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IIckcndtgørclsc om Mlcvcrlng IIttyg~C Vaabcn og Ammunition.
l MIlII",r "I

,1.

i

2 I mldll}/'lldlp, .Lov Nr. 2111 kl J.

Mo! HJ4I) b••1tm

JUllt,lI,IIITIIt11.tMlnt hbr'vCII ru l A"IHI O;

mtt

(1,,,hvor, 1101' ,,, I u.,.I(\,lol •• ul lølgMd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt
lien tlllllUcfl, LYHko fJWI,,~l,iI,hOfll1l!lgt, dl) llc.nrHl Hlt'lut.lc{1e Otlo!rtnh~øl1{Jntr
lynk" SH·OJ'~ufll'f1UI)JJI)r. Ly,k PolitI .1 ler u,,~r. Ly'ko M'Yndrgh.~er: .
J. SkYlhrVilF1bcli Itf (mhv!)r Art, her'undlir Knootlbr , Pinoler, RIVol,.,.

Hitler' I)~ ijlllUØb6f!O ()oywrcr,
2. AIlln1ul11tJm'l til rJl: IINdor L omhundlf;de VOObCl'li
a. fJ{I{lndUr'f1nutor, Hnmbcr og IIp,nendf} V(whtn,
.klll Ind,," den )2. J1I11 I01r, "ne"or.
Gcn.tunu. Ul Politiet Pli

<11.,.

I

,ri

IIJcrYl1ll(al.

§ 2. Kummer no~efl .onoro l Bo,1I1<101,. nI Gen'lllnd<, dot omlItIll
"I § l, ,køl dl •• " .tr"k. nllo"or., tll PoIIU.t.
§ a. J'Il~t til Alleverlnij ! Henholtl tn " 1- 2 pu.hvller ' ....1 priv..
Enkellp"r.onur, hcrunllM 0WHall VutJhentHwfllcre, ,om 11 0tenlnaer 0" dlllft

McUlcmrncr 'Ulnt civil" Sl.uUmyndlghc,!or og kommunal. MyndlRhedlt.
§ 4. U"nne J3okcn(ltgørel.o flnder Ikke Anvendtll. ]lu V.. b•• Ol
Aml11un1Uon, tier er i Moclilllund,lIl1tyrkernM .Bcdddehe. Herom,-ll nteilllm
)Iratemmcl,,,r blive In.hot ol I{rlg,mlnbtcr!ct.
§ 5. Ovcrtru,!1cl •• ul !Jo,temmel,cme ! II 1-3 .Irøflu med Bød• .u.
J Iwlt ••1Ier under ,kwrpcnd. Om,t",ndlghcdor med Fæng••llndUI 2 Mr

JUlltltII.oW1IHWrlCt, don Z8. JunI 1946.
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Rationering af Benzin .
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Brn,lnkortC·mll'rkrr). 111'1' bll'rer Paa.lrgnlng om
l
t J
r l!'i Oklo1wr Hl! j ('lItr I. JonnAr d. A ophnr'!t I 11 de h"
{; .... Id,r.,h",rrr"~ SunclRR drn t. .lull IIIH vt'cI D08net', neRyn d~.ed at ha.,.
('30'111
re
'
I l(
'rk -r) of don i .t
S k . I næv nte •.A l
UbJo! lRiC
Hullonerll1M~ <ar -III~ c
(lfi~~UC tlld"'ndl'~ til dlln M)'llfJl/o!ht'd, Kllnncm h v ilken d c er u~ '''_1
fll~I~ItICI eilef Ulrf.'lllorolcl for Vnn\fonynl nø. Ford elln glkontoret Il~trtt
V Il IHlIl1Rr rfl: ado 2, j(nbcnhnvlI I{.).
• dr.:
oIJr: ru Illnll11l.' Tld"punkl o.l rcgnr vII dor Ikke øf Levera ndørflrm
dlllvcrll~ Benzin til Forhundiere I Ilenhold Ul god_k , ovne B l erna
~~:~II~gU Mærker, der hAr hurt G~hllJlhCd før J. J uli d A.
Ontln_
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Do af Forhondlere ved SniK af Ipr lt- olier benwlblnndet B
JIlotllog no lJenzlnkorl og _(mærker) of den I I 1 ntevnt e Art Ikal 1!~z1f1
den G. Juli tfH,'", hHIIIl'ntles Li l vedkommendes Le\'ern ndllr, lom vil for It.l
Il'dl e, ol del til M,tl'rkcrua svarcndl' I{vanlum Oen!:l n lores Lil Af Il afl.
(IOngJlunsæ1dcndO " orhandlerS Arhoj~lI heholdnl n ø nf Be nzin . Tlllv~r:: I
lh'e ler kommor til Arl\'c r\(lcl5e med I lensyn II I de ar Auto ri serede Porl de
lero ved 50lg ol ublondet Bellzln modtagne Bentinko rt. og -(mærker)lImd•
Importørerne videresender omgaoende de paagældende (ra Porh ' d
lerne modtagne Benzinkort og -(rmcrkor) III Dir ekt oratet ror Vo.refouyn~~ hvorfra dcr vil tIlfottHl dem Kvittering.
I,
§;I Grossister og Detailhandlere (Tankl ndeho.vere) vil de n 1. Juli <L A.
om Morgenen, forinden ~~(lg eller Udlevering finder St ed, have at 0PØ'
de Ooholclnlnger nf Ben7ln, hvormed de henholdsvis for egon eller ror and re
HeRning IIg~cr Indo med . Oplysning pun Tro og Love om d e paagældt ::Beholdnlngcrs Storn'llIo Jndliendes IInmtldlø til Poll llel l den Kreds. ' hvil~
ken Tnnken er bellf(sendc.
Politiet Ind'\cnder llel\e!lt den 15. Juli d. A. til Benzinnoovnet OplYlninc
om ult som lede I{vonlurn Ben7.ln, I\rr paa AnmeldelJeldagen forenndes
I de omhandlede Anll ... g.
§ 4. BCIl7.lnn!Cvnet knn efter nærmore af Mini steriet fo r H a ndel, Indu.
slrl og !:jorart godkendte Retningslinier tillade, at Importører ar Bendn
110m l nndre NærlllJ(lldrlvende, der forhandler Ben7.ln Ul Vldcres a1g (Grol.
sl'\lcr), uden snmlfdlg AIlcvering nf Ben7:lnkorl og -mærker udleverer BenlIn
lil Detaillister (Snlgbtnnko). Om 8Aodanne Udleverl nøer v il der at Leveranderen væro ol nlglvr Indberetning til Politiet I den Politikreds, hvor
Solgsalcdet er bellRøcllde.
I 5. Denne Bekendtgørelse trreder l I{roft IItraks.
Samtldlø ophæves Bekendtgørelse Nt. 62 of 28. Februar 1945.
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Salg al Benzin.

11.

Snig eller Udleverlnø nf Benzin mOQ Ikke finde Sl ed til Detan.
lian dirre (Tnnklndehnvere), medmindre dlne af Benzin nævnct er l ulort.
serrl til Solg nr de pnoMældende Varer.
SnIg ar Bell7:ln Ul Paafyldnlng pan Tonknnlreø. der u delukkende er
Indrettet Ul AruR for priVAte eller offentlige Vlrklldmhcder uden SRlI ler
0jr. moa kun IIkc med !1cn;r.lnnævlll'la Samtykke.
De Dclollhnndlere (Tonklndt'IHtvere) I Medfor of Ocslemm elserne I
kcn{Hgorobp Nr I~O af 2,j Auøusl 1940 oR Bekendtgø relse Nr. 429
15.
Oktober 1!I41 om Tillæg til fornrcvnlc Bnkcndtgorelse meddelte Aulorl ..•
lIonrr til Salg of lIllrIt· (' lIer benzolhlondet Den,," hAr forlID t Gyldltthed
som Aulorl s alloner til Salg of ublondel Ben7.ln. Del samme gelder de I
MeMor nr nævnte Bckrndtgorehcr meddclle TIII.doher Ul Salg . r sprit·
(lllrr brn1.ol\1lunclfll llen7.in til EjN(l of Tl\nkDnl~~. der udelukkende er
indrcltt'l til Urug for prlvotc olier off('ntllge Virksomheder u den Salg for
"/t" Humt 1,11"1 opmt holdr!!o GyldlghNlon 1\[ de udfærdigede AulorlllUoner
ti SnIf( Hf ul}tnudtt (Jr.lIzin.
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-- ---t :J. Ot'IlIlC Aekrrl!lt RlJfelllc lnl"der I Kroft Itrakl.

SAllltldlg opIHl"vr~ I1ckcndtKnfclllc Nr. 450 af 24.. August 10"'0 Ol Bokr.llIlIRorclse Nr. 4211 nf 11') . Oklolll'r tO,I1.
UandnIMmIIlIRtl'rl(lt, den 27. Juni 1945.
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Priser og Avancer lastsat al Prlskontrolraadet.
Nrflt,"sto.lH'nde !'rlllor Ol( AVAIH't'r mon
uonlet l hUlgere Ind,lle4t
Allolf'r om højeorr Prhf'r eolh'r AvoncC'r - - Ikkø ovcukrl\lea.
.. I Mrdfflr nf f 1:1 I I.ov Nr. 172 nf :IR. Novemht'r 11'H2 om Prhtr m. 't..
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I Overordentlige

Foranstaltninger.

Udlevering af Rationeringskort far Gent:r8lorbrænde og Motorolie for Perio'ikkeri den Juli-August samt for Benzin for Perioden frs L Juli finder Sted sasledes:
122 til
Pollti.tatlonen I Thisted: Torsdag d. 5. Juli 19~5 Klo 14-16.
•
Fjerritslev Kro; Predag d, ts. Juli 1945 ·KI. 11-12,
som
Jndregiøtrerinisatteøt og tidligere Taloner medbringes.
Politimesteren i Thisted Købstad m. V., den 2. .lull 19-45.
E. BRIX"
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Købl"nhlrn, FredlIg.
T komplet Set Tetnln,er over
anmtIJal" Minefelter I OllUnllrk tr
I Ollr Eflcrmlddlll' blevet ovtrrnkt
Kon'l"n al amerlk.rake Ofth:l"ror, MrIbiandi en DanJker, Arkitekt Dpr,p
Franck:. DllSe TtJlllnlU rr It ov«ordenUl, .tor Belydnlnll tOt UUAdtll,_
Il'prellen . f de manlle Mlnereher herbJemme
vII kunne
ITUlr\le
Hund~ltr at Mennf!j:kellv,
Dokumentern.,. blev overrlvt'1 Kønlen .t Colonel EdD/lr Morn., dt'r Vllr
ledHlel at Oan.kl"ren, Arknekt Frank,
10m ro r Tt'knlkor I den amerikanike
lIær, 06f Seriennt Koh ler, Efle r Bl'fIØ.('t ho. Konll'l!n tog Sel.koOOt Ind pIIa
Uolet •Tcrmlnll", hvOr Arkltekl Yrnnek
r.v vor Mt'dnrbcider t'n SkIldrin. øt
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me Fonnaal. Det Tidspunkt og
det Grundlag, som de SAmarbejdende Portier valgte, da de forte
Danmark ud i aabcn Kamp med
Tyskland, med/orlo, at ~ammcn
holdel blev bevAl'et, og udon dette Sllmmcnhold, uden dtm lYHiske
og øjl1'!f'l!ge Styrh, som B('fol~;:
ningen hnvd", i Behold I I{rlgens
øidatl.' FaRe ,. og Bom I vlI.'sonLlig Grad vnr f't R",,,ultnt fit de
ønmnrbl'jdl'nde Pnrilf'rø Taktik
vnr dut vel nu'ppe Iykkedt's
d.'1l organls('rcde Modalnndøhevn-Kolso nt OJ)nAn de RNmllntor,
som don lIU kan nolere.
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Forl~IIR·~

1)

de Imldlf'ttld lukkrt. ~ vi koma"tr
Jør~ 11\('(, dem I Morten..
- Det IIIr lo vlatllr Dokumf'ft~r for

Sporet Planerne et helt

A.r
_ Hvordnn tnndt Dc P)anemro, Arklu,kt Franck?
_ For ct Aars Tid ,Idt'n lykkedu
det min Chef, Colollcl MOrt'lø, oJ h,TUI
Folk ot komme POII Sporel af dl ....
hemmelige Tegnlnler VI \'ldltt', It Tyakerno hnvde hemmelige Plnner over
IQmUllle Mlneft'lI('r l Europa, Ol olle
vore Folk blt'v Inl Ind PIUIL at finde
drt1\.. Tn sld$t Iykkrdr. dtlt Ol nt kom·
mo over en Konvoj I Ty,khmd, og her
fandt vi nllt Ternlngl'rnl', 10m blev
bragt tn PIlri..
- HVl'm ~Ørlledo tor, At de dnn.ke
Tegnlnlll'r blev IJrl\lIt til Kongen?
- Det gjord(l Colonol Morrll, Hnn
rr ('n Ilor D<'Imdrt'r lir KonKen l Udlundt't er Dl'gnbt:t Dnnmnrk oi! Kon,rn uadRkllllll', o, Coloncl Mørrls'
J1nndll'mnadc l'r ol ar mnnllC' F:kSl'mpIN, dl'r \'l ..'r dt'n II"ro Dl'tydnlng,
dt'l hllr hatt rør Dnnmark, Lit vi havde ('n Konl!" dl'r I Ntntl OJ (1l'mlnR
tjt !Itu "It t.nnel. Mlu Clu" 11t.'~luttrdl',
nt Plnnt'm(> O\'lIr M!rwf.,Uernft I D.nmark; .kulde ovrrhrlnllcl KClnll'1l &all!
hu rt!At lOni mLl1l.l1. O~ dl't bluv Ijt.lrl.

NPI"I:l

~
2)

- l Frankria blev dH IlU _
Muned dr~bt 2.58 Kvlr.der Ol Døm MI'
VIII' komm!'t ud I MIndrIttr. Ikn 'Slap

hilst
"
h

Ulykker Ikulde vi nu kunne undpa
I DInmark TePlln,etTIe, der 1al~ vt'Jtt
200 k" I"r Lyakopll"r, lier v.... r, hvor
hvilke Typer
Mlnt'me er anbralte,
der I"r Innndt. Min Cher brin't'r .m_
Udi, Tt'JIlln'l'r, der lII~ru IlIe
Typer ,,.øe Miner o, viRr, h'l'orledH
de Iklt Øde12ICeI. Derv~ ~rt'1 man
for el .tort forud,aaende Atbtolde herhlemme_ Det er en værdifuld elve.
-am VLI apart os for manle mykku.

O"

f'lIndel a( Tellnln't'tTlC Oll BtlØ,el ha.
ICon,en.
Arkitekt Franck, der t'r anut I Ter:n!enl 1"lelll/14nce DII1"lon Ol udfører
en Slllit hemmelig TJene,~, rorlod
Dllnmllrk I AUIlU.l 1040 Oll lod 1111 indrullere I den enllt'IBkc Hær, 110m hlln
tjente I I~ ADr, Her '(.'nntmlllk hDn
Speclalllkoler o, ,Ik derefter ovcr l
den nmerikllnlkc IIll'r.

mal'::

Donmult?

Danak Officer i den amerikanske Bær fortæller om
Jagten paa Planerne og Besøget hos Kongen.

d(lhol-

godt

I 1'. r .Ion: "'~lt
J ml ti Kon~~mt1

200 kg Ly,tryk ouer olle donslee Minefelter allcucrct
til Kongen af amerikansk Officer

g jkke
n

tllI~~nl

øer, der vil spare
dreder af enneskeliv

'J'yJI k (' m Cl
l'Id, Oll' tor

~t'nl',

h"r
,
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dl'h

Ting,

,

I tJlIt(~hnk r <;ko<hhor"l! OrD nygl(r. Fru.
tI' rll~r .(IH Arlchrlrt .... !tJU.r, d~"
m
~mtt1bn ~ S.}IJ~I {.. J<ll I Knlltflt (onle

K~

De ømt'rlkøruke OlJkereT lotogTø/l!td

r/ler Audl.."" ..n ILa. Kon/1tt1 Fro UttlUTt' til højre' .(', den doYllke ATkl.tl'kt
DørlIt Frønck. Colonel EdgroT MOTriI
Oll SI.'Tlleont KolLiet med ttI Drl ol de
vlatlaf' Dokumenter,

Overrasket over Kongens
Helbred og Humør
- Hvad ~""J(' Kongen?
- linn vor .lrnnlcnde venlig og fuld
ar Liv og lIumdr Vi ho\'de hØrt om
hanl Sygdom, mtn ble ... meiCl overraIk('t over, &(III lodt han SIla ud Han
VILr hvcrkt'n gammel ellt'r trllit at III
pall. T\'lI'rtlmnd ,·"te hlln .Ior lnlef'('tic tor Tl,Jtnlnll('rne OR tØrl(' ru Fongclsk "n Ill'niue Samtnle m~ min
Chef, h\'I m han MIIIl'dt' tn Række indgnlL"ndn Sl'IlrgllLTllLllt Kon,('n f .... rstod
nit trod .•
malll/t' h'kntskl' Ud\.l'1k,
Knn!:, n tukk"dt' min Ch<,r. tordl han
vl1r komm!'! I't'MIC>ell1lrt, og dutledco mcod
nt fOr\ft'It(l om Københnvn, Id"t haft
1>1_ I. \Ldtj\ltC' .Je.l hnahl'r, l .er Jror
godl otn,.
_ IIvnd .ker dcor I\\l mffi T,'mln,emt'·
_ Jr, I<PlLrit~ K.:m,,!'T< .Hvnd f'r
OntI't'u·., "llt Kun.en I\,lrrdl' .G.lA Ul
Gl'nt"ul GMtl med T"enln!lt'ml' H,'ll
Do Ikke k"n n II dl'! 1 D~Il', .. a brina
dM' ! Morlll'tl •. Krll~mlnbterlet hl"·

,,<'

,

TillægSbevillings.
Loven
København, Loniag
I Fo&:dingctfi "'ooro , Oa r If'emuttt
F.,ansmrrw.ter H. C. lIan.!tn FO~lal:c!
pm TilJ:r-~he\'t .n~lon:n for 1~4 --4"
fOr.!ll1get8 IJdgi14.er t... lIbt-r øg ILI
2.\.'i,4 M,Il, Kr. og det!! lndl:t-gh.'f I·
2~7,~ MiII Kr., h\'Orelte.r Ik-t r;..,mlrde
hudgctlerede Und~'N!ku,j lor Staten bli,er p..'UI 40,1'1 Mm Kr Til dl! al Ty~(r
ne w"ernerrode KommuntSto:rtI P.t:lfOrron_
de er dl'r bkvet ydel H)Zlp 111 HISIC'Jc
I .'\OOlllw-'lr.1liooen Irn:INt trWl undtr
Bl"~,:1:lte'sen Fortluu !Oo.ld, at .kr bln
\\lcl Hj~[l hl oc do..'f".lrtt'rt'd~ Fana rer.
Ill: m:," I;'olr~ dC'rlOf lor, ILt iktInt
U nJCff,løtlI'Jo:.l"i \' rhoml\l'd kom hl at
loregaa "d n.ndrro Kanalror

os:

l. Juli 1~4 1:'1\ S«l.tlmin~k'rlct
F mm"n'LLnltOlcri ... t Ttk\lul~< lil, al der
l l'fl IIJ:l'JflCh'Od l:oI~'\' ,1c~T\'1 rt S ...101'1 p.,., IO ,\till. Kr. llk'\I ,Jen &: fUl'de
1\1 ml\n Uoofr ('f1 t\"'l'ftfUl'1 n~a
~on Ikke kunck udh<t.tle lTndtt'$ ':~
nl'l \.u ilrlldl~'rhd SkaJkt1qul. tor al
Bch'h kun.k RU anJtt' ~,
11
\
,d(I der bk'v \ ,!fl ~ Ilt' ttl do: I unckr
01\1 ke .0\ rhe,dt ,\I
QJI;bf:\ r~t IIC'"M m,h::t>fl' -'\hl
t'r hk f~ IL\ \'(l
Kr om 'ti rK"lkn, ~ "'" I \. K
l:oI~\ t>ru~t hl '1lo.lkllb af ol ~l;,,",;~~~
Val\bu.raMf'<.1rtl'f fra S\C'ft~ ""
It~" lt1l<lre 1\('],.1'1 tik" "ri 1«1 t I
ht I lor .IIndn· BC'M'IIl',,"
\Id

R""..
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Eksplosionsulykke
i Vorupør.
Mændene legede med en
SpræogpalrOD.

J Vorupør skele i OBBf en al
liernes de triste Eksplosionsulykker, der
DrskeI- skyldes Menneskers Letsindighed.
sang Arbejdsmand Chr. Jeppesen, Va~v der
mpør, fandt forleden en Sprængpatron af den Slags, som Minører
bruger, naar de vil have en Mine
til al eksplodere. Han tog Patronen
erel hjem i sit Lyslhus, og i Gaar var
Io unge Brødre, Arbejdsmændene
kom~
Sil§:urd og Henry Morberg Madsen,
entyr.
henne for at se paa Patronen. De
Ild og
Jenge 'aad!, at det vilde være morsomt
It faa at faa den lil al eksplodere, og
~ for~ Sigurd Madsen
saUe en Tænd: sine
stik til den. Det virkede imidlertid
Elt se
e en

'-'

iaH op mod 2000 besøgende. Ud·
stillingen er aaben hver Dag, og
der foretages daglig Demonstrationer i Behaudlingen al SprængstoUer.
Spærret Bankkonto.

Blandt de P'llk, der hsr fsset deres
Bankkonti spærret er Jens Peter Chr,
Larsen, Thisted. VI er ikke klar over,
hvem vedkommende er, Han lIidder
ikke arresteret i Thisted,

Øsløs-Vesløs-Arup Sogner..d
holdt i Lørdags Møde. Udstykninger fra C, Mortensen, Amtoft,
til Købmand Carl Jensen, Amtoft,
og fra Th, Skovsled, AfIlP, til N,
Gade, Peggesund, anbefaledes,
-

Skolehaven ved Øsløs nordre

Skole bevilgedes 20 Kr., og Biblioteket i Tbisted 60 Kr til gratis
Børnebøger til Skolerne.
- Amtet meddelte, al der til·
kommer Kommunen 2800 Kr. af' .
Motorafgifterne for 1944-45.

ikke pas den , og han prøvede saa

Uæl- at slikke en antændt Lunte ind
fore- i P e tronen, der var hul. Herved
pa. kom han tilat ber.re Mokanismen,

I

I D RÆ T T EN

Sag og Patronen eksploderede i Haan- '-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
de df'fl pas ham . Han fik Haanden
Undgaa an ny Fiasko I
,tver,
.
Vi har modtaget dette indlæg:
Ime. slemt læderet og mister antagelig
Igte et Par Fingre. Han blev indlagt
Skal TAB.U. for lem te Gang
kke paa Thisted Sygehus,
møde M.B.U., vilde det være ret
fik
Broderen fik ved Eksplosionen og rimeligr, at del blevet Thybohold, lom tog Kampen op mod
~:: nogle Skrammer i Ansigtet og psa Mors, og ikke lom tidligere, at i I
'at Kroppen, mens ehr. Jeppesen ikke dot blot er Spillere Ira Thisted n
av· kom til Skade,
Omegn, der deltager.

:ter

En anden Ting er

le- Dødsfald.

,.r

:ke

JOI

at da der n

kun skal bruges elleve Spillere,
kan alle Klubber ikke komme i
Betragtning, men at det er de
samme Klubber og .amme Spillere
hverl Aor, og Resultalet et Neder·

En ung Thistedbo, Elektriker
Svend P e d e r s e n, Søn al aldøde
Vognmand A. Nielsen Pedersen
afgik I Morges ved Døden pa~
lig hver Gang t og der 888 sam·
Thisted Sygehus, 21 Aar gl.
';

i ....

'
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,r .. ·.·

d
"
s'
b
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!IOCJA/"-DI!MOII RA 1I.'N.
liRRer der POf.IIR om al venle If Jørgen Jenlell, Søn If Topetjent
mc:d 1l,,1 købe S'lIrlbiblioh, k, indlil K. K. )en.en, Nørrøpde Ø6, Thl.H~d,
der Il&n lau ordenIlIge Materialer l
•

Ilndbinden, '"dlil da ",il møn 2000 Oæsfer ved "Dea Ule,.le .
en OrdnUl,1( med Cenlrø/blb ·
Den IIIegile Udalillin" paa Holel
I
i This/ed, 1IIIIIedcø 1:11 Bi · .Phønis:- i Thisted er lIalurliRvil
JlOr Adgang iii grltis Qenlland lor 510r InletUle, og der
var Lørdag eUermiddlg 0R Send,"
iall op mod 2000 belØgende. Udstillingen er uben hver DIH. og
der lore tage. daglig Demonllrationer i BehøudHngen a' Spræng-

Vorupør.

Mændene legede med eø
Spræøgp.'roo.

1101ler.

Sp.rret Ø.nkkonto.

