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Poul Sønderskov blev løsladl.
I et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag
blev Odr. Poul Sønderskov, Brond,
løsladt, mens Sagen gaar sin videre
Gang. Poul ~ønderøkov skal, indtil
Dommen er laldet, være disponibel
for Politiet, og han maa ikke del·
tage i politiske Demonstrationer .
Han blev interneret d. 16. Maj.
PSDika~tiJ/

EIlerspørgseJ
pas Koks.
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Del lørste Koksmærke Ir •• dte i Revisor
Kralt i Fredags og siden er Brænd- Bestyre
s.lshandlerne i This~ blevet bom- ,
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Som det I,emgas, al Releratel
lROS at Sv. Jensen·Sagen. ændrede Lo'dre thar Jeppesen i Gaar sin lidiigere
an· afgivne Forklaring til Politiet om,
at det var Svend Jensen, der tog
•
til Anmeldelsen al
IOP Initiativet
al Sundby·Studenten lil del tyske
live Politi. Delte var Sagens Kerneaa punkt og har utvivlsomt været
en væsentlig medvirkende til, at Sv.
lp· Jensen har muttet sidde interneret
It 888 længe .
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bestyrer Svend Jensen
-blev frikendt ved Retten
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vli: J \i: "Ul"
K"~I I blftl~
at ove'ldl~ 1
u1etl
ol Tlen
d_ml ,u POl
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dll

dM vl,tde Ira
1'1 Rel'rTl~ 19,11 0 , bllh'l'Idledtl
tn
14 rll ~I;tlltld I Ollr S'lI
r I
, ,tf 5vcnd J e oMderlbtf 6()(Ilmtlrlæd~1 beo
:Jul'ldbY
H 1m Vell'"
" 'e
I OIlIlIUlf't j] •
R'
a
kl FOllrd Oll palle·
"" med ArkIIr' d Thlll .. d • • om
KlrkCI('" . Anklll,er lun·

11 .. ,al min Offlllng 117 Alt u!lel1

II nogen havde h,tI Anlednto il
III KII!(e, og hin kunde m'fll~,

Itll 1"10\lellll.0
ceo,rI1lIVCf~

,l1dlll 51"dl komme III II 'yk~e
ud lJ1"d Oplylnlnj(l'lne- Men del
"r Ikllt 'ry'lIerne, le" '.nllle P'I,
Med Hllnlyn In Slgtellc" to,
Unde,.I.b to,klaredt Jtnleu, "
hall le,re rtrgnllllb I)Ver Mtlt.
rlell Otlllllllll(, og 0,,1 bltv hVI'l
MUIll'll Iffltvefet III KIUerl:len,
som
som Jndlerlt Opgørel.rn I Ih,
Lrf Lør~en, ThlHtefl, oll: KalØe. Ol( Hovedbog.
.
LI~
RI.m\J1scn,
ForlVIIC'
Iyldt III Folk tik Laan paa MeJ_rl. t
ReUflllCI'I Vllr
Anklageren op]ælle Regnskabet,
. III palM IfP SundbyeMnllll,
Idt lUe ud undH den som del va' "mel op al Mele.
de ha d" , skønt de fletle rlernes Relllslon5ko"tor, I(ældende
t,. Oklubel 194-4 HI 30 M111941i,
."., Behlo
,.'
ml lltle o,
51111 op de mlng e A' delle Iremglk det, at Under.
Ankllgen 18d pIØ Aoglve rl , ølludet val pu 1~,OOO Kr. et
lede 511end Jensen andel Regn skib. udarbeldel paa
polltlel s II
PoranJednlng
a'
I Slulolngtn
' II December 1944 porSvarelens
vel Studeni Sil. AI. lIatnul Revisor Mldsen, Nyk!!!.
tl~lIe lug
,. , bIng M" vIste et noget mindre
.",,",, SundbY,
' til del lyske Po I, UndenkuO eller at et Par Polter,
. g rar Uodersl/l!b med Hensyn III
lom omlallede Svend Jensen. prl·
/I 000 Kr. ol/crlor Sundby MeierI. lIale Me!1emværenlle med Andels.
1 SI/end Jensen, der er I Tred· kns en , IIU gledet ud ellerhaan·
blev Interneret den :s Møl den kom man ned pu el Beløb
af 81Z1 Kr
HerlII kom, al Jen~nr 8ynUgl mærket al det sen
hævdede, al der landl!!! en
Pængsel50phold. Han nlllR- Sammenlælllngsfejl paa :SOOO Kr.
lIg skyldig i begge porhold, I en Kontrabog. Denne Paul and
sig selv 10lklarede han, ,t _ som Jensen ikke kunde bevlle
bavde væ,et Bestyrer al RIgtigheden af - fik Dommeren
MeierI sIden 1906, og al !Il at bemærke, at han Io ni
bavde Penge III Oode I
fra 1934-86 vllr Medlem al
Det oplystes, III JeOlJln I nogle
S_ A P, fordi han mente, at
Tllfll'lde havde udlaaot rel slore
var den enesle farbare Beløb IIf Mejeriets K166e uden
ud al det 1/Ikonoml5ke Uf1/lrt'. Be9tyrelsens BillIgelse. Hnn lagde
Be&æll elsen blev han al blot Sedler i Kassen med BeJa~
PartImedlemmer igen pres· benes Paslydende, men I KaØ8e~
bo~en indlerh: bao PenItene aom
t Ind I Partiet, men meldte sig .bC:tall-. Da Mejeriets Bestyrelse
1943 atler ud Under Besætte!- Ikke 1111 helte lor dlsge Posler,
I", havde han Inlet halt med elkendte Sv. Jensen at Sila mutte
Be9ættelsesmaglen al gøre, ud ban gere del.
over den Handel, der var paa· ,;Anklageren mente, at Meleliet
v; hoglørlngspllgtlg, og It denne
Ivunget Melerlet.
Pligt Helge Melerieta Vedtægler
lalel! tilbage paa Bestyreren_
A nonym e Tru8øl sbr8ve
Som Vidne lørles Mejeriets
I December 1944 blev der sendl Kasserer,
Odr.
Olut
Olesen,
Tlusclsbreve til Svend
Sundby, der lorkllrede, al Svend
og lil Mejeriets Bestyrelse,
ud
al hllls Jensen Jensen beslred Mejeriets daglige
Inden
Iratraadle sin Udgifter 02 alleverede en munedOpgelt:lse herover til Kas·
blive
et Besøg
sted
Jensen sig med
Henvøndelsen til del t y . ke
SysselIeder
Jeppesen,
Politi
fik ham til al gu med hen 111 del
tyske PolIIl. Den lyske Poli!!mester
Som Vidne i AngIverisIgleisen
Amenda spufllte, om hon hallde førlea den fængslede Ihll SysselMistanke III ntJgen og om der Ieder Lothar Jeppesen. Hin forStudenter pall Egnen. J ensen klarede, at Svend Jensen en Dag
da Sv. As, Larsen. men
al der sikke rt Ikke kunde
lom', at denne rolige,
Manel bavde
Vi har i disse Dage

ør"I,,' rn ·
MOfj(rI lo:
5ympI'1.rrtJ

mtdløll. ,t
tutlk pu
tAbtl al 11
.1 ville Itl
al Ol/!!~r,
R~f(ttH

oØl deu
har 111('"

Otctmb

met tsl
pu o'u
han hu
mIlIte J
i r yggtl
de 18
Iy.ke P
ud ve
Lotbu
fl"
d
Studen
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rolige,
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6,50
19,85
1,80
12,85
36,00

D a~en

1,38
2,90

Larsen anholdt al
til
kort ~lIer
sen havde alle r lo r
Pa de r, der vaf hans gode
bek la get elel skete , Idel han
havde ø nsket al bringe Sø nne n
Portl æd.
Anklage ren: Hvo rf or henvendle
Vagtllærnel?
vidlo te, hvordan
.
lot Vag tværnet VII
I
saa det kuMe ikke ny tte
uge Assista nce hos ba rn ,
Ank!.: De var anset lor a l være
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J _:
var jeg Ikke , del skuld e
blot heltea pea mlll, fordi jeg
havde lIæret Me dle m al Nazlet~
parllet.

S.mmen.tød
med Mejeriformenden
Ank!. ; Kom det ikk e iii
skarpl Sammenstød mellem ~m
Be!tyrelsen 1.'0 Gang hvor De
remsa;'e Trusler overl~r Bealy

fa

[aad en større Sending

Strikktp

t

hiem

--

Prima Aluminiumsstrikkepinde :
Nr. 2 1/t pr. Par
...
0,38
Nr. 3 pr, Par
. . , 0,45
Nr. 3 1/, pr. Pl r ...... _ 0,55

I

Prima Rundstrikke·
pinde:
60 cm pr. stk, •. ' •... 1,16
80 cm pr. Stk ....••... 1,20

Prima Strømpestrikkepinde
InI 15 til 30 Sre pr. SIII

Skal det "em nu? Del
Big om, al nORlc Manne .
h~~:e klaget til Pormanden,
Iger, Over, at le~ hlvde
elem uens, men POl min.
ikke utl metl Navnene
Svarede da, at nu hlvde

Karl:......Stigaard,
-_.
Vllllrgade 16 ,,

der blev

om~aaeode Im~1I

Ikke kan

8j~re

December MaanecJ 1944 liaT kom- S~I{ liliaiII: har yæfCI
mel Ul ham, heil ude MI !lIg selv BClIYrf" j 40 Aar 0/1 var
psa Grund /II el Truse18brell, Bom lor 1101 Hytdu' ved lit
han havde modlaRE'I. Por III be- JUhillClIlII, OJ;( lor blol en
rolige Jenu'n o~ give ham Be· siden btey dct pall en Genef.llcI.
1ryggelse, loreslog Jeppeaen, al aBmlin~ Ircmhævet, al Jenten
de sammen skulde gu III det været Mejeriet en god MBnd_
lyske PoUli lor allall sat Vagl VIele, at man har allkedl~tt
tid ved Mejeriet.
Det YIH 0/i:9811 elter 40 Asr. Tjene.!e. men
Lotha r Jeppesen, der lerle Ordel burde hllve lorahllnet ham
pIIa det lyske Polillkoolor, OB denne Anm~lddse. Jtllllen var ii~·;~.d'·
Studenlen~
Navn blev nævnet, ikke tysk ven tig, det
"Bf
ekono. 11'1 'Y
•
hævdede Sv. J ensen, al denne miske Grundsælnlnger I
rolige, un~e MlInd kunde der Ikke Program,
tiltalte
... ære Tale om som Brevels Op· Hensyn lil
III atgørende
ha vsmand.
AII80~nillg om
klin indgiVe! iii
Domm.: Del drejer sig om, har indset
An .. Bgniu~ om
hvorvfdl del e r Jensen, der har al høn bragie I
lIeldahta Le"at lil
fo rel aget Anmeldelsen Ul del tyske ligheder ved al nævne
Del hBr han ill:ke
inden 17 Drcbr_
Politi.
Jeppesen. Jensen bar Ikke ao- er der heller ikke lørt
Høn sagde JO
meld l noSen Ul c1t'1 lyske Politi
BrtVel,
Ank!.: Til RappOrlen har De abBolut ikke ha,.
!orklarel, at der Ikke blev nævnel og al der ikke maalle foretages
nOji!el NdVII under Besøget hos lIogel ovetfor ham. Alene derlor
bør han frilindes, Han har hen·
politimester Amenaa.
Jeppesen: De mila undskylde, vend! sig til LOlhar Jeppeaen i
Irfrl A nk].'!~er, Olen nsar Poliliet Nedtrykthed og Forvirring. og det
var denne, der lonnledlgedeAnmtl
kom~'Oer Ind I Lejren for al al ·
høre ""'5, skal del I!'aa saa slærkl. defsell loretagel.
al v! .ikke laar Tid iii al lænke
os om • .Det va r mig og ikke J enFr ifundet
sen, der vh'de Iii del lyske Politi,
og det var Ikke sil egel Skind,
Ankløger 0R For~varer fremsatte
men Me'~rlel, ~an vitde redde.
de refter alalullt:ude Indlæg og
Ank!.: Til ~hDPOtl!!n har De Svend Jensen fik hereller Tillade!6\!
forklarel. al del .,sr J ensen, der lil al fremsætte en
foretog An meldelsen.
Hlln udtalte:
Domm.: Del er Forklari ngen l
- Jeg er u&kyldig i Ank lagen.
Dag, der gælder.
D el val ikk~ j mine Tanker
D~refler
alher tes Priedelich gaa li! del IrSk!! Politi, Ol!: jeR
Heinrich Hansen (PrlIZ Han~en ) saRd~ lit Lothar Jl'pptH'n, at
,der var til Siede paa del lyske ikke sk ul()e gøre del. J l'1l ved,
Kon lor, da Anmeldelsen blev fore ~vordall end Algørelsen falder
lage I. Han forklarede, II del var I Dag, l18a vil Gud den
I
'Lothar J eppesen, der førle O rdet naar jeg bliver sliltet ov~rlor ''"
Da Sv. Jensen blev 6purgl, om l ri ~ende mig.
hlln ke ndte St udent Sv As, LarKI. 19 30, eller Særreltens længsen havde ha n s varet, a t denne Il;le Doms forhandling, laldt Domvar en fredelig ung Mand Vi dnet men, der lød pda PI ilinde lse i
kunde ikke huske, hv em der hav de begge Anklagep unkter.
bra gt Student ens Navn fr em.
Sv. J cns~n ønskede al blive $It
p aa fri Pod, men dette kunde AnProc.eduren
klageren ik ke flaa med til al Hen·
I syn til Sa gens Omlang og Karakter,
.l\f'lk!ag ercn p8?stod Sv. Je~sel' og Do m men blev appelleret til
dømt ~ H e nhold Itl Ank lajlukrl Hel. L d. Ile
'Vi ved om Sv. Je nse n - ud talte l aDa S~'en~' Jensen udlalte, al ha n
Anklageren bl. a, at han har all erede havde lidt nolt lon niedi.
'yæret en fremlræd end~.~~n~ pall ! ged e han Dom mere n' lil al be.
Eenen med ma nge
III s very ,mærh: Nogen Hell!:e n er De j o
Det skulde s~ aled.e8 være e n vel: helle r ik ke, Jens en. Vel er De eft er
begaVel og Intelllge nl !",and, VI mm Meni ng ikke ansva rlig overlor
har lor 'JII, og det hM I Jeg ogsaa Loven, men m o r II. I s k er Deres
Indtryk al_ Hou ha r været NaZIIiI Hll nd ling'l'r lo r kaslelige,
Siden 1934 m ed en ka rl Albrydelse,
•
hvorefter han indmeldte sig ig o:n.
Man nUla gao ud fra, al han har
været tys kvenlig md s li llt::1 0fz ol Nu ha' ..,i {ble Ting igefl i
deu Grund la aet de lOfs keihgc
Tcuselsb,eve. Ha n kunde have hen
ven dt sig lil Vagtværnet, m en I
Sledet gik han sammen med sin En ~od LOMMEKNIV kan o~l&a laas
Partifælle til de l tyske Politi. Alle.
HUBk den smukke Chr. X Skaal
rede i Henvendehu.:Il ligger der e n De !aHf
IVAR LYHNE
lovovertrædelse. Jeg kan ikke 2: Tænclølell
Urma/i:er 0il: Opltker
Vealerg. JJ Til 300
linde undskyldende Momenler i for 10 Ø r~
denne Sag, Med Hensyn til Un·
der81~bet mente Allkla~ercn, at
Mejerlel var bogløringspligtig, og
al Butyreren var ansvarlig
f o r I 'la re r e II pautod flilindeise lor begge Anklager og
Cykler og Symaskioer
hævdede, al Sv Jensen kun .... r
funktionær Oll ilt"e den anlivarhg:e
lor Mejeriets BøKer. Det lorekom·
mrr mig - udlalle Ponvareren
bl. a. - ulorslneligl, It Stlt•• d· .'U.I ...... lied... I
vokalen YJl rejlle Tilt.lc i denne K.......""........ ...... ' ••blF

"0

AD

======::;

u

b

Pakker

I

ægte B ronce

Rich.

"·'.n

Det var ikke Varulve _ !
Skud i O.T.·Lejren, Som viste sig
nt Være ret. USkYldige.
t:rrc.n.
lr beo
I Aftes ved IS-Tiden fik Korn_
pt,~niet af de danske Soldater I
k.
Thisted Besked fra Vngtkommnn_
arias' doren i O.T.-Lejren pau Nr. Alle
h" om, at der var blevet. affyret Skud
Le.'r en, hVorfor han onskede Forf.' nt ilila'rk
lllng, idet han jo ikke var
lit og
19 at I klar ov(>r , om der ikke var Tal e om
et rflgu!ll,! rt Overfald. I Løbet ar
, at
E:n halv Snes Minutter kom et
I at hnlvt Hundrede Mand til Stede,
kom. OmringEde Lejren og foretog en
I' e.~ Unuersogelse af mistænkelige PerSOller, men f andt ingen.
~de l
En nærmere Undersøgelse viste,
hol- at A~rsagen til Vagtkommanaorens
rbe- f :)rataaelige Handling var af mere
aget U!l'kyldig Art. Daglig afbrændes en
for Del Affald m. v. i Lejren, h vilket
ogøna var sket i Gaar, men den
nd
stærkt: Vind havde funet Bualet
til at. blusse op igen, da der tilfældigvis var kommet en Del Patronel' flled i Baalet, varede det ikke
længe, for Skudene dronede. Dertil 1<.om, at. en eller anden hnvde
i:lnet. fnt. i en Spnengblyant og sat.
for den i Funktion, og den gik ved et.
Ja,t Tilfælde a f ogsna ved IS-Tiden,
at saa ult havde forIIvoret sig om at
an- bcn~d(> Vagterne en Overraskelse.
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Svend Jensen
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Tysk Civiladministration
i Amerikanernes Zone,

R" tter. randt ikke, a t hnn kunde t-lm rres fo r Anj(iveri. - jensen var ikke pligtig til ut fere But{er og kunde lkke s traffes for
uogen Lol'ove rtrædelse. _ Frlfind"lstn beted Ikke Lesln.ddse.
i.!t·t Snnd J eltS('n 8kal 8idde fængslet til der er faldd endeUg
Dom i Sag,,"-

Indføl'es fm I. J a nuar, men Amerik anerne opno t holder Kont rollen.

-

L o II d o n. Mandag. Den ameTlkanske ErterretningstJeneste i
Tyskland meddeler:
De ameriknnske lIhllt.u:>rmvn.
digheder i Tyskland vil den' L
Januar OH!rgive hele Civiladminlstrntionen i den amerikanske
BesæUelseszone inclUSlve de hOJeste Provinsndministrntionskontorer til TyskeIJH~. De amerikan-

Særrellen, der hidtil vel hlU" beo Ill'handlet den Sng, der var rejst
~aa
hnndlct 40--00 Sager i Amlel af· mod nlV. Mejeribestyrer Svend
sngde i GMr sin anden Frifi~del Jl'nlen Sundby. Retsmødet, der
bl Stadighed oven'æredes af 20
!Ie~dom OK den fOMlte Frifinde!_ 30 Mennesker, deraf m.an~ fra
F'~f~om. denne Ret har afsagt i
S.mdby, var Ikke uden en vis ln1 f\ISted Politikreds.
Dommen ltl""eS6e, og det var med den slor('lldt KJ. 19,40 i Aftes efter al ~te Spænding, at man afventede
Rtlten siden KJ. ClI, 1 1.80 havde D<lmmen, der som næ\"llt lod paa
l'lIre Frifindelse for beg~ de
1J,aasigtede Forhold. Svend.hmsen bltv dog ikke sal pM (ri Fod,
Ilkt TiJlæget til Retsplejclo"en
s:~r, nt LuslRdelse ikke kan ske.
8<\11 længe der kan paa..mke~ hnw
•
Anklageren gjorde i detle TIIh'lde Indtager StR.tsa(h'okalen
~nmm(' Standpunkt :;om Anklage1"('11 i Gaar, kan der godt gan !!-3
Ma8ol!der, inden Sagen kommer
f..,r LP..nds.relten, I hvilket TidsI\'m Jensen ml\&. sidde fængslet.
Den "''Imlede rærdi t'r 220 MiII. Kr. - Husland faar de 7
11\ is del ikke (orinden sker ÆnFal)l;ker,
ttl'nger I Lon!n. Med delte for
GJ(' lod Fon\·areren. Landsrets~orer Rasmussen. i Gaar DomKuglelejefabrik
i
Sdtw('infurt
n e I I i n. TIrsdag. Det alliereI(lt'ren afsige ('n Kendelse om
T
dl' Kontrolmad for TY:lklnnd har skal deles mellem Sovjetunionen, f'n .. t.aat Fl\'ngsbna- for om muligt
IllIll ~lt !-t. ;\lude l GMr truffet Polpn og andre Allierede, Blandt til sir. Tid at kræ\'e sin Klient
BI' lutninK om Fordelingen af de kendte Fflhriker, der skal (or- Jcp.ladt under Sagen,
Maskinparkrn fra 30 tyske Fa- delt·!!. kall nævnes KrUI)))!! metalbriker til en ~unlet Va'nli ar 222 hlrglske Fabnk i Ruhr, der gaar
Tllta]('n,
~IJll. Mnrk
JUUL RepnmtionRkon- til RUlIland OR' Polen, og Blohm
Som Domsnuend ha"de Do!":\tof>n, 7 1'lIhrJk('l" tild('I('R SovJet- & VOII& SkibS\'ll'rflet i Hamborg,
lner 110lm, Vellt('r\"ig, I GMr 1\lt·
unionl'll, m('ll~ 28 RkJlI fordele!! d"r ,aAr til de ovnge Allierede.
tl'.magpr R. h.lrkcgaarU III ArkiIIln",11 dl' .lVriR'(' AlIIen1:le, fo~ll
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"r:e' er j .1 g Ml',
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de bIne ~l'~ngt , '4uftl'n ,Jeg
.'
" ' . t t I Ue' J 01,)""
mf' ff('m, ml'n rid \-.U- blot l'll lu- ;'(·'-11(' Ihn . ulld. O) hSl>. ,.t
[ n'lol mIg" JnsrrnUnl!". [ur!.8nttc
S, end JeM!'n men der Hlr ~lIm JUI';(' og Ikke nogen [orhlommnl " n h:wd' 12'11 h.r. ti/gode af n
o
• n. IJ, _ , . !r \'ldr.
bek ndt.
,
tlJ,g et &5t\'rtJst'smP.d/t'm
og Tru~,'l.
II
"
fifl"\' And!'lshn~'fre, cl!'r havde
l/,'r vc!C'dc 1'0", ud [ru !lfe1en
d "
FOlrt.Lning:...WLng"en indE>nfor
[ol:!et samm DreL fonnande~
l)'lrll hlnde ikke haft Spor Ke!ld- m;rglin
:'tfeJenet.
fik 1\)& lOm s."JKl!n, kom ned til
kab til, hvem der ba"d' :Wle'
re
m'" og \l drofk'<le Sag(>n 1&f(
)far behandlede del'p.-u( Ankln.- Pf)tI>~:ud dier LIa!! 02" mente, • "t
Sill.de lli h:lm, nt JeR" ikke hal'de yens alldet Punb't, Rt'gnskaoor- .Best\'1'('1 J('n~n mllnlte hdte for t ont'r. T
fyI:jte l (
l~~.nkt at gare noget \"ed s.'lgCn .
hvol" Anklageren oplæ~te de C:C't Det ,ar )Iejerict u\'e.,lkotnkOl"5len :
m:"'D Ims Bestyrcl.>en forlnngte tI' He\'isionsbereLmnger, drr fo- fhendl'
, t ge Pr .• 1.
(~t, \'ilde ]eg taKe mm Afsked,
I"pl~. Efter den fomte, der var
get.
.o..r bIer Ikke truf[eL nogen Af- ;fBcetaget af De danske )(ej(!llers
Forkl,lrin~
I
:Uod..'ilnd
mt'd
ble. Dagen efter \'nr Jeg J TIII- l'æUl'wrglUlisation, udviste HegnDet er
PolitinIpporten.
,11'<1 og hill'dc Bre\'ct j Lommt'n, :*lloot et Underskud Jlan 15,023
fr.ede ~
.D:l jeg havde et K\'III1crslid bl- Kl" idet miUi gjorde OIJmlcrkgom
"Sys'!;ellcdl'r" Lothnr Jeppesen, : en S!l.3dn.n
O\'ers, gik Jeg" op til S.vs~clledel" '.lUl. a! Regnskabet var fort efter p. t, Thisted Arn'st, kom med ~'n mod t'ell E
l.Illhar JCPp!lIIf'1l og viste ham 8.",1 g,lmmeldags PrincilJllCr, at fildende Forklnrin2", der gik ud I ]{jemmefl
Erevel. Han mente ikke, del' vur Oll Ikke var let at 11M til det helt r,m, /It .Jc.>nscn lun Dag \"nr kom·
anden Udn!) und at gllll til Po- :-igtige Hesultat, Pau Fol'S\'lU"C- meL hi hum I noget nedtrykt Tlllitiet m~d del.
og havde vist hum Bren~t.
hilS
Anmodning
reviderede
AlIklng-(>rcn' Jlnn ~i~el', nt De stUt.'II'uwnseret Revisor MudRen,
fIk JCllsen til nt f(lltre med
vilde haw I1nm med til dl.'t tyske l,~'kobjllg, derefter Hcgnaiullwrtyske Politi, h\'(lr hnn foP"JJtj,
Sagt'lI. dn Jt!IISt'1l Ikke
Ilt' og fandt ud nf, ni der, ru' et
.
T\'~kerne
havde
J, N(>j Dn hun mCVlIMe Poli- Fndel"skud P:L::I 7,799 Kr., Idet
!.",·t, IIngdr> jeg. nt det V(IJ" vist ik- linn om Itrgflsk..'ll)('t sagde, :lt dl'r :'.Iur!rt, (1m
htn-dt' :'\listank, \"D rd, hvortil Imn HVIIl"ede, at vllr er) ho]/.'st uheldig Tekruk nl('d
~: til IlOK\'n, men .I[n~cn hn\de
Ba.ade nl('(
j, 'II! Jeg viJdf', kund/.' han og nog- Cl1rckudstcclclsell, og at det ikke
.l.! 8lwt, Ilt hall 1kkl"
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le Kammenlier kommr ud [ar flt nlr let nt hellfore Under:.kud"t f( I at 11IIgin' nOJtl.'Il, h\oreft
t'n Rf.b~,
• 'n1l Valrt wd :-.rejlmet. H~uH,,_ til lI('get bestemt Tlds..'lf>lnit" ;U:~ 'f.VIi!;,,'n{ ('fter Yidn~
Fork},,.....,L,...:
1< l b!e\', .'11 jc>, [ul!rtl' med IInm hndr {orgll'\'es efterlyst en t~on lil'~ h:\\'c](,' ~IJUn~t ,11>1I1«'n, o 11 han
t.! ri t tysk~ I'ohll, der fik HI'e- lnlkt mcllf>l1I :'IIeJrnl't og ~'"ly- h'lIdt" ('n f'tud"Tlt ,. ,d d t 0Jr d
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Inr Ikke ført ind i BlIgf'r1Je, og
MeJ Hiets og Mcjcribcllt.yrl·"/1'
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Bøger.

Vfutteligt, at Befityrelsen rejser
en saadan Anklage!
Forsvareren, LnndsretMngfører
(Fortaat fra Side 2).
H. a 8 m u 8 s e n kncvcclc .Jensen
rure frifundet for beggc Forhold.
o -,.v Jensen ikke Studentens 11,m
hævdccle, at Jensen var
Pe"
Navn?
Funktionær i Mejeriet. og hverFritz: II il n s e n, Iigelede8 p. T. ken han eller Mejeriet havde
Thisted An'C5t, havde overværet Pligt til at føre Bøgcr. Jeg fmde to lIfrends ,samtn1e med det ty- der det uforsvwcligt, at Statsadske Politi og forklarede, at Jen- vokaten rejser TiltaIc pM dette
8(0 hnvde været meget nedtrykt.
Spo,gsmaal, men det skyldcs jo
11nn kunde godt huske, at der rook den Tendens, man er mde
JIf1vde været talt om Studenter, paR.. En Sag sla.as stort op, J,Ian
men kuode ikke huske, om Jen- h<'gynder med Undel'8læb, og da
sen havde opgivet Navnet paa dette ikke kan gennemføres, reJLnrsen. Hnn havde i hvert Fald 8(·S der TiltsJe paa et Bipunkt for
!-.'1gt, at vedkom'!1ende Student
lit Sagen ikke helt skal falde til
lkke kunde havc gJort noget san- Jorden. Sigtelsen for Underslæb.
dant. Det var iovrigt hans Ind- burdE' aldrig være rejst. Det har
tryk at de to Mænd var kommet kun voldt Besvær og belydelige
for at f M snt Vagt ved Mejeriet Urfgifter. Sigtelsen har vist sig
for at. undgna eventuelle Spræng- :tt være helt forkert, og det er
ninger.
ufatteligt, at Bestyrelsen har
_
Derefter skulde Mejeriets kUMet rejse denne AnkInge.
r. nnand, Forp.'1gter Steen FibiForsvareren gennemgik videre.
,ger Øland", have været ført som
Yla'n~, men ~ var indkaldt for hvor god en Mand Svend Jensen
S('nt og var Ikke nsaet frem fra havde været for Mejeriet og forI<øbenhøVJl, hvorefter dette Vid- talte, hvorledes han var blevet
hyldet ved flere Lejligheder, paa
Dcudangn blev frafaldet.
hvilken Baggl'und han heller ikke ferstod Tiltalen i Pengesporgsproceduren.
maalet. Lad være, at man ruskeL a r s e n krævede diR'er Svend Jensen efter næst\!:n
Lrsagf.
Svend Jensen dømt efter Ankla- 40 Aars Tjeneste, men at gaa bl
geskriftet. Han fremhævede, at at i!1dgive en Anmeldelse om UnJenscll vllr en velbegavet og in- derslæb, burde Jensen have vætidigent Mand, der første Gang re. skannet for. Det skyldes jo
bavde meldt sig j Nazistpartiet l imidlertid det politiske Modsætlfl34 og pall. Forhsand var indstil- ningsforhold, der opstod mellem
Jtt pan at være tyskvenlig, hvil- Jensen og en Del af Befolkninken 11'dstiJling ogsaa mas væl e gcn. Jensen er en Mand. der alGrunden til de Tru.selsbreve, han tId har været efter Nyt. lIan har
fik. Svend Jensen talte med For- været Foregangsmand plta flere
rnf.JIcen, men der blev ikke truf- vmmader, bl. a. indenfor Bi- og
let Aftale om at henvende sig Lil Kaninavlen ! Han var med i JAK
nogen Myndighed. Han gjorde nl- .iR derfra og Ul DNSAP er der
Ugevp! noget, men henvendte sig ikke noget langt Skridt, og der
ikke til Vagtværnet, der skulde Er ikke Tale om Tyskvenlighed.
Uge Rig af den Slags Sager, da
-"Ta!eren afviste ligeledes Sigtelhan havde en Mistanke om, aL
Fommnden var med i Modstands- sen fOI" Angiveri. Det afgorende
oovægelsen, hvorfor han ikke er. con Jensen burde have indset,
at Opgivelsen :u Studentens
mt>nle. det kunde nytte noget. I
Stooet for tiJ danske Myndighe- Navn kunde fore Ul Besva'rligder gik han derefter til lyske hl'der fol' denne, og del el' der ikJ.iynd!1I'hcder. Han gik til Lolhnr ko Tal!l om. Alene af den G nmd
JfpP"scn, der m1Ul8ke nok er den bor hun frifindes. Jensen gik ikegentlige Ophavsmand Lil Ideen hU til Tyskeme for nL fan nogen
(.1m ut go.a Lil Tyskerne, men Sv. anholdt. Der kan allerhoJest foJf'np,en gik med og deL alene er rel'gge en uagtsom linnelling
fOn Uvertm.>delse af Stratfelovølil- som ikke Cl' slraflml'. Jl'nSl'll l'l"
la'guts Par. 13, hvad Jensen ikke , DfU: selv klar over. nt han har
~r tiltalt for, men som kan anven- banret sig dumt ad, men han hnr
h'molet i For\'iI-ring.
t:u. om RetLen ikke vil anvende

Svend

Dommen.
Derpaa trak Retten 8ig tilbage
let' al volcre. Klokken var nogle
~1.nutter over 19, og godt en
halv Timestid efter faldt DomffiE'D om Frifmdelse. Jensen skal
lo(ota1e 150 Kr. ul saavel Forsvarpr som Anklager, mcclens 7~
Kr. skal uirede~ af det offenUi-

.".

