Jt den ehilenakl' F'orfnltrrinde Bnbriela Mistrol

Tre

Sdr Nia8um :\Iejeri bræ rulle
OMdng Altcn Bom }o'olge nf Gni,c.ter fra Fyrrummet KUlI Beboe'bCBlljh${heden reddede!!.

Felt

ved

En tilkllldt. L.qr(' kon-

~llll~'r{"(le, al han vnr blcv!,t ramt
Il[ I!t HJerteslag, og at. det Cl' d .. t--

ll',,;om hil!" oo\irket U1rkken.

ser og seks lors
•

danske Forening.
De blitiske Myndigheder har
ladet Politibetjentene i Flensborg
\ Ide, nt de ikke mna være l\ledlem af noget Parti, heller ikke af
det danske Mindretal, der i denne Forbindelse betrngtes som el
Parti, De, der er Medlemmer
maa derfor udlr.ede snafremt d~
vil l>ev8re deres Stiiling.

\"I\r dodo

lom

Retsmødet i This ted i Gaar.

Som nævnt tog Dommer Ilolm,
Vestervig, i Gllar ved et Hcls.mode i Thisted Stilling til, hvorvidt
de Personer, hvis Fængsling&frist var udlobet, skulde fæng&les fortsat eller ikke.
B1ikken..<;!ngcr Hluldesl loslades.
Blikkenslager Jens Hnlldesl
fremstilledes forst.
Landsretssagfører RtlSmussen
hegæl'ede LosIndeIse, dn IInndest
kun var sigtet for Overtrredelsc

,

etiske
Vestkyst.

l:dlagt af engel.!lke Flyvere under Krigen og hllr fornnrs:lgel
mange ty"kl' og ndJ'lkillige danske Skibe:. l<'ørli~ - Der foreta
R"f'S nu Afine!ilrygning.
Dt-r pr lllglll\l't dl' dunske dllllske, og eftt>r den um'hllgl'hlrl'
:\lym\JgllI'dl·r :'\li rldplpl!l(' om, at 1.leddelelse el' ScJlllldsl'n i dl't
del ('1' udlngt N "lm-L Minefelt ,1,angi.l'Idende OmnUluc slrnks hl('Jnf'll JnnKIU'ti~ke Min('r af enKel- "et forbudt, ind Ul d('l' I'l" ftll"\'la"kl' Flyvert' udfor Bornholrns get. Minel'ltrygning. 0('1' l'r 'loK"
Ve~tkY8t plIn t·t Ommad(' (rn
f>ikl·t' &Jln'lldl'r i F('!l('t, snn
!Iurnml'rl'lI i NIII"fI til ('l Punkt ~)lIllu!\{'1I ikkl' stUl\{ll)t'M Iwlt,
ml'lh'm HJJnne og DU('fxld,. I Syd, Ilwn Fol,R"l'lI vil hlin\ 1'11 b~'l)'!It'·
~lilJf'fellf,t liggt'r 1I0glr rlln Somil
lig FUl"!oIlIIkt'ISt! IIf Tmfikt'n. En
dltllllk ~1!Jl('KtI"YA"el' vil forlll(!lIlfl/I KYM1PII.
ligt bhv(' S~'JItIt II I Bornholm, !'!lUl
~ltulJCn ly"lu' Skih" f'r forli<it i
rI,'ttfl Oml'lllllll' IIK (JR"SlllL ('nkelte Sl'jllmlsl'll kUli hlIv!' fri igl'lI.

af Værnemll~l o" Nr. 2, og Politifuldmægtig Korsner modsatte
sig ikke delte, idel han dog krævede og fik en KendelFp. , at
Ilnndesls FonnllC med Undtagelse af Bil og Varelager beslaglægges og sanledes. Ilt Hnndest forpligtede sig til ikke at sælge eller
pantsætte Bilen og kun sælge af
Varelnge.ret pnlt normal Mande.
Beslnglæggelsen sker af Hensyn
til (Ot senel'C Konfisklltionskrav.
Indstilli ng om Fritngelse
(or Strnl.
Petel' Tha\":,;en Peter:;en. der
har været FYrbode.r i Drngsbæk
og i en enkelt Periode qar været
Vagt ved en Kanon, frems~ille
des derpna.. Politiet har indstillet,
at der ikke foretages videre i Sagen, men man har ikke hort fra
Rigmldvokaten siden 3. AUgUst,
da Sagen indsendtes.
Domm(Oren dikterede til Protokollen, M de.r nu snart maatte
fremsknUes en Udtalelse fra
Rigsnd\·okale.n og derfor kun
kund(O gna med til nt (orlænge
F:l'ngslingsfri!l.tl.'lI for U Dage..
Slgtt't (Ol' \ngl\"('~ og \"rentenUlgt'n,
Tmm....'1" Johnn Fr. ){jæl' fll.'llgl!INI('s ligl'll,<l('s til I. n.-~ml)('r,
linn sigtci'\ fOl" Angi\"!'ri overfor
Iloalhurl Tng\' l'hOIllI\~'1l ~)g t'nd\ l~
tI!'I ..... ror \'1\'rl\('nlllgt'ri, dl'l>l 'l>li I
I\ompnsrnisknh Ilt hJl\"l' 11I1.('lr~
ArI,)l'Jtlt.'l· for \ 'æl11l'llllljltl'lI til 1'1
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IIln

