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Hvad med Hsnsted?
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t'."doll 1Ii'lIrr cltl ,
h ... d du .~.I .t", rne
"inj/ ... nl.a~ne p"
"Øl de .. lo.druIl'
nnde t,lo'lft, 0ll j "inl
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,

I tf~b." .. ,d
nH.l~d~

,

. Sal' ""ul",,,.
H.. idbju!I:
M .. n.d.

".., d~n m" Ilrue hJ,m.~:::::::

Om.udel om ,0/ll;d un
,e".el lo. Mine., ,,'nI U
.... dminill •• liOflludWllg

he' II',

, .. ,.n der m .... e blive 1.~tI

Bu,lemmeln, to:l'l tl.rp LUII,.ne
V.glen ti nu overl.,,1
M.,inuo,du u , "Ir Uuggntrnt e.
'.uUd bort, mUl del er oli'" de~
de. er ,kel I r
'
eneiie For." d ung,
H.tI,led Byen liggu d.d

'i;",

hjdli~ 0i Hu.ene. , ... r I

I

med itu •• uede Ruder r.ll ligt,
"eliR' ud. De , .. be',hejl
••
H.. nd~æ,t.trt hl Rep.nuan.

Vild Paj .., .. ,••• I TItI'ted bl' 1',,11. I
.Idol,o.«e •• rtl -..ec!I.'IU I
lo•• , lu BUlellu Der er OruM
lt1 o, haallru. rtl Pablllnll" ., 1'1(1. deo

Om det lii~er "Oi tl b.Jj' vell med Ro Oll .,llIe IIIt 1 Ka, lIr:ew- !II1n
del forhold, a' MIrinen hu ,
Sleder ."r. Slalil,mUlel med, Ejen doØlsb aodeler.
t
Mad'en,
liget Bevogtl'lil'l~el'l, kJn man ,kke
bare, al del ,aliler læn,.rC Tid
,I
lad. O. eøger.ke Fil ... ,... r
; Øjeblikke! vide. Del
b.le Ulten. Sen".'
lor
Mafln~n
er
u
inden
d
I
Tbollluø beder 041
lor al benre Hlnltho men.
II bellle ))HtiIIe
læltningunht'Il' men VI
Io
r Ol: benyne lada:ang, ••,,":,;;:,;,
vel j~ke lro p.. , II der "IO""
hik kommer I Ildltt
Bulrser al det Skind.
"~
do kommer med "'ore
kun..!e muake nok enlke SIg"", I"&:er ~pedhronen for rina:
uadln Plada at ~ælle lIg
.
men bVld I Alverden akulde bru·
I ved N
ge dille vældige AnlrJj' med deru
gældfrit.
i Silstrup.
kolouale Skyta m7
Oadebelysoiogco skal
Pn øatergaard i Silatrup er dn
vil næ,pe heller være
en Karl slinlet 30-40 Kr. f!n
i Bevareløen, idet K,nonerne
forbedres.
Medljener hør over lor
i'
politiet \Ilsinet al ha ve
peger
Det ne!Op
kunde
Pengene.
i .. I bevare i hverl Fald
lIngerne _ eller el p,r al demEn Kvie forsvundet.
lom Turid_lIrlklioner. Der "'"
Chr Tsnge Niellen, HilIerS~":·,~·1
her rndtjenea en Del P"".
mLllet en rød 2 Aau Kv,e,
nltudigvi, vilde
,;::""~ Hilleralev Enge, Oll
n
den er stjsalel. Den
og Bevogtningen oglaa kOlte
'.'. væ rd.
Vi haaber, al der In ørt mU
P"
nedlælle
Irullel en Algørelse, SI8 Hanøled- loges del
pr. Kw t.
Aften I
boerne veJ, hVid de har ,I I med IO
5 Øre lor Krall.
Kl. 20: Royallutrel ; .1 GOM 0It i
lIg ellrr. Der .kulde oga .. helal
Til Bealyrelaen g er.va Jglea E.
. dansk Film
Al".'~.
Irælfe. en Ordning, inden. alt mu· Ba ~gaard, Jens Meller og Jerg. Morgen·
Kr. 2lI: ?Jætelltrel: .Royal
ligt derude er silaaie!. Der lor· Pedenen. Som ReVIsor va rgies KyoIkommando· af( . Nadlterne
SVinder en utrolig Maue Under Kr. Kjeld.en,
111 Angreb' , engl:'lake Film.
ehT. L a r li e II ud isile &io Til· ' Snedøled Bio KJ. 2J,I& .•Skærg,ard.el Besøg, som vor Medsrbejder
,~'"
lalleden pllagde i den slore .Sporl.- Iredahed m ~d del smukke Resultat, folk", svensk Film.
udviale.
I Hllrdum i Morgcm KI 20: Filmen
halle- sømmen med Che/en lor
Sider I de r udlalt .M081er III Mols' .
Seklton Nordveal, Kaplajn
Anke r
PelroleumSlyveri i tIaosted,
Nidaen, og den nuværende
:
holm. Kommandant,
Souer_Loursen, konølaleredes
.aaledel, at alle de kostbare
gardiner i denne ,lore
,
var fOrlvundet liflige med
op, saa snar I
",,,;.O;;;Pklarel Sagen, og tohm
Maleria ler ILI en
Velourlæpper m. m.
SI
har indrommet al
rimelig Pris.
Ocr gur sære Frllilsgn, om
Olien.
Tyverier, der er forovel paa ,,,,,.
SORoeraad
holmen. Visse Beboere Irs
Møde.
egnen skal ha ve aljutet Muser
Sil:tet for Værnem8Reri ved
Tmg, og de skiflende
tIaostholm 0R andre Steder.
korp. hIT næppe heller
Iri. Del kan nu sel, al del
Ingenior H. Theul, Viborg, er
have værel klogere indhl videre
l
anhold I, aiglet lor Værne- ansogte om en
lade en tysk Styrk e bevogte de l mageri. Hall er Tysker al fodul Sognelladrt anglllcnde
hele, lor nu havde Tyskerne ingen aR hllr værel tYlk SoldaI1915-\8. Arbejdslorhold "~!'"'"
Inltresae i alljerne noget. Kom· Hsn Iii dan.k Indlødlret I 1926 munale Arbejder.
ThlHled Amt ni"
mandant Knipp enbHger, der sam. Under Krigen har h_n udh'lll stOle til - Indkøb
1\1 Kod,
I m.
men med 12 tyake Soldiler endnu Belws.lningsarbejder ved Hansi· 8011\ Fonkud Iilkoll1 Kommumm
beiinder liig derude, har SDI en ho lm, LemviR og SIlkeborg. HALl 3038 Kr.
Ære i si kunulI a!levere det hele var i den lorsle Tid I Kompagni
- lAleilt
i ubeskadigel Sland,
med Haugoord, Aarhua, lom ved stærke Drikke
,I hk Kommunen
Tyverierne er nu meldt iiI Krrmi· Nylanr 1944 lable Lysten til III
_
~~,,~ ••
"
nalpolitiet, og der \III bli\le forelagel
beJdc lor Ty'kerne.
ansøgte om Tilskud
Undenøgeløer i den nll!rmelile Tid,
- et Plir Alllogninwer
f1rmaet har i Arbejdsløn
skud henlagdes.
lait 15 Mil!. Kr. aR hOf ,elv
Slore Rødspætter.
2 Milt Kr •. hvoral Theut har
ca , I
Mill. I Sfr.a!ter har hllll
Fra TII}boron meddeleø.
lorlol>ne KrigliaRr betalt
Der er nu heldigvis Jlg..:aom
Kr. Hl!.n hl\f lllaRllel
Optræk til, al der Igen kan fiskcs
Nstion~lbDnkeu
herfra. Del maa da ogslIa slgeø
der var udbela1t
at være plII Tide, dersom der skat
Silkeboq.;~, og
"'~:b
Ijenu noget i Somm er. l sidale
Kr. Ira Arbelder ved
l ••
tJae vir der en lille TIlIørsel ILI
Pi,., nemlig slore Rødapætter,
Godt 8000 Pd, blev indbragt al
USllde Ira ARger samt en Iremmed
Do
Blid, der opnnftedeø en Pris al lum leverCiI til
m.",n.
Mt-57 Øre lor Pundel eller Ren.
SØ NDERSKO\l.
nemlnilftg 55 ø re.
StoreRotlc 21, Tetel, 380.
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Theut anholdt.
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Kender
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ftUlClvel nogen rU Tyakl'ffle.
_ VI SIIA:eT nu S.gen alSluHel,
:'~~::: Dommeren,
Pængsllngenog 111'II l.mfll
Seprlor,
br.
_ Del er bHrdl, uRde Jenlen,
man Ik\(e synf:S, man bar
nOKtI.
_ Ja, men De ha' Lov øt pu·
k.;' Kendelsen III Laod,relten.
Dermed 51ullede Retsmødet. De
I I
al Sagerne er glllel Ul
In Udfærdigelse al
Pualu nR tl\(kede lor
og det kan vel
og de vellUg~ Ord, Ok pndrlU",,,"
en Del .r Dommene
havde Ordet for s, takke I,
I Løbet af August
slultede med en Sang, "
t
Christensens
I
forlængede
pukærel til LandsFængslingerne

I
I

alter.
Hasb om, al en Del
lokalkomIte
afgøres l August
l thisted opløst.
I Relten I Thi sted 'laf der I
PrlhedsraldelS Lokølkomlte I
ny Parade, Idet alle de Personer, Thisted er nu optalt, Idet den Ikke
har
al kunne følge Prlhed~regereS, hvla Pængsllng udløb I ,
Henst1lllng om ... 1 fortsætte
a.: J blev fremstillet.
t en Omorg8niUlion. Man me·
Pængslet !II l . September
, at ntUH de lovlige danske MynCh,
~."'b
nu har overlaget deres
normale Punktioner og dermed
Christensen,
Ansvaret for Straffesagerne, mU
Cørl Hell1l:.· M,,'
:~k' alene trælle Afgøretserne.
Alina Wang,
~u
mener, at dens
er løst, og III HJælpet t .
for de, der
Carl Walther
NIels
lidi
eJler Tab, er
ind i fasle
, DR derligesom
mener den, al
Modslllldss1yrker bør
sig tilbaRe,

"'""'",

Mindesleøafsl.ring i KUtmeller.
I KJilmøl1er Kirke prædIker paa
Søndag Kl. 14 Pormanden for
Semandsmissionen I Danmark,

Hønsen ,
Carl C
I

I

'~"~."' putor Willlllm Larsen, Aa.lborg.
Nielsen,
I
Hller Qudsljeneslen afsløres paa
Allge Barth og
Kirkegaard en el PællesmlndesPUnd!.
Bogholder Alfr, Strauss pro- m~rke for de folv Klilmøller.
testerede mod al v/llre uberettiget fiskere , der forulykkedes aldile
indsels : lilbageholdt sIden Kl, 24 Ns!.
Sommer. Mindestenen er skaffet
D
o
m
m.:
Det
tiger
De
'liSl
filt
~ammen
til Veje af de forulykkede Bnker
r Odde- spldslJndt1Jgl psa, De var længslet
Gange 111 l. August, og skal a1l561 frem- og er fremslil1el hos Brd. Jenien,
av dog sHlIes I. August
Strnuss; Jeg mener, si
n Land- skulde have været
I
~",,".'I
., 24.
Den Oplattelse er De vIst
om, Nu forlæDger 'II PængsVI skal ikke elh:rHroe
I
til 1. Seplember,
Hvorlor skal del vare saa
Tyskernes Arbejdsal fil el Par Vidner alhørt?
meloder.
- De maa !OUIII,
vi har
100 andre Sager, og del tager
Vi har modt ajlet folKende
Indlæg :
aJtøammen Tid. Men hvis del vlsel
Sk I der i Sommer har været
t lor sig, at Sagen er unødigt forsinkel
var der vB der blive taget Hensyn derIIi l, II '" skrevet na meget om
t Il
og
le, men ved Dommen
for Tørv
ilet har
Mejeribestyrer Svend
I ser man dDR
Brændsel og
glsangs Sundby, Irem.tllledes 111
t
det Særsyn i KJitmøller, at
oplystes, It dllr er sal cn
kommer fra Thisled mt"d
Hutorlseret Rllvlsor I
til Oprydningsarbejde
',bM;.;odrevlsfon ar
I,;i;i, ." ',,; de tyske flæslnlngsanlæg her~
~<
. Jensen
::
u
,endskønt der dag lig, siden I
men
Muned, har været kOlllrol.
defle Resultal kunde'
mellem 20 og SO organist"Arbe/d.lesc her, som vel nok
g. hk Hlln havde lsanl nogle
'læ/e kvalillcerN til nlllvnte
haabt, hvad hsn havde Rtf lfI
del mIS vrl dog
Møde. TilgOdehavender var k~':~~~
DeSUden
var
der
I
P
t
for det dan'kt'
B58ing:
Sundby AndelsklIsse en
Samlund
benytte de Atbtldert'
psa 6000 Kr
Bom bor ... nlPr Atbeldsplad.en'
- Ol! erkender .III/IIl Ikke .t al Tranlporl kan apaleJ.
'
forbruRI nORen al MtJerfel.
Hvttn harmedl'5 ikke undel
lBil:dll Dommeren og drol Bu/tttelsen ove, at et alle tit'
De lor Re"en v~1 heller ~~~~~t'.rh~" i SVing, grund., pli
lU, da Der u Økonomi II II m l'. Lid Ol derfor hur[
I Il
uligt, nu da 'II hlen ulv
er
mB-;'k~eJI'kke
IfOK har :~:e ~~erlllget Admlnf"llltonen,
I Rel(nlkeberne
den Orde" PI 'A h v kan tage mere prakll.k
have været m' sOlm der burde lora Øl' eJdt"t rlltr dt"t, vi hat hall
Tro
, e n l'R var I
I","." e I de ald,te 5 Aar hVM
Undl'~aa:~tlleRJ mtOte, der lkkn I.~
tran'PQtt~rl'dl' Atbeld~le fra
• I ' et.: hu Ikke
l,
III KllhnøUrr og Arbet
,. v, o~ !PK hat heilet
Jrll Kllttnllllt'r til Han,thotlft
atht'ldt', Ott m.. dnl ....

,d;;

efter

Tyskerne,

n'

e

I

,el oplor d~ Iheste Enlrepre-' Tider:
v~~ g'ter .t der i samtlige Kom· tidiS
nel hrcD er 'et Arbeldsløsbedskon. Tbist,
IItP!l~rd hvor ledig Arbejdskraft sledel
!lols ~~Idt og kan rekvireres med I østre
~t:\'arsel i Samraad med Amls, iiI G
beld58nvISnlng.konlorel.
Omfc
AI
.
5.
trods
lOillll al1er, den 28. Ju.li 194
, I ar, j
J , J ensen.
B}'d~
Augl
sal,
sats
Vi lIar moll.gel flllrende ,om
Indlæg:
M
Da Ordet nu igen er 'rit, og vi
i erne skulde b.ve Demokrlltlt t
udbygget, 'BIledes at Folket:.
VlIlle skulde være Landels Lov,
Ul er der megel, der trænges til
It blive nafrmere prevel, SIØ!edes
It Polkets Vlllle ikke 1ilsidesetles.
0i en af de Ting vel de lIesle
porlrtdre ber I den østre Byllet
er mesl Interesserel I, er Bev.ret~ttJ al 0itll!: Bot.s;enolo.ole SOlD
sudan. Jtg bu~ker Iydeltgt Ira
min Barndom, al SmedEmester
Andtrsen m, n. gjotdr: en slor
Indsats lor Oprellt"lse af en Polke-·
'koJe i den østre Bldf'1 hVII"'1
0Rs" kronedes mt"d Held
om længt". Da der Io tkil!:
ttlevel lime Børn htr i denne
Bydel, skulde del jo iUt i;uode
vltre Orunden 111 al ophrve SkO
len lom Pofkelikolt!
Tralike n er nu ogs .. en PalilOt
dn maa rrgnt's med. Jt'~ kan
Ikke ret tro, al en Mor, der bor
Oll ThllttCl Matk, Lcq,etter, Kro·
boq~vel, Aalborgvel og Ikkf' ro
s1
Pli BU:h:5 Jorder " ~ d Purt ol
'tltn t"/ hrlt hgt'Rlad, enltn hu
~nd~t lilt Slro I Ø,lre Skolr ti
wennem 6)'ens væn, e Tra k hl'
OCI I dt"n alldtn R\'det. O I er t
l
Par.gt"ifot al A' t.nden hvor
hn'" "ommer tf' ken. I' 1ft
!'ltI'k~C maa relnet med v b \'
Itl'th .~tt I Tldea d.r komm
".. Unden
In
to
Ir.
~;"
Wfe V.ffr
O
mrr
41ut' b· (IR m elnl gl.'n
!tt'o.t IVff a ma
t.
'"

østre Skole i Thisted.

,:t

fftt'it'1 It Tide I 1\11V
hh"

Vtstn,

~,

etv.. de I' B Cl
Ib
ti.
Afhld. Pli It
l,

~

III, ul!;

V'

mokraliet
Folkets
jets Lov,
ænges tlJ
saaledes
IdesætIe s,
de Hesle
Ire Bydel
Bevarel·
ole som
cleJlgt fra
demesier
en stor
~n Folke, hvilket
~Id

Q.

En misl
saa nok k
en Mand,
han gik I

S k.!li.!li r u P, Solbakkevej 47 ,
Thisted.

Sctapbog .
- Er d
Vagtværnet i Thisted mødte i
Altea VI d Stationen i Falci! Oaard taget rtem
-Man
lor al allevere Mundering, men til
Mandskabets Forundring var der mig Egai
ingen til Siede for al modtage Iredsstillel
~ogeL
De mutte selv lukke sig keli~e Me

VaKlværDeis Afsked.

IOd, lægge Klunset Ira sig, ~ige
Tak lor den Gang og gaa.
Vi synes ærligt talt ikke, man
kan være bekendt, saaledes 11 lade.
langl de ung e Mælid Iratræde uden saa

hjulp et m

al

denne

løler, at
udøve. II
17,000, (l

helbredt.
meget
liom
at
sige
dem
Tak
lor
ikke er
Kai
i denne deres Tjeneste.
nRar D~
~e kunde
- Nei.
æve Sko er stepti
taknemm
n Paklor,
der nogl
Partiels UORdom hvad je!
Jeg kan
der bor
lige Ira
- ---_. _- - - ---- ..

_-

rede

I

s

d : SI.

r. hver.
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Nordthy HUl holdnlngllorenlng.

I

eitet

Til
i

Bevogtnln~

•

at flyglnlngelejrene

HS88ing·Refs Hern ders Politikreds

anlages et Antal Mænd i Alderen 1835 Aar. Aflønning som lor e.B.-Mand·
danske
skab. Ansøgninglskemaer kan afhentes
I hjem paa mit Kontor i Løbet af nogle Dage.
lor. at
N. K. Pederaen,
•
ysnmg
Luftværnscheft Hurup.
rhøjes
, mmerMIS ,JENS JUHL' la.ler I Købeneledea
høje Ise havn lorventelig 4. Aug. Fragt- og Returgod. modtages her 7. Aug. Pakhuset
mlidi!!, lukket 3.-6. Aug. Ind.
""

-

dviede
inden

led, at

D. . D. S.

TRÆNING
paa Stadion
••

fa -

.11

Onsd llA" d. 1. Augu st 1945.

-

I

Gustafs Besøg

•

I

København .

Ingeniør Th ~
anholdt.
t,;d(lIrt \ wrn"m"Kbarbejder ror
21 .'h ll. Kr, Oll: l",rt ell ~"ortJ"nc
.~ I e

P'Ut l l., 'liLL, K,..

KI'jm'naLp"liU<'\ i V,borg
..."I",ldt lng"n;o,. H. Thellt.

ha,.
Vi-

horg. d"r l BCHIl:Il<Jlst:llaar""e h"r
udlm-t Arbeider for Tyskerne ;

store Dele nf LRndcl, o!tUa her 1
Amtet. l Grundlo~·sforho ... t i
Gaar o]llystes det, at 111m gennem
~atlonalb:mken ha\'de faaet ud_
betalt o\'er 23 :lIlU. Kr. ror udforl
" ærnemnlfl,!!Jl.rbejde
Thellt er t,dhge ... tysk Stats!>orger, men fik dansk Indfodsret
i 1927, cia han begynd.,; ,;elvsl>en_
dil!, ElllnlPrCnm"·,rksomlled her i
Lnn(let. lili" hle,'d"de. at han af
Cil"ilingenwr Willumsen, der lede,Il- el af de l'un1..Orer, hvorigen-

n"m de

t)"~ke

Arbejdel' ble\ ko.,.\!"Ol1eN't, havde Ol,fordret h(Ul1 ul
fil give Tilbud Pall forskellige Arbejder. Da bnn fm.,.t "nr hegyndt,
kunde Imn ,kke blive fri igen.
lian hm de ,;.aal~es ikke onsket
a, fort!>."'U<' .. hel de!1. :!9. Augu ,t
1~~3, m"n tunl", ikk .. holde op If
Frl"!:-t [N" Tyskeme$ nepl"l'~"
lil", lI!m \nt" gllael l Komp;'glll
Il""d ~Iurl'rm~",tl'r \\nugaard i
r\l\rhu~. lig
havde hl, a. hnll.
:l1,'luITej~n "cd Rodhy \ Enll~l'ri
l'I', D"lte Al'h"jdl' ha,'dc gnmdcl

,t"

1~\H

fork.'r!c Bel'egninl'er

gil"l't

dem N Tah IUUI 11 ~ )1iI1. Kr,

to;ni~JII~d

nm l~k"I",' 1 1I1i",,'rn\' fo"

dum!lrr

IJllulhruJ{sprndukh',", l
Sh·d l'l fur H,'cJnktlmll'lI I):la 2~
11('1., >ll1m Eug la'ud.'nlt' nn ....kl'dl'

•

I; ndc l'!;krifl. -

I

(il

III hl'ID tlch' l1H'd. "~'I1I'" dn at

,,,,n'
1),'1 ~ku l ,ært'

Iløj",. ,"rd 10 lIn,,! N('d~l'l
J":lIIdhrug-s p rud ull h'r.