Blandl de P'llk. der haf faaet deres
I Voruper .kele i oa8t en af
Bankkonll ,pærret er Jena Peter Chr,
Iriø/e Eksplosionsulykker, der L'"en, Thl,'ed. VI er Ikke klar over,
.kyldes Mennesker. Letsindighed. hvem vedkommende er. Hen .Ildde,
sang Arbejdsmand Chr, Jeppesen, Vo- ikke arre,terel I Thisted,
do<
rupør, landl lorieden en Sprængpatron al den Slags, som Minører 8sles.Vesle•• Arup SOIDer••d
bold I i Lørd.gs Møde, Udstykbruger, nsar de vil have en Mine
lil al eksplodere. Han log Palronen ninger 'ra C, Morlensen, Amtoft,
III Købmand e.rl Jensen, Amloft,
hjem j øi' Lysthus, og i Gsar var og fra Th. Skovsled, Arup, Iii N.
Io u(JDe..;,.BIØdDl.. Arbc'dsmændene ODde, Peggesund, anbefaledes.
••~ ._-

• .....· ""'''' ........... '''' ..-dr

- --.atcnct den
Række med en Omtale af forskcl- ~ .kyldes Mer
eddeleløc, lige A'beldolor hold.
Man oang ArbeJds",an

ets Lokaler .lnlern&lIonole·, og 888 blev der
abegyndes Tid til et Par Timers Dans.
lædelig er
er Johan.
i den tid·
Skikkelig Thybo arr••teret
ed, og som
som Værnemager.
'n Maanedø
En ung, grundsolId Thybo er ltom

rupør, fa Ild
patron ol d
bruger, nsa
lil al ekBolo
•
hjem i lit

Eventyr paa Fyn.

ell algjort,
,kai oke
ejligheden
Pald blIve
aaledes at
til Politi·
Til Krimi ,
tiet bliver
g de laar
.riksbørg".

lad
ladeise til
IO Kr. for

orenlngen

t bevllge16.
I

fil Hjælp

gedes 250

meddelte,
af Børne·
00 Kr. fil
r I Bod·
.Arbejde
tteansæt·

to unRe BI
Sigurd og
men ud for et lidt sælsomt Eventyr.
Han er Landmand og har ved Flid og henne for
Sparaommellghed samlet sig lidt Penge tand l, at
Rammen med det gode Porma8l at taB al I.. d 1
ege~ Hjem. Han er bleven ~lft, og for- Sigurd
leden hævede han 12,000 Kr. af sine .tik !il de
Sparepenge og rejste til Fyn for at ae
ikke p.a
paB en Landejendom. Han boede en
Nat pOD et Hotel i Odense, Of,'! tilfæl- at Btikke
dfgvle blev der netop denne Nat fore- i Patronel
taget en Frihedskæmper-Razzia paa kom han
HoleIlet. Og.aa Thyboen fik ilin Sag og Patro
for, og da Prlhedskæmperne fandt de
dtn paa
mange Penge, var de straks Idar over,
at her var en Værnema{l.er af de slemme. slemt læ
I ArreBten med horn. Thyboen fon_gie et Par f
at forklare Situationen, men han er Ikke paa Thi
meget veltalende, og det, som han f111
Brode
Bagt, kunde Pynboerne ikke forstaa,
nogle S
BO. han blev uden Naade smællket Ind.
Det lykkedeB ham dog at loa Lov at Kroppe
sætte Blg I Porbindeise med Hjemstov· kom til
nen og dens Myndigheder, og elter
flere OageB Porløb og en hel Del Be· Dødstal
Bvær Blap han da løB igen. Men nu hor
I:n ~
han vistnol, betænkt Blg og vil III1,e Svend E
bo paa Pyn.
Vognm
afgik i
Thiste
Den
siden
han lil
a

roe

i Thisted.

Manl/e Gratulanter paa
Politistalloneo.

etJer fllf
blev h

ondt i
Hele Politistyrken mødte sam· lagdel
men med PolItIkontorets Personale han I
og mange andre op paa Politi· Hans
paa B
stationen
I
Oear
Pormlddags
for
en, Bod1•• "11 .......
Den
. . . ._ ~, -_~_.~~ _ _ _

& __

~

~

... uv.v. \

U1Us ....

* II ...

"".o1IU

u ..... .

-~-~ r--~-

Ilemotlogen lore Vises ved Indgangen.

....

....

Bestyrelsen.

Samtlige C. B.,

P. Andel
Telelan 28

Æld e

der ikke er til fast Vagttjeneste. møder
IOnsdag den 4. JIIII d. A. Kl. 19
pa. sædvanligt Sted (far.k) i civilt Toj 11ill:e istands-

r

og medbrin~ende hele den udleverede Lys, kan køt

Udrustning samt Tjen.slebog.
fl..

Depotlorvalteren.

.ptraks. Nær

eIr DS Mt
statsex

En
.Koner optaget af Politiet. Hvis Hundene
tlliver afhentet senest o. Juli. vil

seg8

l r sigtigbed
gstoffer.

firm

VorUltOr eks.
Gl'aJluter og

Skade.

at
ange Advllrs-

sig, og lige
lnylckel', del'
,else om som
hed, san er

ker, der Hdi:e
ldet, men af
;er bande rieliv fol' Fare.
i Gam- Forler hs:\'de to
;hr, Madsen

3igUl"d Madn, sammen
nge Menneundet nogle
tod og legeenes H j em.
1.nn terne til
lætte TId til
t.adan noge t
det gjorde

Granaten

lpr dpt lpi:_

e

ider

Kr.

for 30

Lfatte1j gt,

imod de far;e Ting, som

Side 3.

THISTED AMTSAVIS
Mandag den 2. Juli.
-- - - - -

E nt l'cprcnol' Hojc K r istensen fængslet til Aug us t. - Medinde·
havcren, Ingeniør E Iiksen, til Afhøring i Dag.

Entreprenør Hoje Kr istensen,
HUl"UP, var i Lordags fremstillet
i et lukket Retsmode i Vestervig
og fængs ledes til 1. August.
I Dag er Fi.rmaets Medindehaver, Ingeniør Eriksen, Torp, til
Afhoring om Firmaets Forhold
til VærnemagtsRl'bejderne, efter
at del' hos ham har været foretaget en H usundersogelse i Gaar .
Firmaets Kontor i Hu r up var i

Bibliotekssagen i Tømmerby
Der er indsamlet 2500 Kr.
til Starten.
Biblioteksudvalget for Tømmerby-Lild var i Lordags samlet
til et .Mode, hvor Formanden,

A..

T ........

co

I _ ... 1.

......,.1..........

n+

L ørdags lukket, men er nu atter
aabnet, og alt vedrørende Fir- \
maets civile Arbej de i Brunkulslejer og P&1. Byggepladser gaar
uf orandr et.
Efter hvad der forlyder drejer
de Al'bej der for Værnemagten ,
som F irmaet under Besættelsen
h ar udført, sig om ca. 30 Mil!.
Kr.) hvor af ca. 12 :Mlll. Kr. fal·
der paa Arbejder i A gger,

-

I

Butikslukningen i Lørdags
i Thisted.
Ogsaa Handelsstanden var i Al·
mindeligh ed imod den. men man
ment e at maaUe f olge en Hen-

•A I \
ALLE BOR SE

DEN
ILLEGALE
Udstilling
paa Hotel .,Phøni1" i Thiateå-

aaben til og med
daglig KLlI 21_

stilling.

I
I Anledning af Bemærkningerne
,.j",. •
.lede BuT

n

Q

l

P

1\':\

Sogneraad paa Udfiugl.

.

.
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G ""N'·. \'"r , 81'1'1., II, me l> hv"r
lJ"n~kH"C u:Ulklw,l" "" h"v,l~ HI",

""'1/,,1 nlcrt- lO r HpUlN 1 2. ll nl"I,·".

"-Qu r'OmU'-"M n~nl1a,~~m,

.

nO"II<'II bl ,· ... Al",rkt h ~ld~L I>lU<dc
vcd
~
...
IRn forlod

A"",,,"," " 0" ""

Idl1elaJ'n rh ".

,

natio

I stø
ul"IlCHII".

!:lom
do

'1

\'1 ogI:\L Urll te

I

~om

Sug.
1,,og IUIVdc
mr,;"d ikke
skonne
August
, Hig!!, Nun havi Dag

'"'.,. . rOI·

hllr Lov

til

...
og

AI'-

,dBetyd.,,, befriet
Mnade,

OmLund,
~l.
18

nt Mod-

Side ft).

paa .Ashøie.
Stærk Hyldest til Frihedskæmperne og deres Leder.
Thln IlLore rllltional<l Folkd<!st
[lUfI Allhoje l Gnnl' blev det IltnrAtu Fol kc 9!.ævlle, der hal' "æret
nfh oldt j S yd t hy _ skont Regnen
ved Middagstld, da Folk 8kuld ll uf
Sted tfl Madet. strumlllede ned,
og de\. 11M truede ud og dn ogSllll blev til mel'e lleJfTI und(!r Modet, en Overgang under Amt.mund Bgcdorfe Tale Rlla vold-

lederen Ktl.p\.njn Ejby Nielllefl og
de øvrige Ledere. lal\. vnr der 000
Fr'ibCdHkuorn»(!re, rn/ULgti lU dem
var fro Mors og ligelIOm dem Ira
N(lIuthy, vnr de kommen I Rutebiler og LlIstvogne, Det vllr MonilllCclI nt der akuldo hllVI! del\.o.get. CII • .1000 Frihl'tlekæmpcrc l
Paraden, men Vanskelighederne
\ ved at IIkurre Kuret.ojer. var medvirkende Ul, I\t Deltagelsen lJlcv
noget mindre.

somt, ut Talen mlla~l.e afbryde ll.
Der lIlunledes 4- 6000 Menne- \
sker paa l<'estpladsen mellem !
Hojene. Bortset fra den Afllpu;rJ'ing der var f 01'/\11 Tulel'sloklll.
vllr den store l'llIdll tæt bcsnt med
MenllQsker, hvorllf mangl! VIU'
kommen langvejs Ira. Trodll Regnen holdt Folk troligt ud, til det
sidsto, og under Christmru; MDIlerK Tale brød Solen iovrigt igennem igen,
Udenrlpnunisler
Christmus
MDller blev modtaget med st.ærkt
Bifald da hun viste sig pun Plndsen, en tydelig VelkomsJ. Ira et
bredt Udsnit lU Egnens Befolknlng l.ir den Mund, der under Be8ættelscII gjorde det S101'1I1o Arbejde for Dllrunurks Sag.
l<'rihcdsklempeme Irn Thisted
Amt, der hRvde samlet sig pAU en
Mark Nord for Plantagen, mnrcherede durdlct undcr BifIIld
Ind PIUl Plntll\en med MUl\lkken l
ftllldl\en. eftcr IIl'n fulgte Amls-

VelkollHilen,
I!;(ter "Frihedssu.ngen" bod
Formanden 101' den mdl.tydende
J(oluit6,
KreditforeningsrepncscntHllt Aage J e n s e n, Hurup,
velkonunen, ul den tusindtallige
Skure, en særlig Velkomst mUlede hlUl til Frihedskæmperne og
Dagens Tnlerc, Udenrigsminister
Chl'istmas Meller og AmtuuLnd
Egedort.
Det hnvde været el Ønske fra
Egnens Befolkning n.t mødes med
EgnelUl l?rihedsklCmjJerc til et
8I\adnnt S\..ævne og at det. hllvde
TIIRlutning. bekneftede den slore
Forsamhng der vnr nlodt op, Det
glæder 08 at hylde Jer ror den
'store Indsats l hlU' gjort for vort
Laud, I en Tid 11\"01' det. \'Rr f!ll'ligt, og i mnnge Hjem hRf man
v!Cret ulrygge TU\&I' MRnd eller
Søu mllRlle ud t.ll deres fllrlige
Hverv, for illJI'Cn IIIU' i T\'h'l om
hvad Skll'bne der ventede dem om

aneBibel
sorl Hest. og
>nlJ den. hn'i"de
!:l 3!U\d. Og jeg

Rast midi
Yæsmu"r. som
Hn'd€' for en
il Byg for en
fi'J1

rige.ns .Foltre.
komtncl" Dyrlier. at Le\"rationerede,

·oner. og- saa
!. nod\"endig_
~ at et MaaJ
lende Priser.
li lig en Krondelige Dag.
l Arbejderne
.er en Denar
;tydeligt. nl
es, at Dyr, el allernod_
,hold er en

,

le. og Daa!"
le om Guds
nævner han,
!rd. Hunger,
Hungersen

saadan

'rud for det
Evangeliets
este virke-

• der gnar
gribe Guds
"g lede til
•
8. Tro mig,
der faar
v os i Dag
14lkkc, for
rettede.

It

jUmesteren
gode Fordet daglige

GrænseløS U10rsigtighed

med Sprængstoffer.

U~

.llenne:s.ke.r i "o.rupOr eksJ)~e.nte.rer med Gran.'\te.r og
kOlUnte.r til Skudt;

Det

(tr

&"ans.ke ufatteligt,

Har

at

lige meget hvor Dl8.D.ge Ad\'nl-s_
ler, der inmls.'\"ttes imod de farlige S~toff)-Idte Ting, som
lYskerne eflerlnder sig, og lige

meget h\'or n~ 'ulYkker, del'

fremRonunel' Meddelelse om g,"lUl
Folge af Uforsigtighed, sna er

der alIigEl\-e1 Mennesker. der ikke
kan hOlde sig i

Skindet~

men af

Nysgerl"ighed udsætter bande deres eget og andres Lh- for Fare.
Saaledes skete det i Gnl\!' Formiddags i Voru1Xlr. Her hM de to
Sonner

af

.Mads Chr. Mndsen

(Styrmand). nemlig Sigurd :lIadsen og HeruT Madsen, sammen
med et Pal' andre 1I11ge Mennesker fra Vorupor fundet nogle
Granater, som man stod og l~ge
de med ved Brodrenes Hjem.

Man ,-ilde bringe Granaterne tn
at eksplodere ved at sæ-tte TId til
et Stykke
Ledning. Saadan noget
•
•
skal jo gaa galt, og det gjorde
det naturHgvis ogsaa. Granaten
eksploderede midt under det letsindige Ekspedruent" og ved
Sprængningen fik Sigurd .Madsen
tre Fingre paa den ene Harold
revet fuJdsbendig af, medens
Henry :Madsen fik nogle &.ar i

Ansigtet, særlig paa Næs.en, men
dog ikke af alvorlig Karakter. ne
andre letsindige unge Men~e
sker slap mærkelig nok uskaate
fra det.
.
Sigurd Madsen val' imidlertid
saa medtaget, at han l ~alc~s
Ambulance mantte fores til Thisted og indlægges pa.a S~'gehuset.

Dyr til Dyrskuet
i Thisted.

at
~get

'inj

De tyske Haandlangere
for Retten i Thisted.
Rets mød e t I LordttgM.
l,.,rdMf Fonnidd~R' ro'·8.ilt~3
n15tilIJnKt'" nI fY.!Ikl'rhaand.
~~,'rnf' \'I!'d I:e!tcn i Thial(od
j.,I.II"J

."

Lnnd.~ro.·tllSllIlI..rcr T,·rklld_

10m F,lrs\Hf't'l"

mC\-

iJ,.I..e

~purg l ,

Gerha.rd A n rl e 1':1 C II til:ltlxl
t hll,-e , ...ret tYlk Brnndmand
JUUl Vddllllllelse I TY!lklllnd_
jI3n h.wJ,' ikkt' forkl.Al'('t om det
I r..r1'tc Rl'tsmode. Iordi han
J.;e ,'ar bll'\x·t :spurgt I lian fa·ng-ll.

:r.

i"·

J~-dr~ til 1.

Ausrust.
P. Chr, ~I R d il t' n ogo Gunnar
Sko'-Sfllard 1\ I (' I s (' n fWIlg"SIr.dI'S

Truse'sb r('\' led en Fe)lt~e.lsc_
P. Chr. Vllh. Deilo\' J c n s c II
fik forelagt et Brev hwn i hall
trUede Skatter.u~dsIol"ll1and Ch r,
hersen til .'l.t udlevere SOO Kr.
Jllod elltlrs at blive meldt til Værnemn.gt.en. J ensen hlcydede, n t
det drejede sig om en '-tisfo!'siaaclse, men han fængsledes til
l . August.
Det srunme .'~ kete med Axel
Ths. Chris ten se n, der har
,,-æret Mnrine"æg'ter, Otto Bernh _
}fad sen, J ens Bodenhoff,
Frantz H li. 11 S em, Al1le JlIcob
Chr J e n oS e n, Eig1.l Rimer Toft
And e r s en og Hans Bel' iels e n, d e r to Gange "ar ansat i
Fliegerhorst og var bevæbnet .
men erklærede, at han jkke k und e tænke Sig, a t han \'ild e h nv(!'
skudt, hvis ha n vm' blevet angre·

j

FrederIcia. h,'or han h avde op-

traruit voldsom.

Lidt efter

\".'1.1'

den paagældendeFuldmægbg blevet afhentet til Afhøring hos
Tyskerne, .som sagde, at det. var
Bech Jorgensen, der havde anmeldt hanl, men han hævdede, at
det var Tyskerne, der havde forlangt at faa at vide, h\'onol' han

FOr"llv,

\'iI 1)0 nm>l·II",... K,'n-

ddfkonl
l' - Jn, h\'II<1 ml'lllOr 0..'1
,"'or,."•• Ul'l \!r )0 ikk\· nUK, d"r

IJtiBk into.·t\·b('I'flt,
In..,n hallll
IIj\!m \at' fuldt af HiII!'dcr af
l IiU,·r. Goring oln linn indrull1'
m«l ..... at d"'r kum m/UIKe TY.k.., .....
1 hatl:t Jlj['lll. oJ:" Ilt d!.'r hJt:'\· holtlt
F['sl('r mtod Pigl'r for d ... m Til
PohtinlJlpol"ten hu\"de han rorkia.
1'l't 1\l have tjent 100 Kr. !Jrn 01\gen hol'! Tyskenl .... I11l'O IIU h.\.\.
dl.>de 11/\11. at d('t kun \,'\1" dl'n

l'r Ilrl'\'Ølerct, (.IR' jf'K h'ivl"r fJm,

&>drngerISllg mod
hnm I ),Uddelfurt hu\"dt> hml
t.ruet l'olitJfuldnucgllgen med. /It
Jmn nok sk uJde fml l!run PM
Under

l'n

hum, og undet' Opholdet l Al't~
sten sendte h nn fl ere Gange Bud
ener TyskcI·ne. Under e n j.'ogl.'(I.
forretmng ha\'de han t r uet Don;mel'fuldmægtlg'en og en Sagforet'
og ll.W.beranbt Sig. III han 5lo1
under tysk Be5kyttelse ; men
Bech Jorgensens Hukommelse
vnt' meget svag JUUl. disse P un k.
Ulr.
Til Avlsbruger Martm Nielsen,
ThIsted Mnrk, h nvde h a n s.'l.g1., at
han tilhorte Tys kel1le. SRU hnn
muntte gerne fæl'des pau hans
)1urker og undersoge dem for

KrigsmaterieJ, men det hus kede
han ikke.

Derimod havde h nn
m oret s ig med at Skyde til ~Ian ls

Kronborg PJnnlnge.
- lIan fængsledes til 1. August, og det samme s kete med
Chrjstensen.
j

bet.
Hitler og Goring .,smJkkede'·
Hjemmet.
L. Chr. Bech JOl' gell s en
fik forelagt en Sag, hvor han val'
bIe\'et vist ud fra Poli tikontOl'et

I~Lll 0..,n.·5 Vru"\. Gu_a ml'd U,'m,
De t'r r'l·n.-.o]('t til I Aup.l.
1'- _ JnJllt'1I H('l IIKaJ "' .. 're H"l!

Jkk~ fik d('t. hnn IIkuld .. hent!'
pan. P"litikontot\'t.
Han JU{'\-dedc ikke at være 110-

dl\gll~ Oml\Octning_

ligt!led...s ul l , A ugtl!'lt

har Jkko 50lat 10 Tdr. ~n .. r
- 0i' .... v ar det Ikke ell.I'Ui' Ul
Ty~kpl"l1", nwn til llntr"-"'m.'
n..,mm J"K VII ikkn høn' ",('n'

indigneret Herre.
Henning Poulsen Ve s t e 1'g n n r d hævdede Ikke at. have
været Tolk ved Værnemagten,
roen ved en Entreprenor I S tenbjerg, og beklagede sig over, at
han simIde være fll'l'e steret., naa r
to andre Tolke var pM fri Fod.
lIan var i det hele tagot roe·
get ophidset og hævdede, a t del
val' uretfærdigt, at hun skulde
Sidde 3 Maaueder for ingenting.
Pfm.: De "cd ikke, om De iklce
skal sidde flere AnI' l
P.: Det el' menhlgslos ti hvem

--

Ekspe itr e
Til Medhjælp ved Ekspedition og i Renseriet søges en ung
Dame til 1. August. Ikke under 20 Aar. Lon 200 Kr. rodl.

...~tRNE'-9 ST"~~

TE4EFON 74 THISTED

ul Bt! rnnr nOKl'" ud IIf d,.. t_
P Mrn jl'g 1IIlIlell\!l'l'r nlllR' ....
\'d ,

Anglv"rirt om Iw-nunftl.
J r,hL K j lOl d «A hrd r" rka

l"Pde

()Il1

l~nl.i"Ar!..

r('n,

var FIlurhøj. d('r havdl'! t ... JI'Yh'1l
Ilt uk- om Ikoll1

""'fI_

n"mm. IIvllk~n Int,o, ...·1I.N hav.
dl' IUUl i III !oMa·II" eh ,t 1
K_- Ilrln rrwnv- J~t'1.on' n Vhr
untlrlmK.·t ty"k K'mtr"l. "K d.·t

ayntt. h"" Vllr !orwtdhrt_
Domm, OM' 1J.r:, følw tI"t IilJm
Df·r,'. PIl"t nt IJ\dto d"l ICIf,I\ vId.
0.' til Ty.llf'rn('
K livia 'fYII'Wrll+l 1111.\111" foo"t
Ilt "i,\". nt j"K v!d!ltt· rI,.t U,'''n at

!ortl, U.' .h,t. 1111\111"

Olll.llnng nu'd :-; tikk~re.
Pl.'ler r,. II k I J ti s e n fik rure
holdt Ilt hll\'" hnH OmglUlg mc-d
to IIkVltI\!rl,'<IE' St,kk{,n!. en Politi.
I~tjent og ['n Tjl'IIer, og at han'
\1L'ret uhyn' t~·5k,..,nhg. nu:n det

a t dl1

AMTBA.VJ.
~ ct.e. z.. J.u.

TIllSTED

)('J{

falWt ,-t

l:frimt KlInid

i.)lJmm : Nu fnAr IIc d"lllm",

\"('11 Ha,l De lo'nurhn) ..m ,-n 1,\·
øl,' over lll'lIzin,-II'?

Cbristmas
la\8.
(Yo l"ti. t

fra

-df,1).

"I.&n~ ,

" II I ' _W:n
cl .. "",Im<!d.. S\.yrker udfftrtto
AJ"btojde , !W[JI altnld .. udf.~

"",m I!lle,.. villie .. ~fi: blevet
fert ml.'(\ lJ,o,mher, ,-ed
"'" af J-l}7'il rf'

VI va r ~v med!
J<.. Dpl klLn wodt Vll're. J/'g
Op: d' ''' h.-dstl! f r . at da vi
an..-n'red,· d/'n lil Aml'mla I Fre- fri, kunde vi • " '-, ret. Ti mo
Ikk .. '·... r Frihed "'lm fOtI
It.ll\"dede hltn ikke nt have "'a:I"Ct. derlkBKud(',
l)Qmm_ ~ Fik De ('n Belønning gave f;')r"·Tf~t. af de
lim~
hvortil D o m m lX'mll'rkedo, aL
J<.: !\eJ . det var der Ikke Tale undE'rvurdtorer Ikkfo. h vad
dd vttr der jo ikke IIII.Il man~,
Lande ud.r..-tt.ede tor (Ja,
om.
der ...·ar l::r:nKt're
lands Ua:re, Jtoyal Ai r
- !fnn fu: ngslcde!l t.11 1 Au' for den?
Domm.: Havde Faurllo) Ikke Amenka.a k()\n.. a1e
gust lilhgt.:mcd Hans Jørgen
betAd for &jren .• len ,,-j.
C h rl!ltellllen, der vnr 1\1an- t.1l;lIkt flig Ilt skulle have del'?
Egon Toft A 1\ d e rso n. Tuge NllJ l sen og ErIk
ehl" HlInsen.
nevægter.

