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Bredning efter nedstyrtet
Flyvemaskine
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mellem den 23. og 24.
Ma rta s tyrtede en s tor engelsk 4-Molorers Maskine, der s kulde bringe
Vaaben og Ammunition til den dans ke
Modstandsbevægelse, ned i Livø Bredning, ca.. H~ Sømil Nord-Nordøst for

Live. Besætningen, der var paa 9
Mand, OJnKom, Maskinen var antagelig blevet be.alwdt under I ndflyvningen og var kommet I Brand, hvorved
der va.r opstaact Elu.plosloo, Idet det
viser sig, at Vragrester ligger spredt
OVN et Areal pn.a ca. 1400 Kvadrat·
favne. Vragre.!lternc hlu været til stor
Gene for Fiskeriet og Sejladsen, og
det Cl' derfor blevet overladt Nordjysk
Spræng~ og Bjcrgnlnglll3elskab i Nørresundby, hvis Indehavere cr Dykkerne E. Christensen og F. NIcinsen, al
fjerne Vraget. Deres ]{orrcspondcnt,
der deltog l Vragflskel'let, skildrer det
InlcrcBsnnle Togt.

7 Tons af Maskinen
bjerget i første Omgang
De først e Bjl'rgnlngsfol'sog blev
gjort fol' cn.. H Dage sleleD og gnv
atl'aks gode Resultnl"r, Idel det lykkeat lljcrge cn. '1 'fons I\f den 28
Tons stoJ'e Maskine. Strdpt, hVor
Vrngrcslel'nc "Ill' hlevet nfmærkrt af
l<~IAk<'l'ne,
Ved (h'n Lejlighed hlev
blnJHlt nn(lot bjf'rgct en Dd ftf Hoh'pUl'llf't, del' vnr flrmeret mNI " MafI!<lng(>vlI'rt'l', el1 Tonk mell 300 t.tlf'r
lkll;J:ln, ('11 Tnnk m('d Oile og ('Il hntv

cI,,"

1000

SnNI COl1t/llllf'.l'R Ilwd Ammunition og
Skydevllt'lhen. Alene Hnlf'l'O\'('t havde
pn JTojrh' pon en.. 2% Melf'r, og den
,",vf'rAle nl'l nt nOl'et /tlot! knn ~n. t 'i-

Mdf'r undel' Vllndo\'f'l'fln(h'n, og df't
f'r (Jprfor fnrElln:'l.('IlIgt, flt VrRget hnr
vmn t III Ol'm' tnr Flflltl'lJct og SI'.11n.rlsen. Vl'ft~TN,t('rnr. hR.!' !"vriRI tYlh·l\gt
Rpor ut, nt FIRl{Nnf'S naJn hnvdl"

Vml't'lt for lIær Vt'llJ;r>I_ I

}~",I,I'!'e

OVf't"-

!'nSkOllllll"h nlpd Nordjyøk I(omnlllndn
ut MorlMlnnd"hf'vI1'Kf'l!lf'n
1 VlbOlg
It j (>1'f!; II Il I~flR!'1 fik n 11f'1.
Anlll1unltloll, SkYllf'\'flnhf'D,

fdm I rll'

nf'lIzln
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fl'f1 C\'f'n~

OUt'
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IlI'l øonllge
hVClIlm(ld l'II'l\'f'I \ulget tlI

111,lPnllf'11",
flllrll. Bjf'rg('1'np
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Tidspunktet for Kata_
strofen indregistreret
Den 6, J uU genoptages Vragfiskerlat, men det var denne Gang betydelig mere besværligt, idet de restere.n_
de Vragrestet Ikke var afmærket.. Al_
ligevel lykkedes det a t bringe slore
Stykker af den forliste Maskine t
Land samt mange af Masklne:08 kostbare Instrumenter, der desværre var
helt eller delvIs odelagte, Allerede efter nogle iaa Timers Forløb val' bjer_
get en halv Snes Radiomodtagere og
andre Regtstrertngs- og MaalelDstru_
menter. Desuden gjorde Dykkeren et
interessant Fund, Mel han bjergede en
Del af ~1ask1nen9 InstrurnentbrEt
med et lille Ur, der var gaad i Staa.
KI. 2,53,47. og dermed val' Tidspunktet for Katastrofen faslslaaet med
Sikkerhed Af andre intereS9flnte Fund
kan nævnes en Forsyningspose, der
Indeholdt .store Mængder af fo~kem ~
Varer. Der var Dauer med fersk
Vnno, Medlkam€>uter og Grejer til at
æ ndre Ha\"vo.nd Ul fersk Vand. Hellagrapher, Medldnkasfler, der indeholdt
nit IIgc fra Morfin til Forbtndstoffer.
forskydeHg(' Antennemaster. Reto14
\'cre Ul Af~"lng af Slgnalrak@tter.
Daascr med flere Dllsln Slgnalrnket·
ler OF: endelig adflkUHge Daaser med
f't Indhold, der ,ilde have glædet enhVt>r Swingpjatter, n('mll~ god, gam·
nH'1 Tyggegummi, FlOd.'kal'amelh.'r,
MallboJcht>r Ol: Ene rgltnblf'tter. De
tk~tc nC dl:llfl(, Ttn~ Vilr vt'lbc\'8Tede,
{('ord! d,~ var rmbnl1('1'et , tæt tmukkc~
df' Mel flllt'skrr,
UdQv,,1' dl" nævnlt' Tinlt blev del
ved Mt 8id~te BJrrgnlnvtogt Ind·
hrngt CA.. l'\i Tous af 6eh'I!" Sk1b~vl'8;tl'l, mpn S,1m Folgt' at dr s,totf' Omk(\8tnlngtr, M I' el' fOl'bundd med Eftrtlløgntngen, nUI.atle denne l'\)lgtVfl
tndtU "Idrre, Idet mR.n har henl'ttlllet.
tn Lhnfjordrl)R Flflkc l'e at udøtUe
V"g t'l'~ l'al1 ~ li"d"l, h\'or man k(\n:"tIltt'rer VrS\~'l'''' l('r. lt'Hltll d(l r-r fIkel. er
H jf'rgnlnR'8IIl'lflkRh"t ga.at'l Ul .Tungrt
RtrRnrl lltU \,{'!o.iUkt'l"e l lJ. ~ ",Men fol'
'\t hji'1'J(o to n('\llit~ rte.lo MaskIner
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Hjem fra lysk
skab.
Deo uø,e Thillledlto "eJ
O.vld. er eøddl, tommeo
III Syøe.
Den .id.re .1 de Thybou,
T)'5h'nf~ •• lIe ,..I, den
Kaj U. v i cl. Jrl Tbllh!d, er
"l'ndl hjem. Hlnl Porlle'ldt•• Vind·
væ'..... lstenl Duid.
lik i NI' den meRel
Overrukll'.e, .1 Stlnntn unkom
Hjemmel Hin "., kommen
lIted Toetl It. P.clballl.
K., D ..,ida blev I Ot/ober 1943
knU.'
'".ulettl al Ty.terne, lordi
I Palælt.. !,eS
Illvde "lI!rel lIIed Iii 111'/lt el J
..
F(J1ll
Røgbomber, og h'n idomlet 2",
er en

om

h,:::

Alt. P.ng.el og blev lendl

""k.

I ung PIge, der

Ø.lty.kl.nd.

D. Rusurne i
•• re! rykkede ind, Ty,kland,
dgle fertil' tutuerel, Oll ~:~;;
Flugten. Forvirring blev Kaj D
bortI'. Hans forældre havde
nrm Id.llilhge Muneder i
fra h.m,

t"",

,
til

elsk~r

juaret
I
er den, hilD
ali: I ep
lidcr 0/(818
kommer 11/ al

Hall VIt .ammen med
~;~~;~
Tusinde 'l.ke Krig.fanger og
ødelæggende
Mrnnesker kommen iii en
l
:;;;;
'ændes
"
. "krydaer
træffer .'.Opllmfingllejr i Bromberg i Polen. Gang
Her havde de det ret Iril,
, og tIIaldøl
mange .,.k ol, Kaj OIV;1
PIRe, Oll IIlII
agul sin Vej, og ved Hjælp
Murle-Loulsa Poet
el rUllisk PlIS, Horn h.n
I
KIII
m
lasel, fordi hin vir Bloddonor i
I denl
Lejren, Iyiltedea del ham sI komme
over Berlin op «cnncon
iii den dsn.1Ie Grænse.
Han
Den Iradition
lulglC'1 med fire Kammeraler,
paa Ashøje i Sen
sIrIIlende Som ri
Orænaevaklen lovede al
Konkurrent i SI
lere t,f Hjemmel, hvad dog
var dog Il!
er bleven gjort
nesker for al gel
Kaj Davi, er lidI Iynd, men let og deres Dys!
ellers godl ud og er ved
Følgende fii:
Helbred. Han oplyser, al dcr
Bed91
yderligere 15-16 Danskere i Lejren. Det rr en given Ting, al der
ruder .Ior Olæde i Hjemmet h""
min all længe har nærel Bek)m_
lInger lor Sønnena Skæbne.
L.rarakMlltfNI

Rytter
et ved Nt. Nfasam Seminaribm be·
smukkesle
.Ialel af Krftfen HøJbetK,
, og
og 'DRu Thøger.en, VlllIte"'g.

Huudborr· Jaanerup
h'r hold!
Komileen
Pisker Chr.

I- er jeR j.tIIHI lor Mill;'
flr!! RI>"løurlu>r UII" Bu~led. r
TH~'ll.:u om, øl dllr i vi d Cll
III Ovwkrlmrnlllbtllel't I. P. ~hn<l11Ot'''. rnulij.!l Orut"Il~ vil blive Ilg,, 1 He n Thl!1ted. riub"OIu n lillooo K r .. Vurder!r Mø- syn Iii sll.'dtige tul",rUler Oll lied·
"~" I~I.OJ r"r.
li!.:'\!
Ledighed. Arbtjd~lølheden
FN! Od •. F.,hlll," jlll'gt'n!'en
III

Landmand Au!!:e Kllluoen,
.;;;:
I Thlaled. Købesum 5l~OO "

_ LIl.llre 150m

aldI

Ipil

"

I{r,

Vurderln~~~um

Kr.
Pra Qronerer :<. Kokholm Nrt't~en.
!
t!I K. Kokholm NIelsen AIS,
Thlaled. t(ubeaum I t 0000 Kr. plus Lo.ure 5000 I(r" Vurderingssum 50000
fru F'orpugler Chr. Proklær.
J
pr. Brod~len. til Huseler
I
OIrJ, Stags trup, Ejendom
I Sundby, Købesum 16000 Kr., Vurderingssum 5000 Kr.
Pro lids/nævnte til Arbejd.m Ed\!.
Købesum 9500
plu.
Vurderinllssum
280) J{r.
Sklfteudakrlft som Adkom,t for Enke

re- Anine Larsen, Hil/erslev,

K,.

bar holdl Mede.
''', - Et Andragende om Jordkøb
1kunde ikke anbefales.
- PorenJngen iii Børnelammel·
sens Bekæmpelse bevilgedes
Kr. og Biblioteket i Tblsted 60 Kr.
",I
til Børnebogsamlingen,

sl/ulef.
En Cykle er aljaalel {ra Blikken·
slager Eigil Ole en, Kronborgvej,
Thiøted.

HaDsled.Mysteriet uopklaret.
Del er ikke lykkedes
poliliel i Thisted at opklare
ken omkring den Snor, der val
udspændt ved el Ammunitions.
I
i Hansted, og man ved derlor

om del virkelig har været

Thisted

1 ~ Il(H ...

r,

lill'"

, ." ~

.. .. ~ ... -; ... ",,,

Iran hYWsca læ,dip: t I ... 1 IlII f 111lt' ft
Tempo. e ud den. k urHI ~ Io,. (Jti
Midler, ~om h rr Krtllen \l.IlV Sh llt \
lil Rlladighed eJerhi.

en vrold ig' Overløreløer DR L8 :iladelser.
eller om del ~un drejer
Til Thisted Arrest er Ira Fred
en Film Den OmsllOndlg- rieia overh"t e n Mand, de r hedde.
III Lunten IllIt~ kunde virke, Carl Ditlev Mllri us Jensen, dtl
lyder pIIll, 0.1 d_~r Ikke har værel har været i tYlk Tjenesle i Thiate~
Akor med I Spillet
Til Gengæld er Lydik Ch~. JØT,:ten.
SI'I! overlert Ir'! Thllted hl Predt.
rids, hvor han hllr Cl Mellcnll/Ito
rende med Myndighederne.
Ondskabsfulde Gæsler
fIa Thisted er løsladt. HeIl!}
Veatergaard, Snedsted, Kaja Ni~l.
poo Thybjerg.
III lora3r8aRC

i Feriehuset.

og Helgs Hattens, T hi 'lt~d
K F U M og Ks smukke Som· og' den tidligere Vagtrnand Al~
merhus paa Thybjerg ved 'eslrup Andersen.
Drag hur i den sidste Tid liere ......
sen

Gange værel

hiem6ø~t

al Tyvt'.

d" h" Io,",,' I"dbmd. Hu,,1
lømme til Vognmand Arnold R blev Sila laaset Illed en svær
Hlllerslev, Kubesum 13000 Kr.,
men i sidste Uge er
·UlOU Kr.
pReny Io røvet Hærværk aR
SkJoldborg-Kallerup Sogoeraad Tyverier. Hængelaaaen er brudt
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Idrælaugen I Fjerriblev.
Pjerritslev Boldklub slUUede
op, og inde i Huset er der stjaalet Søndags sin Idræts.uge, Tondll
Kopper, Tallerkener, Vaskefad e, Aften vandt Pjer~rtslev MellelD
Spande m, rn. og Dekorations- ! rlE!kkehold over Khm ~ med 3-1
- I
Lørdag Allen vsndt Tbrsled A.Hold
(fagene var khppet al alle de sma8, suppleret med enkelte Mester
Messing-flagstænger paa Bordene. I rækkespillere over PIerriIslev ~.
Snort:n i den slore flagstang uden Hold 3-0, I Søndags Spillede
fo, Huset var skurelover, og en PjerriIslev Mellemrækkehold Ul~
C Spand var sal uden for,
gjort me<1 As. B.s DlvislonshOId
•
2-2. - Der bliver antageligt et
Man mener, at det er nogle Overskud paa ca. 3500 Kr.
SI"" Drenge, der har været paa
Spil, og Politiet fra Hurup søger J. B. U.s Fodbo ldturnering.
nu al linde Gerningsmændene,
J. B. U,s Turnerinl.l for 1945som ærligt har lortjent at laa Ørene 46 er nu planlagt. I Mesterrække!l
varmet.
deltager 17 Hold i Io Kre d5e, i
Mellemrækken 86 Hold i II Kredse,
Politikommissær Rein Jensen, i A· Rækken 226 Hold og 11
Kredse og i B· Rækken ca. 600
Sen af afdøde Kriminalassistent Hold, bvorlil kommer en Ynglingp.
Re!n Jensen, Thisted, er konsII· og en Juniorlurnerlog.
som Politimester i Prede·
Pra Mesterrækken lil MelitaRein Jensen er under rækken nedrykkes følgende Hold
Plataus Fraværelse Ra oders, Struer, Predericla, Grenn,
konslltueret bude som Politi, Skive og Haderslev. Pra A.Rækb
mester og POlllikommandør.
til Mellemrække rykker bl. a. Pfer.
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ritslev o~ fra B·Række iii A·Reku

11 ......
AL-D1!MOKRATf.N.
I1d,l'r. Vl'd RI'U L'rl
IO (J<I~hl!l~t;,I'" :~ hil!

el

bda1f'

~~I'?;~I',ØOO Kr,;s.g.omkol,nin Jler.

i Thi,led

Oprettels
eIl
r"nin,q lor Soldaterbjem I Tblsfed
Iyrre
Land.,ingl'
L AnDi H
ilDS' Cd•
PelenJund,
poren Ingen .Soldaterne,
01" - l/tslWef 081'1 Irngere Indlæg,

ENRY HANSE S
,,Tllbeu·venden til HI. . . .et
..
..
t .... lig'
er allerede belyd.ehR pal de eg,n.
hvor di!llll' A,btJder akat ud"r~.
I Hjørring Amt, hvor jeg krn er

H.n.t.dboe~::.kr"d .......

hvori del heddl'r :

",.
re opmærk-

Ved slor Velvilje Ir. ,~fIIlærels
SIde I'f der pfler Dragoneules An-

kOIllSI Iii Thl5led opr,,!!,,1 el K

res C.Ykler U. M.s SoldalerlJ!em

inden
Th.Ybanen. Mjlffærels Omrøade ved Paa/lol!·
at Morkobe A
vejX ei I sThisled
Missionær A.
Ide
med
e Cl sommed
Leder.
ikke Inllll Lokaler.
soldllterh/emmel
har gode. lyse
hvor Soldaleroe
kan I
skrive Brev!', fæSe dereS H/em- I
ep:ns Aviser, spille Skak o. a, '
købe Kaffe og Mælk, Skosværte
og andre Smaafornøclenhcder- Om
AI/enen arrangNcS der Poredrøg
r
og Underholdning af forskellig Ari
Licens.
Ved Afdelingen ligger 150 Mand,
fdl l - hvoraf de fies le er langvejs Ira,
J d IV saaledes kan man mellem Sol·
HENRY HANSEN
an~ erI! dalerne møde unge Mænd fra
H a nI LIcens
Henry
..
'.nde L ol/and_Patster, p yen og S ern d er- II eLandstil,gsmønd
n var i Landstinget SocialdemoAu
f y an .
d
Kg~s . / Bnhver
gammel Soldat ved, al luatiets Ordl0rer ved BehltndJingtn

T"lIel et der IIU 2600 arbejd~l.k
for TI\i.'ed Arni h~r j g ikke noget
,
aamlet Till, men II'I{ ved al der
ved Han""d, vtf'! de ølore Befæst

ninlladnlæg. er CII· 200 arb~jd.lø.e
de tIcIIIe Arb:jd&mænd, aR i Thi·
50 ledige Ar
61ed Byer
nd der ca. 3
bcjdllmæ .
Med H~"8yn lil tie senere Op_
'laver, som Ikke omlattes al delte
LovlorslsR', men Bom bl. li omhandler B~læSj.ni.ng811nlæR. vil jeR

~lIntsteren, at Molig_
hed erne lor Relablerjn~88rbejder
her Ir emmes ~aD mt'jlef som g8r·
henBtille III

I

[jUl. Jeg !ika I ikke lor[ange Urirn ligheder, id~1 jeR' ~odt nd, alder
her er mangt' Htnsyn al tage, og
III dit' køn væ. re store V.anskeli••
heder al overvmde. dDet. Jeg særlig
har i rankerne, er e mange MlCn_
nesker, Bom al Tyskerne blev iagtt

"

