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ALLE ~NDBYDES

(Jvers!ulf'el gaar til l<tldne Prlhcd81<æ mperel Efterladte
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I og Midler syntes at stamme BSJH!runden lor Modstandsbevæ_ kom
,\I-njrevelen ~elv. forøvri~1 havde Re lsen var et eniRI dBnsk Folk, 0R levs
Ir) I peder.e n under f"lOanø lov· ud en delle kunde denne Bevægelse al.
01~Dllen i 1940 ~agl,
det vu int et have udrettet. Det var Svindel,
dedst lor Danmark, al Besættel.es_ naar man nu vilde lade Modstandsbr el1 forløb J;!:n1dningsløst , men bevæRelsen staa bag nazisltlke
od li den Recept var luigi , hvordan Synspunkter. Olul Pedersen stil~" I de Mo nlf;!omery 883 h ave holdt lede der eller lølgende Dagsorden:
,lildlo~ .I K øuC'
,. n Il!ovn ?
maa c.
Idet Polkelin'-'!et lordømmer sin c
Iii Olu f P e d e r s e n udl a I le VI' d ere,
enhver partipolitisk Udnyttelse kæden
der gik mange Traade Ira Dansk.
al Pnhe.d skampen, der lørte. Spll I
5~m hn g lil del nazi stiske .Tyskland,
BI et enigt dansk folk, ~88r men
al Arne Sørensen I 810 Tid
Tinget ov('r til Oal-(Iordenen.
:gvd e fremhævet Tys~18I1d~ nazi ·
Nogl e ver.tede, at Arne Sørensen
tskc Politik paa Be kostning al vilde erk lære, at han godt kunde
~:n sk D e mokrati . Med Styrke i stemme lor Dagsordenen, der ikke
Slemmen h.ævdede O. P., al Arne generede ham eller hans Parti,
Søre nsen 1 1940 gik Tysk ernes men han saRde ikke noget. Eller
,Erinde, idet han var e n al Bag- en Mødepause udtalle Statsn:-ini,.ter
i de "upolitiske Kredse-, Buhl under Henvist11ng hl sine
søgte at 188 Kongen til al Udtal elser ved Olul Pedersens
Staunings Regering og laa Dagsol den den 2~. Maj. at Rege
et forretnings:ninisterium . ringen m aa Ue alvlse O. P.s DagsKirkeminister Ar ne S ø r e n S e n orden
Alsing A n d e r 8 e n stillede p8S
at han ikke deltog i di.se
i 1940, men han de øVrige Partiers Vegne !Algende
al df:'m, der var med, forslag :
Meningen havde været, et det
Idet Folkelinget henholder
I skulde ske i for s taaelse med
sig til St8tsminislere~s Erkhe:
ring under forhandhng~rne I
Erkendeiie alat have
Polketinget den 29 Maj 1945
vis forbindel se med de
gaar Ting et oyer til næste D.F.I
der den Gang var paa
Sag pas DagsordenEIl .
e lor at laa Minist~riet Stau·
Eller al Olul Pedersen og Kirke·
Der
Ijernet, va~te .en Ikke ringe ministeren havde halt Ordel endnu
Dang
æ rksomhed I Tmget,
en GanR vedtoges Alsing Andelleden
Svend N i e Is e n (Ko~m,) ud. , sens fo .. lag m ed alle St mod 2 lil Pro
bl. a ., al man aldng , den (Olul PederSen o~ Nodev), og Gasr
I
Modstandsbevægeiie hbvde dermed var Olul Pedersens for· al~aae
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sen og Hustru, Vesle.rvig, Vognm.
Harry Dahl, Hvldblerg, Vognm.
Vllh. Jensen, Hvidbjerg, Handels_

mand P. C. Veslergaard, Hurup,
J Lothar

Jeppesen, Tblsled, Handels_
maAd P. Jobannesen, Ydby, Odr.

Klilm.Uer. Vognmand
af
i

v . ... ,

anhold' i 08ar.

Chr. Daniel, Handrup•. Læge Lenbroch, Hurup, Lærlmg Viggo

•

l Oaar blev Vognmand P. C. Mortensen,
Aarup, V,ognmand
I
Klilmøller anholdt, Idel Thomas Nørg allrd , Herning, forh.
ø Vandel, Barber P. Pedersen
han sigtes ror at have sol~t en H~ruPI og Odr , Niels Lykke:
Hest til Tyskerne efter KØpllula- svankJær.
I

latlanen, Poulsen forklarer selv,

dræbt i Mioefelt.
kendle, den 6. Maj henvendle sig
To Hesle tilhørende Vognmand
paa hans Bopæl for at k.øbe e~ Henry Christensen, Agger, rev sig
Hesl. Han var ogsas vlJHg III j Oaar løs pas Marken og kom
sælge Hesten for 3000 Kr., for jnd i et Minefelt,
'dl
d t " lovHgt og
En Mine eksploderfde, og den
sU VI som e v r
sel ene Hest blev dræbt, idet hele
d. ban ved telefonisk forespørg
Brystkassen knustes, mens den
poJilikontoret j Tbisled fik det anden blev saaret.
Svar, at det var ulovligl at sælge
noget til Værnemagten, blev der Annonce.vindløren anholdL
ikke noget af Handelen. Soldater- Den tidligere omtalte Annonceagent
ne lavede en Masse Vrøvl, før Ludolf Nielsen, der flere Ganga har
de gik, og næste Morgen var ølaaetThiøted-forrelnlngafolk for Penge
iii Annoncer i en Rutebilkøreplan, som
Heslen forsvundet fra Stalden.
aldrig udkom - bJ. IL fordi det f, T. er
poulsen bavde dog ikke anmeldt helt ulovllgl al bruge Papir til sligt Tyveriet, idel ban ikke mente, al blev I Aftes anholdt I Thisted, Hans
Udbytte under Besøget i Januar i ABr
ikke kunde nylle noget.
Andre PersClner, der er afhørt, blev Cl. IJOU Kr.
bar forklaret, al Poulsen og bans
Anmelderskeø blev selv sat
Husstand, i Dagene efter al So)·
last.
daterne Sia pas Heslen, tilsyne.
En 25·aarig Pige Ira Hundborg,
var veJbeslaaede med
hvad de hidtil ikke bavde Anna Wang, anmeldle i Gaar til
Kriminalpolitiet i Thisted, at hun
ligesom de var i Besiddelse
for nogle Dage Siden var bleven
en Del lyske Cigaretter.
klippet al to Mænd. Dette I.,te
imidlertid til, at hun selv blevanholdt, idel hun ~ennem længere
Baokkonti.
Tid har været Tolk hal Tyskerne
Slatstidende bringer nu den i Hundborg, aR' hun skal have
Liste over Bankkonll, som truet stedlige folk med Anmeldelse
Henhofjl tit den nye Lover til Tyskerne. Hun blev interneret
Det drejer sig bl. a, om den 5. Maj, men blev senere lølPolitibetjent H"luf Bang.· ladt, og ved lin Hjemkomst blev
Vibof2, 8øqerm. Christen · hun elter hvad der er op lyst
al

Ire Soldater,

som han fkke Hest

~;æ;i<l'''h.~ eTd~;;~;:~

.~

o
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Olul P e d e r
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e n svarede,
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L... Ollev)

DR:

'"

var Olu I Pederlen.' Po r- O
slag bortlaldel.
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at

P

h
O
modtaget med Blomster hOIl Revolvere med, men disse hæv. B
hoø hvem hun ogsaa dede, al det kun var Shagp'b
elter Kapitulationen.
De bad om al laa Sagen Bil. ert h
med en Bøde, og nu akal S~~~;. h
advokaten se paa Sagen.
pa8 Jegiodø.

rre unge Mænd Ira. Jegindø var
i o,!.ar fremstillet i Rellen i Veslerlig, idet de siglea lor Natten mellem 12. og I~ . Maj at have op ·
som .Frlhedskæmpere- paa
I
hvor de kald!e to Søstre
fra deres Hjem og klippede
af dem. En Ijercte ung
Mand, der ogøsa var med, var
i
mødt i Reltlen. Pigerne forkfJr\ede, at de unge Mænd havde

•
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To Løsladelser i Vestervir.
Eller Kendelse Ira LandsTeIt
e~ frk. Ellen Christensen, Ve81:r~
VIg, og Fru Mousi Jespersen, Od-

desund! løsladt fra Vestervig Arrest.
Fængslingskendelsen lor Bager m
Christensen og Hustru, Veatervig:
samt lor Barber Pedersen, Hurup
blev stadfæstet.
Vognmænden~
Harry Dahl og Jensen, Hvidbjerg

er af Retten i Vestervig yderhger~
fængslet lil I. August.

J

Vi har atter
Lager af:

ved Havet.

AI Hensyn til Minefaren er al s
Badning ved Vesterhavet lorb udt
i Thisted Politikreds.

! Andelsslagteriernes
o

Lands·

notering

~

fastssties I Dag til 272 Øre pr. Kg,

I

Smukke Sll!teøtrømper og hvide
Pige-Sportsstrømper PSB
A 3 Mærket.

Vægtgrænse 60 Kg, slBute! Vægt Ol! ~
Afdragene for Under· og Overvægt:
~9:,.,-~5 Kg. 24 Øre pr. Kil.
,,:t'1-50 .. 30 • • •

I Polte

under SO Kg. sj. Vægt mea ikke

modtages.

Pine, fashionerede, vrang vævede
Silkestrømper, 2. Sortering,
paa B l Mærket
Svære

rund vævede Dnmestrømper
pl:lO

med Pejl
B 2 Mærltel.

•

I
,

H •• ndbold og Fodbold I AHe •• 1

I en ret jævnbyrdig Kamp besejrede det nyoprykkede Mellemrækkehold fra Pjerritslev I Aftes

paa Thisted Stadion T .

t. K.s
Hold med 2 Ma8l mod I.

Makaimlllsokker pDa
L l Mærket.

1 hiftlcd .

I

IDRÆTTEN
IdrætSURen i Thisted.

Pæne Herre·Solt er pall
l{ I og K 2 Mærltet

, Veslergade 15,

RENSERIET

Badoi~gsfo,bud

,
....

A· q

T. I. K. begyndte temmelig svagt,
men spillede sig op og soorede
eller 20 Minutters Spil. Kort for- t
inden havde Aage Bisgaard dog _
hall et godl Skud, som ramte
Stolpen, Maalet var Afslutningen
pan el udmærket Angreb, Gunnar
Christensen headede en Centrin$!: ~
paa Mul, sall) Maalmanden halv- I
klarede, og c. h'l Villy Nielsen, ,I
fiN var lulgt med op, placerede ti

I

t

Telefon 248 . Thisted . Nylorv 3

To Minører tilskadekommet.

der vedrør
Under MineoplagninJ.":en
ved jlivenheder
Personer,
Slet/estrand skele i Gaar en Eks- Oll andre
plosion, hvorved Io tyske Minører Forhold ~
blev ølærkl kvæstede. I en Last- kendte KVI
bil blev de transporteret iii Fjer- Sogneraad
ritslev, hvorfra de i en Ambulance kalle r, 110

-

kort s
al drikke saa hlev kørl lil del lyske Militrurlazaret kan vær
al Fortid
næslen daglig i Aalborg,
- Arkl
al en be
ikke Dem,
National Folkefest
- Ja,
?
finde de
paa
Ashøje.
iii Skat, de
resse lor
Ud fra den Opfattelse, at der Tid til I
fik en ekstra
. jeg ikke paa Egnen vil være et udbredt jeg sam1
Ønske om. at faa Lejlighed til at Slol, og l
ng;velse.
De Entrepre- holde en fes I sammen med Mod- og del
standsbevægelsen i Thisted Amt i Samli
Vognfordejer og høre Udenrigsminister Christ· bekendt
I
J det mas Møller, er undertegnede haadt Polk fra
haft sammen til en Komite, der ind- af Kons
byder til en folkefest paa Ashøje for at f
Formue '1 bøndag den t. Juli.
skal vi
Udenrigsminister ChriltmaB Møl· 8argang~
Ilt der er
ler og Amtmand Egedori har lovet
Nu vi
Gang bliver al komme til Stede ved Mødet Hald, o
kan ikke Bom Talere.
den, og
Frihedskæmpere fra hele Amtet skot Pt.
er indbudt og har lovet at give
Møde i saa slort Antal som mulig, Fødsel
en
af Deres man regner med ca, 1000 til en Snedk
bliver meget Paradp ved festen under Ledelse Sled, fyl
af Chefen Kaptajn Ejby Nielsen.
~ En
Alle ERnenl Beboere indbydes Munkev
overhovedet
Sagen lil al deltage i denne store natio- d. ~ d
- Pe
gte Auby nale fest.
for .t det StOURD YDE, EDV. NIELSEN. • Ben, M
Odr. Dover.
huøe/er, Dover.
d•. 80 A
I hvor slor
;æret Værne-M
H. !lANSEN.
CHR. LARSEN,
Telllværlt8cjer,
MfP.lkehandler
Nr. Atte
Ydby.
VeøtervlA;.
d •. 60
I

aren

der 1(8n 81lattes fSrænCrØ-e-lscHæ HI

Iderpartl Motorskibene og Kul til Damperne.
ersonJlge
bedst KI.

ditlon ll54

privat.)

.en) 280.
1

Mss ned

, t7 Øre

Øre for

I

kolnger.

Pig Irøødsspærriogeroe møø
fJeroes.

S

Der foreligger nu den Afgørel ..,
at Landmændene eller Grundejerne
selv maa laa Pigtrnaden fra Pigfraadsspærringerne, der er anbragt
paa deres Jorder, mod selv at
fjerne den.
Studentørekeamen

er ved Nykøbing Gymnasium bestoset

10 pCt. af Emll Christensen, Søn af Landm.

c.

1

Skinnerup, Ellen Gregersen, DaUer af
ladeer 19 Sognepræst G., Snedsted, Maren Jacob~-mind.a*--

sen Dette

KI,

Odr. . P"erritslev, Anne

K
K

K
K
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I

ve.tørgede 84 . Tlf. 375
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Overordentlige Foranstaltninger.

'Uslev
~

c. h.
var

ne/se

a ud

han
P/er
erlig
og·
An ..

Hug

Rap

l Medfør Bf § 7 I Lov Nr.21 af 4. Peb rUB r 1811 forbydes herved af Hensyn
til Minefaren a_ Badning pos Veslerhavets Kysttrækning i Thisted Polltillreds
(S'enbjerg- Tranum Strand).
Overtrædelse af Forbudet medfører SIrafønsvar.
PolitfmcMtcren I Thl~ted r{øbstsd m. V' I den 22. Juni 19.4f>.
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Vore Damefrisør = Saloner

er lukket 2.- 14. Juli, begge Dage incl.
~dc
•
Rigmor Thagaard.
Eberhardt Lynge.
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20,C
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med R·mle
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Ræhr. Hansted -Vigsø.
Rationering_kor t

88 m I

for-

omgerkorl Iii Kod udievere. ,
c •. Ræhr og V'gso Skoler Mandag
den 26. da. Kl . 15-18. Skrilt·
ligt Tilbud paa Kørse l al Tørv pr.
1000 fn Ballerurn Iii Ræhr Skole
køn indgivet Inden d. 28. d ••

..

•

•

Sogner.adet.

,

ollive l.

PolItimelieren I Thisted Køb,tad m. v.
den 22. J uni 10t;;.

:",,~-=::-c:--:::=::-:=--==E::',,:B~rl::"::.:

A D VA R S E L I

De Penoner I der trællell i vore
ve d Veatre Kirke ·
blive draget til Ansvar,
Qa.tnar BADSTUE.

Nogle Ilt Timer
Par middag ell,

lione

Eftermiddag

ka n (us I uge nert Badehus. Henvendelse Dr.gab_kvaJ 63. _

•

øf en
Voksen I Husstanden, der møa
medbringe Taloner fra tidligere
Korlene

maa

afhentes

for.,net med
N.vn og Adr..... Der ud·
ud lev erede Kort

leveres Sukkerkorf, Brød- og Kaffe-

Murernes Fagforening,

erslatnlngskort, Smørrabatkort, TIIiægskorl Iii Brød og Sæbe saml
Kontortid Predag d. 22. Kl.
Porbrugerkorl iii Kød.
17-18.
Forbrugerkort for Kød udøens. leveres kun mod Forevis ..
Ordinær General·
lorsamllng alhol·
nlng af det for Oktober 44
des On.dag d.
-Mart. 411 udleverede Kort.
27. d •• KI. 19
Del henslllles, al Bflerlælllng al
pa. Thisled AI·
de ud leverede Kort finder Sted
holdsholel. Valg
1111 straks. da mulige Fejl kun reltes
af Pormand og
---=::: paa Udleveringssiedel Bndvldere Bestyrelsesmedlemmer. Beretning
gøres opmærksom paDl af det er fra Kvindekursus m. m.
til forbundet med Strafansvar at be- tit.
a ••tyrel •• n.
gære Kort udleveret, hvis Belln"" Relserne lor al rrholde disse Ikke
III Siede.
Ratlonerlng.kort, dar Ikke
•
DANSANT Lørdag.
Udlevering.dagen,
før.t faa. udleveret paa SI. Hans res/ fra Kl. 17,30.
Kommunekontoret Mandag Søndag: Koncert • Dansant
2. Juli 19411 fr. KI.9 13.
fra
KJ.
16,30.
....
Kommunekontoret er lukhele Dagen.
'fhllltetl Rvr•• dj tlen tK, Juni to".:l.
Ø"~ r" fI til I. Juli eller If'ner€',
...
Pr" Arklleltt FOGED, Tit. 3$\.10\.
Bjerregaard.