K.: lian nævnte det Ikke over·
for mig, Hvordan skuJde vi opaa
f M BeJonning?
Domm __ Naah, det var da en

at ..ige. at vi ..elv var med
skabe dem.

læren vi sh\
al den onde

Slags Stlkk~rvirklKlmhcd. Er De
Du Ty~k eme uddelte Kln.
" Bubi" M o b l U s oplyslC! al Nazist'
K.: JII, nf Overbevismng.
have overværet ct Forhør paa
Hvad bliver da
D.:
Er
De
klar
over.
at De var
Teknisk Sko!\!, da. Ki oskejer Max
drdge af den onde 'Ild'?
galt.
afmarcheret?
H nns en h avde fnae t Klo af Sik·
For det første . at vi
K. - Ikke Idemlf·ssigt.
kcrhedspolillels Ledet'. Jung. og
Domm.: De har i h\'(~rt F ald unden, al vi aldng
to F eltgendanne r.
oo('L'\.gt del godt. for Dem selv. en 9. April i Danmark.
Domm .: H vordan f oregik det
N u bliver De yderligere fængslet fald}
og h vo rfo r ?
Det andet er, at det
t t! 1 . August. Forovngt har Dc
M.: Det Vfl l' med Kn ytnævel' I
ogsaa sagt til F ru Bech J orgen. hold, det Samarbejde.
A nsigtet , fordi han ikke vilde
sen kort for A potheker Kierulff mensveJsning af alle
tilstaa.
folkningen , som har
blev anholdt. at d elte vilde ske.
Domm.; De faar jo en noget
K.: Det tror Jeg Ikke. Jeg har nem disse Aar, del er
pænere B ehandling her i Retten t
kun sagt. a t han havde illegale skal lele videre,
Endvidere tils tod b an at have
:;.aa skal føres ind i
Blade hggende.
været 'folk, d a J ohs. Abildgrul1'd
Naar "j de rfor
Domm.: H vor Vidste De det
Jacobsen blev afhart , og han
saa siger \'1:
f
ra?
h avd e pna Chefens Ordre sagt,
holdene san forme
K. , Det havde jeg hort.
a t Jacobsen gj orde bedst i a t gGD amm .: Og som tyskansat "ar fonne Sig fremo\'er,
re rent Bord _
at indrette 0$ ,
De interesseret l nt ramme DeDomm ,: Det Illa der JO en Tru·
res Landsmænd og fan dem an- tiden'
sel bagved.
holdt '
1\[, : Det kan m an godt sige
De u ta.'\lmodil!:e
K. -_ D et va r ikke pænt sagt af
L ig e ledes h avde han yæ ret Tolk,
h, or1~es det
D ommeren .
dn KnJ Smed Clll'lsiensen ble"
heller ikke
Dorom.;
Det
var
afhort, men han havde Ikke f anet
l mange
pæn
t
g
jor
t
af
Dem'
Klo, f ol' del VDl' der ikke Gru nd
nlleredl! so!

~:

til!

glenun~ r et eller

D.: Hvorfor jkke"
:;\L : lIan forklarede, h\ ad han
hnvde gjoIt, nemlig jaget en heruset. Pige, der gik med Soldater,
hjem.
_ lIan fængsledes t ilL Au·

p ohl1kom misl'rer Steen H. Clau·
.
København. \:1' kon8t llu~~t
lien.
- K IdId..l

"lom p o1illlnes t ~ r I o mg.
p oh limelit cr n. Thalbltxcr h ar fRa.·
e t b cvih::ct Afsked pau Grund af
s , -hrt c nd(' Ilelbretl.
,n

•

gust.

Dlmsk Arbejdsfælles.<:;ka.b anviste
tysk Arbejde.
Nic. Ir i II c r II p forklarede,

v,cgter.

_
&'Ust.

uhy~h~

er <lgslUl
mot1~ge og

l..'\d mig I!ge
OlU '

•
•

nt. hun i 3 Aul' var Pol!\enmgcr i
Kiel. Bnn ,"al' Medlem af Naz is tpartiet, og do. han kom hjem lil
Thisted i 19:ta, fik hnn gennem
det. nmm~tiske J)a.n:-lk Arbcjd$fællessknb anvist Pinds som :;\lnl'in€,'

vende tilbage t.il
hold (lg Former

Varmgalvanisering

Th:!r er
der SIden
syne;;,
•

~t

".--5.

a.t Jet

n ok i Danma:rk.
sk!'!" noget.
Jeg- syn So

get J.t

en·
~ t andN
TIe!.," n htn
f \:t"{'

~

1

lInn f:cng!\ledt' !I tIl 1. Au· \

t ,.,

øde paa
ldledede
saa nymsnden,
! n s e n,
. Pens.

o m a 8-

dst}rer.
manden
at der
10mark.
nde om
-dlfulde
Landsel som
Iii.
'er var
~es at
j,
der
, fsaet
ranisaredsen
erkede
~shøje,

pmhed
u ikke
8
~t,

e n,
der

vurut:llIl";o,,un. '"''' ......
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Rationeringsmærker stlaøref.
Pru Elna J e n s e n, Drøgsbækvej 9 Thisted, har til Krlminalpo"fi~t anmeldt, at hun i Oaar er
bleven Irastlaalet et al de nye Ark
Rationeringsmærker.

Tysk Minør dræbt.
Tre andre blev haardf
kvæstede i Hansted.
Oplagningell af Landminer er
nu i Gang flere Steder her paa
Egnen, og i Gaar Eftermiddag
skete i Hanated en ny alvorlig
Ulykke under dette Arhejde. Ved
en Eksplosion i Hansted By blev
en lysk Minør dræbt, m~nB tre
andre i haardl kvæstet Tilslar:d
blev ført til Thisted Sygehus i

Kløv, "lev torleden Nul trø n008e- Sogner
huset sllaalcl 15 Kyl/lnller.
mod el
spille.
Kontordame 8i~tet for Stikkeri. 1181( A
KontorlsI Prk. Elly S 0 g a a r d, op pal
der stsmmer frs Vsndel, og .om
har værel ansat paa ellyak Kontor
ved Aggersund, er bleven anholdt
i Vejle og ført til Thisted, og hun
skal antagelig vide e til Pjerrltalev
Arrest. Hun var forlovet med den
tyske Kommandant i Aggersunll
og sigtes lor AngiverI.

Sirenerne forsvinder.
Ha,
I Thisted bar man nu paabegyndl
II
NedtagnIngen af Luftværnssirener
ne, og disse Uhyrer vil heller ikke •
blive savnet.
Thlsted-Idrætsugens Bortlodning.

Gevinsterne ved Idrætsugen I Tbiated
PaIcks Ambulanctr
er vundet af føli1;ende: ,De køber ~i
I db d t
•..
' betaler': Købm.nd P. kalk, 'kaarup.
n ru S yver! t Skinnerup.
Kakkelbord : Chr. GrBn"lær, Spemng.·
Hos Odr. P. Knakkergaard J=n. Herrebenklæder: Købmond N ellen. Nr.
sen j Sk.innerup kravlede en Tyv Alle. DameundertøJ: Pru Niel •• n, Alle,
Natten til Søndall ind 2ennem t øtræde. Manchet.klo. te:.:....

as A8højo,

ra/(;K~

J ..... .... ....... . . . . . ,. ..... . . .. ..

I\U' IJ IIIII """ . 1 ,

~

Irksomhed
ndnu Ikke Indbrudstyveri i Sklnncrup.
Hos Odr. P. Klll1kkcrgaard J~I1'
d e r s e n sen I Sklnllcrup krøvlcde en Tyv
kabel, de; Natlen III Søndng ind gennem cl
Kr. Der aabenlalaaendc Vindue og slJal ct
a 316 Kr. Jakkesæl, en Ovcrfrakke og cn
lia ler fasl. ManchelskJorle m. m.
B Slavers·

III Sekre·

, Hurup.
valgtes

Høj' e
Inl/cnlør Erich , en anholdtes
IOaar.