Licens. ~æd rUg po'S.n,'d"I""h,n/ g , S,Oldal ",- Tank2rave m. m. Han lakkede anlægges Belæslmngs.værker. De
de
, d .clvlle
ti en, og
a er hvor
emmehaner kan
.
"_a,e et _sær
, .. 0 ?Ih
ng.an
Prikvarter.,
RegerinRenlordidetleforølag, der ! nærer Sikker
,IY" nl!F. 8.', .Iade som han er hjemme-. Idel tager Sigte paa at give Beskæitj- I
vendde
Idbageder
hl derdes
n. S , '
.
.
hVIS adt et
a slaar
en nu .
. et den o dalerhjemmel er en lilie Erstat- jo!else, var fremsat og gjorde løvaf snlng lor del Hjem, han i nogle
t
k
I der til
Da Tyskerne for nog~e Au Siden
'ge Maaneder mas undvære_
rig opmær som paa, a
- belæslede Hsnstholm, m;;alte alle
er, er
V. g' d
"
I . trænges Islandsæltelse al mange Bebo erne al Hansted By i 11).12
dør- allerI baræ er
os aSoldater
e over, I avort
vr Veje
. som Tyske rne har ødelagl. forlade deres Huse, og de har
Iedis
danske
ik:: Land, lad os derfor vise vor Glæde Henry Hansen udtalte \'idere bl. a : siden boet længere inde i landet
r godt bl. a. ved al stelle det SoldaterMit Parli kan tiltræde Lovtorsla - I smas Træbarakker. AI Husene
Itkeriet hjem, som Mf/Hæret af.": K.P.U.M.s gel j den Skikkelse del har nu har Tyskerne revet de 46 ned, og
Bade- Soldalermlss!on I Poren/og blU dier Bebandlingen 'i folketingel de, der er tilbage, er nu i en
Saa al aabnet for Soldaterne I Thisted Vi er helt tilfredse med Bestem' elendig forlatning. Jeg havde lor.
ø ved
og la~ os ha abe, at det inden melsen om al Arbejdet skal ud~ leden Lejlighed til at se Husene,
n e.
ænge blrver mullgl al finde den føres i no,'mal Arbejdstid og til idet jeg med Militærets Tilladelse
~et:~ Lehder og faa oprellet el larjfmæssig Betaling Forhaabent- lik Adgang til Fæslningsomraadet.
b~ora'~~ljelm bOg) SBI l H a n s t e d, lig er hermed een 'Gang for alle Beboerne 31. de Huse, som .endnu
IUører, krævet.
"e51e Grad er pas· brudt med del gamle Princip om, staar ~er, vrl gerne vende tdbllg~,
Da Pore _
at naor lang Tids arbejdsløse en- og hVIS HUliene skal reddes, hVIS
,ænd-, VeRner"' h"nrngen, .,SO/,dalernes delig kom i Arbejde ved Beakæl- de ikke helt skal lorlalde, hasler
paaIiiage
at af- l ~Re
' Ises Io~llnsta IImngel,
.
_ holde Ud(jlilterne
Len 5iiig Ledel.
Vilr det paa d'
e ~e d 8 'I aa B e b_oerne li'1 at I lytte
:nd vii sen af Soldaterhjemmet reller vi rrngere Vrlka~r, end der gjaldt lor In d I H usene_ Disse Beboere er
O
andre Arbejdere.
Enhver mn lor næslen alles Vedkommende
ædes- en Henvendelse til B e'
landets Beboere om y s~:,t"g
kunn e lorsla a, at disse folk efter ~rbt:idere, som har været bestæfBidrag gerne mOdtages af eS r t e~ en lang. Arbejdsløshedsperiode liget ved Havnens Anlæg, og de
rejsen for .Soldaternes V es y" Iræn.f' e r III al opnaa mindst normal haaber nu pas en Afvikling af Beved dens Pormand Male/n;S~r fortjeneste . At Ar bejdet fortrinsvis hS!oIOlngeo, asa at de kan komme
Iling S. H a n s e n, Dr. Loulgega~e 2~t skal _udlørcs i. Akkord, er efter min tilbage Iii deres Hjem; og saa har
Memng en nmelig og rigtig Be, man et Hasb mere, som jeg maailOke
s~t!mmelse. ~el vil Arbejderne ogsaa mas n~vne ved denn LejSikker! heller rkke h'l.ve noget imod. Iigh.ed. nemlig at Rig~dagen vil
rore·
Endvid ere er jeg g lad for Mini- beVilge Midler, su Havneønlæggel
løde p
~eal . til ~fJ. Res!auratør ouo Busled, Thisted, sler~ns Til8agn om, at de r i videst kan bygges færdigt i et hurtiRt're
' ngø Thisted
verkrJm/nølbctjeflt J p S,
K b
'"
mon sen, m.lIlr~1 Oml'-'~/l vil blive taget Hen- Tempo, end den _ ku nde Ior , de
Frk. sum 12000°/,esum 21000 Kr., Vurderings· 8.>n !d sl~dllge lnleresser o"! sted- "!1ldler, ~om lør Krlj:!en b!ev sIlIlet
't
r.
lige LedIg hed. Arb ejdsløsheden !II Raadlghed dertil.
'Ii se til Pro
Odr
Pol
j
L d'
mer ergenaen SJæll!md
Bed. Ejendsonm mand_ AS2e Klausen, S/ørrlng.
al plu L I ThIsted, Kobeaum 50iiOO l{r
Ians 18 68øre 18500 Kr VurderJngasu~ Hensigten af Joraafsage e~l væl~ig Overførelser og Lø;ladelser.

°

o~

ttJ~m

~

r

.l-

.g.

Tinglyste Skøder.

I

, ,

i

ibel

De første Landsforrædbri_
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i Thisted.
KiiminafJ)olitiet ved at være fæl'.
dig med Gennemgangen af de
henved 100 Sager.
De første .,I.andsfol'1'1edcl'sa_
ger" er nu klar til Domsforhand_
ling ved Retten i Thisted. Der er
foreløbig kommet A n kJllgeskl'ift

paa seks Marinevægtere, nemlig
A. Nic. Hillerup, lIans Jm'gen
Christensen, Axel Th. Kristensen, Hans Jørgen Hansen, Harald Schmidt og Bernhard Møller
Jensen. De kræves straffet i
Overensstemmelse med visse fastsatte Punkter i Straffelovstillæ-

get.

Jøvrigt er K11.iminalpolitiet nu
snart ved at være færdige med
Gennemgangen af de henved 100
Sager. Der er allerede sendt heDimod et halvt H undrede Sager til
Statsadvokaten til Udarbejdelse

af Anklageskrift, og flere følger
efter hver Dag.
Mar:inevægternes Forhold kommer først for, idet disse Sager
ikke skal til Rigsadvokaten til

MindestensafSløring
I IOJtmoUer.
Til Minde om de frygtelige

Mælkekør

Licitation
Snedated
lnykker sidste Aar.
AHe. Llcita
Forst i August Maaned er det den over M
et Aar siden FiSkerlejet Klitmol_ Mejeriet,
Ved Lid
ler blev ramt af de frygtelige Miterne i Pri
nesprængn~gskatastrofer, hvor_ gik til ufo
ved saa mange Fiskere mistede nemlig Sk
Livet, at hver syvende aktive Fi- ring, Enkj
sker i Lejet blev revet bort fra leredeø i

Familie og Hjem .
Søndag den 5. August vil der

Liebhaver

forlangt. f
de Rute
42,426 Kr

til Minde Om disse Fiskere blive
afsløret en 'M indesten paa Klit- værende
Stigning l
møller Kirkegaard. Ved Minde- blev
iovti'
stensafsløringen vil der bl. a. bliEløted-l
ve talt af Fonnanden for Inden- Lauøt8e
landsk Somandsmission, Pastor Kr.).
stensen,
Wm . Larsen, Aalborg.
Gjærsbøl
sen, 29

Landsretten løslader fængslet.
lige Rut
Landsretten har nu bestemt, at (2200).
sen, 25
Henry
Poulsen
Vester~aard,
lige Ru
S edsted der i længere Tid har Kr. (2
fængslet i
og Sigurd

si~det

sidst

Thist~

paakærede

d~n

a •.sagle

Kendelse om Fængslmgsfrlstc~s
Forlængelse, skal løslades, hVIlket er sket.

(2300)
1900 (

Ande
(4200

Chr. l
Norh
kerg

l. Ru
(2800

~lar

Ung Gh;ste~bos sp(ff)~en~e
Oplevelser som 6estapos
Fange!
,
-

SOde Z.
THI S TED AlfT S A\ - r S
TIn<dll,lt doM t 7. J uh.

Der bor for det dllflllkt :11m'
drttal Syd lor Græn.';('n I FI"I.'~'
tidtn skabe, luld Trnrhed og .Fnhed Det blil-er \or Gt'ntmtlOn5
sto~ Opgm·e med Id Kr'lIlt Ilt
5h7ke lOrt Land_mænd I dt'l"I.'~
mitionrue Kamp.
En stærk (Og energ1l1k JndMU
af dllnsk lllibatu· og l)n5t,ghc(/
og DygtigJltO Af blindt' I\Q.hdellg
og okon"m&\f< Art l il h('rtil \ !l'rt'
no.:hendig, n
\'j

1,
oplo"nih:or Dllnmnr~ ,t~

ring og RiglldaR" til rule . l .n·
del-ærende RIg!ldllg!l.$llmlmg nt

a begge Sider af KoTankll op 1).lI, 'I
enen myl<!)'('nogom.org
AI •
Iolme ,
Sf. Ld ler "rern_
dt' de ruM''1k(', , "
LlJlJO, og
le bll'v st,llet Oll Ila" ,de "f
"-nnjl"ernc mll.nUt' udpe~
der hal-de været gruT,..-.kørn(O
,-,
,
e St-l\'om
omme 0\ ,>rfor "anj«'rn - ,
k
d~' nl'lIU> n! Tyskerne hnvde 1\.
. ,t Umfonm'n og bar ('\\·llt TOJ,
~~\- dl' dOR" ud~get. HU!SI>rl1t'

~r

.

19 1j n n holdws og M'1If'1'(, I-d II m t ~,. Ih"..'

det i f,.·ke Fa'nW>le~~ g:':r.msporten o\errum pl('des ILr HU"-'K'r.
d('r i pommernO' ~d -' ~Ir ;.; !U!lnll eder i O" ",amli ngloll'j l' j Polen.

a , ]..

~ lJ

forberede en Grundlo\'IUl'ndring.
er Ulgt'r SiR"!e ptllI, Ilt ValgnoU!- ,o- " . ed, .endte I Anes (>,
l dt'l"('n nedSJl'ltes til 21 Anr_
ed
led
K. U. g1\'er TiJ.~lutnjng til For· oon <tihT.tJis
eitel' he~\\- . to
AlllLs,d<)r.nv!Cr,
som
han 118r tllget om N«f!lættelse Af (>rfK'OmIssion til t'ndersogelse af Ungit en Illl'sten e\'cn (yr III'
g~
bl"
pmmens socløle og uddannelse5i'lfnad ljge frn deu Dag, lIan cv
L"l'Ss'ge Problemer.
_Ol",
fliget'
nf Ges!.npo og hl høn I LorEn Forbedring nI BofltN"I'tinlrden "iI blhe n(J(hendjg.'O~ dugs ,pl/Jlcde den dmlske Grænse.
t bor et sundt Boligbyggeri ~t'n;. Foratldren(> var n('top nu ved at
j fuld Vdstrækninw. «til
Mlstl- Troen ,.1M, at deres Son,
Rasfofsituationen til/adi!" ~ttr de \·idste opholdt sig et Sted
I
!kr bor ydes TJ/:'kud - i Fonn ~:rommern, og fra ll\:em de ikke
h~\"de hort. i mange, mange .!\Iaa- J
N"atunilier eller Kontanter _

brtl-1lf,. .

Fængsel.

Y':'\ It\l,ts l'tfmll1oo HI.J.I

om

D

(R-

vJds og Dnmgltlll"fl Ul Tug1.husc

R~riR8bor.. hvor DamglUlI"d og
l

D

Dnvilis skiltc~ kort efter. nmgalll'd' kom Mmmen med en 1m:
den 'thistedbo, 1m} Juslef;cn, til
">l

F:eb ..~
....let i BiJt1iJw, . m(>dells

D

II-

vidS" i Fængselsvog'n kom .0V('l·
Hamborg og Stcttin til Berhn. ~
Rendsoorg var han anbragt I
G ennemgRnlSa~æn
_
..'"'let
~, hvor han
t r
sad sammen med tre K nmm(!l'lL c
~amilier med 2 eller nercl3ørn,
neder, "ilde '"ende tilbage. Ulide- i en Kældercelle, hvor der kun
bejdersianden tika.! sikres lig mM d(>t'es Spænding have væ- fandtes en Madrns flIUl det kold('
faste Orosigelscs\"arsler o,·(>r- ret. Gennem de to Aar har de tro- Stengulv,
fi.\-(F d8t!er muligt.
r Berlin opholdl Davids sig seks
i6d- "i;jeA,msrctten man fol- fast sogt at hjælpe Sonnen PIIA
_8ien!tik, saaledes at enh\"er alle mulige Mnader og ha\'de for- Dage paa A lexAllderplalz, GeslnL:~;-';.;forpligtct til at h41ldle nyljg rettet ('n ny Henvendelse til pos Hovedkvnrter. Han val' ikke
(I'
femm('l!'e med Fæl/eø-w-e Oll underkaster ~jg Rode Kors tor at foreSPørge, om til Afhøring, men blev sinaet Og
m Interes..o;er, ForblJ'del- man da ikke vidste noget om Son- sparket flere Gange dngJig. I ler
PriMllller, Varcfal~k o, npn. J Gnar kom der Brev. Rode var det ogsaa, at hall blev syg
r medfore Konfiskation af Kora meddelte, at man havde for- .som Følge af den danrlige Fode,
gældendes Ejendom. Da handlet med Udenrigsministeriet, Fangerne fik. Fm Berlin gik Tu-!
msrettt>n delvis er snmt, bor Samfundet ha- men man rnaatte beklage ikke at Ten til Fængslet Kiislrin i p om-,
g til at begra'nse Mulig_ kunne give nogen positiv Besked. mern, hvol' hnn VRl' til i\hnl18
f"r WIOCiale P.j(!res Ud- DpT er vel ikke noget at sige til, Maaned i AnI'. 11('1' ]{('IHlt(' mnJ1i
af SValIere stillede.
at Humøret VM vp(1 at svigte (>11 IlUn to 'ring, Sult og Arbpjdl'" 111lndta"'&r hor /)(·8kaUI'l!
Til Gengæld k('n- den for Ffl'ngslet \'I\!' hn:-S!"I'l en
dertil ftJnwdne Ændrin_ lille Smull'
Jfennem(Jlrell j Skatl('lov, der Gla'd!'JI i lljpmmet J>1Ul Valld- Ammunitionafnbrik og h('l· IIl'lwj'n. FrihedQfraf ('K KM- ncrht i Dag ingl'n Gro·nser. I dede de flcfll(' nf dt, mlltlW> Hunaf Jo jendom bør indfø- Nnt, {/;\ Fnmilil'n Inn og /lOV, !'in"OT kattt> vig_
K le dl'l "lill Døn'n. DlLVidl storl dn'dl' FlInKeI', ogslIa f)n\it!s. Arr
Jt,nJ, god
fru
hejdstJdt'll
'.1\1' ltI l ~ TIIIl(> dnghg.
'JjI Ol( .,'urllt<', J.vem rid vllr. "BI't
{'re kaj ud ty k
(>r I\/lJ", '{ffl SVIlJ"d. ,Yr det .Marll'n \'1\1' RUPPfI tidlig og "I'nt
nter e nv ndl'
nl(tlgt", n"II' UtH ids, IIK Fur og ng d('rtil :!1l0 gl' Iin,,1 flllglig o).:" I
r I l rm l..Il,
. d pr 101'
II (ru,lt Arm nI"! roasl hlllnndf'n . gI' Tolmk. Tlpl \111" hfla~l' 11.11."1"('
, t 1>1
J
III m~K( II So\n J fOl" dl '11 un/{!! ~f 'fh'I, ,h,t Inl/(II ' I ' !
(m lidIiR" lid ('l" IwntH [III' It gnd Ilum III
J ~al,
liR" han, 1111,'
r ,I t tr IIJnu t Ind III ., ug Sl'jgf 'Hli."
tllll fl"l I/oINlllt IH.
n,r,r til "J' m t, './tf' om
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I flpl h 11111111'11
hip\, "I 'Hil

"p

IIJtj 1" .. ld

lU I ' Ii"
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O_11m

ene \nr 78 Aar gi .. en
gnmmel !okIkkelig :\Iand. der nl-

AUTOMOl
l.VOTE!R IR

drig hn\"de gjort een ondt.

Stmffen bl('," nNllUlt til 3 Anr"

k

O_au,

MAA,... e.... S r

T

mod øo;t til l'olt'1l og .... m
){en"l'mTyskhlnd hjem pIIa .. Bloddonorpas".
FDI'"it

r
'FW'LI~ ThIstedbo, ~~J Davld~.
-''VnndVll'fkSl1SSlslcnt Da-

SOl.E ... S o
11 T. &I< M .

rorlt' dtm bort med Undt:lg1'J~e"nf
t'
m d(Or ikke var noget fit tllgt!

' _ _ __

• .iI

Juli ..... 'eu I

1l~:l\tIODt'n

J' ØJ Oa\ld~ dl'f I O~~O . Aftes IlRnnll!ldt hjem. _ Hun har "Idhu
\:I rigt 1'ull1 '" , en. eR' dsborg og Berlin og i 1111lng'f' /Hun"\'-

nr, dMor;fI .. f

DAoe.... l I

I

I~fi"gerne

fik Besked pall at
vandre mod øst, hvor del· (andtes Opsamlingslejre. Ruaserne
kom med l\!nssel- af Mad og Tobak til de mllnge Hundrede Fnngel· af nile Nationaliteter, deriblandt 28 30 Danske, som fandtes j Lej ren, DlIvids og en linden
Dansker, en Hollænder og en lithauisk Fnmilie stjal et tysk Heslekoretoj. hvonned de kom hurtigere frem, og efter 1-1 D8ge~
Forlob naaede de til Bromberg I
Polen, hvor de kom til nt opholde
sig i tre l\Inaneder. Det var et
rent Slaraffenland I Forhold tIl
de tyske Fængsler, :\laden \·ar
god, og Fangerne skuld(> ikke \)e.
stille det mindste. Solen skinnede,
og det var her, at Davids fik liin
solbrændte Rulorr. Naturligvis
længtes alle hjem, og en sk{\:llnE'
Dag kom del' Besked om, at Dm\-

slg'rAte OIna1te rejse. DC't lmk
hnidk'I·Ud ud med Afrejscll, og
tilsid!!t stak Davids og fil't' dant-ikl' l{nllull{'l"ater af fm Lt>jl't'fl_
Dl' hante tidlig('l'(' meldf 'Sig hl
J:u3St>rn(' som Blorhlnllort'l". (Ig
n~'\"isl'l 111'1·[111' vist(' l>ig nt aall1w
alll' nlll·l' I{lr dl' fl'm. ni' !\'j!oll'
I{mhs IlW d nUl' Tng kUluh' i \1\(>1'
Ih' l"l.'k, in'l·e :\rad tig Tohak lIR
sl;ll\ iJ.:l'1IIH 11'1 1I11l' Cm Il, N· ,)g" \ fp rring1'1. P,' naat',ll' dt"\ li n
e I'm Ilse lInlags e
r f 1
AI~pn \1 lu\\(> "Ii n't I ('n ('ngt I k
0l A.mlinw.-I"JI. \t'd 1\1'
Il
"u. Ih hl. 11, hll'\ t t llIu
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Kaj..DIt-\lids fortæller om
'lil!.!tl Oplcvf'lscr.
K~~ft~ids, der er tynd efter
sin Udjælldi,.:rhed, !Ilet! mæl'b'ærdig so!l.meudL og m"d SliM' PM
AlTllenH-'efter Lusene, sov længe
H:1II fortæller om sine
at hllll den 7. Oktober
taget al Gestnpo. HM Vat'
Aar gJ. Han og e11 Række
hm'de i i\[nullederne
" " 'yslet" lidt med at ini,ru,";, og fO/ost i August
MlUlned
han i Norl'egade
kastet en Rogbombe ind j en tysk
Rutebll, der passerede forbi.
Forst en Maaned effÆr blev lIan
ll1lhoJd~ herfor, og sammen med
ham anholdtes Arne Damgnard.
De fortes til Gest.apo-K\'llrleret i
Aalborg, hvor de opJlo/dt aig et
hah·t Anr. De nægtede ti/ aL beg:mde med alt, men de fik flere
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U"rrwf lir n"""'<l'ln('. '1- I V(!d GI'I1:maen hnvde politiet 10D"L "Il]' i 1!M·!' nt <!(! l'U~SI" ,e
t
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_ m til Fora'/d
V
t
g
l'et
ti. lien e
e
eg
••
l
l fw]'(! stodte frem mo
es, Il
D • b'
kk g;ol-t
og derP,nse/'lllllr- dnme. e~ cv I c . ,
b'
eIlc.-rhnnnden
ev".
k
D 'd 'Af'" dumpen.
D
3
fol'
-om
.. Forælme/'ne" i Khstnn ul/I·lgere. en .
I I IWI
D SI" til sine
iHm'b; kom Ortlrcn tilEvaku(!ring. de iUN; ae, or~nll pIIa Ferie i noBagagen mantte efterlades, og dre.' u B,n,",",{ e t'on Det el' der
• vcs ' p"Il,.gen Tidd'
og eU'cn
.
Fnngefne blev dl'eve..
-sunderI lCuJ
Dnvids,
,
f
t . T 'fol' de wglJl1
el 1111
Det \>ill' en ryg e Ig Ul
, '_n ..,' st som GeBtapo tog
III
J,c]'
og den yngsc~ v •
undel'Cnl/C1'1J ' e 'cnncs •
d'
Egnc men tillige dcn,
~tadig'l!ruk kunde dc bllg sig hOI'e Pll,'\ Isse
'ganet det væ/'ste
'
d
k T k, De del' hlll' gennem
LnJmen fra e nIS~IS -e an .
h f' mantte ,'andre
t .,'" 1hn 'stpnn til af de, del' c/' I a
,
wlr kun nane _I·
\e
c l ' G t'lPOS Koncentmtiollslejre og
Byen KO/'lin, da Russerne nll~e e I es.
hø-.
dem, En Nat korte de j·I.lSSIS[W Fængsle/',