Kllo",l hl.lndt. lI lln h.""<I",,I ... ~
d.,,, '''''r en fund"m"ntal t.U..fdl"
IIUt.n.,'11i<' j A"klnlf\'~krift(!t. i<I... t
Chr".t.~n l 23 A lU" havt!", ~
~ l UY"'''''Il311no'd k" ,' og 1'øm....."
I Jlnnll u'd alf iklte"kun det (' II ..
timI de r ikk e k Urn,Ju,..Vll·l'{, 'j'nle "'~

Ud vld(· lsc uf :to()rl'Ctning~
Etter lkKa.UdS<ln tog V",g:lIcmaiI'Wn h a nll VlrkllOmh ..od I Bn.g.
efl.erlt.vak u~r:ln/l'~~ b..>ø t<·mt<' han
B'/lW at !lytte fU l) Virksomhed
Den nedll8tle Rom";,i ""i,,n hen viø t~ ham til nt IlnOrJlI' UtlcnriJl!l-mln.Wleri ct 0l,l1 TJllnd clllc til at
sæhrc MlUlkfn e rill', "Olen hn n fik
Alalag. Kommlllflioq!!fl v ilde ikke
gila med t il nt giv~ noget Afsnvn
fo r FOITQlnUIglIlabet., l!<1a h an
kunde um ul igt forla."'t't.tc si nVlrk_
somhc-d. KommiSSIonen henVISte
ham dercl"ter til a t l'tol1.sæUe sm
VLrksomh ed i HWIstcd . De t vlLr
ikke muligt ...for hnm n t flytte
V,rksomhL'I1en. idet hu.n Jklæ
kunde kol~ nye M:a.kin e r. Ved
M yndighedernes Ind s tilhng hlLr
bWI vreret nødt. Lil nt f ur tsætte
V irkaomheden. Chris t e n llC n 10 rsog1;c f[el-e C ange Ilt kom me ud
af Arbejdet , men han blev truet
til At blive Vl.'<I. Da han i F onUL;n>t!'1945 traf Bestemmel!\e om al
vIllli fPytt.c, heslaglagde Tyskerne
heh~ Virksomheden. Han har aldrig haft Omgang med Tys kerne eller givet dem Gaver eller ud~
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saa interesseret
10slOOt og k.1n

:.t

Huhls

.1

"""ti"

'·n
f"' .... k.e P..nier

, Qgner -;;;';'
!.om mer I
t. il Ul

.';"j,--;

Kr.

mung',

~,

terne

Det- Jly ne'l l111vnlig a t. , vlOI're p,.,.
u rinJi!: at: Tlllm;portfor holdene. der
nu h ll r g jort d e t. mu lisrt at fau en
Ove re n skomst i St.·m d

P M ,Gru nd ni de _ riige FOTilOl d, som mader i T yøkL.'\nd, hv"r
I ndk obcne skal foregaa under al~

lie ret :Kltnlrol. v il der formen tJ ig
b h ve faRUmt. e n ti:l'rlig Afre~_
nlll gspris til Landhruget for de
levered e Kreature r i F orbold til
de PrIse r, d eT fus tmdWIl for de
t ys ke Varer.

Ud1' ekalln
Oml""3ade,

til Fre

Washi
Ingen Ophævelse af l{ødratiot".~
• rin g en.
Efter hvad dm: i Øjeblrkket fo-

~id(-nt

Fuldmægtig K o r s n e r protes!.erede mod Løsla delsen og henviste til det Omfang, Forretningen havde a ntaget, Saafremt der
afsagdes Kendelse om Løsladelse,
ønskede han en Beslaglæggelse&kendelse af hele Fonnuen, hen1Dder godt 80,000 Kr., der var
sat paa Bankbøger lydende

Navne.

Terkildaen hævdede,
det ikke var Belebel:
der
detom. ~:~

AtUee os!:
cken zie Kij

æomen!

religger , VII der ik ke blive T<\le
om Ophævelse :tf Kndrationer'::l:~en her I Landet. saaledes som
I en Vælgel"modelule gjorde
til Tnls mand f o r .

sig

Ogsaa Forhandlinger om F"JSke

leverancer,

Der har unde r Forhandlinger-_.-

._-

ge='
kunde

September, men man har ikke
siden hørt. til dens Skæbne.

D.

Lrdedt".. Foqligtelse til at
i.
bUVe'l~ct" Thisted.

ud

Niels Ove Rasnmssen, Holte,
at han forpligt Thisted til
,; ""...
Anklageat ban tiltales
af Værnema-

1)

')

at have kobt en
og
derefter kørt dels
for
Værnemagten dels for Entreprenører og
en Fortjeneste paa
~ ,OOO Krt..l.l,Stat~\·okaten ktæ
"er dette tseløb i'iiCkiraget samt
en Tmægsbode PM Ikke under

•

Krav om
p~a Ikke

mut

3)

10,000 Kr. og endelig Beslaglæggelse af Bilen t1l Fordel for
Statskassen.
I,aodsretsssg:Core. Bagger, N!-..