ren med
m Sup
fngenlør K. W. E r I c Il 8 e n,
l/Ballonen Thislcd, der gennem en Aarrrekko
~~~t~, ::: har været Medindehaver ar Plrmaet
~er Nør- P. Høje Kristensen, Hurup, var I
Our III Alhørlng hos Overbetjent
~ Oplys· Panum, der lor Tiden Ioler Tjene~8r god Bte I Hurup, o~ ijom ledl:r Underloldt op.
I
IT
jand fra søge sen
yskeraagernc. Det er
lucIlIed. nalurJlgvls et megct stort Arbejde
al undersøge Høje Kristensens
,
Ile, al Porhotrl, fdet han j Besættelses.
Ide lovel ~arene har udlørl Arbejder lor
hedeen! ryskerne for uhyre Belø b, lor.
Ii!~~~~~ tnel1l1l~l omkrln/( 30 MJlI. Kr.
Afhøringen I Oasr endlo mod
"_Ile, al al Ingeniør erfchacn blev anhnld;
! r gernfl
nd lom
:n.yn fil
, n_Rt,

Alt Sal af

ifts

~

"

- - -- .,

bOI"'ur': ({øbmr",d P. Rull. Sllaorup,

Koltlwllmrd: Cll r. Orøflhlrer,

Spurrlng.

tlorrOlwnl(!I';d,'r: Købmand NlolHon, Nr.

Allb. OmnollJlrhorløl: Pru NIelHen, Alia·
"t",:da. Mu"cholaklollc: Arne BI.·
Itllllrd, VCH fonlfldo. Clf.(lIretlernc:

ElJ(fI

Cllrl.rollo,""", 80nllole.

Allierede SoidIllerS Relalints.
midler.
Thisted Handelsstandsforening
beder os pau given Poran lednlng
oplyse, al aJle Handlende er pllg·
liRe at mOC1l8f.! C de ~ ær lige dUl10kc
Pengesc~ler, der er udstedl III
~Jl lcredc Solc1aler, ligesom dis se
har Lov at betale med danske
Et al
Penge. Derimod sklll man tkke
modtago udenlandske Penge eller dagygru
udenlandske Checks,
elter en
- cialmini
under E
billigelsI

Alle bør se
den illegale Udstilling
'
I Ph ønlx".
paa HOt e"

'Ul

li~e~ol11

lil at ne
I'olkctin

a I BorR'

Anbun til og lIlod On,daJ(, I I d ('
dallllg Kl. \ol -III.
len
h811 ha

"edsa

Varer

110n

der Ur

lvI' s n
ops! øg

a

ng

tIl for tre
age
Undersøgelser foretages. og for
smil den ta fe t S u II undgllll enhver RISIkO lor al
grundet paa de nye Bestemmelser. Le
ende
I Dllnmark og bln ,tu de komme I PorbindeIse
ira 1. Juli, har saa vidtrlEkk
Be'
Branc.he. vil vore Forretninger 15t
den TIdbl.dea med Hø e Kristensen, blev h an
er.Verden
Hall Ipegede
lukke Indtil "'der
UdvIklingen I de ,eoere overført t I Arresten I Thisted.
ført til, at næsten alle Sagen behanales dog stadig udeC. V. Henningsen,
stur bag de Krllv, lukkende af Mync.ighederne i
Guldsmed . St. Torv
raflel hidtil ~8r ført HuruP politikreds og endnu kan
e
Marius
S,rens
delte Ita
'Idedet
VI ma
Orund det ikke sIges,
.
'.
.
sloJfe,
men
hVilke
SIgtelser
der
atle
Guldsmed. Lille T<
os lil at gaa lod vil blive rejst.
de med andre Partier.
der nu var til at Skal Peniene udbetales?
. i Arbejderbevæ.gel.
Entreprenør Boy!en af Firmaet l
, ..forsømmes.
m.og. V",k'Ikke
Tiden Boy". og O.,go, do< "dd"
.
-HJ ..lpen til del suttende HoUand
Paa Fredag vil i Thisted 30
af der ikke vilde blive a:resteret I HOlstebro, har taaet
obyrdes Sfagsmaal.
SIU Formue beslaglagt, og forleden Damer og paa Landet en Mængde
sluttede med Sangen "I afsagde Retten Kende.Ise om, at Frihedskæmpere foretage Husind·

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::~
\\

er jeg født"

en Forretningsmand l Holstebro,
.
der
havde
1785
Kr.
til
Gode
ved
Boysen, skulde have disse Penge. samling til fordel lor Holland,
Denne Kendelse appellerede An- . hvor Masser al Menaesker truei
klageren, og nu bliver det Lands- af Hungerdøden. Sparekassen tor
retten, der s~al afgøre, hvem Thisted Amt har bevilget \000 Kr.
M. Poulsen, Thisted, til
.
og !\ere andre lnsttutioner 'Il! yde
Ghr. Pedersen, KOfSØ, Pengene skal ttlbøre
Bidrag.
Kr., Vurd"ringsøum

te Skøder.

Chr. Madsen, ThiM. Poul!e14 Thisted,
2,2.50

Kr.,

Vurderingssum

Ny Venstrekandidat i Thistedkredsen.

Ubudne Gæster i Redskabsbuset •
Tbistedkredsens Venstreloreniog

. Jens Chritfensen, Hund- bar opstillet Konsulent H. DamsN. Vestergaard, Sp ajl s, gaard, Ver;ter Skjernioge, som
/Jfft) Kr. plus LØ1!øre 22.000 Kredsens Folketingskandidat ard
ved
ngssum 16,300 Kr.
det kommende Va g. Damsga
,

~r.

~r J. Chr. NIelsen,

pisker Marinus M i k k e \ s e [I
I Lyngs har anmeldt \il politiet i
Hurup. at Hængelaasen ph hans
Redskabshus et b\even brudt op.
~aavidt det kan ses. er der dog
\ntet stia a1et .

Skjold- der stammer fra Østerild, var i
'Qtbøl Fuglsang, Skjoldborg, 1940
43
Polketingsmand
for
:I Kr. lkke særsk. vurd.
Svendborg Amt som Stedfortræder
fæO~!5liogskeDdelser
forleDles.
.1ityrerinde Prk. ElvIra Jen- for afdøde Polketlngsmand A. C.
I Retten i Vestervig fremst ne!, til Murererbm. P. Nør- . Duborg.
ten.en, Thisted, Købesum H Siden 925 har Kr. Fuglsang de i Gear nogle el de Irre terede
r -_ ..I. _ UtU P, været Venstres Kandidai
ner LudVig Larsea

det kommende
Redska
der stammer Ira
erlld, var I Saavidt det kaD ses, er der dog
SkJold- J940 43 Polkellnglmand for intet stlaalet.
SkjoldborR, Svendborg Aml som Stedfortræder
. vurd.
for aldøde PolkelIngsmand A. C.
Fængslingskendelser lori_le&.
ElvIra Jen- Duborg.
I Retlen i Vestervig
P. NørSiden 1925 bar Kr. Puglsang,
Købesum Hurup, været Venstres Kandidat des i Gear nogle af de arresterede
Kr.
i denne Kreds, bvor Venstre indtil Personer. Ludvig Larsen og Orta
til Kom- 1985 bavde et Kredsmandat.
Nielsen, Købenbavn,
Pæn~s
Thisted,
\ingen forlænget til 16. Juli, Hoelgaard, Uglev, Holger Andersen,
Sklb.fererekeamen
Tin/{er ved Svendborg Navigationsskole Odby, og Sv. Aage Jensen, OddeKøb
sund,
til
9.
Juli
og
Læge
Lenbrocb,
beøtaaet af P. K. Web e r - H a n s e n,
Hurup. til 1. August.
har
Kr. plus Thisted.
hvor
7100
Homl
Værnemageren fondet.
&tur
for Enkeude..
Kriminalbetjent Bubl, Struer, har
By, Vur- i Vejle fundet en større Værnemager, H o I m J e n s e n fra Hummea
lum, som drev stort Kørselskontor
Idr_tsuge I R.......
for Tyskerne, og som har tilstaaet
s/g skyldig i Sortbørshandel. ulovRæhr Boldklub afholder i Dage- som
ligt Salg af Svin til Tyskerne samt ne 1. 8. J~ en Idrætsuge med
til Hæleri I Hurup. Han er ført til
forskellige Arrangementer. I Aftes
Købesum Lemvig Arrest.
spilledes en Podboldkamp
Kr.
Ræhr og Soldaterne fra H.osted.
til J. Chr.
Kyllioge'yveri
i
Kløv.
Det blev en Sejr til Soldaterne
Kr.,
paa
5
2.
OnSdag
Aften
yil
der
Hos Jens Nystrup Christensen,
Kløv, blev forleden Nat 'ra Hønse- finde en fornøjelig Kamp Sted,
Sogneraad og SkOlekommission
huset sllaalel J 5 Kyllinger.
mod et Borgerbold. Predat
bækspilles Oprykningskampe
lAf..
22,000

I DR

TTEN

ea

IUIl

Aftentur til Sjørring
I Aften K. 19.

ban '

Pol

Samtlige C. B.,

ga

,der ild<e er til fast Vagttjeneste, møder
Onsdag den 4. Juli d. A. Kl. 19
paa sædvanli gt Sted (falck) i civilt Tøj
og medbringen ' o hele den udlevP.rede
Udrustning saml Tjenestebog,

Depotforvalteren •

'JI8D
•

I

•

Sørensen - l'orp
MALERFIRMA
udfører al Slags Mtll( rarbejd'l

Telefon 917

1*

Porma

6ngsmand

har væretided-

• adet. Mest el'
Formand fol'
;ikring,

hvor

I.'e til sin Død.
en Række af
en Landmand
" del' passede
lan val' flink,
overfor NaIndte ham.

k

•

d.
s fhv. Smeu'sen N i e ler stor Deltaukt pyntet,
af Kranse,
erfareningen
val' mødt
e n udtalte
Isen gik sin
'k den med
hans _",

planen,

og

Holm, Thisted, vil tale .

De engelske Soldaters Betalingsmidler.
Enkelte Forretningsfolk har
været i Tvivl om, hvorledes de
skulde forholde sig, naar engelske Soldater foretog Indl,øb, idet
de hal' vægret sig ved at modtage
de særlige Pengesedler. Nationalbankens Instruks gaal' ud paa, at
der maa sælges til allierede Soldater, naar de ente n betaler med
dansk'e Penge, eller naar de betaler med de særlige Penge, der
el' udstedt af den allierede Overkommando til Brug i Danmark og
bærer Paategning herom.

Lærermødet paa Vildsund
Strand.
Lørdag Eftelmiddag holdt Lærm'kredsen fra Thy og Mors sit

Sld~ ;J.

T IIl S 1' !>') AMT S,\ \ ' I S
n r>!dn,<r d~" J, J"I1.
,

"

,

I

Den foru",,,,ede
kæmpers Jordefærd.
Jkrtd I' clr

Skol,'," , Sønde';I,'U,,,,d lonr fnMt
F~ri~ pan ""...• '~"'l 1'Id. 1>1. ". fol'-

brJfr."Æ,d"~ I (~"",.

/(H""'''' Lyngho!l11.
bjerg" ", ·'n, lurkC-",,"rd.

r

di Skolcb<>,..n,,, ~k."' n·,",dc",s.
Der ~r ;midl~rUd cl! 'lække 0",nt.,dcr. h. or "' •• " ,klw ""ho,-cr nt

1M" 'hid-

I!:I<,V !,M Skolen og Aun Ilt' deref·
ter. Hnn ~lJgte Rkol<'n lIJI"'Inll en.'"
af,'cn"" d .. /JfndrillJf"T ,Lo.-gi'"H>I"/>.a,.tcr Berlel Peter Ifw'"ni"Fn, d,'1' "'" bl;,." I/esulla!et ,en, ,.L}·ngJlOlm
der i sidste endt Uddnlln"'se Og dtol"fucl Big
det bed"te lil/ud.,
JIf Komn",'._;"'<'I1s Ind~UJJ"'K
UR"" 9mk9m ,-ed en YaadeskUdl"
propriet",/. I f" () l' ~ () n brng te
sm '1',,1. Ind "nder d,,,.,,,, pmm.;; u/ytke I•...,t ,ed sit Hjem, !Jegro·
der fn/der F.ksnll1en"".knl~l:t'p.,,
,.r<Hs, Gnar Eftermiddags un· endnu en Gung -- dybt be"'l'gd
~1Il SO" en sidste IIi1sen "g
~er /aln der sknd,,!! ind o)oIl1kk<' rle,.. stor Dcltagelse. SknDt Bej,.gt nd non ndmlll'.• trath· \'eJ. ,de
1t,""""lse,, .foregik i SWhed, ,ar Tllk for IIlt, hnul han hH.de Il<'d,,...., Sko/er er nflUl.'ngisre af Ek
rier modt et stort Folge af FIl- tydd for sit. Hjem ()g hvilket
snmen"n.'tle" Og SlalslJlskude
m,liemedlemmc,.., Naboer og BI!- stort THb, hll"s Bortgnng VHI', og
D,ss~ Skoler '1/. derfor. ~trnk
kendte, Frihedskæmpere os,'" og" slllttede med e" Tllk li! PlIlget
kunne slnnd."'s , d,'res V,rk50m
der ,'nr til .B<Wt"ell $endt nwng"C Ior ,gen store Deltllgels e .
DA
hed. PDII det tyske Gymnil.!llum' ,"mukke Kranse, signerede f 01'Juli I
AaOOnl7lll, er For/lOldet 'Ullljedl.'S !Xlen fra Filmil;ell bl. ll, fra Sekdet. nt Skolellllrel udloh!.'r i Juli /. Nt ard l ,
og Skolen I'il herofter ikke flln sin'
lO;th • - est, Thy ?lllde"ærn,
Zl T.
EkSillllensret fom,'"
D""
Sy
.) LnndeYllll11, Kaonmernte,·
•
1'$,,<1, J 6 Deling
kommnnllle Skolel" i Jlnderslel'
.
.
Tond';'l" og Sondcroo1",Q", der /olU:
Efter en 110rt HnjUdelJghed i
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Mineulykke
i Hansted.
Hest,
den,

Skole strejk

vente

En tysk Minør dræbt og tre

Centralskolen

haardt kvæstede.
Og
Under de tyske Minørholds kOg bejde i Gaar Eftermiddags i
Magt Hansted med Optagning af Land! Jorden minel' skete der ved 4-Tiden en
. Sværd, alvorlig Eksplosion, del' ramte fiPest og re af de unge Tyskere.
lyr.
Falcks Redningskorps fra ThiKølvand sted blev tilkaldt og mødte med
saa, to Ambulancer, der førte de tilblev skadekomne til Sygehuset. Den
Epide- ene af Minørerne var imidlertid
død straks efter Ulykken, medens
det de tre andre levede, men de er
meget haardt medtagne.
o

~domme .

egge og

nre,

og

:or Dag.

Sognefogedj ubilæet
i Sjørring.

•

Det blev en straalende Festdag
•
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nene skulde
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ældrene
befordl'et i
munale
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men
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nogle
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og der

Irup

50 Miner sprang paa
een Gang.\
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l Brug

Lufttrykket mærkedes over det
meste af Thy.

up og
Id og
'Staaet

I FOl'middags ved 9-Tiden kunde man over det meste af Thy,
helt til Thisted, spore Lufttrykket af en Mineeksplosion, der
fandt Sted i Agger. Det var ikke
mindre end 50 Landminer, der
sprængtes paa een Gang, og det
foraarsagede derude stor Ravage,
idet en Mængde Rudel' blev
lmust, ligesom adskillige 'rage
bærer Spor af Lufttrykket i
Form af nedblæste Sten.

t Børminde

havde
madet
Ranl For.e bekom~. Der
Vogn,
ille.

lerfor
~

•

Slm-

mme,
~e

til
. beleden,
Forman
~r sig
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ovcr-

I n Ji"l _

Hundborg Gæstebjem
sælges ikke.
Man har ikke de fornødne Midler
til Reparationer efter Tyskerne.

Hundborg Gæstehjem har i
længere Tid været beslaglagt af
Tyskerne, og de hal' været haal'de ved Ejendommen, saaledes at
del' antagelig vil medgaa henved
4000 Kr. fol' at faa Gæstehjemmet sat i brugbar Stand igen.
Disse Penge har man imidlertid
ikke, og Gæstehjemmets Bestyrelse har derfor droftet Muligheden af at sæl2'e Ejendommen,
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iovrigt med at Sagen trækker sig
i Lave uden yderligere Gnidnin_
ger, idet Centralskolen nu frigi_
ves til Brug igen.

Sigtet for Angiveri.
Til Arresten i Thisted er overført en ung Kvinde fra Vejle Elly Annette Søgaard, der sigtes

for Angiveri, mens hun var beskæftiget i Aggersund og var
Kæreste med den derværende tyske Kommandant Obel'løjtnant
Muller.

Ingeniør Eriksen anholdt.
I Gaar var Ingeniør Eriksen,
Torp,

der er :\'ledindehaver af

Høje-Kristensens Entreprenørfirma, Bom meddelt taget til Afhørjng hos Politiet. Afhøringen
endte med, at der blev afsagt Anholdelsesdeln'et over Ingeniøren,
del' nu el' overført til Arresten i
Thisted.

Amukk"

veu .c.JC:
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4000 Kr. f.
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Disse Pen~
ikke, og (
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Hng, hvc
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tid ikke s'
idet kun
herfor, n
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som LoVI
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til
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saa l i '

ten, at
Henningsen fængslet for 14 Dage
i lukket Retsmøde.
I Gaal' Eftermiddags fremstilledes Guldsmed Anders Henningsen for Retten i Thisted i et 1%
Time langt Retsmøde, der holdtes
for lukkede Døre. Afhøringen
drejede sig væsentlig om en Sammenstilling af Henningsens Ind-

tægter og Udgifter, idet man
kunde dokumentere betydeligt
større Udgifter, end IIenningsen
val' i Stand til at paavise Indta~g
Ler. Retsmødet sluttede med, at
han fængsledes fol' 14 Dage.

ten.
Barnet

Paa
i Gaal'

lille

Nol's

Fa~l1gslingskendelse

forlænget.
Læge Lehnbl'ock, IIul'up, "al' i
Goal' fremstillet fol' Retten i VesLel'vig, hvor FængslingskC'ndclS(Hl over ham forl:t>ngC'des til l.
August.

P, og fl'lI

-ords111m

u~

Indbrud i Skituu.'1'111J.
l'nJitir>l ; 'l'hi.qtPfl hm'

1l1orH~IO'f'1

sen.

med
Til

Jestaar af Træ
fastgjort i Mil! Jernkæder.
mange af dised, at Træmi.ge uskadeUge,
n d til Kysten.
,rne har MinøUlige Hornm)Ingt. Tilstede~ i Feltet hitr
rtsat maa ud~d Gennemsej-

er-

l
ew Yo rk.
i Gaar Aftes,
en By paa
snart kun
ca. 200,000
er
at hlh,o ().,,.,,

.... \....,~J ..... l

..

..... ~ ... 1

........ H

_ VI vil samarbejde med aUe Demokrater, og inden for Arbejderbevægelsen vil vi
Enhed. Vi lader os imidlertid ikke nøje med
taktiske Manøvrer, det maa være et »Enten-

alle humane De
Haand. Skal vi SJ
aaben eller knyt
vælge.
Til Kommuniste
have forladt Dikta
mokrater har alti
dalistiske De1110k
gøre med Vold, T
vi haft nok af, It
langt, hvorfor saa
•
Der er kun Plads
(R.B.) XøbetlbalJn.
erind rer os det 0,
I Ryparken har man fundet Ligene af to
Var besjælet af før
kendte Sabotører fra Holger Danske Gruppaa. vi ikke henf.
Vi maa gaa imoc
pen, Ben! 1l1urskou-l1viid, k~tldt under
,.
, '
.
skejeiser. Vore K
Dækna~tlet »Flammen«, og Jørgen Scbmidt,
ligt ved de ansva
kendt som »Citronen«.
nuften skal VlPre
Fornuft giver Fn
•

al to

'.

'

Kronprinsen medbringer selv Frokostpakke
(Privat) 1rederidt!.
Udvalget for 6. Juli Festerne i Fredericia
har rettet Anmodning til Kronprins Frederik om at tale ved Fegten. I Gaar blev Fest·
udvalgets
Overofficiant Odderskov. rin act OD af

Eiler Jensen

Og lad os S8
renset Luften,
bejdere
arbejde
,
al demokratiets
Flertallet i Be
Flertallets 0ns

~';'=';';';:=;---=-::~=~::"-

THISTED

I

OGJEGN

HWOrl.d •• bllw.r

V.,""

7

Mo.eo,ølOlI"k 1",JUul ..oJdelet I
Ud".' "I II.,d_ØIlII1 VInd .... d

Ibdo Sit, ...... DI o~..ul·ndo
V"'. o",k.ln. elle, Ud. 0"0'
Vonn •.

".,rdnlrJ,.,a,.. '

.Iukk...

"·h,l ... 2'J,47.

loIJ.

Seks Tyskere dræbt
i Agger.

"

".

m. w,

et Par Tysker-

1 eleloømoat.reo aaraT
LaodIOlpek'.r ","00,84
I Rellen i Thl.led I,,·mal Ilede.
.'-l i Oll' Ellt"JI leldoøm
L_glI.r, fothc:n Thi"td. du I
i LlndvÆc.en.du 101'.1 have .nlllvel Und,ø.pelr;nnK. ICto.I1 ... nd
Iii K.llerup K&t lør Monrad, "KlleUutlCS, til
nc 10m a,,«lerede Mønrld.
Ira Poul Ruby der• erkend I • • 1 h.ve: '''I,vct
Lil MUler:JI. in.pek leren, men p.lllod. .t te!
Ita M.d.
nr .kel i fuld.k.b. Hin
m
, I I hin OJ'la havde:
0i Ira
Kredilkonto. idel ~......
IiI
iii
medvirkende ved Chri •• maa
ffuKI til Englind
H.n blC'v leng.lee
•

.....

Klu-k~

......
...

IO'..... K KI .... - '

~

""~

J. u- 1.

••

4.
fry,fellr ~kSplosloosu'Ykke
ved Laodmioeroe.
Ved 8,4'· Tiden • MorgU
6.
en ny Mifleulylllle j Agger.. lerd
IO Iy.lle: Soldaler ... r I f
1 .......
med ., gr.ve Mine, op, OB
l. J. Gøe'I'
AUi U'1.
v....
Ild .IIe IImlel lor al
I
Liaeledea blev den
gøre en Mine, d. denne
I
•. G
Hlpom,nd CarlO. Sere"..,n
eklploderede. Herved dræblel
lel III I. Augu.L
lellt M.nd pal StedelOg Io
Il.
hnrdl slIrel, men. IO lom
egne
Dedsl.ld.
el Mirallel inlet kom III.
lsae ydCl der
80 pCL
vedlo,es
yde 10 pCt.
Lat.en,
for Cl. 14 D.ge sldtn .1I0m I
er død eller en
!;, ved Brug ,I Kommunens
,_
la.rnfle Helle iOd i
I
84 All' gI. ... rsen,
p .. IImme Sled, og dtn Oang
'
ved loges a' indsende I
hlvde en Landejendom
dræbles den ene Heil ved en Andr.gende tIl Ministeriet om Æn- 1
.1", Uynede Iii S~ruer tor
Eklplo.ion. Man mener ou, al en dring i Reguleringen al Tværdll- 15 Air
drev I en
pIS Strækningen ha Jegindø- A.r en
6
anden Mine den O.n,l! er
III Semb IBm! at mll,ende Han ellert.der Hustru og
beskadiget, men ikke bragt lil
,~,'"
om en mindre Ænploaion, og d. Soldalerne SIB I
I"
al Barllev- Mindestensalsl.,inten i Husb)'
D.g ak ulde desarmere den, er
vejen
EjenHole
den @lIIploduet.
dom.
linder Sted Søndag den
Del drejede lig om en
Det ende1i/olt Program er
mine, der Vlt Ilgel op af Fjord·
'e'. p •• Udflugt.
Ikke lasll.gi, men der bliver
.Ir.nden, og flaprolionen .kyldle. Tldsted AfboldøfOJE"nlnga Børneafde- el Par Taler, og
vislnok, ., en .1 .soldaterr:., kom ling foretog I Sende" Udllugt III .Dyb- Boe, ThIsted, .ynger
dalagave- I Hundborl{. Omkrini 165
iii st røre ved den med den
og 15 Vobne droR' af Sled p.a SeJløporhlolken••
sile, der anvendes iii
.
, som Byena Vornmænd
UmfJordød.g.
al Minerne . De .eks Dødlofre
R'rella ,li Rlldlghed.
I LlmllordldeEen I Struer pal Søndag
blev revel heil i Slykker, og Slum· Høl A_
i Hundbor,
ventes ca 100 Bude It vme deltage..
per al deres Legemer spredlea mali Kaffe,
brev serveret r
æ_~,"ol beuoder Lørdag Aften med
Paa
Grund
af
Rernvejret
Modlagelsetcfm I p...mOOf!lI før
over eiliuri OmrIIde.
Mennesker Lov .1 opholde
Deltapre. Sand_Il
P'alck fri Hurup blev 1iI/c11dl
Gymnastlk"l, hvor der
Sted, Ol Maodlg
mild/e med Io Ambulancer, der MUllkunderholdnlng In. m. Kl. godt
Olsllnce.&lIad&ell til Tbfsted.
førle de Io haørdl saltede til Thi- kerte min bJem I rel godt Vejr.
Der Bul være MullJthed fvr, .t<"
lied Sygehus.
Officerer ..n komme fra
Under Arbejde! i 0.11' med .t O.dsfald.
med to Bl:ade for al d@ Ieee i
Iprænge Podfolbminer indtr.1
P. C. Ko r le g a a r
Der er lkænkel maoKe naakke. Preei Allel ved Døden,
'IB en Eklplosion, men heldigvis
gI. Han vendte i mier til Kapae!Jadaell. bl. I. af
kom mgen Mennesker Iii Skade.
'''''', Hanen og
Sædvanligyi, koblel en Række ForgntS sammen med sin f.milie
tilb.ge Ira el Ferieophold j et SomSlad,nne Miner nmmen
merhus ved Vildsund, og han var
gel med Cl , to Sekundera
ikke ralk. Det viste lig, al Vejmaodssaten i V.D~.
rum, men pli en eller anden
var angrebet af LungebelænVi .har modlIget dette lodlæa;:
I , og Sygdommen udviklede
Milde m .. der være Iket en Fejl,
M.. del være: mig lilIadi at
og 60 Miner sprang i Lullen pal sig meget hurtigt. En medvirkende
komme med endnu el Par Be~
en Gang. Lulllrykkel VII' meget Aat8.~ til del bulle D.dslald var
del .ikkert, al Kortegaard i del mærkninger angaaendt Sagen i
vold.oml, og mange Ruder i
lid.le Par Aar led af en HJerle- Vang?
ger By .prængles.
svaghed, der hl Tider voldte ham
JeR var aldeles ikke oplordrtl til
,te", Smerter.
at hjælpe de hre. De har, hvad
K.ffe or The allerede i AUlas'?
Oeo afdøde var Thistedbo al Tiden jo ogslI har VlSi, Ikte Hjelp
Fødlel. Han, f.der drevet Ma- behov Det var kun mit Ønske.
H.ndellminister fibiger
.t Sagen burde bellsel. hvad den
ved
nu i Ud,igl, al Yi kan regne
eller min Mening trængte lil ilelge
en M.anedøration pli 125 gI'
Referatel i Thisled Amll Tidenje
eller 50 gr Te Illerede i
nu. takkel være den
Kvarl~I, muske allerede i AUj;/uøt.
al han i
Prene
At Sagtn
Del YI~ afhænge af hvoro .. r Behavde
Innet
laJings·Overenskom',ten med engh'n sammen med