at

•

I

'"d/IO/del af FOI'SJtlgel betegiics SOI11 ehockel'ende.
•

,

og flere KIo, og cfterh.a;!nden rykj( o iJ c Il h Il VII, Tirsdag, I Dag
l ges skjl.llt, derunder ogsaa Pluee- I
kede de ud med NfI\lIIene paa to bekræftes, at Finansminister
af Karnmerateme, som havde C. Hansen j Slutningen af denne .rilIgen i Smrkker, :'>Ialelier, Pelsmindst med Sagerne at gore, me- Uge vil fremsætte Forslaget 0111 værk- og ligncnde.
dens de ikke opgav Navnene paa Ombylnillgen nf Pengesedlerne,
,
lIcIe Gruppen. Bortset fm KIoene om Afstemp1iUjf af Obligationc]',
var Opholdet i Aalborg nOgen/nn_ Aktiel' og andre Værd/papil"CI" og
de, /Iiger Kaj Davids. Vi fik Lov
at gita til TliIldlæge i Aalhorg, nIl- om den omfattende Rnzzi1l. enel'
turli,\'is under tysk Bevogtning, skjulte legale og m~gaJe;\l.ldler.
men det var til at komme over.
Forslaget vcn~. fil fie/lIIlld_
iii Behandling ved Kobcnha.\'llS
Som Afslutning PM Sunn kom Iing i Rigsdagens Partier j Mol'Byret.
,
Da,vidl! og Damgaard fOl' en trsk ~en cHer .PM. Torsdng og d(!!'e~tel'
Kn,srct. Davids idomlell hel' livs- I I FOlkeihJnget TorddnglfeJler 1. I'C'-_
'I!~II
. t$ll'sda,rr Efiel'lniddng skal 1\:0vnrig'L Tugthus og DamgMrd 2VJ dag, srulledel! at detl kan 'gi!nl1tm-f
bellJl-llvns B~'J'et u(1handle den
Aar!! Flf'ngseL De to ](ammerll_! fores i begge Thingene indcn Udlinden Dodsstl'llfsllg, Den Cl' rejst
ter, Eigil Plejdrup og Johs, LauI'- gangen af indC'værJ;>nde Ug'('.
8f>n, fik· hver seks Mllanl!dera
Et Medlem af deil lilJe Kreds, mod en ,\'nR'I't-' HOt':lI'Oejdf'l' ir!1
.iJf. blev løsladt til øene_ der har han Lejlighed iiI pllll Lolland, SWlld Ange Thoh;en
IInn.'mn, dcl' \'111' Ol'l'rhctjenl i det
kre Af.ll'mihj!',
! f'T'~ ,~,men foretrllk at øUk- Forhaand nt !!Il'lte IIi "... ind i I"" ,
Jr',Y,l'r!'f', hvorfra rIr k!'m ;Jlllgt;h hf'tegner dctle i nlJe detll iYllke SikkCl'hedslWlili. Undel' Ak_
}fjf'r/.
af,rf'n dlln_ F;nkelLhed{'I' 110m i Vil'kr]iR'lwr!('n tionen mod dr-t rlll/lsI,e Politi dcn
II), Scptf'mhC'1' vm' han ~1f'I'lig Hk;kp.
Ilet IYkh>rJf's IIlJnere ehokrfcndfl, Det !l1f>1J(!S at mlln
tiv i Lyngby,
or Ja.vld, l<'oJ'ældre at flla Sen- vil have
lillI'
HUl/N'
n,
r"r "n f'nKrlomHrf'l. hvor hvori,tf'IJnf'm Kn/lillllpn kllll

.FI'I

.

I

Den anden
Dødsstrafsag

I

FlPnK,~"1

h~a

~?J,(I,~rJlemmcr
:~r'KIiII(',

.~lo/lPel

d~

Rn~

- ..

-
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I

,

l Rmgk05lng}\mt.
, det vil
~be Bil- )
in dskri- l Arrestant fra Fredericia overfort
lan ikke f
til Thistc(l.
ler kan
Til Thisted er der blevet overført
~gods i
en Arrestant fra Fredericia, Hnn
]ledder Karl Ditlev Murinus Jensen
og har været i tysk Tjeneste her
pan Egnen.
Enke1m, 8G
Hollandsilldsa.mtingen
1860 og
Klnuheil dl'R
,

11ReJl

)

II UEIe r"rlit
ondt'H

ylled l'
m'dum
Kil'·

gav j FJerrilslev 2975 Kr .. Gatlrup 781 J{r" Vusl 218 Kr" Thortl]l 10'j" 1("" KIim 694 Kr" Ketlrup 760 Kr, og lTjortdll1 265 Kr,

Til DOl'nhohusindSHudingen
hlll' vi y dl'I'ligcrC' mod laget : l{, H.
20 I( "" F, 25 [{r.

Slesvigl'uten:
(4,20), Lildbjer
Kr, (6,50). Gud
Kl", (9), Vibb I
10,50 (9,60), H
Jeusen 11,00
stre Hans Bo
sin g søndre
(10), Hordum
sen 8,50 Kr, (~
lemste Ejner
HOl'dum-Vil\er
6,50 Kr. (6,90),
P. Hansen 10 }
Fr, 018('1\ G,ge
Skyum nordre
l't\dnu ikke bc
Kfll'l .h'nsen
K01'R lcJ\ fol' .10

nedldNl-Oruru!
hnvdc i Gnu1' '

BEJDERPARTI

AB

Om,dag den 18. Juli 1945

Hjælpen til Norge
af uhyre Betydning
D en norske Udenri gsminister paa Besøg
i Danmark
(R.B.) København.

Tirsdag.

NORGES Udenrigsminister, T r y g.
veL I et ankom I GeaT til Kobenhavn
paa cl uofficielt Besog.
Ministeren oplyste, at Norge havde
faaet cn Del Forsyninger gennem
Shaef og Civil Arfall'e samt adskllli!:.>'t
fra Sverige og D o. n JTI a r k, hvad der
havde været af umaadellg Betydning,
Fra Udgangen nf August maa Norge
imIdlertid selv forhandle direkte og
foretage sine Indkøb og sorge for at
laa Varerne transporteret hjem,
VI haJ' allerede sto!",€ Lagre I Canada,

de Forenede Stater, SYdamerika, Sverige og ttldels I Storbritannien, og kan
vi blot komme lU at benytte en Brok-

del at vore egne Skibe, vil der Ikke
blive nogen Nod I Norge Ul Vinter.
Før Norge var frit Igen, kunde vi jo
lltkc træffe direkte Handelsaftaler ,

fortsatte Ministeren, men nu er de r
foreloblg truffet Aftale med Sverige.
Senere skal vi sao. forhandle med Dan.

mark, Franltrlg, Holland, de Forenede
Slater, Polen og Rusland. FraDanmark
har vi navnlig Brug for Levnedsmidler
og tn en vis Grad Avlsdyr,

Invasion
Franco vil ikke
ventes
paa
afgive Magten
Celebes
Men vil opgive sin »Fol'er«-Tit.cl
og udnævne en Ministerpræsident
( R.B.) M fl d r i d. ( Fra ReIder.)
-~- .

.

JAPANERNE FORBEREDER 91G
PAA AT FQRSYARE OEX.

(R.B.) London. (Fra. R(>uter.)
D{'t JapllJl!'lltc Telegr8lUbul'('Bu me-d.
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Alvorlig Appel
til Befolkningen.

IIBI'

lid
lo"

S,mlll, e tyslte vu ben
I Prlv.leJe samt Iyøke
forllirJo,er· m ..
•
alIevereS strakS.

H

K,"
fil cr

!i/j,c

heil

J Aften I

Som bekend' (oreJ/eg cr der Ira

Kl . 111.30 1 Tbføted lIøJlkofeforcll 1n l l

J."',,m llll'lerleren BekClldlgllrel,c,
V ben

UdflugT lU Thor'lød.
d"
Kl. ~ ; RO)'8Ueatref ; ,Odo,,_mlllo ,
lIvoretler umrlfgc lyske all Il
Ivenik Mar/otIUm.
Private/e .klll alleV!!r!!. Indeu en
Kl. :lO ; p,lrelaauel ••Som M~nd vil
12 d. JmJtllerUd er der IndIII nu hve miK", . ~ enøkSlorlllm (I,u(lll1lde.·
kun ,'!leveret OlegtillIII VUb:" pigen Mø/I.

'"aeell
li.

B

III Trodl for, ,I m.n e'ltr e
loreJ/Uende OplysnInger ~IIII

regne
I ske

To tyske Millører
ed ,I def Ikke er ,u I'
Dl ,
d' Iy,k dræbt
Vnben og lin e .

~,Ilerrel l CJvllbefolknlllgens Be·

lor

Alvorlig Ulykke ved

,'daeløe.
J
fhyboreo.
I den Anledning udlaler Kapra Il
Under OpilIgnIng øl Lalldmlner
EJbye NIelsen I Sektion Nordvest, Mandlig ved Holdep:ed.en J Vrist
al .uvel Qenersl Dewlng som I Nærheden af Thyborøn blev IO
'IO/ere engelske Olflcerer
, dl
,od"
".,for RegIonschefen, Kaplll/n lyske MInører dræbt og en re e
O•
I
I al Bfglk senere ved Deden pBa Lem·
Schøfler, slærkl hllr præc sere ,
I I
r IO Hovedgrunde for Vu- vIg Sygehus, Tre saarede er es
k III Lszlrcllel j SI ru er, og en Ijerde,
d"
ddr.gnlngen,
Dels
ens
er der hevde laaet øjnene ede Iag I ,
'
"olo
b
V
man al samle alle tyske aa ene f"rtes III Aarhus eller en p eTS Ie·
over hele Verden lor al ti de ægg
'
m og derved I/erne Grundlagel
behandling I Lemvig
d.
Del tynder lorevrlgl slemt ud I
tor den tyske Vaaben· og A, mmdu. MInerholdene. Et enkelt Hold hllr
nllJon.JnlJustrl, dels mang er e
allierede Styrker et meget storl suJedes allerede 15 dl/lde og over
AnilII PIstoler, bJ. a. iii Brug for ao saarede.
Undergrundsbevægelsen Idelfjerne HvorDaar "ives der fri for
Øslen.
Ud frj disse Udtalelser appellerer
SøOd8gslralikeD?
jeg herved til alle om al allevere
Lærer Cbr. Lanen, Hør'
de .nskede Vuben, udlaler Kap' ·
Uløliller OB delte Ind·

r;;;

lalnen. Alle, der har TlJladelse III
al bære lyske VIiiIhen, har LegIII.
mallonskorl med Vaabenefll ArI
og Nr. pul"rl. Alle, der har
Vuben uden al være I Besiddelse
II VaabentJlJadelse, vII ved Hus.
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VI er alle klar over, al vi er by

nedt iii al finde os I mange Ind·
skrænknlnger I del daglige Liv,
før del Igen kan blive normale
TIder, men en Del al de besparende
Poranslaltnlnger, er ved Ilt være
urimelige, og derIIl hBrer Bestem·
undersøgelae e. J. kunne komme melsen om, al Ingen mlll køre
I en meget ubehagelig Situation. med Tog eller RufebJl om SønSektionen er ligeledes vIdende dagen og nu derlil Porbudet mod,
om, at Tyskerne Inden Afmarchen al Lastbiler maa befordre p,58a·
har .Ioræret" betydelige Mængder gerer.
Bestemmelsen er I høj Grad
al Tæpper, Lagner, Dynebelræk udemokratisk, thi Velhavere kan
m. m. tIl Befolkningen. Da Hæren sagtens komme om ved del ved
og Marinen mangler disse III sine al leje Bil . Den rammer derimod
Soldaler, appellerer den til Befolk· Ilørsle Linie Tjenestefolk og andre,
nlngen om al hjælpe med 1/1, al der kun har fri om Søndagen.
delte for Soldaterne aaa uundvær- De har heller Ikke Gummi pda
deres Cykler, saa de kan komme
lige Materfel brlngea III Veje.
hjem bd den Vel. Bestemmelsen
virker her pIIa den ubeldlgste
To Vognmæod strides om
Meade mod H/emllvel, da del
har megel alor Betydning, at de
.0,000 Kr.
To Vognmænd, der hlr halt unge sia olle som mullgl kan
Kersel.kontor I Thisted, er kommet besege deres Hjem.
I anden R!ekke ødelægger den
op al toppes om 40,000 Kr. Del
8porlssllmdrejer sig om Vognmændene BJnar Porenlngsudflugler,
Medttcn, Vinder up, og Vllh . Jensen, menkomBter og lignende, der or
Hvldblerg Th. De drev under Be· en bllatJe sund o~ uskyldig Pore·
sitUel.en KørsclskonlOr J Thlaled, Ieeise.
Navnlig virkede det burcaukra·
og afdale Aar fik de Pærten ar,
It PrJakonlrollen var begyndt at IIsk, da men Ira Banens Side
Interenere sIg lor Porelagendel næRlede al lage PaSS8Rerer med
og dela Pr/loer og Port/ene'ler. til Hurup ved del slore Stævne
De enede. derler om at ophæve pu AlheJe forrige Søndag, endPorretnlngen, Idel de dog lagde skønl man alligevel kørle Stræk·
40,000 Kr. 111 Side Ul eventuelle nlngen nævnte Dag.
Bøder,lom maatle komme. Bøderne
Men loreløblg ved vi all88I1, a l
udeblev Ikke. Perl' Uk de en pu alle
Porenlngnammenkomster,
Sporlutlllvner og lign. oij alle
,I PaULlllebe80R om Søndagen IndIII
IV ldere er forbehold I de Krlgs~
locia _ e
millionærer, der endnu glllr Irit
mo ra e.1 om , IBml tJe enkelte lindi e der
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Anklager i Porræderisager.
Landsretssagf. Brik L a r s e n,
Thisted, er sammen med flere
andre Sagførere udpeget til ved
Behandlingen af de særlige Landsforræderisager at staa til Raadigbed for Statsadvokaten for særlige
Anliggender i l. jydske Statsadvokatur, Brik Jensen. Materialet
er saa stort, at de 15 Politifuldmægtige, Statsadvokaluret i Aili-

I dillse Dage holder LandllkaUe· villig rn
Pt,j, IIØlm~ til VOj;!nm. Allr. Chrl~ten'
titu'Jont"
Io. barn I'no Sv.~kjeer. Kobeatlm 300 Kr., Vur· rdlen Møder i Thisted, og en Del derelter lIun l
Skll1eydHe I.a Egnen tf til,aRI til
og Imør. derln ,Ium MoOO Kr.
.! h",lIdt:
Pr. IImme lil i'lUHjer (..'hr. MIkkel- forhan dlin:s.
olIt gr,li. Ie!'. !'''Inklær. Købeoum 30">3 Kr .. Ikke
Itn blev sænk. "urd,
IItlllsl!er
P,. ø,mlPe III Rentier Thi. MIllIer,
,
H ... h ...t ,
ik unner Svanklr",r. KlJbeaulP JOO Kr., Vurder ,nR"
til K ......
Skoleinspektøren kunde ikke
Je$!; ..,øder i
ngsnll'vn lum 5'XlO Kr.
!lom vel Prl Landmind Aj1;ner C. P. Wulluen,
en .Ior 5ak pj
laa ren Sf.allcattest.
Jejl:lndo, IH Cyklehdlr. Mad. M,adsen,
~lIoldnspelllØr Inger Merete nogle grønne i
ngen av· JeRlndo, KIlbelI1m 1000 Kr., h<ke all'.lIk, N O r d ~ n t o l l, K"benhun, de r M_nden lortæl
llig lor A vllrdcrt:l.
slaturner Ira Thi,ted, blev i 1943 med
Blomku.l,
Loueptadsi!n.
Pro
Ant.
Pedersen,
BanJev,
til
Ma111
len slOre
dagen P. Jen.en, LyngII, KøbUllm 1401:5 Kr. idømt 5 Mdr. fæng.el lor al have oF. kan kont
• pA vor piilS LO.Mi! 3425 Kr, Vurderinil.l8l1m husel en Kommuni.t. Dommen en Masse.lorl
blev aluRI i He"hold til den al
- Kan man
tlel bAlen 7800 K••
Fra
Mada
P.
Jensen,
Lyn~., til AnI.
ryslIerne ~ennemtvungne Kommu- Losaepladten'
eler,
en vare, PedeNlen. Banlev, KobeflLlm 9800 Kr,
- Ok
ja, U
piilS l.øsøre 2100 Kr" Vurderinl/:'lI lIm nisllov, og ira Myndighedernes finde
nojtf't
N
Side blev belydet frk.ordentolt,
undertiden be
ønsker -4400 Kr.
al det hele kun var en formalit~1.
- Hvor k~
It, ikke VeI maOdSS82:eO i VaD~.
Hun maall~ dog allone Strallen;
-JII, det
har hat
w, men
Vi har modtaget dette Indlæg:
og det viser nu ogsas, at Myndig· handlere, der
nU helRedaktionen vil gerne have al· hederne stadig regi,lrerer Strallen. ikke flllr d,
Irisk. En De
~i hadde sluUet denne lille Holmgang, del
nateriel!, er fuldt lorataaeligt, men nur Enk frk. Nordentolt lorllngte lor en men jeg b
fste mol Knud,en i Sit sidste Indlæg nægter Tid siden en Stralleatle.t al sin
Det er e
og vore at have værel LeveraAdor til Ty- frldt'by Thisted - i Anledning at dejllge Va
i lengs' skern~, sriller han os søa gode en Adoptionssag - og paa Attesten ikke beller
Karl l Hænde, at vi holligst maa
ligurerede fængselssiralIen.
Orent"ajter
~t, men bede iedaklionen om Plads lor
nu ikke k
ar været en korl al!llullende Bemærkning, . f ar f rk, N ~rde~talt er Sagen! det hele o
lidelsen
Sagen er jo den, al vi kun har Ikke saa alvorlII::, tdet hun uallset· jævne In.lt
~e i den benyllel den Frerngangsmaade og Strallen har apnalel Udnævnelse dem.
og at den Udtryksform, som E. K. selv
til S~oleinspeklør, men lor andre,
Vekself
)terkt er har anvist, da han paa delollent·
~ne, m! ligt reiererede Sogneraadsnlode der er kommen ud lor noget lil·
En Ma
komme iii præsente
g sluller udtalte, at 10 pCt. al Kommunens svarende, kan Strallen
,
Hil. Ua:1' Mænd hdvde arbejdet Io r T y- at betyde, al de tkke kan apnaa, Par Tus
sierne.
Ansættelse i ollentlige Stillinger,' kendte
eg mine
Vil Erik Knudsen ændre denne
ligesom de risikerer at miste deres· sig, at e
norske Udt.lelse til al disse Mænd har
arbejdet
lor
forskellige Valgret. Det er derlor paakrævet, hu uds
EntreprenørfirmaeT paa al alle den Slagi Sager bliver taget N,avne.
tyske !,-r,bejdpladser, er op, saaledes at eventuel Uret mod
l s e n.
VI naturllgvll mere end villige til
de paaJ.!'æ1dende kan blive alværget. heden
at ændre vor Udtalelse saaledes
,t
al de grimme Ord .tiI Tyskerne~
erslalles med I i l H ø j e C h r i- BJeodomsbsodeler.
ar hidtil I t e n 8 e n p a a d e n I y 8 k e . Ant~n Ol~&en, Bedsted, har sol!>!'
kommu- A r b e j d • P I a d 8 P • a K r o- SIO VIlla hl Rentier Hans Ho\'e.
kke hslt n e n 8 H e d e.
Bedsted, lor 14,500 Kr Overla·
F En I· VANG, 16, Juli 1945.
ge1sen senut 10. August
handling
• D e Ii r e •
- Anion Olelen har købt Mar, Det
Olesens Ejendom i Bedsted lor
\' • r
28,000 Kr,. Arni Ib Tdr B)'RSdl.,
delvis Besætning m~dløl~et. Over· kerhed
_._ 0.11IL...~JC:J'(llJI:"_~.~. _ ~ _
• ___ 1• • "' . . . . 0
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Blomkaal
Straffe der skal slettes. pladsen.
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bOlg haf III Raodfghed, Ikke kan, apnenel
, kornMtcn
overkomme Arbeldet.

oVCfl'llsk
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vepnser
L .. rerlndeek •• men
er vod SIII,eborg SCllllllarlulII besloset munule
øf Oortheu Silkeborll, Datter uf 1101el- iøvrigt c
forps,I(ter P. Silkeborg, Thlsttld Afholds" scr lar 1
kommul

hot ol.

