Bekendtgorelse 0111 Tillæg III Bekendtg.,'else Nr, 702 af
30, December 1940 0111 I~atlonerlng af Sæbe og Vasl,cpulver.
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Der findes kun et
011 tre defekte Stole.
Skolens Bestyrelse har som Porstander antaget Kommunelærer
K. M. Viltrup, der har været l.ær
ved Skolen j 20 Asr. og som
ge Pedel er 8nf8~et Inkassator Julius
Grønkjær. Endvidere er Arkl1ek~
M. Lund antaRet som Lærer I
svn Oeometri. og Projeklionstegning.
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Skul
Del tyske Krudt er farligt.
Side I
Mellem jægeu; cirkulerer en
tysk Ammunition i mindre
"n. ikke
fortje
neT, der har været brugt i
ikke '
En Del al
da ve
beataar al
perao
og liere
har brugt
naar de
deres Patroner.
x
Det tyske
er imidlertid der
meget eksplosivt og i liere Til. ksn
De .,.ake aarnetædre.
lælde er Jagtgeværer blevet sprængt
Statstidende indeholder d8f(lig; Stæv- mærkværdigvia uden at Menne: ,.,,,
ninger til tyske Militærpersoner. der er sker er kommet lil Skade. Jæger·
ne advares paR det kraUigste mod
udlagt som Fædre til amaa
borgere, der har meldt sig I den senere at bruge ckendt Sprængstol i deres
Tid. Selv Soldater, der menes at være Patroner,' da det kan afstedkomme
faldne j Rushmd, indstævnes, men de alvorlige Ulykker.

for ..
gust har vellovJlgt Forfald. Om Stalstidende

bliver øærlig ivrigt studeret i de 80rj:!;e·
pr, lige Rester al Hitlers Hær, ved
sona ikke. Der er vel Grund til at tvivle.
~ 2'1.

enlig
Ined,

r 12

: bm.,
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frederik Worm log mange
Cykler.

Den fængslede Frederik Worm,
Thisted, tilstod i lørste Omgang,
Husmaudspræmier i Tbisled
at han havde stjaalet lire Cykler,
Landsogn.
men elterhaanden har han lukket
Thisted Landsogns Husmands·
op lor Poaen, og i Øjeblik·
forening har bedømt Medlemmer·
I
Tilstaaeise om otle
nes Roemarker med følgende
bl. a. Ira Landin.
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I h.r Il'Il,
1ilclrHI I, AI:a~111'( udelukkende
! . I"K bl~vArheIII~ hl .lnllndeliR
111111911 d.n' I
har lI,tfprt d.nl ll
fil11ehJI1.
(lO() Kr. 'flIlI N.,·
Arbl1Jdo lor
I 'cr I Byen, ind,'"
dUJI_'hlvøndll S:ykk e ty. k Arbejdt',
fcK udr"rle e~
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I d'~,elt' mill ()lIllIllt~'"Jl l
•• Ide dlrektc OK indtrl'lllll,
Arhc U' 70,000 Kl. liel ul or
K'· ml" illIle udbclltll,
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I I
VrurllclulglaurbcJde,

A~rbndl"hed

I om ,l R".ume
R.pporter I. er
,
VII,drn' BefQlkl
vlue Bleder mldle hurd
Iltn"t.1 el!
,I.nd, men der Inlydellkkllllogel
__
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frlllull pu LIvti,
HalvIluk Peøret)'yer II
(lll OVllrlrlltdtllu ,I
I
I
opklaret.
Del mulle VlIlre .lIerplmde
.lllll1dl/lhcdef, .. I Jenlcn havde
Den ."ule
K,,,lel III Vlllre Ty.lI:er,
Irll Sned.led
11orlvarflli,ll1 tnd.lillede JIlIIICII nllpulilu:t til
III en belill"el Dom
~n t'vtll- lIill Svoger.
lu bl Bødll lor
, I~el. hao
tnt!lIe
htluviale lil, lalJt:IlIt111
I
havde Vlllllll .trallo!.
bofl•.~.
Penw: enc et
pali Orund al de urolige Nielee"l Bo

o~ Jeu8tl\1f1 nærmesl be·

var den elle.Ir Udl.".rlng
SkuulUP Knu~tfard
forll'arin~ p8B, III Slallbol1ern
Pr. OK med
noget !:IHadani kunde øke . .
Sagen oploa:el dereller III Dom, 'arel pø
I Aftenl
o~ Jcnll'n blev ,døml 60 DaRtll Aab/llngllld
KI, 19: Polklldønøornlll Tur til VildAdRllng'bllle
Helle .
IUI,dbor,,·A.a
'"mKI: 90: Palrelea,rel; .6 Dagoa Løbet",
Dødsfald.
Ø.llet ble
all1erlkHnøk Lallerfarce med Joe E.
Bro.". Ekalra' RædslernO I Buchc'"
I Ø,teril
Forenings
, TilorKI 20: Royallenlrøl: En Somond l
soldaler k ,
Sper· Ilovn·, svenel, Polkcltomedle med Elof
hvor der
Løsere Ahrle. Ekstra: Rædslerne [
hveløe Io
l

Kr.

til

Tilstand

wolde.

ikke In

[ Hurup j{l. 19,30: Soc!oldemokrøl[øk

og i Vre~

, Kobe· PorcDin,g:8 General rorlIll mli ngo

til Pol1tle ~
d anset el!

Sned:.ted BIo 1<1. 20,15: .Han og I-Iun'"
Hurup, engelsk Skuespil med Chllr[es Boyer.

politiet te!

Hurup

To BUC~
Til Pall
ankommet

Han skræmte næsteo Livet
.f Folk i 0. Assels.
En Morsingbo, Maskinarbt>jJer
Harald Jensen, htlvde en NAJ sidflle
nær skræmt Livet al Be·
forbini ø. Assels ved i stærkt
beruset Tilaland i Nattens Mulm
Mørke al bryde ind i
han udgav Slig lor
mand, begik Hærværk og
med Geslapo. En Mængde
I knusl i Nattens Løb ,
Sagen behandledes i Gaar ve<
i Nykøbinq-, hvor en Række
har hall
Vidner berett'ede om den f'or·
Ord skrækkelse, de havde laael. Der
..... var rejst en Del Erslatni"gskrav,
Idel slørste pall 512 Kr. Harald
Jensen havde rejst det fornødne
Beløb hertil ved Lun, og en Del
Væ,ne- af Pengene blev udbetalt i Retten.
•
Jerse:. erkendte al have været
IiItærk:t berulilel, og han hævdede
loris al, al han intet kunde hUlke
al Nattens Begivenheder. Han
erklærede, al han aldrig havde
Vaaben, og at han ikke
tale Tysk.
al
Anklagemyndigheden
al T1lbud Paastand om fængsellilslrbl
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til Stadion!!

I
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,,-, En falsk Gestapomand.

.Rædsler
Bom alle
Den forel

næBle Ul
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Slenhuggermester CArl j e n I t! n/
Thisted, algik i Morges ved Døden,
oS Aar gI. Han havde i henved
1111 Aar været sy~ og lorgæves
ugl Helbredelse. Den forhen kraf.
tige Mand blev elterhaanden brudt
ned al Sygdommen, og i de sidste
Maaneder slod det klart, al Carl
en"en stod nær ved Enden al sin
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Løb\
købing
afdøde var Bornholmer, og
Porbur
Fødes!avnens Tonefald lorlod aldrig ,I
hans Sprog. Han lærte sit flig
pas Klippeøen, men drog saa ud
i Verden. Han arbejdede i Købeni Sverri2 og senere i Aalog Nørre.undby. I 1908
,lIu
han sammen med
Broder Sanderholl Jensen
Brdr. jensen i Thisted. De be.
gyndle IiImaal, men drev .narl en kan
anselig forretning op. Carl jenlilen
var den daglige Leder at Arbejdet
i Stenhuggeriet. Han var en sær.
deles dygtig, paapu.sselig fagmand,
OR iøvrigt blev han en kendt
Asr
Skikkelse, Han sad 1

lU

Verdens Befolkning har ventet'
paa og længes efter at høre.
Udsendelsen blev opfanget af
American Broadcasting Compagny i Dag, og det normale japanske Program blev afbrudt, og
)feddelelsen blev gentaget paa
Engelsk. Den japanske Speaker

".,,,,,

Offer,
har at
"hedens
'n kenn ofre.

De genindkaIdtes Hjemsendelse. De Soldater, der blev indkaldt
omkring 1. Juni, kan for de ~le
nigesVedkommende ventes hjemsendt sidst i Oktober. og derefter indkaldes midt i Xovember
ca. 16,000 Rekrutter.
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Sektion Nord-\"est ophører, men fungerer videre som
kommando under )Iilitæret.
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~fvikles ~lodstandsbevægelsen i

de Regioner. der horer under j)'df;k

ndb' r fynske Kommando. Be\'ogtningen
il at øf Flygtningelejre. Lazaretter Of[
Internu.ter OHrf[aar til Politiet
med Bl~tand af Luft\'ærnet
De
sam- rr ilitære Opgu\'er, som :'llodstandshan- bevægelsen har løst. oveT/.!aar til
){jljtæret og lægges ind under
ker. : Park-Kommandoer svarende til Re• da I Kionernes Omraade. ~randsknbet til
Bevogtning af de mange Fæst·
mod nin(l'.~anlæ$!' m. \'. skaffes fra Regimenterne med foreløbig Bistand
af frivilligt llandskab.
I For ThiEted Amts Vedkommende
til bf:tyder denne Afvikling ikke stort,
I~_
id",t. de nebnede Styrker her jo forlængllt r!r hjt·mi'lendt. Sektion Nordkyl· V~l'!t lager dog Navnfforandring,
idet det bliver en Parkkomm:.mdo
under Ha~rell. Chefen bliver øom
hldl.il Kaplajn Ejbye-Nieløen. De
c- [:11\ J'rihed~kø'mpere,
der hidtil
høl arbf'jdel \'ed &oktionen, kan cftH dt'n 16. dA, fortsætte lom frivil·
ligt ;\l;tnd.kab. Stort ild IIker dcr
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XewY
teludsen
blevet op
mere DpI
hvor den
Grænsen
Omraade.
Et Punk
chun, et
riske, de
jetrussis

shjn og
det heroppe, at :'Ilodstandsbe\·ægel. j det nore:
sen o~ TlIknytnin.'!:en hertil ophø- I Kirin, H.
rer og at alt gaar ind IJndf<r Hæ- ~lanschu:
,
ren
Det kan oply.se~. at der under ReIllion 1, der omfatter :Sordjylland, Mislykl;
JT!o{lte 8200 ~fand den 1). :'Ifaj, hvoram'
"\"eti Omraadet blev det største i
, Landet. For Øjeblikket er ea. 2 000
:\Iand inde, og det er disse, der nu
New
,skal hjemsendes. I ca, {~n ~Iaaned ske Flvvj
•
fra 15. August vil det blive nød- at angri\
ver:digt at antage ca. 1000 Frivillige, indtil Rekrutterne kan over- ske Flaac
tage Bevogtningen. Der er inden- pan , D~
fOl' Regionen siden 5. :'olaj løst sto- splittet ()
ri! Opga\·er. idet der i denne Re- ligger in
gion har været del største Antal der. Det I
tyske Befæstningsanlæg. De har
medfart, at der skulde bruges me- hal fund
de, skeo:
~et Mandskab, og Regionen har da
Opl'Ila haft det. starste Budget. Den opereret
har administreret et Budget paa ca.
1,8 MiJl Kr. om Maaneden, et Tal,
Tokio a
dH snmmenlignt!l med hele Danm:ukftForsvar!lforbruj!, der var paa
New
24 Mil!. Kr. om Aal'('t, i lig ~d\'
striomrn
fortæller vm Arbejdet!! Omrang.
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Danmark er frit igt!ll, og VI nile er fyldt af GiJede derover,
men Glæden er blnndct ml!d Solll' over ....Ol"!! faldne Kammerater,
som mMtte gi\"C dere.ll Liv for Frihedens, Retten. og Sandheden.!!

....

Som Alle vel ved, krævede Frihedskampen i Thy opaa sit Of.
fer. Hans Peter Jensen, Sundby, faldt paa sin Poet den 22. April
som den eneste i Thisted Amt.
Hvor gjorde det Oll ondt at hore om hana Dod, at en lovende
ung Mand, en af Danmarb gode Sonner, aaa brat .kulde kaldes
bort. Vi ærer vor faldne Kammerats Minde og har tænkt at give
Udtryk for dette pall cn synlig MBAde, idet vi vil rejlle en Mindeste!! paa Graven 11M Stagstrup Kirkegaard. MIUl(e hal" allerede

henvendt sig Ul 08 for at være med til at rejse dette Minde, og ~
ved, al. flere rundt omkring i hele Thisted Amt har ytret Ønske
om "t slutte Kreds om Hans Peters ~Hnde, og vi tror, at mange,
nMr de læser delte, vil være med. Det vil der nu bli,"c Lejligh~
til for enhver.
Man kan indsende sit Bidrag til en af Ol!! undertegnede, som
udgor et lille Udvalg, der vit tage I!!ig af Sagen. Skulde det u.a

vise sig, at der indkommer et l!IIlIl stort Beløb, at det vilde være
uhenSigtsmæssigt at benytte hele Summen til en Gravl!!ten, er det
Tanken at stifte et Fond, der I!!Iæl bære Hans Peters Navn, ~
hvis Renter hvert Aar paa hans Dødsdag uddeles til et kristeligt
dansk Formaal ul Gavn for unge i Thisted Amt, f. Eks. til Hjælp
til et HøjSkoleophold.
Ed,'. Fnderiksen,
Steen Fibiger,
Forpagter. Oland.

Chr. Hammer,
Il~t~r.

Sta«.trup.

~gnepnm,. GII'O r.6972.

Staplnlp.

AJbert Jens w,
I.andJ!und, Sundby.

Marius Jensen,

Henry Kristensen,

Skra-der, Sundby,

Landmand. Harnng.

Kristian Olesen,

Peder Poulsen.

Henseriejer. Sundby

TRl~r.

Sulldbr·

Vagner PouL'len,

Niels mis,

Slagter, Sundby

Gurdejt:r, Gtullp.

Det er forøvrigt ordnet saaledes, at folgende Blade opa..a modtAger Bidrag: Thisted Amtsavis, Thisted Amts Tidende, Thisted
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I1fi
slapo ekuhhr. 1\I SI'\" Folk, ""r klltt;
I BUer I Tyøk .. mcø 't'ld, nyd"T .tøtlll{ nI ~er
drtt~ PrlvUrglum, Volk ror Inorln(lu.
fundet 51"'\ direkte J\'Ifd Be.;cltd~rI\
"'-rI en. der yar V ",m~ml!.ll .. r., .Idd~r
(Fra yor RlgtdagNAcdarbeJdcr)
mAIIlen, ml'fl geMcm cen ell~r flere l'.nBlR!l.lg pa.a N"glutllll"""T, U<1nm.nln_
FOLKETINGETS MODE I kcl1f'('n'JInc' en.. VirkAomhdtr flOm grn glUlr træet,
Yorlaurr"ll prleø""t .. t~r ". f OT k ..... tI·
Gøar ECtenniddags forl'1ag- ,\kllcmlcd. /!.lafrcmt den Pnnl/",Idcl\d~
te ~præsentanter rnT tin nys "I'
Ind6aa eller burde hn,'e ind~t, al Iy~ke
de Just.itsminister B u s c h J e n· InluC!'f\er blcv fr~mmet .cd hanl Virk- gBml~ FrBnkrl,.
HvordIlD h!Lyn TyøklBndtl Frtmtlll T
s e n Væl'nemagerlovcn,
der ~mhcd. Med Buætlcl"'<1lmaRtcn Mile.
IJKI"er d~ parløl"k~ JoumOlUøtu C..fremtræder som et Tillæg li! ~tillCl':l 1 toven tp'ke Perll'Jnrf dk. n~rlJ.l E I ø ~ n h n w p r Ind"n Alnjll";;:
der i U( IL'tteltoCllm~Rlcml
_ Tl'øklaDd har Inll' .... l'-r~mtld. kun
Forræderiloven, som igen er et Vjrlulmnhcd~r,
IntHI:IISe 11M drc"et Erhven'svirklmmtn Nutid, og det maa I enh"n HrnM-.
Tillæg til Straffeloven. Den kom- hed enten her eller i Udlandet, S!r~lan ende tOrøtØBII, hvor alyorllg ,l n ~r og
mer, fordi for mange kunde sJip- Ivnr kan llo1alæggCll enhver, der hM h"lt hvor ~lrengt, dpr mu, tag~. fl\t.
Den pllrløløkr. l'r ~-ue, olpr tør Kr\_
lt"tlcmk: Stilling eller en v~nl'ig
pe Igennem Nettets Masker, en
gen VBr gaD.k~ kOlTUmpl!l"tt OK' dlrl.
ukonomiRk lnlcT~e i "MdAnoo V1rknaar mindste St.raf var fire Aars somheder, Slralan6\ar kan og~3a Ila"- geret p.f Itore TruRtrr, ~IItH I Øjehllk_
krt Sandhedpn, hYIIT Ubth8g~lIK' dt'n
hCl/gl!-!! andre i VirkllOmhedcn allllalte
Fængsel.
pnd er, FTønkrlg IIgnp' IltJYrlllt l<1g Hiv,
Pc~ncr, nnar der foreligge r ~ærHg
01~ VInding, Frankrig Pr
Forslaget uddyber Betingel- ~ravercl1de O!11f;t;endiRhcder, i ~ralt af Ikrtver
dIg ond ved odg .,.Iv, 0.1 er undPTUi;1..
serne for det strafbare Sam- hvilke det af dem IId,'ir.te Pnrh"ld man at dette rige. Iy.e Land In~r It! Liv
Selvplager, I ..... lIIn<llg Anpl for
arbejde med BesættelKe!'O lIIag- ""SCl'; I"r cl af lllven omlat1et, lltilbllf- .om
at blive forfor!'!elt, Om KrI",. tcn de
ligt Samarbejde,
ten og giver st re nge Regler
G Il u II e er " "nd"" tnf .t kl.re Skll'rene, er el Sp0rpmlOAl.
Ul Sikring af Gennemforel/Jen
l.I\d gø!\" at vi .kIl!Ddr. m~ EnRaf Bøde- og Konfiska tionsIll!ndprIle. lagde H e r r l o l. mMl lad
Ved Afgllrcle-cn af, i b\'II~en Gnd
Ikke gl~mmp. at hoMt M Ikk~ ud.
kra v, hvorved der til vejehri n-. Forlmldct maa a~ ror llltlbørligt, op- Oll
hVOr hllvde vI InB VÆ'rU \ Dsg~ Dl't
ef Rand. og redplIge Ord, frcmhævH
ges Mulighed for virkeli g ef- !IllIler Loven Ilte Grupper.
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Der skelnes mellem 4 Grupper
aJ Væm~mageri
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,hl U'. "m,.. <I- . " " , , , - , , . , ,n t • ,k t lI\d ID' nt 1118 f"rahlllet

ærnemagerloven

Inger.

et
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11p;

fektive Sank tioner overfor de
Personer og Vir ksomheder,
der ha r benyttet sig af de
særlige Ferhold under Besættelsen til Skade f or Landet og
til }I' remme af egne øko nomiske Interesser,

Handlinger, foreta get
efter 9. April
IAven08 Bestemmelscr ~ommer lil Au·
vendclo8e Il~a Ha!ldlln~cr, der er lorel~·
get efter 0, April IO~O, Den, !10m ran
uttlhnrUg "bade har 8.1marbcjdcl med
BeIlællelsl'8magten i crl1ven'!lm;f.fl\il/
Hel\ll~ende,. uden al I'Qfholdd dOI/ hør
henføres linder Strallehl"'l~mm~l&ern~ I
l.oven af 1. Juni. "tralle. med Flt'tl/{"ci
I lndll\ 4 lIar. Vidcre hedtkr del i Por_
sl a get: IIkliffielflkaber og <loore juridi.
.kc PertQnu, du har Riorl tolg 6kyldiIlt I et IlfØlba rt Forhold, kan panlregIIU BBde Bellismmelierne finder '~p~a
II nvtnd elst, nUf S'ma rbejd~l Ikkll har

Ole Vinding.
Dc/ moo lIeref/er jor dl'l fllrs/e la_
Han' Bog om FrankrIg gh'et' ~t uo!..
ges i Betraglfliflg, om Vcdkommtnm!l'rk~t Bhlra/l,' In For~' '-, ~ ..II"Tl af
Frlltlkrlg I DB.f'. ~ Land. ,:tr e~ 1m..
d~ ,~clv flar I'æret aklil' (nr al faa
Forrclfling"forhindrl,le indltdr!, /nrl ~
vakler.
mf eller udl'idel, Ilden al du den'ed
i dnnlk ffllcrc'~e er opnaorl I'æenlflgc Fllrd,le mrd IfrfllJIl III
Lnndcf~ For,'Jfling dlrr lignrnde. For drl al1,[[1 om VrdA'ommrndt l
(R B) H' , ! : n "
Iy"kc fnlere, c Iwr lortlagd til Om_
:-;~llcn hl ! na~r h~rl, ~ ,
largnillR . / VirJ.;,amhrdcl1 rl/cr jdel
r~,.ploøi"n I Pnrkcn Itl HHr
dkr Mlgl III )'(Ie ~/orrr I'ilrr Iwrli-Thu.. trupl ; OfoI_H,mm,
I!uc I'rodllklinn rnd dlrr Om,fl/rllrj~ 111 Pl'1ll'nelær Hj nb flt ~ ':~:
dighMrmr l'aa~'"rl'd. f,lr drl Irrni dH ~ar anbr.gt er <;. f~':
dir, om Verlk/llumrnf/r har pallAnt.-l/
under en :\\ ,',1c:1f'e
flrwJ'lIcI'rlmnglrns
11111<1 lil Vir/.:somhrJ.n,( Tlrlrjf:KI'I l' r/ler ill\ngl
tor ri .\~flI T i ..dtft
IQr al I'rufl/'
ml' In/NI' tr, rI/er
1-l:'le \ \ njNlt .. er
rmlrllg lor drl lIndr hnf /tindrrlrl.
f'(". Son, 1\', Il. " H
kr ,agf al hIRdr,' ol dnn_kt .\ hnPu Au""
faldl~·
dighen.., har IlInrl luld Adga"" III
II~e Rrl:kef p&a
r
nI /l/il't "rkr",11 ml'll \'Jrk,(lmht,JrIU
1'1". 1M' hl" " ""'~"
fllrhold,
"del~gl
• t \
luniK! tIIdell"ld~r rj)",I.~ct en Rak"rRn nr::tn
pu
"
k e n. rtmur llf~ltmmeløort \'cd rMt'fI<1c
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,I udløbel. men
Olk kil!! M I Ic Ic e I • r. ", Skjald
III en ØR IndM
mind'!: Ue[ub J horu, blev i Our I::!flefmidd"p,' an·
n h_vdl! Klemt. huldt, idet han iløl"" Naboe r~

OpS(iveln .kulde have ,olRI tn
nouel "1 gaB J DeJ Syln Id Ty.kernt øv. kørl dem
cr vII mlln hver- bort ved Alten- tilt, Nanelid.
Dtn anholdte IteA'l.lilledtt j
~amJc Pen,ifJ.

lUI

P,n"e?

med Ombyt· POlmidda~.