4)

købing .. "ar modt som Fo~\'arer
d~~

;::.~~,

at
v, Stl\ts-

advoka t en
krævet
under

Stmf
11M

ikke

Værnemager nU'd
.. A1illinn.

omsætning.
Henry Bnage f æ n ggh..'tles ~'dCJ"'"
ligm'e for lrt Dage ti l l Decemidet. l1ommel'{'1l heIlstillede,

Rig1ladvokntcn blcl/' rykket for

en Afgordse. Bnnge hm'de i tl i ll
ThI ol,'el"lllgct en F.nh"C]H'l!\WI'"
v irksomhed, dm" IIndCI" hans LedelRe hnvde haft l'n s /UlI!el Om ..
~..etnillg

IllUl

af Årne Smiths

Fænw;Jing,

Prislo\'en,

at

;sag,

"' ·1 ,
Fortæ~N

mod ham

be r,

jllkll

Tru

L andbrugsnuniøtcr Erik En"lu!?n

som h e d IlIl.

BøtlH"il es

, 11. Li!

mindre l' m]

1,0l1,31i7 Kr _ merl en FOl'lJcnl'stl'
pnll 1ll11llI s tll~,OOO Kl '.

Købmand Arne Smith , Thisted,
fik sin F lon g;:lingskendelse f ol'lumget til 1, Det:emlJer.
K o r s 11 e r k ~\'t.'de denne

l

Forlængels e, idet han nævnede,
a t 'der for 'Ilden ble" fOl'et.'\gt.'t
en B.e \'lsioll , idJ:Ot Stllt:>.'\dyoknten
fOm\l'nte, at der nlr Tale om
;:lurl'(> Uo-vemnct"l' til Y:~'m!;!I11!\g

h

,I.

hm elld oJlgl"et " Smith si gtes f\)l'
O,'erlm.'delst> 111' Straffc\o'·stilla....
g\.11s Paragraf 13 Y\.'<I. :lt ha"" u.,iy isl s,"l' rl ig llllS\<"ldl'iig l Initia ti \' .

Terkild s c \1 lundl, al det
\"lU nogd ~tmt, l \llitiet f:md1 }lila
nt- ft1rd~I!!."t' l'll lh,, ·isi\m. i,kt
f:,1\Iil h 11\1 hav de $iddl'1
1
i til ., ;\lnmwd, Gan;:\;.<, yi~t '"lU'

f:\'l\~\d

::;1I g..'~1 s lor af 1\ \':1hlt'1, 11\1'11 h.'lydt'lig mindl'-' ; l\nUltilt'l. \)I'n
O\'l.,.'111l'dt'Js<' ar Hj 1':1 ff t' ltlHIHt'\ 'if;ioll, der fol't.'\~\W'!', I'l" ,~1
t ill:t'gel,
.\ ~ \' ald. ~Illith ....1\0'1. .Il.'-t \"l,in'
l\ ubmHnd SIIl"l'1l {imh' Nll'\!<I'II. 1 1....'1' skt i\;.kt' :\l"I\t' :-;11\\lh. Til Il.t ,

Sm'(!;;{t'd, ra'lll{sktll'" lij.(l'It,(ll's I il
l. 1l('t·I'III!JPI". lIall ,.;iRil>>; fl'l'

(1\1'rlm·dL'b.' ar ~lrnfft'hl\"!'ti1l1l'
).!' .. !~ "'II.lgl'ilf lo. Sagt'lI ~ 'I' 11.,1·
('11111 II
t Lt 1.l\ul,al(' 1 Ih'lI :!x.

~ihl

\ll'p;yno" llwd 011l.\,',1I

:-;I\llth ()
i,)wr{nl'L!t"\!\t' af bl '\. l'ar~ f
l" lIg IIn.l\\, l'u,\g '\1 "r,
.].; 11<'}t' t l' ,ft 'El ~ n ('1t

,

an 1'1' i Hog I

Il
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l Tnlalcn
)orew~ls
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der
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es-
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Frk.
CB.er anholdt for at smugle en
nogle
Avis ind til Fanger.
Politiet i Thisted anholdt i Ga.ar E.k6empler
get.
en 28 Aar gI. CB.er, der under
Aftenen
Vagt ved Internatet paa Faartofttereseant.
~ej havde benyttet sin Stilling til
nt smugle en A vis ind til Fan g~r
ne. Han fik i Gaar Eftermiddi\6S
Lov at gau igen, men slipper ikke

forBøde eller llæfte. Han blev endvidere straks afskediget fra ain
Stillin g.

Indsamlingen til Frihedsfonden.
Gennem Det thylandske landøkonomiske Selskab er der indsamlet
2381 Kr. 25 Øre til Fribedsfond.n.