-

Hotel "PHØNIX"

En Formiddagspige

-")NA""'--·-·~··-

fhJBled Musikhus •

.Store~Bdc
_... _.......3

I

=

\

Alle Installationer udføres

lInnel
Slran{

Bolden '

Stor n tional Folkefest
paa Ash
-

•

Søndag den 1. Juli Kl. 15,00 prc.

langt ITI
af, hvo
af MUl
pS8

Ol'

ritslevs

PROGRAM:

Indmarch af frihedskæmpere i This/ed Am/.
TALI'lRB:

Am/mand Egedorf, This/ed.
Udenrigsminister Chris/mas Møller.
MU"IK OG FÆLLESSANG

lør Halv
ved en N
og Mul

•

ALLE lNDBYDES

Oversl{udet goar til f 'l ldne Priheds!(æmperes Efterladte
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Maal og Midler syntes at slam m e Baggrunden for Mode;tandsbevæ· levs (
I dansk folk, og
Ir30jævelen selv. Forøvrigt havde gel sen var et
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Kampvogne over
Minefelterne.
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net skrider stadig fremad med OptagJlingen af Minerne i Thy. Det er
som beJændt danske Soldater, der hal'
Opsyn med, at de tyske Minører skiller sig ordentligt fra deres Arbejde.
Minorerne !ikal gaa gennem Minefelterne, naar de er rensede, men ikke
nok med det: Der ventes nogle tyske
Kampvogne hertil, som bagefter skal
køre Omraaderne igennem ffere Gange.
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Andelsmejeriet "Korsholm"

holdt. ekstra Generalforsamling i
Gaar i Anledning af, at. Driftsperioden
50
udløber 1. Oktober. Form" GJr. Daniel
om •
D a n j e I s e n, Drøstruplund, oplæste
kg,
Forslag t.iI Vedtægter, der med enSalkelte Ændringer vedtoges gældende
om
for den næHte Periode, Den nuværelHle
pa.
Bestyrelse fungerer til næste ordinære
SalGf'neralforsamling, Ja del' skul 10reomf..ages Valg efter do samme Reglt>l' som
live
hidtil. 1)er skete ingen Udmf>ld"IBeJ',
eteli.

gen,

Drengen fik Benet
i Slaamaskinen.
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Achillessenen blev klippet over.
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har stjaalet Brændet om NaUf'n, Torp
8~ulde kØre d(>m til Svankjær, hvor do
~Ide b~sØge de tyske Kvinder i Flygt..
nmgeleJren, Torp holdes fortsat flVl"\W'"
let i Vestervig.
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Der sprænges LandI miner ved Eshøj.

I Guar og i Dag haT nogle vældige
Eksplosioner rystf'"t Husene l Thist~d.
Sektion Nord-Vest foretager nemliR
Sprængning af Landminer paa Skydebanen ved Eshoj. net drejer sig om
meget kraftige Eksplosioner, og der er
gaaet Ruder i flere Ejendommf'. Del
havde ma[lske været bedre, om mar
havde henlagt. Sprængningerne til e
Omraade, der var lidt mere øde,

,,

i syv
Intel'nerings..o;;.'l.ger.

Vestre Landsret har afsagt Kendelse
i to Sager, som begge nf Anklagemyndigheden var pnnkæret Landsrettf'n,
efter nt der ved Hettf'n i Vestervig var
afsagt Kendt>lse om LnslaO{'lse.
Frk, Ellf'n C h r i 8 t e Il s e n, Ve!rt;ervig, bll'v lOliladt, memo Hdltn. Vagn
J Il. C o b a e n, IIvidbjerR, ble\" fængskt
til t. August. I.andsrf'Uf'11 har I'l\\t·
vidf'r(' nfSlIlrt Kj ndf'lsl' om, al Vognm.
Harry I) Il h l, JI'l{indØ, skal forhliw
fæJlRRl('1
I \)('1" 1'11 I l)ng l'lHhidt,t"f' kOI11T1WI
Ml'ddl']1,1io;ll OHl, al r.antl~n·lh·1I hl\ ..
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430 Dragoner til Thy.
De skal afløse Frihedskæm per ne
fra Thy og Morsø Landeværn. _
163 Mang garnisoneres i Th isted.
Fl ihedskælllpC'l'no inden fol' Seklion NOl'd- V<,s\.s Ollll'aade kan venles
hJelnsC'lldl cn af de fOl'sle Dage, oplyser Kap[ajll Ejbr N i o I s c 11, Seklion NOI'd- Vest, idet 4,30 Solda[cl' fl'a
det hdske Dl'agolll'eglmcnl vil ovor··
tago Bevogllll ngsljenC'8tell.
D eagonl'mo kommel' i .Mo l'gen merl Tog, del'
"il va'l'O i Hurup lU, 15,15 og i ThI-

sted KJ. 16,20.
14·5 SoldaLol' med 18 Befalingsmænd skal kasC'l'Dcl'es i T.ÆJI'en ved
Faal"tofl\'ej, og Thisted blivel' del"Yed
som hebudet Gal'llisonsby, Dragonern,' \'iI gøl'e TJcneste Ilden Hesle,
Til HUI'up ankommer 6a :Mand,
som de første- nage VII bliye indkval'tl'l"et i pl'ivate Hjem. Slyrkel'l1c skRI
d~les i Ire Afdellllget', hVOl'af den enc
skal have Vagttjeneste i Oddesund,
dc:n andml j Aggel' og dell IredlO l
IIufup,
Endelig ska l lIan sted og Fjcrrit slev
have ell Afdeling paa godt 100 .Man ri
lnet', Dettc betyde!' dog ikke, at
JJ n gat! P/I ,'il hlive hjemsendt stl'aks,
J F.l1'rrlt."lcv vil StYt'kPll som i Hurup
)J!ivp indkviutrl"C't pdvfll. Talt komm('J' rl('l' ;j Eskad 1'011(')' iH'I ' 111 l~gn(1J1,
og del sia/li" lIndPI' Ohrl'lSl G 1.1 Il d e18. C li s Kommando.
S\'ktion NOl'cl-V('~t vil fllng .... "f' inf!.
fil "iflC'J"p hl. A, fOl' 11.1 HrJI'gr fol' li'oJ'pkjlll1lgell Iii dl' "pntrdc ~oldah'l',
}'or l"l'lhNlskæmpernfl hc1rd('J' Ol'dningen, al da nu snart el' færdige m(lrl
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Thisted, 22, Juni 1945.

Døilsfald.
DiH'klor Laur. 1follf'r, Xykobing.
døde i ,\ftf'~, 77 ..\al' gI. :\[()lll'l" hal' i
(I\'er 50 ~iar været ansat paa Jl'I"Il~t>}b<>ri('t
i :\"\·købillg. for;;;l som
"ærkfører, de sid.':.le 7---$ ARr som
Direktør. Afdode ha,'de en lang Ræk-

ke Til1i,b,!Jerv. Han har va'r!'! lI[edJem af B)'rnadel, FOI'wand fOl' Sparekas~(m~ Tilsyn.<:l'aad, Xæ;.;tformand
j Gr<i'n~E'for(>ningen og i Beslyrt'lsC'll

for Haand\"ærk('rforeningt'l1, )farllll'forenilH.!'(>n, Teknii"k Skole, Understotll'li"(''':i''{>J!;:kabet
og
Idrætsklubben.
Hans ston' Jnt~l'e:-;.se vaJ' dl'l natio-

oer('s Vagtt"Jenesle. ,.I..' fange ha r da
ogsaa kun ml'd 8(>s\',\'1" kunn(>! bl" :~
\'ed at
1\"
,
. passe baade d(>res Arbejde og
, agttJenesten.
250 Gram Smør om Ugen?

Efter Forlrdendi' blin'l" del en ikke
m1ff'senllig N('dskæring, del' kan \"(>11tes i de dan::ke l~('\'nedsmiddelratio
nel'. FOJ'u\f>nllig h!i\'f'l' Smønationen
nedskaal'et til 250 Gram om Ugen,
og for Sukkel"l'alio!lrl1" VNikoIDIDE'nde "il det komm(' til al gaa haardt
ud 0\"(,1' den Ration til Syltning, som
man hidtil hal' ginl undE'1" Krig(,ll.
Del' o\'('I"\'('j('!' og-snft ('n Kodralione-ring, men aUf' Enk('ItIH't!('1' pr E'udm:

lilse,
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IlH'V KllfJ!)l\t
')\'f'!" Ol{ l(1l/)I!"I!'l"IU' h l('v IoInn RVII\J'l b,..

Fru l '('ll'(l. M "'I1!1",i J·">lfl " rRI'II.
Od,l('s.und, ))1(·\' lut-;Ia\!t i [)aK, ria Po)lJliet ikkø har haft J;(l'rligl' Sigtl'ls" ,'
Imod helldf>.

skll/ligel, at ,l/'l mUIl.FIkf' hllver nød\·""digt u.1 ullIpllll>T(.' J"ofh'll.
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Retten.
De udgav sig fal s kelIgt for at t11 ~
høre Modstands bevæg elsen.

Ik~1\

1

En stor Haav l

II
I

Vcd Rettcn I Vestcl·vlg var der i
Gaar ForundersogelsesCorhør i en Sag
Cl 1'mod fire unge Mennesker f ra Jegindø,
"ige
der er sigtet for at have klippet fl"re
unge Piger.. som de men le, havde haft
j(,fi,
Ior megen Omgang med Tyskerne.
Tre al de unge Mennesker, Chauffør
del'
Henning Madsen, Arbm. Emn Ander/'no
sen og Smedesvend Villy Leonhardt
var mødt i Retten, medens den 4. af
, og de
Sigtede, Arbmd Aage Slausholm,
vnr rejst ~il Fyn. De Sigtede forklaDe
n'de nogenlunde overensstemmende,
'Il iat de havde besluttet al klippe Io Pi.
I
I
gebørn. Natten mellem 12. og 13 Maj
I'no
indfandt de sig ved Pigernes H j('rn,
bsnkede paa Ruden og anmodede PI~ko
gerne om at komme ud til en kort At'a I·
horing, idet de erklærede, nt de var
fra MOdstandSbevægelsen. Da P igerne .....
kom ud, klippede de n oget Haar at
dem, men dog ikke saa meget, nt Fri~
suren blev helt skamreret. De maatle
m.,"· indrømme,
at de ikke have noget som
, n,
helst med Modstandsbevægelsen at
g 're, og at de var optraadt helt paa
lar
~..;et Initiativ.
le,
De to klippede Piger afhol·tes som
rVidner. De mente ikke selv, at de
·af
havde faael en sær llg haardhændet
Behandling.
I
:>;h
De Sigtede Ulbod at afgøre Sagen
Igt
en BOde, og Sagen blev derelter
1,- med
udsat for at blive forelagt for Stats·el'
advokaten.
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Dcn anholdte Aalborgmand
, nægter siad ig.
"Ppdpl' Dach ;\[Ogf'I\!'{'II, ..-\nll>ol·g,
.som for]l'(l{'1l hiN' nnholdt, sigtt'l fo)"
Cyklf'tY\,('1"j i Hul'up, rl·('rn.~lInE,<k.~ i
('I Hl'l:-IHHHI(\ i V,'stl'I'\'ig- I Gnal', Til
It·od.'l fOl" HI lillI ('I' nfgj(lI·t, Ilt han
IHlr Vll'l'f't i HII'III'I', h"Ol· hlll! \'1\1. i
T1t'si{I,!I'lsl>
H( dl'll :,;tjnnhl(' C)k]t',1
1Hl'~ll'r hlltl lW.<;lI'tllt at ).,l'lldl' HIlgel lil
Rag"1I 0)0\" IHI'\"{II'!" sll\t1i,l{. ni hllll ikkl.'
II/ll' \·'I'I"f'1 i SIJ"lH'r. linn bil'\" ftl'llgs1l'l
til rI .I uli, Cl"; ~ngt'll ftll"l'ltl'ggl':'; 1111
ror ;'ilal!ll!\<okilt"ll.

En Pige, h"i~ Færden ('r til
F'o I'a ,·gt>l!':t' •
l{rilllinnlpoHth·t I Thi~l(>(1 Iwnlp<j(' i
Aftp!! "11 2fl·/lIII"t,l(' P ig., i Hundhill·!!" w.d
Nn'·n :\ 11111\ '" 11 Il g, H un hu\\k all'
nWlrll, Ilt hun \"11 1' hll'H I ldiplwt lir Io

u li g" M n.'lld f1'l1 H jl'l1w~n " l\, nf hvilhn
dt'n I'U '· \'ur mn~k(,tl't. Annalt.·" til dl'
UIIIlI' M H'll III ]t'. '1 l 1"1' 1·,1 I
.;
",." .....
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kan bjP'-gf's I AU1' PIUl. d" nll,'rnl'lll"

utin t k.
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lhylulld"k(> Gnf'sma,·kur"::'" for tr,'(lj,.
All.r I Trn'k, llvad jo I'r n01l1'1 gnll.~kl'
ellCSlaat;>-ndc Og D,f>PW' Opl/'H-t tidlig, ...
. 1'(> af det nU\·II'I· SIIPgtled, mf'n o\... roj·dpntlig nf'l'difllhl, il;a'r i dili~{' :\ar.
da Landbrugtol mangl"r Kraftrod('r.
II kke hlol hanlil<>Is-, ml'lI og,;a.a
k\'1l1il{'tsmæ~Hdg kan lIo.a\"lron
hliw! god, hvis Græsset blivl' r s!;tapt
ji Tide. Slao·r det paa RouI'n hlol en
.Ugcslid ];('ogen', !!nd dpt bUl'dl', lor: ringp:> Værr!il'1l ga tl.ske ]w\ r(]l'ligt, og
ilel el· S)'lld, naar U(Jl!.vll'll ell('l':;; I"g_
Ill.'l" saa godt ~om J('u gør.
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To Heste dræbt i Minefelt.

købt
for 56'

To Heste tilh, Vognm. Henry Krir
stensen , Agger, kom i Fonniddag ind
J et Minefelt ved. Agger, Begge Hejste dræbtes,
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Dansk KYinde anholdt i Flygt.
ningelejren.
Politiet i Thisted anholdt i ~forges
en dansk K\'inde i Flrgtllin~lejren
ved Thisted. Hun er fra Aalborg og
.hedder MunkJlOlm. l Efternlldåag ;;knl
hun for Retten,

Tyveri af Fiskegrejer i Oddesund
Nord.
Flskl'r Vt>rncr Oht"n, Sll"lIl"'r. dl'r
for Tidl'n lii!"gt.'J" owd ... il Fi1'okt'fal"loj
i Oddl'SlIlId :;\onl, hUl' til Politwt i
HU1'UP anmeldt, al {h'l" C'r stjanll't t'l
Rl1dsPIf't!l'gttrn og <'II ·\alt'ruSt' f tO
StYt"8husl'! plUL Hflad~'n.
Politi,'1
rnndt i GMH· EftNmidttnR: Ir) \H1)H'
)Ia'nct fro. t<ondhjf'r~, "nlU :-.kuhlt, \"a.....
l·l' i BI'silhh'lsf' nr dt' :-.!jn:1hu· Gl't'jl'r.
nen t'lll' IIIl'J.i!,>d,' al kl'n!!l' nORI,t til
Sng-l'n, lllt'dellS rll'll nlllh'll !L;\',dl'lh\
III Ilt' hllY,I,· \"1\'1,'1 'I'ti ;\1 lal'l' 1I{',,:lP
Gl1rn op i 1l11\1Wll. '\!o\ "Mt ':\1' ti,·'
fulgt ell HilSt' Ilwtl fI.l Bundt'll.