Ret~n

Thi,led/
hø" bealemt hævd ed t, /II
~I(t 11'.1 .lel Ikke hvor
tnute MuJlKht:d han aldrig havde '01,"1 tn Slump
Ila

j

j

ledler ombyltfll, iiI Ty.kerne. 1)e'1 Vir kun Ond·
1-tfitlonoJbø nken, .kab ha AnmtlderneJ Sidt, Han
poiyanInger om havde derirr..od .lag1ef ca. 20

O"

lolgl dtm iii f'olk paJ
Nur han kørle flæ.ket
bort om Altenen, var dtl fordi
han vidlite, Traliken var ulovlig,
Han havde taget 1,75- 1.80 pr.
Pct, hvad cler kun androg tn
OverprIs af ca. 20 Kr. for el Svin,
olie det mente han var pat.enCle
for UleJligheden.

ml! Ikke blev Svin
Om IJlla delle egne",

pøo PorhliElnd
I Pøld Iki(e at
b, for her vII
/lamme . lul(U!
derinde Ifie
II!! Steder. Men
!lIghed for, fit
~

en ren Por'
PolfIUuldm Svendsen begærede
,-ombytte!, køn Mlkkel.en fængslel, mens Sagen I
et ikke, .køl underllege •• men Mikkel.en bad,
at det ikke om af mulle komme fri af Hen,

".
.aerende,

syn iii Kornel, det tkulde høllet
og bjerge.. Han blev derefter
lø8/adl med Paalæg om jkke al
gDeraad
øælle Mg I Forbindelse med Vld-!
dags, Poul ner f Sagen.
grundet paa
r"se Mænd

Fød•• IUI_ ...o

Cementøløber Ole L II t. e n, Lem"'!.
forhen Th!~led, fylder Onsd.g d. 15. d~,

mand valg- 60 Aør.

-

5j8rrlog,

Sklblbyuermealer M.riut:

o.

sen, Spe,· Chrllltenaen, Sltøndvrjtn M, Tbt·
EJendoms- .Iell, fyldet Preda .. d. 11. d •. $(J Aat
Sledel lor
rln~.

Sled·

Ny Anholdel •• i Thisted.

ndbo Niel-

Di.poneol Ellon Jenten i Chr.
S0nde'.l~:aard, Ma nUlaklullørrelr.ing
bl.ev i ~ormidd~Rt .nhQldt og lrem.
tillie. I elltrmlddaR i RtUtn
Chr. Søndergaard. aanU:onto m.
lite. Løbeto.
ed Joe E. IT). ti .pærrtl 'leDntm NalionaJ.

I Bu!hl':n· h,"I1:~Il.
16 .Skaf en

Chr. Arnofl. JdrletRURt~OVer8kud fordeles.
Semanf1 I

liulyttlu:n lor Idrltl".mvirket

e med Elof
l Buc:bf.n· I Thi'h'd forti"" i AI!~. ford"linj;l
.1 Idr.laURent Oliet.hd, 12,588
oa 20.
.ø (Jo( !lun o t Kr, Du udhtla'l'" 10,000 Kr, hf
" ISoJer
PortninR!'rnt. tJlef dl" l,lIlUlle
f'o"-lkanl" •
.. rrk'~ft

J

SIlai., men, del rUlttf'nde. lh-l.b:
htnlæ'f'lf' hl ri Mref'u."

'"nd

Rueru

I

tOft

Udo,"", de 10000 K
d
K.o ... ,
r •• t ·
'"
IO",.. dtl II ,.de. mindre TII.kud
. . Ol
'H f. U, P.
_ _..1.-_-';'

men

.HH,"'''

"...",....

....".U I'UTCtlnngen

herom Indløbet tIl hans Brødre
Smed Vilhelmsen, Gettrup, o~
Cdr. Ghr. Vilhelmsen, Etb-up,

..
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Nød ?"
eksler meget frll ErI)

IHl kniber deL fOI'f.oc;rfall Trafikmidler til

:t Forsyninger, men
, du store Byer er det

lilen er det ved aL bUg ude i Køkkenet har

:st~J)sen været i Færd

ho'gle gode danske
mellem el' hun inde i
snakke d Pal' Od

e Nyt, del'

Cl'

jo meget

lem Mor Oll' Son ci;t\l.J."

Adskillelse, og ef·
kkc at have hOl'l tlet
hinanden,
B.

l'S

I

-j ,

Tildeling

Tilslmdekommen ved Sprængstof.
Nogle unge Mennesker i Fjerritslev- eksperimenLerede Torsdag
AfLen med noget tysk Spræng-

stof, der val' fundet et eHer andei; Sted.

En Fænghætte, som i Kaadhed
kastedes mod en af de tilstedeværende, den godt 20 Aar gamle
Pølsemagersvend K.:1.j Holm, Fjer~
ritslev, eksploderede og ramLe
ham i venstre øje, del' blev alvorligt beskadiget.
Holm kom straks under Lægebehandling og el" indlagt paa Ka1'1lHianerldilliken i Aalborg. Man
haabel", aL det skal lykkes at red·
de øjet.

Skjol dborg- Kall erup
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har holdL Mød".
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Ny Anholdelse
I !Chr. Sønderguard-Sagen.
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DispOnent Egon Jensen frt'tnstilles j GrundlovsforlUll'
i Eftermiddag.
Siden Manufakturhandler Chr.
Sondergam'ds Anholdelse og pnafalgende Fængsling for 14 Dage
siden har Kriminalpolitiet været
travlt beskæftiget med Sagen.
Efter at have fanet adskillige
OplySninger blev Disponenten i
Forretningen, Egon Jensen, i
Ganr taget i et Forhør, der varede mange Timer, men sluttede
med, at Jensen fik Lov at gaa. l
Form.iddags blev han imidlertid
anholdt og vil i Eftermiddag KJ.
3 blive fremstillet i Grundlovsforhør, hvor Anklagemyndigheden vil kræve ham fængslet.
Saa vidt man forstAAr, vil Egon
Jensen blive tiltnit for Meddelagtighed i den ulovlige Handel, der
er konstateret.

Anholdt sigtet for Salg
af Svin til Tyskerne.
Løsladt igen efter i' fhttrlng.
Landpolitiet i Thisted anholdt
i Aftes Gdr. Jens Mikkelsen,
SkJoldborg, sigtet for at have
solgt Svin til Tyskerne. I For·
middags fremstllledes Mikkelsen
i Grundlovsforhør. lIan nægtede
her at have solgt Svin til Tyskerne, skønt Naboerne paastod del.-le, men indrømmede sig skyldig i
ulovlig Handel, idet han havde
solgt 20 Svin de sidste tre Aal" til
private, lian maatte vedgaa, at
han var kørt ud med Svinene
sidst PM Aftenen, men det var
fordi Nabocrne ikke skulde have
ondt aC del, og at hall sl"lv vidsie, Ilt 'fl'1t11!>nktioncn var ulov.
Jig. J[an hlt!v COl"l'holdt det mærkeligt"! i, ut hlln Icver('(le Fhl'skel
til Jenny f<old J\.Iikkelsen, Thisted, med hvcm han i en Nubos
Tel('fon skulde huve aftnlt at modes i HkoV/'11 osv, Mikk('lsen IHl.'A"l/'df' dette, mC'1l forlalle, lit han
var i f,'amjJif' med Ilf'nfle, og 111
hUI1 v/u' "/1 RlnKs J\.Iellf'mmnnd.
JInn vidste iklw, om hun IlIwdt'
f!<,I/{1 l'lwllht Ul Ty llkl'J"IIi'. J 11111

Th
vilde

Side

THISTED

have forsvaret Værket
tyske Odelæggelsesforsøg.

"l'

O"

StaQ!on, Kl. 14 c..pkamp, AJLE. dr.
TIK., MeBterrlcl<kehold.
~; .... Ionsho"~l· Kl. 19,ao. P ...lor Fl"~
derik.etI, Staptnlp, talu.

OI~ lys t ved en festlig Snmmenkomst i Gaar, hvor der overraktes

.Bestyrer Moreh og Maskinmester Mortenaen Erindringsgaver
som Værket!! Tak fOl" del'es Indsats.

Å?IolTSAVl~

Lørdag den 11. August.
l l

a.

Nedbøren i
Ugen Ira 11 .. & 111 d.lI. Aug:
Søndag.
0.0 mm.
MAndag
Ol' H
Tirsdøg.
2.8,0 "
00$<11' .
0.0 "
Tandl'.
0,3 H
Fredllg.
0,0 ..
Lørdag .
2,0 ..
1&11:30,8 mm.
Hidtil m...1t ; Aug: JO,!! mm.

Bestyrelserne ror Elektl'icllets- hvor Afslutningen foregik. Der
værkerne i Thisted, Bedsted og Turen gik videre til Sletteslrand,
Nykøbing var i Ganr samlet til blev holdt mange Taler. Dir. Ri·
den u.n.rJige Sammenkomst. Tillige chard Hove l1ragte her Eleltmddeltog Ifestyrelsen for Elektrici_ tetsværksbestyrer Jensen en Tak
tetsværket i Holstebro. Man ind- for godt Arbejde gennem 38 Aar
Nonnlll~n lo.- Juli: 86,0 mm.
ledede med et Fællesmøde paa for Værket.. Dette havde skænket
Ugens mu. T.m~ ... lur U,b C. mulHotel "Royal" i Thisted mellem Jc:nsen en Skrivebordsst<Jl.
t"" Fredag. Ugen. min. T~mp. 11,3 C
Thisted og Nykøbing og fortsatEndvidere overrakte Taleren mult" Onsdag.
te med et Formandsmøde mellem Erindringsgaver
til Bestyrer
V~~rud9igt.n.
Bedsted, Nykobing og Thisted. Møreh og Maskinmester "Morten- g~ende til Sondag Mo~ for JylDet var de lofiende Forretninger, sen, fordi de under Besættelsen land og Fyn: Svag til frillk VUId mdman drøftede, men der blev givet vilde have vovet alt for at sikre 1etn ~ordøst og Nor<h-qt med temmeMeddelelse om, at der i September Værket i Thisted. Der var saale- lig store Tempera.w,rsvingDinr"r Ol
Mnnned i Thisted vilde blive holdt des anbragt Vaa.ben og Ammuni- overvejende tøTt Vejr.
et Mode, indvarslet af Eleklrici· tion pan Værket, hvad kun de to
teisraadet og med det Formaal at vnr vidende om, og l givet Fald
drøfte Elektricitetsforsyningen i skulde Beholdningen \'æI"e delt ud
del nordvestlige Jylland.
Man til Mandskabet, ligesom Værket
venter sig meget ni dette Mode vilde fan Forstærkning fra Modog vil bede om at faa tilstillet det standsbevægelsen i givet Fald.
nødvendige MaterinIe til Gennem- Under de to Mænds Ledelse skul*
syn, san man ikke moder helt de Værket selv have klaret det
forste eventuelle Angreb fra Tyuforberedt.
Efter de egentlige Møder kor- skernes Side under Forsog pan at
te hele Selskabet til Hansted, oodægge det
hvor Fæst!ungen blp.v forevist.

12,588 Kr. i Nettooverskud
ved Idræts ugen i Thisted.
Der oprettes et Rescn 'c:fond til
J mooeganelse ar muligt Under·
l:Ikud senere Aar.
I Aftes

var Bestyrelsen for
Jdl"rctssanlvil'ket i Thisted samlet til )Iodo. ~11ln behnndll"de her
Rcgnsknuct for AlIl'dsl drætsuge,
del' ucl\'islc el Nettooverskud pna
12,fi08 Kl'. Det kan nIl'VneS, Ilt
del' ialt vnr 16,203 be!..'llende TiIsimen! og en Enll"('in(\ta:ogt pM
12,022 l{I", Mlln vedtog I\t udl)C'
tIIII' dl' 1(),O()(I 1\1" lil FOI'\'lllngt'rIlt' t'fter tlpn fllslsulte Rknlll, lUll',

me Overlægen til Lh's. Hun blev
omgaaende afskediget - uden at
Tyskerne protesterede.
I Torsdag~ lykkedes det for Kriminalpolitiet at finde den unge Dame i hendea Hjem i Thisted efter
at hun i nOR,-,n Tid hal' været cfterl!ogt. Hun !remetilledls i Gnar i
Grundlovsforhol'
I
Viborg (lg
fængslede~ fOl" '-'II ~Iaall,-,d,
idet
hun med Grand i Slemmul indromml'Cle lIin Skyld. Hun oplyste jovl"if(L nl hun den 5. :'Iiaj vnr rej,l
til OlllelTig Mmnlt.'n med sin Kælwte. ",,-,n dNI 30 .•1uli mnaUe hun
"ende tilbnJf'-' til Danmark_ Nøar
llu\". i "in 'Tid gik til TY"kerlw, val"
GlundcJl dl"n. at hlln 'I'd liere"
lI)æljl n'Ji{Jlede nl~(l al kunn\' Fn·
nem!o!"\' Sill SYIl."l'J'ldt'\J(l lli1l1m'l~e i

Mesterrækkekampe
i Tbisted i Morgen.
Aalborg Boldspilklub!l Hl:I1d er
Storfa,'orit.

Pokalkampen paa Thi~ted Sia
i :\Ior(l"en bør !'8lfIle man~ :Men
l\ker, da der er ed!'igt til en
Kamp. ~Ian maa do!!" pu F orh
inde-tll1e silr pall. at Aa. B.em.
Stor!n"oritter, idd Holdet. de
det med. er me!!"et ~tærkt, bl. a.
der flcT\"' Oh i~ion~~pll\el'l'
medl'lll' TIK· Holdet paa den.n
Side ikke er UII ~t.t rk., M)D"I
11M et tidli"c!"e Tidapunkt h
Te!!"nel n\('d, det llldl' blive l
"kyld"'ll bl. a 11.\ Herle' Jepa. .
kr ha\" kUl1IlI't fu fri fr. C'BU ~
Ile k {\J: 11\ Tj"rnum relM!' tiÅI
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,'UKK"'M!n
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m"" (ortld t(', nI han
H,r l F'nmlhl' mC'd hende, o g a t
hun ,ru- ... n S[ngs .\I e llemmand .
II
- cl le k"
h
h ,-d
an \ I " I e, om un Il e
solgt foll1!lIkct tIl Tl"~kerne. Han

halde Ikke gjort det, Oll' det kom
Ikke h,un ,ed, om hun var gode
Yenn(Or m~ Ty~kerne eHer med
andre. lian havde ttlgtlL en On!1"""
pns pr. S, In p.;U1 en. 20 Kr., hvad
hM fandt rlmehgt 110m Erstat.ning for Kor"!!l, Slagtnmg m."
Jlnn havde i de SliMe t,·C AlU" ikke lcver.:!t Svm t!1 noget Slagteri.
RetBnllt(\<,t ~11L1t.cde med. at
)hkkel'len ul('v lo~lIldt. mens Sa$"en und<,r«"Øl's nænnere.
Id,.Uen pu O~tre Dyrtokueplad"
I Thl!lled.
ThIsted B)'ralld vil I nl'!r Fremtit! k... mme tIl at lall~ Stilling lil d
Andr.llend~
tra
,\rbtjderneA
Idrll'18klub i Thi_ted. Dtot er Ikke
n"'Jren ny ForenluJr. Idet det ..r
Ø.terhakken~ Boldklub, der har laget Nnynrrornndrlnll'. Klubben hor
hl HURI! 1'1111 Ost re Dyrøkueplnda
Oll' har brr ... pfort Klubhu$, P ... rt
O~I .. men de "dIIle Au har Klubber '·.. ret forhindret I at btu)'Ue
Plad""n. daTY8k.'rnp havde ilf~pa·r.
rt' d~n Klubben '''IH'r nu Byrna·
det ... m nI mulle taa Bantforho[d. ne fOT~d1"fd·, dll BIInen, aom
dpn pr. n ...1o II Ikb tI' hrurellll"

... . _o; ......

' _'"W'' ' :'. \ re I~. m~n d~n ao Juli mUlt(! hun
der Inlt .. nr 16,:..03 betaJende Tll- vendl! WbllKe til D:anmark Nu.
~kue re Olr en Ent~lI\dtægt PM hur.'.'" TId lI'.k nI T)'øk.. rne. var
12.02 2 ',,-, ;o.I!m vedtog ni udbl'!' GrunMn den. ~I hlln vcd duu
UlI!' de 10,000 Kr. til F oreninger- 11) .. 1\1 .... Ifr\ed< med .t kllnM aennemføre .Ln SHrepl~J"\lddanDe"e I

nl"g_I'~'VY ~

s_

Kall\ ll""I ta Jdt"nt' I lIu rup
VAr I (;nar tIIflIrt III Kn'''lun'r
OK:a hlllv.. , . IllKINn .. fik 111'11
h(,l<hvJ, il;,! "J[ 4. K"I ... nhllvn :\2
J(
tilt
(,,"I .. 1lY 1M "ahf' "Ir

d,

t.