land er i Orden.
jeg ikke der er
Niellen en Møbelfabrik
tværtimod, Med
Hundborgvej. Denne Virksomhed nogen
4
jeg heller Ikke
"vidb/erg-Lyngs SOlDerIId
brændte 1913, og Kortegsard købte .Storvask
SOllntraadet ellrr ,Knudsen, mtn
Hausgaards Savskæreri
holdt Mandag Alten Møde.
alle, iom trængtor III It rtonf;es.
atartede her
Efter Anaøgning Ira Paslor Her.
hVIdenten det er den tone e er
som han drey
man~en vedtoges det at alholde
Udglllerne Ved en
den Inden. f\nudst.n belrgner en
Virkaomhed.
Korlegaard v.r en Dyglighed UdelUkkelse a f lill' aom har ar.
lor Kommunens ~8mle I
gaarden.
)s.'
faRmand og s om forlor T\'Ske-rne, filOm
~rbejde adler bevilgedeli IO Kr., .
og han va r helt Um uliched 0R dui hlr
~Kdbjerg - Lyngs Sygekaase bev, I~ennem en meRet reel og sa m_ men der e r fonktl
r. pr. Med/em, Sydthy Landbo. vtlhghedsfuld Mand. Han havde ken Milde der
'~renlng_ l Kr. pr. T,me indlil
Væsen og sine Ejendom_ tiltror Knudte" 5. .
,,,,ns:
k Im~r h/ Sykurlu.,
m@n en udmærket Holmu-E\'ner, 81 han nok
BO~deen 500 Kr., Porenineen Iii
h.n
god Villie kan hin
e æmpeJse al Bornelammelte
lit
,
hin stiIlærdlIl. og h.n -II" venler jf" arR:nJt l'I'
I
deltog ,kke I offentligt Liv
Hin
w,
Ira .h.Je te 'te .. an
cIterlader lig HUlfru, Oa'lIer
al Ubeh')lch~hrdf 'or . a hJ.øde Vognmand P. S, l\rogh ThorllIen UR m n .. I I
ThIlled. og he Børn, a' hVilke et
Mtd rak lur 01-'1
Udl'lve' al .tf ....kt Ar~e'clC'rpartl er OVer KonJirm.tiol1i1ldNen .

,.

l'

.0'

,a,

T

SOdal-DemoLra'eo

H.

n:,::::

,k mente jeg heller ikke
adel eller E. Knudsen, men
m trænger Iii at renses,
en det er den ene eller
len. Knudsen betegner en
C

tein al alle, som har ar-

Med

Pa.
Udvalget for V"
s~rr.t Bankkonto;

Hotelkarl Einar Petersen, p. L .lator Tyskerne, som en portøreDe i Hurup.
, JJ. iO ~ Royakea ret ..To·
ed, og deri haf han Ret,
by&. svensk,sk uøR.
ir er forskel paa, paa hvilKl. iO; P'llialeau et
~de der er arbejdet, og jeg
Næppe, hvis Tyskeraalæzeae Kæreste", !.veyuk \.,J4 .. ,0.

Fare for Sandflugt?

(nudleA SØB

slore Sherlock

Evner, at han nok med
Villie kan skelne i den

s..e4ot..tBiGIV2C
teia Illnik.lsK L~

bliver linende.

Qverklilloged Heilmann, Stagert.
Haad'la~le. i T .
der
i
disse
Dage
foretager
den
nier jeg apændt PUl hvad
De
."d< H
fa .højeste Sted. kan med- nrlige BesiR:tigelse af Klil1erne

Ubehageligheder lor Lærer
n DR min .lille Bror·,
Tak lur Oplagelsen.
H e n r y B. C k.
Hundborgvel 5,

langs Vendsyssels Kys1er. udtaler,
at saafreml de mange
Tyskerne bar optørt i
bliver Iligende. er der nrppe stor
Pare for Sandflugt, Idet m.t1~e

.'g ..

en PIa~e i Tb sle<l, bv t

anreUvr Stlde I
til Qeoe tor Pærdse en

f..
p..

Tid bar Po Ifel

saa

I~

Areater er dækket med GræMIHv. Ikke hit Indl

HvnJ

AnlegeDe

derimod

tlon.'or.blnder.

fjerl1es, kan der let blive Fare
k.pedilef H. C. T. C.rl!!en. SandUugl
Naar
Na'urfreJnlnQ~yeOneTne
• er Ir. l. AUIl- udnævnt til

It der er Iktl
I H, idblerc.
ubOdelig Shde. hl' d*11e
noget p..
gi !liget Oftr It·
fogedeD [)er er smil Oeta\J~r ,
y skal hav. Kloaker.
... 1~.Agger Sogner.. d holdt Lands ab,I, der er endte', meD'
del st re OR hele rr l
«!'rne
Møde pli Thyborøn.
ubrud'
Sn Ans~nt.~ om
fa P O'~en Mener, Gr.
onUuder I Hadenlev. Han er ,ubtr op em.

,t.

de

taU Bader. er
I 'let
d"et

fUl.

... . vi .....588
ofte de leat!:IIU~ fra Jægerelog II" - - rive sig selv i Hasret af de bliver Indsendt snarest.

rIgskab

og portvivlel,e

Dovenskab.
Kærg
I Naar Arbelaard

Hjælpen til Holland.

n f88 Understøttelse nu,
t, fordi de nu gennem 5

Fødevarerpakker modtages

betalt deres KODtingenter
nyde
til Oengæld,
dit noget
Arbelde
I Tørve-

&eroe.

.'
Ved Indsamlingen
III det sultenang.ar, da kon du sltid de Holland paa Predag modtages
fra Thisted,

blot du vil gernd Fødevarer og Konserves,

ArbejdsanviSningen, og dog ikke letfordærvelige Ting som
II sørge for Transporten Smør og Æg.
Meddelelse om
e til
og om
fra Karlene
Moserne.paa saadsn ne Oavepakker kan man
er
ondt
er .rbejder I Moserne, give til lnd.amlerne, naar disse
~Iger Intet om de mange mød.er op, eller ogsaa til Tlf. Nr.
~nd, der under hele Be: 20 i Thisted (Kon~ul Sund). Pakhavde
ekstra
t.1 kerne vil da senere bhve
. alhentet.
ge,
saa en
Patter
selvKarl
kunde
slore Ugelø" hos Tysker. Fredag modtages Pakker paa
~ ved Arbejde eller ved Dampskibskontoret KI. 9-12 og
Materialer, hvad løvrigt 13'/,-17,
l Thisled vil Sejlklubbens Orlev ved med længe efter
lerne efter Prihedsraadets kester spille i Gaderne under Indhavde forladt Arbejds, samlingen paa Fredag .
•
ard I Prøv nu, i Stedet Bestyrerskilte ved Thisted
aa Had mellem Land og
Elektricitetsværk.
lade os arbejde sammen
Haand, og hold S88 dine
Ved Thisted Elektricitetsværk
Epistler væk Ira Bladels skete 1. Juli et Beslyrerokifte. idet
Bestyrer Helge Jensen Iratraadte
'ak for Optagelsen.
eller at have virket ved Værket
Laurits E. Christensen, siden 1907. Han Iylder 68 Aar
Drag,bækvel 51, Thl,ted. iii Elleraaret. Den nye Bestyrer
A.age Mørch, har siden \. April
I
Fjor værel Driltsassistent ved VærRoy.llealret: •To I en Stor- ket. Han er 36 Aaar gI.
,k Skuespil,
Palæteatret : .Hans officielle

..

r

i

•

TId i Verden j Aar,

Vor kære

•

Pador, SviR'

BedøltflHler.

Jens kr. Pedersl

Bliver det
Dødsstraf?
-'De-n før.te Stikker-Sag

døde lIllIle og TolIl(, 55 AOT
THISTeD, den 29. Juni l!

Pee BørrlH, Sviaetb{l;
borns alt egne ,

Kr •• tln_ Pede
Dcgrayehu~ n foreganr fra H
Vestre l{/r!ce!Otoard ToudoR
dall KI. 14,30,

til P •• dømme' ••

K ø b c II h Il V l) Den 10t1tle !::ln,;:,
hvori drr Mdlteggf's PUllnnd om
(J"dl/shal, kommer j Eftc/lniddng
,11 Beho/ldling i KøbenhlllJ1l8 Byret
ullder f'oTøædc al Dommer Jøcobl.
Del er Sagen mod Torben Wulll,
dN IIngBv den tllIs;tC Ro.kilde·
jOl/ronliil }O(,::{'II A,boc RIlømu811eo,

110m blev myrdet pø .. KOrl,qens
Ny,orv. POT AnklaKemyndigheden
,møder Srnl8l\dvokol H ft~r uf1d.

Th/sled Aldersrenlefo
Pan ein dvielJie afholdel
d. 8. Juli KJ 14,30 r.
Skoic. Red!!k!"r L y k k t
Aalbolg, kommer iii Sled

Kaffebord .

SOCIAL -DEN

"

nlhelder Møde Sende g
Juli Kl. 10 Fortil. pan

Afholdshotel.

Dagsorden:
I. Porhandllngsprotokollen.
2. Beretning Ol{ R/lf(nahb.
l. ValR I al Medlem III Kanin
(H. P. Thom8en alUlIr)

10,000

ved

,I. I!venluelt.

o~

Parlilo
Hurup- oti! Thisted.red!
Rtf Iii ol sende 2 ReprteB
Nye .tor. ArbeJde,men dille skol vært: Me
demonatraUoner
III Socialdemokrnliel o~
!{nbc:nhavn. (Privat)
Konlrolko
I Middags ankom ('o Række bf Bladel.
ArbelderdepulallonN III Rlg'c.lage n

--

medbringende PlaklIter med Krav

Hver Pag-

Nordlhy Ølavlerforel

lader afholdt! Kur.u. ni
om Ire Ugers Perle, OphæveiIIe Poged,
Boddulll, som L

tit Loven om ArbeJdsforhold m, m, 9.-12. Juli pIIa lølu cndl
Der vllr cs. 1(/,000 Mennesker 9. Juli hON Marthinulf Møl
IImlel o el ølorlO bud III Politi .tru , IO. uli haM Andr

-" -, --_._-- o

~----

Ons,:J:!g d . 4. Juli

- --~'::::::::::::==============::=:----~--

1945.

i London.

122. Aal'g.

Seks

•

I

•

I
To an d re T)'llk el'e fUl-tes livs fa r ligt knl'"lede iii Sygehu>let , mede ns t o Mand sla l) fuldk om men u~ k!l dte.
En frygtelig Ulykke

hUl" l

Mor-

ges ved Bh-Tiden l'runt et tysk
?otinm'hold pfl.'\ lO )land, der er
Ol!skæftiget med Ilt tage Miner
op i Agger, Idet <ln Eksplosion
(hwbte (l !IIand af Holdet
Ulykken skete kun nogle fan
'·Cd Thettl5(!n , BygningCn er blc,-eL
om Sknden ikke er særlig nl\·or.
hel! odelagt, og det. drøft"" nu nt ind_
der er Siddeplads til alle )/cdIemmer, hvil"ar i den gamle Sal .

,

ell socialistisk Regering _
en
Udtalelse, som Udenrigsminister
Eden meget virkningsfuldt sagde
om, at hvis man accepterede, ul
fol' at \".ere pas god Fod med en
udenlandsk Magt, s kulde mnn
vælge en Regenng s varende til
denne lIlagts politiske Farve, SIUI

I

I~I_llod man jVirkeIi~heden den uden-

s/g

els k

lands ke Magi dIktere Regeringens Farve i ens eget Land,
UdenrigspoJitiken blivel' efter
alt ut dømme det s\'uge Punkt for
ArlJejderparUet ved Valget,
For de KonRervfllivc er del store A ktiv Ilelve ChurchiJls Person.
lighed. illandcn, del' rØ/te Rt.atlis kibe t gc/mem de Rtormfulde AILI'

l\Ietel' fra det Sted, hvol' den UllgI'

Aggcrfisker i Gan!' FOl"mid-

dags blev dl".cbt VI,.>G en Ulykke
olf samme Sted , hvor en Hest I
sidste Uge blev minespncngt.
Det drejede sig om en nI de store Tankminel', mlln skulde have
taget op, og det saa Ild, som om
der var noget galt ,:ed den. Da
man havde fMet den grllvet frem,
samledes de 10 ?Iinorer om den
fol' at besigtige den nærmere, og
i samme Øjeblik lod del' et oresondenivende Brag,
Det \'fIr ?'Iinen, der var eksploderet mellem llændel1le paa Mi·
nororlle, og da Rogen WU' drevet
bort, mod!.e der Tilskuerne el
fl'ygtelig!. Syn, Dc seks fl.f de ti
Mand, rier stod vcd :\Iinen nu'
som blæst. væk, De HIl" fllldsrendig sprængt i St,\' kker, og Resterne af dcrefl Lig Illa spredt ud

-

Udvides

over et storre Omrnade, Af de
andre lHa to PIUl Jorden bloden_
de fra frygtelige K"'''lelllelsor, den
ene havde sMledes fanet Underll.
vet flænget op, men han lovede
dog, og som ved et :'Ihrakel "RI'
de to SIdste ;\lillorer, der ha"de
sWlnet mellem de lindre, fuldkorn_
uskadte, Da de "al" kommet sig
oyer Chocket, slIl'gede de for at
fa.a deres to tilskadekomne Kammerater baal'et ud af 1Ullefeltet.
og kort eftel ankom Ambulancen
fnt Hlll'UP, del' straks ,-al' blevet
tilkaldt, og forte de tilskadekomne til Thisted Sygehus,
Den t~'ske L.~ge, der er stationeret i Agger sammen med de to
Minol'ho1d, der ar bejder derude.
brngte de saarede Soldater den
fOl'ste Hj:.cl}J, men 11IU1 ha,'de ikke FOl'bindingsstoffer nok. SM
nl!ln maatte sknffe nogen fra Fiskekutteren "Frida,"
l Nærheden al UI~'kkef;stedet
stod en dmlsk Soldn!., under h,'is
Opsyn de l~'ske :llin<l1'Cl' nd>ejdel',
1IIIn fik et Chock ved det frrgtelige Lufttl'~'k, men kom iovrigl
intet til,

-
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Svigter Tørve•

SAV e S

Side:!.

Tur STI-: n AMT .

On.;dl!Sl dcn l. Juli.

bryde/se udfænJiKl.'llc:;

NI

for

Minister
Jacobsen
Interneringerne og A

cl
r anholdt
vi! det ikke sige. at ~ ,e .
anved en Fepltagelse. Mlnlstelcn,
slog AnUdlet af virkeligt uskyld;ge,
der var ;:nholdt ved en Fejltage s:'
til l pCt. . Det store Antal sf de IOD;

Indte er de saakaldte blakkede,
Han fremhævede, at enhver Arre- inlerneredes Forhold er ikke gode,
stntion frn F6!Jedskæmpcrnes Side da · mnn lider undel' Pladsmnngel ,
hlll' været uJovliJl'" siden 13. Maj og men mnn lUll' bestræbt sig pan at
el' blevet discjplinært st"uffet, FI'j- skabe l1ogenlul1 d e t an Ie I'ge
l
11CdsI'Ilndets
ArrcslationBudvl\!g hold,
l.
havde ved Befl'ielilen 40,000 Nllvne
r Kobenhavn hal' Fl'ihedskæmpw- I
j sit Kartotek. r Tiden 4.........1H. Maj
Ile i 8 Tilfælde begaaet Overgreb
nrl'esteredes fra l\Iodstllnds'bevæ- mod internerede ved at prygle dem,
gelsens Side 21,000 Mennesker, del'De pllflgældellde Frihedskæmpere
af 7000 i København, Op mod 7000 er udstødt af l\fodstandsbevægelval' loslndt, da ~olitiet den 13. Maj
Men /lv('rken Quis ling cUc r Bcst imndte i Funktlon. Eftm' den Tid
sen og deres Sag<ioovel'gives til Povi/dc Inge /13111 alvo/'lig,
Cl' yderligel'c løsladt 4000, i mells
litieUJ
tI:I....., I
6000 Sager el' ovcl'gaaet til
Ministeren faifulog eltdeaigt. at
,
r
tiet. Modstandsbevægelsen har irl- de fan ganske ~Idil]e, der har
l JofJægcl'mestel' Jorgen Sehe- gen Grund ti! at kritisere Politices været nl'resteret-J·e??.6_11 FejltageIsted, Brollo/m, blev ved Fl'emøt'iJ- Losladel.'1er. Af de l\fenneRkel', se, vi! faa Oprejsning og Erstat-I
Ungen i Retten i Gaal' hl. li, sli. Modstandsbevægelsen alene hal' nl'- ning, Naar de løslades. uGstedes
~t fOl' 6Ilmmcn med Ekspedi- resteret, hal' Politiet losladt 865, der nf Modstandsbevægelsen en
om
vedkommendes
tlO ...."ekn·tll1J', Hcit1.eJ Nielsen at mens over 5000 el' fængslede. Eftcr Erklæring
IIAve ndnl'~rut et FOI'slng... lii 'llll at Politiet den 13, .Maj traadte i Uskyld.
Vi undgik Lynch-Justits, fordi
~lag8 Qu/sliftA-J'egcl'j ng. ·!Pf01llt- /ul1ktion, hal' det arresteret 8339,
Xt'mestel'pn llH.J.~'tcdc III hkJc Ud lJ~o;;'~f op mod 3000 atte I' er los- Internel'ingen blev iværksat SHa
f~,: .ift/.,l alt haJ' 30,000 Mennesker hurtigt og omfattende, De, del'
arbejdet ct sll.1dnnt Forslag og Cl'
p ~1.Jn l'I.l'l'estel'et,
del'nf 18,800 i fryglede de lange Knives Nat bol'
k/a'redr, nt det Viii' JlcitzcJ i\~w
og 14,
000 o
el' l ,I a(,
It
' I'yste overfor formelle
'
"ftfJOv Isen
l'kl{(l IIl d e sig
8('11, d!'I' pHf'l' ('Il Sanllncnkom.s lrli.Y.IlStg~dt I5,OO? Mennesker sidder Grundlovsbrud eller uhøflig Bel" es t'let ellel' Intel'neret Nn'
I
II'
med hnm Il/lYdt' udrormet et Mt' ml1/I
50 ~ldt J •
.
Cl I op
1»IH mg Ilf de internerede, el'klæ. HI l manUet løslane.."
I'ede Ministeren
mrll'llndulI1, Kort riter Ilt Jlfl,";~
mlXitll.ll"f't dl'Uf' rl'jRtf' 1/0/jll'«:('1'
Jtt
1IJ ti 1'1'11 til O.'lIIJ, hvo/' linn hlLv
f,'e "/~ ImtJllf' nu li Qlli... lill,l.,". dl'!
"'K II" ml nt". Ilt ('II. nfl.dull Jtl'nI/ Vild,. fr'lrl, Slllt! ,Inl'dhU/1I1

Sehested forsøgte af danne
Forrædderregering.

':Bor-,

POll-j

-
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Gøbbels lig
fu ndet.

vigtige

,ar forSlIgl al brænde det
Det
med Petroleum.

gfl f'l' I ,U(( aI1 2"1",.11 ,I"I' "to I. ...
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On:dag, Ifølge )1os 21
'R'
.
kva Radio har man i Da ~ I 19.>;- '\
' ts Ga'u'd i Berlm fundet ,
kane e II le
<
cl
'
l'I
'l1Lig>et af . den tyske Propagan aml-,
, ' te" Dr Gøbbels. Et Forsog _.p}~a . ~
,n"
' \'e d H J~~ti
'æJJl_af
at brænde' hans LIg
\" \ .,
Petroleum var ikke lykke?eStætr
L
dageisen skyldtes nogle Fll~ Iltegrafer, del' optager el~ doku.~ . ret Film om Berlin. Llget vll--bd4"e
vist l Filmen, san hver fl:~este Ty- -:)'
sker kan se, hvad der er hibage af
den i\land, der \'ar Tysklands on1
de Aand.
l

d O,
L on
'

,',

...

,

!

Trekongermøde .
•I København.
K ø b e n h a \' n, Onsdag, Der
skal være Mulighed for, at sam'el
den svenske sorn den norske Ronge vil besoge Kong Christian i
Kobenhavn, ll:lar han den 26,
September fylder 75 Aar.
l del dallRkt~ Udenrigsministeri um kender man dog ikke noget
til Planen,

Ilt

lul, I 1· Jrl/ IlInd,' nf
/, Ih /, t fiK hl.
m In 1'IU.

r"

øR GE
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Algade 5. Aalb

L_ ,

og

III IHI ukenrHt>,

J,

udfør-

SprællKRtoffon1U1d
!)JIII"f' i KolK'nllnvn og l','O\'Jnsen,
men hnn nll'gter III oplyse. hvor
Københavll,Ollsdng. r Anledning nf den Kl'itik, del' hil!' væde Cl', J1nll hnnbcr pn:1 CII SCIH!/'C
AkU,'jtel lIf de' nf h/lils J(lImmc- ret frem!ol't OVCI' de inte!'n"l'edes
mtl'I', som endnu (!r PUII fri Fod. Forhold, fremsatte Ministel' Frode
.Tacobsen i Dag en RedcgoreJ~e,
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t

e t er jo det. du
J esus selv har
tgprædiken .

det. ~ennesker
anden'! Næsten,
d:

" :M ed hvad

aaler eder, skal
". O. det er en
de, f or den, der
l, og f or den, der
'Alvor en i Skrift
p .lIeningen ,
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e l p aa dem, der
f de m, der ikke
fælde r F o rholdet

ær, og naar det
°l VO Te Fj ender .
siger Jeeue til
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Har I.andmin en s S ikring
tage t Skade af d e t lange
Ophold.

Søgen Bygbn

~tinorhold~ts ~l"r i Agger

Aar lagt )lærkc
der hy"ppige Til.

frygt ('r. a t e t hel t lIinelelt kan
eksplodere pau. een Gang,

Adskj~r!Plm

. Po~tibetjent Tou.Jg, HunlP.
'ar l Gaar F o rmiddags i Agger
for at tale med det t)"Ske Minorholds Leder angaaende den vold~m.me Sprængning, der omtaltes
l Gaar. Den tyske Lojtnant for-

klarede,

at

man

som

Regel

s prængte 8 af Minerne ad Gangen, dog saaledes at der er et Sekunds )lellemrum. Dette h a vde
man ogsaa arrangeret Yed denne
Lejlighed, men af en eller anden

Aarsag Minoren mener. at
det var fordi )'linernes Sikring
har taget Skade af at ligge i
J orden i de tre Aar var et..
stqrl Stykke af Minefeltet gaaet
af af sig selv trod s det, at )Ilnem e laa med ca.. -1 Meters Afstand. lalt var der gaaet 60 )fi-

ner

j

Bygbrand,
St amsæd..

M?h

Konsulent F

sted.. oplyser i 4
det ikke er saa
kunde fristes
'\ist bliver Ak

neme. bliver
er sjældent ro
cent af A vl

der er ikke no~
Smitten sp

Byggen hlom
ge1serne ikke
ing en Sygdon

).lan kan .

brand ved Be
ne sidder i n~

enest e Me
kvit er V
saaledes at
Vand m ed el

Luften, og i\linorerne var

ikke fri f or at væ re nenTos f or,

at hele )iinefeltet kunde ryge "ed
en lignende Lejlighed.

Anholdelsen af Ingeniør
Eriksen_

hojere,
1.!an kan
foretage d
Tid var maJ

foregaa p ..
ed, s om vi san
Som meddelt i G""r er Entre- var besvæ
t hos andre, og prenor Hoje-KristensensKompag- sig, at Sy
haand, gi ]t paa Vej til at
non, Ingenior K. W . Eriksen,
Nu i AaI'
I selv BarmhjerTorp, blevet sat under Anholdelat finde Barm- se, efter at ha\'e været fremstil- altsaa ret
Da g, saa er der let for Retten i Vestervig, hvor høver ikk
tage Over]
.Iv at være barm- han redegjorde for sine Forhold.
Han havde været ansat hos som nogle
Mulighed
Høje-Kristensen siden 1941 og
- - -stattet, d
blev samme Aar Kompagnon,
ranti mo
hvilket dog mest va.r paa Papiret,
ngs Sogne- idet han ikke havde særlill" fiTil Ro
d.
nansielle Interesser i Firmaet.
gAflen.
Han skulde ifølge sin Kontrak-t har vi Dl
ud bevilgedes:
En t a
have 10 pCt. af Overskudet, men
Kr., Hvidbjerg1 Kr. pr. Med- fik det ikke. Hans maanedlige C. G. 20
dsamlingen 500 Løn var 1000 Kr., og desuden Kl-.
det 25 Kr. End- havde han faaet storre Gratialer
efter Anmodning paa op til 20,000 Kl'. om Aaret.
Der
';oteket for ThiEriksen kunde ikke erkende med H
r. 75 til 115 Kr.
at lade Vejudval- sig skyldig i Overtrædelse af Komitee
Sogneraadet ved Straffelovstillægets Paragraf 15, varer o
ssionsmodet 10. del' drejer sig om den, der ved letford
nd fra Hvidbjerg anstødeligt Initiativ skaffer sig og Smo
ær.
økonomisk Fordel hos Fjenden. 16 Da
dstykningssagel'
Han hævdede aldrig selv at haye
Uvis
l, Udstykning fra
taget noget Initiativ i den Ret- at give
~L S. Madsen, til
~rsen. En Udstykning, men tvæTtimod havde 1)1'0- · leise h
oulsen til Fru M. vet paa at bremse de store. Vær- de,' pn
a J. Præstega!,\r~ nemagtSfLl'bejder, og oven i KoindstU1\
~e og fra J. PI'rer
bet hævdede han a.t IUlVe g'ivet ye nfh
~. H oppe.
den engelske SeCl'el Sel'vice 0lt PaIck\:.\
~s ul Inde KI oukm ed I np:enio l'el'llC lysninger Olll, hvad del' foregik Iigl \
TOl'sdHg Aften til
og fremskaffet 1'<'l':l1illg<'1" til do H- l~
U ....... lu11..Q.nAn'_~_
.,
',. ,l
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nt hele Mincfelt..ct. kundl> rYK/O ve<J
en lignende L,ejllghcd.

Anholdelsen ur Ingeniør
E riksen.
&1m meddelt I Ga:u" er Entrep'·c.nllr ] loj e-Kriø-wnfICnsKompngnon, Ingeniør K. W. Erikaen,
To,,), blevet sat. undw" AnholdelRe, erter at. have væreL fremstillet for Ret.ten i Veøt.ervig, hvor
han ,"edegjorde for aine Forhold.
Han hnvde været ansat hOB
!løje-Kristensen siden 1901 l og
blev samme Anr Kompagnon,
hvi lket dog mest vnr pas Papiret,
idet han ikke havde SferJjge f jnruuuelle ] nierelUler j Fi rma.et._
Han skulde ifølge sin Kontrakt
have 10 pCt. af Overskudet., men
fik det ikke. 11ans maanedJige
Lon var 1000 Kr_, og desuden
havde han faaet større Gratialer
pan op til 20,000 Kr. om Am-et.
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.,

~.,

JLLvurll, Ilytv.r d.!Jt intet, 'ig "~r d"n
højen', oof·ltcgg,·a Spireev/lI'fl_

,,'<1,

Hm_
~III"

Man kun d,-rfor vRnøkl'lIgt Kelv r"nt
Gaar'
foreLlIge dl'llfle Proces, rl\Cn e-n IIYI:
'rid var mali inde pau. nt lade det mei i
fon'KM pua Mejerierne, men det
var nesva-rligt., og da del viste
sig, I~t SygdrJmmen ikke WgOw,rhan.nd, gik mlJ.n vlI'k Er ... dl!t igen•
N u i Aar l.!ptr<l.de.r Sygdommen
IUtsn.ø. ret slemt, m(:n man behøver jkk(~ at frygte, Ilt den skal

lage Ovc.rhwuld, "g d\)r I'r ikke,
H((Jl1 nogle har spurgt. ')m, "1f rJgen
Mulighoo for at fWl. Skad",n HHtalLet, du. der ikke kan yd~. Ga.ranti mod dennl.\ Sygdrym.

Eriksen kunde ikke erkende
sig sl(yldJg i OverLl-ædelse af
Straffelovstil1ægets plll"".1graf 15,
der drejer sig om den, der ved
anstødeHgt Initiativ skaffer sig
økonomisk Fordel hos Fjenden.
Hfm hævdede aldrig selv at have
taget noget Init.lativ i den Ret-

~.~
••
Ar
d.

Til Holland B-lntlsllmllngen
hal' vi modtagl!t.

".