Da ~e~ Hæfte fOl' Ru~n .
Vog-!lf,'rdl'l('r .\ lIh)", Thislf'li. (ll't
hk,· anholdt i Ft,rt:Qar:-. fo\" t!f'rmf'!:o<'.
fik i Hdt"l\ i GIU\T l'1I 1'(>m IltUI. H
i1R~'S 1:111'(11\ i'("Illl hR'n. I'tra"~ gik i
Gallg lllt'\i 11.1 af~on(>
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hrtNdt'va'l'pl y('\1 at lage no~le
Garn OJl i Hllnwn, og saa VUt· der
fulgt l'll Huse lU('l! fro.. Buml!'ll.
t'

Kriminalpolitiet i Thisted hentede i
Artes l'n 2,j-anng Pige i Hundborg ved
Na\'ll Anna V n n g. Hun havde anmeldt, at. hun var blevet klippet af to
un!rO Mænd fra Hjt>megnen, af hvilken
d(Jll ('IH! "ar maskeret. Aarsagen til de
Ull!;!e Mwnds Fremfærd har ikke været
yanskelig at finde. Anna Vang har under d",t meste nf Besættelsestiden haft
sin Gnng blandt TY!1kerne. Kort efter
Kapitulationen blev hun interneret et
Par DnJfC, men hun ble\' modhtget af
T~'"Skerlle

ved

Hjemkomsten

med

Blomster. Saa skete Klipningen kort
Tid efter. En af "Klipperne" har for·
klaret, at han en Nat passede Pigen
op. Hun gik ind i cn tysk Lejr KJ. l.
Da hun stadig ikke "ar kommet ud Kl.
3, opgav han at vente længere. Da fattedc han Planen om at straffe hende.
Hun skal i Grundlo\"sforhor i Efter-

middag.

Fuld af Historier.
Spnderjyden Svend Holger T o r p,
der har Siddet arrt>:;{eret i \"e!=terng
siden April, dels anholdt af \"agtnl~r
net ofr dels interneret af Modstandsbc\"ægelsen, bar været til en længere
Afhøring hos Kriminalpolitiet, Det har
vist- sig, at hans mange fantasifulde
Forklaringer ikke har haft noget paa
s.ig. Han havde saaledes erklæret, at
der to Gange "ar begaaet Attentat
imoo hnm i Aarhus, at han havde
'-æret SS· Mand og frivillig Chauffør
ved Fronteli. men alt dE'tte har \;l;t
$i~ at \'lere det purf' Opspind. Hnn er
fr ..mdel(>~ !"ilrtct for at han' \'erM;
Tolk ((Ir Ty~keme snmt for Hotel-

bedrageri og
I hnendp.
yt>dr.

TYYt>ri af G{'n('ratordet ~id),1e Forhold har

han glyet en ny Forklaring, idE1: han

hævder, at det er t)'ike Officerer, ,om

l VOtlnfordeler Auhy, Thisted der
blev nllholdt i Forgaars for Ber~selse
fik i Hetten i Gaur I<n Dom pau 14.
Dages Hæfte, som hall straks gik I
Gang med at afsone.

Tinglyste Skøder.

SkifteudskriC1 som

Adkom~

tem.,
ning An
sted).

er paa
Lykkl!
Thorkil
rop)

Fra Skræderl11 Bertel Jensen Pilgaard., Dragsbæk, til Bagerm. Th\'.
Sunesen, Thisted., paa Matr Nr. 102 q
Thisted Jorder. Købesum 15,000 Kr,
Vurderin.gssum 9300 Kr,
Fra Hsr. Chr. P. Jensby, Gjersbol
Lil Ldm. Esvard Overgaard, Sennel~
paa Matr, NT. 12 a, 12 b, 13 e Gjersbøl.
Købesum 15,925 Kr , plus Losere 8475
Kr., Vurdenngssum 7500 Kr.
Fra Malerm. Martin Sigurd Larsen,
Snedsted, til Bogholder P. Thiesen,
'l'i.lsted, paa I\'Iatr. Nr. læ, 7 cy Snedsted. Kobesum 29,000 Kr., Vurderingssum 10,500 Kr.
Fra Enke1ru Dorthea Thomsen, Thisted,
til Delailbdl. Chr. Christensen
BInabjerg, Thisted, pas Matr. Nr. 434.
Thls.ted B}'gl·unde. Købesum 13.500
Kr., Vurderingssum 5000 Kr.
Fra Kebm. Søren Gade Nielsen,
Snoosted. til Købm. Charles Espersen
Dam, Oksenbøl, paa Matr. Nr. 7 bi
Snedsted. Kobesum 20,000 Kr. pluS
Losore 3000 Kr., Vurderingss. 7000 Kr.
Skifteudskrift som Adkomst for Enke Dorthea Møller paa Matt. Nr. 3 f,
3 g SjDTring. \-uroeringssum 6000 Kr.
Fra samme til Gdr. Martin Nielsen,
Raastrup Mark, paa samme Matr. Nr,
Købesum 12,300 Kr., VurderingsSum

6000 Kr.

handler,
(Lærer,
merhdl.,

14 Dages Hæfte for Rusen.
E n P ige, h vis. Færden er til
Forargelse.

',-~~''-'"''

for de

prh'atskiltende Arvinger i Døds.boet
cfter Arbmd. Søren Son'DM'n, \'(I(\lper,
paa Matr. Nr. 32 b Vorupør Vurd.(>~
rlngssum 2400 Kr.
Fra samme til Sa"\·skærer M. B.
Sandahl, Nr. Vomper. paa ~mme

Mltr. Nr, K ebelUm 2~ Kr'1 Vunif'o-

sund) .

er

der
stjaalet
70730.

har

tit

hud
han"

Ma.nd
til Ci
:-;t, n b
Ci Jr8 rE"

1m m('~
)Pll

~

Fn 1<' '
n r til
. 11'. h<-

or

11

H: ræH

llng
ftef
000

..--..o-..;r-,. U" ""'U, " . ........ b'
fort Forhandlinger med Ledern(' IH
Hojrc, Bonucpu.d iet og Folkcj)ul,ticl,
mon der SYlles ikke at være Da ... is

~wllr-r.t.u

•

"._~_.~.