~F'r
ne efler den rllbtsatte
MaV' bor,..
.m
ledea al det resterende &lob
or o,
dam1C Begyndl"l!;en tI l et Reærve.
TeltfonaOy t ter for Tyskem e
\I"
fond hl I"lQdegaae~ af eventu·
i Th b l~ anholdt.
elle Undt.nkud ,ed de kommende
Knmtnnlpohtiet I ThIsted anIdm:tBuger ('Iler til Losning af holdt 1 Fonniddngl Anna ;\Inne
Opgaver, der maatte "!IC sig. Ud- Jep!ll!n. der er fm Tønder. men i
over de 10,000 Kr. vedtoges det nere Aar har opholdt sIg her pa.1
al yde mindre Tilskud til FDF., Elfrlen, h,or hun hnr nrbtjdet
DI'enge- og PigesPIljdenle, Ter- for Tyskerne. Del gjonle hun og·
rænsportMorenmgen,
'Thisted snn nu OHn i Kobet med
0"
&mgforenmg og Smnariterne.
dansk Tlllndelse!
Su
Endndere forelM. paa ;\Iodet
Slgtel!ll!n mod den anholdte b•.
ltegnskaiJel tor Idrætaaamnrket. par ud p.;u!., nt hun skal haw
D.:!t balancerede med 11,093 Kr. fungeret IQm Telefonllflyttel' paa
og sluttede med en Kas.'leiJehold- Thl~ted P03thu~ d"n 29. AUgu5~
s,
ning 11M 123 Kr.
1913.
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lIun ft\.'ll"U'.tilles 1 Eftenniddag

Sygeplejeeleven, de r fi k
e n Ende hild.
Oll" Kem bnR dl er urrnnllHedf' ~ t
OnrrAld (or RI kom m,' SYllehu~ t ~
Olerlll'g" Ul 1.1 \11. _ ~' IYllted" d.
It r Knp LIII I. tlnnen III O~lerrlg.
me n ~Ldder nu I ,\r1"f~lcn
O"n 11 s..pttmhtr 1913 mllaltf
21 SU:t'plt led"Hr 1 VlborJr mode,
Krimlnalrfltt·n. ror,1! de Art~nu
f""ud I F .. II ..... k.b ha.d .. ,,,ruum·
K"lI~IUI,

Annli

~1 ..ry

An-

,lllø,'u (r. Thi.,,·d Ilt' hunle truk·
k..t 1I"nkl"1I"I'n,' IWtl ,,~ II'IHl lwn·
d ~Il r'·lIu[ø·r End,'full!, 0R ,In hun
8I'Urll"1<'. om .l~ i"h kund.. ~[A"
hnnrdt 1". i ..., d,. "n tor.Hlt·8ke nll"
"1,Iftrtl.,, hl "' h,ulk" h,·ud.·, indtil
.h· "II'u1<', hu" hald,· r"nct hl·
~lllIkko-]l ... t Ilt- 2 1 S)Ir.·!,h·J .... lcl"r
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m ,1"11. AI, U Ol' r"~ ~,·pleJe,..h
1I1l,1> 1 Pli 0l't-rall(!n hAlde m, ltt ,t
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lI"d, r... r Ikke al haH bra,," IIrønd·
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e', lIod,' 11~1\ IIJO Kr. ø'lml for,~IIK'
Ul!.d~ ø[1I" til at hrinl/Il Kloak· 0ll
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i Thln'A!r..,,,, [Ord"n hultil d~ltr
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ilO ll øunl'",,
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'~9:'<Jn dt ig"C"n

(·fteT A flutr<n K,

LnndJlolitiet i 1'hll1(...1 1111holdt

J Aft(, .. Cd,·. Jl'nø )lIkk('I~''''
Skjoldborg. "'gli.t for nt 1m\"!
101j(t S\"in ti l TYlJk('nlt". l Fol'
middngs fl'(! m Jltill(>(fes :\fikkcIM'1I

GrundloVH[orhlll". IIIUI IIIl'gt!'(J('
fOTvalt ... Irohel' III hll\"e IfOIRt Svm til Ty:tke,..
nc. skont ..... nboenlt' Plltlstod det·
tr. IlII'II ;lIdmlllmNIt' lIiR" økyldiR" j
ulo\"liR" Ill111del.
Hh·t hnn hllvdt.
BOiJrt ~O Svin de lIid.'ite 11'\' Allr III
lr.ptkr TurI!'
Iwjwltc. linn mnntt~. V('(!KIUI, III
adblI'
hnn \'IU' kurt ud med S\'iIlI'JI('
dt r om Til·
l

sidRl IlIlII Aftl'nl.'ll. OH'II dl't \'111'

~I'l

}.l,ul.lu...11 Thi"ted vild., hlivu hl,lllt
ct l\Indf', ludvnr"ll·t n' fl:J"kt rid_
l('uu'luIClet oll nwd (11 ,t fo'fJrlluull"L
droft!· Flt'ktrldtl"'tllfflraynlnRf"ll J
det llfU"(h'('IIIIlg-1' Jylland.
~tltn
vell l"r flig 111I'g(·t IIf dclt(l Mud,.
og vi l Ix·dl.> om Ilt {lUI tll.tlUlh·l rI~ t
nodvl'lldljf'" Mnl.l.'rilll(· til G('lIIll'm_
flyn. 8IW mnll Ikk(' mud~'T 1\1'It
ufodJ(' Tt.d L
Eft('T dc' ('gt'ntlig,' Mud ... r korte hf'lt. &>Iøknlx-t
til II nnl'lWtI.
h \'ol' l~a'RtulllKcn " hIV f OTI'vl"t.

J 2,588 Kr. I NC ltoovcl'skud
ve d JcJl'ætsuge n I ThI s te d_
De r Opno'teH e L JteM'l'\'efond til
Imod t· ...>"l:u u.·lf<o.· Ilf llIulig L lhl(h'r,

[onll NnbOt.' I·JW ikkt· Hkuld.· hn\'('
Ir,
ondt IIf del. OR" Ilt JUUl tll.h· dd~k ud !>j.-nert· Allr.
i'l1l'. III TI1Ul.'illktiunl'n \"n,. ulo\".
J An".
\'"j , r BcØt.VTI·!t<cn
(<I"
hR", Jl lln brl',," {oreholdt dl·t mil""
JtlI1dKI<IIlJlvil'lH·t I ThIHU'(! Imm·
k('l!gt. i. nI h/III le\ (·n'CIt· f'lll'l'ket
Sogne- lJ/ JCllny I~{)/d ."ikkl'll;t'lI. Thi· !('L til '\Ioda, :\lun I)(!hnndle<\(' IH'I"
HC8'llHknoot for AnretKlcln. UlIIKe,
flwd. /IIcd h\"cm hlln i en f..·noos
dt.'I' utlvi"te Cl NcLLooverRk nd pait
k "111" f r oTek'fon sku/dl' hm c nftlllt Ilt mo12,508 ":r. Del klin nWVIH·M. nt
fYKdom.
de!J , SkQvell OS\. )Ilkkeh,('1I meR"·
ro,." :'ofR'11C1 tec1(' d<:'tle. 111('11 {OIllIll..... nt hlln dl'l' inlt \',11' J 6,203 bcLII.lclIdc Til·
IlJwCHI
og ClI EnLI'l·jndta:gt flau
\'/11" i FnmHil' med 1I('lIde,
Olr
111
l \'lI/glt'lII
1 2,022 K l ', l\lnn vcd log nt udl>e·
hun \111' cn Slllgs .\lellemnUUld.
!TIIlIf
lilIe de 10,000 Kl'. til Forenmger·
~n. Sper- Han \ ids te ikke, om hun h uvde
for

dun
dl·....
Dt'I'
nu'h,c "ed

derillgs·
n Grund
tes ,\lads

solgt F læsket til Tyskerne. lIan
havde ikke gjort del, og del kom
ikke ham ved, om hun VM gode
d ChT
.\lom Venner · med Tyskerne eller med
andre. lIan hllvde laget en Over
pr is Pl', Svin pan ca. 20 Kr., hvad
llllll fandi I'lIneligi som Ers tat..l!Iidste ning fO l' K OI'sel, Slagtning m, v.
se frn Ha n h avde J de s ldsle tre AlU' iknt Lreke leveret Svin til n ogel SIugleri.
\.ia/,
er
Retsmodel s lu ttede med. a t
1t! som :M lkkelsen
blev losIndt, mens Sll·
J S k o le.
rej ste
gen undersøges næ rmere.
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Idrætten p aa ø s t re D YTtl ku c pl nd8
i T hJs te d,
Thisted Byrnnd vil l næT FremhJ komme l il a t tageStilling ti l t!t
Andrngende
fru
Arbejdernes

Idrætsklub

j

Thisted . Det er ikke

n ogen n y Fore ning, Ide t d c t e r
0"t erba kkens Boldklu b. del' h u r ta·
get Nnvne forandrin g. Klubbe n h a l'
og Hude n J.5.

hl Huse pnu ø s tre Dyrlikueplnd s
og ha r her opfort K lubhu s. Port
AnI' har

ne ef Ler den Jnstsaltc Skala, snaledes nt det l'esLel'cnde Beløb
danne Begyndelsen til et Reservefond til TI1f9degaaelsc af eventu·
elle Underskud ved de kommende
ldrrets uger eller til Losning af
Opgave!', der mnnttc vise sig. Ud·
over de 10,000 Kr, ved loges det
at yde mindre Tilskud til FDF.,
D l'enge- og Pigespejderne, Terl1I.:ms pol'ts foreningen ,
Th isted
Sangforening og Samanterne.
End vider e forelan paa j\Jodet
Regnskabet for Idrætssamvirket,
Det balancerede med 11,093 K I',
og sluttede med en Kas sebeholdning paa "23 Kr,
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Syg eplejeeleven, de r fik
en Endefuld,
Og HCm bllgeft er nrTnn ge rede et
Overrnld ror at komm ... Sygehusets
O,'erlæge til Li\'s, - F lygtede dler KnpituJationen . ti} _~_s.~~~ig.
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TYSk Lyttepo.t
paB Thi.ted Posthus.
To rJ.~t.,. &I;.ulf&,

111. ".r6liol

190 III)'ur. Rh(~dtloo-

hlDl.lerøc.
\~W.tzd
t Hrlltfl i Tbltled lrelJllhlltClu
rd
I LIlI1:1aM' dtn 29· ...rlg! SøoClu·
'.,"-~~/
ænd dræbt Hølollødøllfll:mltr p.. Itolmco. lydt Anli. 101.01' .,Irpprw-n, drrl
RRht. HanUel! -YIII'. Hlam_ndl'
To •• nge M
\I
'Ofrolna' M.fI.domUl~rl' hu 'Ofe· "r .Iilet lor "fldn"ldl!lIl Vllk· E. Les
f,u
I ,. angsa8.
Il.II rl fI~(J.mmelll' ,I Hoema, ktrne. IOlr,h.d ved d. :tSl AIlIU"
mena Thilled PO~"IU' var
I
f D Oeøstaød eklplodtrede
"IIII,.·'nde Ul P"I:~mler:
Ole QdllUtd, Søborg, 19 Point., .r TylkenU, II b .... e fO'~.ø;er I
I Hlrøderøl' p•• dem.
,nr.tn Jen,en, Rebr, iHI, Jen. Ally/runlla'
I·
en Il,ululd Ulykke ,ktte r a .. , RlnKeU'd, Nyh)/p, '1,
Anllt
Hun oply!le I R.ette" 1
m Øll Kro,h, R.hr, 12 og Kr. Tofl,
K
l:!'lermfddlll I Hl'dtn IO
.1 huo I Oklober 1941
'd r IO unit R~l1t. al POi"tI.
lo' V,nK'" By,
l'
Hlvedommernt
hu bedøml ,OUI i 5tefllegelMnl vel!
""l..:nll blev dtil:bl vtd en BlU- HII/trnr, Oll: 'eilIende fIk Premle: bek. hvor buo udlerll! KOnIQ,_
plalian,
I. Pr.
LItter Chr!lttrlun, RlI:hr. IlbeJdt I lonkelUge
,
S'tlndfoged And, Chr. JenHlll, 2. Pr.: Joht. HyllIgaard, R~hl . Ilcnle 381 Kr. mdl. plua
•
Vani'a., h.... d!' her .rm~rkel en a. Pr. Mad. HansIen, R~hr.
Par Tiden Vlt buo
d.
m'
der ytr lundel lidi Nord Oet ..lir SlIger I
ved Enø:hz!nl:lcrol! t
0".".
for L.ndeveJell, og lom skulde Ea Thllledbo lorltr:lltor D' Itl~dlll' mcn Hk her kun Z50 Kr. md!.
sprænF!U, D. m.n I Oa.r ved .Ir .. lellde, .1 h.n har modt'aet lin UgeR,.d, hvor Jcg er, b.re
17.nden helle tn Ehploslon, Pakke ft. RO Dllter f New York, os: kan tit nI' nogel, ugde bun.
regnede min med, Il nogle Mine· det! Indehold, en bel K.n .. l!J1e
Husker De, hvad der Ikele
rer h.vde 5prengl Oranalen. Da H.... n/ladll..er, IO PlI. Hn Kaffe 0Jt el 29._ Auguil
1943? .purgte Dom·
d til Pli. nn TIlt. VI publicerer '\dIe Mil dell'
N.vn. d. vi Ikke vii h.ve An.v.ttot for, mer~n.
SItlndlogden5 Søn cyklede u
_ Jeg blr slel Ikkc
Stedel, f.ndl ban Imldlerlid Ora·
d.gUf[
HUJel 11>1111 .t
del lør nu, da Jeg blev
n.len urørt, men omkring I Lyn· G~lIer
Jeg IIk tillige med min
gen r Nllrrbeden fandl han el af·
Oerda JobannSeD Belkl!d Otll,
revet Menneskehovede og andre Sortbørs. Handel
vi ,kulde tage m< d en Bil Ind
uhyggelige Tegn pu, al der vlilr
Posthusel, og her skulde vi
med
Tørv.
skel en Ulykke.
bryde Porblndelierne, hVI",;,
Den unge Mand tilkaldte sin
Poliliel uoderseger. hvem
IBrles Samialer, som Ikke
tllI ,des., VI Slid og strikkede og
Padet, og der gik Bud eUer Paick
der hlr IlIIet Tarv uden
lesle,
Ira ThIsted. EUerbaanden kom
M~rker.
_ Lyttede De Ikke?
flere !!I, og en AlsBgning al Ter·
Handelsministeriet har IDmodet
_ Nej, kun e!0leblik en Gaog
rænel biev foretagel. MaD fandt Politiet om Ilt undersøge Spørgs· imellem.
_ Blev De de ikke kontrolleret?
el UgiUmalionskorl og en Pung, mulelom, bvor Tørvene er ble·
_ Nel, SoidaleHle I Pos.tbuse:t
der IllhBrie den 21-lIlrlge Tjene· vel af idet man formoder. at der
51ekarl Chr. Georg H II n s e n, har v~ret en meget slOr Sortbørs· sagde Ikke nogel, De; de vidste
tjenende hos Gdr Johs. Odders· Handel med Tørvene, da Byerne vlSI 511'1 Ikke, bvad vi sad der for.
_ Hvilke loslrukser bavde De?
hede I Tilsted. Ved Plantagen el ikke har fuel, hvad de skulde
- Der blev sagl, et vi skulde
have ball.
Man bavde en Overgang el afbryde visse Samialet.
Stykke borte fandtes Io Cykler
- Hørte De sea noget?
med urørte Madkurve, og man velbegrundet Haab om, at RaUo- Del kao leg ikke; huske. Vi
mulle derfor formode, al der nen kunde fordobles. Der ymtedes
havde været to Mennesker pBII endog 001, "T RaiioDeringen belt l} Ilede kun lidt nu og da, oe; vi I
Stedet. BUer lang Tids Søgen kunde borHalde. saaledes III Han- albret! ingen SImlaler.
del~n blev fri. logen al Delene
- Hvor længe sad De de;t?
laodl man agna i den heje Lyng bliver TJlfældeT, og Handelsmini·
- Saa vidt jeg busker Ira Kr.
del lemlæstede Lig af eD aoden sleriet bar fundel en Udvikling 13 lil 21.
ung Mand, der seoere visle sIg at som den her nævnle hejst ubeldlg
_ Hvad var der skel, hvil De
være den 14.aarlgeJeDsOdders. I en Tid, hvor det er al Sllll al· havde sliIgl, al De ikke vilde?
bede, Sen el Jobs. Oddershedelgøreode Betydning, at de tilstede·
_ Del ved jeg ikke. Jeg bar
. Tilsted D IO LI, var luld. værende smaa Kvanta Brændsel ikke lænkl Spor OYer, 81 der kuode
t
.
e
fordeles med lige store Mængder være oogel gal! I det.
kommen ukendelige og faodtes I III alle.
_ Bt De daosk Stalsborger ? I
Slumper spredt over et stort OmDerlor skal de, der handler paa
_ Ja, men jeg bører til det
rude.
den sorle Børs, bBllde Sælgere og tyske Miodretal.
Del er oplySl, al de Io unge Købere, ou. drages iii Ansvar .Ior
_ De maa være klllr over, al
Mennesker var cyklet til Vangsaa der~s Gernmger, og Handelsmlnl- De den 29. August var Tyskerne'
stertet har allsaa anmodet om bebjtelpelig.
for at plukke Bær. Det kunde al tilstrækkeligt Politi-Mandskab til
- Det bllr jeg ikke tænkt det
Podspor ses, al de bavde været 1'0 UndersøJ!:else af Sagen.
mind$te over. Vi hevde iogeo·
nede I et stort Kraler, der et
Interesse i al anytte Samtalerne
og vilde heller ikke sidde med de
Iremkommeo ved SprængnlOger,
Klapper for ørene. Jeg bar aldrig
Omrudel, hvor de gik, er nylig
Badeulykke pu Gøltrup
belallet mig med Politik.
bleven renset for Landminer, og
- De ved vel Dok, bvad Daloen
FJordbolme.
det menes ikke, at de er dræbt
29. August betyder?
ved en sudan Mines SprængLørd!lg Aften vat Husmændene
- Jeg anede ikke Spor om
ning. En Podlo/ksmine kan ikke Niels Matbieseo og Gregers det, da Politiet anholdl mig, og I
afstedkomme en su voldsom M al h j e s e n, GBllrup Rlmme, jeg forstod det slet ikke.
eksplOSion, som her er sket. taget ud PIl8 Oøllrup Pjordholme
- Vi har jo nere
". [
Sandsynligvis bar de lundet en for at bjerge He, Deres IO Drenge, Ved De hvad 19 September
eller anden OenSlaod, som de bar den 13·ur!ge Egon og den 16· tyder?
Nej, det ved jeg ikke.
givet sig til al pille ved. De er aarige Evald. v!lr med dem. De
- 9. April 1940 da?
blnen slynget langt ud lil hver havde; luet Tilladelse til at bade
- Jo, det ved jeg godt.
sin Side, hvad der viser, at de i Kanalen, der løber parallelt med
Saa bley Prk. Jeppesen frngs·
har balt Genstanden imellem sig. Dæmningen paa den mOdsatte Jel til l. Septbr. og fik Sagfører
I
Der er pu Stedl':l intel Krater, Side af, hvor Porældrene or,.holdl Yde· Poulsen iii Porsvaref.
hVid der oRsaa udelukker Mulig- sig. Efter en Tids Porløb vilde
I
heden al en Minespræogning i POrl!ldrene gae over HI Drengene, Valg lørst i November?
Jorden. Ingen har sel n02et iii men dIsse vat da forsvundet. Man
Handelsminister Pibij!er tallI'
de unge MændS Pærden i Vangna fiflede Slraks, at der var sket en Gaer ved et offentligt Milde i
eller til UlYkken
Predericia, og udtalte her bl. a.,'
De sørgelige 'Rester af de for~ Ulykke. Kanalen er paa sioe Steal ban regnede med Valg eo II I
ulylltede blev al Paick køtt Ind, der meget dyb og fyldt med Huller.
Pllck Ira Pjerrilslev blev tilkaldl de førsle Dage' i No",embet
iii Thisted Sygehus, og de puMaaned.
rerende blev skalosoml under- og Irlk Vod i Kaoalen, og efter
relle!. Chr. Georg Haoseo var Cl. en Times Parløb laodl min Høsteo skrider rask frem.
Sledsen al Arbejdsmand Vild. den ene Dreng. Aile Oplivnings_
Det sjældent go,~e
Cbrlstoflernn, Rusfrup Mark.
/ocsøg var forgæves. Perst ved bat medførl, al Kornhøslen
22·Tideo fandl man den anden , det megel burtlgl frem, og I del
der blev hevet op almmen med slore og hele vil all Kornel
en engelsk COnla!n, som Ptiheds. Løbel af 1111 Dage "'ære
krmpt're, elle;r at have løml den for Kotveo. De;r er de
Udsigter Ii~ al Kornel kt~.~:;~;.~
for
Vaabeo,
hllvde
kaslel
I
Kana.
Ut,rtnt al iet
Idu 1111
bier el inden Ud In D.r /I.
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Nælllormanden, Dir.
Iledes Alet Mlkk el,en Indtil videu, lun~*,rer
Inder- lom pormand for POTentnlen.
I
der
Løaladels e.
Vlrkfru Dagny S" II n Ir J iii! r t Thi1948,
sted, Bom d. U.Juni blev anholdt
ben! aiglel lor ,t h.~e anmeldt til Ty-

H

eD

ela gel
lierne ,
' dags,
r blev

'ragspnlor.
jCf

Do,
J e ri I
skerne, al Kaj Srr:ed Christensen Manu
hllvde Rivel hendes Daller en Lørdt
Lussing. - blev i Lørdags løsladt,
idel RJ~8l1dvokalen Imf lundel, at detail
d", lille var Grundlag IOf at holde vedn
leve
hende læng,lef.
erk!

og Ingen BronCa Ul Skoretenen_

Tbisted Elektricitetsværk .. bøje Skoransat ,len bliver I dine Dage underku!el
øbæk, et ugkyndfgt Murer-Eftenyø. Med
nogle "øu Mellemrum bliver eventuelle
Jeg er Huller I Murværket rallpet ud Tyøkere jeg neø Luftllndlngtfyr bliver semtldti
pillet ned, og til Slut bliver hele 51o;0rskele .tenen esfall eretEjlenlllg Ikulde den lø1vbroncerel,
Dorn"._A_ d ... vilde være betydeligt pæn_er"
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- J.. men na er de! om Papi.
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De.r
:skil
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3Ol1 Gulvklude I~r den II.
IQ40

er

mt':o BC'lalinCf'n pr.

f~f.1

trukket d, 2 Maj
IQ·U Hn>rlolr lja~le De 1111",,1 Til·
ladellcn i 19.(1?
- Der t\lm Iraatlonalbanktn
fore~rorgsel om, tw.d Chtcl<'n
d"l
.sig ('m, Ol!'! \'U Vuer.
\'U Il""ertt i IQ~O, RIe" Setalins-cn ,.Idl ikke fllt hen i IQ.4I,

- De.! '''r en no~('t 'aof,! Kredit.
- li, det hn (ludl l'i!:!(',.
- Dl' m .. \'isl htllue si~e del
hele,