-'leget forkastelige Handlinger.
Svend J e n s e n havde øjenE:) nlig regnet med at kunne komme ud men Dommerens Kendelse
gIk h~m imod. hvortil han bemærkede, at han syntes godt ban
kunde komme ud, da han havde
bdt nok i denne Sag.
Dommeren bemærkede hertil:
De skal ikke gøre Dem til en Helgen. Selvom De ikke ~fter Ret.ens Mening er ansvarlig for 1.1;
,(n, er det meget forkastelige
Hand!inger. De har begaaet.

8 Fanger brudt ud
• Esbjerg.
I
Havde :rmn't en 3 lieter lang

I

(tang-.

I
e r g, Tir.;dag. Yed )lid-

E sbj
nntstid er l:l Fanger brudt ud
fra BarakJejnm i lIaraldggnde i
Esbjerg, hvor en Række Arreslanter er isolt'rl-de. De har gravet en 3 !\tt't~'r lang Gang under
el Plankcvu'rk og under Plgtraa~
den og har dCl"\l>d kunnet hane
sig \'eJ ud l t'n na'rliIr~ndt.' HaH'.
Flrgtningcne er alle Folk.
der l)igtes for nl have været ly!:.ke lInnndhUlIt\'n', OT.-Folk. og
lign. En ai dl' flyglede E'r a11l'~de i ~1l1r1.l"('s fnngd i sit Hjem
i

E~hjerg.

Forlang
de

da.nsk~

Yartr boa

Ha.ndl~nd~

I

ldlryl<
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Landb rug udlLvert!s pal! Land_
m a ndshotdiet Lørdag d en 15. Dec.
Kl . 1~-16 .
..
KornnlBvnet ..

f lORer

en

Hjem og
rafdelinger

andt PoloIvlsbilledef

Hjemmeværnsmødet.

Undertegnede foreninger opIordrer sine Medlemmer til at give
Søsh.ende,
Møde i Thiated Realskoles Gym(fnsen, og nastiksal Torsdag den 13. ds. KI.
~ for slor
illinger.

20 til del al Nordlhy Hjemme[r del me- værnslorening Bverterede Møde.
:der fødes
Thisled Sporls.kydeklub.
~ en Bror,
i Kampene
Thisled Skyltekred •.
l AIdelIng
ThIsled Arnis Skyllet.rening. "U

f"~~nK:~;

en Kam -

nmark

Gymnastik til
Idrætsmærket
Mænd:
da. Kl. 9

S()nda~

arie, Jen- l østre Skole. Oymu811likeal.

den 16.

,..,

lys I
00 Lm

_ _ _.. ·.-.-_.___ v __ ~. - . · ...

-"-.·. -''----!'i"f

"'''''''

.......
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lLun var el reni lorberedende Møde. dag
blov Sagen ilLlle drøltet yderligere. 31.
Fart
•

ErI/og Madseos Tyskergrise.
Husmand Erling Madsen, Lynll8,
blev for en Tid siden idømt 40
Dages Fængsel for Opkøb al Svin
til Ty.kerne. I Oaar stc:>d Odr.
Chr. Sørensen, V-slerlund, Vognmand Mar. Jensen, Lyngs, Oll Husmand Palmer Kanstrup, Ulsted,
ved Relten i Veslervig lillalt lor at
have solgt Svin til Erling Mad_en .
De hævdede alle, at de ikke vidste.
al Svinene skulde videresælges Iii
Tyskerne. Chr. Sørensen blev lrifundel, mens Vognm.Jensen idømles en Bøde al 200 Kr. og skal
tilbagebetale 19 Kr. Folmer Kanstrup idømles 50 Kr. i Bøde og
skal tilbsgebetale 85 Kr. Tillige
skal de betale Sagens Omkoalninger.
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L_ngere Aebnlnglltld pee Post.
I'orh
kontoret i Anledning
Byre
ef Julen.

Postkontoret i Thisted meddeler, al mBa
Kontorti 1en fro den 17. til den 22. ds. Jægg
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Heftestraf for Tobakshandel.
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Knud Henning Sørensen, Get- og d
trup, idømtes i Gaar ved Retten i sat i
Vestervig 20 Dages Helte lor OpEr
køb al Cigaretpapir og Tobak, bl .
a. Ira en tysk Soldat, og lor at Hvis
saaled
have videresolgt det til Overpriser.
Hans ulovlige Fortjenest!', 461 Kr., lorstal
sellerI
blev konliskerel.
større
bliver
Mange Nylndmeldelser
er 08
i Tbisted Borgerskole.
komm
Der var i forgaars Indskrivning 8kuld~
til Borgerskolen i Thisted. Vice- Byraa l
Ikoleinspeklør
B a n g 8 El a a r d Byraa l
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Hjemmeværn.
Om dette Emn e Foredrag af JournBIi~t I{nud D a m g Ba r d, København.
Toredag d. 13. d .. KJ. 20 i Thl.t.d Real.kot•• Gvmna.tik•• I. Poredraget ledsages af TonetUma-Opta .. e'ser rra det svenske Hjemmeværn

samt Optageiler fra danske Terrænsports-0veller og lign. Entre: 50 øre.
Alle Interesserede har Adgang, specielt indbydes Skytteforeningernes, Terrænsportsforeningenl og Soldaterforeningernes Medlemmer.
4184
Nordthy Hlemme• • rnaforenlntJo
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I)('slægl (' l
med Frihedskampen
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tis ikke sagt, at Besrt:'ttt!lsens iIleg,l;e Folk VII have nogen Eneret
pall Bevægelsen. Tværtimod. Det
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Edith Ch

bIne en folkelig Bevægelse, san
bred som muligt og med Plads
f or alle, der vil gore en Indsats_
A -beJdet e r end nu k un paa det
10rst e Stndium, men er allerede i
{,od Vækst . Overalt moder Tanken s t or Interesse. og OgB8A I
Thi:-:ted Amt regner mnn med
mange Medlemmer, Den F1lms- og l\1orømg ,
Foredragsaften Nordthy H j emhard Cb
meværnsforening Torsdag Mten
lIummelø
Kl. 20 har arrangeret pna This ted
Egon Slo'
ilealskole for alle interesserede
sen 'i5, A
fra alle Kredse, og man vil ved
St.effe nse
denne Lejlighed fan a t hore et
sen 73,
FOTf';;Irag om Hjemmeværn, lige-sen 70,
~om der vd blive vist s pecielle
Chri stem
svenake TIjemmeværnsfi lm
og
s tensen
dan ~ke TerrænsportsfiJm, ikke alHans Lal
mmdelige Smalfilm, men Tone>en 64,
film. Der vil blive a.1.bnet Adgang
for hteresserede Tilhørere til at bert M
mdmelde sig i Hjemmeværnsfor- 59,8.
Ved et
eningen; Selvom mange Problej ller
endnu ikke er klaret i bragte J
Sporgsmaalet om Hjemmeværnet. en LYk"i
kan del' allerede tages fat nu og n e og op
" il blive taget fat, san H jemme- s..-c tte, -!
"ælnet til s in Tid hurtigt kan ældrene
bhve en F a ktor i F orsva rsberedskabet,
Stikkeren Dybdahl Andersen

overført til Thisted. Arrest.
Peter Dybdahl Andersen, "Dodens Overmand", som han ka1dte
s ig i et Brev til sin K:-eres te, er
DU blevet OVCrfOlt til Arres t en i
Thisted, idet hans Sag s kal paa-

dommes her, Det vu hus kes, at
Dybdahl, der tidligel'e var Bogtrykker i Viborg, f M Dage efter
Kapitulationen blev anholdt af
Modstandsbevægelsen, H an val'
ansat hos Gestnpo og dettes Medhjælper. Han blev senere overfmi. til Vlborg og hal' en Tid været allieret Krigsfange.
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1\lcjcriblostyrer Svend Jensen.
der jo er en kendt Mand her paa

Egnen, var imødeset med den rurulles op
(ol'største Interesse. Det viser
nIene den Tilstromning, der var
af interessere til selve Retsmo- ØpIUOOe i
det, idet det var de fleste Tilhl)- den gno
l"cre, der endnu her i Byen har .. Sck!ldn~
været til disse SærretsSRger, Olen Joo E. ~
derlil komnier, at "ThisLed Amts- kude Fai
avis" l Lobet af Eftemiddagen og ~tteren
Aftenen havde et Utal nf Opring-

ninger fro Folk, som ollskede at
\'ide Dommen.
Mange Mennesker vil uden
Tvivl ef tur Dommen spørge, hvur
fOl Jensen nu har siddet fæng!>-
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Hjemmeværn.
Om dette Emne Foredrag af Journalist Knud Damgaal' d,
Købenllavn, Torsdag den 13. ds. Kl. 20 i Thisted Realskoles Gymnastiksal. - Foredraget ledsages af Tonefibns-OptageIser fra det
svenske Hj emme værn samt Optagelser fra danske Ten-ænsportsØvelser og lign. - Entre: 50 øre.
Alle interesserede har Adgang, specielt indbydes Skytteforeningernes, Terrænsportsforeningernes og Soldaterforeningernes
Medlemmer_

Nordthy Hjemmeværnsforening.
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Chr. Torstensen
Telf. 202
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og Pergamentskærme
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BY@
Vand i OIietromlen.
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or
.,.
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Sl or Tyve ri.
Hæleriseg
for Rettea IVes lervir.

l

Ved Rellen i Vealervig er
ind ledet Poru nde ra oReJie i en meget ~n
indvikiel og om lal!t:nde Seg, hvor sil:
un der 7 ? en;o ner, nemlig Ar bejdsnl and H olg er Andersen, Helligkilde,
Hø
Ch a ullør Kr. H oelgaa rd, Ugle v,
p isk er S v. Aage Han,e n,

Her/ul Hansen, al/e Od desun d
No rd, sa ml l. e l malrO~ Lud", Reinh ardt, København, er til'alt for
Tyveri, Hæleri o~ ulo vligt Sa lj;!, og Lo

Anderøen og Svend Aage Ha nsen
endvidere lor al have 'ræ ng! aig
ind ved et Idræt s bal paa
Kro, hvor d et kom HI S lagøm88 1.
Holger An dersen be næglede al
have givel Anledn ing lil Vold somhed er ved Ba lle l. Derimod erken dte han al høve købt JOO Liter
Sola rol ie lor de Mærke r, der
tild ell ham Iii hans Moto rbaad . Del
var ogsas ham, der m ed en Ha andpumpe havd e pump et Olie at en

Tank, 'i1h. Entreprenør Sørenaen, j" 1
Slø
Oddesund, mens H'Jelgaard
Vagt. Olien solgte de til Ha lvor
Jensen, Struer, lor 400 Kr. H3n al d
og HoeJgaard havde ogsaa sljaalet gUI
.'øll
3 Kasser Sukker og noget Plæak No.
fra Tolkene ved O T. Vsrerne var lek
anbragl i en Tjærelende, d er skuld e
.endes lil Tyakland. Flæsket var Pro
fordærvet, men fa Kaller Sukker
sk e
blev Bolgt fil Værten paa Sligaardø . d '
e
Hotel i Struer for Spiritus. End- '"
Ko
videre havde han og Hoelgaard
sfjulet to Bildæk fra el Skur ved Han
Tils l
Oddesund,
dalel
Sv. Aa.ll'e Hansen tilllod sin An·
bevil
d~1 i Olietyveriet. Han havde faset
260 Kr. for al hjælpe iii .aml 40
Død
liler Olie, som han solgte lor en
P
KasseØl. Han havde agna hjulpet
e•
til med af fylde Vand i Tromlerne er ,
og aælge dem lil Holm Jensen Lara
lom Olie.
pa.
bre
Hoelgaard, Orls Nielsen,
Hansen og Ludv. Reinhardt ophol- Sløj
Lar
dtr sig iUe mere her paa Egnen. Tjen
•
Retten skal nu le al laa alle Sa- ring
gens TrUde udredet.
r

Løbske Viodmotorer.
HOlOdr. Lari Munk
Hillel8lev, løb en Vindmolar i
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ordnet ved N. Oammelgaard, Ydby. Juleløbe,
Juletl'"æte1

Thisted.
, i Thi·

r ikke

at
~ ældende
Orunden
Jejer kun
esserede
By og
ker Thi·
ioren'ng,

KviHering.
Mod taget fra Byens tre Dagblade
Over8kudet fra Opførel8en af Marinerevyen fra Hansted Søndag 9. Decbr.
1946 i Thisted Teatersal Kr. 950,55 til
Julevelgørenheden .:
THISTED, den 13. December 1945.

For FællesrBadet for Velgørenhed:
Chr. Nørgasrd, _
Kasserer.

dag og Soldater i RelleD.
ngsskue
En Løjtnant, der er tjenstgørende
og hen·
I Thisted, idømtes i Oaar ved RetIt møde
or at se ten 10 Dages Helte lor at have
.snotlede
Belalingsmænd"
sagt
els bed·
om
sine
Kolleger.
r er ud·
- To menige Soldater fik 40
Dag.. Fængsel betinget i 2 Aar
Igen - lor al have taget et Par tyske Ge·
r m. v. værer.
• armgs·
lurligvis Smørnoteringen
'
Skuer
var i Dag 3,89.
der de
Sidste Uges Noterin var 3,89.
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59,8. Thisted, blev standset.
Jobs.

nrng HJemmeværn.mødet I ThIsted •
illede I Aften Kl. 20 afholdes paa Thisted

I

•

Realskole et Møde angaBende Opret·
tak· telsen af Hjemmeværnsloreninger, hvis
ban Opgave skal være at danne Hiemme·
e/ds, værn. der eventuelt kan indgaa som
isse Led ' i den nye Forsvarsordning, som
mer· vil komme. Der holdes Foredrag om
'dthy Hjemmeværn, Ifgeøom der vil blive vist
Isen, sp&cfelle svenske Hjemmeværnsfilm og
efter danske Terrænsportsfilm, Ikke almin·
en. dellg Smalfilm, men Tonefilm.

~.

Be·
som
tors'
den,
Idne
lens
ule·
Ir .

0.1

...

Alle

EjendomShandel.
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Boelsmand P. Hilligsø, øSønder. for
gaard" i Ginnerup, har solgt sin d.
Ejendom, Areal 21 Tdr. Bygsdl., ren
Iii iOdr. Ingv. Petersen, Helligsø, trol
lor 39,500 Kr. Besætning, Avl og det
Inventar medfølger. Overtagelsen
sker IS. Dpcember. Handelen er
~

~
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_
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:rive- Der var 43,000 Landminer

ved Hansted.
De lyske Minører i Danmark
har nu iall Ijernet t ,389,000 Land·
Ollner. Af disse I"." 3~~.?0 . m~~·
lem Hvide Sande og Klilmøller,
43,000 i H"nsledomra"del åg
11;~ 65,000 mellem VigsØ
Blokhus,
' Ief~ 1~_.Tysk:re d.!!'b~es . ved Oplag.
i H. ningen, men ingen Danskere.

um·
bog,
e~Fci
Der.
elhe
[6,5,

lenf

-og

en. Tvangsauktionen blev standset.
5.5,
Den iii i Oaar berammede
~id. Tvangsauktion over Jens Chr.
lert Jensens Bjendom, Nr. Alle 69,
1,8. Thisted, blev standset.
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Del skil blive buske!.
,
Ctulllensen
Vi bal _",HIlltl delll baft!
I 7'1 K.
HummetibIt ,
'J
ID~IIIfg'
SIOlh, 75,2.
I der eller Sigende BIi!°n 75 A,II Sin
SlIlrd. es l'k~dllll al ",lue Per- ','.D~r SI~lIenll!'n. 7'
,"rrr b eve
-nm var m~d 111 c
73 JenS W
00· dem ~ ..
ioner,
I 'Scnktkauer paa lenSen. 70 J C, Jel
II nedbryde o
Ilds Oli del Jens,cn,
'
Her
Cbrislen.en,69,
I
Hansibolm HIlI'nrp al~ndSi"lde.
69- D.gny
\'ar sel",relgellg O:5~e udlare, og
lilli Arbejde ., li U
,
~:~s Lautldsen, 6t
It I slrllU 'ndrøm me , a. tell
.. Inge LaurId
B •
le&:! s a ti lU at uansportere Tøm' sen,'
Madsen,
61,5,
v
",af elroe
kunde
fra Havnepl.d&en,
Vl!d Kalll!bOrde"t
mer" mig al naar man bekender
læn de lud der maaske dømmes Hansen de unge e
Resultaternl!.
~~::r ~n aoden Pau gIa f, 111111 Slul- ul ddem
at fortsæl j
len ikke blev su baard.
Arbejdsmand et
Nu ved vi sea ikke, hvad Land- kede Johs. Hans
,om den Oaof!: boede
bllvde afgivet Jo
mten,
Id'
"n'
l HanSIe"d, vil buske, or e var mændl!ne! BeHI, 5
Io HgesU lands~kaJeligt. da der ea ogsIII kunde være
BjendOm me , som stod med AI- arbejdet. Porman
nen tilbajltlendle grøde, blev gennempleje"1 med
p'0d Ntdlægg d · Kabelgreller , Pigtraadsspærrlllger i Husmllndskreds, r
I Skole Ol! 00' LSbellrave og all muligt, uden a læste en portælll
'Stilling lil Sagen, der blev givet d~m sa..! mege"1 som var der 5an~lege
~olepJ.n lor hde el Ord derlor l ferste Omgang.
lær dig.
S len del nu var State"n e"lIer pri. RedO Kors ..,1
Rnde Karl I Tbiel
lien og Købrn. v~e Ejere del gik ud over, var
Ilpsr, lUgle om Handlinl!e~ vel lige skadelig, ~~ "tddelse af et PS!!
ritring al Sol· StIIten bar vel ikke. me"re Rel I bortl..ddel til Po"'!
Hjælpearbejde. M
L Dagen pr. Mand
al bu,.1te e"Dd den prlVale" El er·
Vestelgade 22, hyor
Men bvad skal vi Arbejdere sU Varer kEn tllge. I
buske? Ja, vi skal buske pli, al Nitlegl!vh:lt er pal
vi arbejdede ved Hanstholmhavn, Indkob, og Udlræl
~der Lars J e o' bvor der var mere end Arbel~e
~emmet i Thisted, nok al udføre. Og vi skal aldrig Morgen.
rslen 86 Au gl. I!lemme al vi deo l4. N ovember Fjerkra:ka ario g
ca. Ire Asr boel 1940 biev udle verel til Tyskerne
Pjerkrækll8rinf
emmet, ol! HeJ· ul al udføre aU del, der nu skal
sled pleler sæ~
senere Tid værel blive busket.
Nu ved vi Jo 5118 ikke, bvor- være besegt a ~
g Aarræklle har
• i Toldvæsenel& •• d es Overskriften skal fortolkes Anlal Menneske
lAarhus og Hjor af Hensyn til Stra eu d ma~ "n, , nu end kan væ~,
allog~n al møde den I
i Thisled. Han om det skal være I Form
"
Plytlig Mand med Beskll'ltigefse indenfor en særlig Kreds af Men~
',t Interesse nll Arbeldsplllds, elle"r vi sklll føres 1 Land, Delle P~
var ,Ior, I 1944 Skranken.
sted Arnis PI
<.'A
der lørslkomm
il Æresmedlem i
Men lor at "ems k)'n d e .:»l2en
forening, elter lor OIientli,heden. er vi, som har Søndag arrang
! Aar havde nydt
.
t
S ke i Thisted, gem
Arbejdel
med
dlP.e
æn • stiller iii Publl
~Iemgsta!).
kasser, villige lil al tn~lykke ,vole
~\' I 1935 Enlle Navne i Oa$!spressen, llEllel D lur" op en III de
ingen Born i som o1ierilyllede ae, vilgore del Skue I, bvor 00
samme. Og jeR VII samhdlg gare sle Høns, Due
ns e n, Hvidbjer~, opmærksom pas, al det ikke var stille!.
~ ved Døden b3 et Krav Ira tYlk Side, da VI, lom
Dellykkede!
var hun Hus- sladi!!væk ikal hUlkes. blev Jage"1 trods Poderval
Broder i Hellig- Ira Hamen til Tyskerne 3 il 4 _ al gennem I.
ede ved dennes Gange, men vi lik Besked pas~ al skuer, men de!
vid bjerg.
vi ak ul de jo bygge H avn. T il 81dst ikke. undgaa~ ~
mg kendle Mænd, vaig ie vi Io Arbejdere. som Rik lil kvahlelsmæ!!sl
g a a r d, Uglev, Havnens Led else og øn s kede en d aarlige Arbel
af et HjerteslaRI Udtalelse, hvsd Meningen var, og Honering pas
~ ellerlader siV Svarel blev, al v, kunde gu til slaar nu et 51
forn.
vorl Arbejde, indtil vi Iik nærmere arbelde for PI
[Ir i Ire Perioder Ord/e, og del s kele alluK den 14, (teste Besæln!
lerg-Odby Sogne- November
Udv idelse og
ange andre TiINu kommer SpørQ,maalet SI i!' saa der er al
Ha'lde nogen Rel, HølRe dansk e mange Menn
Love, og ka n man være Rode da der er
danske SIIII'borgere, og samtidig s;!:ennemgaa
Phonil" : Andespil udlevere 15 a 20 d~ n ske Albejdtre Sk uet er det
lIklLlb.
Iii drn lyske V æ r nema~f og SJ8, sled , idel de
, olellel. AndeBpil I nu r K ri g~ n er sluUe t, udtolie sig anmeldt over
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r
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4

rar

r
f

8aforenln~.

om, e t de s kal blive husket, da 220 M de
en! Gymll8Bl iks81: O'hrr. jo udmær ket godt viSIt', at t an c .;'r domin
I Hjemmeværndor- VI blev udle v eret iii al udføre kun nere, me D

lan du kadeligt Arbe jde, enten SBa linl repræse
I: . NI Mæ.nd",
det var ved Sæ nke kUlt'. Lobeg ravl.' der mange
t : , Und t r de evige eller KanonSlilIinge r ka n jo være Der er ualmi
lige meget.
Duer og e nk
Vi ,,"sker denne Sag l1 n d cr 59 ~1
S ku el alh
li l Bunds og huber, al D'h tf. er Lan dma nds h
e ved Skjold.
indSllllel paa d et 81mm e
ub n er Ler
Nu mas det j o iU: e mi l lo nl"~' Ki lO F'orm
Ig. Pige, DI Uer al ! vi er ikke udt' ell er at tilsmudse gen R: 8Ir O
kJoldborg, !.:llev I : nogtn, m en en hver ,k,1 have LejBedømmelse
~n tæl ved S" jo ld"IiRh ed lil.' rf' n!e ai!t!, og dem ,
ben pea B Ue
en LUIbil tilh , d er ikke kan, sllal telylelgelig hllve
kum da kln
nUfup.
Uheldet S m u d ,I i II æ fl e t .
fIeeringen e
en løb over Vejen
P a. O t n h u r.
de"n Kendaa
Med Tall lor Oplagel,en.
da Luthiltn vilde
Senda" hl
ChaU,"a'·', dftj ed e
Vorrlng I December 1m.
Landboere
en,
a
I
en
kørte
I
j Aar bllbt
~ .. Marken, Pillen
Theltin P e d e I • t' n ,
Sta"t" Be ••
Manøvre kun '1IejPorallarm
Hun 8.les Kirke.
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Der er nu kun 18,000 l\Jliner tilbage, deraf de 12,000 paa Skaltingen. - U9 Tysk~l'e satte Livet til under RydningsarbejdeL

~,.

'.'

-

A a l' h u s, Onsdag:. Fra de
tyske Minefelter i Danmark er
der i Tiden 11. Maj til 31. Se])~.emb. i Aar ialt fjernet 1,389,281.
Miner.
Alene fra Esbjerg til Nymindegab er der fjernet 620,000 Landminer eller 40 pCt. af samtlige
Miner j Landet. Fra Hvidesande
til Klitmøller fandtes ca, 350,000
Miner, og fra Vigsø til Blokhus
ca. 65,000 Miner. Paa Øerne fandles ialt ca. 30,0 b Miner, deraf
paa Sjælland ca. 15,000.
Ca. 200,000 Tønder Land har
været indhegnet til Minefelter,
Geraf val' 10 pCt. beliggende paa
updyrkei Jord. Ved Minerydningens Afslutning el" 99 pCt. af det

°

samlede Areal frigivet, mens kun
ca. 1 pCt. beliggende paa uopI dyrket Jord fortsat rni;Ul. holdes
afspærret. Det kan antages, at
i godt 13,000 Miner endnu ikke er
' desarmerede, og af disse el' del'
ever 12,000 alene paa Skallingen.
Arbejdet har været udført af
. tyske Krigsfanger, i det liøjeste
26,000 Mand, Det samlede tysl'e
I Tab, der var en direkte.{dlge af
' Minerydningen, belo1l'~i 11,"1 149
p
dræbte, 162 haardtsaa'recle
og 167
I lettere saarede, d. v. s. ialt tl8!.
! dræbte og saarede eller' hver 5_
tyske Minør, Der var ingen dræl.;..··
te blandt del danske KontrolperI sonale, og lnm tre saaredes lettl,)re.

I

mal

Ya
lie
J,e
,l J

f,'
I;
rie

,

LI
de
cle

h

-

I

J
ln
,'E

Distriktsjordemoder
Mary Nielsen
~r

d<. W
p"""

ml...,. 19 IC,
nn ... :':,<,41 'il
m~

af

T"..

rtn>J' f ....
~~

li

I. 17. 01_._.
1',..'.
bo

,,,,,It...,.,

Koll~l: e.,

._ Il

Auktion overTemmer i Agger og lQ~bierg.
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14 ty1illioner LANDMINER
Milli/m MJn , I''''r<'t Cl (1)')11 d,æ' le 'II
IWJ .u,~"c. Dg i < "lu;ll. f.II" y~r ,.~

•
I

I>ttu. clldda endnu 1111't<
K nt".lt." med d. tyo.O;~ M:n~'tr •• d_
IMte. .r 1'1·,ner\<OO1m ",dot-t u...-Ja U·

Ty5kerne havde mineret 200,000 Tdr. land. - Kun
1 pCt. af det samlede Areal vil ikke blive frigivet

J)

E~ d:lnske :'Ilinl'kontrol ,'ed
Jysk.Fynl1k Kommando har

slore l'r:ck nr~luttet sit Arbejd!>. srIvom der cndull er mindl'e
R}dning er ul forctnge i enkelte
f.o;olerede Felter. I Tiden Cta den
11. "Iaj til den 30. September har
man (jernet ikke mindre end
1,389,281 lliner, saa man vil forj

stO<1, at D,mmllrk, og i særlig

Grad Jylland, har '-æret Klln~ke
pænt dækket of J.,nndmJner, Mi·
nekonlrollen nur udfor! et s tort,
fortjl:uRtfuldt
og
Rllmlidlgt
yderst fn ..ligt Arbejde med Ryd-

dt"e al K3ptajn D. A W...-t!I_KnudLM"4
Kunlrotnrbcjdct ~al t I'C!!t .'Kl mo:d M.n..... tah l AarhUS og 4 K,·ntr"lg'UI'Ptr,
lurddl tI~rr Jylla,Jd.
l'h'w Oruppe beIItod af en ~ttr fe,r.
hDld~n~ vat!ue~de Sly~ ru:z.')- lUe
M,nd. dtr h.er h~\(I. I: Opg .• ' .1
k'lntrofth"e C3 tO tyKt MInører under

o

Min~rydntngen.