Pe-

Sned sted Sogneraad

Ve-

holdt i Aftes ordinært Møde. Fraværende var Chr. Houe.
L.A.B.s Amtsudvalg bevilgedes
~O Kr
o K.RTTM .. !::,..l..t,,+.... _l-. ...._ •

F'ru
,lev
Pe-

Derefter

"ar

modt
som Salen
var stor

•

___ o

.... "

.

v/ses Tildelingerne
npdennSl~:~ derne forsy~'ede sig med de fare Tlnl/:.
ende Skema, Tallene I ~ra
Bazaren sluttes i Aften. Der er Op.
snglver Tlldetlngerne Indll/ILt O : træden KI, 19,30, 20,30 og 21,30.
vember i Aar. AJle Tal er
W.•
i Ke·
pr. Kv pr, Md, ~3'
Til Alsoning i Købenbavn.
sam· l Person 'ZT (II) li ( 6) 0,
Fru Ellen Thomaen, Bedsted,
d en II Personer 36 (24) 12 ( 8) 0,J9J
Personer ~5 (30) 15 (IOJ g'~7
er har siddet arresteret siden 5.
:fand, 34 Personer
5-1 (36) 18 (12 ,
5ka I 5 Pf'flOner 63 (42) 21 (14 O,tl85
Mil; og som er idømt Fæn~sel i
igen s 6 Personer 12 (48) 24 (16 0,783
2 Aar blev i Gaar oyerfør! III Kø7 Petloner 81 (54) 27 (18 0,880
benha~ns Fængsel lil videre AI8 Personer 90 160) 30 {20 0,91.!
soning.
p ..
skal

d"
, blev
dansk
Han

Endou en Løsladelse.
En Løsladeis,.
Landsretten har I Dag slad·
AI bejdsmand Osyald Christen-

fæslet Underrettens Kendelse om,
al Isenkræmmer Tage Jeppesen,
ThIsted, skøl leslades, 0R Jeppesen, der blev fængslet den 6. Oktober, er straks sat paa Irl Pod,

n

sen, Odby, der har sid.det arrea/e.
rel aiden 5. Maj, blev I Oaar løs.
ladt Ira Vestervig Arrest. Han
s"al dOR holde Politiet underrettet
om sil Opholdssted.

En He.t I Brønden.
fredsvalg: i Sjørrlog'.
Hos Kroejer M Poulsen, Vorupør,
Ved et Prøyeyalg i Sjørring i
Altes opatillede Orund/Yigillnerne, styrtede en Hest I Oast ned I
KirkeliRI Samfund og Sodaldemo- Brønden. Paick fra ThIsted til·
kraternerne en fælles Kandidatlisle, kaldtes, og Hesten blev hjulpet op,
Pølgtnde vIlIgles ; Købrr.and N.
Aas Larsen, Installatør Aage Olsen,
Odr. Jens Visby Larscn, Sperring,
Odr, P. Poulsen, Nælllrup, Ddr.
Chr. Vcøler~aard, Sperling, Bane.
arbejder p, AlsIlup Jenlen og
Renlier DUo Thomlen, Sjørring.
Suppleanter bltv; Husmand
J"rgclI Pcderlcn, Prællegaards

Ny Oa.e til VeslervlK Sneb"s.
Vestervig SygehuH modtog for
fem Aar siden en Gave pas 1800
Kr" der blev anvendt til en Op.
holdsslue lor oppegaaende Palien"
ter, og nu hat Sygehuaet modtaget
en n Gave
w·ou_.

ø'

s'er
ITIC"~
tg n8.lurmWSe beskrives,
Hvad der
:rle aR de

rllugt'skarer,
fremkomme-

eI· ,

t<a"nrtIlO"C, j III"''';''' ........ ' ..,Hn OIU\I Io ....
uvrl,,1 "endl III Ntllll\nKIIII1IIIO, d" Ty.
81tcrntl opda~ctlll, hvad hllu ~lik q.: II\Vlldll,
Der har været ~odl PorslIlf( III Pore.
8t11l1nlfllll pli Ilbndl~, 1l10n tlndllu lU
der lfoK'o Hlllalter Ulbago.

Hal i Flygtningelejren.
HY~ie"Re Pesler OIed

:itet.

'Io øerne ?

lyske Kvloder.