En taknemhg FamlJio: 500 Ar.,

C. G. 20 Kr., B. 10 Kr., ialt 530
Kc.

Der arbejdes

under Højtryk

d.
\.il

Af

:."J

..

med HoJlands-Jndsamnngen, og h,
Komiteen modtager gerne Føde-varer og Kolll~erves - dog ikke
letfordærveUge Varer aom Æg
og Smør, da Foraendelsen tager

ning, men tværtimod havde prøvet paa at bremse de store Værnemugtsarbejder, og oven i Købet hævdede han at have givet
den engelske Secret Service Op.lysninger om, hvad der foregik
Dg fremskaffet Tegninger til de
ø.lIierede over de tyske Befæstrningsanlæg, Det var dog først ira
,1944, han var slaaet ind paa den
Taktik.

16 Dage.
H vis der er nogen, som ønsker
at. give Gavepakker, kan :\leddeleise herom gives til de Damer,
der paa Fredag -foretager Husindsamli11g, og Pakken vil saa blive afhentet Fredag Eftermiddag_
Pakkel- kan ogsaa indleveres dagligt paa Dampskibskontoret KJ.
9-12 og 13-17.
Ved Indsamlingen paa Fredag
assisterer 32 Damer, og endvidere har Sejlklubbens Musikkorps
lovet at medvirke ved Indsamlingen,

Fængsling'cn af J-Iøje-Kristensen
s tadfæstet,
Entreprenør Høje-Kristensen
havde appelleret den Fængslingskendelse, del' blev sagt over ham,
til Landsretten, men nu forelig
g er derfra Meddelelse om, at
Kendelsen er blevet stadfæstet_

Fjordfiskeriet.

Rødspættefiskeriet omkring Jegindø er næsten helt ophørt, ldet
Fangsterne den siddte Tid har været usædvanhg smaa. En Del smaa
Bande driver Haandvaadsfisken efter Ani, og Resultatet er 30-50
Pund pr. Tur Skovlsvaadsfisker•
ne har haft omkring 50-100 Pund
Klage over Minesprængningerne Aal, men for nt spare paa BrændiVorupør.
selsohen ganr Fiskerne kun ud 3
Fra Beboerne i Vorupør har hojst 4 Gange om Ugen. Seh'orn
der været klaget over, at man Fangsterne kan siges at være sm.aa,
kan der godt tjenC5 en Dagløn. idet
sprænger nogle af de Landminer, Aalene er l en pæn Pris, nemlig 3
der fi ndes derude ])a..1. Stedet, idet Kr. pr. Pund for Aal, der vejer
det foraarsager betydelig Skade 10 Pund pr. Snes.

F ra Lyngby meddels, at man der
paa Ejendommene. Det drejet"
s ig imidlertid om en særhg Slags har h.tft 160 Hummertejner ude.
, der blev tagut. ind (Ol' L Juli. SomMiner, saakaldte ftiegelmlnel, merCil'lkeriet har været meget :.<Iojt,
som er altfot' farlige at bære bort, idet. man ikke hm· fisket Hummere
og der er derfor givet Ordre til, for OVU1' ca. 4000 Kr.
Fl'n Dov~ l-odde fiskt:s dt:r efter
at de s kal s prænges ]Jaa Stedet.
Aa!.
Her ligger Fangstern!;' 001kl'ing 25-:\0 Pund pr R(>gt.

Til Afhøring om SILlA' til Væmcm agten.

Frugthandler Flindt, Thisted,
er i Eftemliddag kaldt til Afho-

ring hos Politiet om SIt Salg t.il
den tyske Væ.rnemagt under Besætteisen.
Vang-~'orup

i

Andel8mejenet Hannæs
hal- holdt Lidttttion oyer ~3Jlke
kørslen Der manp-Ier dog endnu to
Ruter, men fOl" de 0Yrige blev Prilie n omtrent Uf(H·andret. Der nU'
kun een Rute, l;om skiftede indehave r, lIemhg Non't> Arup, ~om o\'crdrOJll'li JeulI JClrl!"t.'n~en, Amtoft.

HUHrn llnds foNnin g
har Ilfholdt Markvandring med en.
Lidtalton i lijardemaal.
40 Deltagere lIIHIer Ledel~e af Ai'I- !
Hjlll'demAI\l Sogncra.ld har holdt
Hil:ltcnt. L I li d e. Man besøKte Clcm- ! Licitnhon ovc!' Grutlk~I!'"It'n pllB
men p, ,Jl'nacn, hvor man fandt ('Il
l
d
nløL,""I",_~,-_........._ _......_ ...I-lK~·o~mi!!!)m~u
V t' ~. Den !lam t:d r .

Tre af

L
lSTED AMTSA VIS
C- l ''lir

dftl ~.

JulJ.

•

J

Uordb.rrene
Hljs.sO

Dr. (;obU.. ~r .t (ont.a Nadan. at
(ak U. . . .bJ~I"rwde. DM'II

p&gandamJnj~I!'(.

ikke po/u" Ofl'cf'rt'n Ulf.

dflD. fjol Io ;!olmj.' ....
., kunne bnnp 8,'IiU.-l..
to AlhC'l'$'de wd .\l .. dd.-l, ,.
o'd .. d .. r(or ,.-tInt'm JlimlDt al .. '2,000 Litr (r,. de ty_
lea

j

olrdionalejrl'. Di_Ile Lig
ilrl .. d t ... mle 1>oI.. k" Of·
,rm .. r Oll ' ... , i GrA'-.. ",',
('"'(ter .. opda...,df'''_

og Sy.

t

aat fra Side 8),
ved Vandtaun~t.
havd~ i A/reø ind.

..,"d.m_dl

l'ed Vand·

Th..ted fr~til~ll.&r tno T}... kc·rhaa.ndla.Q·

"I!!'d Hetten

I

1«1
j
Kt'R'. nemli,. J et Forb.r om F"r.
mlddaFn den i Gaar omtall~'

Frk.

Søgaani

fra

\'ejl."

dE'r

fll'nJrlllooea lil I. AUIfU.t e(t('r 8 :
hA\"I,~

jndrommt·t, at der \"ar nog en Mulighed (or, at det var
hendt'i'I Angwel.'le til den tyske
Kommandant i AII'~n;und, der
hA\"de fort til Arrestation af en

ArbeJd.!lfom18nd Thybjerg.

Hun

erkt>ndte U..,ledes at ha\'e funge-

ret som Tolk.
H-;pomand paa Vagt i 1'h.Isted.
J et .Møde om Eftermiddagen

" .. t. NJJ' ro Happort ;

mt'D'"

10r""J1.1! Jt'1l "t faa noaet a1t'l-t<,1
i den. men Tya1..t'li p, ~Uck nu toreUl.Jrl!I l'n Vndt'~'Li('.
P.: Sagdt" De Illk", til Tyaker-

alkk"rt hAvd t, nuge t at. go", med ChrilItmalI ?olul·
lers A(~jse fm Danmark '!
nt', at 2'o10nrnd

It. "' uh ~ n.
Tllt.r-"'.-- .,1 ,

-

."11" G~ \. Ind
TiJ .... awd ltaU.., ..
r~ J<lrdl,..r. OK do-t
qoor .....1 f"ft"r dE' l_

R.: Xej, neJ . _. det. kan Jl'g I
hvert Fald " let. ikke hUllke nogt't.
om.
P.: Ja, det er JO nemt a l Rige

. M"n man .....1 "K
rJo:ynde aiK.· .i~r r.a

ba~fter.

tidURf' I'lantl't (Or filerI

R.: Jeg kender slet ikke Monrads politillke Anskuelse.
D.: Men De var da Uvenner

Thi,,~,

I ..n SIlml.alE'

.for S.....,..... n E'lolx-r •

hvad de kan, og ,i. ;;k.
middag Ul ,,1. pleje d'
op. Men ,.amtidig er •
klare, ".. man k an r
f"n halv SIlQ Dage a

med ham fra gammel Tid.
fremstillede.. først Aksel Gunnar
R.: Jamen det Jigger langt tiIS ø r e n s e n, der er arresteret i ba~; det vil jeg ikke have Jagt Jorobllerszun. men dl
Mttdet laIt at Læ. Aalbory og der har forklaret at til Grund for dette her.
o gaaa hurtigt. forbi."
.
Ild fra
..Har de-r verel god
P.: De kan lige .saa rødt sige
drage
med have \-'æret bevæbnet og UnifOr-,
.,Ja. det
man.
afgørende om Om. meret Vagt ved Frimurerlogen. Sandheden, for der foreligger alartet flig udmprket.
Anden K o n IC e.
Derfra kom han til en Skole for gørende Bevis.
.
om den rene SInd. den nazistiske Landstorm i Humundtager den megen.
D.: Har De været tysksindet?
at lviRie lIit Kald,
R.: Nej, nej _ jeg har s1et in- Den var ikke a&a bel
vandre p.a den Jebæk og blev endelig Tolk ved
det tyske Efterretningsvæøen l gen Forstand paa Politik.
jE'iOU Vedkommende.
D.: Hvad skete der med Mon- "\-:irket. a.t mange Br
Frederiksgade i Thisted.
Dommeren:DaDevarpøa rad?
gyndl. at j'.dne."
Skole, hvad lærte De da?
R.: Tyskerne skred først jnd
.Men Prisen pa.a 1:
S • r e n s e n: At bruge Gevær overfor ham i 1944, da han hav" I Øjeblikket er d
lOk 89 og MaakinpjatoJer.
de fremsat nogle Udtalelser om, W Øre pr. Pund, og
kunde ikD.: Hvad vat Deres Arbejde i at han gerne vilde skyde nogle af lut ikke lavere. Der
~rne blev 45Frederik!lgade?
de grønne Skadedyr. Men dette de Efter:ipergsel ef1
og 03-60 Kr.
S.: Mest at udstede KøretilJa' med mig skete i HU8.
,
vi kunde ørige alt,
dejser.
D.: Men De er alligevel koma trerrWtatre,
, øelv da.
UdII ....
D.: Var De Ikke Tolk?
met meget uheldigt afsted.
Pundet. og det nmm
Øernea(d"·
S.: Jo, men jeg \"ar ikke per~
R.: Jeg er ogsaa lU forskræk- Omkostningeme er j<
UdlIu,rt t.u
kelig ked af det. Jeg har tabt øtore, fIA& ,-:i kan iklI
OmkriJlg fekt i Tysk, saa jeg blev ikke
!ne dro« al Sted brugt i \-igtige Søger.
mig 88a fOrfærdeligt; Dommeren llcere, hvis vi selv
Byena VognD.: Val' De ikke med til For- kan selv se, hvor stor min Jakke rimeligt ud al det....
gT.tia til
hør?
er blevet til mie!
"". I RondS.: Jo, enkelte Gange. Jeg vw'
D.: Er De gifU
der blev ..rGrund at RemTolk, da Gdr. Foged fra ThingR.: Ja, jeg har KODe Ol' lYV
I trup var i Forhør, men han bJe\' Bom, og nu kommer det Dok til
I..ladt efter en haJv Times For- at gu rent galt.
løb. Det drejede aig om en TjeD.: Naa. det er De do. 1tlV' -'-~I
Ved cita foll Eli
nNtedrenl', man troede havde klar over. Hvor foreaik Anmela
SaeclltedI Attaa l
I kudt etter tYlke Sahlater, men delsen 7
det pa..ede ikke. Ved Under8&R.: Paa Kornm'ndanturcn i mellem SundbJ O&'
lIin"boernt' var mød
,-else fandt man nOl'le illegale Hurup efter at jet' havde truf- Først var der en
Skrifter fiOl Fopd; men han let en &Jdat tra Al'pt'8und, Fodbold, hvorved
, at h n
\'ar
ta. 100
Tbillted og Thing.

m?'

......

foa

,
,.,

.

SP~

m en der var temmeli,(l' numR"<'
snUUl imellem. san Jfnndelon g1k
lidt trc\'Oll , og Priserne kunde ik-

ke holde. Notenngerne blev -11)48 Kr., 48--53 Kr. og 53-60 Kr,
Thl"f<ld-O' ..... p.a_ UdlluJ:1

Tblsted AntoldsforenInga Dorn....,d.'
ling for-et<lg-; Sonda,g.. Udf1uJ{t til
.. Dybdabgø.~'e" ; Hundborg. Omkrilll{
J65 Dom 08" 75 \'okme drog lIf S tt'o
paa 9 Stæ~t"\·(lgnt'. 110m Dyt'ruo Vognmrnd !.>erech·jlligt stlllrd<- gr.:llli" til
Raadighed. Hos.--L Druntlgurd I Hund borg la"ede man Ka({e, der ble' .«O l""'
~ret I PL"ln13gen. Paa Grund

at Relf!\-

\-ejre-t fik de mange llen,..."k<!r Lo,· øt

opholde sfg j Skolens G}'IllnlUltlk.:l:l.l,
h\'Or der ,'Ur lIu.stkunderholdnU\g ro
m, KI, godt 19 korte mlln hjem f rel
godt Vf.'jr,

·")111 " " , . " " .

................ ~._~

.n~

89 og ,M.ns)dJlpistolel·_
D, - IIVSl.<1 "lir Deres ArlJeJde i
J<~rro('l'lk'lg1lde 1
S. .\1<,!\t nt udstede KoreullntI<,ISl.'r.
D.; \'lIr ))(' l kke Tolk?
S,: ,Jo, Jllen j<'g var ikke per·
fekt i T:n<k. .!1M. JCR" blev ikke
brugt I ,igtig-l' ~r.
D.' Val' Dl' ikkl' med lil FOI'hOl'?
S.; Jo, enkelte GLUlgll. Jeg V IU'
Tolk, da (,,.dl' Foged fm Things trup Hl!" i FOl-hor. men han ble\"
losladt. eflcl' cn hu'" Times For·
lob. Det. drejede s Ig om en TJc·

nestedl"Cng, mali troede havde
;;kudt cfter tyske Soldater, men
det PllSSe-dC ikke. Vt.>(i UndcrsoHUlerslcv Ungdom s forc nfn g
gelse fandt mali lIogle iJlcgrue
hllvde ::\landa~ ACten aamlet Cl!, GO
Mennesker til Mode pBa de gamles Skl'ificr nos Foged; men han
sagde, at. hun lul.Vde fanet dem
Hjem, Lærer R o I i g h e d, KIJm,
sendt. med Posten. Snll beholdt vi
holdt Foredrag om Jeppe Ankjær
og læste op nf denned Digtning
dem, og hlln fik Bes ked paa at
anevero dem h l os, hvis han fik
Uoyal Thealret.
flere .
D . ' Medens De Rrbejdede I Thi·
sted, var De 1 t.re Uger paa et
Kursus . Hvad lærte De der?
S.: FJernskl1vning, Hr. Dommer, og saa fik VI Foredrag om
dansk Politis Al'beJde og om tyske TJenestegradel' og den Slags.

Eivor

J
1
~

Landstrom

og

Frands

D. : Og der fik De vel ogsaa
Undervisning i Skydning!
S.: Ja, Hr. Dommer, i Brug af
.Maskinpistoler og Pistoler.
D, : De vm' I Hipounifonn '1
S.: Kun to e ller tre Gange 1
Thisted. Det val' efter Sabotagerne I Byen, at jeg stod Vagt nedenfor Ritz.
D.: I1vor boede De 't
S.: Først. pan Afholdshotellet,

Sundatrom

Royal Th.. atret spiller en s Vl.'nsk
f'ilrn "To I en S torby", der handler om
l'n ung 'lands Of{ en ung Plges Kær.
lighedse\'cnlyr i Stoc.kholm, og hvorled"s Tragedien vælter ind over den uno
ge PISle, da hendes Kære~te omkomm<!r, I!rtl!'r 81. Forældrene forst. har
brudt m"-d. hend(' Alt vendea dog til
det to-,dstl>, saa Filmen faar en 801-

men Sall kom jeg ned

l

JftraaIt<hrstorie.Vdgang.

gade at bo. Vi boede to Mand
paa det tyske Kontor.
D.: Nu bhver De fængs let til
1. August..

S

.:

J

I I

ave, ir. Dommer.

D.: Og De fnal' Landsretssag'"
forer Terkildsen beskikket som
Forsvarer.
Mange Tak, Hr. Dommer!

Sned8ted UfO

s.:

upilJl>r di.&.;.(' Aftener en amerJkantlk
Jo'ilm IITropj};ke Næt~r". et hl!rligt

Ly'ftapil, der byrl"r paa mange barokk~ Epiv..dt'r I)J( megen iøreCnldende Mujlik. fYJm Ek_,tranuml'r gen.'1f'r man
dr>n fi'"JpuhNI' Te/nl('jilm.~Mlt SklJl~r

Beruselsen forle til Aubrivel'i.

Dernæst fr('m!\lllledes Telefonmontør Niels BJcrJ'ing R e d d e r,
der af Dommeren fik foreholdt

f)Jcr ..k

c

i Frederiks-

Sigtelse

for nt have nnmeldt
Landinspektør MOfll'Rd, Aggersund, til Tyskel'lIC ,
Il f' d d e 1'; ,fn, men det skete I
BeJ'Ufwlsc I
p o I j t I f u Id m.: II VOI' mange
GnllKfl Vllr DI' hOR TYMkcmc j den

Cigaretter til
Soldaterne.
For

Jr~mirIiRtf'r Bjørn Kraft op-

Ar!INlning7
IL. : KIIII Nm

JI~r,

at tipi l"r lyk]("t!PI at Ilkaffp.
~n Ordnrn __ med TobakRintlu"frif'"
lIIaledf08 Ilt S',ldah'rne kan fu H;

(J.uret/n om {'gpn,

ha dlpf

NwSlt' Gang

korn TYMkf'l'nf' til mig,

oJt IllmfirHR"

untfllrltrp.v"r MinlfitRrPII, at Rr,Jda
'",rn'" h.r .fV>t til tlPTPII lI.,rlvAIIJlW'
E' ti II hot !ter,. hjl-mIJI!'p. Tohakll

GfUIJ(,

I

1'.: Og
dl,lHNI t

'UUl.

J("{>nwg O,, AI101('1·

It. : .J"I{ VIIr Rlot ikkf! klnl' OVN,
hV1II1 jf'K hovd" gjort, rorcu<l d"

...

.

.-

~.

de Cremstlt noSle Udtnlelji('l' om. lul iltke la"~""'- Der hR r v""rf't Th' m at hlLn g('1"f1<' vlldl\ skyde nOl{ll' nC d ... Etll"'r~p .. rg.~1 ~t('r Ilwr r .. ne , AoI\A
de g.-onnc Sklldedyl'· \len detle vi kunde ...,1"", I1lt, hvad vi }rund"
med mig $ketc i 19'8.
rrl'"m~I<I>J{r . ..rIv da d" ko~~ 5 Kr
D.: :'tlen Dt> er 111111{eVl'\ kom-

met meget uheldigt. aCllud.
H.; .Jeg l'!" ogsnA ~f\n Corsknl'k·
kt'hg ke-d I\C del. J<'K hul' tnbt
mig Kan Col"ffl.'n:It'lig1.; Dommen'll
k lin n('\" st' , hvor !llor min Jnkkc
er blevet til miR"!

I'undl't. og drl umm" H TlI1~idfot nu
Omko~tnin~nlt' t'r jo 1,1(.", t t('mmt'Ug
.. to ...... AU. vi kon jklu- ....IjtC' dl'm. bil-

lIvIId Ankl.ngerne mod
WulH gt\.'\r ud

-

'r004.._
'~n

paa.

}{ obenhavn O
lennlddlllt PRnbe' nsdar. I Ef,
lingen n! ,--..\Itt!n
"".
ItYTldes BI'hand '
Tnod d
g (' Torben W·,,·
\ ltUn Wen 1t).aru; •
Anklngemyndlghed..-n ulff. r'or
Stat.andvokat. IIt\l:1.\und o"moo.
Fors\":.U'Cr ørum. Til at nll-d"'1
ved Sagens Behandling ~
- - Idrætsu gen I S nedstcd.
Domsmænd er udtaget. I:n ~\.
Ved den fortsatte Idræ18ugc I
Snedtsted i Aftes togea en Dyst. l"ennester og en Grosserer Dorr
mellem Sundby og Snedl'lled Mor- mer J neoby leder Retten.
si naboerne vur mødt med tre Hold.
Wu\!! sæt.tes under TiltalI: ~
ForlIt Vllr tIer en DrengekBmp i
Fodbold, hvol"\"ed S Iledsted v/mut Overtrædelse af Strafielo\"al
med 3-0, derpaa en Fodboldkamp lægcts § 12 for det forste 'II!I\.a.
mellem Forl'ltcholdene, OK her blev
Slllt.nmgen a-( Januar 1M5 til ~
Snedsteds Sejr 8---0. Til Slut vur
lyske Politi i Roskilde at 1..._
'Ol,
det Pigernes Tur med cn Hnnndangivet otte Personer, aa~
boldkamp, og her reddede "Morll"·
pigerne Æren med e n Sejr plm med hvilke han fra om\u<
),Iarts 19-1\ havde lIdgh'et ~
8-<l.
illegale Bind "RoskUde·Kul"t!~.
hvilket medførte, at tre af dillt
Personer ble\' anholdt af Tnk~!,
ne og senere anbragt i Ftzr'",
for Koncert", i '1'h1.øled 1.~lltn
tage Torsdug KI, 20-22.
lejren, medens de ovrige maa~

lilt".......

hvia vi OO('lv
ri "".Up;t ud ar del.-

D.; Er Dl' R"ifl?
H.' ,fn, jeg hnl" Kone og syv
Born, og nu kommer del nok lil
at gnn rent. galt.
D.. NM. det e r Dc dog selv

klar over.

domssag.

11\'01' !o)'{'gik Anmel·

delsen 1
n.: PM KommllndlUlturen i
lIU1'up efLcr at jeg havde truf·
Iet en Soldat rrn Aggel'sund,
som Jeg hllvde t.ult. mad om det..
D. : Plejede De Ilt drikke Dem

fuld?
R.: Nej, aldrig!
P.. Val' det da for at. samle
Mod?
R.: Jeg sad jo og drak med
Soldaten, men jeg har kun været
fuld to Gange de Sidste fem Anr.
D. : Da var det højst uheldigt
denne ene Gang!
_ Saa bleV der afsagt Fængslingskendelse till. August, og
L'lndsretssagførel'
Terkildsen
blev beskikket som Forsvarer.
(Uden Ansvar).

KlasseloHeriet.
Ved den i Dag p~ulbegynd te 4.
Tl'ækning fnldt folgeJlde stOlTe
Gevinster:

50,000 Kr.: 61026.
25,000 Kr. : 64056 .
5000 Kr.: 388 9885 17171
37022 130707.
2000 Kr.: 1247 6388 12939
25227 26522 30281 31318 33764
37168 40336 4410516369 53938
54272 56635 61444 87802 100662
108006 110346 115892 118116
118217 120&16 123368 121898
1305H 140767 164682 158650
161131 161886.
1000 Kr.: 752 2833 20132
314 19 3353 1 3711816278 .17636
53979 5·1369 66059 66391 58235
58730 59268 60211 6 1990 63036
63242 64310 65725 67995 90,175
93462 93523 93676 93685 95709
115676 116770 116173 1161 75
122077 127926 129 113 136583
140923 IH 708 H721-1 15H,26
16 1873 15'1389 16827 1.
500 Kr. : 110 6036311 GI97
7046 7098 9 12G 11163 113·10
] 372 1 1·1092 tG·mG 2178 1 UG05
26201 279 13 295G I 3388·1 3,1800
·14 6 12 116ml 169·11 .172-16 01796
03·11 0 6378 1 0·1160 69061\ 63027
7 10RR 7 1915 79130 8032 1 8 U68
83210 88920 890a:1 8960 1 9032:1
91 :1 1o 92788 95612 97260 10·1837
100108 10liOSl 1011228 101\\121
109427 11601() 1111"0·1 12 I r.72
12211@ I" I[,or. Ul W02 I:ll f, lU
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PROGRAM

AC.Ia ....

forlade deres BopæL For d~l anl EllllI R,oseru;tand: Radio Bravou r
det for den": ~ebruar i Aat ti.
)'Iarch.
det tY~ke POhtl at have gi\"f;~
2. J Gungt. Hydropalen, Val;;..
Oplysmnger om, at han den fil3 . . . *: Pharaphro..~ o,·er ~O sole
gende Dag Kl. 19 ved ,st.a:
,,•
~
mio".
k Dssen
l ToroenskjOldsilldt
4. Niels W . Gade: Morgensang af
~kulde modes med en ikke an"Elverskud" .
5. Erik Deneke: Den s t.o.ndhAfligc
holdt af de førnæ\'nte otte Per.
Tinsoldat.
soner, Journalist Jørgen ArboeG Judge & Williams; Tipperar)'.
Rasmussen, hvilket medførte, at
; PAU S E .:
denne blev dræbt af "Medlemme:r
7 Axel Hansen ' J ublheu!Tl8- M.'l.rehaf det tyske Politi,
8. Jos Gungl: Dramme pa.a Oceanet,
Endelig tiltales Wulff for Uno
9. G. Wennerberg' FMl.a...i o,,,r
derslæb ved kort {Ilr Jul i lM-t
Gluntarne"
da han fra Forlagsboghandle;
"
IO . ....
Intermet;:z.o.
Bjnrn Erichsen havde mod~
11. Osvald Helmuth
go.mery.
et Bidrag paa 300 Kr. til t:~
12 J P. Sousll: st.an;. :md Stripe$.
\"else af "Roskilde-Kureren" ~
Axel H{HU~'n.
have tilegnet sig 200 Kr. t4 dette

Belob og forbrugt Pengene egen Fordel. St..'\tsadyokat~n ned-

Fem tyske Agenter taget paa
Flugten.

lægger

Pn.astand om
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den 6.
,,;es
1\wlll'l' KirkC': Frk. Edith
Ot\tl(lr af Knud Krogh. l\.li1l\l(t'

Il'l.', tIl Fi~kt'r (hl.', fub Andt
~l'n, ~m af Mt\rinu~ Andi',
K\itn1l'H('r.
1\wsdag dl'1\ ;\, .l\lli \i<':- i Ott
\ tru1' Kirke : Rip;nl\lr lWIl~
lhlt.'gh, K\1hh".'1"\'\ til -\rm' J\_
~(ll\. Gu\l('\"

--

K_.~ ,_,.,

n:ltlon:d .\ft("4

];-'1\.,<11\.&

•

ree·. rst!

(~ap:

-

RUkk('l' undt.'r d(ln t~'~kt' Okkul\I\ ..
lion , om t n.' nJ dl~1\\ n,t man, al
d(' hul.' n.l'h~.'jd(lt f(l\" dl'n tYSkl'
~1lionngt.'orgnniSl\Uo1\ i nruullark,
Sl\~J'nc undN'kMh~ nu t.'n grl.1.I.l-

But
~
6. Juli JIU r.

tr·

Spioner.

K o b c n h n v n, 'firMdnp:, ~
nlllel'cd.e
Sik kcl'l\C'dlU\utOl"ltt!t{'l'
hl\r nncslerct. Il tYRke AgcnlC't\
de forsog-tc at forlnde DalillU\rk
og komme til et ncutralt L.'\l\d.
En af dem hul' l\Tbcjdt.'t ~ll\\
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Den amerikan sk e Regering kober op til H olland
og Belgien
_ Hvad er Deres Opgave her i Aarhus?
_ Som det fremgaar af Na\'net paa den
O rga nisation indenfor U S Army, som jeg
er tilknyttet, er det vor Opgave at fremskaffe Levnedsmid ler, først og fremmes t
Smø r, Æg, Flæsk og Ost, som vi se~H:1e r til
H olland og Belgien for den amenkanslce
Regerings Vegne.
_ Kan det ikke lyde lidt mærkeligt at
skulle sende Ost til et af Verdens mest
osteproducerende Lande?
- 10, I/Ten lIum mart buske IM<I, at store

udva lget. LJ ~ 1l l:! l"' <n"".""'" ~" ~"'a.
tyde meget for dansk Landbrug og dets
Eksport ..
Min H erre, min Bil venter. Jeg skal til
nye ForhandlingerI maaske kan vi ogsaa
sende Fisk a fsted til de betrængte Lande.

Olllraader af dw frllgtvare "ollaudske
Jord endnu sirIa( ullåer Vand efter 'lyskemes bel1S)'fl s1øse SJ)ræHf/llif'lgcr af Di·
gerne. Levnedsmiddelsiluationen er i
Ill eget alvorlig Pare baade i 'J-lollal1d o~1
Belgiell. SygdOHl me raser SOJII inge nshIde
for , ;Tuberku losen breder sig med n ve l'l de 'Hast bltlHd t Born og l1oksnc. Der er
salldelig llmg for nile de [eOlledsmidler.
o; i det hele tnget knll fremsknff e.
D en første Sending Smør er all erede
se ndt af Sted. D et drejede sig om 31,8000
Kasser med SO kg i hve r, og i Løbet af den
nærmeste Fremtid vil der nfgaa Skibe frn
Aarhus, Odense, Aalborg og rtndre Byer til

Holland og Belgien med Levnedsmidler.

Smørmangel i U.S.A.
_ Gaar der noget til U.5A, og ka n De
ikke skaffe os amerikansl<c Varer?
_ Nei, min Kol!egi:l, C,pl;-tin Ralph \Vest
og jeg har kun til Opg:lvc at sende ti! Nede rlandene, Vi kunde saamænd ellers udmærket trænge til at faa dansk Smor sendt

Good.bye.

br.
•

syv henrettede
Ira
lundet
Paa den tyske Henrettelsesplads
i Ryvangen
(R.B .) Randers.

Fru Gud,run FiiI, Hvidsten Kro, har i
GaM fa,aet Med.delek;e fr a en Slægtn"' g
i København om, at man i Gaar Efter_
middags p"'" den tyske HenretteJ""splads i Ryva ngen ha r funrle t en ny
Række Lig, hvoriblandt vedkommende