Ingen Ulykker blandt
CiIJilbeFolkningen

Btandt del dnns-ke K, ,trolperv.>nale
"'lien dr..,te, som dirtklt Føll:c af
ningen af :'Ilinerne, en Indsats, ,·u
K"nlwI13nf\'irkoomh <kno O;l kun 3 11'som fol'tjcner nI mulig I'an.o;kon_ lere sa..uedc. Un<k:' Minuydnins:.-JL
fandt enkeile MI1l~lItykk(;f Sted ~cd, .t
nelse.
Folk :;,k LIld i Fdtcr, der ikke \"1Ir f.--er!.l1~r)-·ddedc. men d~t er I'ær!.l lit bemærke, nt der endr.u ik~e _ ca. !i MaaJ.t··
der clt.., at de f"n;tc reltcr bl~v Ir gi_
vet _ er Sktl fn tnl:t'l~ l:t)kh blandt
d~armeret _ 1 Landmine.
Clll1hdol\:nlngrn I tt fril:"ct felt. Da
SkN1~m316sigt op til ca. 200,000 Tnn_
er de:fi<ærre ikke til O,t, {LindeT .\1 d!.ler L~nd hnr I'æret indhegnet til Mine.
Ier, Lltr giver Mulighed f r at ryddt .\11_
felter, hcrnl p~arcgnes ca 10 pCt I>e_
nl'leltcrne mlo,(! Ion pCt S'kkerhed.
liggende pDn opdyrket Jor!.l, udtnler
De enkelte Omr~adcr 'Iwor Detail.PlnOber;;ten Ved Mmciydningcn5 A!~lut
ner mangkde SkJlIi~::~n og erkelte'
ning af !J9 rCt er det!e Arcal Irig"'el,
m
mindre relter, IO: mere end 10 Gan~
medens kun CiL I pCt - bell/:"!:"Cflde
S.l.l lang T,d al rydde. og ~"a;ua S;~
I'aa uor<.l~'rlæt Jord - lorl$at maa hol _
kerhrd 11l~~tle her l hejebrin;;>.;; paa an_
des JIspærrct.
den M~nde _ ved Plujning, Kontf'l:g"r
c. L
Ca.
dræbte og saa- kurser
Endelig er Fo!ltnl~""minerne eher
rede Tyskere ved Mine- Rydningen kontrollerCl ved Geunemnl:lrch, P~lIserminejc[t<:rne I'e-<! Oen~
rydnrngen
to<
nemkl1l"~el med Kamll·"OgP. HCI1l!llkr er
ArbrJde! er udfOr! hurtIgere, med
(3 t5 Knmplogne k"rtl'aa ~\incr. Mm
f;rrre Tab og under større K"nlrol cnd
udh0.5tl"!!. l de tetl~rc Kaml"0gne ble,·
I ntlgel andet Land elter !.lennc Kng
Fureren dræbt dier snaret, medclI6 der
Rydningen udfurles af tyl'o-ke Krigs_
j de fw<rre Kamjwtlj:tne normalt kun cr
fanger _ \ruEicnt1lgl!t P,OtICrer - for_
d.
Of"St~nct mmdre nwteriel Skade, du
næret i ,.\1inekommnn!.l0 Dilncmark<
ofte kunde reparere; p~a Stedet.
_, der Ira en oprindelig Styrkt I MJj
MaJned 1'33 ca HXIO Mnnd bragtes op
Kontrolplojning af
til CIl. 2600 Mand - "ed Ti]gang Ira
opdyrkede Arealer
ty~ke Krlgsfangclejrc Syd for Gr;\lll6cn
I Seplcmber Manned,
SI\1tt~ltg skal j denne ForbindellloC 01'TyskefIle udforte ;;om lIelhe!.l Il'ses, at H!I!ren gor alt, hvad der er
trodII \allflkcllltc Vilkaar og store Tab
mulh:f, for at cHminerc den staote R!l!II
_ Arbejdet omhyggelig!, hurtig1 og Ull_
al R,~iko. d~r mnatte \":lere , de Ir;I;;\'der god DIS~lplm.
nc Fdl... r Et Fon;.fag Om lt kontrol(
De o>am]edt! tV6ke Tab de' YlLr en dpl"lc de paa opdyrkede Arealtr beligrek1e Fulge al ;"tlllerydn'illl:<,n beløb sig
Rcnde, frigivne Minefelter er /I..lalW~
til 1.19 dræbte, [65 haardt saa rwc og
LlI1!.l~r O"crl'eJe1l<c Inr Ojeblikkel.
167 lclt er-c fiaarcde. MedenS Tabene
MinckOl11ro1\en dilll'onCrer Q\-er 5 fa6naledcs I'ed ]tydning i Dnnmnrk pr. 1 sk lIc1:1linJ,~m:'l!ml. et Antnl konlrakt_
MI!Hon MIner androg ca. 100 dr:'l!bte og
nnsJtte, d31l1ike Mintb ntroll~nter sJml
240 slLarede. har d~r I funkr!g pr. I
et mIndre, 1)6\: Eft~rk(lmmando, b~
fltaacndc ni frivillige Pionerer O]; P:ln_
scrk\1tcrc.
4 Gnugc i d~ sidf;~ P~r Uger h~r
S:lnlcde<lS diUll\ke M n~kontrnnJnter IId101'1 "karpe Miner, men heldigl'lS er
m~ngc Miner for Tiden !'.lt ud :It Funktinn pJn Grund nI Fil';:!. \'i..<:5e Miner
k;m dog lij:!ge C3 ]00 Aar i Jorden Ilden
~1 Inge SklLLle

lJ
,.,
.,

Værnemager-Indsats
Uderen af Dal1llk Minekooirol, ObeA<t
!I' .Uaarc. fur!,dlcr. :.t fodlolk!;mlMcrno. horaf der er .5 fOfflkellif:e Slags,
udgjorde ]~r.i:! dcn Shm;te PJrt, nem·
li~ !l.'ki,~62, mtrnl Pal16crln',>erne, An_
lal lob ol' 1'~3 ~52.819. S_M.n~n er
I.'tlgt den fJrtig,stc af rodlolkllIDinerm
I.:kc mJlld5t Englænd[rne har h,,~tct
dyreklIbte ErI"ril\gH m«I denne ;\\1111:IYl'e. I den.; !lund lindet> en Krudtlml_
n,ng, som 4 . 7 SckumJ eiler, at Tænde_
'
ren er udluSI 'lI\:y(l~r" Minen op al Jord~n til ! \~ t j] 2 m tlnjde, hl'or Spr;rn;;:_
ladningen udl!liSC" Denne Mine har
O\"'er~ll givct d(· 'tnrllte T~h
Nogle af ,'linerne er fabnk~ret I
T)",*I~nd, men med Skam at meld.: h~r
daoske Værncma~ere ikke fundet 6i/:"
for gode til al fremstille en \"æfiell1lig
Del af de ,'liner, I<!)m Ty;;kerne ncdgra\'edc paJ diU1~k Jurd

Ca. 1000 Miner i
AarhusSkovene
StCH61eparten allllinerne er nnturligt
n",k blevet ne!.llngt I Jylland, og her IlPr
alene Strækningen lø.ngs Ves!kydlen frø.
&.hjerl!" til Nymind~g3b ~ærel bct<rn\:t
m~d Ikke fæne enli 620,000 eller .jO
pCt ai samtlige l..andminer L Dnnmarlc.
fra Hvide Sande lil Klitmoller liLrIdtes
ca. 350,000. Omkrln~ Anrhus h~f der
kun ~æret nedlagt ca. 1000 LnrKlO1inl'r,
og de landtes salt goLf t 50m Jill' r Mo1T_
6disborg Skal'. SJæ!tand havde 1.5,000,
Fyn lO,(XXl, og paa 80rnllolm har mnn

.-
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Frk. NordentoftProblemet
(Prl\'1l1 l K" b e n h a ,. n
FOl'ældrc!orl'nlnl;yn ved K.~thrjm·_
dnlskolen lmT holdt Mnde I Anlcdnlng
Ilt l"\"]t. NordculnfLProb],'(tll"t. D, r
doltog eR :iSO l'II~nlH·"k .. r. og uer ".,1.
t oge/\ med 278 8tfLnmH Lnod M ,'n
RC$olulton. <.ler Ut.lger PI k. !'<løn!, n·
l ort Stotte. De m'rlgl" OdlagHs ,1-.
tn bianit. Eo at Skolen" Lrerer"'. K aj
Vincent .. , hllr I\rlgt f'koll~rl"kt!nnen
nm Ilt bllYO fnrttyU .. I • .N!n(r('1nl Skol,,!tU!I1t'kloren (tll'bllver l 51111Ing.:'I1.

,
'I

t.-Df!MUIII.KA J J .....

rKobmand 'var dog stor.

Polk var Isldet til
pkræver Ro, og der var en Tendens til a!
f I Kr.75 mistyde Frihedsbevægelsen, lo,d.
5 Øre for der var begaael visse Brølere. Alle
Ald.roklas.er skulde have Ad~ang
d har iii lil Hjemmeværnet, og til Kvinderne maalte der levne. en bred
r.
Plads.
Elter fnredragel, der hilsle. med
Bilald, var der IndlEjl al Kaplajn
Sabroe, Løjlnan! Mø ck og Porrelninllslører Ch,. Smed Chrislensen.
med
DErefter iorevistes et Par Pilm Hyl.
om svensk og svejt.lak Hjemme.
er d
værn
samt
et
Par
saliriake
Film
s Kro i
fdeling om Tyskland.
de

I

iftet

, boldl
elingsg derIg. Til
Pederlensen
Emma
Karlo
valgtes
Pedermed 35
i Nors
'IdellnorenlnItorlske

I Aftenl

•

Kl. 19';'0: Andeapil pa. Hotel .....1bc.rg lll I HaandværkølvendeneøSamvirke.
KI. 19,30: Sl.gteriarbejdern.. Andeapll paa Afholdshotellet.
Kl. 19,30: KaDlna.lerlorenlag';n. Andeapll pa. Holel ,Royal'.
Kl. 20: Royalte.tret: ,Pem raske
Piger', danak Pllm.
Kl. 20: Palæt ••lrel: ,Med Døden i
Kalv.ndel·, amerlkaDsk film.
Snedsted Bio KI. 20: ,Prk. Møllen
Jubilæum', danok Pllm'_

DaDske Soldater i TblstedblemmeDe.

Da der Ira mqnge Thiate1hJem
. SkIlle- er udtryk! Ør,ake om al komme i
for de Porblndelac med Soldal .. n. i Thi.
"Rdom sted lor at være lidt gode ved dem,
Porava"broderloreninllen
i
t lore har
Th.Bled Ir II
.
~

r s e n,

L.
Aviae
lem
'land

mere
talea
hero
og I
huer
,tillin
det

lor d
unde
mlng
,t ,I
.I.et
lot,le
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Maud
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mtd ~
Hjemme·
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MlJrlncvwRle,
HUKO
Ollhlgaard,
"'I. 'røic ..
IIhrouKcr rier VM mel/em tlo Beks F'ønRl",
VllJfll4'UIl dr'r I TI .. ".~. u"dvOK Ir. U'bjory,

Kaff,

ruf en pllll ArruSlhu"
ghodCJ lUl

er I Dag 'oKe' ., l1u-
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rUl> Politi I .It I1jem I Lyngs,
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hvor

T,

han

hsvde

.OK' TllliuKI.

Han er IIU Ind8/11 I Vestervig!
ArrcRI, IIH'n øk/.ll senere 'ørelI III-

"age III e'bjerg.
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Stenfiskerbaad
sunket ved Hanstholm. ,
Øescføiø,eø kom nlbebo'de. J Llød.
I O.. r Marge. ved 6·T'deo er
SleDfj,Ir~lb .. den .Bl'· af Hlrt,b.I, lUnket ved H.n,tholm under
Om"endlgbeder. del Hgger Udi
ud over de ,ec:rno"ge lor Porll,.
Silden, .om filberel SkIpper
SIlard Dam,lIrd, Hlrlsh.I" kom
I SIInd'" III Hanslholm for al
II.ke Nlfremlnel op 'ar
vr.ener. Oa Vtlrel var ugunsligl
I.gde den 21 TOOli store Kuller
"g III Ankers I LIe ved
men da SeeD ogstla ber gik lemmellg bel' og V.ndstanden
,.... kom BIIdea III al hugge mod
BundeD, 'n'olved den spr.ng
I de' lelle Mørke i Our Mor~es
.11 Be.etningen, der el pli Ire
M.nd. sig ned.agel III al
Skibe', og del blev en drøj Tur
med Vilde Trøler. I Lysel Ira Pyr'lIrnel r.ndl de Vej III Land, men
Skibet millie de overlade iii lin
treo Sk,bne. Del slur nu med
Ma.tetoppene Dyer Vandspellel.
- Par TIden er der Inlel

olpe ....en Yed Hanstbolm, del
bln oedlagf I 1943, men da min
blr lod.el NødvendIgbeden .f,
Rednlng.d'ffonen Igen "prellesj
er det Iluffer Be.femme'te om, .,
Rednlog.buJel ,kil
opfør I
leøe,t Ja. J.nu.,. Mea Hensyn
til Slid Da Mand.hb er de'
e_døu IlIke tlulle' nogen ful
o,da'ng, men del mil "ge •• ,

,.,e

••e ,der.1 plllr:,rnt, .,
'eleraf lalle.,I•• r, Spelglmlllel.

P..l.rI II Mllller/II'bll.
J O.. , elfermldd'l blty

P,u

..øI.nør loeltg'lrd, Kongide

,.all.,t af en .fol
'Ølor".d.. Ulyk.
Ilill••ed. II Pr. Ro.I"Urd
piN . " .. Hil,

...... Ir. . .

...... Hua 'Ol

"" .....""..

If. M''''.

Mond"" pu

~

'U. I All

om.
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Bogen om Politiet:

19.

r
heftet IB,W, indb. 28,50
kunstnerisk udstyret

Balleby'~

8ogb.adel

St. Torv 5 - TIf. 90
Thisted

er fyldt 6 Aar. linde. et Brød- og
Grynkorl med Mærker, der lyder
paa Kalle eller The. Mærkerne l
og 2 er gyldige. Uer er mange,
-~.,.
ene Mærke

llmr man
J. i Hl29
ID

Stnt&-

orgbjerg
gjol-de

-J. Ioat jeg
han blev
mdre af
ensorer,
~n, der
rgbjerg,
i., Horsforbinnanden,
IS Fuldn blev

sen, "Sjorringvlg"_

lemmer (li
ber, men om.
en, der ha
Forhnabentli
er en ret vre
løst.

Dommer passer Rigsdagsvirk·
somheden og Srerrctssagerne

udsættes_
Del' bliver alligevel ingen Særre"tsafgorelse i T1usted pan Lol'- f
Thiste(
dag, idet Dommer Holm har funTil Opkøb
det det mere opportunt at rejse tit Imeldt 373 81
København og udsætte Bagemel Kalve,
til Afgørelse senere, hvilket an bliver modt
tagelig vil sige cngnng sidst i Ja.
nuar eller først i Februar ManPo Geylns~

t

JIOgC~::~

ned næsLe Anr. De to, der skulde

rbejder
pensar.

have været for, val' Frugthandlel
Robert Flindt og en sClllderjyd&!f
~var nf
Kvinde, del' har været Telefon·
syn til
at jeg passe!' hos Tyskerne. Dc fremstil. hm} les alligevel Lørdag, llcmlig fOl
tilling Dommer Johansen, og her vil
r gan- Forsvarerne sikkert kræve deres
Fode
Klhmler losladi. medens Sagen
•
(iall.
noget stIk"r pun, Lørdag Formiddag
fremstille/! iovriKL Fil'nlnet Jen.
sen & Kroghs Indehavere slim !
Al11c Smi!.h, hviA Frollg'AlinKRken,
rI(>IAc urllnber.

Og,

I

I

. G~instel'lIe ~
;bindelse m~
.Der meLdte ,
hvorfor EI1I)
_t f Jlndt i KrI øvrige GCvi
Ejermænd,
Hamml!r, D
Bach, 1Jran
Harkjlllf Mo
til Klltmol1c

........

'fontuld mellem Hjemmene
i Thisted og Soldaterne.
slndig
illhiw
I Vat$(r MI/f!

Dg Ih't'

n;

[lut hul' VI'I] onkl'Il,' 1>l'jliglll'rI"r
1]llIlgpt'l' vlJ'n'l 1)1'1"01'(, III mllll frlL
Mllitli'ldll Hidl' kumh' n1ll~k~ 1'11

CA

lIø'rmr'I'" KOlllnkl 1111'11(0111 IIjl'nl1lll'III' I Thl~lf,tI og I\IIH1tJllknh",'l i (:lIrlIiMOIII'rl h"j (Ol' dPI'I!lt'lIl1l\!l1 ul
hl' I'l Rurl !lUtIt 'rlllirl"rorhol!l

Slore

Rkn"

fl011l
mulJIl'l 1111'111'111 1<'olk Ulf VIL'I'II Oll' ogAnn rnr ul give dl' lilli{\' illllklll,lI('
MuJjJl'hNI r',r at 1lIh1'jnvp l<'rili,lt'lI

I

•••••••

for Thisted
bedste Smør
vundet til Ejendom.
)Irnnde bier
Den MnkAldt.. .Lynger-Vandre.
IlOkAl. der skal vlDdell ved i det
. Oer.
millCJ..;t 3 af .1 Il/Ul hinanden fol_
gl!nde A1lI' fOl· nt VIl'n.> Nr. l
bl:andt ThIsted Amts Mejl.'rier
0/1" !)'nl'ø
ved SmodJCdommelsen, I.'r nu ble~orja'ttel~e
Vl.'t vundl.'t nf Mejeribest)'rer
Frode Jensen, ),Iejeriet "Nylumb"
le øel\" pllll i Hornum. Bestyrer Jensen har
som bekendt OgMa tidligere fll.'re
I~e len _ Og
Gange nl'ret. Nr. l af samtlige
.r~ fjer ne
jydske MeJeTler ved Snlorbedom_
lll'anjl for mejserne i Esbjerg.
Frode Ristgaard Jensen er født
81. Januar 1902 j Vandet, hvor
O \·~nlæl
el ~Illlre· Jlans Fader, fhv. Mejeribestyrer
Jensen, dengang boede. Han har
h\-lIrfr:a gnnet
pas. Realskolen j Hurup og
lutn inll' de rpnn lært Mejeribrug hjemme
Im.trinl!' hos F a deren i Hordum, Senere
har han været pan Mælkeriskole j LadeJund samt været Mejesel og rist i Hurup, Fjerritsle", Brorup
e med ogTim samt uddannet sig i Mejeribrug i Holland, Forst i Tredida-m· \·erne ble" han Forstemejerist
. Og. hJemme hos Faderen i Hordum
ma-rer o&: i. 1937 overtog han Bestyrer~
e, og stillingen paa Mejeriet"Nyhaab",
baaret hvor han siden har været og vunen lang Række Præmier og
nu det
Udmærkelser.
ardt
En af de flygtede lnterneringsI~
fan~r arresteret i Lyngs.
En af de internerede, der var
, .g undsluppet fra Lejren ved Esbjerg, Hugo An-ild DaJganrd, der
stammer fra Lyngs, e:r i Gaar
blevet anholdt i sit Hjem af Po-litiet i Hurup. Han var i sin Tid
arresteret for at have været OTVagt og blev anholdt, mens han
cl i
gjorde CB-Tjeneste. Han forklaYD<
rede, at han var gllaet til Sig, og
.1
de der havde han ved at aæJg(! cn
Skjorte faat·t Peng(' til BilIet~'n,
Han blev jnrjaat . Arresten i Vestervig, hvorfra han vil hliW'
o1ierllyfh t til F.øbJerg,

m.-

Tre p4,lih kf' '·anger (urt til
Thl'4t-d fra Ty kland.

k<>m fh r lrf' "ohtu~kl'
rWlgpr W Tb ted, h\or de .kal
have dere
ger behandh'l. Doet
rJreJf"!r go om tre Ma/Jfl fra Ih n
Ta port, d r 101 ·1 n kom hl r til
LAnd t f
Tv klllnd, OK dpt flreJ
g
en udel\lkk mie fim
1

I

Pav.

J ar VII l et t "kø

rt • d

t.n

n
t,

Væddede om, at hnn kunde
Jldeb~d paa lkIddum i. Dag.
l Middng. er Magnus Christengun ind i den tyske
tlen. Boels.\.ed paa Boddllm nedKommanduntur,
brændt hl Grunden. Alt Indbo
1-'lIrtall" der en opd1a-tel lIullnrle
blev ~Idet og hele BeS:l'tningen
Om fire Mænd, dcl' vilde forove
paanær Fjel'kr.l..-el og et Fanr.
S"bota.:e,
En ung Thill1edboraer, .fohl!. Man er endnu ikke klar over, g ..IMnde
PederS12n BOl'lIlI'lIlIrd, lllod i Fol'- hvorled{!!l liden er Ollllma.et.
nordUXO! '>
middlLKII v12d Retten tiltalt for
nn"lfC'Mcfaløk Anmeldel,,!, idet hlln I Okto_
re\. uzllll
F'ællgl'!-lcl
igen
for
Sort
116m
ber Mnnned 1~H3 til den tySke Kom
!rillk l,l .1
Handel.
mllndantur i Thill1ed havde oplyat
Ne>.'IwIr, b>
at hlln havde hort <:n Drllltelø~
Barber Christensen, Hæhr, der
mellem fire M~nd om, at de vilde af Politiet sigteø for Ren Bors
udove SJlbotage.
Ilandel I l·et slor Udstrækning,
Borgl!'aard forklarede, .Ilt hele
Sagen drtjede aig om et Vledde. fremstilledes I Gnar Eft.enn.idmaal. Han arbejdede h08 JenlCn &; dags i Retten, hvor han pnany
Krogh_ En Dag, du. det val' koldt, fæni'Sledes, denne Gang til Onsvar Arbejderne tagel til Thisted, dag. Det oplystes, at en Række
og de var da kommet til nt drøfte, Mennesker havde godkendt Poliom Borggaard turde gaa ind til Tyskerne paa Kommandanturen. Der tietA Fonnodninger om, at Chriblev udsat en glad Aften, hvoref_ stensen havde handlet til Overter Borggaard fortlllte Ty.kerne, priser.
811agen
.Ilt han iSkoven havde J!et fire graa.
nhte ..
klædte Mænd, der havde talt om Ti lakudene fra Udligninlo(sfonden.
at ville forøve Sabotage nogle DaDer foreligger I Dag Meddelse
ge Ilenero!. Han I'1!gnede ikke med, om de ordinære direkte Tilskud til
:'llu!!i
at det dalloBke Politi havde noget at !\ommuncrne fra Udligningafonden eled,
gore med TYllkerne eller al hanll l Regnskabsaaret 1945--46,
i Thi
Anmeldeh~e kunde komme
til at
Thløted vil derefter faa 102,000 tro,k
gaa ud over danske Borgere, Ty- Kr, til lIoeiale FormanI, 64,000 Kr. sin S
skerne OVergnv Sagen til Kriminal· Iii Skokvleaen og 24,000 Kr. til Bøde
politiet, overfor hvem Borggaard ~Yl(ebu8Vællenet, ialt 180,000 Kr.
Snig
paa daværende Tidspunkt af
Sognekommunerne
i Thisted dele
Frygt fol' Tyskerne - ikke turde Amtakredll faar 535,000 Kr. til s0fortælle, at det var Logn, han hav- ciale Formani Olt 414,000 Kr. til
de fortalt,
Skolevæsl;.net Ol( deeuden faar
Borggaard indrømmede sin Over- c\mlafonden 205,000 Kr. til SygeLrædehe af paagældende Lovpara- hUllvæ~enet_
Janua
graf Olf fik Ilnll Stedet ain Dom.
Den betragtedes som udstaaet med Fin jydsk Tyr cl Thy Kvægavls- jall ~
Uden\
(-n 6 Mndr.a Straf for Tyvl.'ri, /lom
foreni ng.
Borggaard har afsonet.
Thy Kvægavlsforening
for de<
sortbroget jydsk Malkekvæg har Ro
Kallslrup l\1enighedsrnlld
kobt Tyren "Fyrst", Stb. ~r.
hur til Formand valgt Lærer Nt.....
1922, af Skals Tyn>holdsforcrung
dt-rll4ard, til Nælltformand Cd-:-, for 7500 Kr, Tyren er tillagt hos
Jen" Knnlltrup Gruv~l"sen Ol( tLl Anders Giverse:n i Skals og hm'
Kirkc\"3'rp-e OIC Kall~l'rl'l' Smedemc- 1. Pr, (22 Points) PM Ungsk~er
lIter J p , Jcn ~i'n.
og Aml~Rkuer. Tyren \·11 bhw • •
leveret i Midt!.!n af Februar, pau
$aa
:111 DaRclI FænRJoICI ff)l' Kub af tysk hvilket Tidspunkt man regncr
hlm
Ma"kinpitllol,
med, nt Foreningen Cl' kommet l
II' o
En UIIM" Th~U-dbo fik i UHK ved Gang.
ko
Ri,lten i 1'hi~t{'d an III11U!1 }>'A'nl/;lll'l,
aoo hr. i nlld(' ror ulo,·lIl(t Salg
mCII IlI'lil:lld lIrlIl hnvde iSOlII'
ar Tobak.
ml"r 1.'11 Gal1g nf t'n dnnllk SoldlIt
En Ill"a·ninj!" .. mr"ter l 111m lier·
kublI'lI hl<k ~lal!kinpi~tt"ll ,.nmt lun
h'r
1'IIIrolll'I', hvnrvi't! hlln hnvdi' dort rCil hfll" \"('d Hett('1l i Fjer~lhkv
\c\ltaJrt'l l'n H,lde IHU!. ;1\)(1 Kr. f(lr r"
III" "k) Idiy I II 'h'rl op: i Onrtl"ll'
n.III
ha\'(>
~elll't
hjl>mml'8Vll't
Tobl,k
tl,'IIII' /if Vnnlt· til ... Il'mml'iM'Tlll'
lil ,lIi\"lItl' til OU'r]ll"ifl o~ lkkr I "
h"
frtmhu\1I
Vartl"lll'
til
O\I\ll'lIl1l!t
tI'
Kuht II) TlI'p~r !tf dnn"kt·
Th
AfJ{irt~hrrill"tij!"e\tol'
nen
\llo~·IIIII'
Hnlrlnltr.
n,
t
}o'ortj"lll' t~ hl'lalt'. nw.J H7 Kl· .
.. il 1111 mnrll'r rra Thi~h'll.
th·l·
.. Idt II" hlll v., I"t t .. Itdfi'! olt' hllt dl'
Ilpt I
It, ,\ t
'\IIItI maal, "I<ltl l Fm·mill·
d_w I Thi led
lIlLIII for Ø.I
rt Id h n t
Ite Drqo.
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lo dræbt ved
Bilulykke.

l'lI. 1{ll ' hr, d l' l'

rOr Sud

U lis t I , l ' k n i n g ,
lUll' ~ r tcrmi d
vr JUUl paM}
.illJlg t il OJlIf-

Ilt

('n

JlU.nde ...... Sil mod V .. jtra

lill n<

HR'k ke

'O<lkendt Pohom, Ilt C h rilllet. til O'\'er-

12,000 Kr.
al sælge for 12,000
Kr. iii Tyskerne.
lIi10Kcne blc y

rej tile. nln~:li rondln .

D ng
(til

1)oHkcrne

Der ydedeH 20 pCt. Itnbnl

IlI\ll ",torre LeverIIneer.

Meddel/!('

Til6ku d til

lKllillgøfOlldcli
6-46.
' r (Ila 102,000
ml, 5",000 1\:1'.
21 ,000 Kr til
J80,000 Kr.
I

rundet, dIt

'1 ' histed

f00 Kr til 150'

l.J,oOO Kr. til
leøu dcn f nlll'
Kr lil Syge-

\l Kvægavls-

,

G'Cning

,fol"

~kekvæg har

8tb. Nr.
jloldsforening
;O',

er tillagt hos
Skals og bro'

·na Ungskuer
n vil blive
Februar, paa
nn regner
er kommet J
lovligt Snig
i lIan Heri Fjerritslev

:300 Kr. for
tenviet Tobak
rpris og Ikke
Opvisning og
iD!.!n ulovlige
lcd 147 Kr.

I

ulovlil."" iii

nde.
Vester Han
t!
pau :100

t Parti Træden al have
havde den
lAml.sbrændvel'pl'is. Bnd-

den ulovli~!.!
Kr, og Vognøde (lun 1000
Træcl OK en
il GencratorA utOl'mlltioll
ik t'n Gn,ml·
00 Kr, for 'It
fnnde-lell .
for dyrlf

1111,,4,<1 "toa 1

:\IU Kikh lU\\lIer

I!ted , vcdtog

r> 'fhorup,

1' hi.

.l"'ormllldu)(1I I n.cUcn
i Thisted
efter 1I0gCII Tld8 Hill...'cnkl\lIlK og efter Tllkllldclee uf
II ln S ttgfo"cr til Konfcrence - en
I

,"'00 Viborg.

-

V I b () r K. Freda(t. I Nat
2,SO-'l'lden (orulykkede en P
aonbll fra Ra.ndN'A i O\ierl
tæt. udenfor Viborg. Bilen tilh
te Itepræøenlant. i AIS ehr. J
cker Julius Marius ItYberg,
husatræde 4, Rnndc~ o&, fø
af den 87 AnI' &,1, llerrcek
nnJrehandler Ole Ton Nit>
Viborg. Som Paesager bel
s ig j Vognen fonlden Ryl>erg
gerforvnlt.er Viggo Møller,
slinMborgveJ 20. Randers
KonlornBslstent
'rove
H
Westh Frandsen, Skalbol'
8, Randers. Med stor Kraft.
nede Bilen mod et Vejtræ i
s tre Side og knustes totalt.
Nielsen blev dnebt paa S
og Ryoorg dode -p..'U1 Vibor
gehus nogle T lmer Renere
Folge af Kraniebrud. MolI
pruulrngct sig en s vær Il
rystelse samt Brud pau
Albue. Frk. Westh FrandlM
Brud pM. hoj re Arm og VI
Ben samt svære Læsioner
vedet.