I)n Polilinsa. Rosengren, Thieled
sralloocrin- forleden VRr ude pAR In8pektion :
J Kraft, er PIYRlolli!!cle!rene
beklogt'de en
geo Olæde IYNk Præs' i en Lelr nærved Thi.
Del har I!t"d !'i~ over, ol der levedei el
holdninger uRudeliR' Liv i Lejren, Politias.
lasrntlonen sislenten t\nslillede en U ndersO..-:cl.
hdlavnlug ile og ly .~li,f.!c Ting korn Irem i
~,
og saa DnRtnll1 Lys.
HusslBnd
Det kooslateredcø, nt Lejrenli
I købe de VnRlrlllllldllkllb kom illHdeJe8 godt
blev over- Ild nf tlcl nu'd Ffygofningcl1c. Det
sum vel ,Q'ode Vcn'il~lIb fejredtHI uf o~ lil
, selvom vcd Iloglc Fes/cr, hvor Dansen gik
er blevet over BarIIkkenics ~1I<lle Tra1gulve
lil smæjllende Wicllermelodier.
saaledes, Den sidste store Fesl, del beieR'
edenstau- nedeA SOIll ulorlllc01ll1cfig - hvad
:>aranlhes dell nok O~S{l1t skul hlivc for Va ,~ (.
vanla 10r II1llnd~kabcll
h'jrcdes , i<IRle
lonerinj.! : Tirsdn.ll'. Man invilerede VagtUter
mundskahel Ira cn Nabolejr, Oll'
I pr 0111
457 (30.) Plgt'rne blev svulIget 80m aldrig
581 (1191) før.
117 1<18)
Delle ø!rall[cnde Bal har Politiet
8<18 (565) IlU bl;lSk1cvcl, mell i højIII prosaiske
078 (d52)
1109 (139) Vendinger. oell gcmyllige Lejr~
1230 (821l) leder, der SklllTlmcll~1 har avigtet
1310 (1113) Politiclu Tillid for 111 Rna i Plen~rt Barn dena Sold, kræve" idømt friheds-JIng PIlS straf, og de øvdf,(c dHllske DeIIn,
tidligere gere kræves idømt slore Bøder.
mod 8
od Ild· SpoJder.. Oaa:aron
pno Hotel ~AlllborR· I Th!sted luwde
mende , Guor Tusind BCllOgcnde, Ocr blev

coslell·
Isnlhcs
I J. NoI Kw.:
r.

fo:r96)

hnndlot IIvUp;t ved Bodorno, hvor I(undorllo fOrHYRede !lIR mod de rare TlnR'.
Buzuren , Itlltel I Aftell. Dcr er Op.

trædl:1I1 1(1. 19,30, 20,30 0R 21,00.

Til Af80olo~ I Købcohovn_
Pru ElI~'n Thol1l80l1, Beditcd,

(0,2611
(0,326)
0,J9 11 eler hllr SIddet arrCAlcrcl siden 1),
0.457) Mul og Rom Ol idørnt Fmfl~8cl i
622
,

Aar bh'v I ORU/'
12btllJ,huvnø
Frongøel

u,
0,587
0,65,

Afll'"

oVl~,lørt ItI Kø.

til videfe AI-

.'

c. B.e rno d eltog l de tyske
F lyg tninges Bal _ I

en For.
Dl h IlD H Il

ng om de
•
orkla rh g
en Anla.
ikke e"l
ner f or

\'aKl IMerne kræves idømt l<' ri ~td88trnC og de " vrige Dødeslrar.

I

mellem Sogneraadsfo re nln _
gen og Lægerne.

Det er almlndeliK kendt, at
den nuværende Vag1.ordning v ~d
lie tys ke Flygtningelejre ikkt, el"
h .:.H tilfredsst ilknde, skønt der
:fra 1.{yndighedemea Side gorea
lIlt f or Rt gøre Vagten &an e.f{.. k_
In in ~ til liv.som mulig, bl. a. ved lalri'{e
levende Ins pektioner og uanmeldte Besog ,
Ide Gud _
Det er netop i de sidste O"ge
r paa at hlevet k onstateret, at ikke mi n_
Der e r dre e nd 12 CB-Betjente, derl mel_
live aa- lem to Vagtledere, har d eltaget i
)rdan tr Bal med d e tyske Flygtninge i
dertil? Klitrroller paa ikke m indre end
. Syn ler to Aftener, Det sker , a t d e t yske
ør stole Flygtninge til Adspredelse h ol.
ned d:m . de r Bal, og det har Vagtposterne
r bekcn- nltsaa ikke k u nnet stan. f or, I
modtage den paagæUende Lej r har I'n
leise, og \ 'agtlede r og to CB.e re dClla!{et
ads. Og i Ballerne og frR en Nabolejr er
,mmeise 8 CB.ere og e r.. Vngtleder komlreau li,
me\, korende i Bil. Dansen har i
le i Do)- begge Tilfælde varet fra ved 7jl er det
'riden om Aftenen til Midnat.
lvisnhg
Det s ke te ilr naturligvis et all ~an i , vorligt Brud pa.a Reglementøl
den
Politiet vil da ogsaa kræve de to

I

Be talin"en re lte r øig cfln
BenrlnpriBen.

ved
aar Li-

la B

,er nok
O pera-

ke det
ig 19
irke i,
jeg Inp Ud og
l!~ Det

et, ilom
ng om

Sia

ler vi
S. .,

N

Am .. lAegckredaforeninll: om ny
K'>I"U'Jaoverenskomst, hvo r f øl._
~~Ildc Forlig opnaaedes. Den 11.
Ct>" l·enskomau Grundpns, 25
ø Je pr. km. bibeholdes., de rtil ileregnes f or en Benzinpris al 95

Vagtledere Idomt Frihedsstraf,
hgesom de menige ikke undgaar
Bødestraf, hvis de da ikke alle
bliver afskediget.