25,000
r belalt
appel-

Lyogbyliskeroe lager Hummer. reguler i
PrR Thyborøn meddeles:

fremmede fiskere er i de 8idste
u.ger indkommet hertil med Hum,r, blev mere, Del er et Paf Baade fra
en. og Lyngby. der sælter deres Telner ud
,ne lil- Sydveot ol Konalen op eller Bovter a: bjerg og laar rel gode fangsier, op
,t det
til 200 Pd. og derover pr. Tur.
" har Denne fisk kan afsættes til nogenI Ar urt.. ___ .... _ D_.~".
'
I f nrnap
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U ae 00-
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saa Bel
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Husm

Vo
Sekr

Hu.m
laler

Hu.
Vold('

Dum.
- Afdodc. der havde været
syg i 30 Aar, efterbdpl" sig to
SOlHler, der begge er bosat paa
New Zealand.

forfatfol'

at
med 98
32 ~led-

Tjenstlig Undersogelse af Førstelærerens Forhold i Østerild
under Besættelsen.

Umiddelbart efter Kapitulationen indløb der Klage over den
Mande, h vorpaa Forstelærer Sørensen, 0sterild havde opført
sig ove11or Besættelsesmagten.
Efter hvad vi erfarer, har Læreren for nogen Tid siden selv anmodet Amtsskoledirektionen om
at fa" foretaget en tjenstlig UndersogeIse af sine Forhold. Denne foregaar for Tiden .
•

•

Handelsminister Fibigers Tale
ved Gymnastikfesten i Rjøning.
Det har en Overgang ~et ud,
som om Handelsminister Fibiger
ikke, som bestemt, kunde komme
•
Sjorring ___
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En alvorlig Advarsel
fra Sekti

rd:

Vest.
Samtl ige tyske Vaaben i Pcivnteje
maa a fleveres straks.

-

Kaptajn Ejby N i e l s e Il, Sektion Nord-eVst, beder os i Dllg gøre
Befolkningen opmærksom paa, at
der fra Justitsministeriet foreligger en Bekendtgørelse, hvorefter
samtl ige tyske Vaaben skulde afleve r es inden d. 12. ds. Imid ler tid er
der t il n u k un afleveret meget faa
Vaabe n t il trods for, at man efter
de foreliggen de Oplysninger maa
r egne med, at der ikke er saa faa
tyske Vaaben og andet tysk Materi el i Civi lbefolkningens Besiddel·
se. J eg vi l gerne gøre opmærksom
pa a , at saavel Genera l Dewing som
andre høj er e enge ls ke Officerer
overfo r Regionschef en stæ rkt har

præciser et, at der er to Hovedgrunde f ol' Vaa beninddragningen. Dels
ønsker man at saml e alle tyske
Vaaben over hele Verden f or at
ødelægge dem og der ved fjerne
Grundlaget for den tyske Vaabenpg
Ammunitionsindustri,
dels

mangler de allierede Styrker et meIlet stort Antal Pistol er , bl. a . til
Brug for Undergrundsbevægelsen
i det fjerne østen , Det er ikke
mindst udfra disse Ud ta l els~r, IJ,t
jeg appellerer til all e om at afl e-

•,

vere de ønskede Vaaben, siger Kaptajnen. Alle, der har Till a delse til
at bære Vaaben, har Legitimntions.i
kort med Vllabnets Art og Nr. paafort. Alle, der har Vaaben uden at
være i Besiddelse af Vnabentilladelse, vil ved Husund~rsogel se e. I.
kunne komme i en meget ubehagelig Situation.
Sektionen er liJ{'eledel! vidende
om, at Tyskerne inden Afmarøehen

... . . . ......
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de Byens Køl
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Side 3.

THIS TED AMTSAVIS
Onsdag den 18. Juli.

~dtes a:f Fru

,ev, og Ingrid

Munks Erinrd, Kjelstrup,
lar Knudsen,

lportsfesten

.(1
_ KaffestelEIsted;l~ fJla Morup

H

har "forær et betYdelige Mængder
af Tæpper , L agnet, Dynebetræk ID
v . ti.I Befolkningen: Da Hæl·en o~
Mannen m a n gler dls se til sine Soldater, a ppell er er den til Befolknin_
gen om a t hj æ lpe med til, at dette
foi Soldaterne saa uundværlige
Materi el brin ges til Veje.

i Skien
af Levne
Igaven fra Thy.

P. L. Hald,

'ED:
rlogsmænd" ,

Et Brev til den norske Damekomite
i Thisted.

lag for Jylfrisk Vind
t med tem:Iere Steder
Bornholm:
at og over-

uljghed for·

°ne.

•
Ignmg.

Formanden for den norske Damekomites Afdeling i Thisted, Fru
Læge Bertelsen, har fra Formanden i Skien s Sanitetsforening, Torgunn Nielsen, modtaget et Brev.
hvori det hedder:
Som Formand i Skiens Sanitetsforening blev jeg anmodet ~ at
forestaa Uddelingen af den storslaaede Gave p aa 90 Tons Madval·er, som blev sendt os fra Thisted
og Omegn med M/S "Christian."
J eg ved ikke, om den ærede Komite har faaet noget Referat af Kap,

•
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APnrle
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Thisted er en af de Byer

I

ort ml ..
at Jrlt:

LandsforræddcrJsnger.
~ ftlr<llt' vent"", ufgjorf omkrinl(
J O.-J 5, Augw-t.

,

Thulted ynf
at økull,· bliV(,
en Ile de BYL'T, hvor d~r aktll be~
hlUldlcø flelH "Lf1nd!l.("rnt-dt'ri8n~
gl'r". Det Iwr m'mlig- ud lil, at
d~ Folk, man hllr haft l'Iiddcnde
arreslcret. andre StedeT i Landet,

r'er min
'ngllt'_
liJCe f"

kefrYIr_
'ed, at
t, har
er var
,

men hnr haft. deres VIrkefelt. her~
0Pl>e. skru have deres Dom ved
Retten her. Der er tidligere sket
enkelte O,'crlonler hertil. l de
nærmeste Dage kommer der l
hvert Fald tre Mand W . For de
tos Vedkommende foreligger der
udarbejdet Ank18geslm{t..
Justus VaJd. Jespersen kommer fra. Viborg. Han har været
Brandmand i KJ itmoller. ingeman Abrahamsen kommer fra

dl.'n

"relaer
CIre til
a Tttk.
bem. i han
gJort

lære

ere et

Brædstrup. Han har fungeret
som uniformeret og bevæbnet

anske
• •f
idigt
I. Je-

I

hvor der folder Dom I rlest

øen ,

Vo

hav
bri
ab

Ku

goq
I

Telefonvagt hos Q.T. Den tredie,

IlJe

som ventes overfort, sidder for
Ijene, Tiden fængslet i Nordre Birk.
Det er Entreprenol" Stabl, der
tyd I
under Besættelsen havde HovedIden . central i Vorupor og tjente mann at ge Penge ved sine tyske ArbejJe' der. Han sigtes i særlig Grad for
nig? eet bestemt Forhold: I sin Tid
f til købte han en lAstbil til 22,000
Side Kr., somPolitiet beslaglagde. Han
no- henvendte sig paa et senere Tids?est punkt _ efter at han forgæves
'ud_ havde forsøgt Bilen udleveret hos
det danske Poll ti - til det tyske
Politi, hvis Chef truede Ingeniør
Vestergaard til at udlevere Bilen.
'hy
Thistedboen Harry Benoni Soedog
rensen, der har fungeret som Ma,
Vlrinevægter j Aalborg, men har
lyt
sjddet fængslet i Thisted, er
e;er overiort tH AaJborg, hvor hans
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Sag sandsynligvis skal behandles,
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En :\fand ved Navn Beck Jorgensen er blevet ovetiørt til Frede-
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Man venter. at de første Sager
vil komme til Domsforhandling
ved Retten i Thisted omkring 10.
-15, August.

Leverandør af Camouflagetæpper
til Tyskeme.
nen tidligere Leder af ~lorso
Frøkontor, GertLeffers, der nu er
Grosserer i Aarhus, blev i Mandags afhort i Aarhus Kriminalret og efter Forhoret fængslet
fol' sit Forhold under Salg til
Tyskerne. Han har bl. a . indrommet at have solgt fol' l ~lill, Kr,
Camouflagetæpper til Tyskerne

under Krigen.
Afstemningen om, hvor tJngdomskoJen i Hanherred hkal
ligge.

BestYI-elsen
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den Ul

med di
Hrnnd i MinereHd "ed VUt4t •
Per O$C
•,rnndng .."\Iidd:lg opstod der en
farlig Brnnd ved Vust. I Tt'rrænct ellCI"K t
•
•
VJsn m (ol
Nord Ior .. Ellidsbullgnard" l'!" de
D<l
tyske ]\finol·t'" for Tid!.'n ved Ilt n'ndet
~e J\finefeH('TnC, og herundel' er det
nu l'('U
nodn'ndis(t ;lt t;pænJ..'"l· ell Del M iner, 1'1001 ikke kan :lfmontereR. Der
ke d.Yb ~
Arbejde
opstod den'ed Ild I Lyngen I Minelidt for
fl.'ltet, oS{ da TIden f:lndt rig Næpe værj
l·itlsr I den kllaslorri.! BevokRninpblive re
var dl'r nlvorlisr F:lre for, :It BranliK Ogtlll
den kunde farplllnte 81g til
den
ut dCl!
merlig.Q"ende Plllntnge.
ikke i n
Falck fra Fjcl'rUslev og Thll"ted

blev derfor t ilk.:ll dt, og des ude n
este l blev del' r ekvit'e r et Hj æ lpe-Mandrd og skab fra Omegnen, og endvide re
shu set, deltog 30 danske Soldater og 20 tyGal- ske :;\Iinorer i Slukningsarbejde t ,
ge lse n l\Iandsk:lbet maatte ind i Min efelen m a- tet, h\~orfor Arbejdet va r mege t
ge.
f arligt, idet der s ta dig eksploder et>jcrg, de Min er, efte l'ha aanden som li den naaede frem,
Det lykkedes dog efter en ha lv
l'lmes ene rgisk Arbejde med Skovg Komle samt ved at h ugge et Bran dbæ lJaa Be,th, U1- te j Pla n tagen, :l t s ta ndse Ilden,
n, og uden at noget .Menn eske kom til
Skade, Jjgesom den mate ri elle SkaIB v e r· de er ubetyde lig, idet Ild en bl ev
b feris t:lOdset umidde lbart for Planta ~ragte gen.
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Ungdomsdngen i Nordthy,
og Landboforholdt i G.ar

Samtlige
m

,ruede Ingenio,·
udJevere Bilen.
~ry Benon i Soigeret som Marg, men har
Thisted, er
., hvor hans
kai behandles.
Beck Jorgen, rt til Fredeførste Sager
forhandling
omkring 10.

.

!t1agef.æpper

~ af .lor50
, der nu er
lev i ManKriminaI-

.t fængslet
'" Salg til

Eriksen, hVal" vi var ledsaget ar
to Thyboronrepræsentnnter, som
Anmeldelsen uf Skader ved Mine_
sprten~...ningcrne_
JU:m har bedi os gare opmærksom
pan, at de Skuder, ~er anrettedes
ved de Minesprængninger, der fo l'
Tiden foretages her pan. Egnen,
skn l emmeIdes t il Idet F ors ikrings_
selskab, hVOri Ejendommen e r forsikret og Ikke t il Politiet eller til
Sektion Nord-Vest. lovrigt er det
kun meget s mafi Skade I·, der anrettes, det drejer s ig fOl' det mes te
om .sprængte Ruder.

Skyum Foredragsforening
og Kirkeligt Samfund
havde i Søndags Gudstjeneste i
Kirken ved Pastor Krojgaard og
derefter Mode i Forsamlingshuset,
hvor Højskolelærer ?tladsen, Galtrup, talte om Frihedsbevægelsen
og Pastor Kmjgnard ho ldt en manende Tale sæ rlig til de unge .
Formanden, Ghr. H v i d b j e

Ire Sted
Br

Mand,
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anbringes i Aarhus Havn. Aal- iigelse fOl' ikke saa taa aarnus'"-~~~
borg Havn og Skibsværft har ianske ]"Iaskinarbejdere og andre
været ude efter at faa Flydedok- ITaandværkere.
ken dertil, men efter hvad Bladet
oplyser, betragtes det som givet,
at den i Stedet placeres i Aarhus.
Den paagældende Flydedok er, Tredje Dødsfald i samme Familie
paa trekvart Anr.
efter hvad man oplyser i Korsor,
93 Meter lang og har en ret bety(RB,) H 111 e l' o d.
onsdag.
delig Kapacitet. Den skal ligge
Indehaveren af Holel,Blrltegaarpaa en Vanddybde af 10 Meter, den« i Asserbo, Hotelejer W i l h e l m
hvilket kun findes et enkelt Sted Fauerschou Hvlld, er afgaaet
i AadlUs Havn, nemlig ved den ved Doden paa Centralsygehuset i
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Hillerod, 55 Aar gammel. Dette er det
tredje Dodsfuld Indenfor samme Familie i Lobet af 9 Mnuneder. Den for-

Den første

ste, som gik bOlt, var Sonnen Bent,
der efter sin dramntls!tC Dod den 18,

(Privat) K ø b e n h a v n,

.00
,til

.n-

,""

Onsdag.

Den dødsdømte Ihv, Journalist Torben
Vluflf fra Roskilde har i Gaar appelle_
ret den over ham afsagle Dod(:idom til

Prøvelse for Højesteret.

Oktober i Fjor blev lnndsltendt under

sit Dæknavn ,FlnmmeoJ. Den 12, Januar I Asr dode Fru FiHlC!'schou Hviid,
og nu har Hotc1ejcrCIl fulgt sin Dreng
: og Hustru I Doden,

~

Aar.
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Slagtekvolaeo
er i Ugen 23.-20. d.
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lor Kreaturer af! SO pCt, lor Kalve.

Der er Ira Ministeriel givet Politimestrene Meddelelse om, al der
foretages Ekspropriation
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BIler, Bom har kørt med lyske
Numerplader etler med OT .Numre.
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voldsom
unge MB
Blodlab,
Han ha
godt.

De Biler, der har kørt med danske

Numerplader, men paa lysk Brænd- Tørveol
seh~tildeling,

kan iaa Kørel1l1adelse,
Han~t
mens derea forhold nærmere un- et Cirkl
dersøge.. I visse Tillælde kBn der af Biler
blive Tale om Ehpropriation agsas muner,l1
midler,
al Biler, der ikke har kort paa tysk unders91
Brændsel
De
ekspraprieJede danne

Vogne vil blive salgllil Anvendelse Polilime
om der
lil livsvigtig Kørsel.
Kommu '
ler til T
gene al

So~ial-DemoLraleD

om Vog l
nyttes,
Udt;l.et ., det d ... ke Arbefder""rU komme

Kommu
Møllevej 4, Tltlllte4.
/t'o.ltglUd: K1.8--17 I / •• Por per.onUge
Samfaler træffes Redaktøren be4t1t KJ.
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terede Tbl_led 2tinllet - i
TYlk Mloer Illlkadekommeo.
-95. De
I formiddag" skete en ny Ulykke Starten al
ved Mine.prængning. En tyak Ikke
Soldat fik oil ene Sen kvæstet ved
en Sprænllninll i Nærheden af
Saun C.ntra!. Han blev i Røde
Ko," Ambufancen ført til Thisted at
Sygehul.
Ul"
ikke nsøede til Aflltemnfnaen.

Tragedien i
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Sveod Jeosen maollede
15,000 Kr. i Meferikassen.
Reviaionen al Sundby Mejeril
Regnakaber har givet lil Resultal,
at der manglel goelt 15.000 Kr. i
Kall en. Mejeribestyrer Svend Jenlen, der har aiddet arresleret liden
5. Maj, ligtet lor Angiveri m. m.,
Ikal nu øt.. til Regnlkab lor KII,emangelen. Han er lom bekendl
allerede .I.!ledige!.
Del er en tralli,k Hi,lorie. Sv.
h.r be'tyrel Sundby Meled
øiden Oprellelaen i 1904. Han
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v. u,rit/,\A;! nen·de-lIC1t
IIjæ l l) mod ~m('rteme, og d('rpl\fl
km-lea d('1l IHlC' Pige i Faleka Am.
bulanee tit ThiNted Sygehu.ll.
.... cv
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..... ,,~

iiI \db)-.
.. l"j"rnnll' "oId.
G)"Tl'InAstiltf.'_ ten
nll" Volde opr,,luft.s>J<u. 'p,l

~I'i

dl"r torl"".'n op1I'J<>!'d1" lor LylrborR'"
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ptelt .snl'Tl' om
lkher. !landhnrige 1I0nd,' I'II/l
som e!skrr en
eboril" bor lo 1(,,Pigen Ol!' taJt<'r

det lykke hennde, ,det han
fkatt"r aiR" AdOR" der knber
~\'erbrodrt!, ;anBf de omOOenIlt (DA PIR"en
, l"er.!Oner
It!. an p." al
morsomme !"cr>r;;onknrllkterjr _,ikkert hd!

f1de Aften.

,del.
omsel), Hor·
lendom piia 6
1St Kan~trup,
tr, 'nn'nllil'
1er O\ertjl" II 'Hh!!l' n (' r
Baeh, 1I0r-

Dragon-Eskadronen, der fUl"
Tiden ('r stationeret i Hurup,
ventes at ville flytte til Ydby inden længe, idet det ikke hM været muligt for Chefen, Lojtnant
MolJer. at fall en Lejlighed I Hurup.
Tysk M;nor lil.;;kadekommen.
1 :\Iorges skete der undel' Optagning af Lnndmillel' \'ed Bnun
Central 1'11 uforudset SI)I~l!ng
ning, hOI'\'ed en tysk ?Ilinol' fik
det ene Ben og Knæ slemt beskadiget. Falcks Ambulance korte ham til Thisted Sygehus, hvor
det mulig';is bliver lIo(l\-endigt nt
am!)uU:>I'c Benet.
Anklllget' i Landsfol'ræderis.1gel·.