Bode pan 10,000 Kr (Ol" ulovligt
Salg af RadionpP ltrlllcr og Radio·
delc til den tYllkc VII.~l"llllmllgt. Sagen kom op paa den Mande, Ilt PoIiLiet. blandt Tyskernes Efterladenskaber f a udt talrllj:c Billig fru 1'hor up8 !-"'orretnIll8 . .!\Ian fandt Bllug
fra Tidsrummet Janu ar 1941 til
.Jnnuar 1942, og Belobet blev lil
lI.lt 11,442 Kr, der var lIolgt udcn
UdenrlJ.:!!min isterle18 Tilladelse, og
der var I flel'c Tilfælde udskr evcL
Regn inJ.:er, S IIII inlet af Belobeut:
var paa ovel' de lovbefalede 200
Kr. For s torre Leverancer var der
ydet Ty.skerne 20 pet. RnbuL RiKSadvoka ten krævede den s tore Bode.
T h o r u p e rkendte sig skyldIg i
Overtrædel serne, men havde aldrig
i sin vildeste Fantut drømt om en
suadun Kæmpebode, idet der efter
hans Mening kun havde vlcrel Ta- 'Der bliver 1'id Ul Fort
le om Bagateller. linn hævdede Ik- om Afv-'Adingcn af den
ke at have solgt mere til Tyskerne
ordinære Arbejdsløsb
end der VIII' fundet Bilag fOl', hvorunderstøttelse.
til Anklageren, Politifuldmægtig
Korsner bemærkede, at Mnrinevreg·
terne j Thiated de tre "idste Dage
K () b en h a v n.
lorud for Kupltulationen ikke hav- kethinget vedtog i
de bestilt fludet end '"t brænde Bilag fril de Handlende, 8UU Politiet Stemmer at forlænge
havde t!n vis Formodning om, nl den cksbnordinære
Thorup havde ..!Iolgt eTldTlu mere. hcdsunderstoltelse til
Det h:lvde været overvejet nt sig- mens 51.
I.e Thorup for Vænlemngeri, men
Kommunister, stemte
var blevet Klauende ved Bodestraf1ængelse til l. April,
fen .
ster Knud Kristensen
»10,000 Kr er mere end Jeg kan
betale i Dag", sagde Thorup. Jeg des fulgt Chtit'lmru\
nægtede ,It !!ælge ml'gct til TJ"ker- om en Forlængelse nf
ne, men det vnr ikke let nt blive&ln lang Tid, at der
fri for. Nllar man sugde Nej, sugde
Tyskerne, at lIau gik de til andrt' .. Forhandling om,
D o m me re n: Saa Hkulde Dc skal afvikles.
hnve ludet dem gnn til undre.
som bekendt,
- Thorup Kik t'ndeli~ hul ]\IW nt }<~orla'ngelt-\t~ til
bctulc de 10,000 KI'" (lR" f!knl :tf med
d('s at Behandhn.i\.'ll
yderliKer~ 2000 Kr. i Konfiskation,
Ilfsluttet inden Jul:
nit tilsllmml'll d('t Beløb, hllll hllvde f!(l lgt Varer til TYl:lkl'rn~ for.
1'1<1 til
ForvlllllllinKHMlrnffl'n !'-/lttes til tiO
da~n mool's l'flt.'l"
DlIgea Ht,ftt' ,

Knud Kristens
fulgte Ghristm
Raar

-

Det nye

for

og bevilgedes 1 KL 66 Øre pr.
Mand om Dagen.
Kriminalpolitiet i Thisted
har siden Tiltrædelsen først i
Maj Maaned haft nogle ualmindelige travle Maaneder med Behandlingen af en Række store Sager.
især da hvad angaar de politiske
Sager. Antallet af Sager har Væl"et
gradvis stigende under Besættelsen
og vilde i 1944, hvis ikke Politiet
var blevet fjernet, være naaet op
paa 27-2800. Siden 5. Maj har Politiet behandlet mellem 2600 og
2700 Sager.

-

Thorup Borger- og Haandværker "
forening
fejrede Onsdag Aften Foreningens

Jubilæum, der egentligt fandt Sted
sidste Aar, men da kunde man ikke

Artikel ,
gyndt i '
Erik Hau
•
Ler om 61

Ungdom.1
videre
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f

tidl

Minister
sine politi
dre et Pa
ger Stein
ikke kan
tiske Lær
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siddende
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været kol

Handel:
Forbudet

5OC1AL-DEMOKRA

Mads Christiao Samuel ikke
I Medlem af J A K.I
Vi har mOdtaget følgende:

Iærede
foranlediget al et Relerat i Deres
Blad al8 ds betitlet .Mads
Samuels Dom" skal vi herved an·
mode Dem om at meddele, at den
i Referatet omlalte Mads Chr.
Samuel a I d r i!! har været Medlem af Landsloreningen J A K.
Land.foreninRen JAKs Sekretariat,
Middelfart.

Løjtoaoteo fik Kvarterarrest.
Vi meddelte lorIeden, at tn Lejtnant Ira Hansted var idømt 10
Dages Helle lor Injurier mod sine
Kolleger. Den aabenhj.rlit.!e Løjt.
n,nf slap imidlerfid med Kvarlerarrest medc'del det .
•

S.sonudSlllg Igen Ullactt.
Deo 12. December 1940 indlørt •• der

Vi
al BI
d.

,

",

Ul "'"
Shtlde, KI, 14: Velg"renIUH:ltUOre'H''''''j Udskejt>løe(
af nORen, Art
rige n Bedstemor Kasr amok- I Palæteal re •
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Syden.
Lækkerier. Vi skal YISI vært' godt
KJ 16 : Generalforsamling (Udrenø~Jng) tilfredse,
hvis det Iyktel ;,il redde
mImer lMarlneforenlng en, HOlel .Phonl l '
en Klat danske Æbler,
r ikke,
levere
ll.unde "ØISkOI~under.iiiieISe.
Unge Mennesker, der til Som:
havde mer "n!oller Ophold poa t' 1l HøJskole eller en Lalldbrug:;s~o'e, b~r
søge Amhunder8føtl elst! mden .
Tre løsladelser ved Retten
~ har
len vil Januar. Skemaer la8s paa Kom:
i Thisted.
.
munekonlo
Fornødne
Op
rerne
Ingen.
Som meddelt i Gaar er Særret ..
ikke I lysninger findes pa8 Sk~ma e l.
lens Dommer, Hr, Holm fra Ve~
maa
orlur, C. O. Jeoseo, Brovst ahaaet
sIervig, laget Iii København i po·
ved Dødeo.
litiske forretninger, og Situationen
Vidne
Moøkinfabdkant C. O J e n ~ e ~, tegnede sig rel mØr k' lor Tettionirem- Brovst er i TOlsdags død l 81t
!e/ og Hjem' eller nogen Tids Sy~dom, pigen Anne Marie jepsen o,~
ikke 79 Asr Rammel C, 0 , Jensen var Frugthandler flindl , Thisted , hVIS
dfe en lød t i ø. SvensIrup. Han lærte Sager var berammet til Domslo r•
T0mrerl8~et og beRyndle øelvslæn- hand ling i Dag.
en, al dig forretning i Bratbje'g. I 1896
Dommer johansen, Thisted, satte
a en flyllede han Iii Brovsl, da Banen
idet blev anlagt Han begYRdte her sig i Gaar i telelonisk forbindelse
ned i labriksmæssig Drift, men gik se .. med D031mer Holm i København,
rid,en nere over til al fabrikere Land· og Resullatet al forhandlingerne
n det bfugsmaskiner. Elterhaanden vokikke• sede Virksomheden, der under blev, at Dommer j oh.nsen i Dag
t:enen normale Forhold beskæltiger 70- beklædte Dommersædet i Retten,
ke ud- 80 Mand. Han elterl.der sig lor- hvor han med tre løsladelser ind·
til.
uden sin Enke 4 Døtre, der alle skrev sit Navn - i -taknemmelige
ler en
Hjerter.
og er ~ilte.
Den lønle, der fremstilledes
ED Protest.
var den unge Telelonpige Anne
Vi har modtaget følgende
Mariejepsen. Hun lovede at blive
Indlæg:
PierI Anledning al den .enere Tids i sit Hjem elter en evt. Lø.ladelse,
er var Sympati Tilkendegivelser (frem- og Dommeren slap hende derelter
I hos læggel.e i Rellen at Lister med 70
Pod- .kendte" Thistedborgeres Under- Iri. I en lignende Sag har Tolelonblevet skrilter etc.) overfor Folk, der er pigenOerdajoh.nsen Ira Tønder sidinden
eller har været arre.terellor Over. det arresteret 15 Maaneder.,Hendes
e,
trædelse al de særlige Love ved- Sag var ikke berammet til Domsr.(ende forholdet til og Samhandel lorhandling, men Dommer johanaL
med Tyskerne under Besættelsen sen lod hende hente op Ir. Arrer Soda øn8ker yj undertegnede - pas
fra ll.
mange Medborgeres Vegne - at sien. Hun gjorde elter del lange
proteslere mod en laadan Udvik- fængselsophold et noget lorpjusket
ling. der kun kan tjene til at Uo- Indtryk, 0i! hun svarede graadkvalt
~erRrave Respekten lor og Tilliden paa Dommerens Spørgsma.1. D.
til von Retsvæsen.
De p.agældende er tilt.1t og Løsladelseskendelsen blevalsagt,
skal strafles elter dansk Lov og hviskede hun med en Stemme, der
Ret, som alle Medborgere i vort var ved al knække over af Bevædemokratiske Samlund har Med- gelse det ene Ord: • Tak', Q'g der
aniV81et lor.
er vist ingen T\'ivl om, al
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Dommer Johansen
som Juleengel.

flere

r.

~n

Dorrirrier

EI."lInt

Lofuk.rm

i o li de.

15

l IlftMOK KA 11
Ikk~

-Vi b,·trnl/Ier

:tI Hl'hu'lsells

d,lI1lk I.ov
hlrj(Cl1dl' ~

t i Dl'lt's
t "M8d~

nu

del nelop .om et
~t"r!oite Goder, al

or

l

Rrl paany er Qæl. !
dl'lIde iDalllllark OR lillder det

oprOIl'nc1l', øl d

il

n 8k

p

I
Borgt're

•

l

o..;

•

a s

denne M.ade demonstrerer

Manden kom hjem og falldt Hustruen 11

, at den fillældl' lorat •• r, al der kHn være

N a k • k o v. Byens Belolkning kom ind I Lejligheden.
blev i Alles opskræmt al et uhyg' Hustruen stønne, og
geligt Mord. Da Møller Prederik· hende liggende med AI
sen !'ærgelandsmølie, Nakskov Oulvet. Hun havde
'
.
'I
.
.
k'lm hjem, landt han sm Hustru Kramebrud I Naklen "
liggende ved Siden al en Stol med og Nakkebenet, men le
.
H
d
d h
I
I t
et slort Hul I Hovedel.
un øde a an orløgt. at ø
inden Ambulancen naaede Irem. Da han lorøtod, .t hur
Man staar utorstasende overlor skyndle han sig .t
Motivet til Drabet, og Drabsalde· bulance.
I K b h
fik Idt
Der er ingen Tviv
lingen ra ø en avn er I a .
Den 62.aarige Pru Agnes fre- loreligger MorCl. idet
deriksen var ved IS,30·Tiden gaaet riksen tilsyneladende
i Byen. Ved 16,30.Tiden kom hun slaaet meget kraftigl
hjem og gik da ind i Lejligheden, næveslag paa Munde'
d
d
som ligger i en Sidebygning. Her har laaet el rll
landl Mordet Sted.
Nakken.
Da Mølleren Yed 17,IS ·Tiden

,ved øn-

pR"

imod dllllsk Retvæ~en, 888 meRet
<nere . oom vi ikke i de paHl/ældende

• Gllr. nOlle" Orund lil at stille ~ig paa
t'l Ml'd
de ~'olk, Sid~, der lur be,,!!et sig
A K.
ved li lov lo g ~ Ht handle OJ{ sam·
rctariat, .rheJde med fjenden pa. danske
Medborgeres Bekostning.
ol
rd
Smed Sønuørgaa,
N
.
'rest.
Landlnspeklør.
I <n Løjt.
p I. Ber/elsen,
lømt 10
Læge.
lod ,ine
L. lof/dahl, Oscar Andersen,
,ille Løjt· M..klnlrbejder.
Aflæser.
Kvarter. lens Kirk,
Chr. Westergaard,
Oaardejer.
aaardejer.
Knud Holm,
A/lfe Iørgensen,
to
Præst.
kat Skoleinopeklør.
rørtes der
H. P. lensen,
I. D. Hoppe.
Onud'81~.
Lærer.
Læge.
o~

Inden

lnine:erne

let bliver
ler kasles

Thislerl,
~kvej 66.

'ioFlsarb.

Thisled.

'get løl.
ttd. 100
h
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Prøveval2 iii Provstiudvalget.
V.d Prøvevalget i Oaar I Thi.
sted i Anlednin!! al Valgel iil P ovsti.
udvalget lor Hillers:ev og Hund.
bor j;! Herreds Provsli, blev det
vedtaget til Vejledning lor Menig.
hedsraadsmedlemmerne at anbe.
lale lølgende:
Odr..Chr. Skaarup. Skinner up,
Odr. Erok Nørgaard, Øslerild, Læfer Høellh Nielsen, Thisted, Odr.
Chr. KObberø, Jannerup. Odr. lars
Kanstrup. Kløv, Propoietær VigI/o
Oddershede, U'lerupgaard og Odr.
Mads Frost Nielsen, Sjørringvig.
1... 1_._ ..... - "

Johansen i Alten er med i hendes
Altenbøn.
Prugthandler !'lindt, der har sid.
det interneret siden 6. Juni, blev
ogsaa løsladt, mens Sagen slsar
paa. forsv., Lrs. Rasmusaen poin·
terede, at flindls Sag sikkert var
laldet ind under den milde Værnelov, hvis Anklageskriftet var blevet
udarbejdet elter clenne Lan Ved-

Arne
ban rlldede
over I Milt
g n und«
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tilrrøverens Dam slad·
fæstede'.

!'ll.n 1:1. De .. ~ml!·

f

p')fbud mOd dll ,UII

VOl(nmønd H.rIlJtl L.wJdøen, nettI! Porb~d er nu
Ilækmllk.hro, kørll) den 9 MaJ' 11C1l1t1l. kun dOI I/lInll\l

dlsk.b med Pio' cher Iyøk Ortlre 1~llI.er II! en
rr her p.. nr.d.,)',!!!I, ømrrlklll." PI)'ver
Ir/l
111
'I'Hm III LemviII'. hvor 81'101 \11:1, l' del kUli U!O ak ulde loregU.
Tyakerne
'Odl, mllllRI" Il,vde modul ~IK. al AmerlkaneOK enkelte rcn 1<0111 I en KIste, DR dl Vogn del skan!!'- mandrn kom ud pal KlrkeR .. rden

begynder 1111 ryd'lø
n(llrpll de !tnde, "øm
l Qrurtll.

eJendom.hlodel
Enkeilu Oline ~
med Plyveren, ,lsJælede LCRrme, hil øolgt ,il Hu ••

for nylll!' Ilk h.n øje pu

tO

Ouldllng pall

fOl 12 ,250 Kr. Ii

Snu;" Peler BJer
den rJnllcsle een al Ligets Ping re. Vo~nm.n?en
udbrøll da . • Den vil jeg linn ml! Ol/elløgeJse" e r
lølende yar h!l'~, hvoreller hin trods DrIveenl! nllgne, rens Prales! log Rlnlo(en III Ol/: 081)I'Ik Jul i SYl
!Jcr er med'
af ubeølem- puttede den I øln Lomme.
r ... !!, Ingen
Vognmanden beholdt derefter ijcllde Bldra,:;:!
A. og S. Born
erne, men Rlnilen, JndHtMyndighederne skred
u' Ikke el Ind f April Muned I Aar, og hall Kr., C. Thiated,

r. ,

blev .enere ved Domsmandsret r sled, 50, J. R., ,
" rykl 1.'1! Leml/lg for usømmelig Behandling 100, Fru H "Iiel\
Ikke en af Lilie! ol( for Tyveri al Ringen Flu J S., Th i.
Thisted, 25 Kr I
JygSlød 06V, ;d0ml 60 Dages Plrngs el•
Dommen blev appellere! III Amts Tidende.gsaa kede·
et og med LandBreIten, hvor Vognm , Laurld- iall 330 Kr.
Bidrag modt
~et Ukrudt sen lorklarede, al han forgæves
havde 10fsøgt al fn Tyskerne III
Mana H ø e
al lægge Liget I KIste.
urene.
jyllands
_ Da Baaren var bJevet sIlllet
kke danne
er og Søm- ved Siden al Oraven. lorIsaUe I Aften.
KI 14: P/etkr
sig aldrig LaurIdsen, lænkte Jeg ved mig
selv: Hvad kan du Jl"re for ua· mandøhnlelletø SI
~e!fge Om· dan et Menneske? Jeg kom da I
IrakS med Tanker om, at jeg kunde I.ge Kl. 19,30: Mu
Aflrotdshotellet.
del Sogn Ringen og sende den Ul hans
KI 20: Oenera~
Liv brak. purørende eller Krigen. Oraveren skabet
.Fjordly ••
~purgte
su,
om
han
Ikke
kunde
øand, der
Kl. 20: Pah~tet
lu Ringen, men han V/H noget
gge om el over lege o, og saa tænkle leg, al Kall/Bndel", Bme1j
r SOlilnets del I/Ist var en Mand, jeg skulde KI. 19 o~ 20,45.
gen fælles være forsigtig med, hvorfor leR mor Rasr amok",
Kl. 20: Royal'
svarede, al han kunde henvende
I.
sn il:lgltage sig til mig, søafreml der skulde Piger·, dansk 1'1
20,"5. TIllige Kl.
kke aande· foreta'les noget. Han fik baade lomonø Miner".
angel paa m~1 Navn og min Adresse. Psa
Snedsted Bio
'ed t H
Hjemturen viste jeg Ringen Ul den
e
er T~sker, som var med iii si over- Møllera JubllæulI\
rkaler, vel være Begravelsen, eg sagde til Søndag i Tlrl
i
~ VægbIlle. ham, si den skulde sendes til kaarine:sskue
Ijmsfer.
Plyveren9 Pamllie, n!HIf Kdgen Stdlde. KI. 14:
• Bedstemor gsar
I~ Steder var ovre.
Kl. 16; Generalf .
Retaformanden, Løndadommer IMarineforening
tryk mede
t
D Morita Pedersen: jl:g lontsar ikke
es
el øtD e ·k"
I er.
t Ile he Ilere vilde allevere' ---- - !nllJge Ud - RinRen III Graveren, aaa han kunde HøJskOlt~~uode
rlaaetse af tage sig si den.
Unge Meno
ger en Op- . Lauri~gen: Jah, men jeg havde mer ønsker O
skole eller en j
f alle Sogne lOgen Fidus lil den Mand.
/ngsbusene,
Relsformanden: Grave,en hør 80Re Amtsun~
les forsvar- !orklørel, si De aagde; .Den vil Jsnuar. Skern
!teresserede Jeg land'me haJ.. , da De tog Ringen. munekontoren
Ier smukke
~au~id8en: Det puser ikke I lysninger find
HVIS Jeg hør aagt naledes mas
De give mig den værste Tortur C. O. Jeosen
r Aarssgen der kan laas I
'
ved Døde
ofssmllngs.
Graver Clau~en IOftes 80m Vidne
Maall:inlab,i
igiese An. og lastholdt, at Lauridsen var Irem- Brov.t, er i
Missions· kommet med denne Udtalelse, og Hjem eller 11
hsn hævdede, al Vognmanden ·,'·k,
ID b orte Ira h ~v cl e t a II lil ham om al skalle• en 79 Asr Ramm
ledt j ø. Sv
'
dermed Kløll".
T0mre,llI~el
Desværre
Del (r..':ngill: iOVligl si Sagen, at
dlR Porrelnm
1,lngshusene Begravelsen var loreRla el paa en lIyttede han
, 80m Ikke lIanake utømmelig Maade. idel blev anlagt
r IiIIrænger Liget Ira Basren blev væltet ned i labriksmæui
aalbevldøl Graven. hvor VOj;Fimand LauridIlen nere over ti
mulle ned bagdIer lor fil 1111 det
orsømJlngs_ fetlel ud. Graveren havde ikke btugsmsskin
arde Vlråso
er alle Sle overværet delle anlltødetige Scenen normale For
mllngsloka- - han kunde Itlmptllhen ikke ud· 80 Mand. H
!Ieder frem · holde del og vend le Ryggen III. uden ain Bn
I Landørelten stadlæsled~ dter en
'ggellgl Ud- a"gvsrlll Domsforhandting o er !ij:ilte.
dt over alle Votering Underrettens Dom.
g
Bo Protesf.
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Toradags blev PaIck l PI
rItslev kaldt til Ktlm, hvor der vC~;
Opsl8l'lel en mindre Brand hoa
Vejby Andersen, hvor nogle PodIIsler ved Renaederen var blevet
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t

I Anlcdni
Sympati Ti
læ ~Relse i R
.kendte-

T

"kriltet de.

.. ,.~
l I II I

~I.~,~~\.
~
II'
-''"1fJld

H IIlH

II tI!1 UHpli I

r"

. \!l Il d

Alllu

I høllll",.
.h,1 I" ,. I\n • I I ' I '", ,,II 1" III
I,,"IN ,"'flPldlPI!
.HI !Ip
rIlIIlOlJmdh'! rHIIIII 11\'1' '"U ~hi"
It", hli~IIlPI .. 1 .hlpll f. Illhl, !!!ØV
I'" li!"
I,.. IjV-"~ huhl!lI uH'1I1Ii r~~/.l~11 ,dMl
Il
Ihh II"'~ I'm_' , I , ••~~.l"I(Ii,,~1I jl l1l
~ AIli tøl,III ... Pot rlllllllA N~", JillkluHt VAl
tll.hl ... ~ hnl uh.I .. 1 t{tlU IIIIhlJl "fIlHIP
I~"
Il,h
I\\~', lu'lliI IIkl~/otPR""lIi>l YAI hl!"f'1
ri Il
lilli,,! "1'1111'1 .. Ufli \lilnhP I """ Vr~l

h~1I

•"lIh.,.
,",1,,,,liuIH",

It",.

mlllU"'MPj

",1

1Ih

l\il'll Nlpl~"'111I ttPlIIIl'
1I1'1cl1ll1l1~1 "11I,*,1I)("'llpII 111' ,1111 11111111
MAI1IIIF\kllilh1ll11l1ltll

hlpv "~ll~Rlfll III ~l

Ph!!

\,!,iv,.t",

"l ljR

R",lth

!lP,!lll

~I Hp\l'''I I I1 Ii ~11 .. t

I\IIIP !)II1IHII~ Hr~H."Ahel Vist" . 1\1
hRu I ~Al l Ødfl ,IVP.I .. II J1IlIiIlUj:I 11a~

"

1111 .. 1 J MII1 It, PtullllleheUl lUh
I(PU ulllipl '~IIIiPI1 h",vlte " "'Itl
!lRR (jJ{t,IIUU 1\1
PIIlSV ., lIf! 1p',kIlIlRPII, h e ~"
IPll .. L~"jAllpIIlP
UlIIllllphHt htl\l1
h'.kPII'" IH~VI'P kUl! tJllIl~It"

Ii~",pl"p

.Ip l'm 1I111~'•• Pllp lj~'.liplh1.~1

),'III tlUn

KI,

P\I

IIIR~pl IIUp Pell

.'!IIt",n~Pli) t!hl~lpll, 1111 Ar hflp {ll1lfu",lpluj.I,p,,\ 111'11 n I Plllt
\fPlI~PI'''' l II"~ tt~l'tl"lhi"Ah 1'~lpll "\f PI t I MUl 1.\1
IJfHt Pnlmll~t ell~ 1'\11
' AI Ml\ll
Iii I [111 1,"!ph"YPI tiP af rli IllAPt .tPll
i ti ti "Pil " 1\1t,~hl Jlli~tptll lU ~t O'p htURtle P1)lflVAIPIPII Ftf\~kA8If1;\t., Bt
/\1 Ilt' f\Uiuh h"VII~ V~lfll R1sJe\ 1111
hl., IIPlllhpl
t'nIIlIllUdln",p:Ur.t1l1i f\IIIVRIt'1 At Alt 111ellPUI IJh1l111~' t\~ .Imd i bi l l ;
,~"
WQ«'HlvnkAli'ltl jp,.tp n1"IPtMP I ~1""q"A. hH M\11\lpl '1IH~ K.al MUIiIt,
nR.»p!! pll'l 1'''1 U\ IIIpIl "RII PIlRP" men l'nllllpl l"AAllp hve, nAI1~
V·""IIPIIIAlIPlh,V, rlJ! fil I\lIkll\~p IAdf' RI».lelfilt'll1e ,,,hh!.
~"llIIpl vlhlp AllHl'Umlf' til thiMlet'
"pr hip\, AIAAMf i~""'I1 ... HtlMillkell
11"11: l~liWlh'tl VU~lImAIH' I Ifl)lll ,leI8f1 til I llt'ubl
fll;1~lplI; pl\llvlrtt'tfi fill Jlp>I~11 IUP,t
IIPl''''I1 III '" II.htlhlnlllw".1I III, RlllUkl l'IQrl\l .... k"~ I 'fblt!IM •

kp',

O\\IIII11PI

."

{'' I

I

I'jelh", I\ ... h'w"~'lfl I 11,1'I. d
10011\,0<1" 1 1'lIelml.Iolow. I \' •• " ,.
\'!'
1"ø.I\\\,.h"!t'II(lt~ :~If\hl(>, Il~ tier el
til /"':,qf .\\I,:fc 'WltdAtp.~~fn"",,·m,',,' rll ,illhll'diw lltl81lt1lllil 1\I IIlIlI_,
•1

,i

,:' Nu
,

I

•

Igen

I~ : ~fJ~'" M~{~~~"", ~..

I

I UW8 , (l\llflE'1

{1

P"~ll Inm,.

n O\I\

I ~ Deeember.

-_._---Skuet i del hele e, smukt of{ Rodt Kr
med mange I!od~ Dyr.
Skuet er aabe nt hele Allenen
samt hele Søndagen Ira KJ. IO
formiddag.

Krav om Kæmpebøde.
Statsadvokaten har nu udlær
diget Anklageskr ilt t Sagen mod
Pru Ingeborg J e n s e n, Thisted,
der kræves tiltalt efter den mll- d
dere Værnemagerlov
Poruden
den mere ordinære Bøde kræver
Statsadvokaten en TlIJægsbøde al
100,000 Kr. plus Konfiskation III .
117,000 Kr. i ulovlig Portjeneste. I
Nu skal Retten saB afgøre, hvor k
stor Bøden skal være.
Det Dldrlh.••n.ke Twendelegat
i Thisted blev i Oaar tildelt følgende
_ _--'7 ~ nS"Il"r" der hver laa 160
.:
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Akkumulator.' oplade. og kontrOlI ......
8enzln, Olie, V".k og Smøring B8mt Skllln;ne: af
Olle osv. De ringer, og vi hentet 0/1, brlnll.er. Tlf. 717 .
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Søndag den 16. December Kl. 16 prc pa&. Hotel

~Phønb.4

ekatraordinær Generaltoraamling.
Dagaorden : a . ."r.' •• n.

For"." I ForbIndela.

mad Udren ...lnll.
Alia ..ar Med.pllgt I
So mme Dag KI. 18: Ulk. .H.n med bUlle Spisning.
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Ret !ell i Thi~l{>d lug i HIIg" SUl· lil/ll.
I
"'ur,n'lIn'rul'
kJ"",",,,II'
1,,,,,ln(
('1Jing til l'll Hfl'klw J3l'jVl',·illl!",'I· 0111
:
T I.isfed "lod... -I~
LU!:li<I..lfh'~I" .ti f' 'frt>f1!P'!cdr, "igl,'d., >lI' UlI'I1 til/m f\w,h'~ "1tI at for
III'~I(" f'dfl11'11 tllI'd ,II- scl". Dll)!"
fOl" Qqw~rii...flclM' /lf dl' c](E11,'/II"'- 1111dl'" I"'mlyn !il Mllliglwd"1I af
AI S/(IKIJ
I di'!~lwn L<!~' l 4-J"C 'l'ilfn'!dc hin\'
dl'l 11.\"1' I.<wfond./·IC·
dl!!' 'l'ale um l~ul!lndd>l", ,'II ('II~
kelL fællgIl1ede.'! !il -I. ,J/llltJHr, I1W·
1"Il'lIg"ld til J. ,Ja,uWf.
udfo"cs.
de"'!\"' rI'o' I,,·rige f;eIlJfl:!lnd~'1! fut· ~,
." f"l' N i j ' ! "jln rlJ>llA"llh',h'~ til
Vnlrlenml" Andenu>n,
Dll.!!"e', HI hd!kclI 'tid 1I11!/1 " 1g'~I'I"L JlIlllVI\l. ['nliUet l1I(!ndt'h~.
HL
'lIJargl"Cthcvcj :;I. Tulf. 869 k. !)en,
med, tiL det vil ValJ'U IIndJJtl ul !Illl ~llrtllt-ll'lI fqr UJl(IOl'sl\(~1J fIlkkort
• ,"1,1" I",'l/It' J'l)n~a til Domfl1'ldeif>l',
Dommor Hnlm til ul V,\!t"C IIO" u"
u
,
I
l\('(j(>/l1l
VUJ1·J1Clnll/Kcntlt VHI' e f'<-cr
,"rro fl'e Af.","
....... rolscn '. .In
st!!l ,h-d. Dor <JI" iug"('Jl Tdl'! om:
. ,luUl !lIW
J'~ 'Vll'I')JIllIlJlI!"('rlov Nr. 1 . ug S
or,
HIJI~ .I1Jlndclcn VI\I' til Umle,'sø:Il dm' [o!'('lisnr('1' l\!lu'tl, idei l~l'u ForhllfllJ(l hUL' SlIt fUg mo 1 SlIne
'FæclerikSCIl tJrs~'JJdlll"lond~' fnl"llt ne, F'o.rt'\'II \"el"lle huwla _/lllfllw[. fNIst.' 1 l{obunhll\'ll . . politietl> Ar·
er 1J1~'\'et s/nne' meget kmHig-t den I.ode FælJgIllingsf'·JSl. cllI j bojde vm' /:Iualedes Iklte sluttet
hvorW mall gjorde op.med et Kn.\·iu;t'l·c.;;lIl/r pm.! ]\/UIl- Ulrln ventm' pa.n AfguJ"ll'lscu om ond nu.
d 'Il og derefter hM' ((luet ci S/Hg L' 'f :aIli t om Jlllldrcdo Heglcw mærl!som PUII, nL NIcIsen var nt
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det. Polltirl :o/nn!" foreløbig JUIlI
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menol' at

Fnng"Cl'ne, l c mlUl
'
[Jette Forslug skulde anbno Mu·
Ijghed for Løsladelse fol' enkelte
nf dem, del' i Dag blev fortslli.
TOI'

'. "
Generalinspektøren for ,. I ,.'mngsl'",
'1'0 Piger f nl Sønderjylland losLuttvaabnet.
/" d C
Losladt blev de to smiderjyd-

I
I

ske Pigebørn, Anna Mnde Jepsen
og Gertil~ Johansen, del' begge
har <SIddet fængslet i en. 5 Manne-

Amt
pl,.oeN 1 /'1'1'

0"". Aer"I.· 3">(
SOLeNS 0PI

IwtrngLcB /:lom Oll SullSlstensJos

Persnll. der inLet cJede.