~Qm d~1

mngen.
- Jo, mt:n det \'Ar jo en Del
al min Llln
. Oomm.: Sl~tt:l$en er gudl nok
IIdl1pinte!. H\-..d \"Ir Deru Ga~t?
- ~-.w Kr. rudI. plu& TanlifOnu:,
Jeo~ har Ijent S-ll\OOO Kr nrlig
- O"mmNen alngde dereolter
Kendeh,!:" der ~it ud pli, at J;,
der ,'ar sktn;~ Grund tH 1101 an·
IIt:e, at Si)::!lede havde gjort si~
8kyldig i O\"ttloedelse .1 Straflt:·
IO\'Jtillægt!'ts Pag, 15, \'ilde han
,'X're li I«!'ngliile lil I. Stplbr. Men
- $aRd!.' OomntNl n . Oe har

er
- lej.! tan iH\': s.iRf' aodd, for Lov
puante Kenddst'Il, OJ! del
tiet t'r lH~ IOteralt'1 pu. anden E'r Itl'''- lidt tvh'liolllt, 1ll1\ Grundern~ ~\ .. d('.
lapC'1 ror en f~ng$ling t'f til Stedt>,
Ktrncpunttt-t ..-.r, com Vlife" De I.. r Lts. terkildsl.'n b:'lti.ktel
a" er -I"""etet
ter eller tUtt II. Dtcbr. som Førs\.. ttr, Q~ nu kan De tall"
11 al
rur~ Iq4() og aU I)-..Jer J'l1II. at dd er med ham om, h\'lifndt Dt' \'il
rden skd el!t'(. Hll De iHe .I~i"f't appellere,
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Tysk Tank kOl"el· l!1l(!er dun~k Opsyn gennem el ren&<!t tysk Minefelt fOl'
at skube Sikkel·h~d fOl", al alle Mine.· el" fjernet.
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\ SeJen>le,
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1111 hll.\"dt' spr'\"ngl. 1I1\n
aldrig hln'e opklaret, Del kan \00- • han pa
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Pfm SVClulsen:

l el Grundlol'sfo)'hor Lonlag SC, hvor Ulld('rligL riet hele ser
Eft"rmiddng blev Disponent Elton
Jensen fll.'llgslet til 1, September, lidI
,Jensen: Jo, men det er I'iglig
idel Hclt(!]1 fandt. nt del' "u'
nok. Del var Sondergaard. der
Grund
tIl
at
nntage,
at
han
ha'Ir
udfyldte Blanketten, men mIg,
de ueret delagtig i Chr. SondergflSlnls Transaktioner ,'e(lrorende der skre\" Tnllene.
Dommeren: Anklageren kræ\'er
Varelel'eraneer til Værnemagten.
Dem fængslet till. September!
tor<te
rndel' en Afhoring hos KnmlJen!<en: Det kan ikke være rignalpoliticL Fredag Eftermiddag
havde J(!]lsen ind)'ommet, at der tigt.
Dommeren' Det vil De ikke
odsti!- Cm Forretningen var indgil'et en
k~~ urigtig EI'klæl'ing bl National- VlUre med tit.
Jensen: ;'Ieget nodig. Jeg hllr
I~ sto- llnnkeu, idet del' var skrevet finI B0- ger~e THI PM en Blanket. Del Ikl1C foretaget noget ulovligt.
A!1klegel'en: Det er muligt.
d" drejede ~ig om et Vareparti, del'
, og \'SIr leveret. I 19-11, men som mlln men det SCl' ud til i Øjeblikket, at
B. skrev var leveret i 1940 eller fnr Dc er meddelngtlg.
Jensen: Jeg kan ikke forstaa.,
lig Bestemmelsen om 200 Kr.s Grænsen kom. 1 Retsmodet trak Jen- Ilt jeg skal tiltales. Jeg har insen denne Tilst.naelse tilb.1ge, idet gen Andel I Forretningen udover
han nklæl'ede, at dq~"JIl'",b:em mm Gnge I
Ankingeren : De fik da ogsnn
kommet, fOIxIi Iran Val' ballge for
at bIll',," Anholdt. og at hnn i det Provision og Tantieme.
Dommereu afsagde derefter
hele tnget ikke havdl'
. anet, hvad i
det dl'ejede ~jg om, dll hun under- Fængs1illgsk2!Hl~w: til l. SCl),tem-1
skrev. IJ~ln WIl' nfhol't l san mnn- oel·. Sigtelsen {anI' Ild pllll 0\'01'g!! Timer, nt han VIII' træt, men lncdel~e uf Straffelovstillægeh
havde allg ikkr værel G.!nst1md Par. 19, 6. Stk. L.'l.ndst"elssagfofor Tortur!
l'er lllerkildllcn beskikkedes som
Dr,mmeren formanede adskillIge Gange .rensen til at sige Snnd-
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heden og lægge Kortene Pa.1 BOJ'det, SlUI(remt del vilr Tale om
Hand('l med Væmemdgten i storre Stil og om urigtige ErklæringH, men JenS/,lIl h!CvrlJXie fortsat
Ilt ha n ikke havde noget at jnd~
.rømme. Unn kunde godt indse
det mWJ'kr'Jjge J, Rl FOJTetningen
(out hnvde modtlllfCl Checks pan
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Il,d,,", i et Sogn,
hilse aJle Talel'fra og til StatIO-

nødvendigt, at et
alene

skal

selvfølgelige Opikke en Glæde og
at være me-:l
, vore Hjerter op,
Tjeneste i Bna
som af og til hufor Jesu Skyld
Erfaring om,
Cl', og hvilken
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Mærkelig Ødelæggelseslyst
Lyskasterbatten i Febbersted
'
stærkt beskadIget
nI Besøgende
,
l Gaar.

Sektion Nord-Vest har i denne
Tid Folk beskæftiget med at demOlltero
Lysk1lStcl'b~~~rreirne
pall Egnell. Det Cl' ikke noget let
Arbejde. idet hvert Bnttrui om-

fatter LYSkaster, Motor, Lytteappru'at og FjernstYring, og det
er san. tungt, at man maa benytte
Kran for at faa de tunge Apparater hentet op fra de Grave, hvori
de er anbragt, I Febbersted havde man saaledcs i Lørdags fanet
et Bntteri hævet, men i Dag iii
1I1m'gen, da Arbejdet skulde genoptages, var Spejle m, v, pna
Lysllasteren knust, I Gaarsdagens Lob mau civile have \'feJ'et
pna Færde og "moret" sig med
at odelægge, Man kan ikke nok
fOl'domme denne ØdelæggelsestI'ang, og forhaabentlig findel'
Politiet, til hvem Sagen el' anmeldt, de skyldige,
Retsforbundet i Hurupkredsen
opstiller til det kommende Vnlg
Pastor Bjerre, Hundborg,
LosIadt fra 9:gtelse fOl'
Angiveli,
I Lørdags blev Fru Dagny
Svankjær, Thisted, der har siddet fængslet i nogen Tid, løsladt
efter Bestemmelse frll Rigsadvokaten, Fru Svankjæl' var som bekendt sigtet for at have angivet
en ung Mand i This ted til Gestapo,

):')00 Kr, og Crgal't'l' stjaaJ~t
- . L _ _ _ _ _:p:":::.
a .!,::,R~o~y
~:'"~'~'.:...____

Lærer Sørensen, ØsteriJd
frllnget for Tjeneste. '
HlIl'\fi Forhold til Undcl"SOgelae
ved den ekstraordinære 'I'jenestemandsdomstol.
Gennem Skoledirektionen har
Skolekommissionen i Østcrild frll
UndeJ'visningllminisl.eriet modta_
get MC<idelelse om, at man efter
det oplyste finder det rigtIgst, at
Førstelærer Sorensen, 0sl.erild
Skole, indtil videre 1'ritages for
Tjeneste, og III hans Forhol
henvises til Undersogeise ve
den
ekstraordinære Tjeneste.;
mandsdomstol, som er oprettet,
Lærer Sorensen er derefter
vet fl'itaget for Tjeneste, So
Vikar el' ansnt Lærer Norgaa
EttJ.-up,

b3

25 Aars Jubilæum,
PM Onsdag d . 15, Aug, klin Gy
lellnndleJ' E, H u 11 d a h I, Fred
l'iksgnde i Thisted, fejre 25 An

Dagen fol' sin FOrl"etnings Opr
telse i Thisted,
Hundohl drev i mange Aa~ Sf
afdøde Faders Grovsmedeforr,
ning i Hundborg, men paa Gru]
ai svigtende Helbred maatte h
opgive det strenge Arbejde og
gyndte at sysle lidt i Cyklebr
ehen med Reparationer og S
fOL' lil sidst helt at stille Forh
meren til Side III Fordel for
betydelig lettere Skrue110gIe,
Efter at hllve opgivet Sme
haandværket \'nr Hundahl Cyil
hnndler og Repm'ator i Nærhed
nf Oo;lense, derefter en Tid ~
mand i :Hordum, og kobte saa
25 Am' siden mjendorrunen i Fr
riksgad'e, hV01' hun gennem An
hul' opm,bejdet en solid Forretni
Hundahl har sin egen best
og ubestikkelige 101aade at
Tingene og Problemerne paa,
har skabt sig en solid Kunde
sem, nna1' Val'erne atter sll'O
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hos dem sid
styrer nu Hu set.
Del' er Gru nd
This ted HandelsstandSforenin/-.'"S
dahl e ndnu e n l
Bestyrelse
den kan fores1.~
h a r i FOlmiddags holdt Møde og han venter nu k
ved t og at lade Næs tformanden, te-:- fr a Gnden"
Db', A.xel Mikkelsen f ungere som lige s an mange
mange Dæk o
Formand indtil videre.
nu h ar Lyst
Hun dah l
Forbered elsen til ForræderiC)klehandlerbr
sag erne.
ham den Æ r e o
I Thisted holdtes i Formid- ne ham til For
dags I et Mode mellem Donmler her i Thyegnen

Holm, Vestervig, der er beskik<lO-nars Jub
ket til at domme i de særlige FOlEndskønt
ræderisager i Amtet, og Anklagerne samt Forsvarerne. Man Jexen var b
umSdagen var
drøftede paa Mødet den nærmere sten Genstand
Behandling af Sagerne, del' jo somhed f r a
kan ventes paabegyndt indenfor Postbudenes s
en overskuelig Fremtid,
Kapsejla dsen
d.. manj
Thisted S
startede i Gu
ludsen om J
frld. Der blev

Forældrefest paa " Øland",
l Gasr afholdtes den am'lige
Forældrefest paa OIand , Man
samledes i Haven og kom dertef·
ter ind til Kaffebordene . DeJ."'efter
gik Turen ud i Marken , hvor man der-!De
hesna det veldrevne Landbrug Kosten pau S
med Horavl og Frøavl. Tilsidst borte, saa d
samledes man ved Hojen inde i sejle efter fo
Haven, hvor FOI1Jagler Fibiger var Kostens
bc en fm'lill
f ortalte Gaardens JIistOl'i~ og det
Bandene \"1\
Sagn, der knytter sig til Hojen.
Grund.
Ved Afskeden lakliede en af
Deltagel'ne [Ol' Feslen og for. den
Thybo tildel
Venlighed fJg Omhu, som udns~es
S I udi.e
mod de unge Mennesker. der t}eRllndskuek
nel' paa "Oland" .
Ul!d('lt et Sti
'l'hi ~ll! d-l\1. onllmct1let f ll"'l"di g til
S tllbn in g.
Del lljcnl!\taYIlSmOnUllIent, ~Olll

Thybo-Fonden hUl' Ill')\tilt h08 HHIcdhUIC~"CI'l'n ,Iohall G.Ii!:ltt~\· til OpRtillin~ i 1'hi!\tt!d. t.'1" \lU fa'rrlill i
Ll' l" kllll' til Rt(lhllil\~.

lil dCIl 26 An
etel' N' H us ma
ha l toiden l~·
ycd Aarhus '
i d(,1\ mellt'ml
11'~ofikum.
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Attes vnndt, lIv idbjerg
aver JIHrmdø med 4--2,
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Old Boys

del man eg.
B kun spille
var i Gaar Det
hal vlI]uj Kam]l,
11 meget at æ rke
KonditIOn for
lie. Det \'ur til·

"Lytter" paa Thisted
Posthus 29. August
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Hæ"der in gen TelefoDSBmlo.1er at
have ufbr ud L

hancers Kllmp,

Anna Marie Jepaen, der er dansk

vi al IjjIVC! t><:1
Jla mange opGIlIlI', Thiate(]t>
r:e.rdlg, men blot

Slillaberger, men Medlem af det
tyrke Mindretal, og Horn omtalt j
Lørdags nnholdte~. sigtet for O .... er-

træde]se af StrnHelovslillæget om
le Knmpen den lunWlllkadehg Virksomhed, fremstil
hnvde l dette ledes Lurdag Eft.ermiddng i Grund_
n Angreb. l 15 lovsforhør_ Hendes Verunde, Gerda
Johansen, er fængslet i Tunder for
Debutanten, samme Forseelse og er overført
~r forovrigt viTlcrtil.
Anne Jepsen, der indledede med
d godt, Manlmen Boldem at sige, at det var "noget Pjat.. ,
at hun var blevet anholdt, Illgtedes
Erik AllderscII,
[0\' at have aflyttet Rigstelefonen
at knalde Bol- Søndag d 29 August 1943. Hun,
vlegenll sidste dEr siden 6. Oktober 19>:11 har haft
~a. B.erne og Plads i Seefhgerhorst ved forskel.
~ Bolde,
men ligt, sidst paa et "Am1skon!.or",
kunne komme forklarede, at hun og Veninden den
29 . August ved la-TIden var blevet
hentet af Tyskerne, der korte. dem
lillet helt Igen- til Posthuset, hvor de fik Besked
bnvde adskill- . paa at skulle nfbrede uønskede
Samtaler
lig gode Skud,
Dommeren :
D, ikke
~rilli[<n, Andel"- Tolk!
, Jaalmand klaS i g t e d e: Forst efter Kapit.uAa. B.-Mnalet lationen, idet jeg IIU har engelsk
for ikke at PM og har SektIon Nord-Vest.s.
- ! Fire GRIl- Tiil.'ldelse til at arbejde I ~m
te fem 1\1inut- gerhorst Jeg fik fOl" Kapitulationen
380 Kl". om ~1aaneden plus l\lJ.s1dags
Iri Bane, men I mad, Nu er Lonnen 250 Kr.
fall :Meters I
run Dommerens Foresporgs. iorLde senere lit klul'ede hun, 3t hun kun l~'ttede enfr der slet In- gang Imellem den 29. AU!ru!'l og at
fJICol'ne klud- hun iovrigt sad og strikkede Hun
havde med Veninden været der til
lie d Chancerne, vecl 21-Tiden, men ha;\'dede, Ilt de
kde for, An B. ikke hanle afbrudt nogen Snmtnle,
nde. Det skete selvom hun enkelte Ganll"e havdl'
et vilde have lyttet. Hu n kUli de ikkl1 erkende !lig
I sk~-hhg, da hun ingen Samtalel'
Ijigt!
, hn\ de afbrudlt, og \"al" blevet fortalte flere go- bl\\"sct, da Politiet ha\'de anholdt
froIt. TTK.lIol- hel~de. Da mali hRvde ntc\"net Dllt.oTing, og alt en 29. August, hnYdl! hun l'let iU,c
bben IaIIl" el Iorstand, hvad det dl"lljedll liig om,
Bal\ hun havde ingen daarhg Srunrllllret. Der
vitUghed haft - I
e mindre goDommeren: Er De ikke klar
der Tid til at over hvad der skete d. 29. Auguat
I!n spillede arg lD43 ?
Sllflede: Næh!
Idet, og Ove
Dommeren: Husker De Datokke undgnu nt
en d. 19, September sidste Aar1
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~

Kamp. 111111
'K"Aaa lotlR\ler
'mpen sf Boldoverrakt t'n
:Iubbl'n,
IlJen hlev H('••

•

Sigtede: Næh-!
D o m ro e r e n Kender De Dmaen 9. April 19401
Sigtede: Ja,
_ Oe.refU!~ faJnj:ush.'da. hlln til
l . September.
"t

..

..... .........

.... -..
'

'

.
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J
Ingen C. 8. -Indkaldelse
i Thisted foreløbig,
Man vil prøve al klare sig
med frivilligt Maodskab.

J. eo Piskes.
Pru Thybore

Det synes
fiskeriet.
f
der er gaae'
Inodet her i

Til den 12.
I Morgen overlllJ.!.er frivillige 122,000 Kg.
C, B.er VsgHjeneøten ved de lyske 126,000 Kr. r
Rødspætter,
Flyglningelejre i Svink!0V og TeJ- solgtes for
ring, idet Mc dstøndsbevægel!lens og 4000 Kg.
folk skol hjemsendes. I Forvejen for Ira 28-'
hlif C, B,erne overlaget Ya~len Torsk, hvo l!
ved flyg1ninlclejrene i Hundborg, lor 20-58 !
uden var d
K!ilmøller, BaUD og Brovsi, mens fisk.
foru!
Lejrene i Kronens Hede, rlarnborg, er en Del ~
Hjardemsal, Klimalrand, fjerritslev ledes den n~
og Stelleslrand bevogte, af MiIi- der er ude
treret. Det er muligt, at C, B,erne
ogaaa skal overtage Hsmborglefren.
Der vil foreløbig ikke i Thisted Thl.ted Ha!
paabegyndel
blive indkaldt C.B.er, idel Myndighederne vil fOfsøge, om ikke Op- den 20. AUgU,
Raverne kan klares med frivilligt
Mandskab. Det ventes nemlig, al
Militæret, om nogen Tid vil over·
tage hele Bevogtningen, og i sas
Tarilmll
Pald vil del være rel urimeligt st
tage en Del unge Mænd borl 'ra
og del'
deres civile Erhverv.
I Gaal h
ningen al
Thisted Aq:
Seks Bildæk lil Thisled Amll

Sygeplej
plejersk

Thisted.

IJ

Det Iyøner Io en Smule lor Bil.
Poreningir
traliken, men endnu er det smast
plejersker.
med Benzin og Gummi. Forman·
Formand
den for Rulebilelerne i Thisted

..

............ ,
For I:dt selyanlng.

lik fra
Der ku

Politiet I Thisted noterede i Altel! Io særlige
morke Cyklister og en Bl1Isl uden tændt skud.
Baglygte.

Fire Svin til Tyskerne.
Men Køberen løb uden
at betale.

Sygepit
Ira 701
var Ira

Sygeph

IBgl 51
Hgste v
Sejersh
lagl 46[

Odr. Peder J e n s e n L a r s e n vsr S8:
i Sennels er bleven beskyldt lor men h'
al have solgt Svin til Tyskerne. Raad t
plejersI
Overfor Landpolitiet har han selv løsere
forklaret, al der den 16. februar
i Aar kom en ham ubekendt Mand mange
ind i Stalden og spurgte, om han man ni
kunde købe KartolIer. I Stalden bedst
gik fire Slagterisvin, og Manden sirup,
spurgte, hvad de skulde koste. landtes
2000 Kr. svarede Osardmanden, lorenin
og den Iremmede slog Iii, Oaard~ fælles!
manden hævdert at han spurgte, sogn i
om Tyskerne skulde have Svinene, 811SksU
men den fremmede svarede, at de ikke
forn
skulde sendes til København.
der go
Samme Aften kom en Lastbil
I et
med .folkekassef< elter Svinene,
og P. Jensen Larsen sa8, at der oplysh
sad tyske Soldater i førerhuset. Kr. 8a
Svin~ne blev læsset, men ssa blev ske m
den Iremmede Opkøber, som og- lige d
iU vaf med, uenig med Tyskerne. Syge pi
Disse stak ham et Par Næver i med ~
Brystet saa han tumlede tilbage, det Io
og saa kølle de med Bilen. Manden BI Syg
løb alt hvad han kunde bag elter ren, n
Til
Bilen. Han betalte ikke Svinene,
og Oaurdejeren har siden ikke set Karen
0lsen
hverken ham eJler Pengene.
Kroge1
Nu underøøger Politiet Sagen valgte!
nærmere.
•
Torp,
Til C

bl

[IBnlsk

Sorial-DemoLralen ~:~~~

Udrlvet .1 det d ••ake ArbelderparU ({rUge
Konto!; MølJevej 4, Thiøted,
KO,i/fjftld: KI.8-17 ' f•• Por per.onllr<e
Samtaler træffeø Rednlttøren bedBt IO
16-11.
POltglroko.to 11879.
TeJølonøf :RedakUon og Ekspedition 2M
(Omstlllln~ til Red. Brun.gnard privat.)

Tings'
Larasl
Til
skerni
Syge~

frk. I
Siede.
plejer
Trykkeriet (Ablldgøard Jacobøon) 280. have
Abo1ln,,,,.,,d3/1fJ3: Kvartal 7l,o, Maftned dringl
2.50, Uge 0,00.
Læl
,tn"onceprl.sef ~ Inaernter pr. mm IT Øre I i I a l
"1m. Bel(endtgøreløer 14-9-7 Øre for gik (
henholdn. I, 2 eller flere Indrykninger. L'3n.
florhmgea Petlt8sta beregnes 10 "Ct. allige
ek_tra.

Annoncer an,g. Køb og Sel,:!;) I'la4.or lit
ledige Letllgb•••r 7 Øre pr. Ol'd, mhldøt
1,50 Kr.
Por Ihmc Avcrterlnll REider .rerlla
JIIII"ø Tak.fAr ~ftN nærmera Aflale.

M.

forh(

flytui
Prk.
f ej I '

\ i fu' pIndsoli Laoge
"
Afleoer.
I D.~ optl4f~r Sommertiden
\ ' ar'_,
i:S> oW 'elt i [)lomar
og Me-dd~!el ..
SEn herom lyder pal~ 9. !tUe Urne
stfor Ea e-.
te.:. V:..r~ S"!.) stines en Time til age Kl 2
i
.1, Del bo d<>g aDbelales .,
S.lI le Uhrene, fer min gaar i Seng.
PaSl dfO .\hade faaf [Dan en rolig
Nu og en Ttmes ekstra ~6 il.
De: Er og;;:!.! den eoesfe Ponlel.
der er "d • YD,dningeo. Nu bli,
rer Aftenesoe længere og mBr~
kere. Sommer eD gur io slærkl
po. Hæld
9

Fø:d...e.l&cfeg.
Agf'tlt Du. .' 8 r g • I. r ti,. Solbille-.; lO, Thi_æd, fyld.. and. d. IO ....
70 Au.
rgeplejen:ke Frk.1(a:trme P o o l ~ ~

. - ..,

.