Landsretssagforer Lat'Sen, Thisted, er nu udpeget til at være
Anklager i "Landsforl'æderi~lW
gerne" i den Udstrækning, hvo/,
Politifuldmægtigene ikke klin
overkomme Arbejdet.
Belalingen for Tegningerne
Il! Hotellet, der ikke ble,- bygget.
Ve~tre Land~ .. el

har afBagt Dom
i den tidligere omtnlte Sag, hliOI'under Arkitekt J, F IverlIen, Thi/lIed, hm de krw\lct IInndel~mnlld
"'_J"~
\ ders SktluruJI og Tomrl'rmt'stut ,-

Thist .. dbo Interneret , Faarhu~.
lejren.
Poliliet i Thillted har modtIlKet
Meddelelse om, ILt der I F1IIIrhu~.
lejren i Sønderjylland fiddcr ('n
Thist<!dbo, Lar~ Kr. lIenriklen, der
I lIin Tid lod aili' h\'eT\'e til SS 02
hllr været , Ty~ktal\d. Det er end_
nu u\-i~t. om h,," overføreø tIl Th,sted.
Mubler fm UJlnslltolm til KøN!men
I Vtborg.
Gnnisonen I Viborg tog i Gnllr
imod 820 Rl!kl'utt.er, og de blev alle
indkvarlel'et pall KlUlernen, der dermed atler tagelI I Brug af danllk
;\lilitær. Det oply~te~ I Gaar, nt
Knllernen er blevet (orsynet med
:\Iobler, der er tnget fra de ty~ke
Lejre i Jylhllld. Sa'rlig fra Hanstholm-Lejren havde man faaet mange Ting,
God Korthorn>,tlyr til Thisled Amt.
Thy og ;\Ior~ Kvægad~foreninlf
for Korthorn hlir kobt en 1 Anr gI.
Korlhornsh'r nf Gdr. P. Goul!l Enke, Vinde ved Skhe, Det er en
fuldblods Tyr med fin Afstnmning_ Faderen er "Vinde Ju\"el", Og
:\Ioderen en af Sæhrel'ens Ærell'
prll'miekoer. PrIllen er 3500 Kr
kontnnt j)lu~ ,11)00 Kr pIIa ViiklIar.
Hed ... ted And('l~mejeri
bortheiterede I GIllII' de 10 af :\h:jcI ieb 12 .\la'lh'ruIN· for ~amm\'
Beh'b 110m j Fj(ll'
IO .I\ nr I
0" .-lA'"

ri,,"
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SI"tion~ledt r i Rande
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de i Dybdahl~lrllve.
B j e r r e IlIltl' om Jtor
Thorup Andel
holdt i Gllar LlcitatiOI
'k"nlen, der øteR" ml'.
31.500 Kr. Dog er Strl
nu ikke tilølaaet no/u
~kiftede Indehllvtre, I
gMrd fik Thorup Sy
molle Khm Terp o~
Khm :\llIrk Ruten, K
Planlagen faldt ~I",
13 Øre til 8 1 ~ are
Ydby HU!lman
havde i Aftea ;\Iar
vard Lauridatn. hv
SlensRnnrd, lIn~slnil'
Rennem 1\larkerne
groderne og /1'11\' Op
COfllkelliil"t' Plnnte~}
Kaffebordet holdt h
la'lIle op. Formand
!len. bra~e ~tutt\'li
Kon~ul\'nten og Vao
Moder i .;I~ted o
Tir~dag Aftcn Vil
Jens Søren~t'n. Et!'
Aften i RIIl1"/1"!1I1
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ltionll'r R i ,a It a a
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Jidder ved din Side!
n.
! fornærmet og sig
o du holde dig bornemlig ikke, om du
. en bring den Sag
g kom san! Vil det
2rt, saa skal du dog
"Hverdagskristen-

.ske bestemt

Fe~t.

ere kom Svarteledrnænd havde bederes Køretøjer
ransporten af de

le i Tilsted
astikforeniJ;1g og
rsdag Aften indt Sommermøde i
Der var Underted FoJkekol', og
3 h l' ø d e r, KoEi'oredrag om det

gsmaa!

iERGEBORG.
paa SjBrring Vold.

Gymnastikfeslen
rring Volde opfø'luftsskuespil "PiI der forleden opr gjord P !ilor Lyk-

værKet.

" Den forulykkede Vorupør-Fisker skal begraves i Nr. Vo-

Grim U1ykl
i F<

rup0l'.

Der skete
hgl.imt Uheld
100 tyske Minører til ~
Chauffør AJj
Sydthy.
I
n
gI. Datter BI
Fnar Hovedkvarter i Hurup, men bet over til I
indkvarteres i Ha rakker ved
Hun tumlede

I

Kysten.
Luftværnschefen i Sydthy,
SogneraadsfOlmand N. K. Petersen, Hurup, oplyser, at der med
det første ankommer 100 tyske
Minører, SOln faar Hovedkvarter
i Hurup, h vor Kommandoen skal
have til Huse i Teknisk Skole,
mens Mandskabet skal bo i Barakker i Stenbjerg, Lyngby og
Agger. Der skal være endnu
60,000 Mjner at fjerne i Politikredsen, et Arbejde, man anslaar
vil vare en Maanedstid.
Dragonerne i Hurup flytter
til Ydby.
Dragon-Eskadronen, der for
Tiden er stationeret i Hurup,
ventes at ville flytte til Ydby inden længe, idet det ikke hal' været muligt fOl' Chefen, Løjtnant
Møller, at faa en Lejlighed i Hurup.
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Dnnmm'k Cl' frit igen, og vi alle er fyldt af Glæde derover
men GJn.>den er b landet med Sorg over vore fo.ld nc Kammerater'
som rnnnt.te give dere~ LIv for Fnhedens, Ret.tens og Sandhcden ~
SlIg,
1
'
Som rule vel ved, krævede Frihedsknmpcn l Thy pgsnn sil Of.
fer. lIans Peter Jensen, Sundby, fnldt pna sin Post den 22. Apnl

som den eneste j Thisted Aml.
H vor gjol'de det os ondt nt hore om hans Død, nt en lovende
ung Mand, en af Danmarks gode Sonne.r, san brat skulde kaldes
bort. VI ærer vor faldne Kmnmel'ats Minde og har tænkt at give
Udtryk for dette pan en synlig Maade, idet vi vil rejse en Mindesten paa Graven pna Stagstrup Kirkegaard. Mange har allerede
henvendt sig tilos for at være med til at rejse dette Minde, og vi
ved, at flere rundt omkring i hele Thjsted Amt har ytret ØnSke
om at slutte Kreds om Hans Peted·.~de, og vi tror, at mange,
naar de læser dette, vil være m,eQ, Det vil der nu blive Lejlighed
til for enhve,',
)Olan kan indsende sit Bidrag til en af os undertegnede, som
udgør et lille Udvalg, der vil tag ~sjg af Sagen. Skulde det saR.
vise sig, at der indkommer et 5.af'o stort Beløb, at det vilde være
uhensigtsmæssigt at benytte hele Summen til en Gravsten, er det
Tanken at stifte et Fond, der skal bære Hans Peters Navn, og
h vis Renter hvert Anr paa hans Dødsdag uddeles til et kristeligt

dansk Form .."" til Gavn fol' unge i Thisted Amt. f. Eks.1!il Hia:l~
til et Højskoleophold.
nt
.
Steen Fibiger,

Edv. Freder'.ksen,

Forpagter, Øland.

Sognepræst" Giro 5M72, Ståi'Htt\tp,

Chr. Hammer,

Albert Jensen,

BeslyTer, Slagstrup,

Landmand, Sundby,

Marius Jensen,

Henry Kristensen,

Skræder, Sundby.

Landma.n<l. Ha.rnng.

Kristian Olesen,

Peder Poulsen,

Hønseriejer, Sundby.

Tømrer, Sundby.

Vagner Poulse.n,

Niels Riis,

SIngter, Sundby.

Ganrdejer. Grerup .

"

Det el' forovrigt ordnet saaledes, at folgende Blade ogsaa modlager Bidrag: Thisled Amtsavis, Thisted Amts Tidende, Thisted
SociaJdemokrat, MoJ'so Avis, Morsa Folkeblad, Mol'&o Socialdemokrat og Thylands A VIS •
Anbefales af:

Eiby-Nielsen,
KAptajn,
( ht>f for &-kliolt Nordvf'flt

II.

r. Toft,

('h'" for :\lodslflndKlwvP.'j{t'IRl'll

I Flydthy.

H. Heb:;gaard,
Cht'! ror Thy

Land~yærn.

('on.qtnntin Sørensen,
CMf far

~tor

(t

LRnd{'\'Il'l'D.
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blev han udnævnt til Stations- '·t:Cer"t-.7.g~.-E=
n·

"5""'" "".- _.. ~~---:-;~~__
lidi smaaf med Varer. bl. 8. med

"~-. -

Kul og Olie til vore Baner og forstander j Hørdum.
- Trafikassistent A.
Biler. De allierede Myndigheder,

de tyske I
L. Ii i II ep man ikke
der dirigerer Tilførslerne, sender b r 8 n d t. Thisted, I{sn den 1. August komme af
fejre 25 Aars Jubilæum ved D,S.B.

fremme.

nemlig fOrlrinsvis Varerne derhen,

-Det, dl

del Bodou et Par Arrestaot.
Overførsler.
VI klarer os nok igennem, og
Boghold er Heidelberg, lorhen
vi sælter vorl Haab til Afslulnin· Kørselskontorel i Thisted, der bl.
gen af Krigen i østen. Pør den a. sigte. for en Oae: i Thisted at
er sfultel, vender de norm.fe Til· have tilkatdt Tyskere med del
formaal at laa def danske Politi
stande ikke lilb.ge.
fjernet fra St. Torv, hvor en Vogn
med tysk Halm var bleven standset,
Sølvbryllup.
er fra Thisled Arrest ovedørt Iii
Karl H o v e P e d e r 8 e n oj;! København, hvor man ogsaa har
HUlfru, Næ'IrUp, kan Søndag den Mell emværender med ham.
22. ds. fejre Sølvbryllup.
En anden Arrestant Peter Esben·
sen, der har været Vagtmand i
Sommertiden ophæves
Thisled og ved Kastrup ftyveplads,
er overførl tif Nordre Birk.
15. August.
Der er udsledl kgl. Anordning
om, al Sommertiden ophører
Onsdag d. 15. Augu.! KI. 3 om
AI SlagMorgenen, idef Uhrcne da slilles
Time Iilbal[c.
• Sommertiden" blev gennem·
udføres
tørt i t 940, væaentlig p •• Tyaker'
VALDBMAR ANDERSEN,
nel Poranfedning, men Landmæn·
M",~relhcv eJ 3, Tlf. 8&9 "811 bon.
dene har altid vær'" mod denr",
OrdnInIl.
hvor Trangen er slørsi. Og
kan vi ikke sige nogel lil.

videre.
stillet

en Vare
Blomk8s1

Tid, og

Vi

""."

-:...-==~

I

Entreprenør

T.

EN
I

.
,.ten bydeise
pas Orund at ~yguu",.,
rn~u

gode Sange
Ritmester Eilskov Jensen
Jensen, Oletl
sing.
indkaldt.
Hans
Bak
Ritmester Eilskov Jensen, der i
de sidste tre Aar har virket som liggende I
Lultvrernssekretær i 'Thisted, skal Tyskerne le
I. August paany møde til 'Tjeneste al høre Se
ved sin militære Afdeling. Endnu der mang
vides det ikke, hvem der skal Verden" overtage han II Arbejde som Lull· klogeligt h
Jorden' ti
I og værnschefens Medhjælper.
,lenne hl el
>edag
Vildsund I
sene I Aften:
havde i
linde Kl. 19: Slagteriarbejdernes General·
•
Grand Hotel.
al Heste,
lOger forsamling,
Kl. 20: Patæteatret: .Porfulgt". Bvenst, mens der
Post·
smaat ml
Pihn.
Ifl 'lO: Rovaltealret: ,Affæren Blr·

n.

•
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,II~I "I
ud l
tkk" t tli"M" PIIfl.".
hil fIHI,- I
ol B",IIIill

,It.

Ht'Tlk8t1t II

der hnr "R'r ot
ut IInt

Mt •• "dtf
14 llr

fur

de "h.lflt lt"
. dyrt, llll'vllo r

LWcr hur nnm

Mol,.lmul·
til m,hvor
hur mufl
~kruprO'o 1:10"

er lovorol til

orsynlfll{, Idet
Moado kundu

"gd., der vor
I{obm, Nielsen
ne ikke er ind'
med I{obel of
en er fremme.
Bf i en bestem!
~

dem, hvis de

I

ly B! Papir paa
ne. Bare ring
ligt.

,ARD.
,

()c ty ke J1IY2Inlll& Il.
Klo.lt·rll"
!.lIn,tlil/~ tyakr I'lyp.tni l1 l!'" d .. , I .. " Spllh
V\r Il\' Mon, ('r IHt nVl'fkrl lil Srids,'n
Thy, hVt.r tit ,-'r lUl dl,1t Il nl\ hu- ,It II Irn l'
Ikrlh~t ~"Itcd I, novnhJ;! Ilnod1olf! Inr 1·:"i,1<
Oll Strnhjerl/. hit hnd ~ der kn"t'
I\"'dol;
3000 ty~k" I'lygtl1illg l ' i Thy og IIlI'IIde l
lInnI",,, cdeBIl', "II de hor I1U hdlcr ik
1II""tell III1Il i ty,kc Mililro,hurllkkl'r, ",,,d 'fy
Ved nrll~lIhlllk hor tndnu l'I I'"r mtld, ul
~llInd,,'dc Flygtni,,!!c, melis de 3 Illi tl cl H'
"V ri!! " er
til Klilllløllt'r.
O illlol 0111 ~

,,,,t

bel' r t M'
PIIlieIIIe

UsrclIsologco Indenfot Lærerne!'
c
,lOKrcll
Kreds.
Danmurks Lærcllorellinll hRr Ingen 1
nods~1 en Ærearet til Ul undersøge

Mod
Medlemmer» forhold under Besrolteløen, Rrtten har opdelt sig s c 0, l'
i Landsdele, og Lærere Ira Ring· siden 1
kjøbing, Thisted, Hjørring og Aal· og lor
borg Amter var i I'orgaor» samlet øvet Ve
lil Møde i Aalborg. Kommune- har Ol
lærer Thomsen Nielsen, Lindholm, mere l
villgtcs til Formand, føntelærer sig, a
A. C. Hoppe, Barslev, Lærerinde haardt
Mathilde Hansen, Vendel,
og har be
Kommunelærer S. Møller, Struer, Tillale
ikke «
som øvrige Medlemmer.
Kommissionen optager Rapport at d
i hvert enkelt Tillælde. Paa et SIrai.
Hovedbeslyrelsesmøde i Danmarks
Lærerlorenillg i August skal den Nyt
endelige AlRØ re Ise trælles.
Ha
sesil

'-'

-0.-----,

der synes ikke at være anrettet
Ve
skutlede.
Lynskader. Der lulgt~ lidt Regn,
de to Finner,
men den tørre Jord trænlZer til
godt have va
mere Vand.
blev Nr. 3 li
sen fik noter

Aoboldt for VærDemageri.

Grosserer Gert Lellers, Aarhus,
tidligere Direktør lor Mors0 Frø·
kontor, er anhold! lor sit forhold
til Tyskerne. Han har solgt CarnoulIagetæpper iii Tyskerne lor over
en Mill. Kr.

Mødet i Vang udsat.

Stat..

til L
Tiltraadt

LandslinllSrnand Hvid, der i
K0 ben
Morgen skulde tale ved el politisk
de i V
kan - grundet pall tilraadte i
- ikke naa tids- rens Porsl

fremsat
............ ,,11 Ios ses_"tllg he"d. d.t
." ••• 1 ~

K II b

II h • "

It C Uan ep
hnll'fl lorrl g
lende- Lavlor.'
Pli .t lu'm k

f

.nlm niater

v
D'1l i Polh~ ~I m~ll'et omf.l.
R. dC'r 'I"er Sigte
Ile he-nRemlt: Kon-

fa Jlorløb 0R andre .lIju lr

""ormue,
Il", hln'N prlgt hl I \'1 le Tilfælde
al ~Iye OpIY'lIin~er om indkøbte
KunSIH:l':n tinde, Smykker

nl.

{ll.,

lom er an.køllc:f siden 1939. Kon·
lan !formuerne tvinges 'rfm ved en

OOlbylninll af Pengese r1 lerne. idet
kun :nindre Beløb udbetales kon-

t.nd. ,
en
PØl Konto.
Rig,dagen holder i Allen Møder
ken den
l!cIollloard
til langt ud p.a Natten, idet for·
i Tønder,
slagel skal førel hurtig igennem.
Pige
I R,dioens akluelle Kvarler 1.ler
en Molor
H. C. HANSEN
Pinan.ministeren i Alten om f'or.
Sold al i
,I'I/el.
I
Horst Ir
været ud
I el Svin
sled, 3. Pastor Thomsen, Hadsund.
Nr. I Irak s ig karl eller lilhage og
dømme'
siden gik Nr. 2 samm e Vej.
lørnede
I Alles indslilled es : I . Paslor Vore Løbere I Heisinglors løb i
Iani, men' Resten skal indsættes
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·111Jf4'~

ht'd 101

der tidl

ol?

Sydthy red

seN 'or taddmlner.

ril Sy.llhy IIl1kOIlHl1er i nlC~te
Hv.III\. Vh,,1 Ugl' dlllkrill/ol 100 IYAk~ MinDre,.
lu«l1 ' 'Hllhm
dt'r akul ,y.ltle LlltHllntlll\lclternc
(iatur,
til SlImbjerg. Pau
l!
2: ~J .WH. u,"" Irll Odilt'~lIl1d
delIIII' Shil\kning "r der i Følgc
tYNkt' Milll'km t Rnbrllf.!1 illll bO,OOO
L'llIdll1l1"'1 (Ig hrr III CR, dll 20,000
lilli. Slliukninlol,'n Ir~ Agger iii Thy1111111. k III' h,,,,,n KlInII!. Mincko,IclIc er ikke
r lkll a~l 11I11111[tig", ol{ isror l'r d,' tlliavlsende
t\Ltclt,ll~r l

\'

I

:'~:Iqn

gælden,
'til Oire
Forddil
2 Køb
s:erligt

flugter.

hUl

I{RI.
I Son,l
, ni Il/ul Ilt' jlllll Aggurhllij.(l'n, hvor der lil-re senere
ri
IIfl~lll Skdcr Ih,llrN Ll\ndlllillcr nedgrllvet
i Klitlernl- udl,n Illr dl' nlrnrorkCllt' hDn
)rllt' vlrkt'r
Olllrnlldcr.
terne.
Il r lIen·IltIl'.
Od vonl~s, III Rydningen er til' yklerul' l" cndcbrnllt i Lotll't ni 3- 4 Uf.!cr.

til {.: I ni n'- f'od.eladau.
Irfe Spol18· Fhv. Hn~erll1eMter, Husejor Martin
1< r I R t e II "Oll, V,-.!t1rfi(nde tG, Thlstrtl,
f.: kelh'lIg1

1ft,

1I1111111!

I II f.: l' ud
lsll I\'k IIIlIg,
II

fylder Tors118f: d. 26. d~. 75 Anr.

For 25 Anr siden.

Banker øg Sparekasser lukkes fra Kl. 3
De nye Pengesedler ankom for

en Ugestid siden.