IST.MM
Dagw5 I.
DBgeo al

OgSlIa Ame SmilIL'l Fænj.rsling
fol"iænget med 6 Dage.

MAANENS ,

l\bulufnktudw.ndlor Amc Smjth
fængsledes OgsilU til den 21. ds.
efter en lrungel'e DislmsslOn, hvor
Politifuldmægtigen gjorde op·
mæl·kson' PlIll, at Revisionen af
AJS Vald Smiths Regnskaber nu
v/u' afslutiet, De havde givet til
HesuH.at, aL Arne Smlth pr. 15,
August l AUI' hl.Lvde en FOl1nlle

AUTO/'l'lOBI

L vaTeR ten_

,

Fru
I
SundbY!,'"
c
U
..·ed nØ(1CD

Jlllll inlt 1,016,'160 Kr., en St.igder og eJ" sigtet fO l' Overtrædelse ning undel' Krigen pall 610,000
af Straffelo\'stillægets Pal". lG. Kr, PoliLiet Vil!' nu i Færd med
at afhol"<> Smith ting. visse Po.Ji'orstnrevde skulde have Si1i'f,,,Sag ster
i Regnslrabet, og Arbejdet
behandlet r Dag, men den .•rrwat~
te som bel.endt uds:ettes'og 'gl.·un· V111' endnu il{ke afsluttet, Hoveduet pan detl;c FOl'hold val' 1ll11.1l sigteIsen mod Arne Smith gun}"
enige OIT' Løsladelse, hv.tId. der
ogsaa lwm b) :lt gælde fOl'q>lpst-

,

•

",

nævnte, da de val' tiltalt fOl" .npj·
IIgl;ig det samme Forhold" Pigerlie flytter hjem til del"es Fonel·
fll'e, hvor de tager Ophold tilderes Sager skal behandles.
,

Frugthandler Flindt løsladt.
Oberst ørum, der er l,Je\'ct ud.ruevnt til
Frl.lgthandler Robert Flindt,
Gellcrahrupekfllr for Luflvanbnet. ! der IHU' sidQ.e.t· fængslet <. siden
sidst i ::\laj Maaned, blev ogsaa

Offen"ige Lokalers I allerbedst.
Lukketid i JuleugeR; hen vjs1im~i!'r..,at Flindt, Rasmussen
dersomAn·
Landsrets~agforel'

Handl' Isn~ inisieriels Beken dtgorelse
udstedt,

-

Ha ndelsministerieJafhø.l pdsendt en Be~
kendtgøreIse, ·.hv91·efter Theotl'e,'
Biografer, Re.st.aurlltioner, Sel~
skabelokaler, Mødeeale m. v, fnl og
med l Janu ar kan holde aaben cn
Time længere. Samtidigt har Handelsministeriet givet Tilladelee til
'at Restaurationer, der under For~
:samlings- og Selskabslokaler m . v,
:2. Juledag, Nytaarsaften og Nytaarsdag holdes aabne indtil Kl.
28,45. Foraaavidt angaar Nytaarll~at vil Politiet kunne tillade at
~ster forbliver i Lokalerne ind~
il 1,80. Forsaavidt angaar Dagele mellem Jul og Nytaar, er der
.abnet Adgang af For811mlings~,
K ø b e n h a \! Jll·>~.Fred ag.

k1agesWift~t skq}de have vær~t
udru'bejdet· r Dag, sikkert vilde
være blevet tiltal t efter Værnemagerlo\' Nr. 2 og ikke Tillæg et.
_ Del'Paa lø~;lodes Flindt,

Firmaet Jensen & Kroghs Indchave.rc fængslet for 6 Dage yder·
tiger(!. - Sigtelse mod Vognm:md
Krogh for Hæleri.
Derimod blev der ikke Tale om
Løslcl.elst" af Indehaverne af Firmaet JeJ:Sen & Krogh, der alle
fik Fristen forlænget til den 21.
dB,
Eolitifuldmægtig Korsner meddelte at Rigsadvokaten havde
truffet Bestemmelse om, at der

for a.lle tre, Jens Cur. Jensen,
Poul Chr. Jensen og Henl"ik Sø-

rensen Kroghs Vedkommende
skulde rejses Tiltale efter Stråfløde- og Selskabslokaler m. v . .
vstillægets Par. 15 for Værpldes aabn e for Foreningsfester ''nemageri af sæl"lig grov KarakfuttEde Selskaber o I. indtil KI' ter. Krogh sigtes endvidere for
~, Endeligt har Handelsministe- Hæleri m. H. t, Underslæb ved at
f t givet Til/adel se til, at Koncer. have modtaget et Partl Benzin
jl' samt Theatre og Biograffore. pas. ikke under 1000 l fra Tys ker~ lJjnger m. v 2 .Juledag og Nyt,.
~le, skønt vcdkorrunende TyskeJ'e
mlaften før!t afsluttes KI , 23,
Ikke var berettiget til at dispolle-

N lil' n b e r g, Fredag. l Rets·
modet i Dag blev dokumenteret
en Rældm forfærdende Oplysninger om Massemor dene pan J øde"n e i Polen og R us land , SS-Oberstqwn.b~J ;nfi.!hre1"Eichmann har
til Himmler indberettet, at 4 11i1lionel' J odel' fra Polen og R us·

n·

11 af

Forbryde- - h
Efter at l't1ontgomery havde
afsl:met Benaadning,

Afdøde,
s~wnmed
~"pft

ro

~un,lbrg

ha:' boet

HeEdes
S.klbsted
boldt K
gf't for
S')LU hu

tand var blevet dræbt i Tilintetgorelseslejre, mens 2 11illioner \'ar
blevet dræbt paa anden t.laade,
Him.mler havde til Beretningen
erklæ.ret, at efter hans Opfattel.·
se maatte Antallet af dræbte Jodel' overstige 6 Millioner.

Indenfor

Folkethingsudvalget

-

om Straffeloysændringerne
er
man nanet til Enighed, snaledes
at kun de Fanger loslades, h\'or

marskal Montgomel'Ys H ovedkvar
ter meddeles, at de 11 Anklagede
som blev dømt til Doden i Belsen-Processen, er blevet hængt.

Anklagemyndigheden skønner. at
d er vil blive et. Misf-orhold mellem Fængsling'stiden
og den
St.rm. de kan yellæS idømt. PM.
Mandag skal Udvalget dl'cftc
FOl'slngct med Justilsministeren.

II Il m b o r g, Fredag, Fra Felt-

blev foreta get i
Gmu', 5 Duge eit.er at Feltmlll"'skal Mon t gomer y havde af.slaaet
Henret.t.elserne

MALJmøGI~){,

nILUmlJøGER
(~ SPIL m. m,

polit i jkkr> m " hlt'l a{ l\tlgel M!l.rl an t k llJl dp ndrh' ind u ndt!r dpi ~

J<~AnVELAng,

nu kunde

Baade hun og' d<' to H..1.Ilh(olk
h)c\ id um t ts"""ænJj·:-ot·l...... tl,u.

-

lig ) Il'nl"l jl,hwI"IH' ("n tl1g{'l!. 1.'flrr

bdtJakt
Hl'ltf'II

for nmR"anel af P
tip to BRnK I. d

111' 1" \ ;1 1'

I

,

k l1l~ ('{'Il \,1I! g(',

,lWHW \ Irhwnll' fn
I IhH~1 og \ ~ II ' 1il tedl i
,

l.un
med SIl
gaard,

Fru

Juvelerenkens
skjulte Penge.
h. () b ~ Il h \ \ n, Løniag
) n
kohcl1lul.\ 1\ kp J ln (h r ~I l i
Il('rtz l')" i Vag \ f'd Bet
li.[ d
df'lfarl Hh mt GO I);tge

PligtpI'

-

I Løsladelserne
•I Værnemagersagerne.

fra
Kmmer, Irma Gl'ecse og 6 andl'e,
Jlængning('1l bic\' fo retaget nf en
briUnl, 11Ildfh' l, dC'I' vm' rejst til
Tysk llmd ror at f uldby rde Dild$.rlomml'lJ , rln dt>t b ri Li~1i:c Militær-

ar

sta.·i·kt, og

Deraf blev 4 Mm, dræbt i TIlintetgørelseslejre.
,

Bennndningsansog ningem e

t:t Væld

gt>li6", id~t

Tysk'e rne myrdede
, a ;';lvl'i II. Jøder i Polen
og Rusland.

løsladt under Hensyn til, at hans
Sag skulde na.ye været beha n 91et
l Dag og ' til, at Helbredet ikke er

h.a.v(~e

skJ

:lIli'.

I

Ilden økyldeR IlI\Ulgelig UfonJIg.
tl.srhl'd \'«l 'robakllfygnlnK.

,a 01-

Som kort omtalt I Gur opstod
der I Gllnr kort efter l'ofiddllg" Ild

EnKt'.

hoa Bmd. Magnus Christen/len
Boddum. Fnlek frn Hurup blev til~

8t(>d_

kaldt, men i den stærko Blæa t

rn, [rn
d mod
lnnrd~

er sig
:00 ha
Dmen-

t69
hav_

~

a\'de

Modet
Udkib-

r.

• og

jdet
jKlelse
rbej-

Kro
godt

F,.

"o

pverIV ortil

ha\'de Ilden

11M. godt

fat, at Ej_

endommen ikke lItod til nt redde
og var i Lobd af kOl'l Tid b l~ ndt
ncd til Grunden.
Ejendommen be8tod af lo SlIm-

menbyggede Floje, Stuehus og
Stald og LAde. Indboet blev reddet, men ni A vI og alle Maakiner
brændte. Det lykkedes at [na Be.
sætningen ud 1»UUlær nogle Høns
og et Faar. lden e r opataaet i Laden, formentlig som Følge af Ejerens Uforsigtighed med Tobaks-rygning. Bygningcl'11e var forsik_
ret i Landbygningernes Brandfor
sikring for 18,000 Kr. og Loseret.
for 20,000 Kr. DeL kan ikke und.
gaas, at Ejeren lider et betydeligt.
Tab.

ot

Prov.9Uudvalget (or Hanherred,
MenighedsrMdene for Hanher·
• pr. reds Provsti var i Gaar samlet til
Pøvevalg pau Fjerritslev Kro.
levFor- Provst Richter, Øland, ledede
/obet ~lodet, og ved den foretagne Al·
dette stemning faldt Flertallet nI
Stemmerne paa Bankdirektor
~;ar Ronn, Fjerritslev, Gdr. Chr.
ea til Thomsen, Northorupganrd, Gdr.
Jacob Kronborg, V. Kjeldgaard
og Gd)'. Jens Simonsen, Brovst.
0Inen.
1o'aJg, Frikørpsmand overført til Vøoter·
r h<viA: Arre/'jt.
ulerEn
Frikorpsmnnd
Mngnu!\
VOrlIa\'- Jlolmgaard Christ('nscn blev j
g('n- GMr aneverel til P olitiet i Hu·
11:'(1
rup frn Fn1H'hu lllejrcll, hvor han
od har sjlld('l en 'Il d . 1loImganru
Af- ChnRll'll8('n hl('v i lIin Tid hvervil
rllll- Vl't af (;I'i8t'ltnllfll('l' P. C. VI'Rlt>l'har R'Mrd. Huru)). linn t'l' (n'ngtiIt't
l.iI I ii. JUIlUIIl' ('fteJ' FOl'!wderiloLilli'
hAj,
V('1l flg f'r nu IInhrngt i AI'l'l'Rh'n
knn i VCRlN·vig.
Man

r"

o

,,,

t'I",:

I

.. ,

~1I. n r n Jf .. n

I" klll t

i lI('n f/('lIl' .. kommunn l('
T .lln~ lk lJmmunl' rn ~'.

(hl'r~hd .. 1t

r ,II' 1',, "1151111'111
(,,·tr, . kl11l1munnh' XlIIII!! r i Rkll lt.,u.rl'! 1!11!", In HØ/'I" nt i ThlMIl'Il
"\<

217,000 Kr. 1 Værnemager_

SiR" U'

sag.
U1o\hltt s.'l.I1t li) Ty~erne øaa
:l92,320 Kr.

En

r.r..

nu reJ at
fononlTljf
Tillrllo mod Bltf!:hpld4r Chr. Jen.
holJit I
sen og dennea Huatru. In~bor& l'h;,w
•
Jeracn, ThiaLecl. Statsadvokaten
Statll4dvokalen har

knever dom begge dømt efter manden.
de a.rg
Vænlemagerlov Nr. 2, hvomtcr
mel'.
der knn Idommes Fængaell indtil
af Am
4 Aar. Det hedder i Anklagen at
Tnstilu
de i 'I'1dsrommet fra Decem'bf.r
MM
19'10 til 1945 PM. ublborllg Mnn.
holden
de hllr samarbejdet med Besmt.telsel!mag1Æ.n i erhvervan"p"ig sen Af~
H ensccnde. l 826 Tilfælde har de gendeJ
solgt Pelse, Pelshuer, Læderlrak.
~
ker m. v. til Væmemagtens Mednin
lemmer i et ganake urimeligt
",n
Omfang uden Hensyn til 200 Kr .•
Bestcmmelaen. Denne Omsætning
har været 392,320 Kr. a! en sam.
let Omsætning PM 900,000 Kr.,
og den ulOVlige Fortjeneste har
været paa 117,699 Kr.
Statsadvokaten kræver ende.lig
en 1'illægsbode PM. 100,000 Kr.
samt Konfiskation af den ulo\'• .. I
lige Fortjeneste PM 117,000 Kr, Th.
altsan ialt 217,000 Kr.
Akul~l
re o~
Kort e uden Lrrte.
Politiet I Hurup har 110teret en
kVindelig Cyklist, der korte uden Sted
Lygte og hllil{e for~ell-te al kore ., 1
igennem Vindukten, hvilket er forbudt. Endvidere er notere t et Ile.!Itekoretoj fra Ve~tef\'igegnen. der
kørte fra Hurup uden Lygter.

..

,
'"

Landbrul(l!undenh<ningen for
bo'llddende I "l\I\d('l.
NOl"dth~' Landbo· 0(1" lIuømnndaforeninp Skoleudvalg hllr i Vandel nrranj,(erl't en l ' nder... iøning i
Vinh'r for bosiddende 1.andmænd.
Der .. kai ullden'i~~ i "odrin,,"l~
re OR" Godniru;r8l\pøl·(I"lImnnl. og tI"r
har nl('ldt .. iII' 17 l)dtfljler('.
Slor tdræl~,p\i'l .. ln, I " ..ledninI'
nf D"n!Ok IdrretMrorbllndll Jublhl'um
NI,'.le Allr fejn'r Dan~k Idr.. "'·
forhund Ml Ann Jubilæum. dl'r 'II
b1t\"(' fejrd Indl'nlor Io Perioth'r
\"1'11 ... n nække h11'"11'I~h"'lfi\"enh ... d .. 'r
Lnnlll't onr. Iwmlill' I Fl'bnlllr
\lal!.lI{'/1 ~'iI t .Iul; Mplllwd.
"'or Thillft'dll \'t'/lk<>mml'lhll' \ ,I
dt'l" hh ... " TRIl' om l'n 0ll' ;tulnlfl
aftl'n I 1'· ... \!1"ullr
1I,lld ...\al
norIC', h\llr 111'1' \iI Mht' \i~t (;~m·

p".

IIII"Ok. nllk~ninlt. IIlulmml<>n m. , .
n. r .klll d.lllll' .\fll'll a{h<>htt",

,

k.
K

"d
t,

,
,
t

, "",I"l<yld
IIdd ul~a

i
17. <1 •. l\L

Ir"r~:

Z-HI

J,~rt.".

l'ildcllnp;~ dan 20.
,r fro 1(1.
1G---16.
""\'I,~t.

forening
r,..,.,~.ndlar

~ 37, SlalOll" Plan'

t.

/" Indskud

I·

SJorring·

"IL 111". kg

Kurmnmrker
hrug uddeles 'T

Auktion.

IIi

·up.

0,"<"

alaglt'l \""11'1 plus !{""cP,,!,gc

.,[""d~1I t

. 1·1·

~· 11l

l\nn",uø~i".
II"", I~IHA"J{N'

licj!".""inl!" nf

f",· ",,·.lt,f'"

nen
Om1.swlgea "",I /I"kti"". ,h' ,-

nr·

h,,~

sl..,<I, KJ. 13- '
Vold" J,L II)-

Folkekn~s<'r III l.A~I"ugne,
l!'j$kn,"cr Udl'" V'<'I"kII>J.

Thisted, den II. Dceh ... 1!11!}.

Hje'Tc!tlI;\r,I, A uki.ion~ll'<l('r.

Auktion.

1

tC ['>trO,

ANDE-

toldshole\
19,30 lIr.
ler. GenKr. og 3

gn."· llcg". ... ng
Mil fol' grl'l'llgc

.mg paa
;ag d. 19.
ig Dags;relsen .

aglrule.
~

og mel,fra Ny-

:ed Kl. 1.
Køretid.
tralen,
p.

skere!
man,

I Bæk"
"~~ l1f BogInp;, Swrr.

'1{"~ll"nJnp;
!!TI ,f~nf!!n·

"r

K"llImi~~i".
l jll"del~HlIger

oortsælgcs ved AuktIOn, der alholdes ved T..o:Jl'cn i llJ!u'deffilU\1
'J'in;dag den lil. d~. Kl, l~,:JO,
2 Barakke,. II )0,r,0 X 0,00 X
2,50 m,
l Bnrall. 6y!. X <1 X 2:h, m,
a Bal"llkker II 5 X l X 2,50 m.
Snlreret 10 pet. 1{I-edit i 11
Dage,
Thisted, d. 7 Decbr, 11).11;.
Hjcrrllg'lUll'd , A II klionsleder.

•

enmg

AN D

]>a"

VnnkSlan "

Ilylder og Ad.>eJclsoorde, uhuviede Borde og Bm"kl', Ileg"al~llle
og Brænde.
Snl",ret 10 pCl. K ....><llt i j j

4_17 og
, deu 20.

ko l

"l! lin

tmndsncL I Vnre"(>g>' (2 Hjul),
1 Baud, Cembntl'lnder, Pntron_
knaser, TrCmmeZ"lKtc, Stobcflnger,

erild Kro

padet.

K,

holdes i DCI'"U CJ"('lI I"'" N<J .. rn,Illc
Onsdag den 19. IJ~.."·,,,I "·I· Kl. ll.
Sm~,<lc, a'l"ltl"j. Olwlwk hJeMmm"t"rer.
Loft"bul<kl'. Skude.
flukke,·, SpSlder, ~J>"rek"",flln."-.

Dage,
Jlmunr

1,,,I;,,,,,,,d

Auktion,
Efter Begæring nf Kommissionen for smrllge lInndels!l.1gel'
bortsælges \ed Auktion, der nfholdes ved VegendalsvQj i Thi-

\' c11':"rcnh~'
dag deu 1.(i. T

Bedstem
Fors,,1g ti
~tilli"gen fra
I",lnde! oneb
lndl.a'gU>n

Sydthy Eksportforøning.
J ni\!sle Ugo

nrhonte~

J{!'cntll.rern(l Toradng d. 20. til IIICdVI\1Iulj lllop;er. lig ThI. lugen Mnrlte!l i ,lulen~<R J yt'elscn ,
" III""nd\. , ugen .

I

J ulo uddol/ngo

Balatarcn
Vej hjem j
PIUl alle E
hurtigst LE
Carl L. LI
MoU,

Frih

"'"

1l1nndag den 17. ds. KJ. H,
2 Geværiaame (Tommer),
l Hundeskur, 7,60 X ~, 10 m med
Ganrde,
5 Hundehuse,
J Beboelsesvogn uden I ljul, 9,00
X 2,80 X 2,GO med 6 Kojeplndser, Skabe m . v.,
" Ammunitionslma!er II 2,'10 X
1,60 X 1,30 m.
Sahcret 10 pOt. Kredit I 1<1
DaRe.
ThilIled, d. 7. Dcehr. l!MG,
llje r regnn rd , Auktionsleder,

stol'~

A1Ij'"

DRAGSR

,

Thisl

En POM
eller Bytte
A. Henril

Ajlel
Tønder m.
A, Henril

En si
,,, ..

\

..

ter-

GIas, Porcelæn, ja, I;ysekroner
til baade store og smaa.
Hørdum.

r.

j

l

stort T

c--.=='
:===.....-,.-..... "'. . .
er er U
Nft;tegaver
24 Vest

God .
Kværn,

December 1945.

ke

Thisted og Omegn.
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMIJNG
Dagsorden: Bestyl·elsens Forslag i Forbindelse med
Udrensing.
Alle har Mødepligt!
Samme Dag Kl. 18: ULKEAFTEN med billig Spisning.
BESTYRELSEN_

se-

~!=

•

C HR. BAN G. l Tlf. Hillerslev 46.

øhJer
.......

"

:li

.. ,..

T--: ll __ l..~:

TA1A-;.A.

Salg el
Hunstr

I G,"v
En
me l

Ni~l.
Mæ

kane
ders

la

I
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KVIUI"I IQ46 uddeh',
i I hi,tc'd

d.19 Decbr.
eUI Oytlll".~hll!ud

\1011

i l 'jt'lldol lllllt· Hll'd

nlhl'l \[1

ø

ni

.lhenl"l

rll

i Ilus.tønden, der IIIRH
t' T :llorll~ ' tru lidlij.( crr
" Km I tora,.net med
U Adr..... Der ud-

,

nllal hynk~n Dllo

JIIIUllf

re mellem KI 9 IZ UK'
rI' mcllenl KI 14 -11,
1ll/lII

".

Id I t'

nlnll~mllnrell. hIlnier I I(nll,
•

Hanstholm.
1 uUlrer""" AlboJdJIIIlItJ'ndl1ue. OK So.
I
Porenlllj(ur nltHJldllr

lULETRÆ II. luledeg

{hm rmlu ItlurnebYRnluK I ll.n!lled
Ikkllrk orl, Blød o~ Kullc- I{I lIS-lY for I\"rll Oll: I{I. 111-24 for
rrnhfltkllrl. Tillru~lIkod III VOkllllC. Ooltll/lorntl bodel melde ~'K
SI\·be. Samtidig ud- hOl KU1l1lor1D11IC Indon la. Drcbr,

Tak.tII-Kort iii Perover 18 Aer, hvl.

.t og Form....k.t Ul
Ikke over.tlgor hen

• 394 Kr. og 111 Kr.
udlevor.. til

-

D ••',re"•• rn •.

Thisted Hoandverkerfore,
d. 20, d ••
afholdes

er
sj

-.

•

'J~~'

Rtllllflurølør A. M o r I e II li l! n, Enevoldll~
Markl døhalll'lI , lubtla1ede, at man Kr., Vurd
V~1111 d t:, indtil du V.r hildet Dom
~ki'1e1.l'
"pd Rellen. BI"" t:1 Mtdlt-rR IIbø !ru BetIJ
dømt
Io, un.tifJw,1 Optræden, un, ~ij Q

N, L_ge.Kandldat vod Amt.~
hU ••t •
pdhaan.
LæRe Cecil Vil1nume er 1111lal 80111

.rø_

LIli Lin· l{antHdat

ved ., hi ..ted AmlløygthUl'
den lor
I Ikke I Idrur21ske Afdeling.
o lIore
cIderne
mange
d.

.' .
•

ol.

Marinerne holder
Udrensningsmøde.

lo/(en al'Vorli.~e Tilfælde øf
unalioD81 Optræden biaDdt

Medlemmerne.

Der var ventet sia r DeltlIgelfIe I
a8 det den Oenerallorsamling , som Mari·
nefortlningen lor Thisled (,g Omrensøn, egn i GPSf afholdt pIIa liolel
"Phønix" med Udrensnin~sspøf~!s,
un,
mulet som Dagsordenens eneste
rchef.
Punkt, men der mødte dog kun

ca. 40 Medlemmer. Eller den tra·
ditionelle flllghejsning og Sang
vIIIgies Snedker N. P. Nielsen lil
Ordstyrer.
P, som Formanden, Assurandør Sven
3 Aars T h c. In s e n, udtalte tillndlednin,ll
ffverv bl. 3.: Efler 5 Maj i Aar kom der
!ret af en Del Uro i Marineforeningen, og
del blev (aabt pal Udrensnin,ll.
Bestyrelaen drøftede Sagen lIdskIlliRe Oønge - og gjorde det fel
erne I varmt. Tre bestemte Medlemmer
var især pas Tapetet, men Bestyre lsen blev enig om, al der maulle
kræves Bev iser, før vi kunde loresbøll lage nORel. To al Tilfæ ldene skulde
lejrede være re t alvorlige, mens Anb rebene
es bell, pas det tredie Medlem siraks viste
~ m and sig heil ubegr undede. Jeg_eik ind
" er lor. al VI skulde tilskrive de to
laget andre. al de fo r eløbig skulde holde
ning. sig passive inden lor Ma rinelore.
nlllgen. f or den enes Vedkommende viste Siglelserne sig ved
l"
• nær mere Undersøg el se u beR ru Rr ved d t'de, se lv om han und e r Beate t• ikke lelle n lik en alvorl ig Irelte s ll'Ue lse
fr a vor Side.
deraf
An gr ebel paa den lredie var ti/y og
dels Iremut af et Bestyrelles m ed_
Plmu - lem, men saa soa,t han lik Vort
Brev, mødte han hos mig og erkatie- klærede, at han overh ovedet ikke
MIII, forstod denne Sigtelse, og ved
Henvendelse III Politiet fik vi om.
Buende kOntiilerel, al del hele
var grebet ud al Lullen.
•
Eiler It Næønormanden N p
ddell Niellen, og leg dt'fpaa' h.~d;
~verel dr~ltet Siluationen, rudierie Jea
!dsvl, miR med hajere Inlllnøtr il n
~eklo, larMerineio, DIRKen, o pat O undolker "a hera' alil'e, B ly ela n I D
J

" del ., Porala.. Der Io"h..., l_t
r op- lot Hea')'rellen noget B.vra lor, at

~08ne der Ikulde være rel manwe T,U.ld,

al un.tional O, Ireden Indtn lor

maIlIle han tkikluderu lor den
Pr. o.
Tid, Slr.lh:n Oll P,akendf'lien III ilrup. III
alm .. n Tillid vild~ VIHf'.
K.bfJIum
So1t!dktr N, P_ N i t l, c n alut.
~kjlte",
Dorth
If!de 8i ..... hertil. Selltyrel",!::n øn. Iru
lum tHI(
skede ikke at vært Uommul', ar.!
fr. PI
VM man ikke tillreda med Be!ity- .weD' H,
te I... ns Slillinj,l, '.IUI _tud d ... na
.um MO
Mandater lil R8IIdight"d.
Fn ..
Restaurl:l10r M o r I e n 8" II ud'altt til Pru I
unde r den forhaUe F(Hha, d il1'il: De . K.beaur
lIeate al Ol her har vel1jtn Penv" Vurderil
ved Ty.kerne, 1'~' lælite j Gur'
tJn
Avisel ne d Indlll"g Irll nogle Polk,
der log Afsland fr ll nogtt, der var
anlørl til Pord ~1 101 lilt&llt: Ptr&O~ lkilt \oUi
net. Underøkriverne VI/r Lærer",.
PrælIler on.~'. !.tstl ønlled t: folk l dt:1 ..trup,
søgtens kunde holde sijl klar &1 Cbrjlj!
Ty skerne Vi andre \ ar I yore
forretnio ;2 et uJtilllle lor al blive
truet med Revolvere 0)0( Bajonellu,
hvis vi ikkt' vilde _ælge til dt'm. Thl.l
D~rlor kbn del være ure'lel Jjgt III
udstød e en Mand for al Fremtid.
Nur Sira lien er udstaael, bør \',
række Haandl'n ud, ellt:r! er VI Henni
ikke Kammerøler.
Kr., \'
fisker Holger L Il r ~ (' ri kunde
lænke lig, al t. Eks I;'t Medlem
der skulde for Tjeneslemandsret
blev suspende'et !Jorn 'v\t'dlem til
Algørelaen var laldet.
Kontorisl H.!Inl Jø rgen T h O mS e n: Hvis høn s B bliver Irik udt,
vil del se mærkeligt ud , at vi har Vi h
8u»penderet ham.
Remm
Havnefoged M a d II e n undrede Der e
sig over, at der ikke VIr mødt k~der
nogen al de Medlemmer. der gik
D.
paB Gaden og talte om Udrens •
olOg.
Efter yderhgt:tt' en Del Bemærku
ninger Ira lonkellige Medlt'mmf'f.

al
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!IOCfAL-Dl!MOKKA TI ,N,

I

vedlog n Uf'slyreløenø POf8I H~ en'
forel1j!l~en, og der Cf, i~lgen ond· ilellllnigt rIlf'd omln'lIl alle Stem
artlldt: Tilfælde. AdøllllllKe Atbel
nauden udtølte derefter.
mer,
o~ Por,
dcn~ har arbejdet for Værnemaul~n . lil Slut, at nu maslIt mali være fn
men de fleste har været hen villi
for Gadeslsdder en.
I
. dertil fil Myndighederne. og Vllf
I

der fastsat nær·

Udlevering af
for

Benzinlilde·

~:~ ~d~:~

l nødl lil aIlaJle del Arbqde. der
var al loa. for Handel 0R Hund værk var der ikke jUli Tille om
Nød 0Æ Trilog, men agna .her
viste Myndighec:ernc dem Vejen.
Vi kan doJ,! godt væmm~s ved dem.
da i økonomisk Hcnit!ende var
nævenyttige lige til l::Ie",ætlelsens
sidste Dag.
Ssa er Spørgsmaalel, hvo.r Ie d el

vi i Marineloreningen skal stille os.
.
Det er Samfundets Opgave al
hl generlJt~ri Ilralfe. og hvis nu nogle Medlem, er der s e Oler skulde blive dømt og udsla8
er8torb~æ~d~·1 deres Straf, skal Mørineforeningen
p~. oe e - ' sa' løje Spot til Sk,m? Bestyrel,
Ogv
og I sen er enig om al foreslaa, af vi
slørre ogne_ som S'hl I'lOgen er 'D
"
I l.lg!' kk e ellIs,
kluderer noget Medlem. Skulde
der senere fremkomme graverende
Poste Iev KnU d
.
St'll'
1'1.
'
t
Ting,
kan
VI
tage
I
mg
! \.Oem.
d
afske !ge l Maaske bliver vor Stilling kritiseret,
l men
vi ønsker at vise os som
Kammerater og give de paagæl·
dende en Chance lor al faa B.·
Møde i lance i Tilværelsen.
Jeg har laaet reIereret, hvorledes
Børn i Skoler. har maattet lide, fordi
Pragt- og faderen var oat laSI. og vi bør
hjælpe en Mand at værne om
Planlage, Hustru og Børn, Lad os saa tage
Rek,ea· Kriliken, vi bærer den nok. Vi
bØf ikke være all lor haarde. Ihi
Tilladelse lil vi kunde i Besættelsestiden vel
alle have været bedre, end vi var.
• 1 Be.tyrelsen har drøftet at IBde Ire
Medlemmer udgøre en Domstol.
af for- men hvor finder vi tre, der er helt
levenc'e
'J
rene r
g hnder vi de m, vil de
sikkert være ISa rettænkende, at
al Bøgeatave
de ikke vil dømme andre.
Skole.
Eller Formandeno Ind ledning
al
førtes en længere Forhandling, der
var _lærk t præget al S ituationens
og Alvor. fo rmanden udtalte bl. 8.,
at man dagl ig paa Gaden kunde
al Bygge, møde Spørg.mBal om, hvoroBar
der s kulde renies ud i Marineforlor ~ ni.ngen, og desværre havde de
IVrigste Spørgere ikke selv bestilt
Bndet end at 8rbejde for Tyskern e,
Restauratør A. M o r I e n 8 e o,
til Markedshallen, anbefalede, al man
venttde, indtil der var 'aldet Dom
ved Retlen. Blevet Medlem laa
dømt for unBlional Oplr æden,
Am". mOBile han ekskluderes lor den
Tid, SIr,lIen 0/1 frakendelaen af
aD.at .om almen Tillid vilde var.,
Amla'YflOb••'
Snedku N, p, N i. I. e n slut.
lede tig hertil. 8.,tyrel.en øn.
ikke 81 ve,. Dommere og
tillNdl IDed 8;.tyd'ens

o '

I AHen:
\
Kl. 19,JO: Sport8skydeklubbensAndl'
spil p86 Hotel .Phønb.-,
Kl. 20: I( nlonfhaveforbundets Andcepll pa8 Afholdøhotellet.
Klo 19 0" 2::!,45; Palæteatret : "Sergent Vorl~·J amerikansk Pllm.
Kl. 20: Royaltcatret: .D·l)ey to
•
Paris.