____ ···",",_·v

~~~i-"~"

.... ..
~

undersøger :MulighCldcn af at indkvartet'C Sludculct'no I de Kasomer ,

dO!-

fOl"

Tiden bruges a[ Hæl"Oll.
Sti,
I
t

,an

.m
w-

mlig
!d-

n,

'0-

,
,

,

Politi bekendtgørelse.

I

I

I Medfør af § 7 i Lov Nr. 21 af 4. Februar 1871 forbydes herved af
Hensyn til Minefaren a l B a cl 1\ i n g pau. Vesterhavets Kyststrækning i
Thisted. Politikreds (Stenbjerg-'l'ranum Strand).
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-

Overtrædelse af Forbudet medfører Strafansvar.
POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V' J d. 22. Juni 1945. .

II

E. Brix.

il

t

,

Bekendtgørelse vedrørende Ophævelse af Maksimalprisordningerne for Kartofler.

H

I

I
I

De af Prjsl{Qntro~raad~t ved Bekendtgørelse af 22. Januar d. A. ved·
rørende Pr!ser for Kartofler uden for Storkøpenhavn ,fostsl\ltc Bestem·
melser for SnIg af Kartofler ophæves med øjcblikkelig Virkmng. Pligten
til at opbevare Fakturaer, rcspektive Genparter heraf for Hundeler ind· '
guaet i Tiden 23. Januar d. A. til D. D. opretholdes som hidtil. Samtidig
ophæves Prisdirektoratels Bekendtgørelse af 26. April d. A •• vedrørende
Priser for Kartoner i Storkøbenhavn.
I

I

S,

I
R
I

Prisdirektoratet, den 20. Juni 194.6.

,t

y

Priser og Avancer lastsat af Priskontrolraadet.
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udolf
tidlimme
taget
inde
Gang
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Kl'.
kulned.
med
nen,

t at
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t ;tf
eløItevde
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AIl-

er, men Græsset skjuler en
grim Fælde i Form nf den
Sæn~nin.g, der vm: Skyld i

dybe

UlYkken 1_ Aftes. Vejmanden i Aarup,
som l Aftes var til Stede, blev af
de tilstedeværende gjort opmærk_
som paa det uheldige Forhold og
fik en Henstilling om at henlede
Amtsvej væsenets
Opmærksom_
hed derpaa, idet man mente, der
burde opsættes hvide Afmær]{ningssten.

Hvidbjerg) 220 -- 14 ,07 (Udmærkelse) .
Aage Møller Nielsen (Gaa:rdejer,
IIal'ring) 216 = 14,40.
Else Marie Pedersen (Landpost
p Hvidbjerg) 203 = 13,53.
'

eder Pedersen (Gaardejer, H0r~
V dUffi ) 221 = 14,73 (Udrruerk.)
199o Pedersen (Gaardejer, Vil-

1'0 Re!te.

Dragonerne kommer \.

R\!.nry
G(l.l\r

1IHneie\t ved
øst for Byen.
Morgen_
Marken i
Overtager Tjenesten ved Pande 'PRa
slog sig løs
Ima Sundag. - Frihedskæmpeme sig ind i det
hjel1l.Sendes med Vaaben.
ene Hest blev
J yd s'e
k D
den anden blev
ragonregiment, hvis reddes.

H lerSlev) 21G2ÆJ = 14,44.
Soklater antagelig fra }'landag
euning Rytter Poulsen (La.nd~ skal overtage Vagttjenesten i.
Raz.ria i
mand, Gl. Bedsted) 194 =
Amtet, ankommer Ul Egnen i
Del' er i disse
12,93.
Lobet af Eftermi.ddagen i },lor- nen ankommet
Kaj Thomsen (afd. Slagtelme- gen. Søndag er det ),oleningen, at 'PM 24 Mand.
Landsretskendelser om Fængsster, Lyngs) 206'/.1 = 13,76.
der skal afholdes en HQjtidel'tg- gennemtrawle
linger.
Landsretten har nu truffet Af- Kh-sten Yhr (Læge, Hvidbjerg) hed, hvor Tjenesten officielt ningsanlæg og
212 = 14,13.
overdrages fra Modstandsbevægørelser i de Fængslingskendelser
Til at bestaa kræves 170 Points, gelsen til Hæren. Det er :'leninog Løsladelseskendelser, der ved
sidste Retsmøde i Vestervig blev og til Udmærkelse kræves 217'2.;3 gen, at den Parade, der ved den- skere, som
ne Lejlighed vil finde Sted, skal
paaanket. Derefter skal Bager Points.
Skolens Afslutningsfest afhol- afholdes paa Vestre DyrskueChristensen og Hustru fortsat
være fængslet, medens Datteren, des paa I-Ividbjerg Kro Lørdag plads.
De væbnede Styrker hjemsenEllen Chl-istensen, løslades. Bar- Eltemriddag.
des fOl'elooig med Vaaben, indtn
bel' Petersen, Hurup, som Domder fra ~lyndi.ghederne er truf- overværede
"Skalpejægerne"
fra
Jegindo
meren afsagde Løsladelseskendelfet nærmereBestemme\se om det- der t'\lilles
for Retten.
se over, skal fortsat fængsles, og
Paa
Ved Retten i Vestervig fremstil- te Sporgsmaal.
TIKs
det samme gælder Handelsmand ledes i Gaal' fire unge Mennesker
fra Jegindø, sigtede for at have opVagn Jacobsen, Hurup.
l\1ineulykke ved Slettesttand.
traadt som Frihedskæmpere og
Under Optagning af 11iner "ed
Natten til d. 13. 11aj at have indSalpetergaven fra Norge udleveres
Slettestrand er i. Gnar sket en le" .
fundet sig hos Fisker Jensen, JeHold ble"
nu hos de Handlende.
Ulykke
ved
en
Eksplosion,
der
gindø, hvor de anmodede dennes lo
lilan el' nu færdig med at gen- Døtre om at følge med til Afhø- kvæstede to 1linorer. 1 Ambu- Fj~rri~\e ....·
ncmgaa de mange Bestillinger paa ring. Da de kom et Slykke op ad lance blev de kort til det tyske
Salpeteren, som blev skænket Eg- Vejen, klippede de unge Mennesker
)'Iilitærlazaret i Aalborg. Det er
nen fra Norge, og den eftertragte- Pigerne, hvorpaa de lod dem labe.
de Vare er blevet udleveret til de De tre af de unge }'Ienneskel' "lU' den tredie Ulykke, siden 11ineHandlende i Forhold til de indgiv~ modt, medens den fjerde var. bort- optagningen "ed Slettestrand bene Bestillinger, saaledes at den nu rejst, og de erkendte !;ig skyldIge og gyndte.
i Dagene indtil l. Juli vil kunne tilbad at afgore Sagen med en Boafhentet; af Bestillerne, hvilket na- de, Sap:en er nu W:;endl Stats1\d~ Dreng fa...1.el Foden i S\:uunaskine i Thisted
turligvis i dette !lærlige Tilfælde vokat.en til Afgol'e18e.
En 10 Am' g}, Dreng, Son af
sker mod kontant 13et,diJ1~.
Ol. Hed.g:\l"'!, Todbol. var i Af.Der bliver ikke
100 kg til
Ejcndomshllndelcr.
hvis

a Fjerrits lev_
Hverdage.

Tyskerne i Hundborg
modtog interneret Kvind e

banen vil i Ugen
Ogl!:nc

Mgnhg

Ankomst Fjerog Togene MlO. 10,55, An13,25 ogsaa
I.ng og Fredag.
!lag den 2. J uH
y Koreplan i
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a alle Hver-

E;

n_ og Hellig-

_.t.

ealskoles

;ultater.
og Realskole
t samen i æld.liJnhuereksa_
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1' lI1 STE D A ': 'dT S AVlS
F rt-"dag d~n 22. Juni.

med Blomster!
]hm er /:liden blevet klippet og er
nu bicl' et. unholdt, sil.rtet (or Il.l
hu ve ,"æret. Tolk ror Tyskerne OK

nt h uve truet med VI~rnemag1en.

hvorefter hun i Ga.a:r blev sat

Bla n dt de Kvinder, der mterne_
redes af F r ihcd i'lk rempcrne den 5.
Xlfnj, ,'ar ogsaa den 26 Aar gI. Anna JOhrulDC V nng Ira Hundborg_
Hun blev dog efter noge n Tids Forlob losl:'1dt igen, dn man ikke deng/Ulg havde konkrete Sigtelser nt

kUnll.e rejse

mod

hende .

Hun har siden LøsIndeI sen

hnadt

pas f ri Fod.

Endvidere
har Landaretten
stadfæstet Kendelserne om, at
Vognmand Jacobsen, HVldbjerg.
fængsle s til l, August og Vogn_
mand Harry Dahl, Hvidbjerg,
paa ubestemt. Tid.

op-

en yderst provokerende
),fande pan Egnen. Det er snale des
vidnefast, nt hun st."!.dig har aflagt
Besøg hos de tyske Soldater pas
"Gnnsebjerg", selvom Natten, ligesom hun selv skal have forlalt, at
hun, da. hun kom hjem fra Internel·ingen i Thisted, blev modtaget
af Tyskerne med Blomster! Harmen mod hendes Optræden har været stor pnn Egnen, og sidst i :M aj
Mnaned endte det med, at hun en
Aften blev standset af to :i\rænd.
den ene var maskeret. De klippede
Hnaret. af hende, h,'orefter hun
indgav Anmeldelse til Politiet i
Thi-sted og oplyste. at hun mente at
kunne genkende den ene.
Politiet har nu undersøgt Forholdet i Detailler. Det er konstateret, hvem de to Mænd var, og i
Gaar resulterede Undersøgelserne
i, at Anna Vang blev anholdt og
indsat i Arresten i Thisted. Hun
fremstilles i Eftermiddag i Grundlovsforhor. Sigtelserne mod hende
er ret alvorlige. Hun har sanledes
ved flere Lejligheder optrandt som
Tolk for Tyskerne, ligesom hun
mange Gange har truet Egnens
Folk med Værnemagten. Der fore·
ligger i :flere Tilfælde afgørende
Vidneudsagn mod hende. Et enkelt TllfæJde hidrører fra den stedlige Hesteforsikringsforenings Bestemmelse om, at man ikke vilde
forsikre Heste, der arbejdede for
Tyskerne. En Mand fra Egnen blev
fortørnet herover og klagede til
Tyskerne, hvorefter Anna. Vang
mødte op hos Foreningens Formand og fremsatte Trusler.
Hun har til Politiet indrommet
:1.t hun har fungeret som Tolk, men
.,havde ikke sagt mere end Tys.kerne havde sagt.", medens hun uregter de ovrige Forhold.

Solgt Hest til Tyskerne
efter Kapitulationen.

PRR

Vognmand P. Chr. Poulsen. Klit~
møller, anholdt.
l ~ndpo1iti et

i Thisted anholdt
i Gaar Eftermiddags Vognmand
Peter Chr. Pawsen, l{]itmollt>I.
Han sigtes fo r at have solgt en
Hest til Tyskerne f or 3000 Kr.
efter Kapitulationen_ Han fremstilles i Grundlovsfo rhor i Dag.
Poulsen har til Polit iet forklaret, at der efter den 5. Maj indfandt sig flere tyske Soldater hos
ham for at købe en Hest. Ha n
mente ikke, det .ar lovligt, h ....orfor han satte sig i Forbindelse
med Politistationen i Thisted.
Her fik han Besked om, at Handelen var ulovlig. Han hævder
derefter, at han ikke solgte Hesten, men denne var nogle Dage
efter forsvundet fra Stalden, saa
han mener, at den er stjaalet af
Tyskerne. Han havde ikke anmeldt Tyveriet til Politiet, da

han ikke regnede med, at det
kunde nytte noget. Han nægter
at have solgt Hesten og at hA.."e
modtaget Penge eller Cigaretter
af Tyskerne.
Mod Poulsens Udsagn staar
flere Vidneudt31elser. hvoraf
fremgaar, at han umiddelbart eftel". at Salget skal \-ære sket, har
haft mange Penge. Han har saa,ledes været ude at r.?-jse og give't
nHlllge Penge ud, hvilket har
\'akt Forundring blandt Naboerne. da htm ikke v.ar anset for at
lu\\"e Pf'nge, og man \idste. a.t
hlln intet havde tjent.

Dragonerne kommer i
Morgen.

To Hes.tc i et )finefelt i Aggt"r.
To Heste tilhørende Vognma.nd
Ht:-nry Chrish~m~eD. Ajrger. 10b i
Gnur EftN'midda(l::; ind i det E-tN'e
:Mine!elt "ed Agg-er Baadeh8.\-n
Of-t for B~·en. Hestene stod tøjret
}H\3 ~a.rken i Nærheden, den E'DE'

Overtager Tj.neston ved Parade
pa~t Sondag. FrihedRka'mpt"lne

~Io~ sig IllS og trak den ø.nden med
:->ig ind i det farli~ Omraade. {\(ou

hjert\S('nde::o med

Ht.'st blev dra'bt plUl Stedet
d('n !mdt'1l bh.'y l"sal to men kan

l'nt'

' ~naben.

.Tydske Dl'agonrcgimcnt, hvis
So1dater lmtagelig fra )1:mdag
skal o\'{'l't.;\gC Yagttj\'lwst~n i
Amtl't, :l.llkomml'l' til EII:nl'n 1
LolXlt,. n.!' l·;ftcrmicldagt'n i :\lorK('1\, R~lUdag l'1' dl't ~lN\ingl'l\, Ilt
<It'r skal a!1101dt'!\ t'll nojtkkhg.
lwo,
h\'ilr Tjl'lWStl'll <,ffidt.'lt
{l\'1'1'llrngf>8 fra 'Ind!llian\l.lI;l1C\1'l'
"'HIl 'n til Ila l\'n , n"t 1'1' 'lunn
gNl 1 Hf dl'l1 }'lllRd~'l !lf'1 \'{\(t

den

---

r~dd, ~.

Rani.a i }'\.,'gtruRJtt"lfjrtnE'.
\)(or t'l' i di:'~l\ DIlg1" her til Eg-.
nl'l1 ankl)mn1l't ('n tysk &yrk
'Illa 2~ )!.nd , De ..". 0",."" er at
gl'llnt'mtrR\,ll~ all(l t~f,l..P lWf~t
llil1.,gsanla~g \.'~ lÆ)l"8, derun
Q~'t\R., Ph gtnmll:"le]l'e ot \

le (\ rnhwl10

nd

ll<>.~..t,,1'<'I'

t

\

It

Ol

L.Il'l'el" II II n IJ e Il,

''1.'''''', ..·····~ -~_n

l..nrll P('jN' LlU'lWIlH Sl!n~(1I", . , ~,
hAn n!'!'" L II )' 6 e Il og /. n'derlk
L Il r II e n. Lwn:!1' O I H e II, Nors,
OK LrCI'(lI' H u s k, Bltlh."rum,

Amt og By.
(FOl"tslLt fm Side 3).

Den tyslrt:~ KuntIne

j

D ,'ugsbæk.
Vldne(orkllldng om Køhm, lI"je
f{rJ RlcnHl!"" IICJlvend liW III " nI IUkontol'l't om NII~rlngRbc\"H "

I Gnnr Formiddng" noldte8

der

ved Retten I ']'histIld nyt netsm~
de i Sagen mod K"bll1und H"Je· Krl OSte1l81l1l, ØSh:'I'bl!kkell, 110111 fortsIII
sIddel' !ælll{lJld,
PoJJtlfuldll1l11UtJg poulsen, Odl!!1'
_ fh ThIsted forklarede, :11 HOJeS,-"
'
'fl t .
Kristensen omkring
Anl'slik, e. I
11.1-1 0-41 henvendte Hig pJHl Polltl-

!:\tuHont'ln og lI1€dd()lt". Ilt hlln skulde bestyre en tysk Knntme i Drn~s
bæk, og ai hun ønskede OpIYSJ1l~
gel' om, h votleae,; blln !:\,kulde driterse
ve den paa lovlig 1\1a.nde. De fleste
slet l
af Varerne !lku lde TYRkerne levere,
men selv skulde hHn ogsaa levere Gudstjenesteren i Vi!>by-Reltbor~.
noget, Jeg gav ham de Oplys ninDer vnl' i Gnal' indløbet en Fe]l
ger, jeg Vil!' i Slilnd til. men hele i Prædlk..'l.nUisten fol' Visby-Heltdelte Oml'uade v:tr jo dengnng snu borgs Vedkommende. Der er paa
nyt,. og desuden J1 3vde jeg den Op- Søndag Gudstjenest.e i Heltborg KI.
iflttelse, al de dllllske MyndigIleder
8 og i Visby KL 14.
ikke lUlvde noget flt gøre pall et
tysk OmrEllHle. Jeg tilrandede dog
SportRugen i Vestervig,
HøJc.Kl'Istenaen a!. lose et Næ·
I Aftes spilledes en Fodboldkamp
ringsbevis i Tilsted Kommune. for mellem Koldby-Hørdum ] , Hold ~g
.saa var han paa den rdte Side!
Vestervig 1. Hold, som Vestervi~
Dommeren: Hvad mente De med vandt 2--0. Derefter var der Fidet?
nalekamp i Drengenes Pok~lturne
Poulsen! Jeg mente, at hans Stil- l'lIlg, og her vandt Vestervig over
S
ling egentligt var at være Besty- Ydby med 4-0
Kie
rer, mell nnal' han havde 'et Næled
ringsbevis vnr Forholdet i hvert
Nyantaget Pedel.
af
Fald lovligt. Ingen vidste dengang
Lagerforvalter Kjeldsen Nielsen.
nogen rigtig Besked om disse Fol'· Fjel'ntslev, er antaget som Pedel
hold.
ved Fjerritslev teknis.ke Skole, Der lad
Dommeren: Mente De, at ogsaa var Hi Ansøgere.
si~
Forholdene til Leverandørerne var
ordnet ved Næringsbeviset?
Snedsted Bio
Poulsen: Nej, detLe Spørgsmaal spiller nu Sens.ationsfilmen .,For fuldt Jø
ske
var slet ikke fremme ,
Drøn". en .amerikansk Væddeløbsfilm Kr
Dommeren: Et Næl'ingsbevis gi- med mange forrygende Scener fra de
ver jo ikke Ret til at begaa Ulov- :slore Baner, h\'or dr.isbge Kørere sæt- tr
1ighede.r. Rar De p:ivet Hoje·Kri· ter Liyct pUa Spil i Kampen om ForM
ke
stensen Anledning til at tro, at Næde
ringsbeviset gav ham Ret Ul Ind· stepladsen.
de
køb af Varer?
vejrudsigten.
deD
Poulsen: Nej, det JIIa!:l. han selv
UdRigt gældende til Lørdag Middag: et
svare for. Jeg ,'ed naturligvis ikke, om hnn kan ha,'c misforstaaet Frisk til svllg :iydGSthg Vind, forelø- ne
mig og lllgt andet i mine Ord, enl big enkelte Regnbyger, tild.;!ls med
Torden over det syd\'estlige Danmark.
jeg hal' sagt!
iomgt o''Cr\'cjende smukt og varmt
Dommeren : Der forelaa dengang
en Bekendtgorelse om, Ilt Jer ikke Vejr,
uden særlig TJlladelse maaUe sæl·
ges for over 200 Kr, til Tyskerne,
Poulsen: Det tror jeg ikke, jeg
val' opmærksom paa,
Forsvareren, Landsretssagfører
Rasmussen , kunde ikke indse, at
National Folkefes t paa. Ashoje.
HojeMKristensen havde begaaet noget ulovligt, idet han ha,'de sagt at
gun frem eitel' den danske LovgivUd fra den Opfattelse, at der
ning og derfor henvendt sig t il Popaa. Egnen vil være et udbredt
litiet, Han vilde paakære Fængslingskendelsen til LUlldsl'etten, idet Ønske om, at faa Lejlighed til at
holde en Fest med Modstandsbt.~
) Hln slet lkke fandt, ut Høje-KriM
stensen kunde stmffes efter Pal',
vægeIsen i Thisted Amt og hore
15 og 16 i Straffelovstillæget, og at Udenrigsminister Christmas :MalForholdet, da det Ina for 29. Aug.
1943, maaske s let. Ikke vnr struf- ler, er undertegnede haadt sam-

s

~

!"'i

Fra Læserne.
-

bart.
Dommer en bemæ rkede, at el et dog
Var H øje-Kr is tensen 09('1\· og ikke de
da nske Myndig heder, der havde tnRet Initiativet. og at. JIoje-K rist ensen her havde øjnet e n Chnn ccc for
a t t jene P en ge.
National F est Afte n i S Ulldb)',
Ikke mirull'c end l'll halv SneN
For ening(' r st llnr Mom Jn dbyd(!l'c til
(' Il national Ft'oBlaft en, ri er l Mor.
~e n Aften holdt>!! PM SporlplRdl\f'1l
I

Sundby, Vel' bJiver (J ere Taler
•

men til en Komite, der indb)-der
til en Folkefest pa.a Ashoje SQl1~

dag den l, Juli.
Udenrigsminister
Christmas
:Maller og Amtmand EgedoJi haT'
lovet at komme til Siede n>d :Mødet som Talere,
F'lihroskæmpere fra hele Amtet Cl' indbudt og har }o\'et at pi_

,(! .l\fod~ i sall st. Antal snm muli,. mnll regll<"r moo ca. 1000 t I
("o Parade ved F,-"lrten uno('r lA>

h
G

'lPtajn Ejby

Overordentlig

,'e indbydes
store natiord Nielsen,
,jer, Dover.

• Larsen,
Ikehandl.
• stervig.

--

,
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Politi bekendtgørelse.
I Medfør af § 7 i Lov Nr. 21 og 4. Februar 1871 forbYdes herved af
Hensyntij Minefaren al Badning paa Vesterhavets Kyststrækning i Thisted.
politikreds (Stenbjerg-Tranum Strand).
Overtrædelse af Forbudet medfører Strafansvar.
POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD m. v., den 22. Juni 1~45 _
E. Brix.

Cortensen,
HeJtborg.

..

VEKSELK

!rsen _ _..J _____~ l. Juni