Bankerne og Sparekasserne i
Thisfed hal'
efter hvad Bankdirektør H a l' t z i Eftermiddag
oplyser
faaet Telegrammer
fra Bankinspektionen i Morges
med Ordre til, at Bankerne skal
lukke i Eftermiddag KJ. 3 3 og
først skal lukke op igen Mandag
i Morgen, hvilket vil sige, at der
~ er lukket hele Dagen i Morgen.
.
"Hvad vi skal foretage os efter Kl. 3, siger Bankdirektøren
videre, "aner jeg ikke. Vi har
hverken modtaget Cirkulærer el~er Formularer og aner faktisk
Ingenting. Det er dog en Selvfølge, at der ikke kan foretages
, :.
Bankforretninger af nogen
C(

var indstIllet sorn lU •. "',
nu trukket sin Ansøgmng
~.

nt~l'b

l ) a.

.

;

,

To internerede overført til ,;
København.
,/
To af de fængslede i Interne_
ringslejren i Thisted er i Dag blevet overført til København. Det
drejer sig om Peter Espensen og
Frk. Helga Heidelberg.

Thisted Skyttekreds
holdt i Aftes Generalforsamling
paa Hotel "Aalborg". Repræsentant
Ejnar Busk var Dirigent.
Formanden,
Forretningsfører
Chr, Smed C h r i s t e n s e n indle,
dede med at mindes dem, del' satte
Livet til under Kampen for Lan,
oets Frihed.
I Beretningen omtalte Forman.
den de Forhandlinger, der under
Besættelsen havde været ført, ef·
ter at Tyskerne krævede at faa
SkYdebanen overladt, og man er·

Side 41.
THISTED AJfTSA\' fS
Fr-tdag dt>n 20. Juli.

z

"Danmarks

lykkeligste Uge"
Ef ~IIIIl.l.f _~findI'olJbllm øm"r/n$'
8t'Kit'enhedt'l1I t' ,,,d Da nmllr"~
Befriet"".

-

hnn hidtil ha\'d~ \"æret kon~el"\'nti\,
fø r dl han Ikke hnvde f undet nog('l
bedre, men nt. han Ikke VIII' gllnet

Sta~;er
•

; Ghy-Uazisfernes
PorhanNingsprofoUol.

0\'('1' ti! N'atiolln!IIOcilllillmel), fordi
del ~kllldc være K:r·rlighed ved r"r... te Ojekallt. 11 1111 kunde dOk .. IgI',
al Forhøldene for Lnndhr{/Jcct val'
donl'llg, da Englænderne Ikke VII·
de kobe \'ort Jo Ia.·.. k men' i ~atl IItort
Kvnntllm Og anbefalede at dyrke
Kartofler, som han nt'l"t' Gnnvc "er·
\'ercde med bl SprltfllbrtknltOIl"
Videre IIk l tver :'Ilobiu!' ~D,] Taletiden nogenlullde IIkuld(' udf)ldell,

)J.in uftlk'u r hfl ndle r Anu' Smit h, j\J l'jl'.Ii ~ .. I,)' rl' r !'in -Ild J c n~ n ,
Gd r. "oul Sond(' ..... kol-, Br ond. Og' Mob lu!>' e rllt' .. y n l's n t hUl e liC'
Ict de m csl l, rksomme og fre mt ræde nde Mrolemmer.

nll! 10lJ,tl"oc Inl i:ltillkc
A rbeJd"iT'llnl~ HI~tone I Thy hnTI'r nu Fortiden til Defl~ ,-j~tjJ(.~tt'
-'ledll'mmt'r ~Idder nu enten bjlg
Lan", ø~ SI08 eJ/er er fbKtct ud ni
Lande, AHiSf('\ klin d\'t hllw nOKen
I ntc~~~e for BefolknmJ.l"t'rt al
~('
pna. hl' ,Id der i!~C/lt h K t eJ' ~kct HIdcnfor lillll/le OI·J(:ml.~utjoll" R nmU!('l' ForclllnKeu.'l Fol"iulJldllllK5prølokøl fortæller dl'Sl'ælTe k Uli om
Lil et de fOI"~te Aur, medcns Optc/(Uaum:J I'k"

K,lmlINI for ~ngcn 0)( \'01'1 Lund,
Helt '('t IIYII('~ dl't ikke allld nI
ha\'e lærl'l. at dOCI'I'f' 1If' Ilnzlli~kl'
Teorier, Et Sted skrives "men og~RIl hel' \ 1111(' de t ~1J.l", nt mnl1,'C(' vnr

lian JelC mig

nod~ilJlet

til nl tnlft'

Ordet Og redegore for VOI'l Parti!!

Ideel', som Taleren ('fler et de~illl
.<fIlIInende SJlorKllm,ud rentud ,'rkla'n'de, at han Ikke Ior~tod l!'Iig
" l/dledte gt'llUern Prop!lgnndnen fl'u
PUII med Orden<, "Ol't ved j('K Ik.
S)'I' bosl(ldellde unge .Jo,lel', 110m ke ,"
det ~ldll l t' Allrstld hnvrli! opholdl
Fr.] et .'lode i I-{vHlbjerl!' "krl\l-"
SI,II" hel' plHI E,o:rIIC I1" I de T umulter.
"Vi !!taltcde I O Mnlld (rn Thlllled
del' af o,o:r til forekom \'ed lIlode r , fO l' at afholde et ,"odo i Ih idbj('rJo(,
vm' NII7.llIt('l' ne eflcJ' nit ul dmnme hl"or begge \"01'1' I~nndidater Hl
de modi,ll'sh,' 0,11' klogcllh'" her \'isle F o l keth i Il gs \-nl ve t,
lie J"l"ed "l eder
d et sig igen, du kUli to !lf \01"(' Svend .]enllell, Sundby, Ol( Pro]JrieIIl'I.~erne for d(' ~ I d~te AnI', specielt
for KrlM"Øllllrepe, lmnndt l tdes end- SA ('r IIprlllllf af Bilen Oll midt i
tær Bie, Logstor, skulde lal e Beg·
/lU Ikke er fU/ldet. BOKen fortællI'l
10YI1,11"el), at :'Ilodd H:!d de frR'kkeKe erklærede dog, ut de Ikke \"111' go·
til lnd/l'dnllll(:
all' var en Bi tin,q." Selvom de fle·
de Talere, men ytl"ede do/( fOl'lIkdP n,1 Forordedning af .\leJerlheIIle Thyboel"(' enKUlur gik til Nllzi- liKt om Regerioge!i dllnrJil(t" St~re
!'Irrer SlIend Jell~en, Sundby, Jledmoderne for nt flln lidt "Sjov
mnade og Stntens okonomi .. ke l:nlem af DI\-SA P (Indmeldt 31 Au?
kunde de Herrel' DNSAPer noje!> derJ/"ullg, o~ anbefnlede Tilhol~rtH'
1934, afho ldte! den 28, September
med lidt, f. Eks. dette" V I oplevede
al lllemme pall \'ore Kandidater.
193-1 et lukket lIode paa Afholds- den Glæde \'ed nt :'le en A f deling
Derefter l>an~ \"I .,Alhd frcjdill,M
hotellet I Thi.lt'd med 1,5 Indbud.
unge Mænd stnu I /<tmm Geled med og 310det sluttede KJ. 23, Ikke Ju~t
faar..". A!skeds~\'e tt' Ka,'t:l)n Aflld~ko\ t"lte og VI
oprakt _-\rm lcd Ko ldb)'-Lnndevcjtil Tilhorern{'_~ Tilfredshed, OSt
"'''!b: .DaDlltlrb lytb !r'
111_a,qde ,,\01' S.rmpathl OK Tilslut_
1'11_ ,)"
at Fo.rl.qwlfl't'rtur Danne.
FæJleskaffen 'ed Bordet ~ik !
ning til Kaptajn Ari/dskol"s klare
At mlln Rdllkilll.erc Steder .erik
t t ø.tt~
Glemmebogen,"
Frem.~tilJinK af l\'o!lomdllociaJis_
tabt af mcget tydel' folgcndc SætProprietær Ble VIII' som lIa'vllt
men- To mdmeJrhe IIIF I Partiet
mng pan: "s tartede V I til Oster ild, Ikke glnd for. Til flel'e 3loder nJli·
&lldorT ~ har h.ft Gdr. P oul Sondel"sko\', Brond, o;
110m end nu Ikkc har I"n' r el 8a hel~I!d tI njdeJlgt
crede de sig med andre og gemte
!IJ"lIer Lari P oulI'ell, HUII~trup,
dig
at
hore
om
VO
l'e
Idce
r
"
Langt
, lJanm:ukt! J,f er I Amtet f'r Kobmand Arne
san BH! bort i Bilen!> morh~te
de
flcst('
af
PlIrtietIl
Mo
der
h
oldd f f. reflY,It'el
Krog! PIIa et l\Iode i lIordum d.
Sm llh \"orl forllte :'IIt'rlfI-m af P IlI'
tCH
paa
Lande
t
,
h
\'ol'om
dC
I'
"tOIl
I'
,
• l:dgave , n
tl~t. Df'1 toreIlIJUr,l'"ft'i i AU,Il"ust dcn LU'J'csa'tni ng Hut d ct bes t e m t 16, Oktober 1935 erkltt'rede ell Rt',,;f Forf tter n Knud
]lrtl'~elltnnt Hengstrom .,nl Jodl·rlll.'
19J4, Om hItIl "n~kede ul "hve PnJ'kan betragtelI flom en F'o l'r!l'1 nt h n.
Htit,ammn
roliK t kuncle hli\"(' her ! Lilndl'1,
d# Tele Ol( Htl. tleh TlllidllmJllId, me ll b~kl n.ercd!' ve en dyg t ig L lllldnlllnd so m Tulcr
dltVø't('nrl r_ Tidspunkt Ikke :It
lUI/U' dt· plls!lede !Ii~ H'h'," Til fll"
ved I't F Ol"lIlrmotle i Ln ll dkommu_
om
unn" mOdhl/l'f' H vel"Vf'{, da hnll
re l\Jodel' \'Hr' vor Ito(ast\, P.u'ti.
n('rne," Ert SIl'd hllvdt' mUII {'n
Ilt da
h'lll', D.nl,t'llt' Grl'Rt'!'!Il'Il, l';:oldb~,
&.f 1(" ... "lod Mm F'l)rn·lnJn",~mallrJ. r HenGHlll'llt'jl'I' Rt('lli ld Mn l ll' r !'lom Tahold til Forr'rllrf ,," .r" ))
modt mNI sin f,llIh' 8tnh." Bt'~lr.t'.
be
'
. . . . I'tem,
J(·r. thi I't Rted IHKd,' et SO,ll'lwralhl
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Det danske Hedeselskab har
sendt Staten et Tilbud pM 7 Lodder paa iult 533,7 Hektar med Bygninger osv,,, liggende langs Kyste n
lied mod Slettestrand Det skal ko-

en Gdr J ørgeensen, Hojholt, bl. fl..
have "redegjort for hele vort nuværende Styre og System, der kun
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er intet at
Ga.:,;\ef. De
st us ,,,ar oet

Man (,nsker al foretage en Fredning og Sikre Oprettelse aI en
Ferieby.
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lkke fileal b!Jve glemt" er Bogens
Kommentar.
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El'hven'els ell :tf disse Arealer er
en Forudsætning for eD heldig
Gennemforel"e af Statsministeriets
•
Arbddsog SOci31ministeriets samt
Landbru.\tsOlinisteriets planer om
Fredning af Vetl-terhav5k:--·sten \"","d
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~l'~~'.I(,l'lH' fol' en 8tOl' Del er e~mt
lil l,111'lllutnin g , Det har illtd imod
Ilt v'~lIe af ArC'lllerne for('1 nbi r;:
h~~rtr(ll'll;\Rtes til
de
lHIH\'l'UHh..
EJt'rc.
LandhruJ{$.milli.'!tenm har
.
ni ldet l<"
' nu,

I

.{ ,

m:\lumdH\11tt"1 om en Re

\'llhnJ{. 110m IH'\' dt.'t muhgt at ....
K (\ t'e t af H\~l1s~ n hl Fa• E'nD
.
f?l ptnuh' ,10I'tlspd.u18nter

nemf~l'e
F lll11l'

l ~ Itl'l"l',

blllO nd~7$!'~1 l"kuf(l'dl', 111\

_

af Plam1 Tit'

FinftllJlmint ferH

ølutninj:r til Rt A

.

Ih Il J I
"

Vh , (> Ru

!.

h 1

l

.•,,,.,

m

Il iiuO:;
rIadel·

er

.
VI
•

nej,
re bare
Loruende
en paa
IV,

I,n

l

vel' os

od,

~ .... "

....... i

. . "':!\!

vea Ar.

rangementet.

Marinesoldater overtager Vagt.
tjenesten i Hanstholm.

Paa Sondag overtager danske
Marinesoldater Vagten i Hanstholm. 1. Eskadron. der sidst hal'
haft Vagten, overgaar til Aal-

borg til Vagttjeneste.
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i Sydthy.
Alle Skoler i Sydthy el' nu
meldt frie, idet de tyske Flygtninge nu har rømmet de sidste.
Flygtningene el' derefter anbragt
i Lejre.
Badeforbud i Nykøbing.
I Anledning af, at del' i Nykøbing el' forefaldet et ny~ Tyfustilfælde, el' der udstedt Forhud
mod Badning i Fjorden i og ved
Nykøbing. Den nordlige Del af
Bjomdrup Strand er dog undtaget fra Forbudet.
Ansat som Sygeplejersker.
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Værnemager Stahl
i Retten.
Haa er Invalid, (lieD lavede
160,000 Kr. p •• cl Aer.
I HelIelI f TIlIsled 'rclI)lUlledcs

I D.g Bnlrrprenør Blltar Pr. Sløhl.
der er overført heriII 'rø Nordre
Hlrk. Han er .Iglet for Værne-

rnuJZcrf. Han erkendte, øl hon
h.vde haft Ar bcldcr vcd Lemvij.t
og Vorupør I cl AarstId og havde
"clIf ca. 160,000 Kr. Han var beo

gYlldl som Arbeld,mand og blev
Arbcld.formand. Del Arbejde, han
havde udførf, kunde lavea al en·
hver, der kunde udføre OpmllUnger. Han fik Involldercnte, o.!
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En ArbE'Jd.rnlnd Ira ø. Han· ove
herred er ved Rellcn j t'jt·,ril,lev er
"eUestr.1 lor et Stlllvnomede.

idømt Ha~flc i IO OaRe lor al have mat
lor80Rt lit kOl1lme i forbindelse han
med CII kvindeliR tysk flygtning i I.g
hatl Lejren i Hjorldal. Hall havde
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mulle le at tJene Ildl Penge paa korre8ponderel med den llnRe Pi~l',
en nem Mude. Det var fønt I lom han for 14 DaJlt .iden havde
Vorupør, han begyndte for sig III Stævnl.'mode med pal tJjortdal
Ilelv, aR her havde han Riden Kirkegaard, hvor hon havde Brod,
Smør o", Pølle med lil hende- lian
Pauken j PJor .Iavel- 182,000 oppelIerede til Landarellen.
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Vore Forretninger er lukket

n

p •• Grund af Ferle fra 27. Juli til 6. Auguat.
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Thisted Malermestertorening

----=
",· 1Paa Grund at Lageroptælling er yDre
fo r el

._

Forretninger
lukket
•

Mandag den 23. og Tirsdag den 24. ds.
",
og
Hedegaard &. HiIIigsøe's Eftert.
~=-:::
J. Nielsens Tømmerh ' ndel
Chr. Sørensens Tømmerhandel '!,

~

Paa Grund af Pengeombytningen
holder vi i Dagene den 23., 24. og 25.
ds. inel. Kontortid fra 9-12 og 13Yz-19.
NB. Alm. Baok. og Sparr ka sselorretninger udløres kUD i
særligt paakrævede Tilfælde.

og
m. Filialer I Thisted, Hurup og Hvidbjerg.
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MIn Ot! mine Porældres hjerteligate
Tøk fGr ud ... llJ;t Venli~hed Ilg Blomderhil~ner vej min HjemKomst,

edel·
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~ed ..
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Fødselsdsg
M.nd'r( den 23, da. fylder Pru Alma
Vutbor", Bar.k 11 i Rehr, 32 Au.

hvil
yldl,
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Kai David •.
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Til Lykke Ira Onkel.
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BATAILLEN
VED VESTRE FÆNGSEL
Frlh.d.~mp.rn.,

M"bl~r i

~I

VINUUEf;CJLAS

,,,'ri ll',

f.".I'k

d.r •• tt. F_nua.'abetJent.n.
're a.aUlllngen, er .tadlg I F_ng.'et

"'llnd,lIlmf'n ••• m.n ''0'0''''''''1''
f-l.,n1f""" , ,juri Ne" .. r.~1f' bud
tilt r 5m~~I!''', It>r a' b.
ku.,,,

I.,evrrl

KIt'.lu,e-rr..e Øa Ge- v.r
,I de al Sult, meaen. de-a
f/vtr

...Hote

unKe Bondt, der bavde m~e
I,Uro til plJdf'rtl , Herremanden,
Iyldl,. Ladt, m~d ti bun! lo!I\

Bkuldf'rlrEk btmtr.:r!Cet1,. Ildn
vllt bedre al ~Lvt dtm lIf... g~ I
,jeo andtn ende. Ben'll'~fy.nLngen
d~n nuværende 8l1ullllon. Ind"! blev Iflllet meKel un"Øig' op af
dl .. ~ Porhold er ktlrlagl og An· df' ældre Bøndtr. øet Vii; unde la
lorn!l"rme ::Smeden eller
III begge Bider placerel, ikl(t ari
vII inJ;tBn Hlem.endelloe I /Ienne .1Ie KUlmt'-, lom m.n "'KOlt
Jylland
Anl,.dnJng finde Sted,
Del ha:ndtt". al uadHjr,e; Salt:,
Pu et Møde af Komp.gnlchtler
ur1vlkltt:lt lig 111 mtget dyg j(~
0J( Tl1lldsmænd blev det krævel,
Ilt ORsU de Fæng.el.betjenle. der Mtkanlktre. Del ver u.\t'(!u t
IJ'~
almlndl:!la
L.andlbYln.ed
•
.,er
m"e
k.n rtlses be~rundel KlaMe ImoØ.
Ar,befalir,g 0" AlIett lor Dutll;cbed
lorflyllts li1 snden 'lenesle.
ha selve Am1mar,dtn I Tb .-led
Frlhed.k_mperne b.kker Aare! 1798 leverede TUfnubret
B"
b&veebnede For.t.rkIII Budolll Kirke I Aalborg, e'
Arbejdf', der øeogan~ vakte alm nninger til
dtllg Beundring.
Dog herle det til Sjeeldenht-:le,
K ø b e n h a v n, SHuallonen I
at L!lndlbYlmedenl meKanls\J:e
Veltre Fængel var I Formiddag
Eksperimenter (ørte Iii Ruullølt:r.
endnu uklar. Pængselspersonalet Han havde Ingen teknisk UØdanhllr overlaget Bev~gtnlngen, men nellt. al .Iøtte lig III, meo mutle
lelv Illmle lig (rtro, og mere eDel
Prlhedskæmpere bellnder lig
pu Pængslets Grund, oU du an· een Lanølbysmed har vel grublet
tiq til Særl,"~ over indviklede
kommer Porstærknlnger al aværl Evlghedlmaaklner og andre ule~e·
bevæbnede Orupper. Modøtønds- \lge mekaniske Problemer.
bevægelsens
Smedebundværket er vel det
log I Morges ud til Fængslel, og Haandværk, hvor de gamle Skikke
der fandl Forhandlinger Sted, men har holdt sig længsl, ja, helt op
vore Dage Iln(jer man Rester
Resultatet kendes endnu Ikke.
fra den gamle Tid
Selvom Smeden maaske Vir klO
Fangeflugt under
den al Datidens Haandværllert'.
K 0 be oh a v n. Under Uroen (lpr klarede Si5t: bedst, var dtr lU.
paø Veslre Pængsel j 08af su dog olle Patllgdom til Huse, sær
i Vestkystens magre Egne. Skylden
en farlig Person blandt de poli- berfor var Ikke mindst KebstaO·

fI'