mener a t kunne genkendte saave! Fa mi!lien fra Hvids ten Kro, hvor Kroej eren,
halM Søn o,g s..igersøn blev henrettet,
S0111 de øvr ige 4 h enre ttedl~ fra HvidScl cn,

De paaro rende bil de 7 henr ettede
tog i Gaa r tiJ Købe nha vn i Bil. Det er
Meningen, at L igene sk al brændes og
Urnerne de refter fores hl Hyids\en,
hvor de skal anb ring>1s i en Mindelund,
som man fo r T ide n er ,'ed a! anlægge
i Nærheden af Hvidsten Kro. Der vil
hllil\'c rejst en sto f M indætcl1, og Mindehojlldel"glhcden me<l Afslnring af St enen vil flode Sted i næ r Fremtid, sandsynli!,v", S,'ndag den 15. Juli.

225.000 tyske Flygtning e i Danmark vaccineret
3. Gang
• \!r'm~ kinr' r til Bruxelles

Alle

Rel ~ie re
I
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•

• .K ..... "
1tm tf • Atbtjdauge 2
Sølvbryllup.
4StdhJæfpurfJcjdtf. jJng Mand .,he!decf: høn I Sverri"
Tømrer J'c, J e n 8 f. n og Hustru,
tt. ,n.rellt gtnntma (,g I England, hvor han lame To- Lyngl,
klin fejre 8ølvbryllup t.."r~
,"oidyrkning,
pu dtJleOmrude
bltv hin en P{}(eg4ng~mjrJd hH dag d 1. d •.
pu egntn. H6~ fJve,t?g ,Q2CJ
tld.ml!!"-lltN~

Q"

f_deltnl8 O.dntll og gik etltr~ Døn UleG_le UdetIIlIng

ø,.~I'I~

d /IJlrJlJ, MdUill !t~( hii>udtn hdt flt/d lil B!omst,:,(be-,øgle~ I 'flt;~tcd bf «111 Metlne~ke',
J
A.I~Af' /iIAE I gu/nuitt. Hin yar ~n dygtig (ig J Dag flytter Ud~tilUnjt;tn tjlt'lfrrllllllev.
I!J J nI_~<1 VØ.(iVilHll'
;n'tl Pa"trl.nd, 1:" .tillærdig og
)ula_e f"'~.'r. hvid 'I)rt:kt;,mmt:ndl: Mand, der kun
SIaglekvo 1aen
MY ..at f Arrtttttl lor

f,.

IJllvd~ Venner.

Han vaf , ugift.

er lor Tiden Ira 4 til (5. Juli
futut til 715 pCt. 'Qr Kreaturfor og
100 pCt. lor Kølve.
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ad. 2. Aijflll.fl;en kan vt;ere en Kort·

j

'-føje

S.lJgf:n, bJ ... v j Gur
<lIdI Alhøring le.lødl.

Støt 4ft

. ",

....

1'ldll'~1 IIIfIH '.".
III "" IY'Io Hl/ll.1 /lU lIllIlI dl ti III

T ED

Ihhmr.

HIIU'"' d~l III Jllln j r lili"" (lUll
.IKr MUIIIIII11'" "",.1 ,I,. ,111,.1"
I YVlldlltlli', fli" 1111/11" alll,l, 1",
vlI,rl p •• ll,yh,,""
IllIfII .Iflr

II~II

III ".1110' JIlll.tIl

,.

JIII'''''' 11./11.,1

"r

f'/

vII

IO' u"lyu., .1

/lvonl Urla hrllllldl ,Ic

III'" IIIUI.I, .... , ,1t.1

K'IIf1ll1l1l1ll:ljUII 111,111

1'l,IJUhtll tuI

1111 ,.1 81yltkCl Tid, II"

" M" IUDU V.llllø l 1111
lidt! dtu vel K" tin (JIllY'
Iyld le dll øUCfll1l /o
od V.nd. tldlOHII oVlnl
!II H.lvor J~'IIClII Il1t~

11

nu

VIH

0,1. lu 1 d

øreuro,'1, 1111
kom","".',".,",".
'till Cl JU
SIedtilar,

111011

". s.,,""
ove
,Ili" III "."O'dd'.
Humlull1,
havde .,nlurllKvll
Idu.tl • 0" IUHI Ir.kII
mod en OIJlHang PrYKI
rU!ller 0111 Anll1eldo1le
nel. hvad dOR øl lIøde
Il blev III nORel.
liv III OIlOlyvctlCI Irø
un ,ngnv dO, al Søren -

n,"1I

øl
Mlllerlalcr III lyske
.or.
"CI1 Oll Ludvlll Lørlell

fdere ,lJenlal IO 611dll'k
Lngercl I OddClund
røvel dem ned l meu

c Ikke holdo Mund .
I1
og
HolRer
AnderllC
en All en de hllr været

~

.i

hlH

rhlu,;luJl lill'olltl:1

ti udi

"'rul{

'I hIIH'O

MUfl IlIkl "' . "arl
drllot 111"- IllJlllll(a,,"

"'III
y

TI ly tø Skøder

nu

I'rll

IlruI 1'.lrlu

Ul H,.trl" P.

'1,600 I(r. +
Vllfllorhl",,~1I1II 700{l

LII,lIrf1

deri

ved

(,1& tr,1
pu f

'røapfu:tabrllt, r:SYKnl "
HJulwrv vllr IrlOIWrtlØ'ltt 'el·
OK

ten .

r il e I d ~ () K J e r n- ,Qm
Andrt:U ellrl,ten'tn, Væn
l'rll I'rk . Mu"afl Jall. • IJ/I;II'IV, III b e
Anli i\lId"'IU", l'loulo v, Købe"um 1'1000 K. AD , Stelltn.en O" Kr. l.Jar.tn
41,900 Kr., Chr. Jflh.nnc ..e u 0"
I{r., Vur(lblln",,"UIIl 1/&011 I(,r.11
I'rø I\rh"'jd."1. Til. 11'11" 1 Øedlled, J. K. Anderlf!n 41,1~O Kr ., Hltaa· lor ~
lU VUUIIITI. Arlluld 0111011, Bcd.ted, rup Knuo.gurd 3a,.w~ Kr., P/Jul ,.el"
10,7(,0

I(r.,

I(r.
Pm (ldr, elit. WIII

ol6(J(l

Mu,

li
I 011 :

Kr. BII

r

II

Vurdo,III~'.U'rl C. Jen.en 89 t HKJ Kr ., Chr e .etul . 110,0
.Ienten 4'7,840 Kr., Jen. Heb'~

-

lJi,løv, til "IUIrd 41,000 Kr., VllUlO Anderr II
en besl
Bu."lnJlf, (fAOra AntJe • ". V"lI1druv, ,eli 42,1&0 Kr., 11øJe_KrI.lcn.
Kube'lIl11 211,000 I(;r., VllrdcrlnKlIlUlI1 42,120 Kr,
Kr ,
T
e
m
r
c
r()
K
8
n
t
d
k
e
r
a
r14)XXI '(r.
tørt
betdet: S. A. Lanen 2O,351l<r.,
•
P.
Kjellerup
14,188
Kr
••
Kr
,
Knud
·
VcJmaodssa,rceJl I VanK.
3/)'
111.

II ..

•••

VI hlif lII(ldt."ol delle Indlæg:

I\II/oi'atlcllde. De lin· ... IlIdlwK 1
r do bllvcr opbevaret ~oclnldomokrlllen al 30. Juni neI,
rdeler under PDlI,kUd Slykkt oll.ker del I .. Ullede Sou: •
Ild ,kulde op OK købe rand III ber1"Ii~e føl Ilende :
SO$lIlCrBlld"l ønlker ikke si

vor lige op III den 5.
Jcr"n fandl Bagen mlll"

len 18,964 Kr., Rlch. Ol.en 20.639 og
Kr., Niel. dørensen "" H. Hyllt,n Kr
.Ied 17,08~ Kr., BI,,,,aard L,rloe lor
17,900 Kr., Nørreg,de. M,'kln~ NI
'"edkerl 1'7,857 Kr., C. J. Chrl.ten. en, Drag.bek, 16,940 Kr.,
Jen. Hove 18,900 Kr ., JOh'. Mor- III

lor 0, Chri.lenu n , len,en 17,&63 Kr .
Ol
Ahlkcdigoløa fm del ham an·
8 II k k e n I I • P: e r a r b e I· dl
viste komnlunøh, Arbejde, de Cl e t : Jen. Handell 2880 Kr.
,I
vlldkomnllHldc IiIclv forlod ArJen.

ItIU"

nflevercde Dækkene
dan, hvor ModøtBndØ·

Snak i Togel komnIel

11"1 All

tsWCJ '(r., g"lIde 'fllbtHJ :

dem op III

øen/uc !Iar bOlltlglag l
hpvde endvidere v'u'
orl Svlnolullldel. linll

1I1.lull
li e d.

er
over flllhrlklbYU 1. h,1I I
Ved def! I O .. ' .Iholllle 1~lcI
t .I"tel
"lItIIl IjVIH Art..~ldt'1 lied Opløfel. hed u
al 1,111 J~I."e p" Tltl.led U ld.pln- uO vlll1
n

11,. ...1111(,
VI.lly.,n, I(llb ...

SlIrllnU"',

1(,"",

b. Mil
bit-y I

t

1~lclt .. IIIlU

.
NellitaltlJ,

IUUI

U' ",CilolOIIe III KllbllMUIII

R 'I!JfC~

I"IvlIl-

""II hl""

Ivvt Jon..,n Ikke, IhlvO r
Idb klJf1 bllltlle III Orla,

II

It.II"II'"''''''

dlr hl' h.11 K'Ufll. h.r 1111,1
2 Ou' Km If/r" Imel.UI: dd "m1.1I,,,,h Alhllri,,"U, b.""" hlr
11.11 UdlølH'1 IIYf1' ,,,,hl IJ,"dtl, hl.
II IIIH IH'IfI ,,11111'1 II<",hl"l,IIIIVII 1m
IlIfk eliN 1,.1,,01 1"11'1:11 - UtI
hlrV h,'r "llly.t, .1 hllll h.vdt tf!
Sølir.' II'redt'dcl. oU vIld til (Jp

all l:i1l1'lId II,"'''U :too Kr . I, VIII

Ærllll

hejdet og lOK' andet Arbejde,
hvilket 0R80 8 blev 00111111 Pil"

0"
Sanitet:
tiondc,t 3112 Kr.
Vand

det olh.mtllge sogneroodøm0dll. ,.de•••d-u·
S o Io( n e r li u ti e I.
11jælpcorbejdor L.r. S" r e n • e n,
til Sogllcrøa(h:11I Erkhetinll vII 'iundbfJfKytj 11, Thhlled. Iyldft' 'fon··

lcd, III Hu.rnlUld ehr,
thlfilcn, Scrupl vilde
Hlif! korn IIDU de1ud Jti/{ tilføje, ol O. C. har 'Ilmmc dl" den 12. d •• bO Alu.
ke Opkøh~r, der købli\ ket 111 kommunnH Arbejde 80m de

00 Kr,! hvilket var co.. øvrige Arhejdere hur i Kommunen .
NO,IC!lnu cn ,. Holf,("IHd
, c: SVllllme lIllianaied,
IU le ~8m 100 Kr.
og lIolRDard h.uvdc
tørr" tYllk Hllmilrlfl~l.
e ",1cnlu al have hge
I d hl 4 B~1lI TYRkerne.

Fuld løn ved Nødhjælpsarbejder?

Hno er der I3Clkyldninucn mod
mi/{ om, /II jeR Kllsr omok oj:l
.IDIH om mlu, jcu VII dertil bemærke : Nuur et :)oRl1erulld har
Bo Relorm, der vil blive
M"d(', ur det øom bukendt almindcllFt'l, ni de louktlliRC'Sager, der
hilst med mæde,
ur pllO DUJ,flordenen, bliver drøftet
Arbejd • • og Socialminiiler Hed
e
aBler hu""et idel hver fremkommer med si,;
lIo~lc: røgede Svlnf.)· Mening. I denne Søg - O C .-. tolt Hanten h,r IlIel TililutninR
b d: dO~ 1J01~c IReo. hævdNl!l jog, ul nnlif lire 'M~lId hos ~iglda"en. Partier hlOennem ø'e S~vkokC~' o ~o dtl~: kOll111ler med el Angreb PDU el1 lerelle ul Arbejdsmændenel Rlmle
BIIBc;r med ~I S~nl()' I,mktll PC.fiOrll ItIknl ,dO .dv have Kruv om 48 Timer. Arbt'jdluge
4

I
"C OOlClI, hvor dc I I
h II OmUting med'
~hiLm DennII
)lIollllhallr,
. o Inl It
Ikke hur købt Slukkerel ~l\ Iyøkc BC'o.:ll ~hu~lItropper d V.II.
IUI8 Ourugc, rrwlI All! • 1I~t\rllrll~ hur I Thy, .orn jeR sk le v
t1O'Ullurd havde do I Inll lornrlc lIldlæg Vllf: I: n D II I
~kud i Form øl SPlritll~ III
~, IlOII p tgyak
ti V ro r l) O111 [\ R I
ni U u
II V {J r Il O ni d C t y-

fifl.

fuld M_nd I Brummen.
P.n ,III tkt berullet Mind. M,klfllk
,kil TrOllptlrt
P. C. t'l!lcllbo'lt In A.. lborK, kom
'
Mlal r,v~l\llc Ind I Thillied VIKt,.'r
I IVlulSkolekOlllllliø.øiOllcn811jt8ltr
vedkomml!r alduleø Ikke miR. dø Lol(nle uden It kIllIne torkllfC' hv.
hG" vilde. lian blev 1111 I Arrelllen I
MedlCIHmerne dura! 111"/1 Vl\)rt'
Ifollvol underrettet om Lærer Thom· NaU"n.

,id Kup
~O 81JtlI
do"
1944,I,v.d.
dit dc
<Hlør Niel. SlJrCIltHmø
dl1inR', 110111 liRe var
ut Itllre Nylunrtaalten
Ir lor 800 Krontlr OR Venø flor hold iii UIIKllftlrne øom
SnRor. Dbl opb'tlvu. ndcrteRnede.
ereu i Villa ClllaUe"
Ang. anq'lt· Bllch 8011'1 Mægler
Drln Nlcl,cu; LUdvlK ~11n det jo atl Iltoget IlIlkyldlRt ud,
u 'P""
I
• il ..nn
~cndI IIKuIiens BrO",r
nOn dot
kornrn(jr nuturlia\
Ilt V dalol3l!lkcd rll6d h • I lvor itor cn Virttaolllhed
Jc"III'"r dra,vel.I
lien IJllIl Hurtul» VM. II1I
'
ilIl enige
"l om, 'at Lud- I,.,r 1'\ vw 8ft
el 1Ir(
h Ir"ltIm.t~1 ni JOM ikke
..... ,t gall hen Ol' O
r
li I ælllg med mine
bnol. Otlt \liaor lIig d; v PRlvII18ur IIUjol. D.N,S A,P lhit
kUli .r cl
Il •• r
nOlllllu, ni dtl VRr don
(,ti rnllldvmv lor SOIll . Julr 193(), Je" Ulk IHI øl l:lertiet
op, "'O" .1'0 k.",
Ikke, '0," JUK ,krov 6-7 A.r
OIlIlUIII Villdttel, tlllr

Ii",,-

'

'.

Id.~'n
,~CI

1I11~

I

0" 1"ld Løn vcd Nødhjælp.arbejder.
RclOrlncn "entes ønarett Rennem

o~

,.I~

Dødsfald.
Gartner VilhC'lm A n d l' r. t
I tlOu,
'[II
o, ,lKik ,AU.. plud •• lia y
Døderi IllR Thlltcd Sy",IIl",
II af gi, HI\l1 VIIf blt'\'cn
" und
..• nit IeI en fIltIIdr" OIU'ulio",
I
d t v
e
ar ARlwt flodt nOK 111 ri
Hlodprop II "dl. lil OK

0',,
"Id.~.
h•• le .iI
Fac.lllrt'l1 J~nl Allah'uro.

D"dern.

t

1II,~I.,
fOK II
IlA

JiU

Kaa C IIUC

1"""''''''''.

rygj:(er ve .
11'18 ~....!:..,n,....U1
2. Beretnini
Begravelsen fOrel1.88r Lørdag den 7. 3. Vatg t at
ds. Kl. 15 fra Vestre Kapel.
(H. P. 1
4. Eventuet

øgte
, og

til·
•
r JO

t

Josef Holms Hustru, Ellen Marie,
Hver p!
ad.
Helligkilde, 57 Aar gl. Begraves Pre· rI urup ' o
dag Kl. 15 fra Hvldblerg Kirke.
Ret til at !
,
BRYLLUP
men
disl
•
dre
Vies Søndag d. 8. ds. i Løgumkolster al Sociale
Kirke: Frk. Esther Winter, Datter ai al Bladet.
t til
Munderingen efleveres
Odr. A. Winther, Landeby pr. Løgumpaa Tirsdag
kloster, til Kontorist Olaf Hansen, Søn
sle
K ø b e n h a v n . Der er ud· af Lokomotivfører Fr. Hansen, Thisted.
in. gaaet Meddelelser lil den danske
BRYLLUP
Brigad es forskellige Afdelinger Lan.
Torsdag den 12. Juli '{les i Fabjerg
•
'1 det over om, al Brigaden hjem. Kirke: Frk. Marie Pedersen, Gettrup,
ri. sendes paa Tirsdag. Afdelingerne og Bestyrer Anker Dahl, Pabjerg.
samles tif Afskedsparader, i de
nærmeste Garnisonsbyer,
hvor
Munderingen afleveres.
Dr. Lenbrochs Praksis.
Konsultation stid KI. 10- 11 og 17-18,
en
Kl. 20,30.
Lørdag kun Kl. 10-11.
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Licitalion over Smør- og Mælk ekørsel afholdes pas Snedste d Gæstivergaard Mandag d. 16 . Juli

19. _ _

AI

ibel Planlagt Attentat mod
Hanstholm forpurret.

du Skæje, men
dit eget
aer?
ærgaanøjes
der er

fm.

FE
8.
Juli_

---

Brigader finder tilrettelagt Sprængladning i anununitionsfyldt
Bunker.

I

med de
Maaske skyldes det en Tilfæl- mod Snoren, antændtes derved sl..ergade i Th
at.
lpdager
dighed, at der i Dag findes øen I Sprængladningen, som saR skui. Politiet..
let. et. Armba
!r ligehel Bygning paa Hanstholmen! I de faa hele Ammunitionsdepotet
m i din
Ungdo
Der blev nemlig i Gaar opdaget til at springe i Luften. Det hele
tommer e~ tilrei~IagtAttentat, hvisVirk. var lagt meget omhyggeligt tilLørdag de
an det runger vilde have været ganske rette, og der er ingen Tvivl om, thy Husm
at det katastrofale og jævnet store Dele at ved blot en temmelig svag Ungdomsrej
Mora. Der
af Bebyggelsen derude med Jor- Berøring af Snoren vilde det Deltagere i
er bIe- den, foruden at det vilde have djævelske Apparat have funge- denfor HU8D
t ikke kostet taJrige Menneskeliv.
l'et og en frygtelig Katastrofe venter st.or
Vi henviser
ynden,
Opdagelsen skyldtes en Briga- være sket.
Annonce.
du jo der ved Navn Albjerg, der tilBrigadesoldaten underrettede
g selv, fældigt kom ind i en Bunker, straks sine Overordnede om sit
Jegindø
rJeau hvor der opbevaredes storeMæng- Fund, og Løjtnant Bjerregaard,
u For- der Ammunitoin. Idet han tI·aad· der leder Styrken derude, satte flugt. til

I

oders

dine

te ind gennem Døren, bemærke-

de han en Snor, der paa en ejenloOvens
dommelig Maade var spændt ud
,j1 Beover Gulvet lige foran Døren i
Prik, Ankelhøjde, og ved at undersøge
D haR Sagen nærmere opdagede han, at
helt
Snoren førte hen til en Sprængr selv, ladning paa 4 kg, der var anbragt mellem nogle store 10,6
cm Projektiler. Systemet var det,
.. Og
at naar en med et Ben stødte

. a IHta

sig omgaaende i Forbindelse med
Kriminalpolitiet i Thisted, der kan Lørd,.'\
kom til Hanstholm og foretog en rer Jacob :i.
nøjere Undersøgelse af Sagen,
der rummer mange mystiske Mo- Gdr. Chr.
menter.
Forhaabentlig lykkes .Aar: Gdr.
det at nas til en Klaring paa SM- Aar; Gdr.
vel Motivet til den planlagte For- 77 Aar.
brydeIse som at rinde GerningsThia
,manden.
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\ \!ti' rra ;-Ij ~pajl,.. pas.
F,: Det \'til' iser det sidste Am'.
l a&. l a
10 tJ, 2-1 bo. 1 Da havde jeg en Omsætning paA
7t B:wSon 3 h Ol! :12 800 000 K'
Il\ora! de ca,

Q.

Jann rur Sogn

K.r.

I

I{ltbe-

•

l.,
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L:mdln); ml'd r~alcls\m,'l'm ", an'r
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truet. Falck fra Thisted
blcv tilkaldt og dækkede Laden
med Skum, saa Furen her blev nfværget, men Stnkken brændte naturligvis .

5000 snu den illegale Udstilling. •
Den illegale Udstilling i Thisted
afsluttedes i Aftes. Der har været
udmærket Besøg hver Aften, og
den samle Indtægt ved Udstillingen blev ca. 4000 Kr., san der bliver et stort Overskud til det smukke Forman!. Del' har været ca. 5000

; faa samme
fe Anr, hvor
Besøg. Der Besøgende.
Antal Dyr
Stndaingeniørkontoret i Thisted.
torn sædvallCivilingeniør Johs, Dam Morten'ne og Kortsen er blevet ansat paa Stadsingeninerer med niOl'kontoret i Thisted,
Anr findes
ig af norske
De Gamle i Hurup
,-il der være val' i Tirsdags af Provst NorsølJel'g
og en Jensen og Hustru inviteret til et
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sen. T<>rp. og Ski med Tilbe Ør al
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Rettelse.
Det var Købmand Høje-Kristensen
og ikke Entreprenøren. hvi,s Fængslingskende~se 's om i Gaar meddelt var
blevet stadfæstet ved Landsretten.

I AFI'EN I THISTED:
K'}llcert: Kl. 8 i Plantagen af Axel
Hansens Orkester.
Royal Theatret: Kl. 8 "To i en Storm.~
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De største Minefelter findes Skagen- G øt eborg
og Gedser
Ystad
Det var lykkedes Englænderne under Krigen at h olde deres Mineatrygnlngstelcnlk hemmelIg for TyakeMle,
oplyser Kommandørkaptajn E y v 1 n d
D a. h l bl. a. overfor "Dnnslc Søfartstldendec, og denne TeknUt vil nu blive
anvendt 1 de danske Farvande, Den

danske Marines forate Opgaver vil
blIve at minestryge c}e dan8ke Farvande, san. at Sejladsen paa de vigtIgste Ruter kan foregaa faret1'lt, og
der vil gaa nogle Manneder hermed.
Minestrygningen vil komme til at
forme sig pas. en gansk e anden Mande
end efte r forri ge Vel'de.nskrl g, hvor
man sImpelth en slæbte en WIre gennem Vandet og tog Mine rne op. De
m oderne Min er gør en gans ke anden
Teknik nødvendig, VI hUl' ele m agnetisk e Miner , der ligger paa H avbunden, h Va l' de ekRploderer, og en delig
h a r vi de a.kustlRke Min er, 130111 cl(spl oder cr ved et Sltlbs PropeJkra.Ct. Sa.n
fin des der Miner, der er ou K ombination af magnetis ke og a kus lls k e Mi n er, At de engels l(c Miner, del' 1 Tu sindvis er bl evet k astet ned I dansk e
Farvande, er der mange tor skeJU ge
Typer, D et er saa ledes værd a t n ævne,

•

I

ARBE ,JDERPOLlTlKEREN
.TORN CUR'l1N

at en enkelt MInetype skal oversejles
lts Gange, før den eksploderer,
De største danske Minefelter ligger
paa Linjen fra SItagen Ul Gøteborg
og fra Gedser til Ystad , Det er navnHg disse store Felter, det vil tage os
fem Aar at rydde. I Begyndelsen vil
vi især arbejde paa at skabe aabne
Veje vestover fl'l\ Skagen•, Men der vil
ogsaa hurtigst muligt blive gjort noget for at rydde Sejlvejene m ellem
København og Aalborg og Aarhus .
Dog maa man være forb er edt pan , a t
SIr"lene pas. disse Ruter ikim f or eløbig faar Lov til a t t age P assager er
med, Der er sltet Baa m an ge Minesprængninger pas. Ruten til Aalbor g,
a t m an m as. v ær e f or s igtig, og det vides, at del' ligger en D el af de Mluf1'r
1 F a r vandet , som sk al over sejles a.dsklllige Gonge, fo l' de eksploder er,
Den dansk e F laade vil t Samarbejde
med E ng la n d b live IUl.t ind pas. a t
usl{adeHggol'e disse Miner, men desVIDITe er det heg l'ænset, hvor mango
Minestrygere v i 1mB laane nde fra,
fordi del' I Europa er aRa. mange Farvnnde, som det haster med at fna ren-

sot.
J~lll'l

erneøns era
ve u
Til at genoptage Konkurrencen med andre
Nationer
(Ptl vnf) IC" II c 11 h
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•
bestemte Takster? Tillælde 1 eller hVI. man
e~·
blandede Pirmaet k!!1te Tillælde har ~~dhentet lærhg Bardel og bedr
Kr. Harring, dl
mændene bestemte, Tilladelse hos pollhet.
Ikke mindre en
e faB.
fortalt Ctaus.eo.
da helt u!roligt,
støne Villa i Kil!
jfaste Takster var.
sammen med
,ingerne ud?
BD Række PersoDer her
havde
e anerkende KarseIr. Bgoeo.
Tak for
Iere den.
Følgende
Personer
i Thiøted har tovel Clausen
De vel interesseret
rne blev 588 store Isa et deres eventuelle Bankkonti
spærret: O. T.- Vagtmændene Eigil bruge i sin
blev aldrig skrevet Andersen, Søren Andersen, Vagn dog en
hvad der var kørt. Nørgaard Andersen, Hans Bertel· uede
havde
e SC, om en Vogn- len, Ejnar GyrmiJlg, Kurt Møbius
og Gunnar Skovgaard Nielsen.
Cykel af
~vde været en Tur
Tur til
Marinevægterne Sv. Aage
let?
l Retten
Ide skulde Io fragte Hans Jørgen Christensen, And.
Nic. Hillerup, Harald Jenlen, Johan forlrælfeligt
bestemte Steder,
le 6-700 Kr. om Chr. Jørgensen, Johs. Kjeldgaard, havde luet
Aksel Thomas Kriitenien, Harald Han var
deres laste Løn.
meget bfev det Ikke Schmidt, Harry Benoni Sørensen mf D, idet
ofte bavcte
og Gunnar Raun 'fhøgenen.
laget forskelligt.
for noget
hvert Fald haft fnd·
Brandmændene Jes
BOa Kr. ugl., eller Hans Fr. Carstensen, Jørgen Carpas et Aer. Synes stensen, Frans Hansen, Kr.Dejlev
valifikationer beret· Jenien, Otto Bernh. Madsen og
I Hurup
en s8adsn Gage?
Tage Nielsen.
9·Tiden
~ar da godt tilfreds ,
Tillige FI k. Henny BU8ch, Lager~ meget lel
r nok muligt. Baade forvalter Vilh. SUSSI Tolk Borge lige
ændene var da ylSI Christens e n, fhv. Odr. Niels Josef borger.
Ilfredse,
sen Christensen,
Berider Carl Henry
et enkelt AeT, det Evaldsen, Arbejdsmand Carl P. bange for
Bfterhaanden vilde Hansen, Dragsbæk, frk. Helga t vildt Leb
Ikke betale længere, Hattens, Arbejdsmand Chr, Jensen,

r

Spærrede Bankkonti.

r

ge Møbler

-

De rigtige Priser

Vi har iRen Bøgetræs Dækketøjsskabe uden Pap og
med indv. Skuffer til !l2S Kr. - Moderne Dsgligatue
(Stof halv Papir) 6.31 Kr. . fgetrte! Soveværelse med

prima Madrasser.

nudeene Møbelhandel, Aeylgade 9, Thl.ted.
Telefon 467.

-------

•

31de ..

til,lda. beller Ikke ret'

Soc:laldemokraUeta Sommerfeat oa d. .ar
manl(e.
I. Tbl ale d
Aub}" oply.1C videre,

\

a' baa
nlholdcs S.ndaq: den 5. Augult . havde hbfl 28.000 Kr. ,paret u~- ,
Som Talere kommer PolketinRa· men men hao mIstede 3000l tr~
mand Lærer Hubo AndeTacn, Od- al d~ Penee, der blev &Ilaale Kr
det (der atammer Irl H.ller.lev), hana Lampeskærm, og ''''~OøJ:
Hovedbutyrelle8medlem i D , U havde bln betalt Thiliiled
ar
Peter Ni ellen, Nørruundby, IImt muoe I Skat. Pra R,nelefS t
.
.
en Repræ.enlanl lor Kvinderne . ogna kommen en Ska!tcbllle rmhar Havel lori ..! 811 Nedbrydning,., Endnu er del .kkV' atgjort, hvem 14,0CJ0 Kr. eUer a' LaIDPukC::;,
".O~.d •• bliver YeJ_t 'P
arbejde, ikke mlndll ved det 8)d delle bliver,
ugen var kOdldleø Iredl, Ul
MefeoroloRilk laatfluf meddel~r:
Ud,lal tU ,vag til frillk Vind mellem liSe B o v b J e r g . .
Vi
dille Peoge var ikke betalt. .
C o I u !Il b • n e.
_ Nu bliver De længslet hl }.
Non:lvetl Oli Nord06l. enkelte Ipredle
at afhente
CYKer. noeel over normal Varme.
August . . . gd. Domm"'o.
b