.'11

'.Id- II ø.l_ler
I ,

"

alt ISUllet
r

•
Udlever!ar at It.UoaerlDlskort for Realia
lu 10. Aaga.t 194!i III da Molorklilrelliller, der lor Tld"n h.r
I m"d Benzin Bom Drlvkr.ft (Rednln"korp8ene, Læll:er, Dy"æ~"r,
JorJemødre, SYlI:e plejerøkcr, Rustvogne, Provenllmre) linder Sled eutedu:
Polltl.t.llonen i Thl.tedl Tord." d, 16. AilI!:. 1~~5 I{I. U-16.
PoUtl.t.Uonen I Bro_t: Lørdag d. 18, Aug. 1945 Kl. ]4-15.
FJerrlt.lev Kro I Lørdll2 d. 18. AilI(. 19~5 Kl. 16_17.
SlImildig vll der til EJ"re al træJ,(udrevne H,-"vogne li nde en Ekstra·
udlovering al R.tlonerlnll:lkorl for Generalorbrtende Sted.
IndreKlølrerfngllBtlest Di:" ti dllKere T.loner medbrlnKeø,
Til nedenfor anlllv ne Molo rkørr,løler vll der endvidere være Mulll!.hed lor
opnaa en KorelllJedeloe med Benzin ~o m Drivk raft. Skriftllg An~ølfning herOin
;-C, """ Indgivet hertJI pDa Ske1llller, Bom r.es udleveret fra Politlkontoretl Thløled
lamt fra POlllløtallonerne I Brovst Olf PJernt,lev,
I_ Vare· Dg i..aalmolorvo!ne, hvl. Bruttovægt Ikke overstiger 3QOO k~, HØm!
L.. l»ogne, der hldll! hsr Invendt Svldekoka .om Drivkraft.
2, Koretøjer , der anve ndes af Slata- og kommu n~le Tje nestemænd, der gennem Erldærlng fra vedkommende Slyreløeø Chef god tgør at have nødvendig
KørRel I TJenealeølemed.
J. Køre løjer, de r anvendes iii Penoner, der Ul Brug ved Bestrldel_e alollenllIge Hverv Jl;odtgør al hllve nødvendlR Kørsel at udføre, naar ~an!ke Ræ rlIge
Omltændlgheder tale r derfor,
4. Køreløjer, der anvendeD af tllsynsfører.de med Vej-, Jord- og Bn~nl ngs·
arbejder, 18ml Køretøjer, der Inve ndes al Landinspektø rer, ArkItekter, Ingeniører, Driftsledere og lign., som lø rer Tilsyn med spredt beliggende
Vlrkaomheder og Arbeldsplød.er, lom luæver atadlgt Tilsyn.
å. Koretojer, der udeluk kende anvendes al Konllllenter OK lign. indenfor Land·
bruget, naar Kørslens Nødvendighed bekræftes af den otfenlll~e Myndighed,
hvorunder vedkommende Konsulenl henh.rer,
6, Køreto)er, der udelukkende anvendes af Dal!;blade,
7, Koreløjer, der udelukkende anvendes af FabrIkanter. Gro8111ter, Detailhandlere og lign. til UdbringnIng al Varer eller Transport af Materiale og
Værkløl,
H. Køretøjer, der anvendea af Haandværkere og Montorer t11 Kørsel ved TIIøyn med Spechllmlsklner (Køleanlæll. MeJerier, MalkemaskIner, Centralvormeenlæg O,I .V,).
9. Motor ll ørelelor, der udelukkende anvende ø til OplædnRakeuel, dOIl: kun .
hv is Brul!:eren I 1939-40 drev S kolekeorael med Hovederhverv Ol/: 110m forll al aR ier at dr ive lBadant Erhver v Bom Hovederhverv.
IO. Hyrevogne, der har haft Ben:r.lntll dalf ng efter l. Juli llHO 0l 90m Ikke
lenere har flaet TIlIlIdelee t il An ve n del~e af Gaaji\enerator, eBmt Hyrevogne,
der '"vender Svldeko kø som Drivkraft .
POLITIMESTEREN I THISn:D Ki>BSTAD M. V" den 13. August 1\l4~,
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Bydel
B n A r h e I d e r.
It bevare
0sll i go Sol date. - Underholdning
Isen og
I Han.tod.
Sespa- Porevoremlnlaterlete Underholdnlngs~e

Kø
det v
Porml
velr,
Køben
Ic. Hr. ufdeUllg hor for Tiden en Underhold· Legati
osen er nlngøtourne ude POB Ja Steder, hvor olllele
vII jeg SoidIller er Indkvarteret, og Torsdag I Bfte
Bydele: og Predag Alten blev der I Ty,kernea ikke
Skoler I ,tor. Po"amllngsby~nlng I Hansted Størst
I bygIIe ~Ivet PoresfIlIng for M.,lnesoldoterne tulatio
n smuk og en Del af Ef{nens Polk, Idet Han· man
og vid sted boerne var Indbudt.
blndel
Land. Der vor Musil(underholdning af "de østen
Io fine tre fra Rodloen' og Son~ of Skuespil·
findeg, I.rlnde Manla Poulsen, og de gode
rskoler Kunstnere høstede atærkt Bifald.

runden
ngt ud "uudborg Høaudværker· og
ke 8aa
Borgerloreoiug

en.
h I.

har holdt Generalforsamling.
Pormanden. Slagter M o r t e ns e n, aflagde Beretnf
Kas·

L

teret d,

fIkaldI lor IH HI/JrR'C lor
"Irrlor I overnatning og BespisH"rn ene • 1<1. 3/45 i Morges drog
Iling, o~ ul Sled med Morgentoget.
Børnene

III S8

J\flHJ"-

skal
kendt

Or.:r
Rep,
Arbej

Dommene forberedes.

lykke
ken, I

Oe ,,,s'e Tyskerhjælper.
s.ge r kommer soart
Iii P8.dømm e ls e •
Der er endnu ikke berammet
!)or1lllorhandlinger i nogen al de
ved de herværende Reller verseren·
de Søger mod Tyskerhjælpere, men
der vil snart blive laget lat. I Gaar
var Dommer H o I m, Vestervig,

Over
Arb.,

skal paadømme alle disse
Sager i Thisted Amt, en Tur i
Thisted, hvor Arbejdet med Hensyn
'li, de førsle 13 Sager blev tilrettelag', men der blev ikke lrullet Be·
lIlemmeIse om, hvornDar Sagernes
salli

endelige Behandling med paa+
følgende Domsafsigelse skal paa·
heeyndes.

1

IDRÆTTEN

I

so,

Vor
mor

KvInde. Athleliken
De danske Mesterskaber i Kvin'<Iealh/etik alholdles i Søndags i er død
Vejle. Der opnaaedea gode Re- THI~
~lIl1ater.
Tidli" re Medlem
I

Bibel

Solgt...

Svin Ul Ty_kerne

Blev Hnydt for de 2000 K
h'
HkuJde have h.,t! t
dr., nn
•~orem
Cdr. Peder J ensen Ln~
(Svendsen), Ullerupgnardø :a.
n
SenIleis, har overfor La
t~k.
ndpohllCt
• aet op- ti/slnact. at h
ave solgt fire Sv'
'o'nr det, J1M ulovlig Mnad TIn
In
n hnr lor:
Lad 08 trJt, nt hnn de:' l
f 6. Fcbrunr l
el' gjor- Am' fik BeBO
8'sfuldc son, der vj~ea ko~ MllhdBper_
Det e r Manden san d d f - I{aJ~flcr.
e utak- Sl)urgte h d a Cire Svm og
S
d ' va de kostede, hvortil
ligt vil·
ven sen svarede 2000 Kr. Manensinde
d bag

.om
op l)a8

ligt om
~r

endden,

)1'

lt. S8a
des 5.
~

US :

har
Ik sta-

!n

iSSC.

lindre
I give
bange
ka fe
:

Itg

:e~

erklærede da at ville kobe
v vmene" som han om Aftenen
~ 20-Tiden kom efter i en r.8ft~
bil med Folkekasse, Svendsen san
dn at der var tyske Soldater i Bilen, men hævder, at han ikke troede, at det var Tyskerne, der
skulde have Flæsket I Svinene
blev læsset pAa Bilen, hvorefter
SVE::ndsen bemærkede, at Opkøbel'er, og en tysk Soldat var blevet
uenige, hvilket endte med, at Opkøberen blev smidt af Bilen. Han
løb efter denne uden at betale, og
S\-endsen har ikke siden set noget til de 2000 Kr., men har givet
<?plysninger, saa Opkøberen kan
fmdes og fan sin Straf.

In-

daletgtigt
•
•1
•

ømL

De tyske Brandmænd og Marinevægtere kommer først for Retten.
Paa Mødet i Gaar I Thisted
~ellem Dommer Holin. Anklagerne og Forsvarerne j Landsforræderlsagerne
bestemte
man
Rækkefølgen af de Sager, der
skal behandles ved Retten i Thisted. For de første 13 Personers
Vedkommende drejer det sig om
Folk, der har været i tysk Brandtjeneste og har fungeret som Msrinevægtere.
Paa Lørdag holdes et nyt Mode. fOl" at drofte Sagernes Be-

Ha-

hlmdling.

ing,

Det overbebyrdede Kriminalpoliti
i Thisted.
Kriminalpolitiet i Thisted har

Ver-

For-

t for,

den
Vore

or-

~ el1.

/or-

fed,

d,
80,
•

ørrr-

erI- R,

"S,

n.,

fnaet to Politibetjente fl"3.
Frederikshavn til Hjælp \'ed BelIundlingen af de mange Sager,
der hober sig op.
llU

Pm,kæret Fængslinsrskend<"lRen.
Disponent Egon Jensen, dCI" i
Lordags fængsledes til l. September, hal' paakæret denne Kendel-

se til Landsretten,
"P,
tig.

1!7,

l·

26

Guldbryllup.
Fh\' Gdr, Ole OdgnCll'd og lIuBlru, .. Søborg" i BjelTc, kan TorsdllJ( d, 16, de , fejre Gudbl'yllup ,

I

I

S k
e 8 FængøllnKer l Sydthy
forlænget.

En

Del

Sydthy. var

ul dEl mlNnerooe i
I

GMr Eftermiddags

f~em8tillet ved Retten I Ve.Ler_
vIg.
De

t drejer

om Cdr. Niel
L ykke, Svankjær, Vognmand An~
ton Vilh. J ensen, Handelsmand

undr'r 'nu.wJ

LkndMqr.,
d"tt,e. mllt.1ykk~ ••
R4'gnaka.bet

balanef'rfld'l'

1180 Kr, J Kfmtin~Dt
komm,·t 20~ Kr.

n'Iof:D

rtled

\lir

THISTED AMTt
'J .M1n« . . . U. At.

Uld.
Pl·n..!) for

nu

Blg

til Hyg~ple~rsk~nw.

!'tlan drø!wk

Sperg~t

M.~'""I'~

at A-la,kb "'"
t..1. fer aa.a f)mfat';' DM
dt-r kun t'r fut' B<oI4

Jla'TD4t

',m

Biler t.il Sygf'plfoJertkerru-, og eD
RepMl:øent.ant. fra. MOni s,log fut.
at det var meget ~~ ~hag:~I.gt
at modtage Belio0g af SygepleJersken, naar hun kunde tnede ud
af en Bil j Stedet. ff.lr at komme

~,

HUN?, T~

Peter Johansen, Ydby, Gdr. Daniy.n Turner IlveD f?
cl Larsen, lInndrup, og Vognm.
.om en Df)i:t~ t:turuen
)iarry Dahl, Jegindø, der uden
Hold tur 6 x .... pe
Afhøringer fænge.1edes til 13
Ind.ePloT B,-B p'*'xen
&;plember.
'
curneIE. eD bel loluil
Desuden var fremstillet Han drlvvaad og forjasket pas en
iiurup, H'nc1b)U'L
delsmand 11amn J ørgenaen, de; CYkle. lian maatte regne mtd,
.tf'd, Thiate.d (,og Ve
forleden blev overført hertil fra al en BIl vilde koste 3QC)() Kr. <.tm
u.a.c.-1.eT VOI upiOr
Kolding Arrest. Han blev sigtet Aaret.
trurt med at Tine
En
Sygeplejerske
betonede,
at
efter Straffelovens Tillæg Pg, 15
T AB\: (,oV" IOd i IB\:
Sygeplejerskerne
meget
gerne
og 16, fol' SamarbeJde med Tyk(;.D bh ....n for
Vllde
have
BIl,
m4:n
ma.n
\.'11de
ikskerne. lian havde i Vmteren
ke have Beløbet afdraget i Løn- Ol' rej'*m ..... ,.
1945 opkøbt nogle Kartofler til
&erDe u:
m><\
nen.
Tyskerne. Sognefoged Søren PeFonnanden
Vilde hellere have L:-tDvi,. Skh'~
dusen, Hørdum, der haVde fa aet
lo Sygeplejersker og ingen Bil 2, Sttraer,
Nys om Sagen. beslaglagde Karend cen af' hver Slags. lied Hen- JWUOlipik u
tofterne, men senere henvendte
'talen, '
syn til Ferierne kali ForeningerMartin Jørgensen æg sammen
S""", Kl'OI,
ne jo hjælpe hinanden.
med nogle Tyskere til Sognefog_
Bogholder Linderf L a r 8 e n. Held.
den og truede denne til at udl"'0.,
Thingstrup,
nævnede, at det ikke
V4:re de beslaglagte Kartofle;.
den til ,fBtj ..
var alle Steder, man havde Brug
Desuden tiltaltes den anholdte
for
Biler,
det afhang af Antal bliver
f M Sortbørshandel i Forbindel~
Besøg og Omraadets Størrelse,
med Peter Møller, Bedsted. Marpu.e i
men trods alt vilde Bilen blive
tin Jorgensen blev bgeledes
Ti'! kpnne
Fremtidens Losen, ikke mindst
fængslet til 13. September.
naar Folkevognene kom, Det idelilfbeder.
elle
var
efter
Talerens
~ening,
at
Kapsejlads i Thisted i Afu" ,
Det er i Aften, Sejlerne fra Thi- SY&l'P1ejerskerne sel\" købte Bisted lægger ud paa den tredie af- ler og Eereningerne saa betalte "tille
3 1. Hold. 'ri!
sluttende Runde a f Kapsejladserne
dem en :rast Sum om Anret for 31
ben. En
Løbet foreganr paa Trekantbanen
benytte dem i Forerungens Tjeud for Havnen og kan følges fra
OphævelH af
Strandstien. Der deltager 13 Baa- neste.
lkrettilelse
de
laOelse til
YaIg.
Ejendomshandel.
1l.Ciørel!;e
Til
Bestyrelsen
geD.\"a.l.gt.es Fru
Husmand p Thomsen, Eordum,
Karen Raaby, HridbJerg, Fru da"1l m '"
har købt en Byggegrund af lIikkd
Boysen, Hordum St, samt et Hue Anna Olsen. Klim, og _J:ejeribetil Nedrivning for 2800 Kr O\'erta- styrer Kryger. Ka.rby. Gros...."Cl'er det
mc.n det
gel sen sker straks .
S. Sørensen, Thisted. og !....ærer
For ."'"
:Myrup, Thingstrup. gen\'81gte~
Bryllup.
Cupkampeu
som
Revisorer.
l Lordags \;edC!l i Va.rt<J\' Kirke
ma.atte mUl
Efter
at
Lindon
Larsen
ha\'de
Købenlu1\'Jl. Frk, Mu.s...<;e Norby, Datter
,'i=I .fra
af kgl Kll.mmerl\8n~r Einar Xorby, aflagt Beretning fra RepJT~eIl
•
til !;tud, theol. Søren Anker-lIøller, tantskabsmodet i Odense. ,~: f
Son af afdooe Pa.'<tol' K AndE'r-)!ø!ler,
som Repræ~ntanter ~ Købmand

...

Le,,.

l )tOl"gen h 'lder
Gdr, NIC, H aaganrd, Orum, 59 Aar;
Gdl'. Chr, Holm, Egt'bjE'rg, 62 AArj
Pastor Arentoft. Fjt>r1it:<1e\', 4.5 _.\ar,
" eJrudfoi&~n

gældt'nde tIl On",dlllt :MOI'It't'n fOl" bde
Landet; Sng til fn:Jc nord~thg oll"
østlig Vind mtlo.l n"G"t O\-t"r" normal
Varme, I\ted\;a Regn ('lier Rl',""D.by~.

Sygepleje•

•

Ksndi. Fro Raaby. :Mariu:- p~ for at
tersen, !\ykøhing, • lejen ~tyn:r
Kryger. Karby, {lg I...i.ndor'! Ut ..n.

De '"eltJ("nte S~"t'''~J''!Ioik
Ti" r ....
] ('n Forhandhng
ersk"rne Forhold d
FQrm Dd"n g~)ge
Bl"\\tt~r NUllt LI:: r !)øm, ,
b~'. :::;'ldstT\l['\-nh: s) go ('t lag
At man nu 00(' l
S

-",.----

n,

•

Slagter Mortensen •

elOlngu , og Kn8s. SaC. H ansen fremlagd e
del' ba lan cerede med

.......

" ....... 1:\._

.. , , .,..

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

u ... ,

nr.ar man i Aften gaul' i Seng. Der
bl ive .' da cen Time mere at SO\'C
l

Ma.·lkesa l g loregulli'

Mindre Indkaldelse af C. B.ere
end paaregnf't.
l )1orgen skulde C. B.erne have
overtaget V nglen ved de tyske
Flygtningelejre her pau Egnen,
men efter hvad vi erfarer, el' del'
nOfen Mulighed fol', at del' ikke
bliver Brug for san mange l\Innd,
som man oprindeligt regnede
med. Man forsager i hvert Fald
pan al undgIla Indkaldelse nf
Mands kab lil fusl Tjeneste, idet
der dog vil blh'e indl.mldt enkelle,
nemlig tre Gruppeforere, der
sammen med de 18 Frivillige, del'
hal meldt sig panbcgyndel' Tjenesten I Morgen.

N'handel.
hr_ Chriatenllt'n .. Son-

Lærcbre'-e !'10m Mejerister
Cl' Ij]delt :
Laul'lh Nic. Nielsen, Rli~ hr, Kd-

lutlede med en Kasse)88 571 Kr. Til Bellty-

'algles H C. Hansen .
genvalgtes Valdemar

koJes Regn skab oplækt Jens Hansen. Del
1Icd 1791 Kr. og slut-

Inderskud paa 38 Kr.
~kolell Bestyrelse Hen~r

Th . Thogcrllcn og

rmllnd

Johs. Jørgen~oge8 at henstille til
ie Gllden en Gnng om
IIkal søge al faa CIl
ed ~tejerieh Be8lyring af den uheldige

Ilrul! h,l>'

nl ... t " .. 1jt'-'-~
.. t.I .. .

O

R .....I

n.

•• _ _

. 10:.1;

Petersen, Nykob

Formanden, Kol
Thingstrup. af1 '1

lIan nævnede, at
38 Foreninger
ersker. Siden
endvidere oprelt
Vis by-llellbol'g.
er Sygeplejero
men med Sygek
mUllerne, men
staar dog uden{l
og klarel' sig

Foreninger fanr
rekns~el' og seks
der ikke el let.
nes B('~C)gstnl \'
ge [rn 701 til 11
bing moder med.
nillg knn anf,,~s,
der 5879 Besøg.
ligger mellem 20
..Anret. Fire FOl
til deres S' cph

Aar, og 68 lærre end

ved Nytaar.

Lærer fritages for Tjeneste.
Pra Østerild har Thisted Amts
Skoledirektion modtaget Klage
over Lærer Sørensens Porhold i
Besættelsestiden, og han er nu
efter Henstilling Ira Undervis·
ningsministeriet blevet frilaget for
Tjeneste, indtil Sagen er blevet
nøjere undersøgt al den nedsalte
Tjenestemandsdomstol.

Disse uen

f

syge
Fæd"

-

•

søgnl
al st
skalle
Fo
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Dansk Samling-Polk,
der ikke aner,
hvad de bier om.
Forleden holdt Dansk Samling
oJlentligt Møde i Struer, og der
var samlet ca. 100 Mennesker, som
iflg. Struer Dagbl. med megen og
Taalmodighed hørte Minister Kr.
Juul Christensen læse sin Tale op,
hvorelter Partiets Kontorchef Niels
Banke lidt lor kraftigt demonstrerede, at han kunde sin Tale udenad
ved at gaa frem og tilbage paa skal
Scenen med begge Hænder i alle
Bukselommerne, meden. han al·
leverede Lektien.
Den var ualmindelig ondartet,
og det kneb lor Tilhørerne at for.
holde lig i Ro overlor hans uhyrlige Psastandc, men der var ikke
noget at gøre, lor saa vidt som
der ikke var Adgang til Diskussion citer Hovedtalerne.
Blandt Hr. Konlorcllelcnl Paaslande var den mest uhyrlige
den, al de gamle Politikere løb
dercI Vej den 29. AuguI' 1943, ~

tJslkkerhed med Hensyn til, om man

~I VurClerlngllsUtJl 2700U Kr.