-

drr ikk,· ~,ml FI1II{I' nf rlillAe
I!fl ... I~(>r \lU find,· llo,Iwn NI'U'I-

'Jlotl af '.A'\llll'fl~lI1lr1t('I' :-lt"d til
IKlnlHL InllkulJl'1I1' II'Of!'A pllll dl'
Pr!pd,' r,itn'h'R III{ dl' 1<1I11'I'('dl'
'H'A Vf'j(IU'. Vor Hlhwrl l';vll1\II rlnl!~h' J,,'\lIIt'dHrni,II"I, d!'l"
"mnlPT U hritill "
Il.

1'111 l'n lI elht'dsn«lIIf dl' ullI'lmh'llj.l:t' dlll1"k,'

1';nJ~lH'd

~k!l'linlt

Ihll\ lIan Inln I O p('!. I(l'duktio-

i "tOII' Tl'll'k. Sa"-'
ligl' FodllIld J.:II'l d rr flll' ~mllrllri
"'1'11. Il\m 11,'d ukthllwn 1'1' li dt
"\t',' \O 11("1,
111'11 "lilli H"

lngl'ni,.r Thcut (Iplrste, nI hHns
F"rtJen,,~tl'r wd dc ty",ke Arbo.,~
<11'1 hnn\,' udgjol1 li;! :IIiU. Kr, I
l!o10 I";,r hans Formue 70.000 K,
"j! iOn): 7;;0,000 Kr..
Im:wnl de
1O!1,\I\\O l"~ 1"1\\' i ~lnuril\lm, Han
hn,·,h'
\
Krig8l\l\\'('ne betalt
f\f)ll,(\(lO \\t'. l Skaller all'ne, Det
"IU fll)' Imm cn !:'umfundsopgllve
11\ ~ll'(t" Arh,'idel' i GRng, og han
ml uh" Mt Rk('\t' mNl.Re~lin~ns
Hi11i~IH" ..H M 23 )HII. K r, I"ru'
,k I:, Arhl'j,\~lon,
\
IIlgt'ni"'l'
,\nhohl(>Il<I'l1
\Ih'\'
Th('\l( hil" IlIII"t'tlwhlt fOT Ir\'

Churchill fortsætter Skaden I Neksa paa
B
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E:ø DcopUtauop ... ndt"" tI] .\11'
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ham d('r (",mf.rte. Kr.,,' om. nt
l'dreunlnR1'n blIVer (uldt gtonn..mI.rt. inden Fnhed~kll'mpE'rnl'
hJemøndl'S. .t 9, Apnl 1910 bli-I
oer Slærlnpdu I Stedet for ~'9
AlIZ, 19048, or at det hlu'cr Moo5talld.sbe\.....JaeIlll Jurister
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DollUDiI' IIdcII bUver tult,. vil man
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P. Chr Madsen. Arm) {'hr Jac.
JuuMm, Jf~1I 8I!rtheløen. Horge
Chn"tto~D. IlØtI! IUIrl I't-ter
Ilan~n Carl lfeJnts Moblu,,", Ta•
•
Ilt' Nidøell. Annli Johanne \\ !UlJ'.
Hundborg',
DottlWf Ellubeth
('hrl~ten'len, Todbdf' (F/)l'IIvare"-''', LandSN'bngf"rer Terkildse,' paakærede deoøne KendelM" Ul
LttndSN'tten), Eleonora Christen111m, Todbo!, CMI Valdo )lOUiUII,

GYI111i1ll", Arnhelm Jorgensen,
UJdhatldler Gunnar ThøgerRen,
V,;p'N81j ,ni Andenw.>n, JeM

_!v tap af&' al SqeI'lllJ.
Minister Frode laæhzn erkllB- Vllbl*ndei2ln. Edv. Jens Brink,
red/! oterfor DeputatJOIUtJl, at det Cut a.r. EiiaJdun, GeIr. Poul
l'.r en daartJl" Vej at au adtDoIq, s.nderakov.
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h"urior det' tager saft lAng Till
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. "Dommen'": Dc mM regTIe med,
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bhr, \'ogntordeler Augul', ,,s}'saelll.'der" Lothar Jeppesen, lI.'igi]
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11,'«) ]dig,
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en InnuenzH, g,om in1{i'lI
r\'~~Jlcdc fol' noget sW l'llgi ni VOl'.
[Igl, nU'n del' stod ic nen:- Ullrlrr!
R,nrdomnw Lil, og Kncfi:,'nc slug
ikkt, til til ul sLn.a dr>l 19('nncrt'!,
Puul IIcbsgnn rd val' ('n meget til.
lalende ung Mund, som IWIl hll\',
de V'rnner. Som Dl'enz ko m hll ll
lil nl hjælpe Cyklehalldlcl' A~
Christensen paa dl!n~e80 Y"'l
"lU'

h l "I . ,,,au ,y"~.
sh ri og dl'I' 11
I C\'
;lon1till'll il/lUC wd. 11/111. udvjkl~_
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l' som fuldt ud udf,\'ldie Rill
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Tjenestn
Igled o"...
•
P lIl.( S,
heskedne Væsen .sVIgtede aldrig,
et yde,
'Int hlp\' Vrerkstellct. en g(ld
SUlt
I
l,
w?tll nS/oUe, Poul lIebsg"~lrd ,haVde
de for.
m;lIlS!C Knnlmel'atel', Isæl' Inden.
Rllnd foPldrætten. I fle~'e ~~U' val" Han
Idl'rets.
r·Kiel- i.,IlS t Mand pna !{vldbJerg
IIhl'
'forenings
1.
Hold
og
~l
e o dt nf
{abenhum, fordi han l'epræsenter~de
mmeJl
g, der den gode SpOl'tsm9ral. lIans DoJ
,stnul.S hnl VIl.J(t siol' DellageIse,
MnIld,
o'
kel'ne
r G~i\l'
døde Arbejdsmand $øAudi- I'el' J u s t e s e n, Sonderhaa'!laa
Tlusted Sygehus. Hall val' fOl' 110.
g el'- gen Tid siden ble\'et opereret fol'
mst i Blindlllrmsbetrende1se, men der
om VlU' s/odt KOll1pJikationel' til, Som
nen/o gjorde Ende pilli lums Liv,
nfJus.tesen vnr fadt i Bjerby PM
mm Mors 1899 og blev saaledes kun
rred, /16 Am' gI. Han efterlader sig Ru.
paa, stru og 8 ul;:onfirmerede Born,
Ge- Han var Formand fol' Dansk Ar.

avn.
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ar
l\:3n
kml
, uk,

san
lAnI'

~ er
fol'
g
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be,idsmandsforbund fol' Sondel'.
ha«-Hol'sted, og i en Del Aar val'
hnn Fodel1nester pan "Dams.
g<Hll'dj~ og han faar af alle. som
kender ham, det bedste Skud~
mnnl som en dygtig og tro Arbej· ,
der og god Familiefader.

I·m.

Vagtværnet i Thisted
uftI·undt.

~or·
!lnd

Har Virket siden i Oktober
og Ialte 14 Mand.

'ed,
le~

l G!lRr ,ral' det sidste Dng, at
Vngt\l{pl'nene i ~e fleste dm}ske
Byer ·eksistel'ede _ ogsan i .Thi·

assage inik,

1.8
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~~...l l!