Mindre Brand i Thisted,
Ved 13,Tlden i Dag opstod
Brand i Tagetagen pas Kontorchel Nilssons ViIlB. Dragsbækvej
42, Thisled, Brandvæsenet ryk,
kede ud og ne<)kæ mpedt: Ilden
inden slørre Sk~de var sket.

A

ik

Død i mer a.
Pra De lorenede Stater meddeles,
Chr. Andersen Ira Vang, der
for mange Aar øi:1en udvandrede
til Amerika, er død den 9. Septbr.
1945 i sit Hjem i Chicago,
81

Haanden iMaskinsaven,
Tømrer Helge R 8 S m u s s e n,
Boddum. fik I Aftes under Arbejde
sin venstre Haand i en Maskinsav, Falck lørte hBm lil Thisted
Sygehus .

T'mgIys te Skøder.

Pra Arne Christensen, Plarup, til Aksel
B. Nielsen, Flarup, Købesum 19000 Kr.
plus Løsøre 19000 Kr., Vurderingssum
13600 Kr.
Pra Niels Balle, OksenboJ, til Peder
H. Jenien, Korse, Købesum 8000 Kr.,
Vurderi ngssum 4400 Kr.
Pra P. Chr. Boddum, Hvidbjerg v. As,
Iii N. Chr. Pedersen. Sdr.
Købesum 16500 Kr. plus Løsøre 21500
Kr., Vurderingssum 16500 Kr.
Pra Vulk.tnisør C. EmU ~telfensen m.
II" Thlaled. Ul Enk.fru Ane Kathrine
Enevoldsen. Thllted. Købesum 32500
Kr., Vurderingløum 15000 Kr.
::;kilteudøkrllt lom Adkomsl lor Enkefru Betty Beyer, Thisted, Vurderlng~. um 2900 I(r.
M
Pr. a.. rdei.r Allred Oalg•• rd, Kiet.trup, til HlIIo"lev-Kaa.trup Kommu ...
Køb..um 6000 Kr.. Ikk••.,rak. yurd.
Stlfleud.krlfl aom Adkomot tor Enk.fru Donhoa NleI.en, N.rh ... ~urderl_
'um 11000 Kr.
Pro Pm Betty Boyor. Tbf,tod til Ko..u1.... Harry KrIolen•••• Thlatod. Kobelam 6100 ,Kr. Vanlerlngol.m 2900 Kr,
n Udtalte Pra Husejer A.to. l'edonea, Rebr,
De Ul Pnt Mlnn La".n, Hlanl,mut Kter,
Knuum 8460 ICr, pi.. t ..... 5I5SO Kr.
Vunlirtna..um SIlIJO Kr
Pr.
H Q. Niel..... S •••
alo!l. ru
Hulk! '\In....

IP K... III.

--'- - - - - -1'- -

1
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øne'Rati
lor

Thlslel
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JII 111111 1

KvItlilli

etor

I".b uddelt's
l~'

i l hl,ll'tI

()lIsd8~
1Hb Æg.

d.19 Decbr.1945

i 1~I·ftI8knl"l1' OYt1H"I~tlk!l1l1 hl ! t~

but'fI' i I ~J\·lIth'I IJrrH' Jrll'd

ehr, Tolt. IIHH Numre rnellcm KI 9 ·IZ "M'
174 hv Ihl. lit c NIII1l I't' mellem KI 14 ·17.
rUR 17.Æg,
Ko rh' ne

V\lk lll' t\

IllIIII

nllle'1I11 II

i t-IIHI.hIlHlcII.

drl

hl

t' ll

11188

Chr, JrIlI CIJ, IlIrdbr i'I,IlI' l'UI{)III~ I' frn tidlillcrr
il.lcv, 73,6 udll'Vl', 1d ,· Kml for.ynet mad
0'-"111 eminit Na"n 0ll Adr..... Der ud- l lIan --,

!t'lteR'_

I,'vernl Sukkcrkorl/ B,od o~ Kulle .. I{I 19·økel~ \led el kod , :i1ll0rrohfltknrr. TillruJ.lskolllil
H Olel.Ph",_ Brød o~ S,\'l1r. Samtidig ud ..
Talt, . ul lover•• Tekstll .. Korl til Per- IN'
110nsclUgcn aoner over 15 Ae'r hyle
flt'rr Sider Indkom.t og Formue.kat III
lild, Bt'. 8toten Ikke over. tiger hen

-

I

lor cujn- holdavls 384 Kr.

og 18 Kr.

TUlige udl."er •• til dl •••

Por.oner. Børn under 18
AR' Tek.tll"Rabatkorl.

ser.

For at arholde di ••• Re ..
tlonerlnga.. og Rabatkort
udleyeret maR foruden _.d-

vanlig_ Taloner tllI'g8 ved
Udlove,5"gen
forevi •••

JUL

samtlige de til Hu ••tanden
67, udleverede Kebekort, •• mt Liste
Aur.

SkettebIllet til St.t. .ket for

... 19411·-46.

mitz

Ihl ht'II!1rilll's, III Flr"IIII·llillll al
d.' ud lt vero: li l! Koril lIlUC! fj"'d
19, og Tors- tiltllk8, da rrHlli~tl Fejl kun ldkfol
Ul'

pli' Udh·verillp,utedct.

fndvidcrl'

ynrt'!J opmillrk!lom [lila , at del C!
IfJT hllllrJl't UlI ej SIrOilaq lw.1f flt h
gtf.' c Ko rt odk""'1 t I, !lvi'! Bell!!
Nlngskorl ,({1'lser,.(, 101 ul (!, hfJlc1c di "lIt ikkl'
["_' p .. Rua d- Cl li l Slt'dr',
Th8d(l~ den
Rationeringskort, dør Ikke
ofhente. Udleverlno_døgen,
køn tørat faa. udleveret
- p.e Kommunekontoret dan

dsogn

m u ne

1

3. Januar 1946.

Kommunekontorot og So ..
On'døg 1 clalkontoret .r lukket he.e
Dogen.

for I Halv ·

THISTED BYRAAD, dril 1'2 Dcebr.

del1 IO, JtlO,

neroedet •

•

11Hh,

'M'

BJERREGAARD.

U

---~~~pji,;;æ;;;,"~.

Amtskontorchel.

K. Aaberg,
Bynladsmedlem.

rua
Pu
ca.
d i tI

Ekskluderet al Lægefor-

coiDReo.

val

0,

p
Læge A. Lenbroch, Hurup, som
d. 1. Seplbr. blev idømt 3 Aars Th
Pængsel for Porsøg pas Hverv bl.
niog, er bleven ekskluderel af en
d ..
Alm. dansk Lægeforening.
21.. Luknlng ; Thisted.

8es
Ii,,::e

I denne Uge holder Porretnirgetne ! van
nr
Thisted 8sben til KJ. 21.

rels

Diamaolbryllup_

l

kræ'

Fhv. Strandfoged Poul Oræsbøll tage

-
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Aand, HuO1',"r
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Herrene
om,

h"
Tidl'lllI Fyl-

Gnvn.
om Fnlunle Kongee8'
d. oe hvem
! baj·Sonne ..
o lter IIkulde
l. Der var en
den lod Pro'r

~ k,ydl'

en-

Ilan n y b llvo
ud. Det SlIrng i vore Ha' r re, men af

1 Anr friske
l or det med
jet Rodøk ud,
den mørke

Bethlehem,

r stort, Pro1m ham, op-

et, vi holder
at en liden
n er og Gud
~ Skyld for-

---- ---

mod Firmaet
.lenøcn&Krogbølndchnvcrc
U('rfti 'lI.rnll"de "'ormu!' kræ,l'M
konrt"kerd.

Trist Ubeld I GInnOl
7-1UU"11 Dn:ng fik en J)~t.onl
n t ek~plodert'. mens der l

Ihp.advokalen, AnklMI'ellkrlfl
mod Finn~t Jen!l('n &: Krogh.,

Julet~pynt..

l Gaar Erwnniddap ak

hOl! Gdr. Jens Søremen ;
Indehave"", Vognmand Jena Jen- rup et trilIt Uheld. "Man
sen, Murermellwr Poul C. JenllCn skæ!tiget med at lave J
og Vognmand Herik Krogh, fore- pynt, og en 7_=JlI D~n~
ligger nu. Alle tre Himles fol' var behjælpelig. Hnn
Overtrn.>dclse af StmffelovsLillm- tændt et Par JulelYII og
gets Par. 15 ved ut hnvo udvist holdt han en lille blank C
særlig nnstOOeligt 1nltiutiv. Jens som han ho.vdl' fundel
JenllCn h,f\l' ved Arbejdel hnJ't an Juletræapynt.et. Den eks
Nottoforljenestr. pM. 342,385 Kr., med et Brag, der ryst
Poul C. JenllCn 257,747 Kr. og Huset, og den lille DI
Henrik Krogh pM. 388,510 Kr. slemt til Skade. Han fik
Desuden tiltnltes de ulle tre _
forsprængt Olr fik dyb
og ikke som nmvnt Krogh alene Maven og Hovedet_
],Ioderen, der sad pa
- for Hæleri ved at hllve kobt
1000 Liter Benzin nt lo Tyskere. den Side af Bordel, ii
Ripn.dvoknten nedlmgger Paa- alemt beskadiget ved
s tllnd om, at de tre Mmnds For- smaa Saar.
muer inddroges tB Fordel for
Læge Drost blev tm
Stutskaascn.
de
tilskadekomne
Drengen maatte dere~
Krav om Bed~r paa 25,000 Kr.
Sygebil fores til TIlist!
l Dag foreligger Anklageskrif_ mens Moderen kunde
tet mod Kobmand Hoje-Kristensen, 0sterbakken i Thisted, der
Antagelig har det 1
drev Kantioevirk80mhed hos Ty- tonator, som Dren!'1
s kerne og havde en Vareomsæl_ det, men ingen "id
ning pna 310,000 Kr. med en den var kommet..
Bruttoforljeneste PM 32,116 Kr.
" nand i en M
Han kræves stTnffet eIter den
Tomrer Helge R
"milde" Værnemag,!rlov, hvortil
kommer, at Statsudvoknlen ned- dum, fik i Aftes
lægger paagtand om Konfiska- venstre Hnnnd i en
tion af Nettofortjenesten snmt en fik nogle Fingre
Tillægsbøde pan. ikke under26,OOO ble\" indlagt pan
hus.
K,.

m"

Endvidere er de r for nogle DIlIng

j

Thi-

tede $amkunstige

,Ide medf,,·
lingens Lo!IO MedIemInden, Grir.
e (or &untter KonflU-

{orl-IAg/!('
f>ft.<·r for-

tr toges,

r.mnrl )('jllllRr

Sagf'n i

18 at For-ri i dp tno
rød. For
og !tt.llrfln

"I<"rthom ..

,

ge siden kommet Anklageskrift
mod KobmandMortensen, der s igtes for i Tidsrummet. fra HUS til
1. Decbr. 1944, dn han afstod
Forretningen, nt hnve solgt. fors kellige Varer til Tyskerne, :-lIU\

Forretningens Omsætning s teg
forhold~mæl!sigt

for meget. IIlln
tiltales e ndvidere for at havl'
1401g1. P<,lroleum m . \". til TYl\kel'-

nt> m!('n Hlltionel'illgllml\'rker Og
(Ol' nt hnVl' omgwwt 200 Kr.s Reøwmmell1en. lInn kru' vl'~ "trnH ... t
den "mildt'" Vll'l"Tl('ml\ger·
lov og 1(I(1ml t'n 1'i1lIpgllh(Kh' pnn
ikkl' un,l<>r 2n,OO{) 1\1'. I\amt. 1\01\n.kaUon al dEln ulm'ligt indvIImI-
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Kun faa
til Jule
Der t!r kun kom
pan de 5 Fln~ker li
l"lnsker Dubonn(lt
frnn~k NOllddikor,
nere~ I il FOl'del
hjll'lpen
('kile
neM al en }-'IRMke
i 15 Kr

Man kan nh~lIn
~ iK

e n Flnl'lw
bordl't. men Tilhu

re

~elle!lt Tor~dal( ~

Kuller !'t rundet.
I~n Frt'{lelikRh

Tonda&" IlAA (h"
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IIprl\IlJt Kutl('l
H('dninphAAdt'll
1l1ll·,1I" Q"1lA 11.1
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hul\·t HundrE'de Metlltolnmf'r. fiK
det km'" /"'J!1't mul II~ huld, IIlg

Amenlur. Ul(' SoVjetunionen ur
IItwrkt medvirkende ul At knytte
de Ramle BMnd mellem Englllnd
wr F'mnkrll!'. .selvom Forholdet
ma;Ulk{' nok er noget i HctninK n!
flt rllTnUrt&'Cgteøkn,b
AIlfAncen
\-i! Jøæl' 1M den Betydning, at den
er en Torpedering af TAnken om
Dannelsen af Vestblok, der foruden

dl' to Stormngter ogsaa
skulde omfnUe j h\'ert Fald HollInIId, BeIJflen og Skandinavien.

Ekstra
til
Droskebilerne.
H a nd el~miniøtenet hllr

meddelt
Pohtlet, al der VII kunne udleveres
Ehlrnrnhon pIIa henholdlIvi II
Llwr Bcntl/I elJer'20 IIektoJf-

Generntorbrænde til DrOllker
tIl Dækninj:( af det
Forbru ~ i Juledu-

Forhøjelllc :tf
til Las tpna ('m Hektoht!.'r for de
. Vogne OK ti for dl' "t()rre.

Fyrst Konoye
begaaet Selvmord.
k I 0, Søndag_ General.Mac
H ovedkvarter meddeler i

at Japllnerne hlll' udflcndl
om, at den tidligere
Premlennimster, Fyrst
hnr IJegaact ScJvmord
tuge Gift Lordng Aften.

Oanst
I -Vadehave'.
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tIl J)llg"Horc!'·/If' II,

mell del hl. v

dflg ikkl' lil 1I0X(:1I ,,)l a,.jni>vn ~k"
FUmI/Uld'·Il. A urandlJr ~",~no\

Thom ""
m.,:\lltode,

II.

ImIlPdl...ll'.

lian

III Fnn'mnS!'('1l , f.(ttor·

nnr..'t 191-1 UK F OMl,an ~ I !JHj h'lVd" kU lll1(,t ~Imlt
"f"lug m,.gl't
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KnfftlflJlnuntnk",nllwr. I,·ft.·r I)
.lfR} Vllr dCI' .1ket ell F(Jfllncln ng
ti l dei Vfl!rr.· Der var kommet
Uro indtmfor I{;:unmeml', d!'r 1,1(,,,
talt og . kumlet I Krog'·Ilf'. rJlH
holte pau. Gnder og andre Steder
Sporgsma.o.1et om, hvorfor Manneforemngell ikke foretog en Udrensning. Man drøftede Sporpffilk'llet i Bestyrelsen flere Gange.
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Der vnr især tre Medlemmer,
man fra visac Sider havde noget
imod, og de krævedes ekskluderet
omgaaende. Bes tyrelsen som Helhed krævede imidlertid BeVlser.
og dem kneb det med at skaffe.
For den elles Vedkommende viste
det sig, nt der slet mlet Grundlag var for Sigtelsen. Man havde
stolet for meget paa et enkelt
Bestyrelsesmedlem. Paa et Bes tyrelsesmøde vedwg man a.t
sende en Sklivelse bl ganske faa
Medlemmer om, at. vedkommende
forholdt Blg passive i Foreningslivet. Det VlfSW sig siden, at den
ene var beskyldt for noget, der
ikke passede. selvom vedkommende ikke derfor nu er en stor
Mand. Et andel :'lIedlem blev angrebet SlUt groft, at han blev
slettet, men det viste SJg senere.
at vi ogsM der ha\'de swll:'t for
meget Ima et Bestyrelsesmedlem.
Politiet kunde siRe god for :'llnndtm, der henvendte sig lil mig lo
Ti mer {1fter, ilt Jeg h:wde ll\srf.
Brevet i Postkru;sen.
net var to Gange, al nmn I
DestyrclS<'n havde tnget fejl, og
det Vilde Nu.'stfonnandNI og J~g
ikke \·JeTC nwd td merc. \ '1 vilde
kun bUJt! Oll for BC\'L!\Cr. Ot:r k(ml
dertil en tJdtnll'lsc.' fm et ~Icd·
lem. der er a·rekr.t)nkt'nde for t
lkostyreh.en , Vedkommende reJlr.csenterer ikke den intelligente
Del af Medlemmerne. Ol der
kommc.'r en DAl'. hvor vi vil komme til al drøfte dette nærmere! !
Alt detle f.rte Lil. al der i DAl'
foreUøer et ForaJAI' fra &at y- I
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Julø&aver.
Hørlæneds· Viskestykker
pr. Stk.

..,.

5,50

forskellige

Dame
pr. Par ,.

."

'

.,so

m. Skindfoer. pr. P8.l' !6.50

ServietterI

!;IIlukt oplAgt tÆsker
og Pakker
2.20

I

0,i5

lIld og Silke fra

hvide Ol coul., fra .. " .• 6,85
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ur ,'o hf" Il'" M:·~!nt'Hk"'"
d,'r '''u' ikk,· '\<'11 111.~I"'Hl'

lir, .. "m
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RI,)"'"" Hk"
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""'II HlIUI W'nu' hnvd,' ",·t.
l
gfll'nnid,luj.wrI. l J .01"
,

,

Jlidg\'lIt t!,,<,[t,,,dt· milli ,l""pnj~
S"hren • (lK her (ljll.l'stl;' F (I '"11\ n,l tl Il, Ilt hnn Il1t'.~tcn hvul"
plUl Gndtlll blev "plll'gi 0111. l
fOl' Foz"t'nillJ,re1l il,k.' renlwell'
,Det Vil I" imidle,"tld gerne Folk.
,de l' hnvdc nrbt:-Jdl'l for T\"l<kel"lll'.
som Spurgte r
/{cslllw'/I!CH'
i\I Q l" t II Il !S C Il

f'

fwrrlig.! /f1<",1
l' II,'UICI {k,e

Vi
1 niNI IIkul

r

11, HU·IH·r.
an y. j
nt
VIL!" !'I'/omg
m!:l<ten all!' Su·d' r
1 læll'gnl;'d,' Skue "nm
IIWIl J1IU'I'CKCil,' "Ilmtidig.
r El,s for d .. bnJnt' HaVedkommende var 1'1111'
nm
kun kunde rett('.~
v ..od I
Unn be*",_cd"
,,':-'!nl"l,edahnJlcn'" fOI'ealog,
j~"'tIcn l'Ilorl.l
' fOl' D~cl"l:C'
JTlIln .skulde venle med Jl1 inge . hllnsenc 110m
I
jd(lt BySt.ll!ing, til Domstolen hnvde tIIIl. hoerne i KriglUUlrenC l sl..or Stil

El' de dOJllt, skul de ud Hf FUI"cningen ;<;/111 lreng{'"
Chauffør Ejnlt!" A n d c r.s e 11
meldte sig 110m et af de l\'Jeillemmer der havde :rUllet en SJ,dvel.se, ~g redegJol'de for sit Forholu,
medens KVllrtermester B u li e Il
p.all. et Sporgsmluli oplyste, at
han VUI" fd~get for TjeJlOste for
Tiden,
~(
F o r mrl li d e n kunde nok se,
at BestYJ:eIsen havde set meget

paa det menneskeIJge j Situationen, men mente paa den anden
Side ikke, Ilt man kunde udstøde
en Mand, der havde udst~Ulet sil,
Strnf, AdsldJlige- !'oHtiltere hm'
Lværet Kagekoner, men de skal

l' d

IUI'VII'·.

ti,·,·

l>

I< 1"

Vllr lwmmct til Ilt holde <11.'11111'
110Ill;(!I"IICC, fH,m ],an bc!.nle !oIig,
Idet dog DværglHlllSe-Æggene nldrig IJlivel' en Bksporuu"tikel.
Om DuenIC blev del.. sagt, at
Samlingen V~\l' 1-:ll1adc st.oI" og god.
En l10j stjert W1I' Udslillingens
bedste Due, men del" vnr OgsliJl.'cn
fin Sumling Pustere Og en %r'lt"et.
51.01" SIII1'1!illg Sirassere, deraog
vejede et halvt I~und fOl" meget

"mm' "'~,
j<""r,J, il!'.

I~",,"I·U!'. 1-1'

d,.n'P . .1, 1(1
1'1<J"I,II,"" y.
S, ". J"yllH
ff.",' r: I

a,

""'" )If"

"'i"

nH"

La

911. I".mm.
Sknrllm,·I ..
:,11<1"1 ill HI)

Rnndrup,
derup .•J~
ry "I>V",
"umm(' gO

I-I lUll<)" :

toft. 87,
RI
li r",,,r

~r.mm(: ~
Jet
Frcdoari

EI(Qn

81'). IInm~

Kaal'i n gs pI' rem i ern e;
Ved Knnl""ingcn kom Dyr tilhø'
rende flg. Ejere l 1. KI (ov(:r 85
Poiuts)"

Brune JtnJienere"
.nok faa sig albuet frem om faa
Ha!HlI': Vil h E. Pedel'sen, KølleAnI", fIv~l" skulde de Medlemmer, der fnar og tagCl' deres l'UP, 87, Gdr Søren P. Chl"ip,ienStraf, j];;ke lcunrw.W!ve Medlem. SE;Tl, Skinlle!l;Ip,~~, samme 85, .Jens
,igen? Vi e,r...AQl;f\~p.mmel'ater! , Je~l3rl1. 'Hn'rri",?fll 8G. samme 86,
RestaUllltfl;t.
M o r t c n s e n surrrnit\87 :iHlllme 88. ChI" Pedervilde hav6, i(t! 'de, der blev straf- sen, SV1mkjær, 86, Poul Nurga'urd,
ret og blev frakendt almen TjJlid,1 Tliisted, 86, samme 86, !<amme 87,
skulde udstødes nf Foreningen, summe 88.
H(lnCl'; Vilh E" Pedel'sen, Kolleindtil StrAffel} var udSt:aaet. Hm~,
Jlævdede lovrigt, at de fleste a
rup:- S9, 8nmQl~ 9"0, !;lamme 85, "amBefolkningen i Thisted havde me !tO, samme 9"'1.. samme 89, Søren
tjent Peng.e paa TySkerne:"':fHan P. ChdB'fen~~n, Skinnerup, 88, ::;am·
nævnede
Protest, del' havde roe 90,' samme 87, samme 90, Jens
været i AVJserne mod dem, der Jensen, Ranill.g" 89, slImme 88, sam
blev sat illd, og udtalte, at Un- me'BG; stlmme 90, samme 88, samderskri\'erne alle var fnstansat- me 87, f:umme 88, samme 90, samte, som ingen dn"ance havde haft me 91, samme 85, Skomager A"
for at tjene noge"f ved Tyskerne"! iI1ikkelstm, Thisted, 85, samme 8S,
Hvor mange af os hal' ilclte faaet Søren p, Christensen, Jegindo, 87,
-stukket en nwolver i Maven og Chl'" Pedersen, Svankjær, 90, samen Bajonet i Sidon Aften efteJ.' me 88, samme 89. p . Norg'uard, 'l'hiAften og været tvunget til at sted, 89, samme 90, samme 88,

HnTler

lIllmme
!lflmme

stn, .Te
Frederi
85, au

H,"
gnnrd.
sen. Je
Hon~
g"llurd.
Sllmm
92, t;nn

Tv

Hu
dento

nen

sælge til Tyskerne, selvom vi
hadede dem. Vi~kal slette de
s trafi'ede, indtil " h ar lldstaaet
deres Straf, og derefter række!
dem Haanden som Kammerater .
Fiskeeksportør
Mogensen
E r i k oS e n kunde ikke se nogen
som helst Grund t il, a t man
skulde have noget med de F olk
at gøre, der havde f OI1brudt sig
og handlet udansk.
!
Fisker Holger L a r s e li sloW
fast, at det ikke alene gjaldt
Domme afsagt ved Særretten,
men ogsaa ved. Tj enes temandsdoms tolene. Kun man ikke midl~idig uds tøde de, der er fritaget for Tj eneste, thi det er vist
'der, Ul'Oen stammer fra.

Formanden: Det vilde jkke gavne Mandens Sug og vilde
være i allerhøjeste Grad ukrunroeratlig, I
.'J. ,B u s c honlys te, ut han endnu
llCke var ekskludel'et af nogen
Forening.
Bogho.ldel" Hans JOI'gen ~r Il o lUs e n gJol'de opmærks om pau, a l

-

H

p.t!

m,

m'
ar
91, j

'en~1:årld,

saml

del' vAr straffet? ikke

, 'h'de optages i Foreningen.

'orma n den: I det Tilfælde er der regnet med de almindelige StrafferegIer, men dette el"
noget h elt andet,
'.
R esta urator
M o l' t e Ii s e n
f ortalte, hvorledes han uskyldig
var blevet anholdt i tre Timer af
Poli tiet og for talte, hvol'ledes Tyskerne havde smidt. h am ud af
hallS tidligere H otel og tilbudt
hum at faa Kantino i Hanstholm,
men d e t sagde han Nej til.
_ Efter e ndnu llogle Bemærkninger blev Bestyre lsen s F orslag
vedtaget, s aalcdes at Bestn~lWn
j hvert Tilfælde skal tage Stil!
ling tit, h vorvidt et Medlem, der
er blevet s t raffet, skal udstodes
af F oreningen og h vor længe.
Genera lfors amlingen slut.tede
med S ungen ,,1 aHc de R igel' og

Lande".

rO'
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<>""h'''OO''''';; . l i ,u, *,o,'\eli fitr,lllet
eftcr den "mHd(''' \",,' I I1l'mnger_

lov og idomt en Tilll\'gsbodc pall
lkke under 25,000 Kr. snmt Konfill.kation af den ulovligt indvund-

ne Fortjenegte.
Udsætt~

I-

n-

alle denne MIllIneds
SIl~ITCt..·~\gt'r i Thisled?
"Ian regner ikke m<!d, at Dommer,Holm, Vestervig, ptUl Grund
ni !Ilt Rigsdagsarbeide kan komme til Ilt virke som Dommer for
Særretten i Thisted i denne lilla·
ned, hvilket vil "ære Ul~betyden
de med, at de berammede Suger
det drejer sig ikke om ret
mange - skal aflyses og udsættes. Der var sanledCA bl. Il, be-rammet Domsforhandling dcn 28.
dfl. Muligvis regner man dog
med, at Dommer Holm kommer
den 21. ds. for at tage Stilling til
Forla:!ngelse ejler ikke tU visse
Fængslingsfrister.
Fra Begyndelsen af Januar vil
Dommer Johansen, 'J:bi~, sikkert komme til at overlnge Stillingen &om Dommer i Særretten.
Der er intet afgjort endnu, idet

det vil afhænge af, hvorvidtDommeren kan faa den ntfdvendlge
Hjælp, idet man paa Forhaand
lider stærkt under Mangel paa

h'nd ......
I.bl~ ..
grd .. ~.
lidt Hf

Kutter '1 ll"llndcl \ed Thybon,".