-

•

PRODP. JACOBS~N

Kebenhavl1. Endnu I Morges
var Sltuallonen ved Veslre Pænf,lsel

Ikke afklaret. Pæn~selsbc1Jenlen~
neclløgCle f Gur Arbejdet, eltef
a' frihedskæmperne havde tIllagel
sig hele Vagttjenesten I den pollIIske Afdeling. ModstandsbevægelsenS Ledelse meddelle I Alles, at
de Prlhed!lkæmpere, som del drejer
sig om, vilde blive hjemsendt, og
der vilde blive reJsl Tiltale mod tiske Panger. den 27-aarll"<e
les Robert Jensen, sit Snit III
de skyldige,
.Imidlertid næ~tede Prlhedakæm· lIygte. Det opdagedes I Alles, da
'Pen;e al gu. frihedskæmpere Irp Pængselspenonalet Igen over log
andre Dele al Byen hør værel sine Punklloner, at Jensen var
samlet ;IIcd Pængslel, hvor enkelte forsvundet, men det er endnu Ikke
lom [)e~l1on8tratlon har skudl opklaret, hvorledes det er lykkedel
'{fl:!re!l: \Revc'.vere af I Luften. Mini- ham at slippe ud af Pælden. Han
ster Prode .Jacobsen har været var iførl C.B.-Uniform, og har
ude , Pængll1lel for al tflle til derfor uden al vække større Op·
Prlhedøkæmperne, Pængselsdlrek· sigt kunnet blande sig med de
tør Telens saml Pængselslnspeklør Prihedskæmpere, der færdedes i
Kol Jensen bar deltaget I Porhand- Pængslel.
lIngerne, Alfæren hør Og88& bredl
Frlhed.kæmperne truer
sil( III SlInt1holm, hvor Pængsels-!
betjentene ligeledes har fo.lad!
med ny ae • • tlel..
deres POIter .
I Middsg:- holdtes Møde mellem
Modstandsbevægelsens Køben- RepræsentanlN fo(Pængael.ledel.
havnstedelit' har I Nat udsendl sen, Punklionærernes Tillidsmænd
'ølgende Meddelelse:
og Mod5lsndsbevægel"len Prlhtd.!!-

I'
hvIs
Krav oplyldl,

De pu Ve.lre Pængsel slatlo- kæmperne erkl~rcr aabent.

nerede KompaRnter lorflylles III
anden Tjeneste, og nyt Vagthold
under militær Ledelse Indsættes.
Herefter vII der blive nedsat el
Udvalg, det om gu øen de forel8~cr
en til Bunds i!8aende Undersøgelsc
nf ølle de Porhold, der har (0rl

E
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haandvlCrkernes Lau210rdnir.g

8.

deres næsten ulnd5kræn1tedt"Monopol pu Haandværkerarbr:jdel. l3r:r
rakle langt ud OVr:r Købstædernes
Orænser i Porm af de suka Ole
"Læbrller·, men herom eo anden
Gaog.
x
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'a

--

TAK
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THk lor ud,,\"1 Veul:lrthed IC B\.:)m t ,..
hll~n('r ve_o min Hlemkomlt.
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Fød.el.d ••
den ZJ. da. tylder Fru Alma
VUlborf(, Barak 11 I Rrhr, 31 Au.
Til Lykke Ira Onke~I._ _ _ _....;'"
~lInd.a:

BI
ekendtgøre se.

de Ikke f .. r der ••
vII de aller beaælle Pængslel I Med Udl:an!i't!D .1 JliIi M.aned I~
flere slore Vlrksomhedtr mene. ntdlll'lo:gel del uDdet Poatkoatoret
Thllled h.rende 8rev..mJihiØred I
del, at Arbejderne vII l'fklære
Ve.ter V.nelet.
Sympatl6lrclke, hvis Ikke FrihedsUeneraldir &tor.let lor POlt· 0l Telt

Uflt"tifnet, d. ~t. Juli. 1~

l Anlt"llltllot II Pt'nfltomb

koompernes Krav opfyldes,

:1111.

Ren t'r vorl

paa Landet
•
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Dage

II 8meden

II økl(':n, hvad der økulde tulilelf's
med. Dl'l var saaltih.·S ttellt'mt.
hvor ~Ii)rl l" KVlntum HTlfndrvln.
hver Hkulde ,""dl.' Im·d. Smcl!r
Indtil \' tre IIbfn'
~1"h'l var en ,I df' ,Ior,. Hf'glvrn
Kl •• 111 . . 111'."100-1"
Iwdcr I LSIlt!!lby"n, 1010 der
Hy al lænKe eliN.
Smeden var Ul lorpllal1et III .t
holdt Bønderne. RC'dlklbtr vtd
øko dC'ret Hule Ol IIRn
fI
RrIPnd ••1 huØJA

Kontor i

o

"a....

-

...... w

Lor'dag d. 21. Juli 1945.

; Potsdam.

·I
.

De nye Pengesediers
Udseende.
For de

~Iorc

Sedler blher

Tc~.

•
!

I

FOl" .!lllll\', /lUll. de n ....e 50-, J OO-

ov

500 Kl'ont!-Sedlel', !;lom Nat.ion'llbanken sætter i Omlob, yil Publikum
nikke JZ'enkendende, idet de f,'cmtræder med samme Forsidetegning
som de indkaldte, Blot er 50-Kr.Sedlen vio let. 100 Ki'one-Sedlen
el' s,rronne og GOD Kr.-Sedlen el'
rod. Plm BagJ;liden har disse Sedlel"
dog en ny Tegn ing. der bestaar nf
a Rosetter. Sedlerne er trykt paa

Pupil' med !Hcdvtluligl Vnndmærke.
5· og lO·Kl'one·Sedlerne hm' del:.
imod ny Tegning jo;auvel paa FarSI·
den :-lom paa BaStsiden. 5·KI'.·Sed·
len el' bla.a oj.[ IO-Krone-Sedlen
gmabrun. Disse Sedler el' fon-lynel
med bolJl'e li nict Vandmæl'ke med
Kroner.
l, midt for 3J1', Chul'chiIJ. mrk. 2, OK til højrE'
æ· M .1,ol;l'V ved øin Sidj·

FristPT
ldJe-

Lyde, at de redder den ovel'vejenrlf' Del af deres Værdier.

De Guldbarrer, del' blev fundet i
Dr. Bcstl' Bolig, og ~om nu af Eng·
1:,Pnderne el' deponeret i Nntional·
banken, l'l' ikke !'Ovet her i Landet.
idet de ikke havde dan~kc Stcmpll' l'

For

...

den kollegiale '"E re~ret i
AlIlhorg i 'ror'ida

-

ændres. S- og lO-Kr.-$cd lerne hlll'
nye Tc~ning,-,r og ..kiftcr ogs lla

-

_____

Lærersagen
fra Østerild.

ningen uforandret mcn~ Jo'IITlCn

Fnr\'l'.

;l'\:tl"'K· ~-

Dnnm!tl"k~ Lærerfol"l:!n,·"
d
I{ ne 6attI:! for nogen Tid flid,," k 11 . 1
'...
o egla e
ÆI'CSl'cltel', som i d(: fOI'!\kelligl:!

Landsdele ska l behand le Siglelser
mod Lærere for udant;k Optræden
og- med en evenluel Eksklusion af
Ol'gnniliationen 130m Følge. Den
nOl'djydske Æresret hul' i disse Dage holdt i\Iode i Aalborg. Den om.
fatter Aalborg, Hjorl'ing og Thi.
sted Amter og bestaar af Lærer
Thomsen Nielsen. Lindholm, som
Formand, Lærer Møller Struer
•
•
FOl't-\te lærer Hoppe. Burslev, og
Lærerinde Frk. Hanp,en. Vindelev.
Desuden tillrædes Retten af to
1\ledlemmer, udpeget af den l.\nkla.
~ede Lærer e ller Læl'erindes Lo.
k:ilkl'eds .
..iErcsl'ett.en hal' nu behandlet Sagen mod L:t.'l'er Sorensen, Osterild,
med Vidneforselog Afhoring, og
den fOl'etuKne Indstilling gnar vic\pl'e t il Hovedbestyrels.en, der hol·
dl'1' :\1 udt' i Am'hui' d. ~ August
oj.!" h~1" lI'a..fft'iI den endl'li/ro.'"e Arg"ore l::it

I
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havde han ikke bet nIt. Først eHel'

Rcbl'lng~r

P. Jensen, Thisted, 79 Anr;
Sognefoged N. Nesngel" Hjnrd('m,,~l.

Tyveriet belltltc 11lln P('n,lnmt.!, og
sendte ('Il S"OKC1' nNl med djs~e. 1)9 An"
l\Jorl';n}l" benlll'rkede l,e,·til, at det
I AFTEN I THISTED:
skyJdle~
('Il FondellllneJse, ,lIaar
GymnastikopVIsning: Kl. 8 pan
h:m ikke InlYrle betHIt, og han
sendte sin s.oger med Pengene, da dion.
Holel oPhonb:·': KJ. G'~ Dan:,"'
han sel\' vnr ked ni at skulle !led
Royal-Thell t ret: 1\:1 8 "Aff""rcn Bil'ptlll Stationen, da han vnr rykket
thc". dansk Film.
for Bet.'lJi n8"en.
Morsing fængsledes yderligere til
SON DAG I THISTED,
næste Lørdag,
Indre .:\llssion:

K!. 7'" ~Iode

.. _.............,

to"

fra Øslos kommer sejlende til Thisted i "Iorgell r

=

p

Beslaglæggelsen
af V ærnemagerbilerne.
-.,3.

-

•
Landmænd, hvis Hestekoreiøjer
KF.U.K.
Holdt Stæ'"nemode og korresponRoyal-Theatret:KJ. 8 "Affæren Birhar kort for TySkerne under Kri,lerede merl en Flygtning.
o.
gen, kan J)aalægges at udfore
Arbejdsmand Alfred Kristian the", dansk Film.
6.
Kors~ard, Te/Jing, er iflg. "FjerTOl"ve- og BrunkuJstransporter
rit.;.le. A,"is" ved Retten i Fjerritsmed dem nu.
7.
lev bI2\'et idomt Hæfte i 10 Dage
8.
for i Søndags at have forsogt at
9.
Politimeshene Landet over hal'
komme i Forbindelse med en kvindelig tJsk Flygtning i Lejren i
ved den nu gennemførte Lov faa- 10.
Dagsorden for Thisted Byraads et Bemyndigelse til paa Handels- 11.
HjortdaJ. Han havde kjlrresPOnde_
12.
ordinær Mode 'liirsdag den 24.
ret med den unge Pige, som han
ministeriets
Vegne
at
foretage
for H Dage siden havde et Stæv_ Juli 1945 paa Raadhuset:
EkspropJ'iation af Lastbiler, der
nemøde med paa HjOl'tdal Kirke_
1. Efterretningssager.
gaard, hvor han havde noget Brød,
2. Andragender om Fornyelse tilho/:er Personer, som paa Grund!
Smør og Pølse med Li! hende. Hun
og· Overtagelse af Koncessio- af deres Forhold under Besættel- !
<ippeJ/erede til Landsretten.
sen ikke bør opnaa KoretilladeJ,

Thisted Byraad.

ner paa Fmgtmands- og Omnibusruter,
De gamle i Vandet
3. 2. Behandling af JndstilIinK
'-ar i Onsdal!"s samlet til den aal.om Kob af Torv_
lige Fest i V. Vandet Præstegaard,
,l. Indstillinger om Ydelse af
f:fter forIlt at ha\·e deltaget i GudsTilskud.
tjeneste med paafo/gende Alter5, Andragende om Tilladelse til
gang. I Præstegaarden serverl::des
at opstille Tivoli.
der Kaffe Of! blev talt af Pastor
6. Regnskab for Aaret 1944Skytte,
45 for I S Thisted Elektricitetsværk.
Nedbøren j Thisted
7, Forslag med Planer til et
har i .sidste C?'e \'æret 3 mm l DøgProjekt til et Friluftsteater!
net ti/·Fredag Morgen O$l 2,5 mm
Plantagen "Chlistiansgave".
i Døgnet til Lørdag )lorgen. Hi i8. 2. Behandling af Indstilling
til er i Juli maalt 19,8 mm, medens
om Ydelse af Tilskud til Del3laanedens Normalnedbor er GI J
tagelse i Kursus i l\lundafmm.
r
læsning.
l'$(ens høj".~w TI~mJll::r1ttul", 2!1 I
9. IndstiIJing angaaende ÆnGr., maalte/! j Søncla/ls Ol{ den H la
dring af Takstel'Jle for Deveøte, 12 Gr.,. ma.alte.~ Natten til
sinfektionsfor,'etn i ngCJ',
TOTSda/l,
I IO. Indstilling om Uddeling af
ledig Legatportion.
11. IndlitilJing om Fastan8ætt~l
se Rom Vejmand.
Al RJ8g~
12. Skattesnger.

I

Enlreprenørarbejde
u,Jførp .

Valrjpmar Andf'J1.;f-n.
llfargre h
J 3. Tplf. )!J,. Iff n.

If"',r Ploven ej kan )HI/I,
Ol{ I,(""n ej kan ,.1 ~a,
lI"r Lur .... t 1 ræ at slaa.

-

l

se, fordi de pan utilbørlig Maa-I
de hal' anvendt eller ladet an\'ende deres Vogne i Tyskernes 1n- I
teresse, Disse Bilel' skal anvendes I
til livsvigtige Transporter, og her
er det i særlig Grad Torvene, man
har tænl,t pau. Ekspropdationssummen fastsættes af særlige
VUl'deringsmænd.
Loven bestemmer endvidere, at
det Imn llaalægges Vognmænd,
hvis Vogne ikke er beskæftiget
med livsvigtigt Kørsel, at udfore
Tmllsport.el' af Tørv og Brunkul
med dem. Dette gælder saavel Biler som lIestekoretø,ier og ogsaa
Folk, del' ikke el' Vognmænd, men
som fOl' hH!· udfort. 'fl'anSportel·
mod Betaling. Del er i de enkelte
Tilftl!lde de kommunale Brændselsnævn, del' fOl'ctHger Indstilling til Politimcstl'elll'. der dercfter tl'a'ffpl' Afgorclsen. At o\·er:iirl<!(> {ll nlll\dnnl j"::orselsfol'bud
IWtilel' ('11 DHgmulkl pun. mindst
1)0 ](1.
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n a f dc nye penge-

}'rcfllstl l~L.~~~e fur I{npitulntionen .

"ede

sedler beg}

dl

har været

De nye pCllgeSC r::' K;pilulntio.

le.
GJudsted.
2. Mary Jensen, TJ1Øgel·fle n.
S. Inga Vegeberg

stervig.

n,

,

Ve .

t'

ve

enstemm ig Og
Illdsti]!inge~ ~erfo!' være kuldet

ge

I1r

O<

Frk. IJkj:1!r \'1
r af fhV. ·aun..laret
lænll'C.
Ii
hat til .Embedet.
d i forberedt
og FremsllJ1111gen uf em
Hun er Dllt,',e '(fd Siden hun i
e
nen,
b
det
med
mllng
' r demitteret
He el
f I'a N r. Nis_
gen- derfor været for un. Ilf teknisk K I Jk Jæ,
Vanskeligheder, a(>]s
k mme j 1941 bJe~ llll.'ulJl har hun f ørst Væ_
) kn- Ari da mllll ikke kun de o leis sum Sem/ll
'k
i Gjettrup og SJ' cl en Læ'oner- Forbindelse med Udlllnd~~n ~~lJr ret v~ :l~ed Vinding Kirkcskole.
{ordl man mnatte Jl\gWlge
b' ade rel'Jn"e \
gte Hemmclighed~ruldhedf . ~em.
jft Kvinde i Vgle v klippet skaldet
il over Ol
overfor TyskcI'ne o
gennem G
af maskerede Mænd.
der senere ~kuJde rammes
valg,
Fru Vognmand And~rs N~c~sen,
Seddelombytning.
Ugle v, har anmeldt tIl Politiet i
e
Brændf (or 125,000 1\r, peng Hurup, at hun ,Torsdag Nat blev
~dler.
tten.
d <T En Bon- overfaldet og klippet af 2-3 ma4.llben rnll. L Dr Il,,·
skere :Mænd, Hendes Mand var til
e;' dsk Chllllffor, der foruden at Vildsund l\Iarked, og hun, der har

tillod

r)get

:a~'~hllft en klækkelig Indtægt ved

Kørsel

Tysldnnd ogsun hllr drevet en ud!!trllkt Sort Bo!'s Handel
Dag og derved tjent sig en Formue part
lig.
125.000 Kr" har nu, ~tillet overfor
j

Pe- Ombytningen af Pengesedlerne, la-

IVaJ-

det hele Beløbet gaa op j Luer i

Fi- sin Kakkelovn.

Udlornel-

~,t

De lokale Pengeinstitutter
udfører kun Seddel ombytningsforretninger.

tilFra samtlige Banker og Sparetekkasser i Thisted, Hurup og Hvidhar
bjerg, samt deres Filialer findes
af
omstaaende Bekendtgørelse om,
~t er
at de Mandag, Tirsdag og Ons..mfare- dag har aabent KJ. 9-12 og