Hl ..

~~~_

ren, din Gud,
E
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, ~-

sted, Vnscf,værnenes Tjeneste har
i Thisted Som a.ndre Steder været
fortjeneLfuld. Det unge)1andskab
h~r passet deres Arbejde og i det
Tidsrum, hvor Politiet var sat ud
af Spillet, løste de mar,ge Opga,v,er, SOm Befolkningen har Grund
LIl nt. Være taknemmelige for,
,D;rfor virker deL ogsaa lidt
Pluhgt, at mnn ikke fra rette
v(.dkom~ende8 Side havde sørget
for en hdt festlig Afslutning for
V.l!gtværnet i Thisted. Mandskabet var forsamlet i Aftes ved 1STiden, ldet mnn dog regnede med,
at det udførte Arbejde var en
Tak værd. Der skete mtet. Mandskabet drejede Nøglen om, afleverede den til Ejeren med et Tak
fOl Laan og kunde saa gaa
hjem.
KorpseL i Thisted har skrevet
over 500 Rapporter. Det blev op..
rettet i Oktober sidste Aar og talte nu ved AfSlutningen 14 Mand .
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Boddum_ Ydby Sogneraad
har afh.oldt Møde. Der foreLan en
Ansøgning Om Tilskud til en Ungdomsskole i Thy. - Henlagde8 til
Behnndhng ved et senere ~øde.
-:-

Kl, 14~ o~
Wm.~

Landsforeningen af Vanfere

bevilgedes 10 Kr.
St.1..tsmlDisteriet nægtede af
Hensyn til Byggelinien og Strand.
loven at give Tilladelse til Opførelse :If et Sommerus i DQ\'erodde fOl'
SkotoJshnndler N. K Pedersen
Hurup.
'
Der anbefaledes Udstykning
fra Laur Sondergaard til Kristen
Stensgnard og Kr, Stærk.
- Det oplystes paa given Foranledning,
nt Kommunens Bered·
skabsbeholdning af Stearinlys beo
ror hos Kobm, Korsgaard, Boddum.
Lnndinspektorerne Sondergaard & Boe ha,'de fremsendt For·
slag" og Kort ang, Grænseregule.
ringen mellem Ydby og Hurup.
Formanden meddelte, at han
havde været til et :\{ode sammen

for

1n1

sion. Um
nes!en
l\rindest

fl

K"je st1
ehro 1
har ~

,
i

at han D
en 2 A
Hillersle
s\'ll1ldet
d::!, til n
ca. 1000

I
I

med Boe og Sognerandsfonnand ~"
K, Pedersen ang. Sagen. og at man
der VRr blevet enige om at irem·
Jægge Sagen for Sogneraadene ved
deres første Moder for at disse
kunde tage Stilling, Derefter skul·
de begge Sogneraad samJes til e;t
fælles Mode, som Amtmand Ege·
dorf havde lo\"et at lede, h\'or man
san skulde prove paR nt k omme til
Enighed om en Grænseregulering.

Der fartes en kort Forhandlinl,
hvoraf fremgik, at Sogneraadet ik·
ke kunde anerkende den paa Areal·
kortet afstukne Li nie. idet denne
vil forr inge Arealet i Ydby Kom·
mu ne med ikke mindre end 117
H ektar mod at Kommunen f MI' tilkendt ~ Hektar.
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EkvllJCrings handler
Johnh Thomsen luslndL
0('1' "i! ikk~ bliv(' r('JIII TiltniC"
mod ham.

I Gnar lJll.'v J 'k .
TI
" v11X!rlllgllhlln.l_
)f,dt f lin, HlmRen, ThIIJl<.<d. los-p'
ro nte"nerin(r!llejren PM
nnrtoftvej
TI
hold' d ,,'
. 10m8('n hll'v 1111en ... MaJ., •. _ (
pitulnt.
,ro.... l! ter KaIonen, og har fli den øiddet
darresteret , r.
" ," mterneret og lU
en lll'ni"~leL Der kom M_kj!!' 1('1' Joh

Tong(rem J' & gfln mod h
'K<
ikke af
. tun, men
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gorende Beviser, og Ri
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/lovoknlen, hvem Sagen h
g
ret l
I
lir væ-

ore agt, har under 24 Jul
hl' lina 51'0- ll.'80lveret, at der ikke sklll rejse;
• me",et nogen T IIlale mod Th
l del, der ~ der Ikke sknl Iorctll~::e~er:~
gen.
\Jdll Rhr!;!.
trUffier an
Der er uden Tvivl i dette .
fælde Skelnet imellem 'Th TIIomlinde for. st<n l' kk e har hart II ' Il
~('rvekOl1tor,
n Ikke er men derimod
DNSAP ' .
Partikontor for
• den bll,
• I 81n Forretning
h ad
(kke virkder JO ikke er Ulovligt.'
v
n Germnngen slaa
Fribe~sraadets Lokalkom ite
ro, hvis
l Thisted opløs!.
Retlærel /lom al- Th~s~~edsredaadets Lokalkomite i
m deler, af..J}omitkEn er
fenne.sker
opløst, Den Henstil)'
nukke, de modtaget ~_
.
Ing, der er
.LIn FrJhedsrnadet om
Fal igheds
runget af at Omorganisere Lokalkomitken
te det vel og fortsrette, har man ikke ment
at kUDne følge. Det har hele TilU pllllny,
dIg. Saa den været Lokalkomiteens Opfatbed Her-

neste ha.r
der været

landskab
eogidet
'81' sat ud
1ge Opga-

lar

Grund
e for,

lidt
fra rette
rde sorget
ltning for
p;aa

~landska

!s ved IS-

nede med,
l var en
et. Mand-

e saa goaa
lI'

telse, at saa hurtigt som muligt
efter at Tyskernes Herredømme i
Lan~et var forbi, skulde Lokalkomiteens
, Virksomhed opb øre og
de lovhge danske Myndigheder
overtage Ansvaret og Ledelsen.
Lokalkomiteen har derfor ogsaa
snarest efter Politiets Tilbagevenden og Vedtagelsen af den
ekstraordinære Straffelov overdraget Politiet og Domsmagten
alene at afgøre SporgsmaaJene
om forts.'1.t Internering og Retsforfølgning.
Da Lokalkomiteen mener, at
dEns Opgaver nu er løst, og HJælJ)E:foranstaltningerneoverfor dem,
der som Følge af Tyskernes Besættelse hal' lidt Overlas t eller
Tab, nu paa anden )faade el' lagt
ind i faste Rammer, har Komiteen l Overensstemmelse med den
af Modstandsbevægelsens Styrker
her i Amtet trufne Beslutning
vedtaget at opløse Komiteen .

skrevet

it

blev opal' og tal14 Mand,

gneraad
forelan en
il en Unlt'nlagdell til
Møde
f Vllnføre

'",lede af
K Strandil Opforel~erodde for
PederIIeIl,

Mindestensafsløringen
j KlitmøUer.

Paa Søndag afslores, som omtalt, PM Klitmoller Kirkegaard
Mindestenen for de ved Ulykkerne den 1. Juni og ,L August s idste Aar fomlykkede KlitmollerFiskere. Gudstjenesten nfholdc3
KJ. H, og der pneclikes af Pasto,"
Wm. Larsen, Aalborg, Formand
fol' Indenlnndsk Somandsmisaion. Umiddelbart eitel' GudstJenesten foretages Afsloringen IIf
Mindestenen ,

ncl IC Ier-Konrln ~',
I 1Jvidbjt;lrlf IlfhQh.l t,
KJflr-Kanrilllt i)('r fr.m l.
)fIJllpor, hVI,mC-tt kuredl:
J l. KJ. li kaaredl.'a·1 •. _ .
""ItIC'
IUtrl.'ude Jt:nø KrnMMI -,Ydb
J •
' ' y.
. ::!!. KJ. kaaredea ff'm tilhBrer, _
d& Oøc.ar Jenaen, OvcrgJUlrdømln.

dl', Nichi Thornlwn Ddb... NI!
''''
~.
IIl1lbJl>rJC. Knlll'"rull . )1,,1I"r IUill
&lIidhoja-nnrd. OJC I'ewr Christen:
øen, FJf,ovl(>v.

S'

u
dl'T

kelg J u
tI, I'nJC:('u

I 2 Kl. B kunrl'dcl (.~11 tilh O~
cnT JenlJ.en, Overl{1Ulrdøminde

25 A ..... .

r.b

Multina
Kaaringsdommeren. K.on ... ~lent
~n. 0"lerj
Holger ]f R n "e n, Odenr.e. udtad_ l AUlru.t
te, at det var en smuk Samling pu )Ia~k ,
Hopper, der var fremstillet o~
han var egentlig over-rwsket' I)v ... r
K VAlltete.n i Betrllgtlllng af, at Gdl' Chr
J'apj
den belgiske A vi r>r Ima ny paa Mr.
tNl, r;) "
Egnen
Nil·!w,n ...

Arbejdsmand rru JleW;;led ranget
f Jordhule p.aa. Koldingegnen,
Politiet i Kolding har anholdt
Arbejdsmand Martin Jørgensen,
Bedsted, der vnr eftcrlYIlt. af PohUet i Hurtll), sigtet for Værnemageri, Jørgensen havde 'indrettet sig I en Jordhule i Skoven ,
hvor han havde opholdt lug I fire
Dage, men nu blev opdaget af
nogle Smasdrenge.
J Gnar fremstilledes han i Kolding Knnunalret, hvor han forklarede, at han under Krigen dels
har været Arbejdsfonnand for
Tys kerne ved en Række Befæstningsarbejder og dels har været
selvstændig Entreprenør. Hans
]ndtægt havde andraget ca. 2000
Kl'. om Maaneden.
J orgensen fængsledes til den
14. August og bliver l Dag overfort til Arresten l Vestervig.

gil;!ld~nd

De skjulte Male.rier.
Det viser sig, at det skyldes en
Mlsforstaaelse, naar det i Gaar
blev meddelt, at der var fundet
100-130 1tlalerier i det hemmelige Rum i ManufakturhandlerSondergaards Ejendom. Det var det

sam1ede Antal, Manufakturhandler Søndergaard er Ejer af. I det
hemmelige Værelse fandtes 10
Malerier og i et andet halvt-hemmeligt Rum fandtes 9.

Købt Sagt'ørerforretn1nl i Assens.
Saafører. caDd. jur. C. Høj.trop.
HUnl». der bavde etableret ForretDinl i Vestervig, har købt eD Sagførerforretnin, i AfIsen.
overtaget den.

og

har

T)'veri af Silke8tof fra SporttIhallen i Hanstholm,
Kriminalpolitiet i Thisted har nu
flInet AnmeldelIle om, at der er
fltjaalct store ~Iængdct" Silke!<.tof
fra "Spo l'hhnlle" i Hansted , Det
drejer sill om 18-15 Fn~, omkI-in~
260 m Silkestof, Det nlM hulles, at
del lykkes for Politiet Ikke alene at
finde Ty\'cntl til dctl(', men o$:'saa
til de mnngc lllldre Tyverier, der er
bCgllMt indenfor FIl'~tningen.:l Om~
rllnde.
Høø1e-.n.
BlIud{' paa .. KOUlltl·UI1"

0.:- ..

dril fl'· har man bt.'lo·ndt lIollh'n
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FremlTIede JOIII"lIt1llstcr
pnu Bcsog i Thy.
lk!<11/I \mnlUniflon"drpuh'l i Don'r,
o'r.IRJ""" "cd Thl... h'.r og del "I"rr
IIl,(,~gfnJng"'lUl"clf

I 111I 1l .. lhu'",
1'11.3 Ilt ga" ud
Jourll"li.tcr olt R"duk/on'!
(1"11
IIBIrW I"I1<' A rl,f'jd.~t1I1K
dl'
fonkl'/liKI!
Korr('RllOIHIIl/ICt.o·
burelluer , Kobl'lIhll\"n er , duutC
DllKI' Land ... ! ,ti/Hit for ul III' pIIll.
/l ..rlnin,ltlf" ~'-..<'''''I "ndr r Kr,."'''.
hVllkc Opgul"t'r .'Jodlilllndsbevreg('I·
Nl1tu,",/gvl~ hlU' vort lW"lflg .• vælit>n
IIcn hllr lost OK ntllurtJJ(Vll' OStR/UI været i rnf'Ktlt nær uerørJng" mflfl den
for nI se pall de Fæ/ltnlnll"lIl'lCrker,
Tyskerne h_r /lkabt I !iesø,t(elses· fremmede HI'....tte!.~t'''m!l"t undllr Kri
Iwrcnc l Lørdags nltll"df;! &"sknbet gen. idt>t ,stalm", rnt jo flr beh,:rJ(1!l\d,
Thisled Arni og bel/Ila (fJrllt .,,, 1,IIa Ry. tcrne, dCr 110m loC'kl"ndt s ... r·
(r('mmest Amtct1 ~>dIiKe Oplags.
•
plads (or tysk Ammunition m v. I
Dover P/nnlaKt!.
Pi/r Stykker, de,' kort for KapituluHer hilr TJol'lkel"llt! P/.I41 et :Hi Tdr.
Llllld II10rt Arcnl und~r KriKen bn:-- tionen ble\' 81lboteret pau de thy·
gel et AmmuJlltionl/depo!, der I'um· lundske LllndeveJe. Det er helt immcl' 15 Bunke,'s, de r i DUK Cl' fyldt poncrende, hvad der f:r snml~t I
med ArnmullItlOn. Det drcJer Ingo denne l..ejr - "Genllemgan.l(slejr"
dels om Ammunition, der er kort - om man IUlH mau sige, idet det
Uld fri! de forskellige Fæstninger illokorte herfl'lI sorteres og derfr,.
sendes ud til Ødela:.'gRclse eller til
Oll dels Ammunition, der fandtes /
Lejren ved J{lIpitulnlionen Det
BruR" and"e Steder
drejer ;;jg bl .1. om ~IlfltJr I BtOlot
NllluI"lJUY;S skulde de {remmede
Tal - deriblandt de farhge RieReI- Gæster se Han~tholm, og Anlæget
miner - Ol{ om munKe Granater.
he,' vtlr vistnok det, der imponere.
Desuden fllldes I Lejren mange nf de dem mest paa hl!!e deres RundreJse I ,Jylland.
TYl'kernes Efter!tldcngknbcl, hl a
lldskilllge Kanoner, der er ulllmmdelig velholdte. Der meste nf det
"I GAAR OG I AIOUGEl\' ..
KMernemll/.criQI, der el' kort. ind
frJi K,\"liten~ Befæ~tlllngel', e,' Vldel"(:Seudt til d/luske KlIserncr r den
komnl!.'nde TId \'1/ Ammunitionen
og$/W bh\'c ode/ligt.
Jfan regller nu med, at der indenfor Sektion Nord-Vest;:; Omraade fmdes C/1. 10,000 Tons tysk Ammunition Som (ldIiKe,'e omtalt \'il
en hel Del af deHe KVlIllfum blive
I>prængi,
meden!l Ammunitionen
mel/em 2,2 Oj( 88 cm vil bhve
I,ælclt j Vestel'hll\et. L'd"klhlllngs.
hU\'nelle bliver fOl"urleu Tlli!ited
DC\"!.!l'oddc 01! Krlk. LI,I!"elede~ \'ellter man hnm'ellt MInerIle omkrinR"

ti'

-

OJ)/agrill1!~pltldse" Slll'a:n.l!t eller
taVet Oll ,If de t~,';ke Muull'er. Be.
fæ"illlngSRulægene I Sydthy el' nu
pnn det nærmeste ved at blive ,ribbet" Tilbage vi! vist for altid' lig_
ge den :\/ængde Belon, der er .!Itobt
I Kltttelnc og mellem Husene i FiskerleJel'ne, Netop det sirh'llc el' en
IIC Grundcne til, at mnn Ikke knn
~Jlnl!nl(c Betonen bort, dn det ~i/
ahnreUe alt for megen Skade, Eitel'.
nanden \'il dl'l v<.ol

til

"
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Rllnde

DIIII'Jk f.~ilm i Royal-Tht'Atr('t,
I dJ.~~e Af1('n(>!" JliJI~r Ro:ral.Th .....
t"cl den dnllske Film "I Ganr og i :\101'.
gen:', .Ier \"('1 nok er 'II a( de ('~ndommchgstc dansk·
cl \'1' C'ndnu ('1"
, t Fil m,
fremstIllet, ml'1l i høj Grad ('n eva',
dll( Ii'ihn, der lovcr godt fur FI\'mtl
den. Den handl.·r kort og godt om
lHn'rdngsml'nnt' kel' li{ l Dag, 110\\:(1.
~andlinR{'11 har flpre sulelIlI .... ndl.' Ha, 1
hns.,'\'r, ml'll td sidst ·luttl':I Rmgl'II, <l~
mlln hal" .'rflll\'t. hvordan I't ('nhIt
:\tellnc'~k('8 I1t1nlllingt'r klln grille '1.' 'b

T' ~alt hlll' Sektionen i den MidtIle
:0 haft I)(:llkrufLlget ca, 200 '\rbeJ.dllma.'ncl med Indk(JJ'Rlen OK ~ ,
'l'~!1Jyeu ,tf Ammunition m v,
.ru Ydby sdk Tureu til Aml/'iM
!\1\S\' f1 I1j(1.'rt . I
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Salldhtn~.

StIg'.

Som nlh.' \'e1 vl.'<l, krævede

F'rihcdBkamJlC~

<'detta

Thy ogllM lIit
({'r. Hans Peler Jensen, Sundby, faldt pna BIn Post den 22. A ot.
som den eneste i Thisl.ed Amt.
Pl'll
Hvor gjorde det os ondt at 11011' om hans Død, at en love de
ung )Jund. en rU DaJlmnrks gode Sønner, saa brat skulde kat
bort. Vi ærer \'or faldne KnmmeraLs Minde og hnr tænkt at
Udkyk for dett.c pan en synlig Mnnde, idet vi vil rejse en Mi&1\'"
sten JlEUl Gl'Rven JllUI Stngstrup Kirkegnnrd. Mange har all nde.
henvendt sig til os for nt være med til at rejse dette Minde
ved, at flere rundt omkrlJlg i hele This ted Aml har ytret
\'j
om at slutte Kreds om Hans Peters Minde, og vi tror, at
n&lle
nEUlr de læser dette, vil være med. Det vil der nu blive Le
til for enhver.
J Ight(j
Mnn knn inc!S(.'llde sit Bidrng til en ru 08 underlcgnoo
udgor et lille Udl/alg. del' vil t..'lgc sig' uf Stigen. Skulde
SOm
vise sig, al der indkommer et sna stort Beløb, at det vild e 8aa
uhensigtsmæssigt at. benytte hele Summen til en Cruvsten e va!rt
Tanken at stifte et Fond, der skal bære Ilnns Pelcrs N' er d"t
hvis Renter hvert Anr pall hans Dødsdag uddeles til et ka':D' .0'
dansk FormanI !.il Gavn for unge j Thisted Amt, f. Eka
til et Højskoleophold.
.
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S teen Ji'jbige r ,
ForpajI"Wr. Øland,

Chr. Ha mmer,
D('~tynr. StaK~trup·

Marius Jensen,
,l;kneder.

Sundby.

Edv. Frcder.ksen

Sognopl'll.lllt." Giro 66M2, s~

Albert Jensen.

.

lAndmand. Sundb',.

Henry Kristensen
Landmand, Harring.'

HORllcrieJer, Sundby.

Krislian OICi;en,

Peder Pou1..gen,
'rOml'er,
Sundby·

Vllgner Pou!acn,
Slagter, Sundby.

.
NleL~
Gan.rdejcr, Riis,
Ga'1'Up,

Det er forøvrigt ordnet
led
tIlger Bidrag: Thisted Am:Vis ~,.n.~~lgende

B~ndc _san mod..
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mange nere :a~'DoE re uet I :t:J1H1UUU ~
hjemmene By oS Land har sodt af at
komme hinanden ind paa Livet.
MANDEN FRA GADEN
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257,8
Tysklan
Gramsel
5a.lrede!
9410 53
Rekonva
Dg 7050
land, 11

(privat) V i b o r g.
rngenler T h eu t fremstl1ledes I Gasr
i Retten i VIborg, hvor Fængslingen
over ham opretholdtes Han indrømmede, at han af Tyskerne havde faaet
udbe talt 23 1/1 Mlll. Kr. for at have udfort Befæstmngsarbejder bl. a_ ved
Hanstholm, Lemvig og paa SilkeborgEgnen Han havde beskæfUget op til
1000 Mand
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Morderen
Poul Tysker

d"

(RB) . Sø nderbo r g.
Det dallske Politi i Flensborg har j
Gaar anholdt den længe eftersøgte Poul
Michael Hansen, kaldet Poul Tysker, fra
Odense, Han skal have begaaet flere
Mord, filens han arbejdede for Ge6lapo.
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"Vsnd" AlboldøbCVlIlrlnhJR
I KlilJlJøller.
Mod Køhn!. Chr. CIII iNlctllUl lI,
Klill11"lIcr, Cl der Il'J"t Siwtnløc lor

I
I

,

"lovlif{ Udøkru"k'''"g ul Spiril"o , I
Mil Konditor i.

I

Tysk Minør drmbl.
I
I O•• r d,rohl." i~oll en IYMk
Minø, ,,"dcr Millooplu/{IIII1J(. Ulyk- t
kl'n .kele ved Vip,so,

Mystik i Natten.
Hvor kom del splinlernye
Ollhlul Iro P
Bn Mand kom I Nol lidt over
Midnat trillende ned gennem VeHtergode med et Bllhlul, tlcr vnr
paarnonter.1 spllnternyl Gummi.
Bn Polltlpal,ulle blev Ilysgerrig,
ov, M.ntlcn, en Nykøblr'gcnscr,
liørgll Jensen, der er kounncn fra
Hol.tebro, lort olle, at hon havdc
vruret ell Tur I Drogsbwk lor at
snuse elter Tobok hos Bnglronderne. licr lral hun en tysk
Officer, der gerne vlldc handle.
De satte hlnonden Stwv"e ved
Midnat paa O. T. - Plode.n ved
Hundborgvel. Tyskeren fik Barberblade oK Fødevarer, og Børgc
Jellsen IIk Bllhlulet, som hun
"Utcd!' ot lade gou pnu l:Iørscn.
POllllel, dcr underIfden or lidt
mlSI,ollk, stolede Ikke riRtIg PRO
IIlllorloo, 0(( Manden hlcv Oll
holdl. 110" or tIdlIRere str.ffet
Inr Tyveri, 0R I lIelten hlov hOIl
I 0811 lællKBlel lor 14 DORe .
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ag I Relleo November,
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r ulovligt
,kSlorv lIf

r. De Ure
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r Ug!, idel
Byras~det ikke
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(handling
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efter el
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have tH·
denne
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r1arkeds-

og Birk
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ge 5000
Tordnet,
bevaret.

Fængslingerne
forlænget.

Høje KrisfeDsen appelferer
til Laodsretten.
I Reflen i Vestervig fremstilledes

i Gaat alle de arresterede, hvis
fængsling- udløb I. August, De
fik alle Fængslingen forlænget til
I. Septbr. Del var: Bagermester
Christensen og Hustru, Vestervig,
VagnJacousen, Hvidbjerg, Rasmus
O. Chrisfe:isen, Ug lev. Barber P.
Pedersen, Hurup, Læge Lenbroch,
Hurup, Rich. Korsgaard, Dover,
Svend Torp, Hurup, Harry Poulsen,
HerninR (lorhen Hurup). Servitrice
Gerda Olanz, fjerritSlev, og Entreprenør Høje·Kristensen, Hur u p.
Høje· Kristenien protesterede
mod, at han stadig skulde holdes
fængslet, og han appellerede Kendelsen til Landsretten.

Slagtekvo
er i Ug
lil 100 pC

pCt. for K
Der

vil
voksne KI

det Antal,
lil SalgssIl
To Fuldet

To lulde

tøler ved 1
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mens den
prøve, hvor
virket i mld
nede i Arre

ÆBn~te[
var I
Sidste

Smørno
•

farlig Mineoplagning.
TYlke Minører er nu j færd med
al optage Landminer, som Tyskerne
lor el Par Asr siden nedlagde
mellem Thybanens Spor og .Kilen-,
ved Slruer, Sprængningerne er
farlige for Trafiken paa Landevejen

var I
Sidste

I
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og Jernbanen,
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Dstre Skole i Thisled.
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Paslor Holm ,Thisted. tIIkampe.
sUller o. dette Indlæg:

Koldby

Gennem en Annonce i Thisted.
us paa
RI ,,,I,,",, h" ....... 1t ... rI .. AI :_'A __ _ vandt

_,

o:

Dygtig og enerlil:'lk yngre Mand tilbydes ~lI l lIng
.om Inspektør lor Thisted Amt I stort, gammelt
Livs· og SkadellorslkrlnalSellkab. Par den reUe
Mand er det en Livsstilling med god Indtægt .
Billet mrkl. .1622- til BIUets Kontor.
_

Dansk = engelsk Fod bold kamp
I B E D S T E D Fred_ .. d_n

IO
M.

Udvalgt

a. A"a .. et

Kl. 18,00 I

Hold ctr.

FesJlig Sammenkomst for Foreningens MrdlemlMr pøa Bedsted Kro

-

~ E N TR E: 1 Kr.

. Thisted Landsogn. Nors-Tved Kommune.

Petroleumsko r t udley, Lørda~
og BelYlning udleveres lor fudoll den 4. August l Ballerum Skole
ha. Ha rald Kie r ke~aard, lor To rp Ir. KI. 15-16,30. I Tved Skol.
III. og Draglbæk hal Hans Chr . rrtl 17-18 og i Nors Kro 19-21.
. , Madsen aR Jor Tingstrup m. Y. .,.
Br_ndselsudvalget.

Petro leum.kort til Kogning

hal Niel. Riis Fred_ .. d.
Kl. UI-17.

-...'

a. ds.

D. F.
D.
S.
JUHL- luter

_

M/S ~JENS
I Koben·
h'lvn forventelig 4. Aug. Pragt· OK Re-·
Soclaldemokratllk Pore"ln,ll; afholder tura:odll rnodto,ll;eø he-r 7. AUl, P.kllllset
ml
Generdllo"amlln,ll; Lerd_g d. 4. Aug. lukket 3,-6. AUJ[, Inel.
Kl. 19 paa AIiI:~er Bldehutel.

Vestervig-Agger.

oderdag.

Lovmælllg DaK,orden.
Derefter fælles Kaffebord. Redaktør
Brunaa:aurd, Thl,ted, t_ler om .Oan·
_ ..... Ln.ø.Lnø I
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F. C. Frandsen vil læse op Og
Konsulent Svenstrup vil synge .
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Der."l<al ind\<aldes eBere
i Thisted.
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Dc frivilliges Antal slaar ikke til.
Luftværnschefen i Thisted S0·
o-er i denne Tid dm Frivillige til
o

ted.

"Zø

un enkelte,

igt med de
appot1;(:irnt:l
~l heller ikt1 have det

e Il: Sagen
lal" Retten

CB-Tjeneste, idet det som bekendt er Meningen, at disse
CBere skal bevogte de
ske
Flygtningelej r e ud j F remt'iUeu •
Efte r h vad m a n paa VDl' Fore-'
.J

ste

l

Jens
Da h
Ejen
Br od
hos l

spøl'gsel oplyser paa LuftværnskOJUorei i Thisted, hal' der meldt
sig f!-H,skiJlige unge Mænd til Tj~bj

Sted

nesten, men det kan allerede n\\;\,;
siges, at Antallet ikke vil slaa til,

kald
merl

at der skal indkaldes CBere,
e Protest- som tidligere hal' forrettet Tje~
neste. Man el' ved at udarbejde·
ftndet og
od at iaa en Plan, saa man er klar O'\Ter,
hvor stort Mandskab del' er nødLX: Hvis vendigt, og derefter - en af de.,
nøder paa første Dage - vil CBerne blive
indkaldt. Man er stadigvæli: glade
;il at jage fOl" Frivillige, idet man er ked af