Smuk Oave til Vestervig
Sygehus,
P en gebeløb til Anlæg af P ryd h l\\'C
og JndkfJb a! Radioapparat.

En anonym Giver ha r be tæ~ kt
Veste rvIg Sygeh ul med en unlml.1de li A' a mu k Gave. nemlig en PengCll um paB 4000 Kr. En Del af d .. nc G ave l æ nke lI nnvcndt til Anlæg
~r PrydhaVl! vest (or SygChUB~t
ii i Brug (or P!l.tienternc {fil den
illmindeliR't' Afdehnll" af ~y~ehu.i ct ,

Cl;

ml'dcns
Patientcrnr
Ilaa
,
,
,

F" r a

Thisted Amts Sognenuul...f .)r_
enmg har i Onsdags haft F o!"">
i\l."ldllnll med Viborg oc Thi~Wd

rr

en sam-

,

Ny Korøelsover c os k om Bt

brm~em::lr -

fife og derover 100 pCt,s TilliPr,
" BlII Benzmen under 95 Øre, meD
Qver 85 Øre 90 pCLs Ti11æll:, og
&aa]t>des glidende nedad med 10
lIGt. 10r hver 1(\ Øres F sld i ~ntiu prisen.

,

Ud vid
i'ls... m ....
I

"d
iaddor

i'c."o.ontOI
lige, Ikke
der m CKf:l
DfU nye Borgmester i NYkøbinl(, b.r I del
kontoret..
Dan socialdemokratiske Part.i_ Dl" J Mym
gruppe i Nykøbing Byraad udpe- I Lemfllrt
J."ene i Aftes fhv. F olkethinlJft- af Lok.h
l~and Skotøjsh.andler Aksellvan udarbejd'
den, lnt~
t il Borgmester i Stedet om, gaar
f··r afdøde Borgmester Haurum. huset.. G
ocr Kon
! nternerd løosI"dt fm Veste rvig rliver bl:
pedition
Arrest.
Arbe ·dsmand OsvaJd Christ m - liIanpfo
at OPal
ren, QdJby, der har
finde.,
- Ma,· , er l Gaar ble\ e t l en Af
ret SI'den o.
l ladt fra Arresten i VesterVIg. roreliK!
meD m
05 8 kal d og til Stadighed holHan
.l ,"art
h
de P olitiet underrettet om S1
Planer
Ophn'dssted,
au i t
l ..
Skal af90lle Straffen -l Kebenha\'n
. ed nt ~
{orelil
Fru Ellen Thomsen,
der er I'd om t <)
- A ars Fængs('
. Garu-- Jekter
_ . I e rilove n
('r I
,·ede
ter FOu <t.:.....
, i København tioner
o\'erfort til Fænpe af Stnuf en.
Qllifle
til videre Afsonmg
I D Al
l.:e bc

P~tc~n

si~det arre!~e-

Bedli,'.i

i

Provevalg ~1I~~~~igtnde

J Aftes . ops
dh'igianl'n',
Fælleslisle for Grun g SociaIdeKi rkeligt cenS~run~ ,gO , Kuhma.i':t
k
te rne i .. l01Tl
I ,
t J
m o Ifl
"· nrrinl!'. ln!! ,.
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.et Vogn-
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Auktionerne over tyske Barakker
fortsattes forleden ved Klitmøller.
Tilstrømningen af Købere er fort-

,

_ 2 '"

sat stOl' til disse Auktioner;

ine ret

Ijælpe

Jet!

me købe
;ager det

De bagr er en
La Grun·

.senteres
dng til

del'

blev saaledes ved denne Leiligh,d
I, omsat fol' ca. 8000 Kl'. Men n u el'
det forøvrigt ogsaa ved at være
forbi med Bortsalget af tyske Effekter. Del' el' kun nogle Smaatterier tilbage at sælge paa den']e
, Maade.
•

I

Aftenskolen i Thingstrup
begyndte forleden Aften. Del' val'
kun 12 Deltagere) aaa man overvejede at opgive det, men da d"r

Jens Søl'
valter l
Tømrer;

Grund
BrunsbOl
Beersted
GaardejE
og Lær
sted. Ste

Ingvard
GaardejE
Mejeribe
Gaal'deje
Gaat'deje
Social,

Martin
Landpos'
~

'nar T.

.......

s=~

ane
skade,
Okto-

~.

.-

tiaaer. Det er at
Flag, naar man raaber paa Enighed og
samtidig udnytter den U(lnighed, Kri·
gen har sknbt.

Oel('l':"('r('(lc fra 48
Nlltloner, hvorefter O.g"ni~"Uonen er
trnndt ml I UV(lt.