'en

Pr. Entreprenør P. Høje Kristensen situlde arbejde eller holde fri.
til pens. Postpakm. ehr. Overgosrd,

Hurup, Købesum 25000 Kr.,
iP 1rtl sum lIoea Kr.
nlige
It KI

.2M

Ivot.)

280.
uDed
~re

!for
Iger.

pCt.

, ,g
.ds!
!rlig

Isla.

VurderlngB~

fængslinger forlænges.

og
til

81

lorml

for Rellen i Thisted fremstilledes Imid
Fra Landm. Poul Christensen til fhv. i Dag pa.ny en Række al de
Gartner Th. Nielsen, Bedsted, Købesum fængslede, nemlig; LRUT. Sim meJ1.300J Kr. plus Løsøre 13000 I{r" Vur~ kjær jocobsen,
Peter Thoysen Jegin
dering88um 9GOO Kr.
Petersen, joha. fr. Kursch, KøbHa
Pra Løndm. Peder K. Nielsen, Flou· mand Høje Kristensen, Svend
lev, til Odr. Kr. M. Nielsen, Ploulev. Aage Christensen, Hans Carl Peter lorh
Kold,
Købesum 2250 Kr., ikke særsk. vurd.
Hansen, Verner Chr. Rasmussen, ar bejl
Købmand Arne Smith, Tømrer Sortb
Endnu eD Lyttepost fra Post- johan fr. Kjær, Robert Drohbæk,
ogs",
buset.
Gudmund Sørensen (Nord mark).
Den fra Tønder til Thisted De blev alle fængslede til f 5 EJle,
Arrest overtøl te Kontordame Gerda Septbr. De f1eate al Sagerne er
Fon
Johal1nesen, der var en af Lytte. gaaet til Statsadvokaten.
Eiler
posterne paa ThIsted Posthus den
Ved Retten i Vestervig er Pængs- 19,00
29. August 1943, fremstilledes i IIngerne af Odr. Niels Lykke, Probier
Dag i Retten i ThIsted. Hun for- Svankjær, Vognm. Anton Vilhelm
klarede, at hun ikke hav,de været Jensen, Handelsm. Peler Johansen,
Tolk og kun en enkelt Oong Ydby, Odr. Daniel La"en, Hanhavde været tilkaldt til en Afhø· dr up, og Vognm. Harry Dahl,

l
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A"a'lfnll~ Bpt'lIdtn
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Hllt_um Pr. Jrl'/l~leu, .t hU>l ".'.
htørdrtl dl'thtn, men I.~rlllllkkr

'o,tløa ""lItn ra,,,ma Allyl",,,,.
Hun blfV l.:-n/l.11'1 III III. S,plbr.

d"

og
Japan
er nu en Kendsgerning,
har antaget Betingelserne
Lo" d

AtI/et', ar Japan havde hpila'ere', og derpaa oplwltle
den fulde o,dlyd al deu Japanilte NOfl, dl' I.. d .. aledel;
Mld Hub/ilt pli Meddelel,en al IO AuguII a"SlIende Ood·
.1 pottdlmerldæringen, Dg Svarel Ir. De 'orenede Stifer,
t
.
Sn"jelunioneA og Kina ge"nem Udermgsminisfer Byt.
1'1 II AU,lfu~l, h.r den Japanake Regenng den Ære II ,vare de

,.'d,m, ,,,,,n kommer
j

hø/dr

j

~ RB lU Rea/er. / en R,diolalC' i Altet Kl. 23erltlærede
(I,,,

Marlea.

ThItled &rd.ldemoltr.t.
ripenron.,e hn iU.e holdr
vi pli fredsd.gen
tn Avi. Ild fri Lrsune.
M.gleu Rtgerrnger .om 1.lglr ;
,." holder Person.lef Iri r lire
l. HaOll Majel ræt Kejseren har ud.endl el Itejterhwl Rultfipl
BIIdet udkommer "",
angll endl Jap.na OoC::kendel'l øl Bealemmeløerne j Pou·
~r fllUet hele O.gen.
d.mertlæringen.
"is forreøfolof.
2, K~iieren er rede hl al bemyndige og .illre Underlknflen
Ira høna Regering og del kej.erli2e Hovedlr.vlrlera Side
under de nødvendige Bulemmel.er lor al gennemfare

'"Io"

Pof.damlrkfæringena Vifkaar.
3. HallS Majnlret tr de.uden reele lil ar sende denne Meddelelse Iii lilie mihlære Myndigheder iii Lands, til Vands og
r Lullen, uIllaet hvor de frndes, med Ordre om si indsiiIIe
deo aktive Mod.t'nd og overgive VllIbneoe,
Premiermrni.feren gav dereIler en karl Oversigt over Forløbet
Krigen i det fjerne øsren. Den jap.nske Modstand er nu overalt

>I,,,,

brudf, 10t!saHe h,ln I delle Øjeblik bBr vi mindes Mændene
Ira England, Kronlanden ..., Indien og Kolonierne, vore Fluder, Afmeer
Lultslyrller, du hsr kæmpet su godl i FelUoget mCKI J a pan . Vor
Taknemmelighed gaer til alle vore fremragende ~Jlierede. navnlig

'"

forenede Stiieri uden hvis alrulende Anstrengelser Krigen i ØJten
vilde have varet mange Au endnu.
vi Ire var meget
Vi lænker især i delle Øjeblit paa fangerne i Ja' panernes H~n·
er det aller
I et
har
godt
pur vnre Venner i Kronlandene, Auslralien og New Zeelsnd i
Det er ikke
og Birma og i de Kolonier. som har blaret den største Byrde
GJlrdens Købesum
, og Lenoen lil en Bestyrer under det japsnske Angreb. Vi Irydes "ed, al disse Omrnde r 5n.rt
Husbulyrerinde tan
blive renset lor de japsnske lnvasio nss lyrbr.
leve If, og den Udgift hn
erLandbrugere
NUlid,
. ~,,~,:,::~'j:,.~n:;,.
hn delse
p..
shl bruge,
er glllet 66 pCt.
Brndegaro C'I.
kan illke se, .1 der
.1 klage OVI!.r.

Nu aka' Fred.n alkr.a
W a 8 h i n Il Ion. RB. Ira Reuler.
Over lor en larmende Menne.ke.
mængde. der havde umle! lig
udenlor Del hvrde Hu. OK lor·
lang'e .t .e Præ.idenl Trumlnn,
udtalle denne; Uetle er en ator
Dag. Det er den Da~. vi har
venlel pli liden Purl Harbour.
Det er den Dag, da Faci.men
døde, lulede! som vi alle vidile,
II der. vilde. Del er Demokrslrel.l
Dag, men vorl virkelige Arbejde
ligger foum os. Vi er Itillet overlor den slø,ale Opgave i vort Liv:
Den Opgave at sillre freden , men
jeg ved, at vi og.u vil gare delte.

DANMARKS HAAB
til fremtiden
Nu samlea Kr.fteme
om Genopbygn:ngen

n ede Styrker laaet O rd re til 31
indsl!lIe Onell$ive n.

Japans Kejser taler
til Folket

Bilubeld iTubel,

Atombomberne gjorde

. En PersoO\'ogn tilhørende Sell.
lian NOrdve!l/ kørle i Altes
IO Tiden i Grøllen ved Tubel.
sig Io Korporaler i
kom lellere lil Skide,
Ambufanc<!n Ira Hurup I
Sygehus. Den ene lIunde dog
udsbi"e! j Alles.
Vognen ble" en Del mol
Og millie al F.lct slæbes
i ThIsted.

J D_g.
Statsa/nislerkt meddeler,Ol

Demokratiets Dag

Kampene er

M. hos/ Nie/un

x

J.p.n_ Krig_mini _ter
b •••• r Selvmord
N e w Y D r k. Den Jlplln,ke Krig••
minli'lr Korecblkl hlr beg.I"
Selvmorcf, mecfdelu Toklo HlalO.
Ol' I.pan'ke KabInet b.r udsendt
en Pro\l.llmallOn iii NItianen,
hVllr' det Japan,ke Polk opfordru
11/ ,Ilalge Kelser HirDbUD, Por·
ordninger.

Ud.laget
N ew l o r il.
(.uU)('is t ed Prb!").
-=.~-

MAC

Fo r lørs lf> iling i Japans Hislori
\I. BUHL
h~ r Ke ·fsere n over R.dioen aend t
e l pt:, so n li ~ 1 Budshb ril sil folll.
K. b e n h a v n
Stataminister
H eri erlIfede Belolllnlngen lor Buhl udtale, ved '\'edde!ellMl om
hus le Gang, JtI Japan hnde over· Japans Kapitulation' De rorene de
Jrlvel lig. lIa /ge en Oomei•.\tedde. Stoffrag ers mæRti~e Kril!: ind.ats
leise
K
. o \'er_Tot'
. ro Rad-IO tIk Iærede h II nu lejre I a'n a1i.!orende Tri.um~
b t'JiU H uohllo bl. a_o Fjrnden 0R Verden over "il ~ennn.lr.ene
.r beiyndt al In.tnde sin iZTU' unde befru:: op \.~ Bu ~k.bt. er
.:..____ so mi le Bombe,. og h·
vrl
om, a' Freden, DlIg endeit!:!

-"

•

østre Skole.
'_T_E_N_II Beltoerne
I den vestlige Bydel, lom er

" ng 8 plan

-46

/ ø.o".

Interesseret I Ombæring al Adre.ser lor
aevarelsen al Bstre Skole lom Folke-

nion har ud· skole, bedes møde pall Landmandlhoteli plao for den lel T.radag d. 16. ds. Kl . 19.30.

en har været
FI
~.

af

baa,de

der er In·

ordøn Kreds-

pg hvor og
llige Ksrnpe
tager med 6

Flere Interesserede.

BIll

Elektricitetsrationeringen. I

til' Handeløminieterlets
ien (Mester- Cirkulære af tO , August 19<45 forhøjes
(A · Rækken), de hidtil gældende Rationer fra 15.

EL

I Henhold

e n), I Yog- August d. A.
!ald . Pldnen
Por elektrisl{ Strnm til Belysning pr.
er saaledes Maaned til 4 Kwtt. pr. Husstand med
paa først- Tillæg af 2 Kwlt. pr. Person i Husslunden.
'ptbr.: Her- Til Erhvervsbrug forhøJes Tildelingen
TlK - Hol- Ul Automobilreparationsværkateder til
-.Preja·, 100 °/0 af Porbru!!,et i tilsvarende Maafderikshavn ned 1944.
Porbrugere. hvis Tildeling har været
-8randers""" TIK. 18. fastsat til under 60 9/ 0 , forhøjes iii 50 °/0'
Øvrige Bestemmelser uforandrede.
kun er pas
Thisled Byraads Elektricitetsn Dobbelt·
(orsyningsud.alg.
Bedstedurup. (6.
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This t e d s Indb y ggerantal
s t e g 1409.
Thist.:!ds Indbyggerantal "ed
den sidste Folketælling - 15. Juli - er opgjort til 9,138. Tallet
"ed Folketæl1mgen l 1940 "ar

Tilla

l<~o l'l æn gcd e

Fængslinge r .
l ne lsmod ~ i Thist ed i D;l!,:,.
,d, Der
Ocr holdtes i Formiddags Relah"-rs~ct
mode i Thisted. Folgende. hvis
red dig
var
udlooot
Fængslillgsfl"isl
:fængslt.'des til 15. September, p';
8029.
1m Thnysen Petersen. Johnn
"j blev
Pnn llOH!dvnlglisten er ;jiii8 FJ. Kusch, l..aur. Simmelkjær Jnlomme,
1 I1l"'Ul
Pen;onel' og pM Tillmgshsten 98. COUS~Il, Kobmnnd Jloje I<dsten,d ske
tOI1 K"/I'lej
l'ofnnufnltturhnndler
Arne
sen,
H"or
l",hm A1
Smith,
T"m1-cr
,Johan
Fr,
l<jll.'l',
Hi
l
med
fire
Dl1lgoner
i
Grøften
,t! r<",IUlR I
gende.
S~t)nd Ange Chri~tensen. Vemel' K"I,m.
Hd Tnnbt'1 Bro.
'e r O~
IIlndøen,
Fire Dl"ngoner fra Agger kom Cln, Hllsmus~en. lIllns KaI'! Pc- forhllndl
" men
,amme l Aftes korende i Personbil ad ter lInnsen, Robert Droba:k og !ndel"cn ~
,r yd- V~jen mod Bedsted. I Svinget Gudmund Sonmsen .
Ml!
SPi ~
Ludolf Niel.<;en, der er sigt.:!t Norl(nnr<1
li an- yed Tnabcl Bro kode Bilen I
Sr,ll!' nf I
Groften. Iworved en r.:f Soldater- for AnnoncesviJldlerier, fmngflle- lr.del~e
des tI! I. Septen1ber. Hllns Sag
'!laber Ile piludrog sig en Hjernerystelse
Drlkke
hll\-er lltadig storre. og dcr cr'
I ikke og brækkede det ene Kra"eben •
Sodn\'
Sandsynlighed fol', at han skal ~O/l't(l o
hvorfor han i Falcks Ambulance
il Jeovufllres til Skive, hvor Sagens a{ Rkntt
.m in- blev rort til Vestervig Sygehus,
videre Behnndling skal fOl1!gUH,
Fol'
'Ilden, En anden ni Soldateme fik en
Det o]llystes, ul. han j Salling hnv- hmeløe
milldrc Skramme i Hovedet, men
de llrbejdet summen med Jlel'lu[
JCIJ.1 '
eHel' nt vmre forbundet pna SyBllngSgaard , der stummer fra ~kllld~
gehuset kunde han tage blbilge
Fo l' m
'l'lllsted, og som havde opgivet, ni
j den
til Garnisionen, Chaufforen for~
de tegnede AnnOCer for at betale ml\d.
\ fri
klarede, at St~TegTE!jerne var
Kommu~
P('nge,
de
skyldte,
gnnet fast, du han skulde passere
Sng[OI
Endvidere
fængsledes
til
15.
k./ Svinget, hvilket var Aarsag til
dl! vent,
September
Gerda
Johansen,
der
~en,
K l' i
Uheldet.
er overfort fra Tonder og sigtes
do<
for sit Arbejde som "TelefonafFolketælling-en i Landkomlytter" paa Posthuset. Dette kun- Vinnerul
munerne,
de hun iklw fragna, men hævd~
Kobml
lndbyggerantal!et i T p m m e r- de ikke at have fungeret som HPU,!':lC
f., by-Lild
Kommune er i øJe"Jo",
,t
Tolk.
blikket: Tpmmel'by Sogn uden
"Er det Dem 1" sagde Domme- nnr l le
Frøstrup 188 Husstande og 720 ren og viste sigtede et Billede, SOCI( hil.
Personer, Frostrup 116 TTusstrul- "Det er en Afskedsfest fol' tysl(e
Kobm
de med 303 Personer, Lild Sog::l
Drenge1
Officerer."
190 Husstande med 734 Personer
Sigtede: J •• men er det de. at I
ialt 49·1 Husstande med 1823 Pel'~ slwfbari!
Mnnd,
soner.
D,: "Næh, jeg spurgte blot."
gen bl(
u
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~kabet

Folketællingen i B e cl B t e dG r u r u p viser, at der er 1873
Indbyggere, hvilket er som ved
fOl'rigl' Fo]kdælJmg. J Bedsted
Landdistrikt er der 922 Indbyggere og i Stationsbyen 700 og j
Grurup 2r,J. SQgn!"raadsformanri"n op)y8('r l t/I'nllf' Forbinde)!!!",
at man er vNl at Ina udarbejdet
ny B}R'I(,'pJan f"r SL'!tionsbyen,
h orv 1 de" {Jmnmde udvid!'!!

rn ])•. 1.
,/

Minf/M1h'nen ("r (iln n e ru pfu n dcl

!,prliiK·

'rh i~tcd Amlsll"j"
U(!~tll1dCB i Dag KJ. 12 og

KontO!·
og ']'rykkefl (lI' lukket. i Eftm'middop i Anledning uf Frco.lHdugcll,

mm Ih

\.ole" 8\

Cykel.
"Dr

Lullnl J1 g i Th i~ted f ru Mhlclllll',
I 'rhiø!ed lukker F'ol'rl.ltninl(IJr m.
v i Dap" IO. 12 l Anledn1l1K uf Fn-dCII. lIamlelAKlundsforenirwcn \111·
~t'l'rltu i f'Qrmiddug Hojttnll'l'vol(n,
d~r I(UV )Jr'ddclel~l' herom,
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Til I.allt·l Tyveri af J1 ('yldt'r,
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jlighed puu

ikke, at
.tningspligman i ligl\'de betIIlt
et P rincipn at afvise
han mente,
er har An{r. for Opdette ved-

l'

;.sværk an<!belrming.
en da alle
live tændt,
skede man
Tilskudet
.Iket drejeI.Pederplde spare
ringstider.
eslo/ol' 750
kunde tiI\'edtoJre~.

and \'nlgmed ::\lek.
·æder.
rlekommil'iI Hojsholt
Pedersen,
Fru Pil-

-

fall;lk
Producenterklærill~.
H all
idomtes en Bøde PM 600 Kr. plus
Sagens Omko!'otningcr.

It

En Hilsen fra Thisted til de

all ierede Soldater,
En Kreds af Borjlere i Thisted
hllr til i Aften arrangeret en Procession, der starter fra Stad ion og
har den engellike Kommandos Bygning i Dragsbæk-Fæstnlngen som
MaaI. Det er Meningen - i Anledning af Japans Kapitulation og den
endelige Fred i Verden - nt br inge de engelske Styrker Borgernes
og Egnens Lykonskning. I ProcesBionen deltager saavidt vides de
fleste Ungdoms- og Idrætsforeninger i By og paa Land med Faner.
FDF med Orkester, KFUM. og K.,
Idrætsklubben o. s. v., og man ser
gerne saa mange af Foreningernes
Medlemmer som muligt i Processic.nen, der udganr fra Stadion KJ.
19. Ved Ankomsten til Fæstningen
vil den engelske Styrke være opmarscheret, og der \'i1 bli\'e holdt
e'1 Tale til de engelske Soldater
Hele Paraden mene!! nt ville \'are
e'1 hnlv Timestid.
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bedes møde paa Stadion i Aften Kl. 19
for at deltage i Procession til Simons
Bakke. PARADE FOR ENGLÆNDERNE.
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POKALST ÆVNE 1945
afholdes Søndag den 19. ds. paa Stadion i Thisted.
A·RÆI{l{EN:
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Torsdag den 16. August
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fC~ rlltlonerc(le
meb~ mru de

(ud, Flre~k {lI!
lir !l. MnJ HI,H

rllf(6 I",l\wh~·
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Anlæge!. Kl. 17 Koncert. KJ. 20 A!ilsltbal. Pas

....

Variete, Tombola og mange Boder.
KomIteen"

Fra Depotet i

18.3:>: Pre!!
Hcruno1M
19,03: n

bortsælges:

Tysk Piglraad (rustent) i slore Ruller a 25 kg, nogle
Ringe er saml~t med Kapsler .................
Tysk Pigfraad (rusteDt) i smaa Ruller a 25 kg .....
Staalfjedertraad (ruBIent) i to:> Traade samlet med
Kapsler, egnet til Støbning ..• _ ....••.•...•....
Hønsevæv (galvaniseret) ifleUet Træuld, ca. 25 m X l m

3 Kr. pr. RI.
8 Kr. pr. RI.
25 Øre pr. kg
6 Kr. pr. RI.

Ca. 3700 4' Cemenlrør (Længde 84 cm) a ...... "

50 Øre pr. Slk.

Ca. 400 4- Cemenlrørbøjninger _ _ . . . . . . . . . . . . . . ..

50 Øre pr. Stk.

Købere bedes afgive skriftlig; Bestilling Inden d. 21. Auøust,
hvoreller Tidspunklet for Udlevering vil blive meddelt.

Kommissionen for særlige Handelssager,
IO"

Marlnear.el, •••t, Thl.ted.

Arbejdernes F
Ik -

-

THISTED Ordinært Repræsentantskabsmøde a1holdea paa Thisted AlhoJdsholel
den 23. August Kl. 19 med følgende

2D.20:

-T----':"fi" -,,:;;;;;

j rr.UlllHK' Uleu ",meu .......- -...,.. ......
- Det vedtoges al købe nogle [~ed·""er
f overdreven
arleden igen Hundrede Meler Sne5Iurrm~.
, ..

ket.

"".YlIØ
med Line,

l OUt

Del d. o
rhold idømt En So Rik til Tyskerne.
NllØIrl pal
Gdr. Mikkel Andr. Vester, Semb, hikkede G.
er ved ReHen I Vestervig tiltalt .t LiDn I
.rbJ'-Llld.
for ulovlig Handel. Oaardelereo
tf der 004 Hus· forklarede i Retten, al Handelsr i Tømmerby mand P. Tofl, Hvidblerg, havde
ndc med 363 indfundet sig hos bam en Gang I . . . .0 _
Ild Sogn er der 1944 og ønskede al købe eo So.
~ Personer. I Oaarde!eren forJllogte Slagteripri823 Personer. sen og beregnede denne iii 550
Kr., som Toft betalte. TillaIIe
hævdede, at ban Ikke havde
eds møde.
nogen Anelse om, at Soen skulde

Cenlrallore- videresælges III Tyskerne, idet
led og Hu- han vidste, al TaU selv havde en
li sil BerUge Landejendom, bvor baD antog,

I

I Soen skulde anbringes.
p o u l s e n, blev optaget tit Doms.
sin Olæde

Sagen

nc for førsle I Aften I
~

kunde

sam~

Kl. 20: Roytlteatret: .Prærien. Hæv-

THISTED
EGN
Skydebaner
i Kronborg Plantage.

dO!