at skulle genere de, der har væ.IS VI. næ~- ret i Tjenes te og nu ikke synes
estehand- at kunne undgaa det igen.
:et alvor-
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Mane
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VaJdemarslestkomiieen i ThisLed holdt i Aftes et Møde, hvor

erpaa til

Hegnskabei for Festen blev af-
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1896, og hvor hun (<lr det ml!.

~te plIll~ede Landbruget,
meden~
Jen~ ~loller gik ud .tom OIlIl'I"jer
Oll hun i 1912 ble," Enke, dre\" hu~

Ejendommen vider'(' hju1llt't nr en

Brt'der, der ~iden har hare"OI'hold
hol' hende
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undl'/\:I Q t igen.

\ aJckm&r.'ft"le~ OH!t~kud
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Attes "l Mode h~ot
~t f r Feste";} blev u·
De riste et Overskud
lir. Kr Ol heraf vedtogea d
,""te til Plejeh]eIlUiforenJn.
a:.
1'hi5ted Amt 'i00 Kr.. }olu.
'J'b,iØd 500 Kr .. Bibbothe·
:ed 600 Kr .. F.D.F
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Kr.. PirespeJderkorp2f)O Kr. Clg Thisted
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T .. mmerb, SJlol ...
Som V,kar "cd TonlInerb)' Skol" ,
,sted,·! for La,ffr Sloth. der O'r ,nd.
~lIldt til :\hht .... rtJ"ne~t". har Tom.
øerby-L,ld Skolekommi~"ion anta_
get Læl'<!r Berthel V,lIy Gran'8 .. n
Bach. La.orer Bach er dimitteret f'a
,sIlkeborg &:>rninarium.
fakk reddede Hell! .. n i Lllllrl
fra Sm-n.
Falck i Thisted VIU" I Gaar i Sondahaa. hvor en Hest tilh. Propr'e.
ø-r Tolboll. Koustrup, '-nr vadet 40
III ud i en So, Ved Hjælp af Kranen
fik Fakk trukket Hesten I Land
!~en.

""llSAt som Pelsdyra\ h/konsulenl .
wdbrug8kandidBt P. Neergaard.
SIIn af Chr Neergaard. Kaastrup.
er fra 15 Aug, antaget som Konsukpt Cor :'olIdtjyllands Pt.'bdyravlel'_
f0reninjf,

t'forandret Pris for MælkekørseJ.
Gettrup :\fejer, holdt l Gnar LiolJlllOn over :\lll'lkekøulen_
Af
)!tjeriets otte Ruter ble,- de s)'\'
bortlldterede til det samme Beløb
10111 lidste Aar.
lU.. Tran\l(ormator, men en I'um ~lDOtor, der er brændt samme ....
Kabelme8ter Nielsen, Thy Høj.p~ndlng~vll!rk, meddt.'ler OR, at det
fr en forkert :\leddeleI8e. der forled~ n blev bragt om. nt TrnnllforIOJl'n i SindrupVejle var brændt
lAmmen, og at en ny Ikke kund('
akltrn. En øaadan kunde installepaa een Time. hvis det var nød·
'~ndlgt
Det er Imidlt:rtid ikke
Tra n.formatoren, der er nOll'et /(alt
mf>n en Pumpemotor, lom Ol\'hurlilft kunde reparereR. Hoj .
.~:.: I
har I dl'l hrl!'
II '. )leddf,Il'I~(> faBet om Skadl'n.

ns Dag
hrdelMkriK,
II K. , rir :llu~lr< ,pt mf'd
()pla«f't rnf'lI'f't
t
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Fl('n/{llling6kend~I !<C1I l)1iver
appelJel'('t til Lnndsrelt~n.
Ty~k

;\Ilnor dræbt I Lyngby.
Kort for ",Uddug- blev ~II iysk
Mlnor dra'bl H'(l en Mineeksplosion i Lyngby. Hun sad paa Knæ
ov~r Minen. da denne eksplodere-de. 1>linnren paadrog sig livsfarlige Kn(!"te15Cr og dode fan. ],linulter dter nt Ek811losionen ..,'år
skl't.
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i'lnnufakturhnnd1er Sønde rgaard
nl'dlægge.r Hverv.
Manurakturhandll'r Chr. SOI,dergnard har meddelt Thisted
Bymad, at han )>M Grund nf den
mod ham rejste Sigtel!lc ønsker
at nedlægge sit Hverv som Med •
lem
nf Ligningskommlssionen.
lllins Efterfølger bliver Købmand
Fritz Christensen. Endvidere har
Chr. Sondergnaro nedlagt lIvervet som Fonnand for Manufakturhandlerforeningen og skul endvidere hvad der ikke er bekræftet - hnve nedlagt Sil Hven'
som Formand for HandelsstandsfOl eningen og ligeledes have nedIngi. nile sine Tillidsl\\"erv indenfor Handelsskolen.
Skudt sig i Ansigtet under
Andejagt.
Falck i Thisted blev i Morges
kaldt. til Hovsor. Her havde den
2'2 Aar gI. Gudmund Boesen været pa.a AndeJngt, men hnvde været sn.a uheldig nt ramme sig selv
i Ansigtet med et. Skud. Han kunde dog selv gua hjem fro. Marken
og selv gM ind i Ambulancen,
d~] forte ham til Sygehuset, h\'or
1111glene skulde pilles ud.

70 Anr.
Ruml/III: den li. August ryld~r Gdl'
J!'nø Kortbt>~k Y d e, Slnl(slrup. 711
Allr. 111111 I'r fBdt I Gnnrden. hV(lr
h&n )Irnkliøk tall hnr 11'\'et hdt'
JIU I.i\- mt·d l'ndlfl/(l'l~\' n.f IIln Sol·
dAll' rUd i Vihorg.
ll(enlll·m manji/l' Aur tlr!'v hlln en
tmCAtteruh' Ihlldl·1 mill Kreature,.
~(m hlln 6pkøhlf' rundt om I Thy
nit " .. nelt" hl J{,lmbor. h~H L'If\'
,"'I'/r U AM .illl-n hit \ hlln I\'ilt
nlf'd Ina"r f"f\laurd fra Hund-

bI,nr
11/111 I'.a~·r 1111 I.lIndbnJl\' mon·
~II n'.
n .. , I"
'Il IflUllmtl
BI;I'l\'t.,lUIr,l. ili r hør \' .. rl't I \"1'1,.].
rUII t'lImllll' I llllljfl I'/\H 100 A/Ir
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Forlængelse af Fængslinger
l VestervIg.
læ
,. _
or nge'-"Cn gleldcr tU J. Sep.
<"'tember.

li'

n, som .ror
, som er l

teEn. Del af de Internerede 1 VeB - I"Vlg var i Gnnr
ii1l d .
pnnny frem; I e e l Retlen ; det drejede sig
for From- I Ol' alles Vedkommende om Forlighed ror SeIængeJse af Fængslingen Lil 1
ptember.
.
ra , j næl5te

ekke Eksli. den ato'c: Herre.
:op under

~romhed".

Iom Guds
~t. og de
es Øna~e
en, med
.verhove-
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san bli·
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~ saaleHg

selv,
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e vil
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aa at
l stort.
re Tid,
r Flid,
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l Hu-
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r r dag
amme
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maen,
aael·
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edens
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hun
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ho ld

I Dommer Holms Fraværelse
fungerede
Domme rfuJdmtegti
L undsager. Poli timester Hertin:
var modt som Anklager.
De fremstillede var Barber p
Peder sen, Hurup, Læge ABbJø~
Lenbroch , Hurup, Bager A. Chri_

stensen

og Hustru,

Vestervig,
Vagn Jl;lcobsen , H vidbj er g. Ras.

m us Osvald Christensen
R
h
•

rUb
vw. Y.

E-m ard Korsgaard Dover Sv
J:!0lger Tor p, Harry POu1se~ (tjd~
lIgere Ashojga' rd), Fru Glanz
Fjerri tslev. Ingen af disse pro~
sterede mod Forlængelsen.
Desuden var Entreprenør Høj eKristensen, Hurup, ogeal frem.
s tillet i Retten. Op' . f or hans
Vedkommende forlangte Politi-

mesteren Fængslingsfristen forlænget.
Forsvareren. Sagt. Jacobsen
protesterede herimod og begærede Hoje-Kristen. en løsladt.
D.: Er der Sigtelser, der er bestemt underbygget?
P.: Nej, der er ikke j det er af
Hensyn til Revisionen, der er i
Gang.
FOl..V.: J eg protesterer alligevel mod F ængslingens Opretholdelse. Der er ingen Grund til at
antage, at Hoje-Kristensen paa
nuværende Tidspunkt kan modvirke Sagens Opklaring, idet Anklagemyndigheden h ar beslaglagt
hans Bøger og r egistreret hans
Ejendele.
P. : Høje-Kristensen er ikke
fængslet
efter Retsplejeloven,
men i Henhold til Tillægsloven af
1. J uni.
- Fængslingskendelsen bliver
appelleret t il Landsretten.
Tysk Minør d ræbt i Lyngby.
Kort for 1I1iddag blev en tysk
1I1inør dræbt ved en 1I1ineeksplosion i Lyn gby. Han sad paa Knæ

øm-

over Minen, da denne eksploderede. Minøren paadrog sig livsfarlige Kvæstelser og dode faa
nuLter efter at Eksplosionen VRr

nta-

sket.
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Manufakturhandler Sønderl(lUlnl
nedlægger Hverv.
Manufllkturhnndler ehr. Sot.d"'gruml har meddelt Thi.ted
lh'rJtAIi nf hnn nAR r..J'!IJnd-

M ill i
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Minesprængningern.·
sten fmder ikke Sted udeiI ..
rette Skader af forskellig <'
SaaJedC8 mener man, at der an
retLes ikke saa lidt Skade paa
Husene i Hanstholm, og i hvert
Fald gaar det haardt ud over det
elektriske Ledningsnet i Ham_
borg-Hansted-Omraadet. I Dag
har Hamborg og Febbersted været uden elektrisk Strøm i to
Døgn som Følge af, at Minesprængningerne har skaaretTraadene i Stykker. l Onsdags gik
det særlig haardt ud over Tl-ansformatorstationen i Hamborg,
der blev meget slemt beSkadiget.
Taget blev revet af, og et stort
St ykke af Højspændingsnettet i
Nærheden blev splintret. Hvor
megen Skade der er anrettet inde
i Taarnet, ved man ikke endnu,
idet det har været umuligt at
komme ind paa Omraadet, hvor
der stadig arbejdes af Minørerne.

ha;

om fl
han af 'I
get dertil.

En af de fu
tillige blive TeJ _
Værten paa et Afr,
paa Egnen. Ogsaa 14.,

veret stærke Drikke.

Betinget Fængsel for Tyveri
af Gulv plllder.
Fra en Plads paa Nr• .Alle
i Thisted erter Kapitulationen.

Retten i Thisted behandlede i
Formiddap en Sag, der var, ~jst
mod Arbejdsmændene Ove Peter
K ..foed og Bernhard Petersen,
begge Thisted.
Koefod erklærede sig skyldig i
Tyveri, idet han under sit Arbejde paa en Plads"l>aa Nr. Alle i Dagene efter Kapitulationen havde
solgt 12 Stk. Gulvplader til en
Aidersrentenyder Edvard Nielsen. Koefod hævdede, at han flere Gange havde afvist Manden,
som imidlertid var blevet ved med
at presse paa, hvorefter han tilsidst havde givet efter og havde
givet Nielsen Brædderne, for
hvilke kan fik 30 Kr. Han havde
betalt 25 Kr. tilbage.
Benlhard Petersen indrømmede
si b skyldig i Hæleri, idet Koe!od
fortalte ham om sin Handel 0If
gav Petersen S Kr. af Penaene
samt een Cigaret I Opaa han
havde betalt Pengene
Dommen kom til at lyde P" 40
Dhge. betinget Fængs.1 til KoefoJ og 10 Dagboder a 7 Kr. ~i1 P:tersen. Begge erklærede stg tilfreds med Dommen.

K_I .tjar'et ......f uk......t

MIn•.

Sort Bers Handelen med
Cigaretter.
l RetLen i Thisted fremstille·
des i Dag Arbejdsmand Peter
de..
Chr. Sørensen. der sidder fængsTilf
let sigtet for Overtrædelse af
n..
Prisloven ved at have købt Ci- lU
garetter. Sagen er en Udløber af sv,
Worm-Affæren. Den tiltalte næg-

tede at have drevet Sort Bors
Handel i større Stil. me~ fængsledes yderligere for 1fV Dage,
idet der ska1 afhøres

Vidne.

=

Ret.teJ6e.
l Referatet i Gpu fra Afskedsfestb
i Hurup for Kr Fagl;ang har der i et
Indlæg af Proprietær Enhen ~Se
yang"'. i n<lsneget big en Fe-~ Ban hit,iserede :ikke J ,andboforerungs-Be-sty-

relsen og dens Stilhng 'til ltarkedsplanen' det "ar ByT6adet.. haD henstillede"~ hh~
tH. ,Tværtimod "&1'...,1.
-.... Ønske a.t
støtte Nordthy .1ADdboforening i dm<
Stilling til ya.rlteds..·;poIgsrN"le-t.

Ejere af skjulte
Formuer meldte
•

sig.
Dt: første henvendte sig til Shtt~
raadstonDanden i Ttri!4ed alle-ttde
da Rygteme om. Loven k... frea.

-

--.--

stel'

Køl. August.
modtages
Iset lukket
j

lp.

Petroleum
:l Nielsen.

Dune
Heveres j
d. 5. ds.
ivaJget.

d

"Bygtig og energisk

som

Mand tilbydes Stilling
Inspektør for Thisted Amt i stort, gammelt

Livs- og Skadesforsikringsselskab. For den rette
Mand er det en Livsstilling med god Indtægt. Billet mrkt ,,1622" til Bladets Kontor.

Dansk-engelsk Fo

mp i Bedsted

Fredag' den 3. August Kl. 19,00:

Udvalgt engelsk Hold ctr. Bedsted.
Entre: l Kl'.
Efter Kampen festlig Sammenkomst

for Foreningens Med·

lemmer paa Bedsted Kro.

SNEDSTED BIO

fm S](o]e

Fredag og Lørdag KI. 8,15.
Søndag KJ. 6,45 og 8,30.

ed Skole

Tone- og TaleCi1men (ny Kopi)

Lørdag

yngre

. Bortkommet.
Den, som fra Købmand Diges
Landbostue Onsdag Eftm. har
taget mit Rejsetæppe (hjemmehæklet i Striber af brunmeleret
GJ;lJ'n)
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Flytning af Kanonerne i Lyngby.
Falck i Hurup el' for Tiden i
Lyngby, hvor Korpset flytter Kanonerne ind til Vejen. hvorfra de
skal kores til Thisted.

:• leo s
•: Folk, der virkeh

:
:
60 Aar.
•
Fru Hedvig P o u l s e n. Sennel:i, :
forhen Thisted Børnehjem, fylder :
Søndag den 5. Aug. 60 A.r.
. •
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To K,ieknh'e
er anmeldt stjaalet fra Gdr. N. P.
Andersen, "Silsirupgaard" .
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Tid kan ikke fo
til Ventevære
Ha.~nd. Jeg e
kun psykiske Li
plekser, Sovnl
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handle en Lidel
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I Thisted notcrcdcs I AUCIl

Ir Il

.IIIUrll\:l

ejle Æg poo. Cyklløter,

I

er blcv ud·

rb'"d.
Alle Kedelige Breve i Struer
g kom h/em,
Danske forretningsfolks
Henvendelser til Tyskerne.

i Regering
Aalborgs E
Mødet S

al en

Re~

nogle ind
heddar:

esog af ct
~ Drengene.
Under Oprydning pna el tysk
Mlln gø,.
f Porældre,
at ca. 200 Luger i Struer er der blevet gjort pu, al RE
jen besvær· cl vigliRI fund. Del drejer sig de pa~gæll

r

I

cl featll~1 om en Mængde Breve, der HI Por~ Handimger
ulde i K0/en rclningsfolk (ra hele Landet er "'''''''
I nogle .f sendl Iii O T lor al tilbyde Handel
I Dag' hsr med Tyskerne. Mange bf Brev~ Besætning

!

n8 største skriverne har udtrykl deres Beun- sen er ski
;Jvelaer, og dring for Tyskland og slutter Bre- ved Laust

I Morgen vene med: Heil Hitler. Andre
fer med at giver Tilbud om ulovlige Handler.
lid.

jser.
Anlhonl·
, Holsle·
Klinik I
ler er der

Jgørelse.
tre Skole,
I AI,lo".

!rne gast

Mange af de pangæJdeAde for~
retningsfoJk har hidtil klaret frisag
for Værnemageri og er gode Bor~
gere med Kongeemblem i Knap~
hullet, men nu kommer dcr el
ar!igl Efterspil, idet de kompro.
mltterende Papirer er overgivet til
PoliIiel, som foretager en fordeling
al dem rundl til de forskellige
Byer, hvor de er kommet Irn.

Tinglysl
PrB Vogr
til Bogtryk

Købesum
6500 Kr.
Pm Renfl

Slmederm.
dum. I{obe.
Bum 13000 I
Prø Alb. j
Christensen
Kr. plua Lø

Afsked 'ra Skolen.
sum 14500
Lærer Hans P. T h Yg e s e n,
Pra Chr

Thisted, er al Undervisningsmini. til Søren p,
(Iat og l sterlet meddelt Afsked med Pension
fr. 80, September d. A.
Thv2esen. der r

I

eum 11000
Vurderings
•

t"ormana.

r r o s r, vanael,
der er talte for Kongen og udbragte et

g.

t'OUI

Leve for bam. Der blev sungel
flere Sange, og man slullede med
.Kongernes Konge",

I
MOl

Tillidsbverv nedlægges.
Manufakturhdlr. Chr. S ø n 1 e Tg a a r d, Thisted, har i Anledning
Iperne.

anktio-

af sin fængsling nedlagt sine Til.
lidshverv som Medlem al Lignings kommissionen, Formand for Handelsstandsforeningen og Manufakturhandlerforeningen CD . m Hans
Efterfølger j Ligningskommissionen
blver Købmand Friis C h r i S t t! n -

s e n.

Aa
•
sen I
budt
Kreatl

fuldt I
vis al

Ve<

Rykol
deling. 25 Aer ps. Koopmann~
sen (!
Mestersvend Thomas Smed Christen5 paa
ud p
sen
kan
den
4.
August
heide
25
Aars
nerne

~enne Jubilæum for sin Ansættelse pas Koop- folke
•
raflon mannø Slagteri i Thistej, Thoms8 Smed Formi
er godt kendt over hele Thy Bom OP- Strejk
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Straf li l dem, der har neret aktive for at faa Fon"tmngsforbindeise med Tyskerne eller faa denne rort~lt 0lt ud,-'idet.

lo;. {} b e

Il

1\

V II,

Fn~dltg.

IIf Vh'ksomhede" med
stitsministeren vil formentligt i I l,.sk IntereSse, hul' haft llærl1\I'næste Uge forelægge Forslaget \ re Omgang med Tyskerne ('Ild
Ol', Straf for de saaknldte Værne- nodvendigt, hal' fal:l1ikeret lYske
mr.gere.
Vaaben uden at være truet derVærnemagerne defineres PIlII til. hal' hindret danske MyndigII

Ju-

lægnmg

den l'IIillIde, at det forst og frem- heder i at fan Kendskab til Virkmest bliver dem, der selv hlll" væ- somhedens
virkelige FOl1l\IlSl.
re" aktive for at indlede FO!'I'el- VrE,rnelllagel'i straffes med Bode.
Illngsforbindelse med Tyskerne, Hæfte eller Fængsel i indtil 4
eller fOl" nt faa Forbindelsen fort- Aar og Beslllglæggelse af Fortje~
sat eller udvidet. Del"llæst med- nester,
tages lilie, del" har foretaget Om-

Fangers
Kr. bevilget De 8Strafafsoning.
Vejarbejder.
HelTtr falU' SognekomlllUllerne de
IO Mill. Kr.

Milllstcriel for offentlige Arbejdel' har fllflCt FinllTIsud\'l\lgcts
Tilslutning til en Be\'ilIing paa
100 :\Iil1. Kr., der skul stille!; til
Hnll.dighed fol' \'ejfondcnc til

De, der har forbrudt sig haa .. ·
dest, kommer i Horsens Shlt::;.f:engsel.
Indenfor Fa'l\gselsvæ,;cllet Hr~
bejder mnll med at skaffe Plads.
til de 8--10,000 politbke Fanget-,
dCl' skal dommes eftel de nye Lo-,·e. 1101'sens Statsfæng"d tagel> i
Hl ug til de dom te, dN har (Ol'-
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Lim/jordsfiskeriet etter Aal

Ogsaa nedgravede FlammedrIves fortsat med ri t'
sultater. For at
g li.[ gode Rekastere i Thy.
jeg sp "'~ '
spare PUR. Brænd_
-q 'd"'" tage".l!iw 1.
. Som omtalt er der fundet farsVel- Dø
t\i'f'e o -icO'nME ne ud pall.
Fan te
g
er hjem med lIge Flammekastere STavet ned
, 8S r paa omkring 200 p
l Jdent Dundre, Daar Vejret . er 'kØIiU~d og ved en Vej i Aabybro. Disse nedbI~sende som i sidste U g
og gravede. Flammekastere er me!8 ~ er
knag J . d
geo Omget almindelige ogaan her i Thy,
egln
ø
har
dette
F'
k .'
med re~ godt . d
IS en vm·
de er .gravet ned ved alle Tilfør~ enne Sæson. Snart besom
gynd:l' Flskeriet efter Blank I
selsveJe ved de tyske Befæsttiget nemdhg naar det første Mørke i~~I~
~ngsanlæg. I A&"ger er nogle af
t ræ er om 14 D
ganS
.

l

drig

den
til·

"-

ileJoraJ-

d
u

Id

-

•

age. aa VII Ruser- disse gravet op. Det er Beholde_
n~ allerede være paa PInd
J
gmd F' k
s, og e- re, der indeholder et sort asfaltø- IS erne har afmærket Fiskepladserne. Det gælder
f
Fik
om ar lignende Stof, som bliver hældt
I) eren at faa de størst
mulige af Beholderne og antændt. Naal'
Fangster, naar nu Blankaalen de elektriske Ledninger bliver
SVømmer ud fra Aaer F' d
B I '
' Jor e og fjernet og Indholdet kommer i
æ te.r, thl de, der forSVinder, ser
fri Luft, skal det være helt fareman Ikke noget til.
Kystfiskeriet staar det sløjt til frit,
med .endnu . lIan forstaar ikke, at
der Ikke skulde findes en Mulig- Fire Fanger overført fra Horsens
hed for Afsætning af de rige
til Thisted.
Fangster, der befinder sig udenfor
Fxa Horsens kom i Dag en af
Kysten .

Tysk Lastbil vædrer Varevogn i fjerritslev.
Varevognen blev knust, men
mgen Mennesker kom til Skade.
En stor tysk Lastbil tilhøren.
de den tyske Minekontrol kom i
Gaar Middags kørende gennem
Fjerritslev paa Vej fra Hanst·
holm til Slettestrand med Føde.
varer til den derværende Mine.
kontrol. Ved Fjerritslev Kro skul.
de den dreje mod Syd for at kom·
me til Autocentralen for at faa
Fodbremsen repareret. I Svinget
kom i det oamrne en Varebil ført
af Forretningsfører Ligaard, Auv.Jtentralpn j Fjerritslev, og den
.tor. tung' L"lItbil kørte mod
Varebll"n "g slyng"de den op paa
t ønt bl"v Var,.bi1em~

Rigspolitiets Fængselsvogne med
4 Fanger, der skal overføres til
Arresten her i Byen. Det drejer
sig om politiske Fanger.

Belgier-Kaaring ved Sdr. Nordentoft.
Ved Sdr. Nordentoft holdtes i
Onsdags en belgisk Hoppekaaring. Der fremstilledes 14 Hopper, hvoraf d. 11 kaaredes, og tre
var fremstiUet til Omkaaring. Af
de 5 3-aal'ige kaaredes i 1. B.
Hopper tilhørende Møller, Sdr.
Nordentoft, og i 2. A. Hopper til·
hørende Møller,. Sdr. Nordentoft,
Valdemar Kjeldgaard, Skyum, og
JenB Kvejborg, Sundby, Af de
4-haHge kaaredes en Hoppe tilhørende JenB Kvejborg, Sundby,
i 2. A. og en Hoppe tilhørende
Møller, Sdr. Nordentoft, i 2. A.

De første Domme i Krigssugeme

Sid4

falder snart.
Efter hvad Dommer Holm Vestervig, paa FOTeipørgsel oPl~ser
vil der ikke gan mange Dage,
Domsf~rhandlingerne begynder i
de '!første af'tde særlige Retssa...
ger'; der har været nogle praktiske SpørgsmanI, der skulde ordnes, san er man parat til at be-

fø;

gynde.

THISTED
,

Sagforerforretningen fortsættes.
I Anledning af Meddelelsen om Sagfører Højstrups Køb af Forretning i
Assens oplyses, at Sagioreriorretningen j Vestervig :fortsættes \uorandre l .

I
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Sølvbryllup
kan Mandag den 6. d s. fejres
Thøger J en s en og Hustru,
_ ' . Lørdag d en 11. ds.
mand A. Kjærgaal"d o g
Bedsted, f ejre deres

Deltagerne samledes ved YdbyKirke, og Formanden, Johs. Hansen,
bød velkommen. Dereft.er kørte man
paa Høstvogn, der var stillet til
Rl'.adighed af Martin Jensen, Trapgaarden, til Vejlegaardene, som
man hesna under Bestyrer Bachs
Ledelse. Efter en Gennemgang af
d~ store Arealer blev man inviteret paa Kaffe af Fru Bach, hvorefter Turen gik tilbnge til Johs. Hansen, hvis veldrevne Ejendom blev
beset. Her blev der budt Forfriskning. Fra Ydby gik Turen gennem
Dover Plantage til Boddum, hvor !
man saa mange smukke Udsigter,
og der sluttedes af i Doverodde
Kro, hvor Konsulent Stensgaard
takkede Arrangørerne for den gOde'l
Dag.

•

Fredag den 3. August..

~~--~~.-

Sydthy Husmandskreds Fonnænd
med Damer
var i Guar paa en vellykket Udflugt.

•

_
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I Morgen fylder:
Lærer Kristian Sunesen,
Aal", Bogtrykker Abildgaard
Tihisted, 63 Aar,
Thøgersen, Sennels, SS A:J;r,
ger Poul'5Ctl, Slagslru-p, 40