ER
22. Juni

Oge,1<1 her aabll'iation, saa al
a! kU\lne spænLosning.
dl,indil1g, Læ-

lllster D o s s I n g, Danskerne vil være
meget velkomne i Rusland, naar Kri gen er forbi, men endnu tillader Forholdene ikke Rejser.
\

'risættes.
\10d6fander af
Danmarks vigg kræver der-

74

Jordværdi og
fs rjglige Løs-

'ere Grundlag
g de enkelte

-bejdere

Samfundet er
trækkeJige og
'oojdskraft er
rJkterne, Men
il vist alt for
)e de nodvenfor. Mlln har
at nøjæ med
bejdskraft, og
istrikferne er
ganske utidsIturligvis væ_
laf søgt bort
J! i Perioder
I disse Perio_
brugeNs Side
anstaltninger,
holder nogen
al hC"le delle
stabilt Leje,
a Landet af~ende Linjer:
maa ligC60m
ennemføre!se
'Tlæssigc Vii-

'jdstidcll hør
aG1]}

-I
HERAF 46

-

I'dl!S

i lysk

det

'110 d erl1 iserc!s,

rugd" Ungrne Bcskyt_
givning.

:tDANS~E(

(privat.) København.
En Gennemgang af Terrorehefen Dr.
Bovensiebens Kontor i Set. Annre Palæ
har bragt et interessant Dokument for
Dagen om Tyskernes faktiske Tab ved
Bombardementet pa.s Shell-Huset, [alt
74 Pers, i tysk Tjeneste satte Livet til
ved det engelske Angreb, og Gestapochefen har foretaget en omhyggelig
Olldeling mellem Tyskere og J>Danske«.
Det ses heraf, at 15 Mænd og 8 Kvinder med dansk Statsborgerret er blevet dræbt, men Ilesuden staar under
Betegnelsen :tDanske« opført som savnede 12 Mænd og Il Kvinder. Det viIles fra det tyske Politis almindelige
Praksis i den S lags Sager, at >Savnet«
simpeltben dæklter over det Faktum l
at de p33gældendes Lig ikke har kunnet identificeres. Man ser da ogsaa paa
et Billede en bel Stribe ukendelige
Lig, der har ligget ophobet i PolitIgaragerne bag Politlgaarden. Ligene er
alle vohlsomt forbrændt.

Chr. Christiansen.

Johan Strøm,

"K-Z-Udstilling"
i København

Hartvig Frisch.

F ormanden for FI

MED MA'rEItIAIÆ FRA DE TYSKE
.tON CEN'fIlATIONSL EJ It E
(Prlvnl) København.
SHAEF hUl" fundc1 det rigtigt, at
ogsllu undre end l'Yflkel'ne fllur Lcjlig-

I

rakUon Ol{ I\lcdll"!1I\
titm ,l. W. Ralllfcll
ii'ritagclsc for Mctll
lands Banks Dlrt'kti

--,Klim Skole.

IYe Sygehus.

ar Jacobsen, Skive,
Aspirant Anders Oleøen, Klim
! ved Fyrværkeriet i Skole,
har laael lasl AnsæUelse
blev I Gasr I Paicks som., Andenlærer ved Skolen fra , .
't til Skive 5ygehuB. A pfI al regne.

ygget i Tbisted.
en i Thisted har
I værdifuld Poren ny 24 Pods
i Afles blev saf i
der er byggel af
Øslerbakken 7,
el Brug og døbtes
'rer Meibom med

Kvinde overført fra Fjer..
rltaley til Vestervig.
fra fjerritslev har Kriminal_
~olilie! i ~urup overført en Kvinde
tl~ Vestervig Arrest. Der er rejsl
Sigtelse mod hende eHer de nye
S~raffebe8IemmeI8er. Hun Irem_
stilledes i Dag i lukket Grundlovsforhør.

l".bygget.f udsøg'

Brend I Minefeltet.

Dæk og Rund-

Paick fra Hurup blev i Afte.

j.Plne, saml Ruf

kald! til Lyngs, hvor der var ud~
brudt Ild i et Minefell. Ilden blev
slukket efterhaanden som den

Mahogni, frem'mfndelig smukt
)g er el Bevis
8 i Tbisted kan

-•
-
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trængte udenfor Pellet og kun en
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Hundborg"'Pigen
blev fængSlet:i

r ,ejll

e nye

Irem·
dlovI-

I Aflu
Ir ud~n

blev

"r ••• r

Hun hævder bestemt, at Sigtelserne mod hende l en~:bh~!'"
er Løgn og Opdigt
hvori man

'ra

Prk Anna Wa n Il Ir. HundHunElborJ! .Iae, ., 8unnen
borg, dt' TOrld.g Aften blevan. v.r tY'kt'enClI!i.
- Hil De .en<11 Tru.el.breve opl)'.I,
boldt, /rem.tllJedU I aler eIler "". 0& hvem der
mIddag I RrUen I Thl,ted. Hun Ilt nOleen?
Ne, aldrlg _ NOKte Ar
u'
k.o .0111
brltrrd her meget .'ærk t de SIgtel- IIk - Tru'el'breve
med Advarsler
ser, der er lejsl mod hendr, mod at "belde for Tyskerne, oa
!II, II
J)ommeren meddelte hende, .t na Sll(de Tyskerne, at naar Sune
I
IJun vir .Igtt! lor IlndUhdeJfg øen var Iy.kt'endlllg, ua vIr
vel bl m, der havde Ikrevel
VIrksomhed. Idel det I Hundborg ",o
blev paaslllet, ., hun havdt l.gt
- Har De IIgl Ul Sunnen,
5ut'rkl .n paa Ilt være Ty.kerne bvl. hin Ikke bavEle halt Bern,
behJælpeltg, IIge.om bun skulde vilde blide hen og h.nl Køne
lorlsenasl være bleven hImlel?
h/l~e truel fJere Personer.
- Nej, Jeg har kun .agl, at
_ Det pauer Ikke, erklærede hvl. han bavde skrevel Trulel._
hun. Jeg bar kun arbejdet I brevene, kunde h.n blive bl!illel,
Kekkenel, leg har aldrig truel el men leg uKde III Tyskerne, al
Menneske, og Jeg vilde gerne vide, leg Ikke Iraede, hSIl havde skrevel
bvem Jeg h.r Iruel
dem
Domm,: De vJl bUve ført som
- Har De allllel den
VJdntr. Den L Jun I om NaUtn LouIse?
,kaI Ul' have belegl Ty.kerne.
- Nel, leg toa hende I
_ Det puser .b50lullkke, Jeg ØR b.d hende t.de mig
kom bJem 'ra Thisled d 14. Msi JlItt Pige j P,ed, da vi Ikke
og nælte Allen gIk leg sammen glorl hende noger.
med en allden un1( Pige derop
- Hvorlor blev De anlll ved
lor al afhenle el Porklæde. Jeg Tyskerne?
gIk hjem Kr. 2u l /t og har Jkke
- Jea haVde luel en nile Pige
vtere! der ,id en .
SlImmen med en Ty,ker, som leg
_ To Mænd mener al have gik sammen med, 0't da leg skulde
sel dem gaa derop den I. Juni. Ijene Penge, fik leg Tilbud
- De maa have la~et fell, for en Pladl I Kekkenel, hvor jeg
da var leg hos min Svo/j:er, Rober! kunde Ijene mere end Illdet Sled.
Hokkjær j Padderabøl,
_ Har De ik ke ved andre Lelllg- Pormanden 101 Hesleforsik· heder været Tolk hal Tyskerne?
_ Nej, Oll de har heller aldrig
ringen, Chr. Sørensen l Sperring,
forklarer, at da en Mand, Alfred bedt mig om del
_ Hllr De Ikke Slgl: Del
Krogb, var blevel udelukkel af
Porslkrlngen, stillede De sammen vor Plla' al hjælpe de fremmede
_ Nej, Ildrig, og leg lorsllllt
med en lysk Soldat og oplrudte
Ikke, hvorledes Polk kan paUIBI
pu truende Maade.
_ Del pnser ikke, men efter III g'
Afhøringen, der lo lydede pli,
OplorClring Ira Chr, Sørensen oversall e leg lor Tyskerne Heslefor · al Stlo:lelserne mod Anni Wang ;:.,. ~.,
sikringens Love og forklarede dem, er spinkelt underbyggede, ,lullede
hvorlor Krogh Ikke kunde blive med, al Politiluldm. Svendsen begærede hende fængslet.
oplaget igen.
_ Blev De modtaget med HlamDommeren : Kln De IkaIIe Be lllt:r af Tyskerne. da De vendte viser lor Siglttserne?
hjem med Rutebilen fra lnterPollliluldm.: VI "In alhøre
neringen i Tbisled?
nerne,
- Nej, leg kom stet ikke med
Anna Wa ng: Jeg vII gerne, III
BHen, men med Toget III TOdbøl, De afhører dem, og lej;: vII gerne
og jeg havde sel v en BIomsi med vide, hvorledel man kan reJle
III min Moder. Jeg har Ildrig danne Be&kyldnin~er mod mig ,
laetl Blomsler al Tyskerne _
Jeg vil all ægge ed pu, at Jefl:
De har været Tolk lor ikke hllr gjolt nogel KIII.
Domm.: Nu bliver De fæng.lel
Ty"kerne hos Odr. Chr, Suoeseo
iiI t 5. Juli.
I Hundborg.
Anna Wing : Jeg har da ikke
- Ja, men del havde Chf. Sune·
ten selv bedt mig om.
gjort noge!.
Oomm _: Nur SDB mlnw:e pæne
- Hsr De lorlulil hans Dsller?
- Nej, men hun har forfulgt Mænd J Hundborg lejser Slgtel.er
mig med Skældsord som ' Pell- mod Dem, maa der vel være noget
madras, og ligeledes værel eller om del.
Anna Wang : De har SlIB nemt
min III/e Pige,
- Sagde De ikke 111 ehr, Sune- ved al laIde over en enlig Kvinde,
lien, bl TYlkerne vilde beslaglægge men de laler Ikke om .Ig selv ,
hans Kørelø!. lordl hin var IY8k- Chr. Sunesen har .olgt lorle Grlle,
fJendtlig?
0i Købmand Jør~en5en er en 510r
- Nel, men da Tyskerne vilde Værnemager , . ,
hIve Køret"Jel, blid han mig
Domm ,; Ja, Ja, lad os nu venle
" pørge dem, hvorfor de vilde have lidi med det l
del, O" de 8Vared~, al de I RuleDermed lørles den unge Kvi nde
bilen havde hør I Inger Kyhl Jen.en tllbaKe iii Arreslen.

. -....-....

K

--

•
minlJ.
vinde

T .......

Del Lyng brændle, Ilden var op,Iuel I Nærheden III Ballerlerne
OK nogle Sarakker, men II.ønl
Vfnden bar mod dlue, var der Ikke
nogen nævnevlfrdlg P'fe lor Antændelse.

Dragonerne i Thy.
SOldl'.'bj.m lod,eU.1 I
rbl.l.d.
I Ira

Indkvsrlclingen lI1lel her SOIll o m t.1I i Barsklltrnc ved FIII IIOllvt'j,
OK der indlctlu el Soldll~lhjeRI
i 1:'11 Landrj .. ndom, IIilIlI T)'Itk~llI {,
h.r benyllr'1. Del j'r ~Soldlltetlllll
Vennr, ·, dl'l har laJtl'1 lIiJ.: III
denne ~O"'~ OrklVI', "''''- d!', dN
kund" taen!!.t) ,iH III yde StG'h lil
Soldlle,hlenlfoel, Orlll, ht'llwnd t'f
lIig til Mi .. ionllll Axelsl'u.

I

R.n.1 Leretlade '.aer AfSked.

-

!IOG\AL-DEMOIlKA"lU'-

----------------------------~~~====~~~
og 6elvslændigt Daomark.
Kr. pluø Lø.IK~
Chefen

lor Sekhon

Nordvest,

aUID

Kro
Cbr

17.;.00

Kaplalnejbye-Nielsen, ud'alte
Fra
III Modstandsslyrkerne: Nu bar Jen. Beneisen ""'"
vi Dagen, som vi bar længtes SIOOO Kr. p~

Kr.

efte r

da vi kunde lægge Vaabnene rlftKPUtØ
og ~fglve vore Opgaver tit SalP,. Job,.
daterne. Vi baf talt m~get om, K. Andersef'l
al Arbejdet elter BeIrieisen ikke Kr. pI.. I ~e

Præstekvaler i Nykøbing.

VeJret?
lut meddeler:
ende fr fllk Vi nd
esf, omkri ng noringen eller kun
med opklarende

Af de Ire Præ ster, d e r var ind~
slillel HI Sognepræstee mbedet i
Nykøbing, har Nr. I, Pulor S i g u~
le Id I. V. Hassing, for nogen T!d
siden trukket øin An søgning IIIbage, og eUer at Ministe riet h a r
IEmrleø 22,51, o~ anmodet Menighedsraad e t om al
foretage en ny Ind.tilling, har nu
Ogs88 Pøalor Holm, Thisted, der
var indslilJet som Nr. 2, meddelt
Menighedsraadel, at han ikke mere
er Ansøger Iii Embedet.
Af de Ire ir.datillede er der 8a8·
ledes nu kun Pastor
~t.
Hadsund, lilbage. Putor
e
feld! skal senere have
s.
Kirkeministeren om, at hans til
af morilønd~ bagetrukne AnsAgning alter maa
blive faget i Betragtning ved en
i fredags ny Indstilling.
~ykøbing for
II en ArbejdS- T.aget SI. " .....Aften.
ted Amt for St. Hans-Aften blev ikke 88.a smuk
I forvejen 02 lun, som maD efter de
Dages dejlige Vejr havde haabet. Mod
Indbydelse Aften blev det skyet, og en re.akold
lændene for Havgus lagde sfg over Egnen, SaB
Thy og paa ingen B8al var at se. Mange var der
~mænd med maø:øke heller Ikke, da det ikke gaar
40,000 Kr. an at ofre brugbart Brændsel til Baal
i disse Tid.er.
lrtin Søren-

r>remng

lød
r.

I

ir

l

og ResulFrihedskæmperne danner
~t der Bk.1
Foreninger_
r.bejdOgiver.
Bn Kreds af Ledere inden for
Imeldte sig
• el Udvalg Modsrandsbevægelsen i
land har paa er Møde i
e fornødne vedtaget at søge danner en Porlo .. amling. ening af Prihedskæmpere og
bliver bl. a. andre, der har deltaget i Mod.
rbejdernes stand.arbejdet. Der vil nu
smaal al taget Skridt til Oprettelse af
SammeDslutninger, som p88

t varetage, Hlisk Basis skal søge at bevare
er J aUe Sammenholder og Aanden I
jderne og Istandsbevægelsen.

blev det, vi havde tænkt M. VI aum 11,900
.
fik iagen spændende Op2aver
m en kun kedsommelig Vagttjene- Flere
sle. Vi har ofte mødt Kritik, ae
den b ar i nogle Tilfætde værel
ber ettiget, me n oft e udsprang den
al Misundelse o g SmaaUgbed. eUer
Alt delle gl e m m er vi nu, og vi følgende Ira
lager ku n d e g o de Minder med Jon

os bJem til det da glige Arbejde.
beder jer bevare det gode
Kammeratskab fra Sektion NordVest. Modstandsbevægelsens Ar~
belde I Tb ist ed Amt er eodt, men
Aandeo skal leve ud i P remtideD.

hw Jens
Invalid Kar
bing.
rnt.no
butyrerinde
H ovmester
Kaptajnen bød til Slut Soldaterne bing.
velkommen og udbragte el Leve bj erg ..
for den danske Hær
Rais.
Chefen for eskadronen i Tbisted.

Ritmester M u n k e b 0,
paa Eskadronens Vegne for
venlige Modtagelse, og bln lovede, Bjer&s.m
at Eskadronen vilde ucH.re s-n
I Van«
Tjeneste som den kunde.
Tid i
Saa traadte Priheds æmperoe
af, og Soldaterne marcherede
OD... m. være

bar bl. a.

be
O til Vaabenspergsmaa.let op yen
ølem
j S ·I b ye~ N'le I seo.
ser K eptan
b.
erg ID
V.abnene stadig benberer under
..•
.
Maten aler
Seklloneo. men det overlades
de enkelle Landeværn I Tb, og
pia Mors, om de vO lade
har
i
Lad
lagerne faa Karabiner og
Haandvaaben med sig bjem,
de Ilde dem op ... re samlet
under Kontrol i Depoter. A E
piL e
Maskingeværer, Mukinpsloler og
atT5ert
Raketvtabeo samt Ammun OD
T ment,
Haaodgranaler bliver opbevare i
bevogtede Oepoler

.2

L_reftlld • •Il_••••

AgTles TObsgaarc!.

Ribe Statsse"'1n'n1llll

ve'

I/lOIOtl(

UIi:

Ide, hvide
~d

a' J-i'~8D' ikke heil.

d

Bevær-

", Brand- Vaadeskud i Haosle •

ed Ambolt
Dukker,
Øl, fSII,genl e ere,
n bragte
Tofldahl

En øl Hrigsdererne i t janated
var i OaBr BIIU uheld at komme

Ilil skyde

i"
si" .elv i del ene Ben.
~

Han b lødte megel ølærkl, OR' efter
a l f o rbin ding var anlagt, kørte

IIle med f alck ham lil Thisled Sygehus.

ern el • Vi
tulatlon· ,
len er til fik LaKoer og Tæpper
rsvende-

Sod vII

øl Tyskeroe.
ChauJlør KRJ S ø g a a r d. Thi-

sled, der for en Tid s iden blev
80bnede arresteret, fordi han havde beholdt
nne" 2'1. 30,000 Kr" som nogle O T_ Tyskere
am. Der havde givel
bragte

. Barnerundt,

,t

Imfund a-

Indmænlom StaBybude,
I/øb PUR

, al Bylaf Sejr.

Polltlel
tnævnte
e mødte

r KøreændeRe

den løb

e.
Idlurne"ne, der
ed 5- 0,
~urerne

r~ Slag-

(larnæn-

der øf-

ham, do d. tog en
Lastbil, der tilhørte el Aarhuøllrrno,
fremstilledes i Retten i OaaT, hvor
han blev loreholdl en Sigtelse lor
Tyveri ol t6 Lagner og ti Uldtæpper Ir. B.rakker i Thisted .al11t
en f eltflaske og en Skovl, Søgaard
nægtede sig skyldig og lorklarede,
al da han den 6, Maj o," Aftenen
skulde køre di. se Tyskere til Struer,
havde han 8purgl om Lagnerne og
Tæpperne .kulde med i Bilen, og
da Ty,kerne 8varede Nej, sagde
Søgaard, .t han godl kunde bruge
di.,e Ting, Tyskerne havde 8aa
givet ham dem, og han havde ikke
tænkt over, at det var ulovligl at
tage dem. Hvor Peltllasken var
kommen Ira, vidste han ikke, Skovlen havde hun laoel hot Lullwalle
paa Hundborgvej,
Sagen blev udsal til Forelæggelse lor Stat. advokaten, og muligvis bliver det en Domsmandssag,

der var .UI NVlHldel en Hundr d
kron eseddellra hende. Hun h8:d~
i en Tegnebog en Hundr"dkrone
Hed del og Io Tlkronesedler m
hun kunde føle, 81 der ~u k en
var tr e Tlkronosedler. en el~~~
anden moo derfor have ombytt et
den store Seddel med en mind
Kriminalpolitiet prøver nu al fl n~e~
'Ud af, hvem der har forøvet d

grimme Streg.

en

Spærrel Bankkonto.
Blandt Navnene paa Nallo I
banken8 sidste LISIe over spærr~~;
Bankkonti er kun et enkelt her
tra E!gnen, Dekoralør Sv. Hennlo
Orønborg, SII»trup,
g
Huodebøder i Thisled.
I Thisted har tre Hundeejere
ma.tlet betale hver 20 Kr. i Bød,
lord i der., Hunde løb 10.. om:
kring. Endnu er inRen al de ind ~
langede Hunde bteven aflivet ide'
Ejerne har meldt .ig og
Bøderne.

b.'a"

En Balle ~aal(ummi slla81el.
Til Klitmøll er indbragte nogle
Pi.kere lor en Tid .iden en Balle
Raagummi, som de havde oplisk.t
i Havel, og den blev overgivet Iii
Slrandlogden . Piskerne ha vde der.
elter Krav paa Bjergeløn, m. n
Oummiballen, der vejede Ca. 600
Pd" blev stjaalel Ira Strandloged
p, Konges Lade. Sagen blev den
Oang sendt til Vagtvlllrnet, og nU
har Kriminalpolitiet overtaget den,
Tyvene ma. have vaJrel kørende,

beJ4ere,

Klim Skole.
Overført til Skive Syge hu ••
e Ende
Aspirant Anders Ole,en, Klim
urligal. Installatør Kaspar Jacobsen, SIdve,
An.æ
tlrlse
der kom til SI<ode ved Pyrværlcerlet i Skole, har , la.el lost
,
- .. .
•
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bjerg, 220 P., 14,67 (Udm.).
melsl
værksarbejdere her pa8 Egnen,
men nu kan der sikkert heller ikke Aage Møller Nielsen (Gdr., Harrlng) Parts
216 P., 14,40.
almir
faas flere i Aer.
Else Marie Pedersen (Lendpost, Hvid-

blerg)

Dyrt Besøg i Dragsbæk.
Det kostede 14 Oa&es Helle.
1 O.ar anholdtes i Thisted den
28~aarige Fru Margrete J e n 8 e n
M ø Il e r, der sigtedes for Over·
Irædelse al Politimesterens Porbud
mod Samkvem med tyske Flygt.
ninge, idet Imn om Aftenen d.21.
Juni henvendte sig i Lejren i
Dragsbæk og blev der om N
Hun lorklarede, at hun for en
siden havde arbejdet en
Tid i det Iyake Køkken, og
al hun havde været interneret
Aalborg, var hun igen
lil Thisled med el Allentog,
hun var gaael til Dragsbæk lor
spørge eller nogel Tøj, som
havde derude. Hun kendte ikke
nogel til Forbudet mod at komme
i Lejren, men Kommandanten erklærede, at han skulde overgive
hende til del danske Poiiii. Hun
havde el ABr være I Sporvogns·
konduklør i Berlin, men næglede
ellers at have hall Samkvem n:ed
Tyskerne. Hun har Io Børn. Hun