13 J,t""""19.
lo""
l Hovedsagen vil der diMf\c tre
men
~læ.

·gule-

mlig-

Dage kun hlive udført Bytning af
Pen~~·Stdler i Pengeinlltitult.erne,
kun I ~r1igt pMkra~vecie Tilfæl-

dek\11 alminr:lr·1igl' R'mk- og ,,,pao
re il! -rfQm'tningpr blive ud fort..
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en Feriepige fra København boen_
de havde Besøg af en kvindelig Beke~dt. Ved l-Tiden fulgte de Gæsten af Sted, men laaste ikke Dørene efter sig. Da Fru Nielsen først
gik ind ad Døren paa Hjemvejen,
blev Døren slaaet i for Feriepigen,
og Fru Nielsen blev overfa 1
af
de mystiske Mænd, der klippede
Baaret af hende.
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3600 Kr. Bruttoindtægt ved BorneBazaren j Hundborg.
Bornesykredsen i Hundborg havde i Gaar arrangeret en Bazal' i
Missionshuset. Ved Bazaren blev
der talt af Pastor A n d e r s e n,
Vang, baade Eftermiddag og Aften,
og der var hele Dagen meget stort
Bel\oll: op; livlig' OmsætninS{.
Uel'
blev en BrutloindhBRt paa godt
3600 Kr., san der kan pam'egneR et
flrnukt Overskud til D.M .S.-Arbejdet.
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lid i Tørvelag(',· i 'fhistcd.
1 Morgell tidlig blev BrandvIl"
enet i Thiflted Jmlrlt til R(H'('n'
sen s Kulhanrlel plm ll[lVnl'Tl, hvor
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I Henhold lil Bestemmelserne i Alsnit " i det Rigsd3gcn FII:::dllg den' 20. d. M.
fllreJllRI~ Forslag til Lov ort! en ekstmordinær forrnuoeopgørdse tIl. v. skal de al Don.
m8rks Naliunalbank (~.:Iljollalbanken i Kjøbenlm\'IlJ lrrdhl IIdstl!dte, Ira og med Lovens
Iknllflra'dcn indkaldte Pcnl,:rc:<cdlcr ombSlks, ener nærmere an,l)lvne Re<Jler, med
Pt'nI.!CJ':~'dlcr 1'11
Type.. \rl'd OmbylninQen, der sk:~1 linde .Sled j Du~cllc Ira o~ med
,\\anda,1l den 2J, d, M. iii og /lied den 30. s. M., vrl :.amlh~ Banker samt ~e ~pare
kllss/'r, ln"is Jndskudskapilal pr. J. ApJiJ 194.') o\'crsleg 3 h\ill. Kr" være phghge at
iunJ;eIe som lndlc\·eringsstedcr tor de indk:lldlc Pengesedler.
l For\Oenlning om LovlOls!3gds Ophojelsc til Lov meddeler Handelsministeriet,
for Sila vidl anC31'1r Thisted Amt. al nedennævnte Sparekasser - !oruden samt_
lige Banlier - i Henhuld til dt! pungæltlcndt! Bestel11melser vil være pligtige at lun.
gere som Ombslnin~sstt'der;

nr

Sparekassen for Thisted Amt.
Spare: og Laanekassen for Nykøbing Mors og Omegn.
Han Herreders Sparekasse.
Nykøbing og Omegns Sparekasseiorening.
Landbosparekassen for Thy.
Handelsministeriet, den 21. Juli 1945.
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Mens Pengene byltes.
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P'lIlftomby.nlnlf lln •• lIl1r ".,ur·
lIf1 vl. ,II , 1.. ,Ir~ Pr.K p.1 b
"del e·
Dele
8~'1II'1JI I"'lir,
!lynd;. IUe,ede t.r Meddtltr,lIn
om SllIlIlukn'"IGO 110m.
.1 hllve
nlyntl!l I L.rdla' udyllllede
1I1t1f11t1
i1r.nlilil t,
nOM,,1
i
Hanen .Jø:, oa PollI hayde
nok, ,Iltl
I Iydn
"a"U Dled AnbrlnaellCn .I I p"
M.lld,
er
en
.lORI de aerne yllde Itrllle .Ii
Mr.n dt.
Cl. 70,000
med. Der bleY lI.b' Ind eIlIIr en
dudl""
Hl;lt bll.g"'" t.g
u
'1Il'it
,I,,,e Mulelfok, 0i der bIt y be"
er ry4drt, m~fI OnHtlditl u
Mude.
1.11 Reinlø,H I e' Omfanll', .øm
,
III~onlt,,11 rd lTIf'd fin .... ,
;,;,Ia.rliw"
_Ilelderl! er let. M.nge Pldu,er
kIlte htn (.I".,r li... ' ,,,,nvdt m,,'\l1r~
h.r "n
Daa:øo rden
,,,
er der bietlen I",el, og
• fOl I.d ... n "dd., d"" v"d \ VIt,r nll.lurllgl,
IClr Thi.led ByrUd, Mødt ' 1
bl~~ op. HlIlth.l, oy Hj.uUlR.
mIllet er 'u, om Iklle de
24 Juli:
.
,lidI l••'
om
Konr;:elIIOnel
• deJ.gl. Del er Jillie lel .II
',., Om nlbu.,uler. r•• dede oy(r
uden um MyndIghederne.
i Tu.ind"i,
Lani'dl'rhel..
Jyll.'"o. .t
\
Køb I I T,,,y,
M.nge har . Ikkerl ! reni unødPli Strandtn, OR, oPP!! I
Vd"I,,, .1 Til·
Brand
paa
Hvidbjerg
tlendli Nettl".11e1 IIItIe! nogle
ind t. i PI.nll&erDt: htlder ØI.n swrt:
TiIIldel.e til
Dumheder.
de lunte" 1,ngutH, IOfd. dt:
Mejeri.
ger berelles Ir. K"benhatln,
h't lor.ltubbd lIat I 1,di!:lI' lAt.
lor
liS
Paren
a'vlttttdel
I
ald,le
III vine Per.oner hu smId I
Oll~ I
de ub~nly'~ .:'~:~. ~'~.
Formuer pØl Oaden, men.
ØJeblik.
"''' :...d.\ ~ bl . .1 yaell. Ira
hn bUllndl de P,nKe, der Vllr
it .ndre Tider mu man 1l"Y'!
Lørd'K Allen ved
Vejen for deRI, Paa den
I
, I T,kde r i Hvidbjer"
dybt ned lor et hnde dun,
'
B,rs er m.nge Hundredkrone- . Ierne I
.
Thyhohn en e r.nd, d" r en lorain1r.er og v.n.1r.t:h,,,., .... rl:."Jo ..1.
,
I
l edler . olal 'or 12-15 Kr. ImidInd.tJUing OiR
I
De .tore Pellef ved H ..II.ud
.u mel(tl I.relrutnde
" "
lertid er vel nok de f1esle 81111 LeqllpOIlion.
"un
Del er i dtnne r.,rb',ndet.e
e
Indlltilllng
om
Pllllan.i6llel.
'ornuluge. .1 de opg/tier
::::::"~:~'
al nOltr", l i M ntl"'!·
Pormue, . elv om de kommer
her ,1mmeo mtd den ...Hg.
•• brænde "g en SOIule, lordl ,.
d"
ti Btlce,tningl'ft1'1r.erne
hIdtil har opglvel /or lidi. Selv
ty.1r.e pl.ner ,.uldt. ud ••re
om man slral be"le SkaUebøde,
udvlkledu lylr1r.e.
i el por,varnY'lem, &om,
SI' bt/ver der dog en væ.enl/Jg i
0/.1 Plammerne slikkede op om
Porbindel,!:, nu~d el 1
Del a/ Pengene I Behold.
Elo Soldat borU.rle Varer
Taget. Mange Mtnnuiler kom til
l.ng. Norge.
I Banker og Sparekasser
Ira Depolerne.
SIede og hjalp II ha:lde Vand pli . Imlde lorhmdrt: al Sejlad' i
u ndte Polk alrakø KI, 9 I
al Indfinde sIg lor al 'aa
En unK Mand, der i 1I0gle Alt den brEndende Halm, men Ilden "k Alene i ddle Orouade. h ar
min lunde! 6OtC~ Landmilll':t.
Penge, men Til.lramnlngen
værc:1 gil! og bo.iddende i havde liodl lat og heller'
Ved "SRen,und vu tt'.,nune
dog Ikke overvEldende.
men lom lor Tiden al· Hund,prøJler, de r ankom,
masede al silIle meset op. Ilden lagl IiIln'ke hlleldigt O'f"r
virkende hertil vir det
d', IJener
Værnepligl i
Inet godt lal I Trætl.:!rket,
De "Ir tor talliie
al AnmeldelaeJllkemaerne, der skal har I !Engere Tid lendt IIlore
Paick Ira Hurup kom til
og hvi, de
Porsen deller øl Dyneslaller, Mililærbrugea, Ikke I tIIølrEkkeJlgt
ved 111ælp l ' S kum og
pia Stedel, ud.alle mtn
lang tllr kommen Irem, Der an- tæpper, Løgner a R meget
Ilden .Iukkel.
lor tolal 0ddeagelae, man
kom I Pormiddags el Skema iii hjem, Ting .om han har
hver Hunland, og det fonlur i de IYlke Depoter.
;;:;;::
Skaden vllte lig Ikke al være. imidlertid Item hl l!f1 M.etode
·1,
, II,,,,,, end at man kunde
.elve TZf'ldt.rf:n 1r.undt'
Io Ikke. Hverken Poslhuse eller
ved, at der
Pengeln511tutloner havde I
I paa en Pakke p.a
D rilten Ill mme "Iten.
uden al Realen
mlddagø Skemaer al udlevere,
Station . Slalionlperøonalel, som
Minen eksploderede.
Talrige Sleder hu Ty.kerne .n· )
mange gik derlor fo rgæves
nogen Tid h.r halt Miøtanke om,
I de belordrln,aøuE •• lal .el vlln.ke- braat de lukaldle Slokmintt
at der v.r nogel muggeni ved
de nye Penge Imldlerlld
lige Tider, vI le"er I. blItler del mere
der I Løbel .f Dagen liere Skemaer dille mange Porsendeløtr Ira
Snublelrude, ,om bring"r lon'"",\~:
almindeligt, er den, der bar en
frem, saaledeø al del hele lader Hansted, henvendte tiiR derfor iii nogenlunde bJue:ell,\l: Cykle ti ko re
Detonalion, hvi, Trudene
l/g ordne. Der er Jo forøvrigt Politiel, der Illretog en Hu.under· lager en I nden op .paa Slangen " 1
MtOtrnt ef I mal'llZe l
olle Dage II løbe pØl, selvom I"gelle i Soldaten I Hjem i Vinde- paa BaK.gebærtren. MEn ulovlIII
trille I ned Id ~lr.. nlr.gerne.
ikke rel manR'e kan und væ re rede rup med del Resul!af, al der kom del. Pøa en Cyklr, de r ku n er
Klitterne hu lIy/lel
og Qrrrnd
til al bære en enkell Per.oll, DlII Øl'"
Penge I 8.11. lang Tid.
en Mængde Tyvekollter lor Dagenl
høllt
medtage
el
B.rn
under
aekI M r. er .ine Steder ~ok!tl b_jl op O'I"el
Paa Reølauralloner l
/ Oaar nolerede Politiet I ThIlled et felterne_ Nur berlil komm@'f.
stationer, Apoteker
og
Soldatena Kont: var natu rligVIS Pør. en unit Mind og en unl PIø:1!. de r Jorden er ujrrvn, lor'1'" man
Steder, hvor de gamle
om Tytle rierne. men kørte pac aamme Cykle, I)!t de kommer mange Problerrer, der
endnu kan o msæll es, hør møn !
hun ikke er anholdt, er det begge til at bet.le Bøde.
porbindtl.e me-d Rydn
alden Lørdag haft el farligt Mas lordi der er Ire Imu Børn i Hjemløvrigl kan delopIYK'.
med Veklllnlil:en, Idel ./le Menne- mel. Saa au sent lom I L~Jrdag.
tYlke Minrkoml!' ando 1
sker IndUJ I Morgel kom
er de r kommet en Sending TyveDer var dog ca, 4000
rydder mellem 3 ø ~ , O_net:
alore Pengesedler, og Ingen
Ira Hanlied ti l Vinderup.
minKe La.ndmmu pr_ M••d
sker paa SllIrrio[ Volde.
aflevere hverken mind re
Gymnathklellen i Sjørring i
Dag JOrn I nO el andet Land
eller Skillemønt.
To Løsladelser.
blev noget Vild Der kom
Europa,
Om de nye Pengesed len
Køb m and Kaj Tolt, Thisled, blev
Det kln ,Iulk LI mrddt
seen de kan der dlskuleres.
Lørdagl løslad I, idel Sagen mod Opvilninaerne flere Byger,
ni!!
. u er sasledes opklaret, at Gymnaøterne blev gennemblødle, T.bene ved Mmerydn n
kronesedlerne er i bvert P llld trfs le
men de holdt Stand. Oan.ke n.Pænglling
ikke
skønnedes
I m,in,lr. end i de. ....1" ~ Lan
al se p1l8, men I de øvrig e Sedler
lurllgl
"Ir
del
.
mllt
med
Publikum,
l'
. Dommen lalder lenere.
Illger l ig nok au hæde rligt u d.
men da Vejret bedrede, hen pu h\or en ... dall \ boftlhed hø
Worm, der er ligiet
Sted.
iden den tG. M.j hlr
lo r lori Tobakøhandel, er lø.ladl. eUermiddaaen, kom der liere,
Krisleligl Prllullsmøde I Vdby.
mod Alten var der .olgt 2800
1!» lf1ike Sold ..ter mate1 t","
leUer. Der vat - alt,..
oa el P'r HDodl'ede e:
Ikke nem at . f • •He.
Der var i Gaar
tbe.re~ne.t Cl.
Vdby
Der opdukkCt Tid efter anden aa. lierne
nu,ker paa Voldene.
,urel ()i)M: T al '#'Irr ti.
Bi' kop
manKe ømu M inder fra Tyskerperlod~n.
Øvelserne Aeneredu ikke:
ved 2S pCL al
kUl
Mi"ion ær
el al nllaled Kommunea Badehute
lidi .1 Regnen, men den heil
talte. Tro dl
alod en Dag .krevet pa.
T". foN '~P ae
og vidnede om et ihærdigt
der 11m le! ca.
lttalvibr "et n
i Oymnaatikloreningerne.
Biakop Malmltrøm
tlge Hitler I
AnelJrooUli K.1l4l!,.
Ved
1f:a·T,den
t.lte
Handel.mini·
Dan ,k Milsion . Sellkab og
Dagen efler kunde man neden under
4. . 1. It.
I leIft .. A
'let Pibiger, d~r holdt cl nafKlollt
pes-ede, af der vIr haardt
".d T'-(IE IP
dløae Ord :
lor D.M.S . Iii Millio08atbejde
JeR vII Ikke have Hitler.
bland! Hedningerne.
Ærbøllt.lgct Pinden.
Millionær Olleralrøm talte
Indre Million. Mødet sluttede
To Cykler smadrel.
AndIgt, og der
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De Thisted
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OverordentI

Foranstaltn

Bekendtgørelse fr a Politiet om Anmeldelsespligt
.•"'"
med HInsyn til Udlændinge.
RIRlpolWchefen meddeler:
,Ved jU6tltlmlnlsterlele BekendlRlilrel,e Bf 17. Juli 1945 er det pIlbudt lUe
Udlændinge. 110m opholder ~[g her I Landet, I Tiden lII el1em den 23. Juli 0R dtn
an· 1. AURUI! 1945 al geTe Anmeldel~e tn Politiet om de res Ophold her.
Tllrneldelsespllgten gllilder aUe Udlændinge - herund er Perøoner, der Ikke
i Beslddel.e af Stabborgerrel [ noget Land, - uan,e l 0111 de I Porvelen er
PolkereKialer eller Politi, Ol!: ulln,et hvor længe de har halt BopæL eILer
opholdt alg her I Lundet.
Ulldtaget fr. Tllmeldelseapllglen er dog:
I. Udlændinge, der er knytte t III de alUerede Styrker.
2. 8"eDake, DOTlke og lalandøke StatlboTitere, der alde n den 9. April

R

1940 uden Afbrydeiie har h.ft faal Bopæl her l l..ndet.
3. Udlændinge, der er kommel her til Lendet lom tIlherende Enheder
IIf den tyøke Værnemagt m. v. elle r lom Flygtninge, og som beo
finder sig I Kaserner, Skoler, l ej re, eller anden faat ForlæRnln!!.
fouoavldt .nRoar Personer, lom Ikke er fyldt Iii Aar, paahvller Anmeldel.
ItsplIgten dog de pl8jl:ældendel Porældre, Sølkende eller lindre Penoner, der
her I landet drager Omsorg for derea Ophold.
II
I
sker ved peraonlig Henvendelse til Politiet, i Kobenhavn hos
'Ol'" i
, paa nærmere af Polrt!et bekendtRlorte Steder. Udiændlnj;(1I skal
afRive nærmere OplysnInger om aine personllKt Porhold, herunder OplysnlnRer
om Bopæl (Ophold.sled) og om Varigheden af sit Ophold her i Landet.
Rejsepas eller anden legitimation, aaauom Daabsatteat, dlinsk Oøholdabog,
Motorforerbevlø o. I. kræves forevist.
For TilmeldIngen udsleder Politiet enten en Alteat, der sk.1 ophev.res Ol/:
Porlangende foreviIea, eller forsyner PIi.set (Relaeleglllmallonen) - der"m audan forev[les og er forlynet med Fotografi - med PøateRnlng om, al
Anmeld elIe er sket.
Enhver, der graUs eller mod Setallng huser en UdlændinR. lom "lder ind
under Tllmelding.pllgten, Illal Inden Tllmeldlng.frlllens Udløb drlRe OmøorR
for, at vedkommende Udlæmllnl( opfylder øln TtlmeldlngspliRI. Porevi'l'f Ud·
lændlngen Ikke paa Porllngende Polltielt1 Bevll for Tilmeldingen, eller er Ud·
lændlngen pia Grund af Sygdom eller af anden Aanllg forhindret I selv al give
sklll logIgIveren forehA:e Anmeldelse til Politiet.
De for Tilmelding If Udlændinge Rlvne Bestemmelser er levrigl fremdeles
,æt,
og enhver SopælforandrlnR økal øauladeø uopholdelIt( anmeldea til
Undl,delae af Tilmelding kan toruden Slraf'nlvar medløre alvorlige P0lger
for vedkommende Udlænding."
I TlIslulnlnlil: hertil bestemmea, It per.onlllt Anmeldel.e skllJ "ke:m KrIminalpolitiet I Thløted, Pjerrltslev og 1 Hurup en af nedennæ~nte DOie:
Torsdag den 26. Juli 1945 Kl. ti-Il.
Tirsdag den 31. Juli 1945 !{I. 8-11.
Tondaf( den 2. AURul! 1945 Kl. 11-11.
POLlr IM ESTR~NE I THISTED 00 HURUP, den 23. Juli 1945.

E. BRIX.

C. HERTINO.

ITH

Paa Grund af Pengeombytningen
holder vi i Dagene den 23., 24. og 25.
ds. inel. Kontortid fra 9-12 og 13 11-19.
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Atter Ro
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Alle Landets frihedskæmpere bliver
i nær fremtid hjemsendt

Petr
ri
LItenhol
k"L~le .1

Premtld bl
al Petroll
nLnReT, di

nLnlimidh

K ø b e n II a v, •. S', ••• ,,-,.," v,d

ol
og der Indkaldes C. B,ere til al 60111"
Skema
Vrslrl' f'ængsel er nu a'~pændl overtage BevogtningsIleneslen.
hentel PI
og "'klare!. DeT '''ries I Lø'dags
d_n 2:4.
Porhllndllnger, I hvilke deltop: Tllfrad.hed I Mad.'and.. StaM VIII
,\1lulslrene Pro de Jacob,en, Busch
bavelgel.en
lenelt T
Jensen, Alfred Jensen og ChrlslRegerIngens Imødekonlmen al SHemAer
k_n Ikke
lIllIS Møller, og der blev udsendl MOdstandSbevægelsens Krav om
en officIel Udlalelse, I hvilken Re. HJemsendelse har vakt stor TU. Thl.t
frl'dshed blandl Prihedskremperne.
gerIngen anerkendrr Prlhedsbe- I Osa, var MOdstandbevægeISen8!-T;;h~l'-;st
vægeisens Ind8llls og synes, at køhenhavnske
Kompap:nicheler
drn har løsl dl' Op Raver, den har Indkaldt Ul el Møde I Prlmurer. 1 Ant
pIlalage, sig, med Dygllghed, men logen, hvor Ministrene Prode tober 1..,
Plel
den beklager Ophln som de, der ~~~ohbS~:'rA~~~!~~~~ne~g :~~:I~~
Th'
har være r veJ Vestre Pængsel. Prode Jacobsen gaven Rede.
Frihedskæmpernes KlaRet over Rørelse for Hændelserne I Veslre Sam
Forholdene skal nærmere under- Pængsel og de PorhaodllnRer, det rhlle.v
søges gennem el Udvalg.
var lørl, og han hilstes med slærkt Thilla
Bifald. Karakteristisk for Slem- KI. l/i,1
Bevogtningen af de inlernerede nlngen paa Mødet var en voldsom Pred:
pollllske Panger over lages af Prl Demonsrratlon mod en enkelt fra P1
hedabevægelaen og de Pængsels_ Taler, der ytrede el Par tankeløse THI~
betjente, som aelv har været Pri.r Bemærkninger om, al. VI, der har 1m
Vaabnene skal ikke tade os noget -;-;
hedskæmpere,
Justilsmlnlsreren byde" . U'dtlllelsen vakte en Storm
I A
skal personlig overtaRe Tilsynet af Protester, og Prode Jacobsen gen
med de Internerede pollliske Pan- fik stærk Tilslutning i sin Porger. Udsktllnlngen af Vagthold, I dlllmmelse af denne Udtalelse.
som Ptlhedskæmpel ne har gennem- I I Mødel dellog Repræsentanter
lor Pængselspersonalet. Dtl kOlli Indtil
IlIIrt, skal opretholdes, og endelig til en saglig Drøftelse, og der
KI
hjemsendes PrlhedSkæmpt'rne l , rladede en udpræger Forslaaelse,
u

I

Ko

Dagene omkring den I, Au!o:USI, • da Mødet slulledt'.

..

kusrfolk mine elld Lægernt', du
er Imod en Nyordning.
Jord."'oderker •• 1

--_t •

Egnen, men
Hige

and re

lelighed

nu

ere.
Husmand
•

rhisted har

r..

at der

j

edag Efter.

Aften

er

[r. fra lIus-

..ncsker,
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