fru Marie Sørensen, Le",.
Paa Sondag
Gdr. Kortbech Yde,
Husmand Marlin
kjær, 58 Aar; Snedker p,
Dragsbækvej, Thisted, 61
bejdsmand otto Madsen,

Thisted, 68 Åar;
Hvidbjerg, 63 Aa!"i
Kri'Stensen, Klastru.p, 4()
,',

I A.FI'EN I

_Royal-Theatret: Kl. 8
'M~rgen", dansk Film.
'ø stre Skole: KI, 8
ordningen i This~.

gældende til Lørda.g

Landet: Temmelig
vejende mellem Nord
varmt og tort tildels
Taa.ge hist og her i
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Vi skulde ogsnn gel-ne lUll e noget Kunstgodning og Foderkllgt'l'

hjem, for llt ,'ar Produktion kml
oges. Lslndbruget hal' under Krigen forslanet at holde s it ProdukhOllsnpJlllrtlt i Orden og slnll.r udIllarket rustet bl at f M en ogct
PJoouktioll til GIn'1l fOl' de Landl.'. der hltr haft det sVlcrt. Cl'IH\.>rlngsmressigt under den lf1nge
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Alle '-/u'er sæ.lges gennem de
,11mindelige Forhandlere, ogKtHnmissionen er ikke nogell Det..'\ilforretning. Derfl.lI' el' det 11\ th'lost og bdsspddendc at skl1ve d-

II:'!" ringe til Kommissionens " I('dlemmer om bnade det ene og andet, det sillk~l' blot Arbejdet unmeJig{. Forhundlenle fanl" i gtx:!
'fid Besked (l1U Bo!'lsalget. og
hvud nngnar BI.II·nkker lll. '-"
som kommer til Auktinnl:'lI, meddelf's deLle genlll'lll Bllldt:lIt!_
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vI! der k,
iav rllt 6.5 mm. Normalen er 61 mm.
Tyøkerne
Ugenl hoJule Temperatur, 25,3 Gr.
Varme, I!IIIllIet TOfldag, og den live· vI kunde
vore Blo,l:1
Ile, 9,6 Gr., Nallen IH Tirsdag.

Fru Th,

Fire MarJøevællere,
del hu gjorl Tjeneste i Thisled,
er overlørt hertil Ir! AarhUI, lor
II lu deres Dom ved Thisled Re!.

Eo Postbil gaal I Slaa.
Løgstør-PjmJlslev Postbilen
har mIlIlet indslflle Ormen. Alle·
rede I M.j Maaned an5tlgle Rule••

.••
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ler, II hu
Marlene
Dronning'
Buthen.al'
bliver Ivun
der venles
,Borte me
Ruølønd'.
tldspræiled,
hindler an

U" "''' ,,,,,,, ,v,e,,, .. """'''G ~.~,,~ nlnR eroet, !
~;;;;;;;;;;;;-~I~~l~:
en
Del
Træll)'IIMer,ø"'"
•
~
'I'"~'oik
Ul al anilIge, al Theul plUI ulil· al vi lur el d
II
; Belallng til
18)1;1 ned I )orJen, for B
Iro, BI del \lMT Mlnu.
børUR Mllade hllvde samarbejdet er tillredB •
med BesEllelsesmaRlen, og da de (lu . NlDr ~
f Tilskud.
udførle Arbejder ikke faldl uden Byrndel, .~
et mulle u dlor hans normale Porret~inl':s, Orende IllR
;ornmlulonen.
virks omhed, kunde Begl!:Tlngen analuet til
randkomm luloom Pængsling Ikke tages tlI Pølge. I MIII. Kr.,
Ulykker i Tubelog Steo- Theul
blev der eller 'øslidt.
I;um
ana
I
bjerg.
I '/ 1 _2 Mil
I
To lysk e Minører blev i Our Motorcyklen slog tre Kolbøtter. ikke Raa in
øl Tilbud.
dræbl under deres Arbejde med
Tre lyske Soldater pDa Motor· J,!ilt og me
at 'ierne Landminer i Tubel Hede. cykler kørle t Hlterffitdd'g galt t Øllre Skol
nemlør1ige.
Følck fra Hurup lørle deres LiR et Sving ved Købmand Skylles vi reøpekte,
til Hurup teknisk e Skole.
Eje ndOm 1 Tilsted. Motorcyklen turligvia stq
T,e lyske Minører var i formid- slog tre Kolbøtler, alle tre slynge. vil halage ~
dag ved pI afmontere en S ·Mine des hen ad Vejen, en al dem og den enr
oioR, vi hal
Film har lidI Syd lor SIen bjerg. Herunder
kvæstedes haardt og de andre let.
kommende Till
eksploderede Minen, og de lo Paick kørte dem ind Ul Sygehuset gen i de ri
de PHm, Bom
egell . Karl
dræbtes pu Stedet. Der. tredie j PlIegerhorst.
teres.erel
r!"'~: lor, hvad
saare! og lørles i Falcks Amholdt borte frll
denne Vej.
Tob.k I M.ren. Bow.eblen.
kert komll
bulance hl Thisted Sygehus.
l Rettt n l Nykobinll: behandledes I om en ny ~
Olaf et Par Iniurlesp'ørg6muul. En Ar· eHer i LJ
beldsmand fra Predeo havde indstævnet
.1
ell Dllnle for at heve ugt til S8I1:tiO~C' forhold I~
Han vil næppe kunDe tilrena Hustru, at Manden vlld~ sloppe IViSI meget I
Tobak j en tredte Døme! Bukseben. man spar ·
tales for Værnemageri.
foreløbig her man Ikke fallet den vii/;' ning oR
af Sigtelserne mod tilte SIIJ!: opkluet.
di89~ Pen
blev Bogholder
med Io
Our alhørt i Krimlnal· Brand i Minelellel.
Kunde m
Viborg.
Der opstod i Gaar ved Middags·
bygge et
Afhøringen drejede sig navnlig
tid Ild i et Minelelt lidt Syd lor dette vær
de nogle og tredive Tusinde
fliRten me
som Arhøj I sin Tid som Klilmøller,
Ilden opstod ellcr Sprænginger, Klarhed
havde anvendt som
paa forskellig Maade, som var loretaget om Pormiddagen, umuligt
Ikke, al del øvrige og der brændte ca. 2 Tdr. Bygsdl. en ande
Byraadet
være vidende Stykket var lyldt med Panserminer,
hvilke Beløb der blev anvendt
En.
denne MUde, og Bogførin· og SIukning8srbejdet var derlor
foregik der for paa den haade farliglog vanskeligt.
Skol
.Mln I
at der ved Sammentæl·
Der va r SO Molnd i Arbejde ved
af Lønningslisterne tIllag' Slukningen, som blev forelafjt'et ved
Skoleko
eller flere Hundrede Kro·
Hjælp
al
Skovle
og
Sand
samt
Red , Kjeld
hvoreller Slulsummen under
t Kassebogen lom Vand Irll PaIcks Motorsprøjte. Eller Denne Pr
I
5 Timers forløb var Ilden slukket. kommen
er Plsnern
anvendte
Plrmlet I Aften.
OR Komm
Kl. 20: Palæteatret : .Royal Alrloree Kr., uale
Ky etkommondo' oR .NBEie[erne {O:'Bar gaa i Oal
osv,
til Angreb", engelske film. SOndll;! ]{l. man nu s
]7 oR 20. TfI1lge l<l. t.5 .Skaf en Sen· dlas e Pen
drejede
Nanr vi
8allon".
II og Tilsyn og
Kl. 20 : Royaltoalrol; .1 OOllr Oll: f nyl Gytl111!
Plrmaets Arbejder, Morgen", dlnsk Pilnt S"ndlli Kl. 20.
miskc Oru
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Dag i Rellen.
Der

v.r

Ingen Miner.
Det har viat shz. øt der

-45.
le en været nedlagt Miner i det
Minefelt ved Thybanen Nord for
se alOe fire tyske Minører marcherede
Gange over Terrænet, uden at
~slor· sl,ete no~en Sprænjl;ning. Men der
fundet en Del Træstykker, Bom Tyskerne d.
g 11\ havde laKI ned I Jorden, for at Fofk 11\ I
økulde tro, at det var Miner.

e udnen.
•
•
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slaan.
llssioI.

Fire tyske
dræbt.
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med
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lor
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Ulykker i Tsabel og SteD-

om

blerg,

Tb.

To lyske Minører blev i Oaar MOl
dræbl under deres Arbejde med
al lierne Landminer i T het

T

5.
, Enhver er velkommen,

og

"I

Ørelæge Bertelsen

----I træffes

atter Tirsdag d. 7. AURust.

Bekendtgørelse.
Spræognin~

al Ammunition foretages paa Røjensøodde alle
Hverdage indtil videre i Tiden
Kl. 10-17.

AlieVejene li! Sprængningsstedet
vil være markeret ved rede Flag.
Uvedkommende forbydes Ad·

E.
samme
ved

elsen.

I

Politimesteren i
der, Hurup,

Cai Herllng.

østre Skole.
De, der vil deltage i Indsamlingen
pBS en Adresse til

fa.

..

bedes møde Mandag den 6. dø
kan fas
KI. 20,,30 pBB østre Sl{'lle.
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'1'0 Ir~l{e Minorer dræbt. i Rt.c1\·
bjcl'g'.
Unde]' fllinel'yclningsal'])('je\ct i
Sll'nbj('l'!1: i Formiddags IM\' lo
tvg1,{' i\Tinol'cr dræht. De to r-.ln·1111
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plod(']"(,oe. Dc "ar clodl:' IllCC det
sllInJllC. En tredie 'lIlinor hl cv snu_
ret af Splinter og blev i Falel,..
An\buhmce fort til Thisted S:-"gQ-

11111'
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Brand i Mincfelt i ImtlUoller,
Fnlck i Thisted val' i Gaur i
la
Klilmollel' med Brandspl'ojl.en
for at slukke en Brand, del' val'
Idt i
,
opstaaet i et iVlinefelt, Det brænd"
I
I'l'tIf{'s~ol' LhlilQ,. d1:1' el' Ar!.~jdcl'
te ret kraftig, men man kunde ilt0pu rlictlt' ·-;tgcntli g0 l,{'dcr:
ke sluklw, for Ilden l1aaede Udkanten af Feltet. Under Bnmden
'en , Fru \'on Schalburg anholdt. eksploderede en Mine ikke langt
Li-j Fru .1!()n SchHlburg, Enken efter I fr<J. Brandvæsnet, men den anret,aa Chefen fol' SchalbmgkoJ'pset, og tede ingen Skade.
"Den dansk Stenllne i tysk Ra,I dio", Wolff Jiil'gensen, cr begge
Trc Tysl\cre kørt galt med en
l\1otorcyklc.
= ble"et aJlholdt syd fol' Grænsen i
Fald" i Thisted blev ved 13,301"- de sidste Dage. Da Tyskerne bede satte Danmark, afsonede Fru yon Tiden i Eftermiddag kaldt til TilllC
Schalburg en dall!lk Fængsels' stedyej. Hel' val' tre Tyskere forulykket paa en l\lotorcykle, som
straf for Spionage.
ikke havde kunnet klare et Sving
og i Stedet var kort ud over Pil
Skraaning og havde slanet Koldbotlcl', Den ene Tysker, del' var
l'et slemt medtaget, blev indlngt
piia Tyskernes eget Sygehus, medens de to andre intet særligt
kom til.
s.. !,

I
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-
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rne Krig5materi I.

Stnldlmrl Fr. Worm, Thisted,
anholdt Rom Cyldetyv.

,

I

Han hal' foreløbig tilstmll't
Tyvcri af .j Cykler.

,,"
•

S\..nldkm·l Fl', \Vorm. Thisted .
riet fol' nogen Tid siden hlcv all"
holdt, sigtet fOL' Sort Bors JIan"
del med Cigaretter, men senere
losJadl, el' i Aftes attet' blevet 1\11"

Herre, min
efter din
s de sander,
nd, dig Her-

1et.
'n Skyld beielse af sin

r z at de

aD-

r stor Gud

ftertrykke, slet ikke

hvem det
selv. Og
for at giesse: Gud
'ort Hjer!re i vort
faa øje
:Var over

maa ære

o, maat-

TjenestekarJ, der SOlgte Reste
til Tyskland.
LandpOlitiet i Thisted har nu
afsløret, at Tjenestekarl Peter
Vestergaard, "Egebaksande", del'

for Tiden har en Sag løbende,
hvorunder han er tiltalt for at
have solgt to Reste til TySkerne,
h., købt endnu to Reste til Samme Fonnasl. nen ene Rest købte
han af Arbejdsmand Chr. Vorup,
Tvorup, der havde købt Hesten -af
Handelsmand Ejnar Øland, Tvorup. Vestergaard havde faset en
Pakke Cigaretter af, Tyskerne og
havde ogsas faset Pengene pas
Forskud, da han ingen selv havdp. I det andet Tilfælde har han
købt en Rest af Gdr. Chr. Immersen og solgt den til Tyskerne.

Der
om 1\

Ny Mejeribestyrer i Fjerritsle.v.
Bestyrelsen for Andelsmelenet
Dalhøj" i Fjerritslev har i Stedet for Mejeribestyrer A. Peder-

og f~
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sen , . dAJ'! +':-.+:--......1__
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Nu n
dtt sagde, de san, der var Engle_ søgere.
,
røgt ved vort Lande Grænse, maat.
It de Ban ogsan bagefter se det
De fire Fanger,
det (
danske Folk takke og Prise Gud del' i Gaar overførtes til Arresten
derfor og vise sig den Nllade vær_ i Thisted, kom fra Aarhus. Det og S
,
~d

du!·

·. .

-... .....-..

0.1

.

var fire Marinevægtere. der Og5.9a
har opholdt sig her i Byen og
skal have deres Dom her.

holdt, denne Gang sigtet fol' Tyveri af Cykler. Worms Sort Børs
Sag var endnu ikke færdigbe_
hnlJdJet. Det havde vist sig, at
han havde drevet en ret omfattende Handel, og under Undersø-

gelserne fik Politiet Mistanke om,
at han ogsaa skulde have handlet
med Cykler,
Ved den første Afhøring fortalte Worm. at han i 3 .1 Tilfælde i de sidBte Da!:" havde købt

Cykler af ubekendte Personer
paa Gaderne i Thisted. Cyklerne

navde han straks cfter solgt til
Folk HI samme Pris, som han huv-

Bødestraf 101' lille Brændetyveri.
Arbejdsmand Ejlif Nielsen og
Isolatør Karl Ove Nielsen, begge
Thisted, stod i Dag i Retten tiltalt
for Tyveri, idet de den 23. Maj fra
en Brænd~tabel ved Kapellet PI1
østre Kirkegaard havde stjaalet
,: 5 store BrændestYkker.
Sagen sluttede med, at Ejlif Niel.
spn tilbod at betale 10 Dagbøder :I.
] O Kr. og Ove Nielsen 10 Dagbøder
Il 6 Kr., ligesom de skal betale Sagens Omkostninger.

m
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Reprll'sentanh·nlg.
Som R('præsentnnt fol' Nr. Sundbv Andelsslagteri vallttes i Gaar
pau Fjerritslev Kro Gdr. Chr.HoJm.
DronninghoJm, KeUl'up.

de givet for CykJeme, Denne ForEjendomshundel.
klaring holdt imidlertid ikke. og
Poul Chri8tentlen. Villcrup. har
sluttelig gik Worm "til Biddet"! solgt
Hin Ejendom til Gartner Tb.
lIan erkend le sig Skyldig i T,vveri Nielsen, Bedsted, for 28,000 Kr.
af fire Cykler i Lobf·t ,<f de sid- .Art'al 11 Tdl', Byg dl. Bc~ætning
ste Par D8g~. Cyklerne, del' alJe mulfiJ)gt'l'. Owrtagl'l~l'n 1.'1' ~ket.
11 andl>h~n er ordlll't n d Luust 8ø.
var unflalU«>l. ha,'de han (a!:"(
I'l nflen. Bl'rlll.t4.'rl.
(o"kellig< S(t'<ler i Byt'n, IInnVir cyklet n(>d j Bypn )laa Cyk~
I L4.' j r ))88 l\l arI:<>.
JP.rnlJ og hal'd" .. trnks f'ftP!' ~1R1
I Eftl'l'middaJl øtarh'l' $1) Dt.'lt~\

dilm

tlJ (()rllkf'lJigl) Pf'J"IIOnf'r.

nis-

III h8\dl ikke Rpllr~t dlf'J". hvo)'

Sf! ri' fm XjtH·rillR'.

llul1dhor~

l)\ot
~nl'dj\l!'d Fn" til '101', Inol" dt'
kAI 1i~R't· i Lejr i oltt' 'OaR! rAA

I

.

ele Prisnil'(l!luet for.
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rnM end ol'dner det,

Fllld fol' Tiden ind.
~ber Prisfol'holdene
gets Eksl1Ol'll':u-eI'
,d nl1U1 kund ... have
"a'scntligt gunslj.

bliver i Tiden der_
get usikkert. Det
seme gIllIr ned.
Jee, hl'omaar eller
'talen er at der i
Aar skru finde en
, s8.'lledes at Pri-

,dbrugsproc! ukter

.ar ned til inden
HOjde

'l.a

med,

lor de

12
Pall Allrsd.1gcn for, al mnn fik
Bekræftelse
for , M 8 KlitmoUe)'·
.

flskel'e

\'lIr

blcvet Ofn~ rm' de

tYSke :'IlllleudlæglllllJ,rer, gll.1l!'t
ned med dcres Bnnde unde,· Fi·
skeri, afslorede!! I G:l:W p'Ja l~lit
motler Kirkegmll'(] i\lllldestenen
fOl' de 12 Klitmollel"fiskere, de)'

Gnnl'

til at

betale

Priser StorbetaJ~r

,ket

lanske Land'8-

og Løn-

iøvrigt op..

r. lindes Udtil al skaf~

r

o~

(J~!NU\

en Del fm Om('j!lI<ll\ deltog,

Gudstjenesten,

Sntte Livet t,l under deres Gel- I
lHng 1 FjOl" Sommer, Kun ine
.'lf Ligene el' l.omme! i Land oghvilel' PIU\ Khtmulte,· Kirkej!".'l1l.l"d,

Del'

indlededes

udtnlll' I'rll'Sh'l1 bl. a, Nu er VI
ijt'('ll tlIuu:.t li! dplI li. August, den
nlll\", dm' fOl' Srul nlanl\"<! af jer

mNi Salmen

udt', Dl't "'1' en Sorgens Dag for
jl'r. men det er OgsM en Minde-d!II{, Ihill I sel\' har den rette
Ind~tilhng, kan der komme Glæde og V ... lsignelae ud af, at I min.
(lP!; Jl'I"(>!' K'l're. ~1an kan lade
SOl'gl'n og Smerten tage Overhnnnd, Inde sig Rilla ud IIf Sorgen.
nW)1 dl't er forkert at lade SorKen hln'C ved at lamme, I :erel"
hed!;t ~Iindet om Jeres Drnle ved
nt nll)ejde fOl dem, I har tilbage,
Den '!t ore Bes0gelsestid.
:'lInn ~nng "Jel"usalem, din Aske
jl'g beskue I''', og "lUl tnlte For.
•

•

,

liggende, nt man gaur den Vej at
fOl"l'ykke \'ærdiforholdet mellem
Krone og Sterling, :;aaledes at
lo:ronens Værdi sæLle'! lavere end
de nu fastsatte t9 Kr. ~-1 Øre fol'
et Pd. Sterling _ en Kl'Onesrenknil,g vil jo betyde PrisstigninJ'
og er dedor i det lange Lob en I
tvivlsom Fordel ogsaa fOl' et Eks·
IJQI1.el'hverv,
men oJeblikkelig
Virkning vil det jo j hvert Fald
altid have.

,

I

At det el' lykkedes at bevare
Kursen 1!),:J4 nu, cr JO i hvert
Fuld en stor Fordel haade fOl"
Landbruget og fOl Lnndet som
JIplhed nu i Tiden, hvor vi staa)'
fm at skulle købe il1(l i Udlandet

mpllem

C"' langt slMre Heløb end vi
kan 1I~lge fOl, fordi vi skal h,,'wc

Udgif-

vorf'

være nif'/'-

den "llIukt )lyn.

folkningell i FIskerlejet og

'Hl""

v, u·...nI
ti! d... n (;ll~'(il', 110m \"'11'[>l" evigt.
~""

hh'" "'Hl bitter en Dag. ligelWm
dl.'lI !. Juni Vllr del for undre her.

tede h:irke "lin mllng.... som d ... n.
Ile kunde l'UIlIIlI\', til ... n Gud>ltjeneste, h \'ori en stOl" Dl'l af B~'.

faal', hl'ilket dog
de skal være de
Udl:rYkkelig Af. lllen ~l!ndestenen fortæller nu I
,
Igge san. meget Efb~"slæg1:en om de 12, der blev r
til deres hojere derudc ved de to 1I1ol'e Ulykker,
lndcn seh'c Irujtideligheden 1
in gor sig yderId g1eldende, at
.kud til Bacon
Pau 15 pCt.
f Canada dog
aaledes at den
• 2 Kr, 70 Øl"e
tisk talt som
erinotering I
oses for sand.
Iskud bortfal.
10Jd, og Stor-

sl\.mledcs i

, ..... - -"' .. " .....
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MFANGET ar det danske Er~t.atl\ingskrav overfor Tyskland er
iI,/tc Kjort 0l' endnu. øverst paa Listen vil dog ifl. lINatlonal·
tidellde« fOl'menllig Sktl\ CII. 1 Milliard Kroner, som udgør Værdien
IIf dej MUledel, Tyskerne stjlll fra den danske Forsvnrsmagt. Bertil
kOllIIIIet' cn. fi l\HlIlnrder »Værnemllgtskontoen •• Clearlngskonloens a l\lillinl'dt'l' heftet· den tyske Arbejdsbnnk for, men om de Al·
licrcdt' "i1llncl'l,clHlc dette, stanr endnu hen. I benægtende Fald maa
de :1l\JiII1Rl'dcl' indb"lIU i Erstatningskmnt, sont hermed er oppe paa.
!I Millillnler.
De sumlt'dc Skudi.'r udgør ca. 400 Millioner, men hvor stor en Del
nf di.s~e, Ty~kerne kan gøres ansv:ulig for, ,ides endnu ikke. EratainingN' nf Ile Skuder, Tyskerne har gjort danske Borgere, kommc\' Oglillll IlaU Listen.
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i D"nm~lk led volJdigr Metoder.
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~klll,lt vært '1 ~.t1, d. der h\ttktn t. UtrdJ>

-.

•

,.
,lu.

'O,

~

"

..r4."'oI,,,I.r.. L

"1. • 1 ,1<1
, '"II. Ir nl
."~

.,,,~~ ~,I,jj

h."

....
1r . . "I~

,

(

Værnemagerne.
1t11l~nlUt ltlrut Yib"'Il. d~1 "II'

u. el 'CIlla.!1 kr/HU hr. p,,"Il"·'"
.)'nr~ .U... ,I '_I1U~ kl .. ", tikJl"
.tnl' 0ll tJlldj/" T,II,I .. IL"
IIl'Weri, hyi!tf'l.i •• ('f1 ..

de Uule.

n

I

'J
Kendtl.. hflhJI" d~'
.Ir'IIf1nlør Thrttl VId

ht ....

,It.,

I

Udl,rd.e .r dl' under S_lien
"111 II .ndlede En trer'NIIIII heJdtr
IH. "ed .n.'ødelig' JnUi.lw 1'111"
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h~d. nlv om dcr er I,vel
Il. d•.
_ 1)1'011'"' "III:'" 1'. <1 ø r. II n,
orui"Blrc Love med r-rllUbllk (lu bQI!klll'l 17, Thllr~d, Iyldtot l.lnd.1t
de o\!tnnuker, dH hl. gjorl lig II cl .. 050 ,o\.r.
.kyldigc i tJtirborlr~o Forhold 1111der Be,æller.ell.
Parliformanll I Ve8lcrvll~
Thcul hil
I

,

0.l! dcrll1<ld SIIIJen, Samlundet,
alle lor 23 1/. MiH. Kr .• 1111In h',"
er atadill e" IrI M.nd, Ol/
hllr Krilllinll.ldonHI1~rCI1 ikke k''';''''
,Iækkc h.na frihed .Icn~ pu de IHlille nllld
R
en Beholdnin5f .1
Ollly~nln!ler, der lorelftll i ellen.
Til formund _ i Sled!'1 lor
Men ahllindeliRc Menncøkcr vil '"''''~ li"115I'n, d!'r t'l borh~J.t
.!lil/ellef hove Lov iii øl mene,
Arbejll'llIl1nd Svrnr}
der dog er oplYl1
I
I ri! Kunrer II'l'n·
S'gena karle B~handling,
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.erlBlIgodludi [I I g
I Vo,:lI Nu::1.
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I 1 ble\' flru Kri,
Fer ni en Maski",
I• T',I ReVI.or
'
skul Smortlr:sndclI bruges
rubel,
og del kali 0Rua se ud
firmlel har YlUrel inde i den aærUge .Smorelekllik-, der undt'r Be·
8wUc!scn var Iledvendig lor 111
BelllltlellCilll øglena
Erll bedslllwnd Iii ni konllltu med

Tinglyste Skøder.

Millionordrerne. AI RelJrWScnln.
liollliUdgilJerne call1oull crcde5, kun· I'" Je .., M"lIer,
Il
, IH
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kl lir ove, Melodellalyuky Karakler. I""
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dcrlngUll11r 100:00 Kr.
Hvil ell t"onel"ing.runod
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SIlldfæs1d Fællgsl:llgSkendel~.
Landsretten har sL.'ldfæstet dc\]
afsng te Fængsllllgskendelsc over
:i\IllllUfal1tlll'handler Gh1'. Sondel',
gmu'd, Thisted, der som bel~endl
nppellerede }(endelsen, del' gil, ud
jlM fUl'elobig Fængsling tilL
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paa.
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forh
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Septembel'.
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Forlænget Fængsling.
i'![nthias !loJnthiasen,
Aggel',
5hoj.
fremstilledes i Dag i Hette ll i Ve_
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-,r, .'
I,endelse forlænget eell MHrlll~cl,
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i Gronland.
Paa LOl'dng afsejler Grønland·
ske Handels Skib "Disko" ti!
Gl'onland. Om Bord paa Sid bet
vil være e.o. Thistedbo, S~'geplcj
el'ske Edna Kibsgaard, Datter af
Sygehusinspeklor
I{jbsgaard.
Fri" Kibsgnard, der er uddannet
og de sidste syv AaI' har ,rærel
ima Bispebjerg Hospital i Koben·
havn, sogte Stillingen fol' nogcn
~id siden Og blev valgt mellem
100 Ansogere, Hun regner selv
med at skulle være paa Gl'onland
i to Am"

"

ees•

H. 1<.

J. C.

r

om

-

.B.

'"3

lht

11)"1':

'J'hi s~rlb() s om SygeplejersIre

Ai

El e" td ei tetsm on to r e l'S

Mon
Rak)

n,n

K
i lÆ

w,n
"l
der

en,

m,.
d.
der

n"

SlOI

Læ
gel

F,
l

uhyggelige Oplevelse.

v.

J(t('~

J1f/
~dl

],'a llllt ('Il Pn n!>;cnninc, da dt,
fleJ'tlede!>; i et rensc! Mim'·
Olllmadc.

nu
do

N01'dlhy Stl'1l11lfo\'synings l\hm
lUl'CI' VHI' i I'idflle Uge ucll' fol' ell
uhY.lOt('lig Opl('vels<" som de I;('nt
g/I'IllIllC'l', Ill'l ('J' tidlig{'!\' IlH'\'l1t,
/1\'j/JWI1
SJmdl' i\li[Wfljllwllgninger/H' hHr fl'l'\'ocOl 111\;l "1'HlI!4fOl'-

J Jam1)ol'g,
nn
\'111' f;\'l'lligp, rik

'vd

lllaJorllln1'll!'!