R,poU-

Side

R,Til.

m,d
anden
koo

DE KVINDELIGE SS'er FIK DEM
UDLEVERET SOM SOUVENIRS
(Associaled Pre515) D a c h a u

'"
"

Den czekoslovaki.c:ke Læge, Dr. F r a n z B l a h a skildrede
i Dag som Vidne i Dachap.-Processen nogle ualmindelig bestialske Ek.sperimenter, der blev foretaget i den berygtede Dodslejr.
SS-Bødlerne kogte saaledes Hoveder af de Fanger, der dode
under Malaria-Eksperimenterne, hvorefter de blev bleget i Solen, da SS'erne vilde gemme dem som Krigstrofæer.
I et enkelt Tilfælde blev Skindet flaaet af 20 Lig. Hovederne
blev foræret til SS-Kvinder til Minde om deres mandlige Bekendtskaber blandt Lejrens SS-Folk.
DI'. Blaha udpegede efter Vidneafhøringen 17 af de 40 anklagede.

-
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H::Cd'--'MTTCUTOVU, JIU'C "YUII. ug veorge {HUIm .
. phy, der ses pas Billedet, besørger
lis ker
Hmd. M. Pilmens sentimentale Side.
helt i
Hans Bak,
~

Mission:

'inde Frk.
len, Orønemb, Fru
lebsgaard,
IP, Manuerikaen.
nl. Lærer
hr. Imer,
}. Ander·
Hansen .
Ile: Lærer
p'hrbrand,
Horr.strup
sle: f/u

en, Odr.
In, fru S.
n

lands
gives
størst
bolm,
ser !in
er Io
bals,
Ophal
venae

C. B.eren, der skød en tysk
Kvinde, dømt.
Sagen mod e .B. Osvald Andersen, Tbisted, bar været til Behandling ved Retten i Fjerritslev.
Andersen var tiltalt for, at ban
ved Plygtningelejren I Pjerritslev
ved uforsigtig Behandling af en
tysk Maskinpistol havde affyret
Forsil
nogle Skud, hvorvea en tysk
b~
kvindelig Flygtning blev dræbt og
hendes mindreaarige Datter saaret.
For
Han idømtes 60 Dages Fængsel. har ,
Husej'
Mindehøjtideligheden for Egon til Be
lor
e,
Steffensen.
tegnet
Thisted Kirke var Iyldt til sidsle
Lan
I

.
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til Jyl~ Andtmprl

'aodspoalcn, al 10nWI li 11 over- Trcdiepq

\o't"it'fH.h' Del ., dt' 31 thnsll'd·
IIskerr, der for lInII'! Irt" Au sld~n
'OK Hopæl I Hlrhha'ø, aRlcr al
hllvt' boende hrr. hvor d\'r er ("11
J,(oJ linvIl, o~ hvor dt' ... r komlt1~n III al 'ole slK hJemme.
Pin' af Han8h.'dflskcrnc IHH foøel
hVN SIn K ulter, siden de kom til
111r1~IHlh;.
O~sa{J PorUllttldeo lor
Ha'lslholm PIskerIforening. Gustay

Andersen, hør bcslullel al blive
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boende I Hlrlshals Ol( fik for korl
Tid siden overdragel :;llIlIn~.n
,om Strandfoged. Adskillige speku·
f.,.r pa. 51 bygge ege f Hus og
gor sikkert Alvor .f det. sao snarl
som muligt.
- Slemningen blandl Hallsled·
fiskerne I Hlrtshats er nu Ikke
heil I Overensslemmeise med .Jyllandsposlen"s Arllkel. Overlor os
gives der Udtryk Io r, al langl den
slørsle Pari vII tilbage III HanslhOlm, hvor de bcdste Plskep ladser lindes. Hansledllskeroes Baade
er for sm •• III PIskeri tr. Hirlshals, og sa. snart der blol er el
Ophallngsspil ved Hansledkyslen,
venaer de hjem.

AnderIII Be!rrlJslev.
al han
errllslev
~ af en
aflyrel
'n lysk forsikringspræmien skol
ræblog
beIaIes.
r S8Bre!.
Porslk rlngs.elsk. bel • Atla nia'
ængsel. har ved VeSlervig Rel sagsøgl
Husejer Johs. Langgard, Hurup,
Egon III Belaling al 10 Kr. f Præmie
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gode for Byens Ungdom
"",.dboungdonmlen med
. Opsparing. umdbru!

fanr deres Lou to Gnn-

hvad der lettere giver
ighed til a t spare, end
t

~rne.

hvoraf mange fnar
Det afholder i nogen

I
lmge fra at sætte Penge
gdommen ofrer ogsaa

den teoretiske Uddankommer senere end
l gdommen til at tjene
tg Lou. Landbrugets uno gerne stor Lon straks
letid. Derfor er Forholke ikke san grelt, som
~et til. Dertil kommer,
(Fortsættes Side 8).