idømles 14 Dages Helle lor OverIrædelse al forbud el og skal beo
lale Sagens Omkoslninger.

203 P., 13,53.
MOSl
Peder Pedersen (G dr., Hørdum) 221 P.,
IC
14,73 (Udm.).
nede
Viggo Pedersen (Gdr' l Villerslev) 216~/a
P., 14,44..
. Falcl

Henning Poulsen (Lllndm.! GI. Bedsted)
194 P., 12,93.

Kaj Thomsen (afd. Slsgterm., Lyngs) D. M

D.

206'/, p .. 13,76.

Kirsten Vhr (Læge, Hvidbjerg),
14,13.

21~

P., Afde'
ved!!

./

Til al beslaa kræves 170 Poiots,
og iii Udmærkelse kræves 217'/,
Poinis.
Skolens Afslulningsfesl afholdtes
paa Hvidbjerg Kro i Eftermiddags.

skær:
Døm

man
plelt
Dist!
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Alsl
Kalle og Tbe i Juli Kvarlal ?
V
. Efter hvad del i Dag forlyder, g.e I
VII man kunne vente, at et Par af ntn~
Ekslramærkerne paa Juli Kvartals
Ralionerin~skorl sæltes i Krall i
Løhel al Juli Kvarlal til en lille borl
Ralion Kalle elter The, maaske .1 11
begge Dele. 1 Handelsminisleriet Skj,
bevarer man den dybesle Tavshed skill
med Hensyn lil, hvor .Iore R.lio·
neme bliver, og hvornaRr de kan
vente •.

dr~

JKI

lore!

Slaglekvolaeo

til

lor Ugen 25. Juni til I , Juli er
for hele Landel 60 pCt. lor Krea·
Thi· lurer og 100 pCt. lor Kalve.

Fad.el.dag.

Løb.

Uhrmager Ernst J e s p e r 8 e 11,
sted, fylder Fredag d. 29. ds. 60 Aar.

M

SI

Tag Købakorlena mød
p.a Ferle.
Koncert paa Dyrakue.
Handelt.mini8leriet henleder Perle~
pia daen.
rejsendes Opmærksomhed paa, at de
--;1"";Morgen Ki. 17 spiller Thisled særIlye Købekort, der for Tiden bl. a.
1
Orkesler ved P.raden p.. Dyr. anvendes ved Jndltøb of Strømper, bor gi(
medtageN under Perleophold e. 1., fdt't Io
skuepladsen, hvor Modslandsslyr. det Iton tænkes, at der I Løbet af Som~
Ali

kerne og Brigadell overIliver Kom. meren bliver 8rll2 for de nævnte Kort
malldoen lil Hæren. Her laler bl. '" andre Pormaal, f. Eks. Legitimation.
a Amirnand Egedori.
Der bliver ingen Koncerl i Thi· Hesle-Mysllkeo I Klilmøller,
Vognmand P. Chr. Pouloen,
lied Planloge i Mal gen.
Klilrnøll.r, der Tor.da~ hlevan
hold I Irrl11.lilledeB i Oa .. i Rellen
Plre Heøle beslaglagl.
Thisted. liall sigles Bom 01111.11
Pi re herreløae lieote, der gaar i lor al have solRI en Hcsl iii Ty·
Vorupør, bliver nu taget i for. skerne lille elier Kapilulationen,
varinll al Politi.t. Reltell i Thilied men ha" næRlede bellemt dollr
AI"lIde i O .. r .n Kendtiie Irerom, 0ll hævded", AI Heølell var ,tj •• lel
.. . . . _ _ _ • • L_
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In088Iyr-, det k~~ tænkes, aj -ci~;rii~be-i ~i's~-~: Alten venter
'er Kom· meren bliver Brug for de nævnte Kort okrr til Sct.
taler bl. til ond re Pormo.I, f. Eks. Legitimation. g) nder Klo
kampen. Et
garnisonered
rt i Thi· Heste-Mystikeo i Klitmøller.
Vognmand P. Chr. Poulsen, et blandet H
Klitmøller, der Torsdag blevan· ledes med d
holdt Iremslilled~s i Gaar i Retten sange, tiges
Thisted. Han sigles Bom omtalt blive budt
r go ar i lor al have solgt en Hest iii Ty- Mar. Jørgens
i for, skerne lige elter Kapitulationen, al Red. I3ru
Thisted men han nægtede beslemt dette slulter med
I Morgen
herom, og hævdede, at Heslen var stjsalel
Morgen
og
Ira
Stalden
om
Natlen.
Han
var
lvii blive
tatskaø- ved Anholdelsen i Besiddelse al 23- Tidtn o
17-1800 Kr., og da Dommeren Sejlsporti8tæ
at
Sejlerne
n
at
han
under
en
loreholdl
ham,
Jørgen
i April Skilsmissesag lor loa Maaneder ogaaa Kapror
lor
Idrætsuge
siden
erklærede,
at
han
inlel
ejede,
I
lorklarede han, at han siden da holdeø pas ~
• havde tjenl en Del Penge ved en enkell Ær
t-Is : Vognmand Dragsbæk og ved Ty· saa de, der I
skerne. Han benæglede Paastan- vægl: Konrad
er
den om, al han skulde have laaet Vestergsard, '
lyske Cigaretler og set paa en golf Bjerring,
R" i Slagterlorretning i Vejle. Han cobsen, Thi
havde klin været i Tønder lor at Pedersen, A
8e riter sin Hest. Anholdelsen (943)-Børge
Welteryægt:
blev opretholdt lor tre Dage.
l

.....,

Side 5

ser.' Overordentlige Foranstaltninger.
Politibekeodtgøre Ise.
I MedIør af Pag. 7 l Lov Nr. 21 af 4. Februar 1871 forbydes herved, al Hensyn til Minefaren, al Badning paa Vesterhavets Kyststrækning i Hassing-Refs

I

a~ en Herreders Politikreds.

~rJ og
Overtrædelse af Forbudet medlør~r Strafansvar.
t:JjuJ
Politimesteren i Haaaing-Rels Herreder, Hurup, den 23. Juli 1945.
~rlcer,
Irnbe- _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_a_,_H_e_rt_I"_ø_
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Vi
holder
Sommerferie
•
velse
mod
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fra Mandag Jen 9. Juli til Lørdag den
21. Juli, begge Dage ine!.

•
f'orsiltringsselskaberne

363.
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~avde hørl Inger Kyhl Jensen IlIbage

iii Arresten .

Del Lyng brændte . Ilden var op- Indkvarteringen sker her Som omslasel i Nærheden al Batlerierne l talt i Barakkerne ved Faa rtollvej,
og nogle Barakker, men skønt og der indrettes et Soldaterhjem
Vinden bar mod disse, var der ikke ' I en Landejendom, Bom Tyskerne
nogen nævneværdig Pare for An- , har benyttet. Det er .. Soldatelllcs
lændelse .
Venne,-, der har taget sig al

Kat'

,

Dragonerne i Thy.

denne gode Opgave, og de,
kunde lænke sig at yde Slel\t til
Soldaterhjem mels Drilt, henvender
sig Iii Missionær Axelsen.

SoldaterbJem iodrettet i
fbisted.
Jydske lJragonregiment Ira Ran- Lærerinde søger Afsked.

ders ankom i Efte rmiddag til Thy. ( Lærerinde lORa Tølbøll Skyu
I Sydthy garnisoneredes en halv sø~er Afsked Ira I. Sept~mber ~
Snes Bc.lalingsmænd og 55 Menige, Skoledlrekhonen har anbelalet.
som skal besIdde Vagttjeneste i
Oddesund og Agger, ltgesom Dødsfald.
nogle Mand blev mdkvorlerel pd·
fhv. Apoteker R a l", Sebber
vat i Hurup. Til Thisted ankom sund, er algøaet ved Døden, 79
20 Befalingsmænd og 150 Menige, Aar glo Raln havde tidligere ~v8ne·
Apoteket i Thisted, mell log lor
der skal passe Vagterne i Midllhy, godt ell Snes Aar siden Ophold i
melis IO Befalingsmænd og 100 Sebbersund og havde her aniaRI
Menige drog til fjerritslev lor al en dejlig frugtplantage. Afdøde
tage sig al Hanherredernes Vagt- var el Frilultsmenneske
med Liv og Sjæl. Han
opgaver.
aig Hutalru og lire Børn.
I Thisted var der elter Ankomølen Parade paa Dyrskuepladsell. Skoleudflugt og Avl.omdellng.
Pas Mandag .kal Skolebørnene fri
Thisted Borllerøkole t11 VIldaund. Vore

•

ALLE SKIFTE

Papir

Bare

VI ordner

Avl.bude vII derfor paB Mandag komme
Udt senere end !Jædvonllp;.

'O(
•
r.:rnc:
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r
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fanet 30,000 Kr. fC)r B!1r·n

ml:n

havde han lke Klon
anevcre.

lU at OlUle

Mine

En nordlydsk Fr ihedskæmper_
fol'"tninQ.

I

Valgl ister.
i Gaar {rem-

Knud Kl'i-

om Udarer. Da Folke_
er blevet
paa

F ol \; : etæ11i ngs.tro Oplysning:;_
lt forhindre, at

rsoner paa Li. Valgrel Valg~. Eftersyn 8.-

"

~øde paa

En Kn.'(h af nordhdskl'! U>df're har
,væreL aamlc-l til M"d~ i Aalborg. hvor
n\an vedtog at danne en Frihedslr.æmp('r-Forening. Der "il blive søgt
OpreltH lokale Saw"tenalutninger i
de respekliYe Dbtrikler, hvoreflf>t
disses BestHel.=;er vil blive indkaldt
til )orede, hvor det er Meningen. at

og F.,: \'a
H<!.n 'r,
ap P'!.'Ue-r ...
og POlMi
fra drot. n
ga4r Sag
A~omd

Vod I
Tar der
per ~1I..
Ri.ng;. ._

den nordh'dske Rpgionsforening- :!ul
stiftes.

De ,

InvasionSfartaj i Thisted.
Et meget mærke.ligt Skib gik ind i
Havnflu i Thisted. i Gaa.-rEfLe:rmi.ddag. Efte:rhaanden som d~t kom nætmHP, kunde man nok se. at·di'\ meatle yære et af de saalraJdte Ini"a.lions.fartøjer, da det ",a!, W at aaooe i
Stævnen som d"lIl, ,; ·kmdi!t' 883 godt

se,
1)01
,i~\..--;

ira Billederne- fra D-Dag.

Det er imidlertid i.Ue el engel,.,(&;,
InYaa.ionsfartøj. mo:>n et t,..;.i.:, og der

Sennels og Thimmermode paa

Il 1. Juli. Som
tkoleforst. A n'Og Konsulent
kjerninge. Om
:igt Sann-ær l
" us. I Tilfælde
,Ides Eftel'mid-

"ovsted.

IOldes
dsvalg.

kun 13 pCt.
r eraBd.
rtl dt'r kau arsr;}. l~
t'f
nu

.1

.:-:.nar('"St

rur~

:l'lnM"'-r:1sd h "is

er tysk Bæætning om "Bord. Det har
væreol h-rugt til al traD5POr~ snert
Kr.i:gsmatprii!l lor T'Vskene. Yulig\':s er det oprindelig hgg.el med ln'''as ion i England ror Ojeo, ~n det
ble" <ler jo ikke nG~t ud af.
TUsyn~ade.nd-E" bar Skibet iUe anb1i'n~
lige5Qm de- a~l

den OpgaTi?' i -Thislro and al
deomonten't f(tr ,S kyts-

dre tys'ke FartfljN, der nu har ligget i Hayne-n nogl(' Dag-e, bH,er det..

Va:rtl

&<11
tiQ

Km
Lfaa~

en ,
l

mcddf'll
Imøtlegaaelse af
lLU Ilg'f'l'e

el'

Dr
de
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skultle V/X'l'e Lil
evn\. lnvasion.

Modtog milde Gaver af Tyskerne
eft er Kapitulationen.
En ung Mand, Chauffør Kaj Poulsen S ø g a a r d, Thisted stod i Gaar i

Retten i Thisted tiltalt' for Tyveri og
Forsøg paa Underslæb. Han skulde
den 6. Maj have st jaalet bl , a. 16 Lagner og II UJdtæpper i den tyske Lejr
ved Faartoftvej, men Søgaard nægtede. Han havde ikke stjaalet. Tyskerne havde foræret ham Sagerne, Han
kørte for Tyskerne til Struer, og inden de kørte, spurgte han, om de Lagner og Tærjper skulde med. Der blev
svaret Nej, og saa sagde- Søgaard, at
dem kunde han godt bruge. Hertil
svarede Tyskerne, at saa maatte han
faa dem.
Dommeren: De vil altsaa ikke erkende, at De har stjaalet Sagerne?
- Nej, jeg fik dem udleveret.
Politifuldm. Svendsen: De kunde da
nok regne ud, at Tyskerne ikke efter
Kapitulationen kunde disponere over
de Ting, som de selv havde stjaalet
fra Danskerne?
Jeg synes ikke, det kan kaldes
Tyveri, naar jeg har faaet Lov til at
tage Sagerne.
Sagen bliver nu forelagt Statsadvokaten, der skal tage Stililng til, om der
skal rejses Tiltale, Skal der det, bliver det Domsmandsag,
Underslæosforholdet havde Søgaard
vedgaact. Han havde [aaet Besked om
at etlevere en Lastbil t11 et Firma Oi
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DKB.s Be
en Gel1eraHo
hæve Fore
Kassebehold
Dansk Røde.
lod man uen
komplette Sp
dele bland l
de Mødre,

3 Mdrs. F
Forklari
Det var mil
vel appeller
I Rette'n
Gaal' Eflel'mi
sted sigtet fa
Retlen, Dom
formanet Mal
men :Mandel
desto mindre
sin egen S;
Rasmuss(
den paagæld(
som tiltal l i

gjaldt sammi

Straffesager.
de ham til f
det fik han:
Han skal i

kastninge!', ::

,

('l 30,000 kl'
'dc h III ko

vcre

nl:('o. nlc!n df'm
JoU Mine tit nt vm.

'Ol

nordjydsk Frihedskæmper_

6renino,
~n Kn'<1!i af 11<ll'dhdskl' Lt'd.'I"l' bnr

"l't J,Oumlc'( lil :'I[iJUl' I .AaJborg, hvur
n "cdlog ul danne ('11 FrilH'dn~pl'r- }'OI'NI j n~. D" r Til bh Vl\ f'ogl
~Ilt'l lokale SrunlUl'nl<ilulningC'l' i
rcspl'kliH\ Distrikter, hvoreHer
l'S Bestyrell:il'r vil bli"e indkaldt
~rod('. hvor d('t 1'1' .A!oning(,D, at
Dordjydske R('gionaforcning skal

es.
sionsfarl8j i Thisted.
meget mærkeligt Skib gik jnd i
{'n I 'Dltiste-d i Ga.ar Eflormid·
Eftel'ha.and(>Jl SOlD det kom næl'• kunde man ,nok se, at det maatre et af de sa.akaidte Invasion.s-

1Il/: r·(llb,\,i1r,'.

lItIIl <'r1-.lJl'II,.11' Rlrø.kR, ni han viht,·
0111H'III'I"I' hl Land! 1'I'lli,u. })omm(lI"t·n
fiK 1,'tn'!·,·,'an\I'l'11 tntHh,t\!· ham kraftigt
hil dpI, nwn han lUlhH 111llL Bit, og nu
gtHlI" SngC'I1 altl-i[UL til Lo.nd!:lrellt'll.

111ocl"1l'-dll u.lnnd:'il'\i~l, uwn ·der ..\tl'\\'
du", inll;'t'I 8klHh'
Nugh r'(\\k frI\.
MlIlh.lo.ndfib(1\'ll'g,'ll'lt·u, som hoMl Valt
Pu(\ 8l\'th\\ UK 110m l\l\Vdl\ til\la.h.h
"'alek. hjn.\TI tl\ tUI'd at It\u\ti,(' l h\Nl.

lIvor\l'dl:''' dl'nnn (tr opaln.(\.\Jl. er iki,(!
h('lt OIlkhll'I'I,

Afkomsfremstlll1ngcn 1 Hu r up.
VI~d Arkom."IfJ"('m,."lillin~ ... n i nurup
var d{'r frromRlill{'l ru halv Snl'R Hopprr l'ftor Rcf!i Herreds HCbtcavlsr,B
Hingst .. Duxcn".
_

lUl'n dPI' . .·o'r '1.01\. lorn.f!ikudt nogl<l af 'IY8k~tne8

i11l.1"Jl
l.yspo.lroner paa Stro(1t.

Uh yuu eH o Sprængkra1t
i La ndminerne.
I
Som omtalt er ot Pe.r R osle- tilh.
Vognm, Henry KI'isl~n<K'n. Aager,
bll'vcl drrehl i el Minofl'll \'0(1 AggN.
Hosl(lue var kommet ind i ~Hnet!'!\lel
Det et', som bekendt, TIpnsiglt."ll. al
vl'(l Fjorden, hvor de :'lUmle "ad~
vi skal have nye Pcngesedh."·' IDi'(]C-OS
ud "n om Afspæl'ringl!o, Da pn af
Værdipapirerne afstemples. De nye
Hestene traadt~ paa cn Mme, hi'mSC'dler et· trykt og fOI'd('le~ nu af Nakom "l Krater paa 1 lolrl"rs
tionalbank.~~1 til dens FiUR!tr f.o.lHld
og IIeslf"ns "Forhen bl!.'v "prlJ'rtg: 'i:t'k.
over, Forsendelsenforcgaa.r under
PoliLibevogln ing.

-.

De nye Pengesedler
sendes ud.

jer, da det /Va.r Lil ·al 8.ahne i
nen rom dem, 'Vi Ji:-enrl-er l5aa gQclt ' Kranen sosatte LystsejleJ:en.
Oll
(lo rI' ,
_)~

n,.w".

Amts-Ungskuer ne.

Fra Thisted Amt er tilmeldt

Brle. dlt' , .... et , ..............
a t Masklnpll\økal'f'l.
Brigader Jørge;o D j u r s l e v.
benha.ovn. d~t gjor Tjeneste i
bl('\' i Gur raml af Vaa.deskud
ge Ben, Ub('ldt't shldes. at en
komm~nde PeraIJn pillede "Ved e
$k.invistul. d'l't pludselig gik a
I!n Salve ramte Brigaderen i

Ben.
En ',"rpM strego
Krimi.n.alPGlitifol i Thisted b
Par Dap;c 8.rb!j~ med en T
(ra. Snejslrup, T'rfe-riel ... a.

-va.nlig simp(>\ .'-rt, idet. der
",ljaa \j~t ~n t 00 K 1:", Seddel

blind Konf'. Fru Auna ~.
Sooh,n er tagd fra cn Te
(oruden

I{)I)

Kr.

~

,

n, nt'f...:.
l·llalowl.... t '
ft 1'1" 111 i tIK,·olu!'\'.
allt> lItl
Ild (nI-

·sollligl'
1. -"om

Do rll C'it'dig_
nl1('I'-

n..l-

gilds
\'(>tl('s

md('r
~ik i
gt' \.'1"
'I"ise-

sagl-

I"I'S OI 'glllli s allt J lll' I' ,

Badning- i I-hlvet
forbudt.
Af Hensyn til Minefaren.
DpI" hIp\" a t;n,\r 1111."1'1\,11
om

~rl,t1tl(\-h 1

B,lIlt'forhnd f tI I" 11t'1t! h

.'

~ !':hl t :I'k

ningt'lI fr,l 11011.... "\"urt! om Skngt'll til
Thrbown. og sum Vltlgl' tll'H\r pr dl'l
og:->aa af Pnlitinll'slrPlw i Thistl·d og
11urup nd:-;.tf'{ll lJl'kl'ndlgul"l'lsp om
Dadt'forbml 1 dbsl' 111 Polilikrt'd~(' I
l.imfjnl'dl'lI 1'1" Badning d PI"illIo,1 til-

kun
1.iIJ
Ket

nnn

der
Hj('
Se

hyd

ladt.
Sa>r1ig ]lan StrækningC'n fra Lod·

paR

bjerg III Thybol"on vil Bndlllllg væn'
forb ullctt'l nwu abs olut Fan', iUl"'t der
hl'" u m iddl' lhal't 1 Huvl-;tokkl'I1 ligge!'

d er

t,pt Jlll'd l1('dlngtC' )1 iJlpl', d('1', ::;00l
li d IigP!"tl 1Tlt.''',Il'It. ~kuldl' Yi.l" '(' til
Jmodl'gaut>lst.' af en ('ynt. Im'Rsion.
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Modtog milde Gaver af Tys ker ne
eft er Kapitulation en.

. _.

En ung Mand,

Und
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hæv
Ka~,

Dan:

l

tJaar
.<\ 1'-

,

Soldaterhjem ved
Faartoftvej.

L

te

tu
Soldaternes Yemler i Thistl.'rl har
R,
faaet overladt den fprste af de smaa
niH~
g)
\'arf>Lsndbrugscjendonulle. som ligger pllll
1l1~
gT
tll"e";;den nordlige Side af Faal"toftvej inden·
og
d.,..
for det Areal, som T~'skerlle indhegnede med Pigtraad. I denne Ejendom,
Er
som for nylig er blevet istandsat. vil
nf
rleJ
del' nu blive indrettet Soldaterhjem, og
til
det er Afeningen, at det skal træde i
Fjl
Funktion med det SRmme. S8a de DraAf
goner, som kommer til Thisted i Dag,
Ba
do
straks kan benytte det. Der vil her
else
kunne faas Kaffe og Brod m. rn. til en
kKr
billig Penge, og det skal i det .hele taget være SamliJlgssted for Solda.terne,
der
naar de jkke har Tjeneste. Indtil vi5ta.
og
dere vil Missionær A x e I s e n bestyre
om
Hjenunet.
te
".
I
i _
Soldaternes Venner vil iovrigt indW
Ti
byde Soldaterne til en Velkomstfest
og
paa K. F. U. M. Mandag Aften, hvor
"dder bydes paa Kaffe, Film og anden
Under holdrting.
tler

rre

ger
bm

•

t iI

DKB. i Bedsted ophæves.
DKB.s Bedsted-Afdeling hal' paa
en Generalforsamling vedtaget at op-

hæye

Foreningen samt at skænke

lin .. "J.."h ... lrl~~~_ .. ",

~""

')f\~

Tf_

':1

e
li

d llfir
SlllUU

r

pllll

inden-

Idhegndom,
It. vil

m, og
æde i

DraDag,
l her
:il en
e t.aerne,
1 \i.tyre

gaa'N i Gang med al gol'o llamborg-

Baal endnu en Gang. Amtmand E g e-

lejren rbt'lbo('lig for dem.

d o r f slutter Ugen.

Kreaturopkøbet i Hurup,

Sydthy

EkspO'I,tCorening"

f:atllle-

stalde i Hurup lilfol'tes i Gaur 3D

Kreature1' og 32 Kalvo, E.gHf11~~ Slagtere tildt>ltes j J{rc3tllt".':' og I~ Halve.

;ncl-

Til Esbje-rg aCsendt-:,s ~~:~ Kl'C'allll'l.'Z'

d'est

og 29 KaIn', or e-t DY1" alvisles,

~vor

,den

Brand i Minefelt
ved Lyngby.
Minerne eksploderede i'kke, men

paa

bppke
til