En Fredc n ksha\'ner-Kutter gik
Tonsdag PM Grund PM den nordre Side af Thyboron-Kannlen. .ydlijf
huM.
Under den i»Inrolgende Stonn
..",.
spnmg Kutteren læk, hvorfor
Red ningsbaaden fru Thyborøn
DlMtte glUl. ud og bjergede Besætningen paa tre Mand i Sikkerhed .

F

uhnbroeh ekskluduet

ar

M""

Lflogo:.

for~ningen.
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LæRe Lehnbroch, Hurup. der ved
Retlen i Vel terv ig blev Idømt ~
Anra }o'lI!nf(~ el for lom AfdellnR'leder for DNSAP i Hurup ol hllv~
lOTIIllgt. at hverve Folk til ty~k
KrigltjenNlc, er nu blevet-e"-kluduet af Lælfeforcningen, aammen
med to andre La:ger, der ogaaa er
dømt for lnndl~kadelige I"'ndlinger. Llilge Lehnbroch$ Sag kommer
iovrigt. for Lnndaretten pan TorIdog. Snmme Dag behandler Lllnd.retten lo SlIger, hvor Domme er
ahagt ved Retten i Thialed, m('n
hvor Stat~advokllten har apPI!lIeret Det drejer aig om Sagerne mod
Lorentz J"rlfen~en Og Ilana Jorjtcn
Hanllcn.

Kontorpersonale 11M. Dommerkontoret. Man regner det dog for
sand.ynlitrf., at Ragen gMr i Ordf'n.

3000 Kr . til Hetlplllnlnr

.r

Danllke

I Sydsles\;,.

Del I)'kkede~ At aæl!fl' de ;\(\()O
Loilill'dler I den Bortlodning Sun·
I dl'rjyd~k Fo~ninl( for Thl~tcd Oll'
M"tb fykll"ttr noltrtl.
OrneRIl Olf da ull", t.:dll'lfter til 80rlt.andl,olitiH i Thill!l·d nob·red.· lodninll't'1l
11I1~lIten alle (ie\'in·
lAmi." Af~ li mflrkt' CykliRt.er, Ol\: ater l'r IIk.'nket 110m GUVI.'
(Ol' IIf·

••.f

I Aft"R Dl)t..nl'l.' Pnlitil'l I Thil'ltl·d
to Ilf illamm" Kalihr", lIJ("~I,m to

.. mIltk,' Ilt .t.·kltr,·tlljl'f hh'v fun·
d. I t:JI r"e kan "U \11·,,10- lIødl'T.

m·

~r~r

================:...

holdt IUUI linden ~l/lndl' har tlcr i

i)nlf kUIlIH'1 !lf~lmdl'~ :1(MU) Kr. til

RI'~I)illI1lnll' ... n nf Uanllk,' I ~ydllh'J'
vil(_ Ht'lnl>!'! hlivt'r iln-riy:t lidt "tnr·
rt. dll nUlde IIf

l.od~l'dh·rrll' ~Ir
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ortere. lil L.nd.relten, hvor SaRen i Gaaf L.ehoro(
T sil:. var til Bch.ndlin/l, og her blev y.ste bl

~ ,., SInnen nedsat lil30 Dages fængsel.

tla
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orega a H_vet Spærring :
uende

t
Forv
Hverve t

op lor

8ankkollloapærrføgen for Dekoflllor del

he

I III al Hennini:: Gronborg, S!Jøtrup, er hævet. hovede
nogen.
al de t
Ikke Del Dye Orgel i HJardeOlaal
!lig i
han 8i~
r den
Kirke.
r MarMan regner med, al del nye i Opp

N

Orgt! i Hjardemaal Kirke, der hlr
D"
Bvnel kostet 10,500 Kr og er paa syv lIomhe
~(' end Slemmer, vil kunne 18~e8 i Brug idøml

I..

re

De fleste al Pengene delsm
Ira lil Orglels Anskalfelse er bragt !il ru p, d
juleaflen .

e Sle- Veje ved Husindssmhng og B1I%8r. Hverv
hente Restbeløbel er skænket al ald Dir, Egnel
La.ler Peder P. Hedej:!urd, Nørre8undby, over

r

uvirk: og en anonym Oiver.
•

ler~

Adres.

over

Nu
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Hanstholmhavnens
Fuldførelse.

korv , .U.nmark", blev del olh:lIl'
lijj:t !IIeddtit, ,t dl r VM et ,ud ,n i hlevet, OK 'ndenlt

, Konlor hos Læge LCllbroch. Denne

Pormbrelldøel Ol
S!I!lgt'S uden Alie
tr
~
nerinf/.Smærl.
I
.
Mærker, SOIT1 end
leder Lothar Jeppucn, Thisted. og løst deue, bar de
til HO\'ed~onlo,d i KøbenlHIVn
"lnRu men iunde intel lu, da med PrOhite •. men uden Re.ulla!. Skil torsynn ler
hin ikke var 1811 Kundr Nielsen lian øvrrteredc SIlO i • Thylands Slagtekvotaeo

. hævrIer, al h.n paa for h und
lnttl ,nede om. ,l nun vilde hl
dele ham OPIl8ven 110m 11vervcr,
og han henvendt..: siR Iii SY9~d.

tillled ham sall al købe de øn8ked~ AVI&". <lI han ill;ke mere ha ... d~
anSlt li! ZOO
Varer i en By!tecenlrlll og lit 3 : H ... rlvekontor. Ved Ny t.. , 1942
Kreaturer, og
Kr. al Karlen hl Indkøbet AI en· udmeldte han lllg al Parln~l.
ED Henvendelse Ira Billens ung ~I".d, Nielle" Iral, købte han
Dommen over Lægen bYllgrf iudlil 2.00 pCt II
en VlIId)akke lor 15 Kr., men da
II et enhl' VidneutJslI n
idel I
ErbVt rVSofg a Disa liooer
g dtlf isli·
lorberedes.
,d
,
d p, •• , op ansen, Hurup, I R",Uen forklarede,
'
I Dag _nurt
. at han E' terasret 1941 un d er en
KysWakeriel hæmmeø som bekend I K.lmmrra-" e reS
K_Ham.Uel
, eren
c elerlp,
el
oregia.
I
~
.
I..
aladi/l al store Vanlkel'gheder, idel TI E'
i ted hvor Niel~en idømtes 60 Behandlmg hOIl ægen blev opKolDnialfonel nil
dc.r kun kan ,IslelIes en brgrænøel D~;es 'Fæn~gel Hun apptllerede lord ret trl a t lad e fUg hverve. Læge I Deg Kunder Ira
Del al den Pilk, lom der er nnk hl Landsreiten, hvor Sa/2en IOuar Lenbroch benægtede dette og hen- Blltikadorene ven
d' "" ,," b"v viste bl. a. ul, al han 4 Muneder ukkede or, mIn
Bf ,Have!. Der kan ek9porteres Vllr 11" 8'
e lan mil, "
."
d'
Sira lien nedsat til30Dages Pængsel. IHvelvekontoret.
Forvejen
11.10' e
T6Sllgl
sIg
da det ... ar gaae! flJlil be!tllttet pe
lidi til de allierede Tropper i Tyskop lor ham, h ... ad Menlngen med deres )utekRffell
land, men Porsendelse ul flik lil
del hele vur_ Han hllvde over- tlgt det lod sIg
EnglØfld køn endnu ikke loregaa
BonkkontoHpærrlngen lor Dekoratør hovedet Ikke forsøgl at hverve gkutde være fot
med Indel end de søgaaende Henntni:: Granborg, SlIllrup, er hævet. nogen. Han hav d e hurtigt elItendt,
l Butlkerne III
f,skekut1ere, som flllr LIcens tl! al
ul det var en Fejl al Indmelde lom om Velden
g'u derover. Tranaporlforholdene Del nye Orgel i Hjardemaal
si8 i Nazistpartiet, o~ lIall m eldte en Krig, o~ der
han sig ud og havde siden staaet øumgen betaget
er ikke i Orden, og del kan Ikke
Kirke.
mel derved. Oe
l Opposition til Tyakerne.
ny tie II allende fisk, naar den
Man regner med, al del nye
Det vakte Ikke ssa lidt Opmærk- og anden Husmc
6kll ... ære Uger undervejs 1,1 Mar- Orgel i Hjardemaal KlIke, der har
somhed, al Læge Lenbroch bleV har sljaelet aig e
kedet.
kostet 10,500 Kr oli! er paa syv idømt 3 Aars Fængsel, menl Han- Menneskekafle.
Under dille forhold løles Sllvnet Slemmer, vil kunne taj2es i Brug
Ogsaa The o
delsmand P. C Vestergaard, Huaf HanslhoJmhavnen stærke rl' end Juleallen. De lIesle al Pengt:n~ rup, der hevHdigl havde lorelaJlet over Diioken, o.
nogen Sinde. Menl Kullere Ira til Orglets Anshtlelse er bragl til Hvervning, til81' med 2 Aar. Pas om man vil hov
Thybo/øn, Hirlshals og andre Ste· Veje ved HusindsamlIng og BUllr. Egnen har man lundet Dommen 100 Gram Tbe
Restbeløbet er skænket alald Dir,
Gram Kakao_
der tan gu lil England 0/2 hente Peder PHedellaard, Nørrelundby, over lægen al! lor hsard, og en
Adresse tIl hans fordel har laaet have det hele,
Ilore Penge hjem lor derCl Luler, og en anonym Giver.
beakedne I '0'0
ovel 2000 UlIderskrilter.
mas Kyatli9kerne tildels gu uvirk·
Nu skal /lllsaa Landsr etten Ilge der heller Ikke
Jernbanern.nd
nvtter.
somme/ og de har nu i IIC fjer.
Stilling III :=:tagen, og Algørelsen Hllndlende.
To~forer emil Hanlen, Herolng, lorD.
dingaar næsten ,nid tjent.
imødeses med stor lnteresae.
hen Thisted, er fra I. JaouBr forllyllet
E:1 Del KysIIIskere har rellel
Kardinalspørgsmaalet er, om SlagIii Thllred.
terillrbejder Christianaen~ Vidne- Ny Lærer t
Hen ... endelse til nogle al Egnen.
udsagn virkelig er al en saadan
Skoledirek
Rigsdagsmænd med del formaal
Vægt, al man pas detle Grundlag Arni har
al løa dem til al gsa op i Minislekan læld e Dommen, der jo bety- Brandborg
riel lor oll. Arbejder I:>rom muligl
der Ødeheggelse al Lenbrochs Pedersen,
øl Isa Høvnebyggeriet i Hønaled
Fremhd som LæRe
Bedsted Kir
Iremd:yndet.
Riksdagamændene
Algørelsen imødeses med

rea~l i~~:k k~~~e ::~~~~en~II~~k~r,: ~~II~lerjarbejd~r Ood~lI;sen

Der er en D

R""'" "

Læge lenbroch for
landsretten.

har imidlertid menl, al!;!n Henvenslor Interesse.
delse Ira Egnen. ErhvervaorganiLæge Lenbroch, Hurup, ,om d,
.alioner
om d,
I
V og Befolkning .... ilde ha ... e 5 MaJ' bl e v Ifller ner e"
, og
s ørre ægt, og de hllr Ill1raadl, øt I. Septbr. blev idømt 3 Aars
en sudan
- Henvendelae ble ... lor- I Fæ ngst I aam , T !I b a f a f men T-II'd
l I
løgl.
Igadagamændene vil sa ll .
.
"",u,f, R
l, b d
g
l 5 Aar lor Forsøg paa Hvervnlllg,
gVls e er e øle ....... ne ItøUe
laar paa 10rsdag
Sag lor
n ae n, nsar
e 'n kommer LRnd8reUen, hvortil han har a ppeltil Rig,d.
R
gen og egerIngen,
I
" 810 D om.
ere

H,.ve d"

d

HaD fik SIralIeD halverel.
Arbejdamaud Regnar Thorvald
Niel.sen, Thisted, IInl den 7. No vbr.
I Fjor en Tjenestekarl, der var
kommen til Byen lor at købe lIig
en Sk jorte og en Ja~ke, Tjenestekarlen ha vde været I IItlre Porr el-

8\0

Læge Lenbroch nedaaHe aig i
1939 i Hurup og kom hurlillt i el
godt forhold til BelolkninRell, so a
hani Praluis voksede. Han kom
under Poavirkning al nazistiske
Krl!døe og ind meldte s ig I Mallil
1941 i D. N, S. A. P., og dB delle
Parti i Juli 1941 rundl i Landt'l

I Aften:

Dødsfald.

Mtcael J
afguet ve
Au j:!1. o g
Dage o ph
Aarrække I
kom han h
nes Bjend
siden mlUl
Svaghed s
flyttede SI
Juletralikeu paa Sloerne.
Jacob Jen
S tatsbanerne m eddeler : Vogn- døde al e
IRdningsgods med UndtøJ,!:llse al
meget alh~
ville hV8Vis.;ligc Vllrer er lillys! i og venner
Dugene 17. -21 D ece mbe r . IIRods,
1
lellordærveli~e Varer plltl hvidt
8000 Kr. ~
Fragtbrev oj;.l al nulldcliKe Banepa kker e r lillyS! i DIIRl:ue 21. - 23.
Det I)'kk~
December .
Toget Ila Tlmtl'd Kl. 18,45 lur seler i d~~
i D IIJ.!l'IH.! 22. 23. ng 20. Dect!m~ F,lrenilllo!: fq
bl' t i S hu cr fo rbiud cfile med Sær' afhuld t, I'it I

Thialed civile Hundeførerforenin/ol,8 Gaaaeapll paa Afholdshotellet.
Kl. 19,30: Kolonihaveforbundet! HavehrugskurSU! pOl ltealskolen.
Kl. 19 op: 20,45: Plllælealret: .Sergent York", Imerlkansk Film.
Kl. 20: Royalte.tret: .D-Ilay to
PBr11l
I(\. 19,5O:

6
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de, dullede .r
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blev
I IVlmK d.
"' jrlf,!
un IIl1!lIe' PIID, ,I en
0&

j<

Irnoder efla, Hlemkomaten
å en JUle TøM' pormlddslC'-

e~fI: Kakao rækket
og

",lil k, 1I

I

.e,

f'ollt'oen hllen 110
IIYU' 'IJ " ~'" ..... '
drejer ,I" Jo her Dellerallan.IOUn", i
..... erken Spor •• p.ad,ef gen for Hunllrup o

OøIIl

om "
r , men om e I
PrJlul!.Ieade
",1I.le JnlerellcH, men
kunde der dog minke
nelle' Hdl mere Pari i Sagen.
Holger Lauen.

I

Oeneullou

Statsad'Vokaten stiller d.". balle. KaUebald
Lærer Bi'gurd,
KraV'.
S n . t .un udl.v ....

8ve 115 Gram Kllffe

• eller dCI ,kl' være
• V I vII alle8lmmen helst

v

o.

I

IOedes de anklagede
.1 til Sklodet?

elli"

Tit Hulyrellr.n

Som

men endnu ",BIl vr"Ø!r~;'I!,"
~e Krav Por Rest!!"

Der blev t OIlBr udll
Tbl8led •

bekendl h.r

blev
nedl4g 1 Pauland om hele
Slell.ød,
." Bød-k,av lor en R II! kk e Polk
! breven K_koD III
'"
..
par Indehaverne a' j
Den 29. Novemt
Jensen ti Krogh, hvor Jens blev der begaaelln
l lorblpøølerende.
'" Nellolortlenf!8te har været Chr. RumulSen i
der lalsvandt en f
C.
Jensens
Poul
il Bedsted,
.,
K
20 Kr, o~ el Par
tiOl)en lor Thisled Nelloforljen es1e 257,000 Kr . og Samme Nat sltele
Insal Enelterer ved Vognmand Kroghs Nettofortjene- LIIden hos Odr .
3kole, Bjnlr Krislian ste 338,000 Kr" kræves de, Kon- Hørdum, hvor drl'1
om Pørstelærer ved
fiskation al de fre Mænds Por- Hene· OK en Dsn
ebyskole.
politiet i Huru~
muer, og desuden Sira f lOvermed Par, 15 i Slraf- MisianIle til Io B~

,

Isen, Peggesund.
lelovsllllæg el .
Døden. Han blev 61
Købm. Høje·Krl5lensens Nello·
ar ugilr . J ,ine unge
I han sig J en lang forljenesl e pli 3Z,000 Kr. kræves

I 1927 konfiskerelog Købmanden Idømt
en TIllægsbøde p88 mlndsl 25,000
I
n O,ll købte
men lor syv
Kr. Kebmand Morl ense". ula vhan pu Grund
Fortjeneste ved Handel med

[merika,

:e Ejendommen,
ben llJ sin Broder,

Inddraget og
Peggesund Han Mortensen idøm! en Bede paa
erleJldelse Han var mindst 25,000 Kr.
af ølle sine Naboer

ilespisning .r
S"dsl ••vlg,
at sælge de 3000
fllodning,
IIIsted o~

kræves

Selvom

Chr, Andreas og
Andersen, idet d
elter Indbruddene
Andreas kar Ijent
dene tg saaledes
Begge er nu an
dreas i OloBlrup
Roskilde, De ble'
delse al Cyklerne
have aljaalel din
nægtede at kendel
al Dametasken og
De er nu lørl lil An

del Ikke kan siges
paa Porhaand, hvo rvidt Domsto- "Jule n . G I_d e"
har til 28 Sparere
lene vil følge StalSldvokfuens
Krav, Jigger del dog nær al andelle, I Praksis vil delle

paagældenrJe i
Mangel af Betaling kan blive bebetyde,

al

de

lIe UdRlfI~r III
~e n alle Gevinster
Bksistensmuligheden i deres
kve - er afholdt , .. "", .. " ,,, Brhverv.

lllr der l Dag kunnet
[Strallelovena Psr. ~2
som
p'llnlngen nf Dauke
bet bliver levr/gt lidt IJgger til Grund lor lndka8s~ringer
al Bøder, slaar ganske viat, at der
[af Lodsedlerne af Kekan tagea Hensyn til, om Bødena
ned Oyerpris.
sen,
Inddriv~lae

vil medføre el føleligt lngv.
i
Skur
J
den
d0mles
Livsvilkaar
Lys.
Revilorer
var
lormen
da
Tillægslovens
Hensigt
i Thisted
netop er al ramme de Me nn es ker Nltllt.n og
p..
haard l, som om lattes al Lovene sted.
lister
msn VJst godt reJene med at'
I Thisted
vil blive ind drevet paa Indbrudstyven
odag Allen Io Cyk·
al de norma lt gældende
tobak.ken.
leslekerelejer uden
En Tyv har i
.
Porljenesler er
de r Ikke meget tilbage hOi dt brud hos
lI e8~ ~ al, de anklagede, og hvis Tan gglard ved
Pohhel Ikke vil gn med til en Pyldepen, et
aldragsvia Ordning over el læn· løb sa mt

I.

.

d,mændene, FaRføre. ge re Aa r em~ al , s kal de r fo rebRes

raTS eldUII).

bistedkredseo s

e n Udpantnmg, der i mange Til· af Tobaksvarer
1~lde. vil klæde de bødefældte al

hl Skindet.
• Delværre vil jo hele denne Ak ·
ramme
uretlærdigl
ide t
!n
af DllnmK' ks Iton
bar ved en Oene. mange, der ha r tjen t . Iore' Peng e
,edlagel a l II Islull e ~e d Tyskerne, g aar lri, fo rdi man
Ikke har Bevise r mo d dem,
re Isens Prolesl
len i Kaalund Jo., .

tr r sti

Bmbede,

rd Tbisled

••
le i Tbisled relereByra ad sml!lde a.1
til Pjsk r handle~nes
BYr8l1del bemær.
Ildel Ikke kendt e
! Slig.
DeUe Svar
~n h.r nalurlJgvis
'mærkøomhed, men
Ira Inden Side cr.
jIIe.lerens Ord heiI gengivet i Bladet.
var, saa vldl leu

~I

~JI .... rt

l ~ .l __ ~_.

Indtil

SogoeraadslormBDd i Vinden.

K e be nhav
Sogneraad&lorm., Brandd irt: l l0T sul en l P. C.
N y h o I m, Sk ern, fo rhen
er kommen lidi I Vinden har 0f1t1 ket
""bf even ebklud erer al de ~ ncsl e, saa

•

Vælgerlorening, ford i 110 m han
oplyst, at han i nogl e Sko led ir .
ogsaa I lod i Nazi,t- slullet, har
H~n er samtidig bleven
hl at udtræde al S o gne . riet bealuue t,
men d el nægter han al tydning der i
lægges delle
al trilage
Tjene.le i

Støt Ilt

'Jo!

II ""V 1\.

ni Slul

... H
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nlnK 300 Kr. (Io Aur. BldrulI:).

at unProlest
Ira
Thistedk
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~
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Iwlde

Iii Skil

DCI'
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Danmalks
mange

Thisiedkredsen
al
SolbHkkcv~J Læretforening har ved en Oene-

jen, lilleøom rallorsamllng vedtage! at Illslutto ved Tl
~m poa,
.t sig Hovedbestyrelsens Protest mod ikke h
d .1 Roller. al Skolekonsulent KOBlund Jørf 'Vne OrU8. gensen forbliver I sft Bmbede.
SOl/De
,rds Hustru
Sogl
~lalinllcl1 for Porholdene ved Thisted
Jena
>I"n forhøjet,
Thia!.,
Piskerihavn.
[høje den fru
Han
e
Et af Bladene I Thisled refere- konler
led.
al Elektriker rede fra sidste Byraadslnøde, at det e
ktricitetsroR' BorKmcsteren til Plskehondlernes Maane'
fra I - ubne Brev III Bvraade
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nme en voks- L>uuuene de forste Dage.
::'lIen DU er der kommet Fart i
i Gud" for det Auktionen, saaledes at ChllDlpag~
mt og kent, at r.en a llerede er oppe i 50 Kr. for
en enkelt F laske som hojeste Bud
SO Kl". som hojeste Bud for en Fia:
.eke Dubonnet og ligeledes 30 Kr.
~om højeste Bud for en Flaske ægHan var de le fransk NøddelikøT, De laveste
af Hel- Bud, der endnu har en Chance, er
for Ch;:,mpagne 10 Kr., Dubonnet
næsten til ZO
Kr., 'og Nøddelikor 10 Kr. Der
til med e:- som bekendt 5 Flasker af hver
Slags, og de fem højeste Bud komI:ler i Betragtning, naal' Hammer.:'n falder Torsod ag Middag. Har
abbosHu_ rlere bue t det samme, tilfalder Flaf- ken den. der bor forst.
e, SkjoldTilbudene kan afgives PI"_ Telefon til 625.

en overefterlader

!næ

Regnen antændte Tyskerne
efterladte Karbid.
I Gaar Eftermiddags opdagede
en forbipasserende, at der steg
Røg op fra Dover Skov. Ved et

Hun

Gdr. Ths.
blev 1897
Skyum, og
de si-

nøjere Eftersyn viste det sig, at
Tyskerne havde efterladt en Sæk
Karbid, som var blevet smidt ned!
i en Udgravning og dækket til
mel Halm . Under det kraftige

5 Børn,

i SonderFodegaar_

Regnskyl de sidste Dage er der
Kommet Vand til Karbiden, der
... ar blevet antændt og nu stod l
lys Lue. Skovarbejderne _.;..nton
l"tie1sen og Alfred .Norgaard fik

og
hjemme

HiIligi

under
talte
fra Salmer end

at Fru
der
derfor

~a,. værd.

for hen-

dog hurtigt TIden slukket, uden
at der "at sket nogen Skade.
f

Theologisk E m bed seksam en p aa
k ort Tid.
Valdemar Møller Larsen VesiEnaa, Son af Jens Møller Lariien,
S':ankjær, afsluttede d. 15. ds. sin
t.heologiske Embedseksamen ved
Aarhus Universitet, efter kun 4lh
A,:;,rs Studium. (Karakter: Haud
iIIaudabilis - 7l Points).

0.,

Auktion over ty!;k Tømmer.
KOmmissionen for særlige Hanselssager lod. i Gaar afholde Auk.
Uoner Over Tømmer m. v. i Agger og Lodbjerg. Der indkom
henholdsvis 8000 Kr. og 9000 Kr.
Mind!"e ndJøs i Thisted.
I Gaar ved :r.liddag6tid udbrød

nen
her

der en mindre Ildløs i Ejendommen
Drag6bækvej 42 i Thisted hOl!
Foslassistent Fr. Holm. Nogle Papkasser med Oplændingllpapir var
kommet for nær ved Skorstenen og
blev antændt,men TIden blev hUfUgl opda[!'el og slukket. af Brand.
\ æsnet, inden der skete stor Skade.
DI ak Pt>ngfone op, han skulde kø~
Taj for.
Arbejdsmand Regnar Thorvald
NiElsen, Thisted. der et suaffet
gentagne Gange, traf den 7. NoH'mber i Fjor en Tjenestekarl, som
fon~~'?'es ha\'de forsøgt at kobe en
Sk~'Jrte o~ en Jakke i Byens For.
tetnir.ger.
NifOhen tilbød da at forsøge at
købe uofet brugt Tej i Byttecentralen, og Karlen gav ham 30 Kr. til
Inii~øQ('t. hvorefter de skiltes. 1.>ndervejs traf Nielsen en ung Mand,
af hv~m han købte en Vindjakke
f{1r 15 Kr , men da han ikke kunde
finde Tjenestekarlen igen, drak
!>.an RfO'lie n af Pengene op sammen
merl fOn Kammerat.
Kar!f'n anmeldte Forholdet til
v;J.~\ærnet. og Nielsen ble\' ved
Rtlten i Thisted for Underslæb
idumt 60 Dages Fængsel. Han apnellerece til Vestre Landsret, hvor
Sdgen i Gaar behandledes under
~1~d'\'irken af Domsmænd og fik
det. Udfald, ~t Straffen nedsattes
til 30 Da,es Fængsel.
Legatuddelinger.
Ræhr-Hansted-Vigsø

se:

i I
Ti

ønSket Tilbud paa
;;-;t"re:;;C<;;;:;::~·:""
Ma.:'l.der, og der indkom
Tilbud: Th. Larsen & Son 2,30
Kr. pr. m, 90 Øre pr. m og 70
Wdhl.lJTlmer og Kr. lait.. Th. Hansen henholdsvis
n. Til forste 2,45 Kr., 1,87 Kr. og ,12 Kr. SkaaStrandfoged r up 3,25 Kr. , 1,31 Kr. og 133 Kr.
Jens lIandes t 3,45 r., 1,40 Kr. og
128 Kr. Pan Gravearbejdet var
tor Christen_ indkommet følgende Ti lbud: Ghr.
kabet, der vi- Larsen 7,35 Kr. PI". m, Skaarup
ca. 8000 Kr. J{nudsgaal'd 7,90 Kr., Gravers
Jensen 8,15 Kr., Carl Larsen 9,50
et gav godt Kl·.

e Fisker Peter
Ingvard KvoJs_
. Stedet valgtes

erskud smaa
er der i Bi- Tyskerne kan ikke længere redde
kommet 1000
Hæleren.
uItatet af det
Ved Retten i Thisted fremstile er altsaa ledes i FOlmiddags J ens Peter

tg i Hjemme-

Clausen, d el· for nogle Dage siden overførtes hertil f ra Tyskland. Han var sigtet fo r a t have
været Kolonnefører i Organisa-

tion "Speer" og for Hæleri med
Hensyn til Bildæk. i hvilken AnJedning han i sin Tid skulde hai Nykøbing,
men henvendte sig til Tyskerne
og under Henvisning dertil ikke
ve været fængslet

~ggaard.

Tobak hos
n i Nat.
Dag begaaet
d Andersen,
~rretning

;1

er

Holdeplad-

'mmelig sent

først ved 2-

blev sat fast. Han fængsledes t il
1. Januar og overføres nu til Nykøbing.

Auktion over tyske Effekter
holdtes i Caar paa Ve«endalvej i
Thisted. Der var ikke nORen a_rlig Attraktion imellem, det me_te

Hundehuse, Ammunitionak....
ser og lignende eamt en Beboet_e.vogn. Auktionen indbragte ialt

val"

2089 Kr.

ØsI",VeoI_Arup Læplantniogalaug
holdt Generalforsamling.

hal"
Formanden, Alfred T h o r h a ug e, meddelte, at der i 1945 var
uddelt 11,723 Lætræer, samt at
Medlemsantallet nu var 84.
Til Bestyrelsen genvalgtes ~
de Bedsted og i Stedet for Alfred Thorhauge valgtes Chr.
Kold, Amtoft. Som Revisor i Stedet for Thorvald Petersen valgtes Chr. Badstue Jørgensen.
Vejrudsigten
gældende til Onsdag Morgen for hele
Landet: Overvejende frisk sydlig og
s ydøstlig Vind med mildt Vejr og stedvis Regn eller ~b~r, fortrinsris
i den v'estlige Del af Landet.
FOJ'S\-·Sf'8btechclte i Thist-ed

Fjerritslev Samlestald
var i Gaar tilført 159 Kre'ltw·er
og 170 Kalve. 141 Kt..,"liirer
solgtes til Eksport, Resten hl
IIjemmemarkedet.

hal" ti) 7. Februar engageret Peter
Jessen Tourncen. der spiller Operetten
Nit.ouche" med Svend. Bille, Viking
Ringheinl og Annie J~~n i Hovedrol-

len.
Den 18. Januar er der K"ODC.'ert af
3. Regiments Orkester med. ettertøl-

'a r
ge
{le

30
70
•

ns
La-

U-.

og
ar
lr.