enge.\ske General

sler Steele fra Ul
riet i London, Br
"an og som Repl
Civil- og l.li\iu
"'lnjorerne Cooley
Mn.rineministc.riet. meddelte i
Forhandlingem
Gaa.r, at. der er observeret. ixke f.ndclige Resultat
færre end 66 Miner i en Afstand ~ide blev det i ]
pr mellem 2. og 4 Somil fra L:md LIdende" tilkendE
uå for Hanstholm Fyr.
g€.lske Autoritet!
mes\, maa fasUn
ning i Sydslesvi:

66 Miner ud lor
Hanstholm Fyr.
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'Yigske Proble
!01,Mr paa det S
Pan Grundlag af Oplysninger
t.eres Politik ro
gi"'et af Solmlcin.
Syd::.lesvigs U~
gnn videre, en
A a r h u s, Lordng. Tyskenn gering gol' de
Woifgang Sobnlein, der var med
"II at myrde Kaj Munk, var i
Henvisning
Ga.'\r til Paavisning pau Mordste- erklæringen
Jet. Han har i Gaar givet Oplyssen li
Fra Modet ,
llmi;er, der har fort til AnholJelse af endnu en ni Kaj Munks dende" i Koldl
Mordere. Manden er anholdt og <\t det fro e
klæret, at da
hur tilsiaaet, al det var ham, der
mark gennen
skod Kaj Munk.
g,ClI om "Gi
fast". havde
man ikke in
~ydslt's\'ig, k
slesvigere ik
:,;vlllngen
fr
•
, isningen \'1\
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RUdeknusersa&, tra Lyn~ lor
Retten.
Ved Retten i Vestervig havJe
Uddeler JenlIen, LyngII, anlagt Slig
mod Købmand Grausraard og kræ_
~'et denne IItraffet 101' dt"!l 6. Maj
, Overværelse IIf fl e re Peraoner al
have &agt. at han ikke kunde forl'Laa, at Jensen vilde opfordre lIin
~on til nt IIlaa Grauganrdø Rudf'r
Ind.
Grauganrd benægtede at have
~agt noget lIlIadant.
Den 5. :\I nj
Ilavd e han .set J e nsens Søn i Færd
-ne d at hejse Graugaards Flag ned,
men Grnuganrd hejste det igen,
hvorefter DNnge n havde s akt, al
.,der vilde ske nOket" . Grnugaa r d
ringede til Jensen og bad om en
1lndskyldning, men J ensen havde
fagt, at han ikke havde noget AnI'var for, hvad Drengen lnvcJe.
Næste Nat bl ev Grauganrds E:ltiksrude knust.
Jensens Søn forklarede, at naar
han havde prøvet at lage Fladet
r,ed, var det, fordi han rygtevist
havde hort, at Graug. havde taget
ulovlige Overpriller af Tyskerne,
men nægtede iovrigl at have ha rt
lIoget med Rudeknusningen al geDer blev afhørt flere Vidner,
men RI'Uen fandt det ikke g01t"jorl, a l Graugnnrd havde fre mda t
den panslanede Beskydning m.,d
' enseD, hvorfor han friranjt ~s.
Sagens Omkostninger blev dog cftf'r Omstændighederne ophævet.
Den l lL....l e Taage over ' rhy
holdt sig hele Dagen i Gaar og vnr
til meget s tor Gene for Færdslen,
ikke minds t for Bilkørs len , der .>.
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1.1er,
der at

Ikke l\1e~hedSr:l3dsvalg
ror III1.nSloo•
Pan Grund af de særlige Forhold under Besættelsen har der
intet MenighedsrtUld været
i
Hansted, og der vil heller ikke i
denne Omgang blive afholdt Menighedsraadsvalg derude.
Det
man naturligvis vente, bl Beboerne er flyttet tilbage, og naar
det er sket, fastsæU..cr Biskoppen
Tids punktet f or et ekstraordinært Menighedsraadsvalg derude.
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Hals,
Domt ror Smllalyvcrier.
bel •
En ung Pige fra Sydthy var vtd geno.
Retten i Vestervig tiltalt for n3gGru~
le Smaatyverier af Pengebeløb i Tider
~in Plad.ll. Hun har tilbagebetalt ae
:,tjanlne Beløb og indgik i Retten høbf
raa at betale 10 Dagbøder a 4 Kr.,
hgesørn hun skal betale sin Forsvarer 30 Kr.
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Ejendomshandel,
Enkefru Lehd, HorBieldt, har
bOl'tbyltet sin Ejendom, der er p;ln
r)Yz Td. Bygsdl., med tilhørende
Besætning med Arnold Olsens Hus
i Bedsted Station Ejendommen ~r
fonsat til 18,500 Kr, Huset til
12,000 Kr. O,-ertngelBe senest ~4_
NovL mber. Ombytningen Cl' ordnet
,"cd Laust Søren Ben, Bed9ted.
geh'b!'JUup

kAn i Dag fejret af Gdr- Jens K r I.ti!nl(! n og lIru.tru, Allhoje.
I llorllf'1\ fylder
Gdr. Chr. Thom..en, L I ldal , 68 .,\ari
Husmand Soren JeMtn Sørensen.
4.6 Aa.r· Hu!lllUU1d Niels. Sll'l>ot'n
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