~~~
br~n-

efterladte Patroner knaldede
livligt.
Ved IB-Tid en i Gaar udbrød der
Brand i el Minefelt ved Lyngby BaltHi Nord for Lyngby, Det paagælaende Minefelt er bevokset med Lyng,
del' "Iar blevet knastørt eHer de sidste Dages Sommervejr, saa Ilden

bJ'edte sig med Hast m'od de irsko l

,

l

1-

Ol'

TJ æbal'akkel', del' laa li ge i Vindretningen. Falck fra Hurup Hlkaldtes,
men del var ikke stl'aks 'muHgt a l
sælte et effektivt Slukningsarbejde i
Gang. Falek brugte hurtigt de 500
Liler Vand, del' val' i Tanken, og da
der val' flere Kilometer til næste
Vandhul, maatte Slukningsarbejdet
indstilles, indtil Ilden havde bredt sig
Faa meget, at den naaede ud til Minefeltets Pigll'aadsspæ l'l'ing. Her begyndte man at slukke med Sand, og
det lykkedes ogsaa J'ot lllll'ligt al faa

•

at
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I1elen unde l· Kontrol.
Branden fodab l'et dramatisk, Ef11.'I'haanden horn Ly ngl"'n blev brændt

•

l

af, kunuo man tydeligt se, hV01' de
mange farlige Miuel' var nedgravot,

e-

mou Ina-'rkl"lig! nok oksploderede in gen

af uprn. l){ll'Jmo'd val' det' e t· IhrHgl
Knaldpri af Hiffe!palJ'oI1PI', som Tyl'i kpJ'/Ip huvdn kahtr·t ind i L yng(m, fol'
r ' de rol'!od BatteduL. ! 'all'or.HH'no eka..

I
-

p

11('1' ViiI' Tnvtrækn ing-, "Fodboldkampe".
Løb og KTllftpro\'~'r m. m.,.og der sluttcdcs nwd dd ttdhgcr~l nnVt'11dte Punktum {Ol' Fflg'f"llf'fI Fp8{, Kumpi>n mE'lIem
Rutt eT (' 01{ Sku~stl:l.U:fd(·I'I"
nt'n h<."
gyndtt' Iig('~om l F Jor Helm fOn Knmp
lltell~Ol sort Og' hvidt, llwn ;alt (,lidt"
grnnt i graut, og snadnrl \lti lI"t vcl
ogsnu hlive næste Allr.
I Aflt.m er d('r Sct. Huns F('st (l~;
EnglændE>rfodbold, og !'Olln sluttes der
:.tf mt'd Fyn·ærkl'ri. SonclngE'1l h(,~ll
der KJ. 9,30, og der fOl'egn~r no.~ct hgc
til KI. 23. I Anr maa. del' JO 'se) leR paa
Fjorden Of!' Søndngen er Fjordens. Om
Aftenen' skul \'i til Friluftsskuespil og

Barakkerne Yed TIlstedvej rømmes
af Flygtninge,
l
'i'('{!

.Ila,1C bIL",'\, ~1t' Iys.k(' BaNllkhr
'I'ilsh'dvl'j I'tnllilllc>l IItf >fIl' dpl"væ-

gen
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Kol
gaur.

den

rl'll'lhl Ir"-"\' I"'!yglni.ng('. Dl'l' ('r cn.

'RO liJh.1gt" som ml s kal rlyU("s iii
Sv Ink lu\'.
SOUl olUt'drh'lt, s.k....1.1 NI 3{a.\n~de
f'i},gtnjnl~\~ fJ'a ).fOl'.!>

-var

,f1yttl\S

Ul 'nhy,
og (Il ty..:;,k 'R{'IugOlingskom.ffi.fllndo el'

Hestesalget HI
Tyskerne.
Blev H est"n sblgt olier stj.alet.
Vognmand P. Oh 1'. Poul tS eu,
.aer var blevet 811lholdt,
.si.gtet {Ol' at 'havo s-olgt en :a.es t. li!
Tyskerne efter 5, ' Maj, V'Et!" 1. qrundlovsfor,hQr i R,ellen i ThilSl'ed i Gaar.
H.an nælftetie i1mjdJertid Ih8i8,rdnak.k.et,
at Ihan ilia:vcle sol.gt nogen Hest. Tys kerne .hav<1.e ,s.puxgt, om Ihan 'Vilde
sælge, men. JlaJl :havde sagt Nej. Om
Natten 'V'aX Hesten imi'tllertid f'Orsvundet, og ihan regnede med, a.l Tys k.rn" sol:v ,haNde taget dOn, 'Han Æik
hl,g en p.enge,
PoJJ1:iJfllldm. Svendsen:
Hvorfo r
' ,har De i-kke anmol<l.t, al den v&,r
stj all.lot?

- Jeg reg;n:e<le me-d, al det i,krke
ni' ttedc, og SM LIIONlB ~og og-sa~a, den
ikom igen,

stet
1

anp1

for I
luu
saa.
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Da' De for kort Tid si den blev
fori
afhørt d -en an.den Sa:g, sagde De, a,t hvo
De ,loke ejede en ø re. Nu .baNde De
ru",
,
17-1800 "ilCr. 'Ilaa Dem og maruge
boll
Cigaretter; hvor er de kommet fra?
Oye
De 'k an lige saa godt infumnme, at De
der

!har solgt Hesten.
- J<>g 'har i,ug.m Hest solgt. J"g
vi,ld-e Ihawe solgt den, Ih vis dat var lovJi.gt,

m~n

jlf\g rillgede til PoQlitisbationen 'Og spurgte, og da jeg .fik oN-eJ,
saa vilde j<>g i,k,k o sælg•. Jeg kan Lkke
~'øre

f.or, .al Tyskorno Olar stJ;ia,alot !Hesten. Jog 11a,1' tjon,t man.goe Pengto hos
Ty.korne og ,hos Peler Drag.shmk.
politirl1l<Lmæwli~n

·bogæ.rede Poulann Lil talt Ifa l' Ovoerll'rod el.se alf iF-o r~ '
hudet lDlorl IIrundoI !JllJOd Ty.skofl-rnr., -Og
DOrnmN'f'U gi'k ,lnlXl (i,l al o,pl'obh-o].do
Ar,holdol""n i tTO DIIJ&'C.
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lVlliitærparaden
i Thisted i Morgen.

'kan

f l"('l

{rcdsstil
hv(>l' 11
Band(>,

Den foregaar PUR Vestre
Dyrskueplads KJ. 17.

Værfter

el' i Eftl'rmiddllK KJ. 16,20 Dta.
gOll('Ml(' kom!nC'r lil Thi-,;led, hVle da
TOg-r>t ikkt' pr lill ror forainkt'l. R~gi
mpntf't vll nnt:\fcf'l1!{ ul1"rI!tk MIllIdup;
o\'t'rlB~(,' \'ltgttjl'l\l'<rotN\ i AI1l1"t. V,uptujn Ejb~' N i t' I 'i C, n, Sektion NordVt'st, vil oV('rdragc Prilu·dakæmp' rlH'l;
I)f>t

Opgnvcr til Drngoncrnt.' vc,,1 c,n Pa'rade Søndag Eftl'rmiddag RI. 17 pM
Vestre' Dyrskuf'pluds. Amt.mand E g t.'d o l' f vil byde Soldaterne velkommen
til Thisted Amt.
Frihedskæmperne vil derefl{'r blive
hjemsendt, anlagelig med Vnabcn, men
der er ikke endnu kommet noget offi-

cielt om dette Forhold.
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Soldaterhjem ved
Faartoftvej.

De

Lob

tede

Soldaternes Venner i Thisted har
faaet overladt den fØrste af de smaa
Landbrugsejendomme, som ligger pan
den nordlige Side af Faartoftvej indenfor det Areal, som Tyske'rne indheg~~~

....._ .. ...l

P;_ ... ~~..1

T """' __

~

T:"~

___l __ _

blev
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-Søens

Birtha Verwoh lt (Restauratør, F j .)
13,94 ::;: mg.

r nem-

Som meddell skete det SelvantfP llclelse inoge l Brands yre j OT.Lej ren i Th is led j Gaar ved 13,30Tiden. Nogle Frihed s kæmpere opdaged e, al det l'øg f['a Brandsyren, dpr
l igg~ l' i Næ rh eden af de sto re Lag J'c

Faren for This ted drev DYer.
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samlet i Thisled og Omegn. Ilvor
s lore Lagrene er har man endnu ikke
noget besteml Tal paa, men det drejer
sig om fere Tusinde Tons,
Val' del' sket en Eksplosion, kunde
del have faael de frygteligste Følger,
m"n efter hvad del' oplyses i Dag,
blev del ikke til meget mere "nd Røgudvikling, der snarl blev kvall ved
Hjælp af en Skumspl'øjte, som Frihedskæmperne har derude. Thisted
Brandvæsen r ykkede ud, men kom
ikke i Arbejde

Den formentlige Trusel var en
ren Misforstaaelse.

edsat
brag l
/esæten, a l
J oveI'

Paa Begæring af Politiet i Aalborg
havde Politiet i Thi st ed anholdt en
Man d, som var sigtet for at have
t ruet med T ys kerne over f or en Husmand. Efter h vad der fremgik af Forh andlin gerne i Thisted i GauT, skyldtes den f ormen t li ge Tru.el en r ell Misforstaaelse. Manden, der var anholdt,
havde h aft Uheld med en Bil, h an
kørte for Tyskerne. ManMn henvendte
sig til en Husmand for at faa Hjælp ,
men da Husmanden ikke kunde ellet·
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vilde, sagde TyskC'l'chauffdrel1, at "sua

I'p lan-

l FO I'-
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maaltp de (altsaa Tyskerne) selvom
dpi; hU1l vildC' iklw lH\ve mere nwd <h,t
al gore", D,·t havde Husmanden formodentlig opfattet Hom pn Tru s,,!.
Manden, der op lyst", al han købte
T " rv op for Aalborg K01l11l1UJlP og ind
imell em handlede lidt med Røger, fik
Lov at gau.