A 1'-

HI)rU'l1g11ilIRP!'!H'
M""I,,,,.. ,,,,, '1';\1 .. ,1")",, ':1

rIk

•

IHI

i

,. ,

.... _ __

re,

me
l

kjær, Il. B.

~ed 8t skulle være paa Grønland
i to A.u·.

EJek trici tetsrnon tøre,'s

lum;

rsen.
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ubyggelige Oplevelse.

Fandt en Pansermine, da de
færdedes i et renset Minelnsen, V,
om made.
l\ordthy Strømforsynings Monkelsen.
tører nlr i sidste Uge ude for en
o.
uhyggelig Oplevelse, som de sent
glemmer. Det er tidligel'c nævnt,
)efrygtes
hvilken Skade ,\1inesprængnin_
det 115 gerne hllr forvodlt paa Transfor_
Gosch matortaamet i Hamborg.
Da
krævr;t
Ia..irt Ar- Sprængningerne var færdige, fik
Fabrik- )Jontørerne TiJladelse til at gaa
ind paa Omraadet. Da de var
færdige med Heparationen, der
varede en halv Dag, syntes en af
)1ontørerne pludselig,. at han

I

ik,

traadte paa noget haardt, Han
saa ti! sin Forfærdelse en Mine
stikke frem fra Græsset. Stedet
var blevet betraadt flere Gange,
men der var Tale om en Panser-

hine, der fordrer et betydeligt
Tryk, inden den eksploderer, Mekanismen kunde imidlertid Jlave
været i Uorden. I hvert Fald
trak ~fontørerne Vejret lettere
•
da de var sluppet heldigt gennem
det "rensede" Omraade.
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Arbejdsmand fr-..t SnOOHted
anllOJdt for 'l~""ftrj af :)00 Kr.

Politiet

111fHl'l'><1 imhoJdt Lørdl~'" Aft(>n l'n ynKr(~ ArhPjd!;mand
fra c:.;Jledl:l{(·ri. Han I5hrh',d(.s for at
j

vig. 63 Aar.
J l

I30elsmand Pc
Mti Tandla'jl
Thi"W , c.-t A
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dlemmer, V;II
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J
en
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l Over 100 Fanger
•

J

Arr-esterne
i Thisted.

modtag!!r ,jo fænll"~lcde Pokker med
Vasketøj, og 11\'C" Ijnrtcnde DUK blld~.
der, Læses kl'n de" ogsao, H \-~r lif d~

fængslede four Cen Dog om U!{Cn, fo r_
trins"j.'! FllgJit1e!"ulur, medens de,· Ik·
ke e r Tale om Ilt læRe Dug- cJI ..,,· Uge_
blade.

I

3t(!d i sin TilJe sngdu
~rllget Jkke skulde pnll
en for dels SrilUul!"
NM, det IUH'de vi dn De Il "j rlrl"r I (ler, 1:","1" .ArrL'St bygikke r(!gnet med, men "jng Ol( 65 , l'lIngeJ ejrlln ved FaRrUjr"" sk,.,l ikk(! 'ærc Afl<Un,ngatcJr.
ana lIlange. del' hel·
tortvej. _ V"rholdcne for dem e r
H~-or lang Tid denne An-eHtn.Ideling
, og SIHI gik det dem
taaletigr.
skaJ b(!.';t.'i.n ,ed mlln ikke, m(!n ilian
dedes, og med den
Thisted er d~n Bl' i Amtet. der har
har bo'still Brændsel lit Vinl<l' Det
'rne (ager, skal der
flut fænKe/ede, ,'ig1et efter det nye
findes I Lejren saal'el Centl'nlvarn,p
modighed til at 10Stl'llffe/o"atillæ.., Henimod 100 Kvm- som Kakkelo\"l,e Strnifene, h\ Otur
tor som Christmas
der ogi\lru"d ~Jdder i Øjeblikket fængsman venter de fleste afsa.gt midt ,
Vi er /li/e under
let h(!r i Bren, dels I Arresten paa
denne i\!allned, "kai ikke aCsone~ ,
.nske Vist i en no- Store Torv og de/s i Arres tB.fd(!]ingen,
Lejren, idet man er II f de n Formenin~ .
der
ligg.r
paa
f"anrtofh·ej.
Afdelinodelse. han brugat den ikke - som den e r - kan bJ ge"
hor"r
unde/"
sta!(!ns
Fængs"lsvæ'e Ord, men klart
beholdes som Afsoningslejr. !llange 1\[
sen
og
el"
underkastet
akkurat
de
ruget maatte prode fængsled(! vil til si n Tid bli\', "endt
'Ide eJler8 kUllne 'samm(! Bestemmelser $om i ~Hoved
til Ml\!ogelkjæru-Lejren og u ndre leJ"nc, selvom mDn
arresten", Hvorledes er nu Forholdene
re, medens de, der faar d(! lang"a rij;((!
'skYdende Del af for d(! mange fængslede, hWjl'af de fleStraffe, s (!ndcs \il Stals[æng.,ll'l"I\'-',
~"jemmemarkedet ste snart hal' nsiddet" i 3 Mdl', der
- -en havde denne /lU venter t/(!reg Dom? Er Opholdet
Ovenstaaendc "il bel"i~(!. rI! de
Illlcm fJ'ivj/li g
saa s /emt, ,QOIl1 mil!] f,," vL.se Sider
fængslede, der har forbrudt sig, len'r
saa, del' havde hnl' villet gOI'(! det tiJ. ('llel' Iworlcdes?
18~PPIlI'Ht tilbn- j~n SamtIlIe med A"rc~tfol'VIl!'CI' Mug- unde,· taa]t'lige VJlknur, se lvom dt' 1'1'
bentl'et Frih(!ucn
Ti den f alde" d\' !l\
DII/{, KrIgen
/lUSSC/l ng /'c!!el'"" nr Ar"esthu~lIfdc_
llatwl'ligvis alle mcget la ng, 111":1(1 !ler
/ingen, Ol'crltcljcllt Cn~persen, f!"l\""l'
Ikke Cl' underligt, llWn Forholdl'n<, ~I'
væJ'et bl'/wd_
SI'llret.
allig\'l"c! s tludan, :,t j In-crt 1<'ald .1."
I' Landbl'ugH
M

h
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dej" har være t i d et ty~kc Politis Tjl'ne"t", og \·H.'re-t dctte~ Hallndl,lIll-:ert.',
lilaH

fole gig hensat

til l't P,u'tldig,

naaJ' de ~ ammclllign\'r F"rholdenl'

\''1'-

l\ \',
BYi
tiRI

rf't I' lldllU h"jl'rt, OJ1JI!' 111('</ FunJf"lln_

tIl IJ"I, ""rnUK li!I,
lig m",j

r,,·

1"IIIlj.WTlh'

i,l,h'l I11'-

k , ,II " ,

I Itlml l .!rnnl.' Tit!,
hV"f RO!f'!! 11'lul"r
IIh;11(/!-"( fl'u f'll
hlall JiillJllIf'!.
Ilirul!'1l k, II ,'n "
''1'

"
h,

I)ud:olfald" 1<'ru

I{ich!!'!",
IhJJ~tdm), 1'1' død 11:\:1 , \ll1t."R.\'Rt'
hn~l't i lIoll'lt"lll'p, 'lItH lin \!l" _ _
J)111ll1llC']"

<Il

Tra
A ll~
h·

,J,l;

1'''''" o.,
lJI Be-

, dL'l VIII' jo
.f dercs Fæ-

Vll~l'et.~-Laodsforml1Ud fol' de (lanske Husmodcrforeningel' fr!.\. 1931
og VIU' Formand for NordemlUl1S-

Dct \lur
dem. (11)1" for
SQl'l f'JæHk
Og del' kMl
Ig. del' "nr

Opgives
Sammenslutninl!en
mcUcnlSociaJdemokmter og Hom'
mnngf,er Efter hvad B, T. med-

01'\1

1:\"

moderforhund H}37--.~9,

Rc~ten

I heller jJl'
t, ud o,'er

o

er Funger n( lindre Arter. lait

der ~~lIlcdcll 86 rll'nK~lcdc a( dem,
lit dct ",kai
mel!'cn Forhlndcl!!E'
der hØr hnft for
e for
mctl 13esa,Ul'llIcllm ll ll'lUJl
....anrlottldl'cn Cl' t1llltrrekkeHIC &,ik: der stnlll' ri!l milli Plgll'(Iud, og deBlulcn gILlIr 12
J' der Ikke
, ur\'IL~J.mct mcU Ma.okjnpJlltoDrngo
nCr
:I, men det Icr og l{nrnblnor, Vngt D"gnc.~ rulldt
l
e TendellDI!Budcn ~r' der Vngt lwlc oognc
'Tlcst Jl/~1Irundt 'IiI1rn~ 1'11 Vugtol'ljcnt til I~on
e over
Irol, Ilgesolll Arrestfol'\-/l]'('!'tlll ogOvcrlJeljt'n t Cnfll'lll'lI Cn forctnger ullllmcJ\ltc
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Ilouedol'DCllog VOgllCt nUldl. Jr rlJul(se IS\-u.'lIeJlC
slllldllnL
Ol stort Ekstm{lI'

,

fol' uL
.ll'IIH lid
Hfet Big
li"

fra 110m

bedste
1 havde
utmJt.
uHe sikuelscr
Freds-

hal' Forhandlmgerne om
SUn1suobeJde mellem S oclllldemokrater ogKommunist.er ikke brugt
deler

IOn, hvortil kornml'r <'n Dame,
hjæt/)(tr IH med l\!udservcrlngcll

noget Result.al, og det s er ud Lil,
at. den pU<"ltænkl.e Snmmenslul·
ning helt man opgivesS tødt. pan en Mine ved Blokhus

under Badning og dræbt. Ved PiI'upshvarre, 2 km Nord fOl" Blokhus, el' den 24-aarige Bogholder
Kuud Thomsen, Aalborg, dræbt
under Baclning, lIan er under
B~\dnlJ1gen stødt pau en mindrc
1\fmc eJler el andet Spr::englegcme, som el' eksploderet. Hnns Lig
VHI frygteligt lemlæstet.

Skattefrit.agelse for Soldaterne'! Det Raad, der repnesenlerc
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An'l'sthulIAJd cJlIlfj:cn er Ikrel
.II,"""'. "" "y,."n.' ,kk' kM l'orsvarsmmi.tenet hvori der '
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,'":,(."'T... II"",,,.
kn use r Ja pa n
el forta_'

~illulik.
il bll~e

jl

01'0, der
frlljel Iii
'et III \lor Ctonlr.1
1uks dlr;gerer 1'0
ed, h\lls der
her. Muk/nerne
. . ,
•
81'nde, b\lor dl'
W sh/nglon. En amerikansk
fur ny Tut. VI
II
tG
U8 Tomgangen. BombemUkine nedkaslede
Uf
Maskine I Hol- den førsle A/(lmbOmbe o\ler Ja
?Org, og i SI8 pan. Den har kfafUgere Virkning
,lære her I Løbet eod 20,000 Tons Sprængstof og
i)en lo~ale PI,Y\le . bre\l nedkaste I O\ler el japansk
al Blllelpr sen,
.
mer fur Rabal Hærslollepunk p88 HlrOShrmø./
Bomben hør over 2000 Gønge
IIIsa8 ikke Tale sførre Bksplosfonsktølt end den
iu1eflyvning?
saakaldle .slore Smæk bombe-,
kommet kun, der hidlfl hLU værel den krafJigs le
Bombe i Verden. Me() denne
priser regner
Bombe haf vi, udlaler Præsidenl
Idlaksl pr. Tur Truman, forøgel \lore væbnede
tllus 50 Kr. i Styrkers Øde!æggelseskra[l pa8
19heden btiver
led iii Køben. revolutionær Masete.
.
linie 230 Km.
Præsidenten oplyser Videre, al
NIELS BOHR
1
Plyvning, og der hsr været eksperimenleret 2 /,
alls8s kunne Aar med Atombomberne, og Ar· undersøgte hans Laboratorium
da den lager bejdel i Laboratorierne har værel uden dog al finde noget. Niels
Bohr selv var forinden sluppet iii
oulleet enSelskab
Tur i for bun d'
e me ds' are P arer. Det
pro persona. drejede sig om el Kapløb med Sverrig, og han kom iii Amerika ,
Irantere disse Tysidaods Opfindere og Kemikere, bvor han fortsatte sine vldenska.
enkes, al der og der er ofrel 2000 MilL Dollars belige Undersøgelser, sotn danner
~ufl~arlselsk8~ paa Forsøgene. Med disse Bom~ Grundlaget lor den nye Produk~
~ shlles Krav
bet kan man fuldkowmen ede- tion.
løvrigt venter RIan, at Udnyt~
. nok iii Ma- lægge alle japanske Anlæg og
hele Japans Bvne til al føre Krig. leise n af Atomenergien vil fsa en
l i de sidste
Krigsminisler Slim so n oplyser, mægtig Betydning i PrOdUktions.
Flyvere her~ al den danske Professor Niels livet. Bt enkelt Atomspaltnings_
!begynder vi
antæg vil kunne forsyne hele
)iloter. Men Bohr bar bidraget væsentlig I iii
med Lys og Kraft
Do k af Ply- Konslruklionea øf del nye Vsa- Danmark
gerne Ijene ben. Tyskerne kom pas Sporet drive alle Pabriker, Tog og Spor~
ærre bliver af, at Niels Bohr foretog nogle v~~ne. og Driften VII være langt
fBnikere, og Eksperimenter, og de besatte og billigere end med Olie og Kul.
r unge Men-

I""c

Fantatistisk nyt Ødelæg~elsesvaaben taget
i Brug af Amerikanerne

0

l

e at kunRe
har anden Uddannelse end Præli·
rrne?
minæreksamen. Delle har aldeles
•
inge.o !3etydning, hævder Hr, Sltrwam, Idet del alene kommer an
lJdlngsplads aa de Evner som an nen nem

jeg kan torsi~re ham om, Ilt del
brede Belolkmngilllags Interesser i
alle ~enseender,. agSS8 de skole.
mæsslge, har mlf Hjerte fuldt og
udelt leo vf!.tLIlI 0..."",. ...1
.;... R_'~_:--''-'''''-_

·

Thisted, fylder Tirsdag den 14. ds . 60 vogn
Aer.
Krigf

Nok eD Tyskerh.aDdlanger.
Til Thisted Arrest er fra Nørre·

sundby overført den IidJigere lyske
Vagtmand Iver Arenberl Jensen,

geler
Yans
Di,
sle F
la.
Benz

der stammer fra Hjørringe~nen.
Hall har gjort Tjeneste ved
De
FJiegerhorst i Dragsbæk.
Dermed er man i Thist ed oppe sig,

LEO

SARWA~

en Pyldepen pas SlrækniRgen Politlslali

'remt Pennen er fundet, bedes den alle

kommende Torsdag Atle n. Da jeg ønske
fn Duoer, bede s vedkommende henven{
eller 14 - t8. Ind lin acl Porlen III h"J

~ike"

i
meget
rbeide
•
e sIge
nogen
' synes
~ med,
imod.
ands

rll

lor Ti\(
cykler
vogne
paa et Antal af 225 Arrestanter komm
siden Befrielsen. En stor Del er og SC

dog igen løsladte, og i Øjeblikke!
sidder i Thisted og Pjerritslev iall Større
ikke
ca. 125 Personer fængslet
dog,

En

til Tbisted

en v
Kørse

Byraad.
Me
Vi bar modtagel dette Indlæg:
Lastv
Paa Grundlag af Protestmødet
paa østre Skole Predag d, 3. dS,
ri a.,.

.~iClt.ø

fn.nrt

~t,::t.mn·" IL-

lel Jensen o~ J"'" kan 10I811Ut: 11:'11'. VIII.' IH I alt Pald
om SkolevæsenetIl m I n. OverbevllnlOQ; Ikke er til lat,
ted. Del man je~! for el Byraadømandal.
Derimod klin jeg
Med Tak for Optagelsen,
. al han fuldslænMarius J ø r Il e n a e n.

I,

mine Udtalelser.

e udtrykkelig,. al

al en Centlshs eolen er den bed Ile
r detlerst og Irem
er del pædagogisk

Mindestenen i Klitmøller •

Oribeode Alslørio~s.
høltidelighed
pas KirkeR'88rdeo.
ene. At Ordning~n
Mindestenen .for de 12 forulYk_
)il1igere skulde JO
ingere. jeg sllg~e kede Klitmøllerhsker.e blev i Søn_
ig al jeg aldrig dags afslørel p.aa KlltmøUer Kirke_
r;o Ordning, som gaard efter en gribende Gudstjenesle
er,kolen8 Forhold, i Kirken Her talte først Sogne_
jede ret udførIigi, præ~len, Pastor Skylle aR: derell!:1
Ile, al en Samling Formanden for Dansk. Sømands_
;kole m lalle være mission, Pastor W. M. Larsen,
, Sagen er asben- Aalborg, der begge. dvælede Ved
nsen er blevet saa den tunge Sorg, d~r Sidste Sommer
tillader mig al ramle fiskerlejet.
Efter Gudsljene~ten foretog Pa_
!:nd han,
glemt, hvad je/l slor Larsen Alslønngen al Minde_
Mødet. Jeg kan stenen, i hvilken de 12 fiskeres
Herr jensen, al Navr.e er indhugget. Kun lire al
velbegrundede dem kom i Land, saa de kunde
Skyld i men siedes iii Hvile i Hje~metli jord.
Pastor Larsen talte gribende om
de gode Mænd, der salle Livet til
under Arbejdet for de,es Hjem
og deres Land. Nu skulde Mindes·
mærket ni sene Tider fortælle
kommende Slægter om dem.
Efter at Dækket var laldet, læste
Pulor Larsen langsomt de 12
gIk ned
Navne, mens forsamlingen var
stærkt grebet, og ikke mange øjne
var tørre,
og del sank
Klitmøller Fiskeriforenings Porkarl Tid paa 13\ mand, Jens Konge, udtalte Ønsket
rager om, al Mindesmærket maaUe kunne
minde Polk om, al de skal give
Agt paa Tiden, idet der kommtr
en Dag, da der Ikke mere er Tid.
Fiskeskipper Brejnrod, Esbjerg,
der er Broder til And. Andersenl
og desuden Enke, taHede paa de Elh:rladtes
Nielsen sure!. Vegne lor den Hjælp og Trølt,
der er vist dem, og han lakkede
[Joget besk a- specielt Peter Munk Madstn, der
ombordværende udlerle det store Arbejde \ed IndDe saarede ind· samlingen. Pastor Larsen sluuede
al med en Bøn, idet han IYlle
GUdi Velsignelse over Mindutenen.
Dtre.her sang man. Klokken ,Iur-,

"t.

Kaptaln Ct.u- Fugle.kydnlng I Hurup.
Han var under
Hurup Salon- og RiffelskylteforeoiBl
al de mest ufor. afboldt Søndag Fuglettkydnina- paa Ha·
i den illegale rup Svsmmebass;n med føltetnde Rem-

t.ater:
Puglekonge (Bryitpladeø): Reinb. Laf·

v

Æl1dji!.ssr a,

18

Skud.

øndergsde
d.
Parcelvel.

Tysk Minør dræbt
i Klitmøller .

Indrup, ved

rdoing med
æmleskyden største
Idl i Hurup.
'n gav føl-

P.
29 P.
Z1 P.

l P.

P.
26 P.
d 25 P.
25 P.
æs P.
B5 P.
24 P.

Onsdag den 8. August vies 1 Set.
Thomas Kirke i Købellhavn t Prk. Evelyn
Rasmussen (D. af Hovmester V. RasmU8sen, Kbhvn.) til Student Svend Klosier (S. af S\agterm. Jens t<loster,
Thisted)..

1. Ber
2. Re~

til '

3. Val
Gd
itjl
4 Ve

,ru
S~

SI

K

SI

K
en S· Mine eksploderede. Han var og Jordefærd. Tak for de mange SygeJ,
besøg og de talrige Kranse og Blomsammen med fire andre ved at ster. Tak allesammen \
1ft' 5. E
afmontere Mim'n. En af de andre
AI
Anna og Edel Christensen.
blev 1i\'8larligt uaret og tre lettere Marie og Peder Christensen.
"Ol
sasret. De lørtes alle i falcks
Ambulancer til Thisted Sygehus.

N

\'edlølende lhælldehav;;;rpapirer I
H. t. Lov om ekstraordinær for·
I Altes ved 20·Tiden drog et mueopgørehe m. v. 1945 lus køb
temmelig haardt UVf'jr med Lyn udleveret pau Kommunekontoret.
Skemaet kan tilbageleveres i
og Torden hen over Thy. Uvejret

Lyn, Torden og Regnskyl.

ledsagedes al et voldsomt Regnskyl, der mange Steder Iremkaldte
Oversvømmelser.
Mærkeligt nok sy"eB Uvejret ikke
at have anrettet større Skader. Der
har ingen Lynbrande lundet Sted.
I Thisted rykkede falck ud lor at
pumpe Vandet ud al Mekaniker
Sv. Jørgensens Kælder i Strand-

der været
d. nogle
boran har
odspæHer,
" I der be$ Øre lor
~ aa tillørt gade.
er solgtes
le Kuttere
..,Mette·,

rngst der-

an: ....... ur"

.....

Pire aDdre blev saoret og
indlagt paa Snehuset.
Vor bjerteligste Hilsen o~ Tak,
En tysk Minør bh.. v i Formiddag for al venlig Deltagelse ved vor kære
Syd tor Klitm011er dræbt ved, al Mand og Fader Chr. ChriBtenser.s Død

I

~

U I U LU LI • "

af

udlyldl Stand til Kommunebogholder Chr. Nielsen, hver Mandlllg.
Onsdag og fredag tra KJ. 10-12,30.
Med Anmeldelsen skal tølg e
Værdipapirerne til Alstempling.
Købekort ikal forevises som Legi·
timation.
Sidste Anmelseslri,t er 31. Okl.
1945.
for Overskridelse 81 Fristen kan
der al finansministeren ikendes
den anmeldelsespligtige .n Bøde
ps. indtil 25 pCt. al Ellekternes
Værdi.
Ligningskommissionen I Thisted,
d. 6. August 1945.
-

=

\I~ndigl I Pior aplkl som Leder .crThThii"""""J","""~-f"'~7.----.,------~

at lu Nn tatlon. Han lidorde lilt burtlgt
MInisieren ucUalte videre bl. I.,
Rigs- kendt 1IOQI eD dygtig Dit meget el.kvær- at. der .endnu Ikke kan skaltes
•
BildE\( hl mere end den livsnød·
;;lIg Embedsmand.
d'
y~n tgt
• l . M an b
at
d'
fu R8~v.ter til en Del Cykledltk,

."t- :En Fiskerprotest.

e unll- I

K.· ••

"beo,

Qummlsl""ler m. m.

.

lu St.15b1
bets ell( r •
om Ændt"

_ tiaT
sklnerne?
_ Der

lem Allr
AmmuDitioøeD i Havel er
saa
I Arte.. I
(
larlir
for
Fiskeriet.
hjemme,
olkning
Kl. 20: Paleeteatfe!: .Vesten. Oroll- med nogl,
andtes
Planen om al sejle en Del al nlng-, amerikanik Film med Marlene il!lvrigt 'f
e For- Tyskernes Ammunition ud i Vester- Dietrich.
vere. H
et .Ior-' havet og sænke del, vækker ikke Kl. 20: Royalletlotret: .Stake Skæb- 8000 Kr.
skulde Fiskernes Bilald. Bestyrelsen for net·, svenak Film med Vera UndloB. det al slt
Centralforeningen al Piskerilore- Snedsled Bio Kl20,15: .Den malke- her er e
odigt at ninger i TbislE't1 Arni holdt i Ler- rede Mesterlyv·.
nesker.
It give dags Mede i Thisted, bvor man
-ti
Vægt?' vedtog al protestere, idel man ger KarloHeltynrier i VaDI.
paabeg
ne skal ~ opmærksom paa, at der ikke er
-O
Odr.
Jens
Cbristensen,
Vang,
et Sted j Vesterhavet, hvor Piskerne
ve, og ikke kommer med deres Garn, der har i den senere Tid bemærket,
Ani
Ded AI· let kan fsa fal i de udkastede at der bliver rykket Kartoner og
Roer op pas hans Marker, og Sagen ved T
er der Granaler.
hejere
Endvidere vedtoges det al an- er meldt til Kriminalpolitiet. Da ()
det sker i Nærbeden al de tyske 8gS0
OomS- mode Myndighederne Om TillaD i et delse til al lade Kvartermesler Flygtninges Lejr, kan der næppe lor to
Larsen, Tbisted, Ijerne de farlige være Tvivl om, at det er Plygt- Heobli
Befonminer, der udelukker Piskeri ningene, der fouragerer pas egen borge slore i Havstokken langs Tbykysten fra Hund. Bevogtningen synes ikke Udreg
at være videre effektiv.
g Dik- Lodbjerg iii Agger.
er ik
mæss
dømmer
bvorl
msstemStatst
Ønsker
b.l
demoMen ingen Privatbiler
Til København pas en Time
r efter
ved der
kommer i uang.
for 36 Kr.
Ide det
Handelsminister Pibiger udtalte
Formanden lor Dansk MotorI el Radioforedrag i Aftes bl. a.: (lyver-URinn, Overassistent A. T.
eostre,: l de forløbne Muneder elter O h r t, er for Tiden pas Rejse
emokra- Befrielsen er der tilført Landet rundt i Landet for al organisere flere
det er visse Kvanta Benzin, hvormed vi Tellningen af Aktier til del nye lade
art. Det i beskedent Omlang har kunnet Luftt!;xa-Selskab, der skal bave en oog
rbindrer forsyne Læger, Dyrll!eger. Syge- Aktiekapital al Z MiII. Kr. Søndag gen
s ulor- plejersker, Redningskorps, Brand- vir Hr. Ohrt sammen med en pi
Domme, væsnet, Politiet, Hær og Plaade Ledsager I Tbisted, hvor biD
IDe mod m. v. Vi bar herudover 0plamlet blvde en Sammenkomst IDeel
!etter en en Benzinbeholdning, lillelom vi Tblsted Plyvrklubl Bell,. ellt.
if,
før bar Udsigt til j de kommende Hin redeø:lorde bel' lor Plene.
Ir,

Benzin-Rationeringen
lempes.

Faar Thisted
Luftlandingsplads ?

••

lJ"r UtlL "grUlltll'tl

snart Ilden
Olesen havde
~d

ret slemt
jOlesen havde
~ og Ansigtet

er og Roer
n.
Christensen,
til Kriminal-

stjaaletKarhans Mark.
kket op med
Ikke har haft
et. Meget t ytyske Flygtg, som har
ods B('vogt-

Iver større
ir.
~t!t normnic.

.l"l.rU"JUtl. uet er

1'Ift'ningcn, at. Børnene, hvoraf der
er indkvllrteret 36, skal komme her-

til Lørdag Aften og indkvarteres
og igen afrejse Mandag.
Tysk Brandmand oVeI'ført

til Thisted.
Fra Anesten i Nr. Sundby er
til Thisted overført Ivan A. Jensen, der har fungeret som tysk
Brandmand hel' paa Egnen.
Tyveri af 150 Radiorør fra Sektion
Nordvest.

Fra Sektion Nordvest har Kriminalpolit.iet mOdtaget Anmeldelse
om, at der er blevet stjaalet ikke
mindre end 150 Radiorør.
'rordcnvcjr og slærk Nedbor
j Aftes.
1 AneR trak det op til Tordenvejr OVl'l' Thy, og ved 20-Tiden b~
gyndtc det nt lyne og Tcn·dcnbra.!tcle rullerl(', En OvergallK \'ur dl't
l'et hnurdt Vejr aamtidig mcd, al
Regllen ./lkylh'dc ned, I Thilltt'c1
mallltl'M fIlUdt'dl'lI 25 mm NNlbor.
D('}' RY1H'M ikke at VIl'H' Mkt't SkIl-

(feTnlea ro.-Kug. Stim

dag vil kunne gives en
Elektricitetstildeling p:
pr. Husstand +2 Kwl
son indenfor HusstaI:
samme Tildeling som f(
Og'SM for Gassens Ve
de vilde det være meg
ligl, om man snarest
hoje de overordentligt
Rationer, men hidtil hB
tionen ikke tilladt en s,
hOJelse. Vi haaber me~
man i nær }""'remtid
lidt pan de strenge
ringsregler.

\.
,
•
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.'H

, l'll

(Ol'.

Skn
nll\ll

af

Nægter al lun l:' vR-rd
Stikla'r.
D,-bd,Lhl ..\ndcr~n forkIMl'l" ,
ILI hnn kun hnl /dort 'I'JcnM'(c
SOIl1 Tolk for dt't t,-~ke Politi
i 'fhi.'Ilcd.
p{'tr!" D.dxluhJ Andl'n;('II, Vi I)(II'~, dl'f
lIok r dl't ~ldMC

,d

h?'"

AilI" ((II' l{npI1Ulalimll'n HIl" Gl'"
slafX'!I farhg~tl' ;\fllnd j Thisted