Iln

Auktion over tyske Effekter
holdtes i Gaar paa Vegendalvej i
Thisted. Der var ikke nogen særlig Attraktion imellem, det meste
var Hundehuse, Ammunitionskasser og lignende samt en Beboelsesvogn. Auktionen indbragte ialt
2089 Kr.

men
det
maa
Io
forud.ættes,
el! iii
at man bestræber stg for at undte
en, korrekt.

væsentlig
50-60 Bliver ArD e Smitb I.sladt il
fundet
Paa Fredag udløber Fængslings·
fristen over Købmand Ar ne Smltb,
For· Thisted, der bar siddel arreslerel
har siden 5. Maj. Del ser ikke ud lil,
disse at der I'r Orundlag for Slglelser
af alvorligere ArI mod Hr. Smilb,
noget og muligvis vil han paa Predag
har blive løslad I. Der bliver dog for·
betalt menIlig rejst Tiltale mod bam for
Til· VærnemagerI.
•
betalt

Revisor

Til
derne
bud:
lor

Rør og

Købm.nd F.u.....J. Bo und.r
Hansen
Konkurs.
Ved Dekret af t4. D~cbr. har Skifte- Hand
retten I Thisled taget Købmand Paur·
Paa
høls Bo I Thor.ted under Konkur.beo
handling. flordrlngshBverne sl<.1 Inden
t5. Pebr. 1946 ' skriftlig anmelde deres Nø ha,
har
Pordrlnger til Skifteretten I Thisted.
• •

nge&te
n88et Parketgulve i Vestre Skole.
•
Arbej·
Skolekommi oai

•

w

En god L

"""U,
,." ",",,,,, ...
•
Rcgnøkabsløn:r er anill.'!', I I::køpe· udtlller
··'"·r.~···

anell meddelor:
S.

fOflBæller

18.30,

Ank.

dient

J.

P.

SØHrlltll,

M'"

Ydby

modtll
Julet. a:
Bor,(Z't:r

Militære Sæbebobler.

!sled, "landrhislt!d Aml8avis har InJt sig
Joner under- ølærkl militærl opliVd ved ~'II Ud23. ds. fl/tr IlIlclse al Jen lyske Oeneratobenl
KJ. 8,40 Porder mener, III ct stærkt læl'I' Arg KI, 7. Judi,
tog fra Thi- leKnordisk ForsVllr kunde httve lor·
r g Kl. 18.85, hindrer delt tyske Besælfelse al
14,15, r Thi· Danmark OR NorA:e. Denne Glæde
ed løber der mtta vor Kollega lor os gerne hlIve.
tf Porblndelse
jrilslev KI L Den er rel uskyldig, ide! alle ved,
r Toget Ira al t:tableringrn dl el lællesnordisk
em III Aal· Forsvar hidlil hør været en komplet
Onsdag 27 Umulighed. Dels har ingen al de
IIJborg KJ. 9, nordiske Landes IIn8vllrlt~e Repræsentauter ville I gaa ind lor en SIl8
lu flig Plan, og dels vild~ er virkeligt
Larsen, Hund- ellektiv! fællesnordisk Forsvar over-

f:

de øid
Skul

vært: E
IlIge~

ved TI

H. C

I. Sal.

I Aft4
KJ.

I~

spil plH

KI. l!

despil I
J-(I. 2(
.Aalbol
KJ. I!
geni v.

Kr. :
Parill~

.

hov~del

næppe ,kunne være skabt.
Isled, 10 Aar.
Amls8visen drister lIig til al pasinøpeklor A. Sl8S al Sverrig i BIn Tid indbød
1
~nr.
M
!il
Dllnnelsen
al
et
fOfsvBrslorbund,
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Balleby', Boltbaodel
SI. Torv 5 - Tlf. 90
Thisted

T0jsko syes.
Tøjsko sælges, Skjoller og Rørne
tøj syes og Lapning udløres.
....
Kronborgvej

De

M

G

Auktion.
Efter Begæring af Kommissionen for særlige Handelssager
bortsælges ved Auktion, der afholdes i Depotlejren paa Nørre-

Dis1
træff!

alle

1.

Onsdag den 19. December Kl. 14,
Smedeværktøj , Oliebade, ' Elektro- bortr
motorer,
Løftebukke, Skovle, Torse
Hakker, Spader, Sparekomfurer,
Folkekasser til Lastvogne, Værktøjskasser uden Værktøj, Staal- afh
traadsnet, 1 Varevogn (2 Hjul), Jing
1 Baad, Cembritplader, Patron- "La ,
kasser, Tremmeriste, Støbeflager,
Hylder og Arbejdsborde, uhøvlede Borde og Bænke, Hegnspæle
og Brænde.
Salæret 10 pCt. Kredit i 14 20.
mo
Dage.
Thisted, den 14. Decbr. 1945.
Bjerregaard, Auktionsleder.
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fuldllyrdes I Thlsled,
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at 'lære Spor
Grund III allro, at Internatel lied
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L~velll1, ol! Spargsm,ael om AfIndretning
I Atfe51huset et
I
Hensyn, lersl
mest Slr,flens Varighed
IBrliJo!e Porbrydere, der skal ud.
laflgvarlge Pæ nRSl'15~lr8 ff e.
der f1U Idorl kler I Horsens .S."",,I,n8
de flesle andre
: t er
3,89
i en al
Paarhuslejren
som
Ikke heil smil
TrwbatØ.Jtker, der er pia ·
er Indreltet i Horserød eerel aud an, at Vagtperllonalet
De 21-•• rI88 komme,
Krag skov og Møgelkjær: 8_I"S,ikkerhedshensy n hlr del bedst
Ikke med
:.:: i
Overb lik over 1 errænel.
2,70
København. Pørst ud Pli
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Bflermiddagen I Ollr ulles
.f Tyskland. Koncentra_
Sluer paa
Spørgsmaalet om Valgretsalderen
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I
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Jadaudnyltelsen socialdemokratiske Ændringslor·
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g all.
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Kommune-Valg
til Poraaret
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D. 21 .... rlg. kommer
Ikk. med
K ø b e n h a v n. Pørst ud Pli
Bftermiddagen I Our salte.
Spørgsmoalel om Valgrcl5lllderen
under Debat I folketinget, Som
venlel blev Regeringens Forslag
vedtaget, hvoreller Valget finder
Sled I Marts Maaned med den
nugældende Valgretsalder. Par del
socIaldemokratiske Ændrlngslor.
slag slemte 68 (Soe. og Komm.,
medens D,S. holdl sig passiv) '12
stemte Imod, Ved den endelige
Afstemning undlod Social demo.
kralerne at stemme, medens Kommunlslerne stemte lor Regerlngl_
forslaget, Idel Partiel under alle
Omstændigheder ønsker ValR til
Foruret. Porslagel blev derefter

Lejre vII Stralafsonlngen
IBII saa hurnanHærl Præg, som
Hensynel 111 Sikker hed og Velanstændfghcd Ror det mull~L Kosten
vil blive lorsvarllg, og Pangernes
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Hygiej ne og SundhedsvII blive no je kontrolleret.
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Lærere III al serge for Fangernes
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Da Bevogtningen ol diBIC Blore
Pangerne I deres PrJlfd 18ar AIJ· Lejre i sikkerhedlmæssig Henleiii Bibliotek, Husflidsarbe j de, end e fr embyder ikke lØB lall Vanm. m.
skelighederi k"n IllBn loruds e, øl
Der er maaske nogen, der lever elltorl Personale bliver nødvendigt.
I den OpfaltelSc, al nur fer9t Den "døde- Be~oglning, her ',?nLandsforræderne kommer under kea paa bl. B, PlglraodliBlspærnog I
evede Pængselifolks Behandling, og Armatur, vil ikke Illa !lamme vedtaget med 94 St. lV, K, Komm"
su vII Piben lu en anden Lyd, Belydning som i SIsislængslerne R, DS og Relsf.) .
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I siR selv en Lidelse, navnlig naar
det drejer s l~ om Personer der
Isng TId skol undvær~ Hu-
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VI h.r IIt.dlg p_nt Ud •• rg .1 Jul.... ort og Julepynt OR
mange JUlegeYe -Ideol'. Jul.henerne er Ikke udlolgt

endnu, mon uol likør 8nut • , . I Huek

Jule ·~ port.helterne.

Aflæg Porreln'n~cn el HtØØR elhu rlllll' - I Te'e'. 1108.

NYTORVS KIOSK

...

'DTU

nn:rr-

••• -

Hj~mmd fordI

fliget med
lad blev
I uden ilt
ing knalsin Vej .
del var
ygekassc
Ide ik!re
le, som

:; :~~;;
men del

Idansen
~kyldlt!B

-

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

.'

de er be~unstl~et III den
nuværende Skalleordnlllg.
Arbejderne er naturligvIs ikke
uInteresserede I III Isa udbelalt en
Ugeløn, som hverken SIIII eller
.

HOS R8NSBÆK
STOREGADE 17

- -.
_ -- '

-~---.-

,"er I
p 1
li 151
O.
Læ
aa

Pæ
Pa

Læ g.;;e...;L;;.;e;;;,;n.;.;;b;;.;;r~~,c_.;.;;h

.aSp

:s:.:.k:.:a:.':....:i:.:.k:.:k:.:.e=-.:.i...::.F.:æ:=.:n~g:;;;s;;.;e;;;,;1

I

La
øv

.. a
og
Vesir" Landsret behandlede i Pormiddag Sagen mod Læge A. he
Land.retten frikendte ham

or Bør·
da der Lenbroch, Hurup, der ved Særrelten i Veslervip: var Idømt Irt. Aars
emmet.
Lægen Pængsel for Porsøg paa Hvervning til tysk Krigstjeneste. Som Domstog det mænd medvirkede Prokurist Chr. J ~ nscn, Skive, Pru Kjær, Dragstrup
ihandle
paa Mors, og Stadsingeniør Brandl, Herning. Som VIdne alhørtes
(I yder. SlagterIarbejderne J . Oodlksen ChrIsIlansen og Carl OU'Itav Nielsen,
I i Syg- Hurup, OverkIllfoged Rasmus~en, "Søholt·, Gdr. Bernhard Oichmann,
mgen
~kredBe Abildgaard, Odr, Kr. Houmark, Olnnerup, og SlagteridJreklør Jepat der pesen, Hurup.
rhjem
Sagen blev trevlet op j aJle EnkelIheder, og ved Middagstid
Hjem,
hOlde trak Dommerne sig IiIbal2'e lor al votere, Bn halv Time efler faldl
rnødne den med megen Spænding imødeaele Dom, der lød paa pure
Pri·
finde/se. Læge Lenbroch blev straks løslad!.
ode
Vj skal j MarKen b,jnge t't udføfligt Referat al Relsmede!.
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Vust Steoleje i Sø2elysel.
Jul
Pra
Kriminalpolitiet i Thisted, der
Det
arbejder med den omlattende Sag
vedrørende Vust Slenlejes Leverancer hl Tyskerne, har nU op· nok
gjort firma els ulovlige fortjeneste a I si
til omkring 85,000 Kr. Firm.els paa
Indehaver, Postexpeditrice Fr u H
Maria Andrea Djernæs, Vust, tort·
salte i 1942, da hendes Mand
blev dræbt al Toget, Forbindel- end
sen med Tyskerne, og der blev Kuli
elterhaanden leveret 72,000 Kbm. 100(\
Dag
Ral til Flyvepladserne i Hjørring
og Aalborg. Rallen blev henlel
paa Strar,den ved Vestky.ten. I
Sagen er ogsaa indblandet Tran
sporlagent Otto Sørensen, der
tjente 50 Øre pr, Kbm. Ral.
Fru Djernæs har en Datter, nin
Bodil, der har arvel Moderens ond
Forretningslalent. Hun begyndte ind
i Sommeren 1944, kun 19 Aar gI.,
el Kørselskontor med Hovedsæde
hos Tyskerne i Bulbjerg. Hun
har brændt Bøger og Bilag og
hævder, at hendes fortjeneste kun
har været 9000 Kr. Da Omsætdngen er anslaaet til 283,000 Kr., og
maa hun enten have stukket en
Plade eller ogsa. have beregnet
sig en meget lille Avance.

fællesraadels Juleuddeliolt.

Ved fællesraadels Juleindsamling indkom lølgende Beløb:
Rolary 355,00 Kr., Marinelore.
- - -...... ;1I;nOA
50.5.
nv.a1teatret

-.. '........

..
" ... "" ... . paa nOICI .1""'1I0nl;l-.
Ilealf e J Kl. 19 og 20,"5: Palæiuutret; .Ser- I{olltume 188 og nød det J{Odll Solskinavejr bag en Buslt ved Stranden,
, Fod- geni York-, amerlkønsl, Film.

KI. 20: Royalteatret:
umma Paris".
SO.S.

.D-Day Io
(j.asesle~

til Soldaterne.
AI Thisted Gsrnisonens 120 Mand
uddelt
i Thi· Skal Skatten trækkes fra bliver Halvdelen tilblIRe for at
passe Vagten.i juledagtne. Deres
ket iii
jLllemlddag vil komme lil al bemod- ved lønmodtagelsen
staa af Gaasesleg, og der vil blive
, Tak.
Sogneraadsloreningen vil
holdt Pest for · dem i Soldater·
tilstille Regeringen el
hjemmet. øSoldaternes Venner"
vil overrække hver enkelt en JulePorslag berom.
~ave. Principi elt maa ingen al
Ved de danske Sogneraadsfor- Soldaterne lejre Juleaften i private
n. En
lmand en ingers Møde i København for- Hj em, naar der er truflel Arrange{irke- leden blev der fra Thisted Arni menter for dem i Garnisonen, men
~r for rejst et Spørgsmaal) som Besly. rr:an er gaaet med Iii, al Vagtuden relsen I Porslagsform vil tilstille mandskabet . . ed DT - Lejren og i
elæn- Regeringen. Sogneraads(ormand Dragsbæk skiftevis maa besøge
Niels SChelle, Vestervig, udtaler privat!:: Hjem i Kvarteret. Naar de
at det øvrige Soldater kommer fra Jule~ryde lil et herværende Blad,
uden drejer sig om at fll8 gennemført orlov, vil disse oRsaa faa ell juleen Ordning, hvorefter Skallebe-I gave overrakt En passende Nvt.
_. • fslingen finder Sted ved Lønmad- aarsorlov vil blive tilsls fl d de Sol Sogneraadsformanden dater, som maa lage Tørnen i
ende tagelsen.
tilfojer, at Thisted Amt bar gjort Juledagene.
den Erfaring, at mange Arbejdere
kun betaler Skal. naar de har
~de godl
Arbejde. Resultatet blev Smørnoteringen
langvari~e Restancer, Som var til
var i Dag 3,89.
Be~vær for baade Kommunen og
Sidsle Uges Notering var 3)89
'8ge Skatteyderen.
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Kommunerne har dog agsas j
den senere Tid ~Iort andre Er- Ægnoterlngen
faringer, men det!e finder Sogne.
var i Dag 2,70.
Ja8dsformanden Ingen Anledning
Sidste Uges Nolering
Il! sI nævne. Han nævner ikke
med el eneste Ord, at en meget
- - -- - - -...-væsentlig Part af de "skJulte- cs.
50-60 Millioner Kr. her i Amtet
blev fundet I Oaardmændenes
Køa
~lrømpeSkafler, P('n~e, Som d,lsse
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nye Forening. Der vil fm·.l i del
nye Aur blive indkaldt til ~tiften
de Generalionsamling.
De Io

An~

li'lCllj"rsel blev $tud.

fæs let ar LumtireUen.
Arbejdsmand Huns Brodersen
Thisted, var ved Retten i Thisted
blevet tiltalt ror Underslreb, idet
han i August 19.\4, medens han
var beskæftiget. somFonnand hos
Entreprenorfinnnet Thomas Simonsen hævede etBelob Ima 3976
Kr hos Tyskerne og forbrugte
d(>m, skont Pengene tilkom Vognmand Peter Martin Ringgaard, 0.
Vandet.
Desuden havde Brodersen den
7. Jnnunr i Anr telefonCl·et til
Kroeje r Peder Chr. Andersen,
Nors K ro, og id/.!t han foregav, at
det val' fra Thisted Vagtværn,
bad h an Kroejeren om at smide
en kvi ndt;!lig Gæst ud, da Kroen
elItrs \'ilde blive lukket. Aarsag/.!n til den ne mærkelige Opringning var den, at Brodersen var
bi('vel vred pall. den Dame, han
or::<kede sat ud af Kroen, fordi
hun ikke vilde have noget med
h&JI\ at gore.
Helten idomte Brodersen to
Aars Fængsel, men han nppcllcn'.de til Vestn~ L:mdsl'Ct, hvol"
Sagen har været til Behandling
under Medvirken af Domsmænd,
og bl. a, blev Entrepl'CnOl' Simonsen afhort som Vidne. Resultatet
blev dog, at Landsretten stadfreslRde de n trufne Mgorelse.

Ty\Cri fra l\1edpa<>sager i en
LastbiL
Arbejdsmand Ceorg Mikkelsen,
kom'fhorsted, var den 22, December i
Ind,e tIl FJor med som P assager i enLastbH, der 8kulde fra Thisted til
lju'lp
S;ørring. Der var desuden to Dak,
-'L'_" _....t; VOØ'"<>" o v Mikkelsen
,dl
rsæ-

~IJ Ud tl~Ier I
b""Y'B rulldQr.
elling er IIntllgH Ko mmill Thll_
Poul!en, "om Relln"knb.r'rer er
fl nlalfet Ekllpedienl J. P. Serell"l'n.
bell'Rc fra I Jnlluur.

Auktion

t
t

t)'lIke Uarakker
Ocr holdtelI i GIllIr Auktion o"'!r
G lnke Barakker l HJll rdtmlllll De
o~'er

.'•,.

il1dt.ragte tl1!nmmel1 -10&5 Kr
Bell;lnning for Vildtpleje.
Fra Oanek Ja Rtforening er ved
dennes RI·eprf('lIentant,
Gunna r
Nleløen, Klim, overrakt Peter Torp,
Klim Odde, en ErkendtlighedslI:llve
paa 60 Kr. for udvist InterUlle og
Omsorg for Vildf('ndernell Reder Oll:

Ællinger

LegatuddelInger.
Til Houes og Proprietær Søren/loen, Irupe Legater hur der meldt.
sig Hl Ansøgere. De l2 fik IruplI Oll:
een 1I0uea Legat.
AI Korøgaard Og Hu!lrus Legat,

Tuttrupga.'lrd, er uddelt 6 Portioner i dine Dage, Del' vnr !\ An~ø_
gere til L~gfltet.
Thisted Haa.nd~' ærkerforeDinl
hnr uddelt 12 Juleleguler a 40 K
til gamle Haand\'ærkeres Enker
Thiated Arholds(o~DiD'
har i Juleleaat.er, deri medregn
Bahns Legat., udbetalt 300 Kr.
Sunderjydøk .'orenln. i Veaten!
har foretaget en ltulsamling blan
SkoJebornene til Bespisning af da
s ke Born i Sydl!lellvlg. I Cenlr
s kolen indkom 81 Kr., i Agger Sk
le 62 KI', 50 Øre og I Sejl!rttmin

Skoil' 2:1 KI 25 Ore
Julens Ghrde i l l,le\
har uddelt 20,270 Kr. til 175
rere. Til Bestyrell!en ny\'aJgt
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t;" P.:I;·I~- ba vde

maaiitElt~ett,,)~,e;""::---~
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paa Sygdom. Efter Jordpaaka_
stelsen bragte K:mtor F r e d So.
k i l d F olgel Familiens T ak for

Deltagelsen.

Soldaternes Juleaften
i Thisted.

V.-ERE.

foræret og
Dagen, fordi
helt.

.,

Del el' til en Afveksling' danske
Solanter, der denne Jul er garnisoneret i Thisted. og naturli g vis
gores del' fr!! mange Sider .m eget
fOl' at gore Julen !:iaa fe.sLhg fo r
Soldaterne som vel muligt. Vagterne er indskrænket sart meget, at

der bliver to Orlovshold, hvoraf
det elle rejser hjem til Juleaften,
det andet til Nytnarsaften. So ldaternes Venner har gjort alt for'at
gorE- Juleaften festlig, :\'lilitæret
vdel et vist P engebeløb og ogsaa
Thisted Byraad har jo vist sig ~t
være godhjertet. Juleaften spiser
Officerer og Menige Julemaden
sammen, der serveres bl. a. Gaasesteg. Efter Spisningen samles. alle
paa Soldaterhjemmet, hvor ,,Ju le·
træet tændes, og hvor man vil fo rsøge at skabe en helt rigtig J uleaften . Del' vil ikke blive givet Soldaterne T ill adelse i i i at fej r e Juleaften i private Hj em, medens dette
derim od kan ske Nytaar saft en. Der
er dog den Undtagelse, at de Soldat er , der staa r Vagt i Dl'agsbæ k og
ved O. T.-Lejren, skiftevis kan faa
Lov til a t ophol de s ig i de private
Hjem i Nærhede n.
Solda ternes Velm er h a r fl\emtryllet 120 Gavepakker, de r vil blive uddelt Jul eaften og Nytaarsdag,
da det andet Hold f ejrer Dagen paa
Soldaterhj emmet. Mission æ r Axelsen vil tale ved begge L ejligheder.

Sammenslutningen af Rontrolforeninger i NOl'dthy
GeneralforsarnliIig. i,
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Læge Lehnbroch frifundet.

•

Ved Vestre Landsrets Dom i Dag.
Vestre Landsret behandlede i

bejderne J. Godiksen Christian-

Formiddag Sagen mod Læge A. sen og Carl Gustav Nielsen, OverLehnbroch, HUl'UP, der ved Ret- klitfoged Rasmussen, Gdr. Bernten i Vestervig var idømt tre hard Dichmann, Gdr. Chr. HouAars Fængsel for Forsøg paa mark og Slagteridu'ektor JeppeHvervning til tysk Krigstjeneste. sen, Hurup.
Efter ca. en halv TilDes VoteSom Domsmænd medvirkede
Prokurist Chr. Jensen, Skive, Fru ring faldt Landsrettens Dom,
Kjær, Dragstrup paa Mors, og der kom til at lyde paa Frifindelse. Læge Lehnbroch blev derStadsingeniør Brandt, Herning.
Som Vidner afhørtes Slagteri ar- efter straks løsladt.

at faa Strømmen afbrudt, saa han
kund e slippe frj, Jensen kom under Lægebehandling, men det viste sig, at han heldigvis VDl' sluppet let. . et
un bSlYd ASU!_t

Borde, Folkekasser, Cembritplader og meget andet, saa der var
stOl Tilstrømning af købelystent
Publikum
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kUI1t1u IIJllllw frI. Jtollllcn km,. Il"
d"r Lu'M'! br'hlUHlllnM', ml'" dct "I
IItI, 111M', at h/III 1ll'ldJpvill Y/tr aluI"
Iwt lili, IdH h"I! kun bilyd .. f."cl
110,,1(, J.'orl,rw'lIdlnMl-r pllll IIw'ndu.
fifl OM rJ~'II l'rw I-'od, OK h.,l kun d"
cflcr 1I,t. Y.'r~' tilllt't hf LM'5/rrr Inl,d
Nod "Ilpetit 11,1111 ~in Mlddlljf.m.rJ

StaUon8be8tyrerelU~ HUHtru
i Vust tjente 85,000 Kr. paa
Rnllevemucor til tySke
Arbejder.
Og Olltleren tjente 9000 Kr. puu
ltt ølnr1.e ct Kørøclakonlor
for Tyskerne.

HUfdl·. F'IIJ.:t· len.tlN , t.1 r"brit ,,1-.
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MflrlllnKboerl:. l F'/rl!fltJllingf'n 'lmknng Auktir.nanulI. Hud"nt falrtt.

IIvhlrl.

og Aukti'Ifl*'r.

for uLovtCt Kftd-

til Tytlkeme.

FJHrit.ldl!'v f'r
Slngterme~Lt:r Krf,nhorg, Brovat,
hlev{·t id"m t. f:n Bod" ,..a.I:I. 2T";I)()
Kr. I tor at havl- K<llgt Kod t.il

Ellgnng i Sommer blev den
tid1ivcro
Transportagent
vcd
AlI.lborg Privatbaner, OtLo Surensen, nnholdt af Politiet, sigtet
for l~t have modtaget sLori' B&lou ved Levcrancer 1\.1' Ral m, v,
Ira Stationsbestyrer Djernæs i
VUl~t til IQJ"'Skelllge Entreprenørlinnacl'. Han blev senere løsladt,

nyv"IW.
I Btl:4kt f
V
A.r, (;.;p
~,; 1l,,1'<!
62. AU; (

La.r<ll

~:tOO Kr. I llf;d(:
MalI(

Ved Re\,{.I·n

j

UI~JI',
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"

Overpris til 'fYllk(·nlC. Deauden 0. v
mddrages 740 Kr, i ulovlig FortJeneste i St.at.&~n , ftlpa}tvokaLcn havde krævet. r,n Bod!' p:aa
4 1){)O Kr.

....

'J'II[" too vestre Kontrolforening
l
holdt 1 Gaar Gen('·r alforsamlillK,
H
hvor Formanden, Wliliam Jørgen- G:aøøt
sen, Silstrup, aflagde Beretning boTg".
og oplæste Regnskabet, der ba".".~
lancerede med 3600 Kr. Der var
56 Medlemmer i ForeainlE:'n med
47(· Køer, men kun ·HI Besætninger var med j Beretningen. Gennemsmtsydelsen havde i ] 944-45
været pau 2967 kg Mæ lk, 3,72
pCl Fedt og ] 23 kg Smør mod
henholdsvis 1913-44 2916, 3,70
og 120, saa der var Tale om en
lille- Fremgang. Den ho)cstydende
Besætning i Foreningen stod bos
Lars Overgaard, Thingstrup, med
177 kg Smør.
Til Bestyrelsen nyvalgtes Otto

mcn Anholdelsen gnv Stødet til,
al. der blev indledet en Undersøgelse mod Stationsbestyrerens
Hustru, Marie Andrea DjemæfJ,
40
bavere. hvis Mand blev paakort og dræbt
e Bud, af 'foget. j 1912,
lir pall
Efler hvad vi erfarer, sigtes
ve Fi a- , Fru Djcrnæs for Væmemageri,
he l'om idet det skal være konstateret, at
l'
Fl a- hun hil!' haft en Nettofortjeneste
paa cn, 85,000 Kr. paa sine RalLeverancer, der har ataaet paa
n.b"Sling
undcr hele Besættelsen. Ra1len
n.
blev købt af Lodsejerne paaKlim,
.etten i
Thorup og Kollerup Strande og Foget i Stedet for William Jørr Arne
solgt til forskellige Entreprenør- gensen, og Chr. Helleberg. Næ1st e l' firmaer, der havde Arbejdet ved stl'UP, genvalgtes som Revisor.
m skal
Flyvepladser ved Aalborg og anSmith
Loc'adt.
dre Arbejder ved Hjørring. lait
~al sidBarber Christensen, Ræbr. der
hal' man regnet ud, at der skal har drevet Sort Børs Handel med
være leveret 72,000 Kubikmeter Tobak. blev i Gaar i et Retsmøde
'hs
]n,
Rnl. Det er i den Forbindelse løsladt efter en Dommerkendelve vækonstateret, at nævnte Sørensen se idet Politiet krævede barn
der er
fortsat fængslet, ul Vidnerne
har faaet 50 Øre Pl'. Kubikmeter
Sagen,
\'ar afhort.
)g san- RnI, der blev leveret til Finnaet
Hjortdal Menighedsraad
.ke bli- A. p, Petersen, der var lIovednftuger. Han har herved haft en hal' til Formand valil'l Pastor Aren
~I se af
toft. til Næstformand Gdr, Simon
Fort.jeneste
pan
23,000
Kr.
ije lIf
Brovst. til Kas!'erer Hu!;mand Cbr.
Samtidig el' der rejst Sigtelse
Hansen
,
mod Fru Djernæs' Datter, Bodil,
Cdle"eringen af R.tion~riDp.der som 19-aarig sta.rtede et
ing
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Korselskontor hos 'fyskeme paa
Bulbjerg, Det var i JUUl Maaned

sidste ART, hun stm·tede Forre~
ningen, og hun opgiver selv al
luwe huft en F011Jencste PIUI
9000 Kr, Hendes Forhold undersøges nu nærmere.
Kun fa..'\ Ton tilbal{e i de th)'landske Moser.
l Anledning af, Itt TOl'vehnndl!-len er givet fn oplyser Ttlr\'efabtikllnt. Jens Y d e, Gj(,l'sbul, at
Besll'mml'lsl'n ftutl' liden Hl'tydninO' fnl' Hllnrll)(\l'V 011 l:wrSll(ll

. n,.

Inrtl,l"If.~
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kortene
gll\ Thisted Kommunt'kontors Personal\! en tra\·1 DIljt l Gur. '"' m
,,1 omtalte. maattt! man ligefrem
atun i Kø I CaaT Fonniddavl' for
at fZUl Kortem· udle\"t!ret, men om
E(termiddllgell var Til::-tr'llml1in~n
mere jævn. DI.' Clt!!'It:! Hu,,-moor~
er lO i Byen om Formidda~n olt
bt.'Il\1tedl'
Mr(or Le)Ii~hl"dt'n ul
•
ogsa.J. at hfnk Kort ~Iall kan por~ Julens !\tore St.'ho'· til R.boneringsm'l'r1.\'TIlt' l-h-ri. at ml'Jen d r
fom Rt'jl:t'I l'r 11..1.1.' !'oaa faa ua(hen·
tt.'di }\o"(t, \·n «il t t l.aa.r en Dl ~t
hlll. PrJr\'nMt!t. lU).
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Tiltale mod bornholmske Frihed',
kæmpere for Klipning af .,Felt..
madrAsser",

-

Justitsministeren har beBluttet,
at der skal rejses Tiltale mod 16
bornholmske Frihedskæmpere, der
efter Knpitulnlionen klippede Haa·
ret af en Snes bornholmske Kvinder. fordi disse havde haft inUm
Omgang med Medlemmer af den
tyske Værnemagt. Tiltalen omfat..
ter Paastand pau Frihedaberøvelse, idet Kvinderne blev ~pærret Inde en hel Nut og blev truet mAd
Vnnben . ] en Jigncnde Sug er der i
Svcndborg idømt Heftestraf.
--~-~~--
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Gnai'!c:-;pil

Ande."n
. D-Day t.

Frankrig bryder
med Spanien.