Straffe og Boder, der bortfalder.
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(H1Hk{'IIt' ut rr'all'H'dl' w/fn ~!'kr<>!il'l'.
tilla)' man aH!'r k<J1n lild i nnrmall'.
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Interneret, klippet,
fængslet.
l\nna. .10hann(' V il n g fl'a Hundborg, dt'l' !<um omlalt vfl.r hll'\'f't kllp)lpt kaldt'1 i sin I1jf'lllhy IIf no~lc !lngo
M{'nllf'~kllr, i1"1
sYld!'/i hun Im'ngle'
iii lidl Slraf fol' s in fOrfll'g{'l!gP ...\rl_
færd, val' I (hllnrllon;forhrH I ThiRIr>d
i GnBr'. Illlrl nll'g!f'dp all, hVHd hnn
siglf'dPR fol'. H lln hn\'dc nok arb.>jdt'1 i Knkkr!l('l fOl" T }'skpnle I JIllndhor'g, Il1NI hun bllv(l" Ikkf' !:Iogt Samkvem mNI Tyskpl'IH' paa. Gll.afwhjrFgel
foftel' LøsIIH!l.I:'H' fra Jnl,f' I'IHlt, blot
vilJd la'ule tlogl'l. Tnj i St,Jf;kah ml·d
Pil Vf'IlUltlO.
lIun ha.vd!' hp))t'r ikkf'
~ldl'11 Ojlsogl Tyskl'l'IIO PUIi Gaa~w
bJrrgl'l, ikkt' /:tJO I't Fon;og JJa/l. at
Il uc inl'd T}' skPI'IlPS ~ragl, "fl.I' ikkC'
ble\(>l llIoutaget tOrd Blomsl!'!', da
hun kom hjt'Ol fr'a In{('rnatl'l, og havdc' Ikke forfulgt andl'o Piger i Hundhorg \llIdt'l' Bl'S}('lh·lsPIl
hun val"

j{\'IN Plll'lJ.gJ'

errit!·

AdmITli.~\rn'ilJn.'iflmdl·n

200 norske Børn lInmml"'l" til Skagen fm'st i .Juli
Nationalbankens
Repræsentantskab. Fhv Hanrll'lsmini"tr'J' lla,1fllan
Hpllr1,'ik ,.;(>n 1'1' "algt til )'(pdll·m af
HI'J)I'I.I"'!o;('lIlarllio;kaul'l f',r J)anffill rk:'l
Naliunalhal1k i SII'rl!'! fur Hi1l1t\l,Is-

minislt,1' V }'ibigl'r,
Nybagte Studenter hos Kongeparret. F'il'I' Rt'pr'('~l'l1lan\1'1 for _\a· t.,
111,1 hlp\,
knhf>nha\'IH,k,'
Klud"1l1
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hal' Y,l'rl'l S\l:o.jWllfll'H t noglf' \;H,
fOI'egan,. attel' undt,!" ,TlIbd O.!r Ih 1d{l~t.
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af nyp. Laan i Ut'nnf' H(·ri\' iii 2 pCt.
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;{PJ, Jc'g ho r hll2;f'l lH'ndc i ./\101nf'1l
og 1)('<1 t om ul bli"p fn fOl' at
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i"dron1mt'dC.:Lt hun I d
lU' ~ 1ftd
ha\'de (UUgt'ret 8001 Tolk fOl'
de
T~'lIkt'M1C,
.
Pan Dommerenll Foreaporil"sel {'l"
kIlercde hun. ilt hun overhovedet
intd ha\'de j:!"jorl Og aldrig hIlyde
truet nOg"cn. Hun næJrlcde omkrinK"
den l .•Tuni t'n Nllt Ilt 11:l\"e bt>:HljZ"t
Ty~kerne pau "Gnal'cbjenr", ~k"llt
to :'olænd h:l\'dc set dt·tte. hjtt!som
hun næi!"tt'de at han' modtaget
Blom~ler af Ty!.<lh~l'nt', dn hun
\'l'ndt~ hjem fra Interneringen i
Thisted, H UTl h:I\'dc da haft en
Blom~t med. men det val' el~ G~\'e
til hendt.''; :."\lor. Hun mente }..ovngt
at hn\'e et godt Alibi. idet hun hnv~
de hjulpet til 'led Rarncdanb ho~ en
S n,gd' tit' II 1);1.1.... de I (J .i\! il' Il ri JIII \' ~
de scl hen.lc b,·:\(IJ.(e '1·.'" ...k~·lHt j\I
H. til det oml.dtc Forhold med He~
stefol'l;tkringen fOI'klarede hun, at
ehl'. Krogh, del' VlIl' .smid t ud af
Foreningen. havde bedt hende gnll
med hen Lil Foreli·illJ.l'ens Formand .
Ghl'. Sorensen, Sperring, .sammen
med Tyskerne, og det havde hun

gjort.
D o ni e l' e II ~ Folte De del som
et K<lld al være Tolk!
S i g t e d e; Nej, jeg hllvde bedt
om at. blive fri deriol'. •
Vedl'. Sporgsmaalet om Chr .. Su·
Ilesen, Hundborg, fOl'khu'ede S 'j gt e d e, at det vlIr Sunesen, del' under et Besog hos Tyskerne havde
at bedt hende om ,lt være Tolk, ligesom hun el'klære(le ikke at. have
forfulgt. Sunesens Datter. Det val'
tværtimod denne Datter, der havde
forfulgt. hende, kaldt hende "Felt~
ml.ldl'as" og lignende. Hun havde
heller ikke s<tgt, at Sunesen val"
tyskfjendtligl. Det VAl' Inger Kyhl
Jensen, der havde fremsat denne
Bemrel·knlng.
Om sit Bekendtskab med l'yskel'Poli~ ne el'ldæl'ede hUIl, at hun for tre
ejdet, I Aur siden havde fa aet et. Barn llled
~.Jem- en Tysker, hun huyde gaaet med
og den~e ha\rde da SpUI'gt, om hUJ;
Vaa- Ikke vilde have tysk Arbejde, da
det gav flere Penge .
,heds- . D o m m e r e n: Det el' ubegribeligt, at saa mange Mennesker i
-le afHUIl~hol'g ~'idllel' imod Dem, og De
\g det slet lIlgentmg hul' gjort. De skal
(ndd~~ have været re t ondartet!
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• I Eftermiddag ankommet· .rydske Dragonregiment iH Thy. l
Aftes ankom de forste Soldater,
der skal fOl'cstaa Indkvartel-in-

gen , der kun fol' en mindre Parts
VedkOnlmende bliver af pri\'at
Kal'aldel', Dette gælder som
nævnt en Snes Styldtel" i HuruP
samt hele SL:'ll'kcn i Fjerritslev i

nogle Dage. Resten indl:;:varleres
i Baralde.~re. Fra Mandag skulde

Soldaterne ovprtage VagLijeneslen, hvol'efter de væbnede SlYI'ker kan betragtes som hjemsendt.
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Overgivelsen af Kommandoen ved
til Hæren slær dog ved en lille
Parade i Morgen Eftermiddag It!.
li
17 paa Vestre Dyrs1meplads. Iler
model' det Komp. Soldater, der
garnisoneres i Tlristed, samt de
Frihedskæmpere, del' ikke er paa
Vagt eller ;Ferie. Ved denne Lej-

lighed vil .Amtmand Egedori byde den danske Hær velkommen

til Egnen, ligesom del' vil blive
de

holdt enkelte korte Taler.
Del' oprettes Soldaterhjem.
KFUM.s Soldaterrnission .i Thisted hal' straks taget Initiativet
til at faa etableret et Soldaterhjem i Tilknytning tn Garniso~
nen paa Faartoftvej i Thisted.
"Man har faaet overladt en mindre
Ejendom, og her vil Soldaterhjemmet faa til Huse. Missionær
Axelsen, Thisted, bliver Hjemmets foreløbige Leder. Man vil
.i den lwnm1ende Tid søge at slmffe Midler til at kunne drive Soldaterhjenunet.
Mandag Aften indbyder Soldatermissiollen Soldaterne til en
Velkomstfest pa KFUM.

De nye
Pengesedler
kommer om fa.a Dage.

K ø b e n It a v Il , Lørdag. I Løbet af faa Dage vil de nye Peng-e. 1'>0'
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tagsbæk.

aar Morg

Fjerritslev Real. 'kQl(!
stillet 16 til H (>al ek~rn
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eti an oldt Politiet
the Lars· en 27 ARr gI. Margre_
bo
IDe Jensen Møller Aal
i Thisted d

rg. lIun sigted
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bestod med følgende

H,4

Bodil ~larie Tnnge An
toI tor A ., Fjen-ltsh

es 40r Overtræ1 -1.18.
n; ~ af Politimesterens Forbud
P oul Daniel Beq.helin
. ds. om Samkvem med T
lIaver.tilev) g, 12,2:
skel-ne, idet hun T Ir
' sd
Yag Aften Agathe Kabell Biefolc
havde .begivet sig· til Flyg l runge.
l·
tion sforstander B.,
eJren l Dragsbæk, hvor hun havg+, 12,54.
de overnattet. Hun var netop i
Gerda Agnete Chlist.
Onsdags blevet løsladt fra lnterlæge C., Brovst) n
nerjngslejren i Aalborg, hvor hun
Gertrud Christense
havde siddet siden 5. Maj.
mand C., Fjerr'
lIun fremstilledes i Retten i

13,90.
Gaar Eftermiddags. Hun forkla.
Edith Enevoldsen (
l'ede, at hun intet anede om det
E., FjerritSlev) n
udstedte Forbud, og at hun ;0\-Jørgen
Vesterga
rigt var kommen til Byen for at
(Statshusmand
hente noget af sit Tøj, der var i
,g, 12.0l.
Lejren. Hun havde tidligere arElse Krogfelt (Ark
bejdet ; Lejren nogen Tid, men
ritslev) mg, 13,!
havde ogsaa tidligere virket som
Grethe Kvist (:\1",
•
Sporvognskonduktør i Tyskland.
Fjerritslev) mg,
Hun havde ikke tænkt paa at Else :-'larie :\løll
henvende sig til det danske PoliKlim) mg, 13,9~
ti om Hjælp, men erklærede iov- Jytte Brogaard
rigt, at hun havde sovet i et Vætionsforstander
relse for sig i Lejren og ikke
gaard) mg, 14.,
haft Omgang med Tyskerne. Da Sonja Dalsgaard
hun i Gaar Morges havde henmand N., HJ
vendt sig til den tyske Konunan14,61.
dant for at tale om Tøjet"... havde Kirsten Saabye
denne ringet til Politiet og faaet
merby) ug+-,
hende anholdt. Hun havde to Poul Kjærg
Børn hjemme hos sine Svigerforstallatør S., Fj
ældre i Aalborg.
14,31.
Politifuldmægtig Svendsen øn- Sven Toldbod
Fjerritslev)
skede statueret et Eksempel,
hvorpaa Dommeren idømte den Grethe Verwo
V., Fjerritsle
tiltalte 14 Dages Hefte plus Sagens Omkostninger.
Ved :\fellem

D. K. B. i Bedsted ophæves.
D. K. B.s Bedsted-Afdeling har
holdt G~neralforsamling, hvor man
vedtog at ophæve Foreningen og
skænke Kassebeholdningen paa 305
Kr. til Dnn.k Rode Kors. Den stedlige Jordemoder fik overladt 60

komplette Spædbornsudstyr til For(lplina- blandt Digtriktets mest

stod 25 Elever
Anna Anker l '
hedspræst N.
14,58.
Kristen
\' el
(Toldopsyns
mg. 13,87.
Karen
Elisa

-

nel Kyndi med
Larsen som
serer Sørense n
l'er Frost som

De spærrede Bankkonti.
De første Lister, som Nat.ional~
banken hal' bekendtgjort i "Statstidende" over spærrede Bankkonti,
omfatter bl. a.:
Bagel· Anders Christensen, Vesten,ig, Fl'u Karen Christensen,
Hundborg, Vognmand Harry Dahl,
Hvjdbjerg, Vognmand Vilhelm Jensen, Hvidbjel'g, Handelsmand P. C.
Vestergaard, Hurup, Sysselleder
Lothar Jeppesen, Thisted, Handelsmand Peter Johannesen, Ydby.
Landmand ehr. Daniel Larsen,
Handrup, Læge Lenbroch, Hurup,
Lærling Viggo Mortensen, Aarup,
Barbel' Petersen, Hurup, og Dekoratør Svend Hennin g Gl'ønbol'g,
Silstrup.
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Forsvarsbrødrene for This ted 012:
Omegu
holder Udflugt til SjOlTing Vold
SøndAg d. 1. Juli Søndag d. 15.
Juli Ilfholder Kolonihnveforbunc1et
Udflugt til det samme Sled.
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Dd i Minefelt i Lyngby.
I Gaar Eftermiddags op stod der
Ild ' i et Minefelt i Lyngby v ed

ejd smand

Falck i Hurup blev tilkaldt, men
kunde ikke udrette n oget, da man
ikke kunde komme ind til Ilden

• 14,19.
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Gøttt·up)
K., Fjer-
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Barakkerne.

og der heller ingen V and var.
Man maatte vente, til liden var
kommet til Yderkanten, hvor man
slukkede med Sand.
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Fire Heste solgt til Tyskerne

beslaglagt.
Retten i Thisted afsagde i

Id'
Hold:

Gaar
Beslaglæggelseskendelse
over fire Heste, som Mads Jørsensen Madsen, Nr. Vorupør. og

TeIT:

Lars Bisgaard Christensen, Nr.
Vorupør, har solgt til Tyskerne
efter Kapitulationen.
Politiet
overtager foreløbig Hestene til
Forvaring, indtil der falder Dom
i Sagen,

811

-H,
Sejb
Bok!

lUftl
5, 8
H

sur
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lo

Koncerten i Thisted Plantage '
i Morgen Eftermiddag er aflyst, og
i Stedet for spiller Byens Orkester
fra RI. 16,30 paa Vestre Dyrskuepl a ds i Forbindelse med Garnisonen s Overdragelse til Jydske Dragon r egiment.
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med Karakteren mg:.

6,98.

Cl'
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Sigtet for Angiveri.
Kriminalpolitiet j Hurup hal' fra
)7.
Fjerritslev fa aet overført en K\'inr. S., . de, del' er sigtet for Angjyeri i Hurup. Hun bliver i Dag fremstillet i
lsfejer et lukket Grundlovsforhør.
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Skolebørnene i Thisted
el' paa Mandag paa Udflugt til
re
Vildsund. Det vil medføre, at 17. S2
Abonnenterne i Thisted faar deDE
res Aviser noget senere end særI
ro
vanligt, idet Avisbudene først vil 18. In
kunne paabegynde Uddelingen af I
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Politi bekendtgørelse.
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I ~Iedfor a! paragraf 7 i Lov Nr. 21 a! 4. Februar 1871 f
ed af Hensyn til :\linefaren al Badning paa Vesterhavets K
't 'k ed

Hassing-Refs Herreders Poh l r s.
overtrædelse af Forbudet medfører Strafansvar.
POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERREDER,
BuruP, den 23. Juni 1945.
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Handel med Uld.

Uanset de i Bekendtgørelse Nl'. 253 af 7. Juni 1941, ~ l, Stk. 4,last·
satte Tidsfrister 101' Aflevermg al Uld skal Foraarsulden for Aaret 194;
være afleveret til Uldeentralen eller en af dennes Undercentraler &tnest
den 21. Juli 1945. Atleveringen Ira Producent III Mellemhandler skal finde
Sted senest den 14. Juli 1945.

Handelsministeriet, den 20. Juni 1940.