"'erclu!:løJvgterne , ... pdet 22.4:;. De- Vagtverotoe shl afvikles
ikke }.c: a n
Pra lospek10f Pr. TolbølJ, Non, til
_ Skal jtg længalU? Jeg ar
• h,kh• .J,I~.
fhv Gdr. Lerl Koldkjær, Kløv, Købe- da ikk e lavet noget gaU .
Tøjet
Ul I. Aurust.
sum 30,000 Kr .. Vurderloj;(6øum 14,500
- De har arbeldet som vær ne;
mag .. og udnyuet Silualioneo t.
Juslilsminisleren har meddelt Kroner.
ublu
Politimestren'" al Vagtværnene aleal
Pra Komml. Frh;t Engglard. Hltler8- at skalle Dem en
søges afviklet aaa snarl det skønne. lev til Inspekter Ejnlr ehr. Holm, Hil· Indtægt '\led de tyske
•
Købesum IspI)OKr. Vurderingssum arbejder.
.
Haa græd som ef Oaro
foreneligt med Hensynet lil Ro ag lev'
12000 K
'
- Jeg \[ao Ikke lOdse,
Orden. Hvis Vagtværnene skal
j Refteø.
Fra A~;on Roese.n Larien, 0øterild, var landsskadeligt. ti
It Geo- Nu, noget D a on: i bvert
Den 34-aarige Arbejdsmand Ru- fortlæUe efter l. Aug., krævea til Vemer Mund! Lauen, ØsterUd, Kø·
1
dolf L a r a e n, Hilleralev, der i Juslitsminislerens Samtykke hertil. beaum 300V Kr., Vurderingnurn SOOKr. opby~niOgsarbelde var Cl
Fra Niela Damgaard, Brond, til Ar· Pald Ikke I
idl
Opaij;!elsen sker eller de ved Anforuret _slog· Vognmand
beldsm. Karl Lynge. Klelstrup. KøbeSa~ gled Auby I
len i Vigas for 3000 Kr. iii .fri tagelsen fastulfe Regler. KommuM sum 13,200 Kr. + Løaøre <1300 Kr .. ned 1 Arresleo Igen.
neme kan venle 80 pCt. al Udhedsbevægt'sen·,lremstilletJeø I
Vurderlngaøum 6300 Kr.
iii
VaglværnenE:
dækket
al
I Gur j Relten i Thisted .
Han
Fra Slakter J. Chr. Jensen, Brundvej, Thisted. til Avlsbruget J Iversen
har værel underkastet en mental
Var eD større Eksplosion
PederlIen, Vegendahl, Købesum 25.750
Undersøgelse hos Amtslægen i
tilrettelagt?
K,. + Lo.", 13,2"" K,., V.,d.ri ...Thilted, der ikke har fundel ham
sum 17,000 Kr.
Kriminalpolitiet i Th.sted
egentlig unormal, men nogel iii·
Fra
Gdr.
Mads
Skaarup
Villadsen.
Sognenadet hlvde ingen
bagesissende I aandelig Henseende,
Ræhr. til Anton Pedersen, Ræhr, Købe- der lor Tiden med en mystiSk
Uruød til at frigøre siQ, for sum 3000 Kr., ikke særak. vurd.
Han har tidligere været Sømand
Sag Ira Hansled. En
Arbejdsmændene.
og har været angrebet al Malaria,
opdagedI: !orle.den, at der .
og han klager underliden over
gangen til en stor Bunker, I
Hundstrup Sognerasd har holdt
OU
U
t
• ken de< opbevmdes en Mængde
stærk Hovedpine.
Møde.
- Landlilforeningen Arbejde AdHan vedgik puny at have sendt
Nu sigtes hiD for at være Amm un ition , var spændt en
ler bevilgedes IO Kr., LandsforeVognmand Jokumsen og
lidt over Gulvet. Det viste sig,
mngen for Vanføre og Lemlæstede
Værnemager.
Nielsen, HilJerslev, Breve med
Snoren førte hen til en
IO Kr,. Landboforeningen Nordlhy
Trusler om øjeblikkelig Skydning, [ Kr , pr. Time j 24 Timer til land·
I Oasr blev fbv. Vogofordeter ladning J og det aaa ud . fil,
sufreml hans Krav ikke blev efter· brugslaglig Undervisning i Hund Poul A u b y, Tbisted, færdig med d et hele skulde sprænges I
kommet, men han fastholdt, ar han strup, Bibliolekel for Thisted
Afsoningen af sin Heftestraf, og oaar en eller anden u10rvarende
ikke havde haft Skydevuben og og Amt bevilgedes forhøjelse
han bavde ventet at komme pas kom til at berere Snoren. Da
Ti/studel Ira 35 Kr. iii SO Kr. lor
ikke kunde tænke sig al Ikyde paa
fri Pod igen. Men i Stedet blev l.. 5000 store Granater i Ruma:et
Børnebøger.
nogen.
Efter al Kuppel hos
ban ferl op i Retten og foreholdt forude o en Del Dybvandsbomber.
Øsferild Allenskaie
Jolrumsen var Iylrkedes, havde han om Tillkud for de Unge Ira
en Sigtelse for landsskadelig Virk- vilde en Eksplosion have
lorirudI del, men han Iii: dog ikke Sirup, som havde
somhed ved Værnemager!, Del uhyggeligt store Virkninger.
Henlagdes lil yderlige
Pengene Jeveret HIbage.
oplystes, al ban i 1942 blev ansat
Ved Politiets Undersøgelse er
Der blev indledel forundens- foreligger
ved Hougaard &: Tbeut l Hansted del dog konstateret. at TændmeTilstud
- En
geJse mod Rudolf Larsen Jor
som Arbejdsmaod, men kort efter tanismen ikke virkede, og det
til Oprelleløe
en
Røveri, og da Sagen var
blev ban Vogokontrollør og tjente muligt, at det bele ikke var sao
i Thy henlagdes indtil videre.
oplyat, blev den .'ralri oplaget iii
- Der foreisa Meddelelse
250 Kr. om Ugen. Det var Jo ondartet, 10m det S" ud tiL
Doms.
at Kasse~ og
ganske pænl, men i Jlnuar 1943 ved endnu ikke, hvem der
forsvareren, Lrs. Rasmusaen, havde forelaget Kasøeeltenyn
blev baD Vognfordeler, og det har anbragt Snoren der.
23.
Juni,
og
der
VBr
47;635
indllilJedt" hlm Iii Relfen. mildeiIe
var som bekendt Doget, der skæp32 Øre i Kassebeholdning.
Dom og kunde lænke lig, at der
- Der foreisa Meddelelse om, pede, Der rullede maoge al de Rellerne lør Bilk.rsel.
kunde blive rale om en behngel al der den 29. Maj var . afsagt Penge, som Tyskerne stjal i Natio~
Politikontoret i Thilted
Dom, idet der nærme.t var Tale Kendelse al fælleludvalget i Sagen nalbanken, gennem Aubys Hænder. at man Itadig modtager
Ipergsler om Forholdeoe ~
om noget Pantasteri, og larsen angaaende den al Kommunen op·
Hvad gik Arbejdel ud paa? rende Silk.. lel. og man
Ilel ikke var nogen farlig forbryder. lagte Overen.komst med Arbejdsderlor bringe t.lgende til
mændene. Kendelsen gik ud pI., spurgte Dommeren,
Dommen tom til af lyde pas
- Jeg fordelte Vognene mellem lighedens Kundu.ab.
al Op.igelsen Ir:endtes ugyldig, da
2 A.... fæng.el plul Betaling
Overenskomsten var opsagl uden Vognmændene, og disse kunde
ultbiler mal ikft
Sagens Omlr:oltninger.
Grund.
ikke disponere over Vognene uden til Personbelordriag.
Larlen græd lom el Barn, og
Derneal var der en Del Skalte· Dm mIg.
2. Rulebiler m" ikke
Pik De sn Procenler It de iii Kerael uden for d ta es . . . .
Dommeren tr•• lede ham med, al ansæUelser og nogle aociale Sager
lom behandledes.
ugenlUge Udbelalloger?
S.
der
der mUlkt elter en Tids forløb
- Jeg IIk min lasl. Leo bos
iii
kunde blive Tale om Benndning.
Plrmael. men derudover Hk I·g m.. ikke kere ....r
32 Dage af StraUen er afeonet i
fri
lom
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en
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Ved Pollli,," Ulldt,._"t:I."
,:::HOUg .. 1d ". TheuI I H.rI"ed dej doU kontiilertI, .1
'~
Arbejd5m.nd, men korl elrer
ikkt ",j,kede, og dtl
blev hin VogrlkOrllfOll ør og
., del hele ikb v.r

:;
d

Kr. om Ugen. Der v""Ii/
lom de! ... ud Iii.
pænl, mcn I J.llu.r I~
vcd
ikke, hvem der
han Vognfordeler, og del har .ob"gl SoOfell der.
lom bekendt noget, der sk .. p·
"d'. Der ruHedc mange al de Realeroe lor Bilkørsel.
PolilikonlOrel j Thi,led
lom Ty,kernc IIJ.I f Nøljo,
al.(liu mo(llliu
, gennemAuby.
om PorhoJd!:Ile
gik ArbeJdel ud

i

t

Klasselotteriet

Thybo I ~dtctl.

dl,pOnere over

I
.~"'",',,'/ Den 48-. . rige Niel. Chr. H a r-'
mIg.
f
2
mu
ring, del .I.m~ f(l Tby. øen,
I
III Kønel udrn 10f dere. Ruler
.om Ilengere Tid bil vef"el uden I Ved
Pik De Ul P racen er a
I
~~be~aj~n':~I~ Len ",,[ 3. PeuonbiJer,deretindre/li.tte- r..1 OpbolOUled, er ved Reum IlKI"~ lntlro"'g '-Jc2t.
rel lil ollentlig PUl(lnbelordring, HtfOlng ldeaJl IO Mal!)eden 1•• _.
G- n"'-'
men derudover IIk
ma. ikke køre over 4CI Km. borL PEfJgJeI lor Bedllgerl
, _re ",.'.-..
fr:k~I~~n~.~~d!~:~1
Dille
REIder II' dIg lor
Hørring bude under Poregiye-ø-, 15.000 Kr. pu NI.· 332f;1.
1358IU.
, og Afrieelstr Ira dem de II, al bln var ellenegt .1' 10.000 Kr. pa. ~f_
kun lIi:e j renI livlvighee
I
Tid OPhCOI.d1 Jl~1
Kr. pa.a Nr.
eller hVIl min j del en'
AnIJell
laURo,
hit U1dhentel
l
bedraget deor.e lor 290 138139 108158.
Tilladeiie hOl Politiel.
du bit været .tJanet
2000 Kr. pH Nr:
end 160-anee. bavde, 17192 moq ~ #551
J'g
al b.o elede eO\&IJ972 71133 75783 77·4,11
Der
da heil

..••

aooo

_

;';er Ingen fasle Takeler
,,
De Regningerne ud?
_ Jeg skulde anerkende ... ,.
J'" og konlrolJere den.
- S.. Vir De vel I"."
al RegnIngerne blev
mullgl?
Nej. der blev aldrig ".'~':,~~
l"
p... end hvad der V8!'
Kunde De se, om en
bue havde værel en

lom

c"-,,

HJørnet?
lor de akulde Jo !rllgle

"" Læs lU bl!slemle Sled er.
De tJenle 6-700 Kr. om
loruden deres IUle Løn.
'u megel blev del
var nogel lor.kelJl((1.
"~h.ar I hverl Pald hlHlnd.
..:: clI.8OO Kr. ugl., eller
Kr paa el Au. Synes
,;,; Kvalllfkatloner berel·
Dem !li In IUlfan
- Plrmael Vir dø godl
- Ja, det er nok mUligt.
Vognmændene var ~.
sværl IllIred!e,
Del
et ellkell Aar
eflerhaanden'
Ikke belale

Bankkonti.

Ilø )tække Persoøer ber
'ra E,øeø,
Pølgende Perlonet'

","'~"~",~~',;e,rtlO.

~

'''.

Søren
Andtrlen,

I

~~;:~o)'rmi"lg,
ri
Skovgaard

;;;

H.ne
.Ien.en,

Lebskk.rsel i Hurup.
I Hurup skele der I PonniddljZ
ved 9-Tlden en LøbSkkørsel, som
let kunde bave
II"or-

0110
I

",,,d,

•

I

Plir. Henny BUlch
\lHh , Buu, Tolk
, Ihv, Udr. Niels
Berider

C.r!

HInlen,

Villi
.om bao 83235 8-4749 88i2S ozt,.l
med SiD Kone Dg BIIrc
•
Q3996
mulltl flYiie Ir•. Som:
95,34) 100314
OæJUnhedeo havde b.o, 12.3370 124436 131_
Clausen en Del Møbler og' 137892 14&856 146B11
som bln ikke kunde I I~uCJ 15-4070 1f>.21Ø).
I ,Io flolle Vllla_ Del bl" I 1000 Kr. pu NI' 12fJiI'
eD .nden Mude, hin beløn·;
_ ...
?"l, OE.lfrJbedeO p.sl, Ibi en DIg. 9457 11010 124Ot1 ,"" .. I
bude Innl nOget Tel Og en 17769 1S558 213f1O 2!1004
"" II CI.useo lor al 'Ige eo 132298 32%1 36311.3ri15.t
Herning. blev bln vek.
H231 .sq21 4.3951 4&590
Rellen morede Harril1~ sig 15 9&9 60914 W7S .... 11M
,,,,.el I over a e Hillorier. biD!
Claulen lil II Iro pu 13M4 73802 782.3 S2906I
vir oguI tillred. med Dom. Q01t19
~
l a ti
• idel hin hævdede, II ban 111.1" 112210 1224;"
olle
lutl megel Jlerne Sira' I~ 13S(;13 13'9201
101 oogel mindre.
160S' ':.

Hallen•.

PetRer. - HeSle

Nlelaeo, Hurup, ur
for el eller Indtl
L.b ned ad Oaden,
eVler

•

•

Et Par

- ..
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ALLE SKIFT[
... ;,;

,..,.......... t. ......

IIL6AAR

-

I

Politilllesteren
frifundet

I

I I

1Jl )

•

porterne hor mon dog ikke kunnet
fOrelage nogen sikker Bedøm_
melse of, hvorledes Soldaternes
Slemmer vil falde.

--

Bekend

Intet Grundlag for Se.kyld_
nlngerne

S ven d b o r g.
Politimester
Krarup, Svendborg, d er den 9. Maj
blev anholdt al Modstands.tyrkerne
i Kl'lbenhavn, og som sigtedes lor
Stikkervirksomhed og lor at have
slartet Schalburgkorpset, plev i
Gaar løsladt, idet Juslitsmin isteriet
overhovedet ikke har fundet Grundfag lor, at der rejses Tillale mod
ham .
PoJitilllesler Krarup har
længe været suspenderet fra sil
Embede, men denne Suspention
er ikke hævet endnu .

vem
være ø el

Min kæ re

P. c. C.
døde lro

T HISTED,

Olga
....

,

Folketingsmand Aksel Larsen

---

t

..... h1

_

HBn~

Olto Nielsen .
graves Tirsdag l<

SI
Vies i Thist,
Juli: Lærerind,
a! P. SilkebolI
til Kontorassist
Ileborll..

har taget en Msaneds Perie. En Læge·
undersøgelse har vist, at han ikke under
Anlages der
at Pængselsopholdet i Tyskland har paaforetage Henrettelserne? draget sig nogen Sygdom, men han
skal I nogen Tid have absolut Ro.
K ø b e n h a v n. (Privat).

Elter Alsigelsen al den lørste
Dødldom, der er overgaaet Stik.
keren Torben Wulll, er der opal8aet Problem om, hvem der skal
lore tage de dødsdømtes Henret·
telse. Hverken Militæret eller Politiet ønsker at paatage sig Eksekutionerne, og derlor har det truk·
kel ud med UcJlærdigelsen al den
kongelige Anordning, lom øka
indeholde forskrilterne lor alle
Død,dommenes Ek8ekvering. Re·
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Søndag d. H
Lærerinde Frk
Frederikshavn
sen, Linde p
Jensen, Fredel
lensen .Bakgl
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for Deltagels
Begravelse.
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Intet Møde
THISTED KIRKE.
af Gudsljenes
Højmesse og Altergang Kl. 10.
Samfu"dl
Pastor Holm.
Sondag d. 15.
Ingen Aftensang.
KI. 15 Indle
Altergudøtjeneøte KI. 19,30. I'astor Erik
Kl. 16,3U tE
Jeneen, København.
gssrd, Nors.
TUsted Kl. 10. Pastor Erik Jensen.
De, der onl
køretol, bedel
Sklnnerup Kl. 8 Pastor Holm .
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Vagtværnene
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udove .' 1. August.
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København, OnsdHg, Justitsministeren har i Dag udsendt
et Cirlmlære til Politimestrene

midda
cst i
lighed
gorel
det.
tjene
lig S
huset
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Gan
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og H

blev
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talt II
Man
'l' o r
Suda

H

ca. 3
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Anled~

samt Politidirektoren l KobenlW.Vll, hvori disse anmodes om at
soge Vagtværnene afviklet, saaSllart det eftel' Samt·aad med PoIVer
litikomrnandoren s]wnnes foreneligt m. H. t. Opretholdelse af Ro'
og Orden, Skal Vagtværnene
D,t fo r tsætt.e eftel' 1. Aug., l,ræves
Samtykke.
flt de Justitsministerens
Tiden Hvor Opretholdelse af Dele af
deres Vagtværnet skønnes paakræ\'et,
opsiges de øvrige, De Vagtværn,
01'Jy~
der kun st."\ar til Handighed til
nho- Udl'ykning i pnalwmmende Tilm,l fælde, opsiges straks. Man vil 50iJba- ge Bevilling til, at Kommunerne
alli- faar 80 pet. af deres Udgifter til
nsk Vagt.værnene dækket af Stat8~
•
II lel'e- kassen,
d aitil
fl 'em~~

V

,vlsbruger Jens
Vegendal, paa
listed Købstads
um 25,750 Kr.
(r. , Vurderings

3kaarup Villad;ejer Anton Pe~ ~Iatr. Nr. 3 i,
Købesum 3000
lrderet.
. fl. til Hestersen, Vamdrup,
Uglev By, OdEsk. 14,000
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Gislev Drost" tilhørende Thisted
"
Amts
Kvægavlsforening for R.D.J\L
Forlænget Fængslingskendelse.
Sønderjyden ilIathiassen, der sidder arresteret i Vestervig for sit
Forhold til Værnemagten i Agger,
hvilket bl. a. omfatter hans Virksomhed som Tolk og Angiver, var i
Dag fremstillet ved Retten i Vestervig, hvor Fængslingskendelsen
forlængedes.
Endnu sløjt med Gadefejningen.
Politiets Opfordring til Borger1

i

R

c;:

1'-

VClit;

Ændri
Tenni:
meldt
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Ambulancen blev han tørt bl Vestervig Sygehus.

de løbsk

To Aars Fængsel for Truselsbrevene.
.

af en
I

Rudolf Johannes Larsen, Hilleralene lev, der havde skrevet Truselsbre'de-, . "le til Vognmand Jochumsen, Vigfor- sø, og l\IIekaniker Nielsen, Hillerslev, og bl. a . truet med, at Jochum'sv.,
ffe,
sen vilde blive skudt, hvis han iklige
ke lagde en større Pengesum i Hillers lev Brugsforenings Stald, fik
i Gaar sin Dom ved Retten i Thi-
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.tr.
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Lr-
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Kø-

um
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Larsen havde været mentalundersøgt af Amtslægen, der betegnede ham som svagt begavet, men
paavirkelig for Straf, og Dommen

kom derefter til at lyde paa 2 Aars
Fængsel. Larsen brød helt sammen,
da han fik Dommen at vide.

Lan
red li
Ve<)
der
Søren

Sat ,pa."t frit Fod.
Efter at der af Politiet er fo-

Enl
Krik,

retaget en Række Afhøl'inger, er
Høje-Kristensens
Kompagnon,
Ingeniør Eriksen, Torp, atter blevet løsladt f r a Arrest en i Thisted.

Ha
Omel
veval

Hind

veanl
Ber

Afkomsbedømmelsen efter Tyre
foretages af Amtsskuedommerne Pryd
paa Tirsdag, hos Proprietær Gerstrøm, "Mamtoft" , KJ. 12,45 efter _ _

I

I

30m

te

tror
blive

paa

til

det mange,
aldrig mere
Foraarsaften
s bekendt, at

, havde lagt
Faderhaand,
aa det godt.
.almodighed
blende nær
revnedes "et

en rædsel sl

for os, om
vor egen

aster ikke.
mderjyders
oldt deres
Aars taal-

Voldsom Minesprængning
i Agger.
en farlig L
Mange Ruder knust og Skade
Henry Niel s
paa flere Bygninger.
skæftiget
Atter i Gaar skete der en vold- Cementstob
som Sprængning i Minefeltet i var læsset
Hestene fo
Agger, hvorved der gik flere Mi- for at de k
ner paa een Gang. Sprængningen Tørvedyng
var saa voldsom, at mange Byg- get nervøs
ningel;" i Agger By tog stOl' Ska- løbsk med
ned ad Er
de. I Missionshuset, hvor netop Ud for Au
Eftenniddagsmødet sku1de be- løb de pa
gynde, var det som om hele Ta- Telefonma
get blev løftet af, og der blev en Hamlerne
Revne i begge Sider af Huset i delvis øde
Mange 1\
hele dets Længde, og flere Steder brudt, og
faldt Gipsdækket ned fra Lofter- ringer i d
da TraadE
ne.
Heldigvis
Ulykker,
Ramt af Fælgring i Ansigtet.
I Gaar Eftermiddags skete der tragtes !:!
Pa r vild
hos Mekaniker Ehlers, Hurup, et ter sig st
slemt Uheld. MekanikerensSvend, færdet (
var i Færd indfange

ger, n()get over normal Varme,

GADERNE

; Dag, og det
tg Vis i Thl~et forskellige
dsamling for
ledes en ganefødder krydbefolket med
:asiebøsser og
~

Angiverske og Vognforde i or Retten
i Thisted.

Farver, Li-

:tab af lokale
vid-røde Far-

Begge blev fængslet.

-

;am1er mange

11e1e bidrager
ere den Hus nder Sted,
)

:en ame l'ikallIl
røde Hævhvide Mands
l mod Hødhuer Spændillg
~ Drenge i al-

ISmrutd Laur.
~dga<ie,

gc.s€:n

Huog

I

Id, kan Mml-

bryllup.

~o.rolljng8
li l'

til S:Nr -,

Retten i Thisted behandlede i
Gaar to af Tyskernes :Medhjælpere,
nemlig forst en ung Pige, Rigmor
B j e l' l' e Il a a r d, Febbersted. Hun
del' arbejdede for Tyskerne, logerede hos Fru Ingeborg Larsen,
Febbersted. Fru Larsen havde en
Dag observeret tyske Soldater i
Færd med noget utroligt Svineri.
og da hun saa det, sagde hun til
Rigmor Bjerregaard, at hun ikke
kunde forsta., at den unge 'Pige
vilde arbejde fol' saad.n nogle
Svin. Ol\' samtidig sagde hun hende
DPI da hun ikke vilde haye hell~e
boende længere. Rigmor Bjel'~e
gaurd anmeldte Fru Larsen til '11s.keme, del' foranledigede. at det
dan.ke Politi tog sig af ;;"I\'e n,
hvol'e.f'f;er Fru Lnrsen fik en B~de
PH" \00 Kr . .Dette val' Tyskerne ikke tilfreds med. rnen kra'vedt:o Dom111el\
appelleret til Lanttsrett-.!n,
hvor 1<'rll Lurs"ll fik 14 D,\ges Hæffe. 80m hun af$OlH?de.
Rigmor Bjerregaard W,tod i

146871 1,
162089.
1000 KJ
11010 124
18558 213
32961 362
43921 43~
60944 63~
73802 78:
96369
1
112210 1
138033 1
160868 16
1 500 Kr
21707 241
33-150 351
50196 5.1:
62836 63'
72477 82'
90908 92:
96876981
110359 ]
124782 ]
136073 ]
i 1.1527.1 ]
I H92-16 li
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Mø

~gertlUlgen

det hjalp hende naturligvis ikke,
hun fængsledes iii 1. Augu!:!t.

,-vig-Agger

Dcrpun fremstilledes Poul Lind
A u g b Y. hvis Navn huskes fra
Affæren med Pengene i LampesJ«Drmcn, lIan sigtede!> for Værnemaged.
Hall forklarede, ! at han i 1942
kom til Thisted soth almindelig At,.

hg.

}or, at Agger
aniet delvis.
~ rcning, det'
Clel'til, og det
t af Hensyn bejdsmand og fik Ansættelse hos
.F),l'm;q.pi Hougam'd & Theut. Her
Plan ~~illgen . ~*~v,.\ han senere Vognkontl'ol1øl'
I

der er dOl!"
ngen el' ret
for, at der

I

I

f' indsendt
teriet om , at
,

.t foretage
omfattende
'u ikke helt
;agelig kom~

et længere

I

med en Løn af 250 Kr. om Ugen
og senere igen Vognfol'deler. hvor
han foruden s in faste Løn fra Firmaet fik Procenter af Vognmændene og tjente 800 Kl'. om Ugen, til
hp.n, ii August 1944 blev sagt op.

Han havde haft en Aarsfortjeneste paa 40,000 Kr., men det syntes
.Hhll. var ganske normalt. Af Pengene var 14,000 gaaet til Skat, men
af Resten havde han kun 3000 Kr.
tilbage l Han nægtede sig skyldig i
noget ulovligt, men fængsledes til
1. August.
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THISTED AMTSAVIS

1

Hotel

H U N D B O R G.
Den 10. Juli tk'lbner undertegnede et ~faskin·R eparationsværk ·

sted j .-\nton XieIsens Ejendom og anbefaler mig med alt indenfor L'mdbrugsmaskiner, Sanitet og Central\"817ne.

.'Erbodigst

ER."ST NIELSEN. Tlf. 31.

,

Fredag d en 6. Juli.
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DANSANT Lørdag KJ
18,3 0-20,3 0.
.
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:• Dræb Fluerne! !•
~

er lukket 16. -28. JuE, begge Dage inel.

K. Hore Sør ensen.

Line Thygesen,
Carl Peter sen.
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og
1_ og ''}-aarige, sælges i disse Dage.
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Naar F luerne h ar berørt de :
med "Al\1ERICA" FLUE.:
GIF T sprøjtede Steder vil de _
eftel: n o&:Ie Timers Forløb dø . :
-:- VU"]Ull11gen holder sig ind- :
t11 et Par Maaneder.
e
I ndl lOld : i). pCt. Pentaklor_
'
•e
difenylædan.
:
Pris: 100 Gram 130 Øre •
(til 5 Liter Vand) .
:
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