Oll som nnholdtl.'~ hl'r kort l·(ter
1'lIpilulationl.'ll. 11111" "ll'loet frem:;lllJet Vl.'tI netlen I Vihorg eftc)"
nt "a're trlbn,lfl.'gnl!t fm de nl!,
cled(! Myndigheder
Hnn {o)"klarroe, at. han hnvdl'
va.ret l Thisted i lo ;\hl.,medcr
hvor han vur Tolk \·t!fl Polilltjc·
Iwstcn og Feltgendllrmel"iet. Der
val en Knmmcl"UL, der slJUrglc
mig, om Jeg htIVdc Lyst tIl at vare med, og Jl.'g sagde Ja! Jeg
gjorde det. eft('r ut der to Gange
hllvde været forsagt. Attentater
mod mIg, ligesom Je~ blev t.ruet
med Doden , de iIIegIlle Binde.
IIan nægted(! at have været
med bl Ha:tziner og til Afhonn·
gel i Thisted og paa:;tod kun Ilt
have fungeret Bom Tolk. Efte" ell
Jcmbanesnbotnge i Thisted havde han været nede pna Jel1lbanc·
stationen, hvor hfln talte mcd
Stntionsforstandcren, del' fork larede, at Togforeren vnr blcvet
holdt op, og ~a gik VI op og (orklarede det til det lyflke Pohtl.
Anderoen forklarede videre, nt
han havde afgivet fire~temningR1>Cletninger og hnvde tysk Vaa·
benlilllldelse stiml Vnnben. lian
indrømmede nt være Nazist, men
nægtede at have baarot Uruform
I Thisted. Hipo-Korpset. vilde han
IkkE! vedkende sig al være Med·
lem af, derimod Med l ~m af E,T"
idet vi Ikke havde Rel til at forelage Anholdeisel.
Dybdahl fængtdedt's slu ttelig
\>'

fOl

to Maaneder.

Pj.rrllllev Sogn.raad
har holdt Møde-.
Mtnlrrterlet rneddelte Approba.
tlon pia
fra Ralmus
til

\'nr
"g

en
deno
hg,
tv

,,,1

!"l're
mll n
\·j'lcr

N
svrer
tidss
den
Krav
('fler
omCo
sium.
pau e
der j
Gylll
I Str I
den }I.
have
lere e
det h

Nan

ser, al
siden
bakke
med J
se ml'
200,000
pan 0k
sen D
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sæl h('1I
har

fin
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Immission,
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"Morder.

Ef den (!one... te o,'crlen.'llde af de
fem Mænd,
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deltog'
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Mordet.

S01l1J/cin, som det
l ed
IlJmlll1;>/,,.lI'Ul)S Arhcjde ej'
J,rkkl'rlc.'l IIi Pdllgdhf> i en FmJge~
/r'jl' i NOI'c1lyskl,lItfl, €J',{lpn enesLl'
'rr rJf' fl'm, ~tJ/n deHns.,r, J, .;\Jq~'c'e(,
TY,'Ikert'fl

dt'/' l! llf/lJU 1'1'

i Lin', npt
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"I rkll /rll,1' ,/Sf'h/iferKnljJ/I(''', dr!'
('fil'}' Onlrl' flll d,,1 tY.'!lw Sildwl'_
h( ri JJ(J/jtj [1J1'f1r{'rlf' "Iol'dctL ])p
kuldl hl·/lt,· I\:/j .'lllnk iii Kn~
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jkke, Af dl." fem i MordhilelI ":U' ais
de" den !l, Mtl) kun Cf?n i Live. bol'
nemlig Sijl!nlein. ,'''Clgnel' bJH,Y Gu
T
dræbt dell 19, Sr~t.Cll1bel' f ~f'.tor
:lilJl
unde]' AI'I'{'~tatlOn af ro1itJue~
og
t.kll t !:', Hof oml\Olll i SIlCllhuset 111[;:1
R AF-Homll:1l'del1Wll! pt, '] T,'1118('11 Slll~
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4200 Kr. Blik·
1150 Kr.
Søn 836

Korøleldt •
..ed

Møbius dømt.
4 Aars flDDlsel for hods.orreder) oe Tyveri.
Landmand Kurl M ø b I u s, Søn
Job', Møbluø, Torp ved Thlblev eUer KapUurallonen
I Orenla, o~ her fik
øln Dom. Møb lus. der
kom 16 1/ . Aer
rejste I 1939
nd, og lorklarede I
fo rmulel var, al ban
aln
Han
og var bl. a.
'.r Krigen og
li n p"dee~n .
som OverI Hamborg,
bln blev gll! med en lysk
ban va r da efter sin
Ivang.lndøkrevet
polkety.ker. Han blev udog rejste 5U Ul Danmark,
han arbejdede flere Steder
aom Vaglmaod ved lyske Flyvepl.dser o. I., ald't I Bbelloll og
Tlnlrup, hvor b.n avancerede til
Kvartermester. Den 6. Mal, a UIII lige eller Kapitulationen, flerhan lor 3- 4000 Kr. M.bler
andre Bllekter In Tyskern es
Idet han fo rklarer, at
gav barn Lov 111
som erstat ning

,'e'

L.lmllo rdS ·
BeselllRg s ,
bavde 'ev ,

AR ANI

• Træffet mellem Kl . 9 ·13 OK H - I H.

udal' III førsl komme nde Tlndull. MorKen.
LEO aARWAN l, Hulel .A.lborK"·
I!Rdelae enlkel Ikke.
-.1

u"'n
nU.i'li'll f. p til . ..U'V"IUtllYl~<I
K le ltf.' Inl S .
• •:.... ·"....... " ......... '~.'" ulLI. •••-.u,,, ....
vi If.lv
, he
LI .d
"'RI ... :1 blf.ven 'nRI~bf.1 n"\lI!.{ hit lili Rf.1 hl
'u d~;I~I\Vplll!.l Kap\ll\ dernt <I~Lf.1 Dyr 10f !I Øle f
Vllr
ffif.gel om TYli~
" t lltl 11\ ~ tI B 'h
t Ollo\<ltnf. og 10<1 <ltm brendf. mtnl
,
om, hvad
l,elliU
1
..IKHjtm
.
, mtn lom' I ,
\lI.tr~ It" d <I
n "" VI t "avf. ,d, bltf. man
1I1~, Hvil vi heller li~~ ~I OIf.IOa Llb~"lillm~ e. tr bhvu udbylIf.\. hnf. købt d~1 \01 ou,io"
Ol nORet, RU, vi de
01f.11(tf.r hlndlf. d n II.IVU Pllhf.d III al PIIlel
ModltlmbbtvRgellf. n timme Vf.l. vlklin f. ~nktllL: Mf.nnuiu Ud·
Vi Itllr nu vtd f.1 Vf.n
nll Bevægelse o
rr el ~ nnllio. bve'l~ tI~, Muhl/,hf.der I f.1.li df.lpohlllkt LI" OiSp,,~
lllnd 1'1 de~ g VI mnllgf.AI. a' o, htnnuke, m~n hvol mlnRe ti \.ibt"\lIm~' dlf.1 So
ud nyue den i d~ du VII prøve ,t llltltdf.lfd)kk~ heri \.ænk~rnf.rl1lf. Jf.g hllbf.I, It IlIt "',b~)
1f.1 egf.n Inltltllt. livU"lhn a 1VI ,iulde vælll.t Ol f.O IIIU ..t hol<le ..mmtn,
.Vor.
hvilk
g
V" <lu alg91~n<lt, ..I VI iun 'lir ul A,be
Politiker. Ud'.". en Vt h:v:e"~g, VI hIVd~, oll. hvad Su bn vi Itj!f. 1 <lf.n i·
O ••d i 1840-43
Itn<lf. blf.v YII hl1 Nf.), dd "IRe- TI<I, oll. 'u kan vi 11.1
v.
tId
lom Rf.gtl, hvad Fo,· Sao,h,mtn med Pnbtl
• I ved, .'1 den davttltnde Rege
~~t hav<leRlld lil al kotle pUDS. ogl" df. ,koncmLlk,
'OnR: og RIgidag , .. d~1 lom" A 'b a~Rf.n vf.lbegavd Dreng Irl U Slmlun<ld.
pgave Io, l ,lndttl og POlit~ '~I el~\~m, d.tr tgntdf. lig lp· -;;;"""",.
Skyld .t løre, Ikke til veg P rI': ~ultgt III ,I blive ypperlill.I iii " ...
men tn forhahnglpoliltk Ol' I , hve (ngemør f. I, hu munt!
man v.d'l~ It del dlnak pl~, rtllgnere Og bhvt Lind ~Iltl By·
ikke kunde taRe del der vild~ lø~ k · arbejder, og "al~<ltI VII det Ville,
1\
ge
eller el Brud, ',r' del var blev
ua henRe .VI tkke har Magten i
tlJd~n An"
tn
t rænet i Modlh.nd. Vore Polilike dtl økonomlsk.t Lw, In lamRe '2
..,id"le hvad de ·Id k
le pCt. al Belolknlngen f.ler Halvdelf.n
-Id
I
r VI e omme, men ,I YærdltTnt: V.·,
1\ ' d l
e var oglla klar over. It Bruddet IIYalgel .ILlvlSl~:;nlæl:l:"ræ\f"
Vtd,den pUbf.lr,.1
sk ulde IIgu pas ti SpørgsmIII, Ilene undtr Hensyn ~\ den tunR:~ ~ræ~n\Og 'lidI le'
UtvlO,lu :
100,000 Kr. p,
fo r det, han havde ml,tel I Hlm- havde Inel en tysk Olllcell TIl·
30,000 Kr. p
bo rg. H ,n kunde Ikke Indse, IllIadeIse !Il 1\ Ijune MøbleTne.
16,000 Kr. pi
de r var nogel ulovllgl heil, og
han erklærede sig lor II væle ' M.iutulykke 1 Dover.
&000 Kr. pi
Tyske r.
6%46 133016 13
Anklageren pupegede, Ilt Mø.
I POtmiddsgs Ikete t.o Mine2000 Kr. pi
blus dog allld havde vidst, bvor eksplosion I Dovt.r Pllnllge, hvor- l~bS7 21938 2fl'
Danm ark vaf, nllr del kneb. ved en tysk MI(;~T !lk 0jnene 46'279 493~3 M
U nder Mllklnllalionen, dl Par- bukadlgel. PaIck Ira Hurup til- bbl t1 b8Qb7 7
hold ene I Tyskland var meget kaldtes og leule den t1\s'klde· 9\274 97131
vanskelige, relSle hin til Din· komne III Vestervig Snebus
\07403 \07~37
mark, og da han i Hamborg var
ble ven udbombet, hndt hin "m_
122(lq8
me Vel.
\413Sb 14327(
Dommen kom til at lyde pli 4 L.nd.r.t••• g f ......
14b03O \417S'
Aa" Pøengsel lor Landslorræderl
1000 Kr. f
OK Tyveri IB mt af Tab .1 almen
•
loql 970b I
Tillid I fe m Aar eller al Slr,lIen
VESTERGADE S8 2~8Q7 3\\31
er udstuel. Ocr er ved Dommen Inc,,,attoner, Retll.gef, Elen 430~b 4M04
r
tagel H eneyn til, a ' h.n hsvdr domlhandeler, Laanedre o{( ,tIe ~2bSb ~b2
fllh ønlorho ld HI Tyskl.nd o{( andre lurldllke Forretrilnger .. - ..

del~':L~~~

dt;ri~·'td.~~

ri

lYI~n B:a:~'p':ltr~~~mdl'dLg u,'dln~tl
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D llk.

kens!ager Th, Hansen, 1150 I(
~rne hør
Dlarmester Johans('o & Søn 836
16,000 Kr Justallalør Siweri a KorSleld
2350 Kroner.
I,

I

'I nlvnligenolHavne-·
lavede
arsaget

Kurt Møbius dømt.
.. Aars Fængsel for llOds_
forræderi og Tyveri.

Landmand Kurt MøblllS, San
Havne- af Johs. Møblus, Torp ved Thi_
Dm paa sled, blev efter Kapit Ulationen
te med arresterel i Oren8lll, og her fi k
disse j ban i Galtr sin Dom. Mebfus, der
havne. er fødl i Tyskland, kom 161/. Asr
n Ikke gI. III Danmark. Han rejste 11939
Havn. aller iii Tyskland, og forkla rede I
)Josset Retten, al Formaalel va r, al ban
II borg. vilde besøge sIn Hjemstavn. Han
le, al log Arbejde dernede og var bl. 8,
l eller Tolk for Tyskerne fø r Krigen og
~I del besøgte slel Ikke sin Pødeegn.
et op- J 1943 arbejdede han Som Over.
·r tor mBlHer ved el Møll eri i Hamborg
over hvor han blev gift med en tysk
Kvinde, og han vllr d8 efter sin
Ikke, egen forklaring tvangslnds krevel
1isted som folketysker. Han blev ud.
lords· bombet og rejste SIl8 til Dan mark
IiAgS , hvor han arbejdede flere Stede;
~ løv· 180m Vagtmand ved tyske Plyve.
om pladser o. J., sll1st i Bbellofl og
plads , Tirstrup, hvor ban avancerede 111
ikerl· . Kvartermester. Den 6. Maj, allnlæg su lige elter Kapitulallonen, flerblive nede han for 3-4000 Kr. Mebler
avl1e og andre Effekter fra Tyskernes
Barakker, Idet han forkla rer, at
[abel eo lysk Officer gav ham Lov til
at tage l1isse Ting Som Erstatning

RWANI
;klne, • Træffes mellem KI, 9 -13 OR H-tH.

r

udøat til føutkommelldo TlrøduK Morgen.
LEO SARWA N I, Hotel .A.alborg-,

iJnøkeø Ikke.

Mt

om -Tyøkerne, der
~Sgt ~lIa ~ gom hvad der loregik
Vuf VIden ~ me'o som inlet loretog
j deres L~n v'i heller ikke foretager
,
HvIs
.
V·
~Ig,
I aar VI den Jamme ej.
oS noge
d ~eVægel8en er en nalia·
all
Modsl \I Ise og vi maa lage AIIlal Bev~gede~, der vil prøve al
stand I den i deres egen 101('res8e.
, udnytte
Vi' selV .. '

~. - el

Pol itikere udførte en
D.ad i 1940-43
Y·I ve d, al den dJværende Rege• ·
~
Ri .dag saa det som 810
"fmg og IO~ Landeli og folkets
()P~dVtl f løre ikke en veg Politik}
Skf il ro~hanngspolihkl lord,
OlM ~nd'"
al det danske Polk
man V I ,
_I I I
ikke kunde lage det, der VI de 0 ge
rud før del vsr bleven
e IIer el B ,
p I" k
i
et i Modstand . Vore o Ih ere
r·~~te hvad der vilde komme, men
~~ va; ogilas klar over, al Bruddet
skulde tages paa el Spørgsmøsl}
'(%re

"

- '!o' ,••• " ""''''"Y'/!: ' .... u .

lægger man Baand paa den dUr. Vilde
Iigere stillede, dttr bliver udbynet. have
Llberølilimen give r frihed til at Priae
h!n~fe det enkelte M~nnuke8 Ud- I. Vi
Vikling. Der er Muligheder i et- I del
hvert Menneske, men hvor mange er :
aias har jkke hørt Lænkerne rasle Jeg
allerede da vi skullle vælge os tn 81aa,
Livsstilling? Var det algørende, al "
hVilke Anlæg, vi havde} og hvad Saa
vi havde Lysl IcI? Nej, del dige- Till}
rende blev som Regel, hvad fo,. Soci
ældre havde Rud lil st koste pas os. og~
Mangen velbegavet Dreng Ira el Salt
Arbejderhjem} der egnede sig yp.
perligt Iii al blive ypperligt hl at
blive Ingeniør e. I., har mullet
resignere og blive Land eller Byarbejder, og saaledes vil del være,
saa længe vi ikke har Magten i
del økonomiske Liv, saa længe 2
pCt. al Befolkningen ejer Halvdelen
af Værdierne. Vi vil sætte ind lor,
~
al Valgel ai Livutilliog skal trælles Træ
alene under Hensyn til den unges ~
U"
1

d I ban havde mistet i Ham- i havde luet en tysk Officers Tit·
bO;rg,e 'Han kunde ikke indse. at l 'adeJse til at Ijeroe Møblerne.
der var noget ulovligl heri, o g .
.
han erklærede sig lor al være II Mloeulykke I Dover.
Tysker.
1 Formiddags skete eo MineAnklageren psapegede, al Mø· 1eksplosion i Dover Plan lage hvorbius dog allfd havde vidSi, hvor ved eo tysk MiGør fik øjnene
.Danmark var, nsar del k n e b . .
.
Under Markinllationen, da Por- beikadlgel. Paick fn H~rup III·
holdene l Tyskland var meget kaldtes og lørte den IIIskadevanskelIge, relsle han til Dan· komne til Vestervig Sygehus.
mark, og da ban I Hamborg var
bleven udbombet, fandl han sam·
me Vej.
Dommen kom li! al lyde p1l8 4 Landsretssagfører
Aars Pængsel for Landsforrædt:ri
og Tyveri samt af Tab af almen
TjJlid i lem Aar efter at Straffen
VESTE RGADE 38
er ul1staael. Der er ved Dommen lncasfiiutloner, Retssager, Eien
lagel Hensyn til, al han havdr
domshindeler, La.Desirer og alle
Tilhørsforhold til Tyskland og andre
juridiske forretninger·· •
f

E.

~

156
462

661
912
107
122
142
146

LARSENT~
T.I....n 188

258

430

52b

et til ca. 1800
aede Klitter.

Forvejen cm betinget Dom paa IO
Dage fol' flamme For~l!el!ie .

delte, al Skool'elagct IndTimelærerine n'ig Central-

\lal &:ago
uanset, 1
sælger h

Ammunitionsspnengningeme
i Sydthy.
Sprængningerne paa Røjensø
Odde sydfor Sindrup Byer nu i
f\tld Gang. Detonationerne er Olegel kl"rut.ige, men Sprængningssledel er 8.'l.U godl beliggende, al
du ikke synes at være sket nog~1I Skade, ikke engang eel Vindlle el' gaaet med i Løbet. Derimod el'Dyrene bange for de vold-

e,'

rllr enstemmig

r. 1 Elisabeth
lir. 2 Dagmar
;udl"Un Søren-

sen, Helligkil-

Ulslel.
ia

et Læs.

'usmand Morvar Lørdag
e lil Sundby
hente el Læs
hr, Da han

med Læsset.
F og styrtede
~tenbro. Han
Inniebrod og
)lUl N Ykøbing

OgS.'\8

styrelsel
Kjeld
sikker J
holde si
nesker

I liK
l nu,
I

og Lnndmændene
har nogen Besværlighed med al
holde Hestene for Selvbinderne,
l Fonniddags kom en af de lyskt: Soldater, der delt.ager. i!
Sprængningerne, Ul Skade, ldet
l
øjnene blev forbrændt "ed Ekspiosionerne. Han indlagdes pM

Sit~
og J

f. Ek
Ligbæ
rette

somme Drøn,

I

Yestervig Sygehus,
70 Allr.

S"ennfng "Ilkkelsen. Gærup. fyld~'r I Morsren 70 Anr.

!

Ordnin
Vt.dko

nc
Ole
Ordnin
ling
gen.

KJ
har I
Sln:n
(\ed

u . . . . . . . . . . ., .....

tI'ene, der
lærerlauget
:le Kil"kebeI('nne Sag!
r ikke saa
l.det skulde
mge Menn ubehagt!tillingen er
te kan man
undvære
raadet ikke
Kirkebetableret en
Ligvognens
. Ligbærer-

p

fe ogsas en
Forhand-

anslaaet.
t:dtcæ<lelse al Ligningskommissionen.
:Manufakturhandler Chl'. Søndergaard ansogte om at maatte
udtræde af Ligningskommissi0nen, hvilket Byraadet bevilgede.
Afskedigelse i Brandht ....t.
Brandkommissionen inds$ede
en Brandmand til Afskedigelse.
Bl'raadet vedtog at fremsende
Sagen til Falck med Anbefaling
af Afskedigelse af den _ I dende.

Installatiwslaan
bevilgedes Entrepreno,' Marth.
Jepsen, SoIhojvej.
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bombet.
.
Dommen ].om td at lyde 1);\!l ·1
ruejdcl'O gik fn Aill'!j.'Pængsel for Landsforræderi
fjernet. Del' ,\"Il og 'nC<,'eri samt Tab af almen Tilnile il/h'c reJst.
lid i fem An!", efter at Straffen
&jdCl'nC, som 11111'
bsk Arbejde :(01' el' udstaaet.
e til flerdobbelt

~I'~l;ling mdcholdt,

r

,Fængslet J{vinde overfort

:ve j' det i\ Loven
til T histed.
~il'Jllner, som hal'
Fl'd Tønde!' Cl' til Til isLed ovel'T'sl,ernes ef- fort en fængslet Kvinde, Gerda
Ol' J Opfordring IKnstme
.·
J o ll~nnesen. II un 1lal'
eller
eller cllLands- været KOlliOl1St paa et tysk Kone
l .
blive unddrngei tor hel' i T llsied.

le

l

de diplom}ltiske

.ru Fin lalld oSt de
~f de nærmeste

:mt.

Lyskaster og Hanon, tilhocende
de n dan ske Hær, bjerget fra Tyskerne.
Falck i Thisted VAl' i Gaar ude
for et stOlTe Stykke Arbejde, idet
Korpset maaLte transporlere
en
Lrokastel', del' vejede 1 'Tons, og en
Kanon, del' vejede 5- 6 TOllS, fra
Spkt.ion NOl'd-VeRt paa Fual'toftvej
til Banegnarden, hvorfra Kunonen
og Lyskasteren skal s endes til Kobenhavn. Begge Dele havde tilhørt
den drt"nske lIær og kommer nu tilbage til deres rette Ejprnumd,

Solda terhjem i )~jcrrits l c",
Pall Initiativ af den :>tedlige 801datel'Vellllekreds er der oprettet rt
Soldaterhjem i Fjerrit:> lcv i et dertil egnet Lokale i l\1issiollshuset.
Indvielsen foretoges :'Ilandllg Af-

"
•

•

I _ ...

rute

.

til

Amerika.

'u·
lJal\bcgYIJfI~ftil FOI:nal'l',l. I\Wd
"" ",,"'. 'ine med !,Inds l il \0 Passllgeret .
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det

e

r;.~e
n.

to
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n! I
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f

I
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h~jtlll~l!lilltcrict, om Oll!" kan hc~yn
del! pMI Arbejdet Ima Sport.llp,illdSlltl i Hultborg, der Cl' opfort pall

Kummunens Beredsknbsplnn.
c'
\ Aa rs l<~ænbrsel til Mpbi us-,,,ol1

fO l" Lal1dsfoITa!1 , en."

.aettcn

I

Greniltl

har, Jusag

L

b e Il h II v: II, 'lorsrlll(f· Du - Dom j elI s,<Jg, del' Vll: re)st mod
J. SlEtter frll Det I!m~nJmns~~ Lnudmnnd Kurt :;\loblUS, en SO~~
E.1l'i1fllttsscls~lIb oplJ~el I D:lg~c- r IIi .Johs. l\Iobws, Torp ved Thi.
Kobenh /l.'In vII fnn dl! elite Fly ._ sled, som selv er flygtet f:1I L ..m
forbindelse med New Yade til nlll, det men hal' tre Sønner siddende
K

11

I

Der \1,'1 blive benytte'
, t d
. nI' I
lIrresteret I T us e ,
.
et- en Fh'Vcmllskmtype, del h
Kurt Mobius er fodt t Tysk_ ir
i'l:Coto!~r Og,P/llds til "0 BJl~n~:- IIlnd og kom til Danmark med
ror, Farti'!il'"-ur CIl. 360, km d 1- FamIlieIl, da han var 16 1/;! A~u'
mell, og p\'or-(Iu'tcn vII SIlIl e es gI. Hlln rejste i 1939 atter t.iI
tage 15 Timer
Tyskland, idet han vilde besage
SHl Hjemsta\--n, Han tog Arbejde
wS'

l

kt

r

s~ F'OMl/Ir.

t

dernede og var Tolk for Tysh:erne
fur Krigen og besøgte slet ikke
sm Fodeegn, I 1943 arbejdede
han j HambDrg, hvor han blev
~"
d'
gift, med on-tysk KVinde, og han
Kun dl! gl'ove Tilfælde \3k'af ,stntf- 'var da efterForklaringen tVllllgs_
fes. _ Arbej dcm c, del" har for- udskrevet som Folketyskel'_ Han
lad t godt dmlsk ArbeJ de fo r nt blev udbombet og rejste bl Danmark, hval' han arbejdede flere
tage tysk Arh(!jde, v11 k Ullne
•
Steder som Vagtmand, Den 6.
struCfes,
:\faj fjernede han i Tirsh\J.p,
K o b e n h a \' n, Onsdag, Der IlYor hnn da \'ar, for 3-1000 Rr,
• er opnaaet Enighed om Justits-/ Mobler og andre E~ekter fra Ty_
ministerens Forslag' tIl Værne- skemes Barakker, Idet han hævmagel'lov, gaaledes at Loven bh- dede, at en tysk Officer haVde
vel' et Tillæg til den særlige givet ham Lo\",
Straffelov. Det bliver saCldan, at
Anklageren pa.:'l.pegede det bekun Folk, Bom har vist virkelig tydningsfulde i, at i\Iobius altid
utllborlig Optræden, kan tiltales, havde sogt til Danmark, naar aet
men.til Gengæld bljver der ikke kneb. Det gjaldt under Markin~
Tale om Bode elle)' Hæfte, men fintionen, da Forholdene i Tyskkun om Fængsel.
lAnd var meget daarlige, og det
Den Undtagelse, som Lo\'CIl j gjaldt, da Hamborg var blewt
sin første Ud{ormJling indeholdt, bombet.
og IlvorefLel' Al'bejdel'l! gik iri
Dommen kom til at lyde 1)~I'\i
fot' 'I'jllaJe, el' fjernet. Dc!' vl1 Aara--Frengsel for LandsforrædC'l'i
R/tsaR ogSila lwnne blive 1'cJsL og Tyveri samt Tab af lIlmen TIlTiltale mod Arbe!jderne, som har lid i fem Aar, efter at Straffen
forladt gOdtta,t!lSk AI'hejde for el' udstanet.
at tjene Tys~e!T!e til flerdobbelt.
Betaling,
;Fængslet J{Yinde overført
"Endvidel'e "hver deL i Loven
hl Thisted.
,
slanet fast, aL FJnnael', som hal'
Fl'R Tonder er til Thisted ~l\'e!'
udfort Arhejde fol' Tyskcl'l1Cf! ('f- [urt en f:ung~let 1\\inrll\ Gerdn
r
ter Bestllling elle1' OpfOl'dl'11I1t I<risline ,Johannesen, Hun har
frA ;\lyndighedemc eller en l .nndR- været Konlorist pau el t \'sk l~ol\"
ol'gJlni!;nUlm, vil b!iv(! undel! asrot lor Iwl' i Th isll..n,
'riHnle,

Forslaget
til
VærneL
magerloven ændres.

,.
,.'

,

Bibel
r'

162 C. B.er til frivillig
'lleneste i Thisted.

trøster

•
'ster Jeg

I
vi minns kære
muligt,
n i sin
mligner

Indka1des til Møde i Morgen
Aften til Uddannelse .
De, der har meldt sig til frivil'
lig eB-Tjeneste i Thisted, indkaldes nu til Møde i Morgen Aften
ved LUftværnskontoret ved "Es-

planaden lf •

nævne, at Kampen eplllt!8 KJ. 14
præcis, og at Steffen JOha.nsen,
HOlstebro skal være Dommer.

AkE.cl Pedersen forlader NYkøbing.
Der er Sorg i Idrætskredse i Ny_
købing i disse Dage, idet Løberen
Aksel Pedersen forlader Byen. Han
har søgt og faaet en Stilling i
Næstved, som han tiltræder med

det førsle.

De skal derefter uddannes i
Vaabenbrug og SkYdning, saa de
nrne sit kan overtage Bevogtningen ved
neg os
de Flygtningelejre, Som nu benu ske, vogtes af Modstandsbevægelsen.
emmer
laIt skal der b,'uges 180 Mand,
ast, og og heraf er der i Øjeblikket 18
d dem, Mand til Tjeneste, saa 'der skal
t sige ; indkaldes 162 Mand.
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Fællesskab om Selvbinder
førte til Overfald.
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Deres Rejseleder fortæller om
Forholdene i Holland.

Der gores i Øjeblikket meget for
at hjælpe de nodstedte Lande
l. Europd.
.
Et Led i denne
Hjælp er den ~Iodtagelse af Bor~
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" Over~rdentlige Foranstaltninger.
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)-"O,rhtk 1
. , _ ulcn 'It so Il ~Jl'rll/-! I JlJnd(l~e sclv lade Anhl'lo:cl s oJ t, mOll. l
~~~~CSIl!V r~ll0 iIOn\~.JI(lr!Sc 111 l<rlgsr01"slkriJl~er: for L~u)~lhrl1R~jllrd (GrlJl1~
i