HII.r,

.onl

••

ly,II"1"r "'."'dC'

Ar

hlll Ind
I C!I Hu~. _om tndnu ""1 hdlur"
og pu d :ilfr'",('bor(l .Iu.:l ('II
"'lUt Illtd noalC! etluHtI, URI"
E.ø f ly tlllar . r Huerat'
.om hin I 1'1 IlhC!nl.luC!ndt
f SI.rrlø,.
SlIrivebold 'Ind! tn 1"tim'boi.
IHI .Ior(' Skydrblneantell ved dt" Ino1thuhU 6:1 Kr. ttln 'tllnedt l .
SjafllnR. drr elu .1 Th'~trd Amll mtd, •• BjtndolnQlfn .1.dIR bt·
Skylldort'n'nll. hIT ver .. 1 brnyllel nyUttit" ., !!11 IYlk Sold I., og ,Id
tlttinedt' slK Ceflll!('rnt' ol Pt'u,
,t Tyskrrnr, $0111 I ha' Orld hu ~('nt'. Tyvtrll'l bit v hu/Ila' ar· D.
ml5h.ndlel og edelagt Anlrgel. t1lgl'I l' Buijuint', tO d.nsk do
Der skil olrt'! ret slore Belab Pli Qlflct( yed d .. n dln.k(' Brlgldt'. M
'1IIndlellelsl'n, og AmlukyUelol. I au, Idemies Hllndyrrlct'ren
t'olngt'n amglls derfor mrd en 80 OIJ:t' PrnRSf'I, men Dommen O.
gjordfl bellngel.
PI.n om It IlyIIe Skydeblnerne
Ud
- Bn ung PIge, .om IVlnler
III Kronborg Plln llge vt'd Thlslt'o.
51'11 nogt't Underle/, Hllndklaedtr
hvor der kan blive et heil mo· m. ru· fn Holel . Phømx·, 101· III
dt'rnt' Skydebanranlæg_ I de nær· ert'dt' t'n 0t'1 Ul en Iyik Soldal
meste Dagl' vil en 6ksptorl I saa~ Hu n IIk , Our Il" bllllngt'1 Dom O..
I"~
dinne Anlæg ~t' paa Porhotdent' pli Ire Mdu Pængst'1.
- Arbt, dsmanden, der 5001 Ild do~
slmmt'n med Repræsenlanlt'r lor
Kl
IIgt'rt'
medut'11
havde
sovt'1
sin
Skyuerne og This!t'd Byraad.
b.
Rus ud I t'n H IY(' I NøtreRlde
•
Der lænkes anlag t ca. 20 Baner og ikke vilde flytte siR lør Politit'1
mt'd Skudrt'lning fra Kronborg vej blev lUkaldi, vedtog I Our ved Po
,n
mod 051, og der skel naturligvis Rt'lIen i Thisted en Bøde paa 100 b.
anlægges slore Jordvolde III Sik· Kr. III Polllikassen.
fo'
En
Vognmand
til
KIl/møller,
ring for de omliggende Arealer,
hvilke! vil give Ikkt' 511 lidt Be· hvis Heste var bleven oplaget .f So
en Nabo, var ~t'lv gaaet Ind bo.
skæfligelse. Thisted Skylfeforening, Naboen og havde tlget Oyrent'
Thisted SlIlonskylleforen,ng, Por~ med siR uden at betale dt' lor·
svarsbredrt'ne m. ti vII dereflrt langte Optagelsespengt'. Ved Retloretage deres Skydeøvelser paa len i Th isted vedtog han I Gur gy
en Bøde paa 40 Kr. Ul Statskas· d.
de nye Baner.
sen samt lorpllgtede s/g iii al
betale Optagelsespengene med 12
PigeklipperlIes Regnskab
Kroner.
g.res op.
- Bn Arbejdsm a nd fra Thisled, lel
Pire unge Mennesker fri Jeginde som ofte har vært'1 i Kon fl ikt Dled S
som kort eller Tyskeroes Kap llu· PoIII/et p8a Or und af overdreven
lalion var ude fo r at klippe to Spiritusnydelse, va r forleden Igen H,
ungt' Piger, var Onsdag lilsag t blevet str rk t pasvirkel. I O ur
iii Poru ndersøgelsestorbør ved blev han lo r delle P orhold ide mt
E.
Rellen i Vestervig. Ku n deR ene 7 Dages Hefte.
af dem medie, Idel de Ire andre
er flyttet Henning Madsen er.
I"olkegUet I T ....m.I'b~Llld.
kend te sig skyldig. Han bavde
fOl
Ved FOlketællingen var der I!(N Ho. fOl
sammen med de evrlge udgivel
lig for at Ul here Modsllnds be. stande med 1089 Penoner i Tømmerby m l
væRel:jen, som han Ikke hude Soen. deraf 118 Hu.ølande med 363 Inl
noget a t g e te med. Sagen blev Peraoner i Froatrup, I Uld S ogn er der
100 HUlllande med '734 PersOlIet. I
oplagel iii Doms.
Kommunen er der iaif 1823 PenollM.
b~tlod,

fttHwdtf kOlli
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Fra Politi retten.

~lKI

h~
n
E n UDg Mand tra Laadet. der
Landposlbu de nes CenlraUore. vi
skulde slu Vagl ved e n oe dstyrtel
tysk Pfyvemaskine fo r al passe nlngl Kreds 18, Thisted og Hu. h
81 der lirke blev sllulel f50a Ma~ rup, afholdt forleden sit . arUge L~
Kredsmøde i Koldby.
, Scr
skinen, kunde ikke selv slu for
Pormanden, Cbr P o u I s e n b'
l.Yl len fil al faa en Erindring
med. Han tilegnede sig el Spee. HundsIrup, udtalte sin Olled~
domeler, nogte Seler Ul Plld. over, at Medlemmerne for første I
skærm, Ledninger m. v. iii en Oang i en Aatrække kunde sama
sømlet Værdi af 200--300 Kr. les i e l frll Danmark. Han min- n
Ved e n tilfældig Husundersøgelse dedes P ostforbundets afdede man.
I Anledning af et Indel Tyveri geøarlg e Pormand, P. Jensen, Hf
blev OenstlDdene rundet. Ved som den allld utrættelige Pora
~ellen I Tblsted blev han I Ollt kæmper for Landposlbudenes Sag. Ta
Idømt en belfnget Dom paa 40 Porsamllngen rejste sig I Tllslut.
nlng til Udlalel.eo.
Dages Pængsel.
Pormanden dvælede I sJn Be.
- En ung Haandværker der
arbeJdede I Hansled, var om' Mid- relning ved de for Landpollbude-. h
dagen guet rundt for al Ile paa nes mest brendende Spørg.mlll. m
Kalsereren allagde Regoskabet p
lom balancerede med 608 Kr, og s
Ilunede med en Kltsebtboldoiol

lIodpoSlbade til Kredsmøde.

I
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""" -1 I af Smaabørn8D101l1l"t:',

Sa frtl
Ile

II10 Idl'I O aar,
Hær
a
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I

~~~I~ragte' i Byen 700 Kr., hvilket
er et fint Resultat.

Sø UogdOll1sprocessioD til
T hislE
Englænderne
N.
I Aftes havde trods del uheldige Sun dt
N. .
Vejr 88011et en anseelig Mængde.
Der var vel ca. 1200 Deltagere i
Processionen, der talte II faner Kl. IC
og i38nnere. Desuden var der riks
henved el Tusinde Tilskuere.
Kl. 11
Elter Ankomsten til Englændernes Standplads overraktes der
Løjtnant Bishop Blomsterhilsener
Ira Pigespejderne og Sønderjydsk
forening.
Doktor Bertelsen talte paa
Engelsk til Detachementet og bragle Hilsen iii de enlIelske Soldater
og lykønskede med freden. Pastor
luul Sørensen slultede al paa
Staidon,

-rbej'dernes r æu".v' &",,,0_"- "
. G
A
,

.. _ ._-

aar.

Søn
Søn
Tha

Der ringes med Kirkeklokkerne.

Tve

fri hele Dagen

I

som en Tak lor
Tø~
" Freden vil der Thc
paa Søndag bl lve nnget Rled Va~
LandeIs Kirkeklokker en Time lør 'la~
uudstjenesten, der lIil lorme sig I Vor
som en Takkegudsijeneste.
~~~
Viii

Valglisterne i Thisted

Ve!

olr.!atler 5758 Vælgere til Folke · ~~;
finget, og paa TiIIægslisterne staar Vig
98, som i Løbet al det kommende Vis
Aar opnaar Valgret,
~~:

I
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·"Irrr r ••"

komrnN ikønnelle lor lr(Jf~"t A'~I"jrtp n"d~,
I~df', vi fJefl~ffe I.t n.
'e I(arnle
~r og "U 11" Sp."It,g h .....t
ør bru1(1
J)~n Af N"UOnAlb'.rnk"n fllT"f.~~

urer

ol( Spærring .f Købml"nd a' Uhf-d hliltlli
'Ianlagen ihomt"'M Sapkit·-,,,t er 'UI":vel

ive tryk

' nne Be·
I lak for
med def

vore Ar·
IP.tliSC vil
, Lauri/4

Ulovll~

Oliselr.Hk.

ArbeJdsmand OH'I P f': cl to r, t. Il.
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Ravnemtos e ønskede at Tercænsportsforcningen skulde tilsluttes Idrætssamvirket.

gne·

Klng(' over TelefoncentraJen
i Svankjær.

Under

Ammunitionsspræng_

ningerne ved Lyngby forleden
'oml'el' kvæstedes en Mand. DeL varede
SR.a længe med at faa Forbindelse
ntoges
med Falck gennem Telefonen, at
, Get- Korpset i Hurup fOl' Tiden Iwcr
ejen Dag sender en Ambulance t il
Stedet fO l' at kunne yde hurtig
, uneHjælp.
LVejen
'Minekommandoen har samtidig
erne
indsendt en Klage til TelefonselIkker- skabet over Centralen i Sval1kjær, del' nægtede at ekspedere
den livsvigtige Samtale, og iovrigt over den forfærdelig lange
sted,
Tid, det tager med at eksperlerc
med
even Samtalerne.
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Lejlighed gul' Tyve.
En ung Haandværker, der arbejded i Hansted, var om Middagen
gaaet l'undt fol' at se paa de Huse,
som Tyskerne havde beboet. Herunder kom han ind j et Hus, som
endnu val' beboet og paa et Skrivev('bord stod en Kasse med nogle
Cerutter, ligesom han i et aabenstaaep~ Skrivebord fandt en Tegnebog, del' indeholdt 65 Kr. Han
rcynede med, at Ejendommen stnd;,; benyttedes af en tysk Soldat Og
tilcJ(nede sig Cerutterne og Pengene , Tyveriet blev hurtigt opdaget
af Bcstjaalne, en dansk Officer ved
der:: danske Brigade. J Ganr i"dømte"
Haandva::rkeren 30 Duges
FænJ(sel, men Dommen gjordes b~
tinget.
.!\lunden mlUllte ikke Inge ",ine
Heate !\elv.
En VOj;rnmllnd frn Khtmollcr,
bviA Heste vnr hlev!;'n optagen uf
~ Nabo,
vnr Kelv /fluwt ind hOl>

var VlcnenK Gæst.
Overtjener Børge Jensen, Hotel
"Royal" i Thisted, slod i Dag ved
Retten i Thisted tiltalt for i Oktobtd sidste AnI' KI. 0,30 at have servel et for Gæster paa Stigaards Hotel i Struer, Jensen nægtede og
hævdede tværtimod, at det var Hotelejeren, del' havde ,e.erveret, medellS han selv var Gæst. Han var
klot' over det ulovlige heri. Sagen
sluttedea derefter ved Retten her.
200 RI'. for at give sin tyske
ForloVede Mørbrad.
Ketly Larsen, Thisted, idnmles I
Fc,rmiddags ved Retten en Bøde
pau 200 Kr. for at have leveret 2
st('gte Morbrader og noget Smor
til en tysk Soldat i Dragsbæk den
22 Juli. Hun forklarede, at det var
hendes Forlovede, men det kunde
ikke fritage hende for Beden. Sub·
sidiært blev Heftestraffen paa 14
Dage.
Vaj:,'ten log selv Souvenirs fra
Fl)'\'emaskinen.
En ung Mnnd fra Landet, der
skulde slaa Vagt ved en nedstyrtet
tysk Flyvemaskine for :tt paase, :It
der ikke blev stjaalet fra Mnskinen,
kunde ikke selv stua for Lysten til
Ilt fan en Erindring med. Han tilegllede sig et Speedometer, nogle
Seler til Faldskærm, Ledninger m.
v til en samlet Værdi af 200-300
Kr. Ved en tilfældig Husundersøgelse i Anledning af et andet TyVfi'ri blev Gellstnndene fundet. Ved
Retten i Thisted blev han i Gnnl'
idømt en betinget Dom pan 40 Oager, Fængsel.
100 Kr. for Nllttelejet i Hayen.
Al·bejd.~mnllden, (ber ~om tidligere meddelt hllvde sovet. sin Rus ud
i en Have i Norregade og ikke vilde flytte !lig for Politiet blev til~
knldt vedtog i GIllIr ved Retten l
Thisted en Bode pan 100 Kr. til Politikllssell .
I Morgel! fylder :

AmlsrQadmned\em Anlol\ J~J;Cn,
Hunl'ltcd, 64 AnJ·, Gdr. C, Inilll 1'I'9l!n,
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SpiritusnYdelse, ,ar forleden Igen
blevet ~tærkt pllavirJ.:et, l Gaar blev
han for dette Forhold idømt 7 Dall"" Hæfte.
Hordum Husmandsfflrening
hnvde forleden Aften indbudt til
Yode, hvor der var Foredrag af Redaktør ThI!. Chri"tensen, Aarhus.
Del var ikJ.:e særlig slor Tilslutning td )[odet, men der fortes noeen Forhandling efter Foredraget.
SljaJ til en ty!!k Soldat.
En ung Pige som l Vinter lItjal
aagel Under1.oj, HallndJ.:/æder m. m
tril Hotel Phonix, forærede en Del
til en lysk Soldat Hun fik i GIllIr
en betinget Dom pall 3 MRRneders
Fængl'el,
,

'..ejlighed gør Ty'e.
En ulig HaRndværker, der Rrbejded I HRusted, var om )[jddagen
gllllet rundt for Ilt se pllll de Huae,
I!om Tyskerne hllvde beboet. Herunder kom hlln ind i et Hus, som
('ndnu Vil!' b('boet og PM et Skriven'bord slod en Knsse med nogle
CHlItler, ligesom han i et Illlbenslaaendt' Skrivebord fandt en Tegnebog, der indeholdt 65 Kr. Hlln
r('vnede med, at Ejendommen siad;.: benyttedes a! en tYllk Soldat og
tilegnede sig Cerutterne og PengI!>
ne, Tyveriet blev hurtigt opdaget
Il! Bestjanlne, en dansk Officer ved
der. dllnøke Brigade [ Gaar Idømte&
Hnandværkeren 30 Dnl{es
Fæng&el, Olen Dommeu gjordes betinget.
Manden ml!.a Ue ikke tage .. ine
Hesle se],',
En Vognmand frn Klitmollet,
hvil! Hellte var bl~\"l'n oplagen Bf
en Nabo, "ar selv )CMlel md hOIl
NbOOt>O OK havde tngl'l D)'l"ene med
sig udeo
Ilt bt>t.ltll' de forløn(l'te
,
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84,000 Gæster ved Idræts.
ugerne i Thisted.
Den samlede Indtreet har ,'lIrret
100,000 Kr.
Pas lIntel "Aalborg" holdtes i
Aftes en Sammenkomst som Ai.
slutnInKd '
Anret.! Id ræ'Ls uge.
F
orman en, Repræscnl E. B u 8 k.
rettede her en Tak Lil Amtet Byen
og Politiet, samL de mange Enkelt.
personer for deres Arbejde
.. Ugen"s Kasserer, Jens' Pedersen, gaven Række Oplysninger om
det økonomiske Forløb af de fem
Itllæbuger, der har været afholdt.
Til alle fem Arrangementer har
del' været 74,884 betalende Gæster
eller med Idrætsmænd m. fl 84,000
Mennesker. Entreindtægten har
været 41,000 Kr., og den samlede
Indtægt paa ca. 100,000 Kr. Nettooverskudet udgor ialL 44,657 Kr.
H\' er Gæst, der har besogt Stadion,
har brugt 53 øre. og hver al Thi·
sted Bys Borgere har ,'æret paa
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Stadion mindst to Gange. Ved
ldrætBugen i 1943 blE:v der sat
Publikumsrekord til NIels Bukh
Opvisningen med 3,920 Mennesker,
men denne er senere slaaet af
An R-TIK Fodboldkampen om det
Jyåske Fodboldmesterskab. Da var
der 4,114 TB Set. Hans Festen i

Takkegudstjenester
for Freden i nile Klrker.

Underskudet pna Sundby

Der vil blive ringet en Time med
Kirkeklokkerne pna Søndag.

Mejeribestyreren aJRiver FOl··
klaring i Retlen.

Fra Kirkeminister iet er der
gennem Bis.kopperne tilgnnet alle
J.andets Præster :lIeddeleIse om,

Mejeribestyrer Svend Jcn ~
Sundby, frem stilledes panny fo
Retten i Thisted i Dag. P
Landsrettens Anmodni,ng peha
lede man den Sigtelse, der
rejst mod Jensen for Undersl
paa Mejeriet.
Jensen indrømmede 1 Dag d

at man venter, at Gudstjenes!erne pau Sondag vil fonne sig som
Takke- og Festguds tjenester i
Anledning ai Verdens freden , ligesom man venter, at Menighederne i meget stort Tal "\11 fylde
Kirkerne.
•
Der er i den Anledning givet
Ordre til, at der skal ringes med
Kirkeklokkerne t 1!en Time forud
for de fastsatte Gudstjenester.
Det voldsomme Regnv~jr.
Det har været et usædvanligt
hæfbgt Regnvejr over Thy de
sidste Dage; der blev sa.aledes l
Gaar paa Ydbyegnen maalt ikke
mindre end 40 mm Nedbør. Det
er slemt for de Landmænd, der
endnu har Korn uhøstet, idet meget af det ligger tromlet mod

MeJeri.

pengemæssige )Olangel pnn.
15,000 Kr., som fremgik af c
Regnskab. der var opstillet, I1i
betonede, at han ikke var vidl
de om, hvordan det var g8;
til, men ment.e, nt. fejlen ma.a:
lan i Snedsted Andelskasse.
ter hans Opgorelse skulde d
Andelskassen være henved 10
Kr. til Raadighed, saa. Checl
skulde kunne dækkes, " en f
Regnskabet var der i Andeh
sen kun 3 '1000 Kr. JenseI
lyste videre, at der for 11h
siden var blevet ansat en K•
rer an Mejeriet, og da (
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BESTYRELSEN.
' _0

Fra Depotet i Vandet bortsælges:

Tysk Pighaad (rustent) i store Ruller a 25 kg, nogle Ringe er samlet med ](apsler .................... . 3 Kr. pr. RI.
8 Kr. pr.m.
TysK Pigtraad (rustent ) i smaa Ruller a 25 kg ... ..
Staalfjedel·tl·uad (rustent) i to Traade samlet med
~5 Øre pr. kg
Kapsler, egnet til Stobning ..................... ..
Honsevæv (gruvaniseret) iOeltet Træuld, ca. 25 m
X lm ................................. ................
GKr. pr. RI.
Ca. 3700 4" Cementror (La~ngde 84 cm) a... ...
;;0 Øre pr. Stk
Ca. 400 4" Cementrørbojninger.. .......... .... ... ....... .... 50 øl'e pr. Stk
Købel'e bedes afgive skriftlig Bestilling inden 21. Augus t , hvorefter Tidspunktet for Udlevermg vil blive meddelt.
•
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Kommisionen for særlige Handl'lssager,
l\1arincarsenale t, This ted.
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tit .'1' Undur I StiInd Id ul IKlaltmmo: lIorlRonll'n. Lorun's UolW r r"llI'" .m"t !Jollan 121i,{)('I) )Iil'nd i USA
JonllnR RUlldln!!', Olf ddte IlIlIlru
hUl ItI'nnt'ml/BaH Kuuua IRadlOn
Tnh h\'or og h,or lalllll hllrt" (:,'o.lnn
mtlLl
kn"
!inde
Skibe
0ll
FIY"4'muRluv
1JI:ts cl j hdlllder 111,11'. 111 "rod~ ror ni de "kllJ('r, d('r l'r Ol> !d U10l1 km borte
1 Lo!'"t lIf dl,~t' faa An'!' er Rll
i!.,k.' H IIyullll'l' 1111'<1 dtl lIJolte Oh',
dl~
cl,lr ~~lnndlll' \,Itvel yderlLlI;"re ud·
ov. Hildur drkt r IIUI' linn lIodt I
~~CII- ;'Il ork,' nll' Ifl'nrll'm TUUlet:, Hkyur,
I I' rlnclppd ,'r Itudur cn SInII"
\ "Ikll,\, Ol( dl'r har Jtadlll: yl,,~ "iv
EkllOm lu,ler, dcr brul(er IIndloh"j· IIYl MuHltll1,dt,r for An"end~lfte af
111g1
lt"'l Oll' Ih'lll1 ,"om l klurt Vvjr.
ger i S tedet for LydbIIhler.
U'.Yl1lJJ(c M:tul, 110m for Eklleml",,1
11\~\r\lmcnU't l>an (or~kellilt'" Om1)1.' A"IKer, der Ilendca ud, ka"l{'~
"'I) \'l'mllllklUvr, <1('r flyv!']' hujl oVl!r I
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Pnl,cjl!ion elld dl t "'Hr mulll(L, hVI8
flllll\Iton1. Oll den 1'id, del llil/t'r, I1nld·
om J,;nltlnnd" I HI40 havde Rnd.r
d ... \ltr flynlillc und4'r de ml' III hIl!\Ocr
Ahlunden,
801ll'erne
har
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KI'IJfllllkibe er blevet olldulI'el, Itkndlll~e BlIllI'er befmder IIlg Jllla ~am·
tn f TIl L'ndcrll'aUif Oll ",nlede. lall"
lificerH, b""kudt OJ.\' 8ænk{,t ud{'n
l'll' m..:
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Oll
har
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rrld{' Grundlaifet for dl'n nlhere<l.o,
oVllrhoH'det nOMen Sinde Ilt hale
l~OO
?i.)1 I Europa, Oll ti 'l var Radar,
va'rt,1 I Syne Radar vi~tr Vej for le>! Anl{'nne.
t lll- Boml){'r_FlnadernC til fjerne )!lInl
El Radnrnnlælt kan vær!' l!l \111., del vandl Sejren i _SInifelom AtIII Blrumenl.. der vCJer 50 k" elit r
Innluhn\'et ~ Radar Oll; Loran vil
OJ; .-- hVl8 Vcjret forhindrer I'iøuVll're t't af dl' bed~\e .Va.a~n til at
ell Bombardeml!nt
finder Rudnr ct Anlre, Jlan fem T.,n', Ol[ kan
være enten ~tntionll'rt eJler trll.n~·
vinde Freden.
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\Ied Radar om Bord kun Flyveled .....
SenderlllaUonen ud~ender en InmMkiner Oll' Skibe til Sos "knffe
dgle
siJ,' dct.ullerede "Rapporter" om tl'l1l1 "PUI8~, h\'ill Vnrip;hed oH ...
'yak Kystllnler, BJerllc, Soer, Floder oS( kun er en :'lILlIIondel ar el Sekund.
ind /lild re Forhiuurlllger, h ... ordnn VeJ- .Mt Ilemrummene mellem "Pu!sllloI R't'ue" er henllCre, men dos: kun ... t
• ,\'1rcl end er.
•
l Pnr Tusindedele nf et Sekund, Oll
gI.
I Modtullerapparat... t regl!'lrefer Ekup, I Utn \IXII""te An\'e ndel l!e, Itndnr
Ol' \ irker blandt ruul ...k~ Fang~r_
ket.'t aC .. Puls~lagen{'.~ Jo"ordi Tid,,·
\ il fnn l Fredøtld, bli\'er ~nll d8y n ·
vel" li g,-I,. pli" NII\'lgntlo n so m rnudel III
rummet mellem l'd!'cndel"l! OR'
:'olodlllS(ebc er uentlehil't Tinge, ,'r I
K " b e II h ;1 v n, Tondll~ Freds,
So:!
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t-n af RudarB IItnr<'llc Fordele dt't~
\l'nnernCII lIjll'lpear~jde ud!lendte
}<;n Kaptajn knn Cor{' lut Skib slk"I
I~qw tIl at mual ... n.eJ ~Ior Noja).\"
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h:n RIHI:n
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Arheldsmand Laurids Chrlslcn. havde k
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•
M8Ilu. Yde, ThiSled. AI by"" 1000 SIR 'kyld

11~:f1 Igle;

Kr. for denne paa s/l egel 08 forklorede
MI.llon •. Konens Købekarl, selvom han 'il ni hl
vidsle, al del var ulovllgl. Han Embølløg'l'
~vltrcnde .flcvcrrde kun de 600 Kr. III Yde luet en

al sende I IBralo Omgtlug, IdOl han rcg.
len hyor ned o mod ., .kulle hovc 200 Ik.' Jeaul 2~O Kr. lor UlelllKhCdoll. .Oct
'. hYllket Yor da Kolumr I de Dage', 80Rde
Chllll'",cll. POlIII" kom 10101.
lem hin DaR, Inden mon V/H
enll(C. Chrls/enlen havde do øf
do 300 K,. hlu~1 ca. 90.

d

'.d••. ldau.

vW8enllij,l
i ,in 1-13.

indrømmc
Sække III
beklaRot ,
Vflr lor li
rlJdc, ut

h'lYde
hllVdc

k.
ik

kUlldl~ VW:

Tondlll( Il, ~q. dø, fyh!or Pru Juhnllno 111111
~'I)kh, I/rfldorlklj(lldo ", tJO Atl .' r , I

hllv
,

s Proal Nle'~ n,' . , ~ ,
I , Ll
ger matl vi Nyk(Jblnll. I thl. •

or o~"a, al
.od, der i.rer

ogsaa vII
R c d.

cer ",..
r

p"n•1 /{oncerl
I
• fj

I

forbfnd
S IC ef• e

rkll;lere~edmber
en
Eftermldd1gen
t\8lbo jt" om
?;ke~lerr bliver

,,,.

5 db
Undersitebet lin y
•
I

Mejeri.

Lllddsr efted seier
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OpIY9~

øJø,rer.
.
IfIslen
.
Eller ni fængslings
ove,
Mtl.jcribcalyrer Svend Jensen, Sund~
by, d. I. AUfluII1 var blevco lor
læogel til I. Seplbr.! paakærede
S"end leolIen forlængelien til

kand fra Ani. Vestre Landsret. Landsretten har,

r paa 20 Mand

lorinden den tog StilIingi anmodet
,ng til Alten" 001, III Jensen mastte bhve "Ihørt,
I0r8S8Vldt politiet opretholdt Sig·
telse n lor Underslæb, og i Olla(r
Ircmslilledes Jensen i Rellen, IlYO

han godkendte at der elter den
loretagne Revision var ell Kasse11180Rel pDa CII . 15,000 Kr. Han
laa LaReret. havde \'cd sin forsvorer dcponeret
ed blev der Beløbet og samlidig anmodet om
Sag mod en en Modrevisio ll særlig til Gennemed, der sigte- ~ang al de mllng e unolerede
et Gødnings" Checks, og om der paa en eller
" han 3fbej- anden Maade kunde foreligge en
~ pas l.ag erel Pejl Ira AndGlsk8Ss ena Side. Mod9 Aar værel revisionen er endnu ikke færdig,
,er II 50 kg. men Jensen hævdede, at han paa
en Oasrd. ingen Maade havde gjort sig
en l.ejlighed skyldig i nogel strafbart over Io r
Salpeter al Mejeriel. Kunde Beløbet ikke
w, blev an- Iin~e8 ~ed Modrevisionen, maatte
.Slglede Ar- Fejl en være oplltaaet i Løbet al
" og Oaard- de sidste 1'/. Aar, da der den~~e nægtede gang landl en fuldstændig Op ..
eJds,mandell gøreIse Sled, da Mejeriet lik en
fe TIlIIldeise ny Kasserer. politiet ønskede dog
efl, og da at opretholde Sigtelsen og Sagen
, havde han J gaar nu til Landsretten' lil dennes
som han i Afgøreløn al fængslingen
vde benyttet
•
arene,solgt
Hanb Fæ ngs II nuakendelaan blev
uve
I
der havde
forlænuet.
,hans Ration . Staldkarl Niels Worm lik i Dag
J;ren torkla- s.m Fængslingskendelse forlænget
,Itgt, at han Itl I. Sepiember.
,ække/ men
Iver, at der

I

rkert herved.

I Gødningen
urgt, om de
,lidt mere end
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Domme over de
internerede.

l

. Raltet. Og pal Tjenere og Be- It

Der er lastsat Datoer lor
Domslorbandlinger
over 12 internerede.
Del

b

d

prentes enhver Bilist, at kun 8~8~'
Jut ædruelig maa han sætte sig hl

vær fere paR Restaurationer vil der

ags88 komme til at hvile et stort

Ansvar. Og den BiIlst, Tjener
eller Beværter, der ikke handler

under dette Ansvar, maa miste sin I
al skride med I Rel lil al sidde ved el Rat eller D
I

egyn ~r nu
. ' lil at udskænke stærke Drikke.
Domsforhandlingerne over de 10Vi har strøget vort tidligere Krav a
terner ede ved den herværende Ret. om forbud, men forlanger til Oen- fl
Der er lasts81 Datoer for de 12 gæld, at der gørea Alvor al T81t:l~
første, der skal have delea For- om FriheJ ul\der Ansvar, og VI
hold afgjort.
ha aber, at vi der kan la8 den over- ,

.

nlng med os.
sen laa Stn Sag lor Rellen.
C h r. L a r s e n, Hørdum.
h
Den 3. Seplbr.: Har. Id Bero.
Møller og Lorenlz Chr. Jørgensen. Thisted Byr••d
Den 7. Seplbr.: Han. Jørgen afholder ikke Møde f.ralk. Tirsdag
Hansen og Harald Schmidl.
af Møngel paø Arbeld ••lof.
Den IO. Seplbr.: Han. Jørgen
Chrislensen og Axel Thoma. Chri- 3. Regimeots ZI.Mands Militær·
stenseD.
Den 13. Seplbr.: Anders Nicolaj

Hillerup og Ingemann Norup Abra·
hamsen.

, Den 19. Septbr.: JUlius
mar Jespersen og Cbr. Herlulsen.
Den 29. Seplbr.: Købm. PaurhøJ.

Albolds- og Ædrueligbedsspørgsmaalet i Dag
og i den nærmeste Fremtid.
Pøretelærer Chr. Larsen,

HørduRl, sender følgende

Indlæg:
Del har aUid værel min Opiat.
leis., al de kendle Linier: Følg
ej med Strømmen, men lølg med
Tiden, at du kan være Irisk i
SIriden, var en gylden Leveregel
baode lor den enkeUe og lor en
Sag eller BevægeiIe og ogsaa lor
Alholds- og Ædruelighed.bevægeløen.
Del er derlor mange Aar siden,
Jeg i Skrill og Tal. slog lasl, al
Forbud ikke kunde løae Ædrueligheds.p.rglmaalel een Oang lor
alle, Bom mange enj;lang mente,
men al hver Slægl vilde laa ain
Kamp - lor del er nu engang
loadan, al hver ny SllIIgl vII have
Lov iii at prøve .llIlrem Oll .mage
p.. Kund.kabens Træ tlanl.t Forældrene. Road, 0R der vil dorlor
i hvert SllIIlItled være Mennesk.r,
der m.. bøde lor derel Ly.t.
D.t
derlor være Alhold ••
lolkene.

I

Musikkorps spiller Onsdag
Aflen i Tbisted Kirke.

i
Ved 65. Kirkemusikandagl lørst- l
kommende Onsdag Allen Kl. 20
pr. bydes paa en højsl usædvanlig
Musikoplevelse, idet lor lormenilig
lørste Gang her i Landel el dansk
Militærkorps al saa Iremrøgende
Kvalitet, som Tilfældet er det her,
medvirker som Hovediaklor ved
en kirkemulikalsk Andagt.
Porhislorien er I.lgende: Da lor
ca. el Par Maaneder siden Orkesle·
rel spillede her i Byen skele del
med en sao dejlig Klatlg og saa
smukt løll og eneslaaende musikalsk Holdning, al den Tanke
straks meldte sig, al her maalle
de relte Folk være Iii al udløre
vi.se kirkemu.ikalske Opgaver, der
al praktiske Grunde desværre delvis hid lil har værel holdl i Bag·
grunden. Del Iremgik Iydeligl al
bl. a. den Maade, di.se Musikere
lonllaaede ligelrem al laa deres
Inslrumenler lil al synge paa,
præget al en Inderlighed i Klangen,
som vist lør siges at være meget
sjælden, at man her Itod overlor
en Kærlighod og en lorbilledlig
Samlelol.o Ira lIovel DIrigentena
aom de ena. Ile Orkoliermedlem '
mera Side III denne speclelle
MUlieeringllorm, at Prædikate' :
Danmarks linoste Militærorkesler
lorklarligl heilede. pu delle En·
lemble.
Dirigenten
lU
overlor det
han

(
,
E
I

~
D

I~
~\

•
h

clelle
katet;
kester
e En·

dag
kan.k Dobbeltprøgrom, .Stormy' og ,I
Kystvagtens Tjeneote'.

Skytteforeniolterne genoptager
ositivt
Arbejdet.

iddelTbisted Skytteforening genoporvet
tager
i
Morgen
Skydningerne
paa
pa8
Banen ved østerstrand. Skytterne
har endnu ikke sel noget til deres
•
mUHJ- Rifler, som Tyskerne bar ført borl,
Pur- og maaske ser de dem aldrig
ft og mere. Men de har faeet Lov at
.B. C.S benytte nogle tyske Karabiner,
~ ligvi8 ligesom de maa anvende en Del
Sidste af den tyske Ammunition, der
med alligevel skal destrueres.
tages,
Ogsas
Skytteforeningerne
i
deist Landsognene faar indtil videre
elæg' Lov at benytte tyske Geværer og
orm, Ammunition.
helt
som Mørke Cyklister,
rr.pet,
A
P
O
tter har oli tiet noteret et Par mørke

•
finger
I Sne
var bleven
Referalet
da en
de interne
ban efter
Bengtson
i Ansigtet.
uden bet
for tabt
og
Omkostn

Ingen
I

Pru
25 Øre i

Billetter,
Alten.

M!.

Cyklister. Det vil sikkert være klogt at tage mod
ræng! fall Cyklelygten i Orden nu, da de Thomsen,
skyet mørke Aftener er ved at indfinde sig. er de
skalle Det bliver nok det billigste i Længden.
Dyrt
at
t i D,
Arb
mmel TtI Forældrene.

I _

ni og
regen.

'e

en

Vi er anmodet om at op- sen, D
tes i G
tage følgende:

20
Da
Nu, da Sommerferien er forbi
Han til

Domsafsigelsen i Forræderi_
(orbar.

vo,
\'ore

yb.
,tærkeste

sc. Hvildet Sind
være 06
Synder,
, saa de

for ni "i
Kun eet,
e Synder
Der80m
(or ham,
dig, snn

Leligste
r trænFreden.
[
ele Ver-

[aade og
ilebyrdes
~8 i HaNande
md med
te, Fred
:Ten, vor
r ud giVf:

be skal
Krigens
lave den
Freden.-

sagerne.
De første Domsforhandlinger
er nu {lIslsat.

Ved Moder mellem Dommer
Holm, Vestervig, samt Anklagere
Og Forsvarere Cl' det nu bestemt.
hvor de forste, de" er tiltalt ef
Forræderiloven, skal have deres
Dom.

te;

Tirsdag den 28. August stilles
Handelsmand P. C. Veste,'guard,
Hurup, og Fru Ellen Thomsen ,
Bedsted, for Dommerne, Onsdag
den 29. August i Thisted Ernsl
Viggo Jensen, Fredag den 31.:
Hotelkari Ejna!' Pedersen, Hurup, og Læge Lehnbrock, Hurup,
!\Iandag den 3. September i Thisled Harald Bcmhllrd :\1oller og
Lorentz Chr. Jørgensen, Tirsdag
den 4.: Servitrice Fru Gerda
Glantz og fhv. adr. Harry Spencer Poulsen, Fl'edag den 7. Sep.tember i Thisted Hans Jorgen
Hansen og Hal'ald Schmidt, Mandag den 10. September Hans Jorgen Christensen og Aksel ThI:!.
Christensen, Torsdag den 13.
September: Anders Nicolaj Hillerup og Ingemann Norup Abrahamsen, Onsdag den 19. September: Justus Valdemar J espersen
og Christinn lIerlufsen og' endelig Fredag den 21. September
Købmand Faurhoj , Thorsted.

Hætte for Vold iSnedsted.

Harrinl

Den intemeredett Broder over.
faldt Avisens l'Iteddcler.

har hold

1 Retten i Thisted stod Mekani. .kintilB)'l
te!! Edvn
ker A!'Iton Emil Veslergaurd, tier!! Oh
Snedsted, i Formiddag liltalt for blev JCI
Vold overfor Konklrbestyrer Jo- Nlele Je
-Til
hannes Ben ..... ~hn , Snoosled, idel
han den 14. Maj i Aar paa Sned- mll.nden
Aen. }
sted Jernbanestation havde lil- Gærup,
føjet Bengtson nogle Knytnæve·
-Df(
slag. Delte indrømmede Vester- Rrbatn
gaard, idel hnn dog ikke til nt be- Veje,
hed i
gynde med vilde erklære Bengt. IIkud
son for sageslos. ,,Jeg sagde til
Bengtson, al. det ikke var rigtigt
af ham at svine Folk til jo Avisen,
hvorefter han tog fat i min Fli'P.
Jeg blev da hidsig og slog los pan
hrun".
Om Aarsagen til sin Optræden
oplyste Vesterga.a.rd, at. han hav·
de en Broder, der havde været interneret, og om disse internerede
havde Bengtson skrevet i "Thisted Amtsavis". Sluttelig indrammede Vestergaard, at Bengt-

.-

son havde været sagesløs, hvorefter han idømtes 14 Dages Hefte og skal betale Sagens Omkostninger, derunder 25 Kr. til For·
svareren og 98 Kr. til Bengt-son
fol' S.... ie og ~merte. L.~geattest
os\'.
Ikke Petroleum til Tæn.ke,·ærk

med gode Generntoranlæg.
5

2

oven.
If'ddeltt:,
" i Lluln

holdt I Aftes ordilllrrt ;\fod",. Frll'
vll'rende vllr Chl', Chrifllenøcn.
Den nuvtI.'rf·ndc )11I~kintil·

Torsdag Aften var godt 20
Tærskevlcrksejel'e srunlet til et
Mode pM Snt'<i.:;ted Gæstgiv('\"
ganrd fol' at træffe forskelligt>
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\'.,-. n ' I god T r o. li an 1lll'lIl..,dc ",I"
bel>ttmt ~ kylrllll' i Ty' . r i d lt' r 11 11'

Geo
Pelro-

1",li. nlcn intlrumml'n". Ilt hR\ t.
hllnd]..,t u(or~ill'tip:l, S'ig"rI b le\'
IIlrnkll P8lldomt. og JenH'n dl'r hlIV'
dl' en bctinllcl StrRf pIIa :10 naK' ~
F1\:na~el. fik nu 50 Dlllu ø 1"8.-I\$I'f(,1

.,

for bt-ggl' "·orhold.

for

motor-

bm m eri",it stor~
'i n ger et

Stnldknrl Niels Worm blcv I lin);!"
rn.. ml\till~t i Retten og uk\'lIdtt ,It
hllve beltnllet cn Ra'kkc C'ykll'l) \'l'rit I uden at der bll'\' R'IIIII't ind
pnh de- enkelte Forhold,
FU'I1IC~"
lingllfl'iI:lten bh,\, rorla'n!!ct til I
St'lltembl'r til yderliR't'r(' 11I1tll'r~"
lCdper.
l'roce,..'llo ne n t il e ng lænde rn c
T(,r~dRK Aftl'n havde ~lImld mlllllCI'
;\Iennt':oker rrn Thil'\ted . Cn_ MOO un ..
ge lUImicdcs paR Stndion mcd cl
IItort Antal Forenillgllfaner, OR' d. r
VIII' kommet lige .!Iaa mangt' Tilllku ..
O"", :\11.'11 )[ullik i Spid/lcn mar~che ..
.'('d man ud til Simons H:lkkt,!" Ojf
h,.'t eftt'l' ankom En~dtt'ndt'l'nl', clH
n,odto/tell med lI urrn."nnb OiC rik
O\l'ITukt Blomster,
Læge Berte lIlen holdt pIIa 1::11"
/telllk l'n Tale, hvori hun hyldede dl'
nllil'redl' Nationer Oll' udtrykte GI;\!d('1l over den endcli"e Fred, idt,t
hlin Mlmtidig mindede!! alle dl'. dl'r
IUI\dc IIl1l Livet til i KnmpI'1l mod
NU7,igmen i Verden.
Den Rtedlige Komm:mdnnt, Llljtnunt BiKhop takkede for de IIl11ukh
Ord, og derefte r val' den lillI' B oj ..
ti(~elighed f otbi,

Istmen ,
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.gen og
om >od
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F ll' n g" lin l:"e n ble\ rorlæ n Ke! .

Lod Bilen køre lor T)'s k"me.
I Krim inalpol itiet i T his t e d h a r
un dl'rao,ll;t en Sag, de r e r r ejst. mod
Fru El se T hogeraen . h vis Mand,
du u nder Besæ tte lsen v a r Ma ri nevægl e r, nu sidde r f æ n gsle L H u n
I kobtll i si n T id pa o fuld lovCo nneli g !\lande en Personbil, men s igtes
nu for a t h a ve Illde t den kor e l o r
TYllkerne, Bilen blev nemlig kobl
jwn den Bt!lingel s c, ut den blev
klodse t op , Fruen hn vd e imidlertid
e ll Agl' nt til at kore Cor /lig .

m t.truk-

·, "'"..

tJdmærkcl!>t' ,'ed Falck.
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