nlll en 2'1 l{uhonhnvJl K,) Ollt Vurdering ug I:.rsllltlullf..:.
_
~'r'is ;/~ ~'(//Il/t'rf~ Om'''II~i/l'I!(Jrr /pcll -"Iol/I/illf/ell (J/)rr.'ili{J rr :! (jO{j Ar.. .mcn
'\J1l!t'g,'; d()~ mufl heLrj)t<ll\~ som cl ~Inilldrc., i.~olcrcl J\nl;llg, .dml LI/dsl'feren
ali/lidi/r ArlJrj(/('{ lor Arbrlrl~- (lf/ 8ru:lalrmfll.~!crlcl.
11l1l11ddd,'tfI I/1df//rJfs !il tlrl s{l'dli.If(! kOl!lmullal/' l:J1·.~kæfl{llcl.~f.~/IIIf)I1.I!f O"
-'"hil iwlr/IOM<' !olgr/lde Vplf/.~Ilfny"r·
_
Andragørlll1s N:/VJ1 og Adrcs~e (oveni ue1t Tc.lafOJlIlIll.nmcfJ, I;.jrl;~hm~
mClls MatrIkel Nr. QS Grulldva'rdl, Oplysning om At'hcJ/lel s AI"[ (I ank·
grn\, SkyLl{'gmv. Dllll,"lng~gru~ for _\\l~o1llohi1er. ~I.nsklllg<,v:e~re?l'~
(I. s,
v.) og Omfllllg (anglvcl f. ",ks l !,u\Hkmcler ellcl',l .\rh('Jd~tllT1Cr),
eudvldere Oplvsning (l1Il, hvo!"tHlIlt· -,\rlH'Jdet vnskcs pnnb~!t\'t1dt. s,linl om
dct ugles udforl af An(1r:lger<'tJ ved cgell ,\rhcJd~kral{', cgnc nl1crc~lc .Illltugne
Folk ellcr med frcmmed Arb6Jd~krult; i sIdste I'ald nlllu tic mtd SloJlningclI
rorhundne tlllsl:we(1e U(lglflcr, herunder Storre]sen uf Arl)('jdslOlltlCH
ollglvtls,
Lodsejeren vil herefter rna i\lcddehd~c 0111, hvorvidt han ~dv IlHUI IUrlt'
&lojfnlllgclI foreinge og i hekrrcftende l'ull( [lon hvilke VlllHHlr,
.'
fl vor del" i Porhindclsll mild Anlwg, der shljfes nr Arbo.:,1ll,S4 og Socml 4
rul1l1s1urluI, er ~kcL Ødr'/trNOr!$c af AfuIIIltliflr}!J!Jyslf'fllCr (f. Ek~. }Jrm{ /'(la
Dræll(I'I!lIlllgcr) , maa Lodsc.>jercn i1l111lelde Ilclle SIWl"<'S{. IllUHgl III Geodætisk
Jl l.~\ltl1ts Opnll1ulingshold eller' senes t Inden 1. Septcmber lil Arb<,jds- og
Soclolm In 1.~lerlcL~ Tllsynsl"orell de.
l af/e T/Ji/JIsril!ældl', herulldcl' om cl AuJ.cg kun bclragtes som Ilggcnclc
llror ved Anlæg, der slnjlcs vcd Stalens Foranstaltning, bor Lodscjeren
hcnvrnde sig Lil Arbcjds- og !:ioclnll1linlsteriets T1I synsforcl1de mcd disse
Arbejder, d . v. s. normnlL v('(lkolllll1ende Amtsvejinspektor (Slllclslngcnior).
NIermere Reglor om SløJfningcn er glvel l ArbeJd:;- og Socialministeriets
Cirkulære lir 2i ,Iuli lfl'15, som or udscndt bl. o. Lil J<OIllI\111lllllbcstyrclserne
ag d {~ kOnllllU/Hlle Bcskrerli~clsCSlltlvnlg. Eksemplflrer lian rnn s vet! llc1l
vCJldelse lli Arhc.jds- og Socinll1lillisterlel. Lnxegndc lU, J<vbcuhuvn K . ,
cllu!" Ul Minis t.crlels 'l'il sy n$fllrelJde.
4

Muojds· og SocialminiHlcl'icl, den 7, .<\.lIgllst 19·15.

Bekendtgørelse om Tillæg til Bekendtgørelse Nr. 702 af
30, December 1940 om Rationering af Sæbe og Vaskepulver.
Ved Kub uf JI nnndsæbe sknl dcr frcmtidig Ilfleveres Hntloncrings·
mærker som nedenfor nnfort:
l Stk , lInnndsæho med 40 p Ct. FedLsyrellldhold .. l R ntlo n erlngsmærke
(I lnllndsæbeJlu.crke eller 'I'illægslll lCrke).
1 Stk. IJ ulIlldsæbe m ed 1:10 pet. Ft>dtsyrc! ndhold . . 2 Rationeringsmærker
(UannrJ!llCbcllllllrkcr e llor TIll lcgssll'hemrorker).
H::md clsmillisl tll'io(! flun (~. A ug'llst 19 Hi.
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