letter til HelsingøY-Ke-vyen, tlom P81:1.'T7C~
Mandag opføres i Thisted. Bestilte
yk
Billetter akal afhentes senest Mandag
Ti
Kl. 12.
anm
frøl!

cykl.
Stats8dvokalen, der tidligere har skræ
appelleret Dommen i Købmand
Høje.Krislenøen·Sagen fra Thialied, Bi~
har nu beolulfet at trække Appellen
Illbage. Dommen ved Retten i Thi· Snel
sted, 4 Mdr .• fænysel, 1115 Kr. hold
konliskeret og 20,000 Kr. i Til· dev
lægsbøde, ol •• r all... ved Magt. ble
Hu,

En Appel frafaldes.

Konditor for Særrellen.
Den 23. Oktober behandler Særrellen i Vestervig en Sag, der er
rejst mod Konditor Krabbe, Hurup.
I Thisted er ikke berammet Sager
i Oktober.
Nye Dennebrogammnd.
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Per.
Lan
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(ja

har
Pens. Togfører N. C. Chrlatiansen, Kr.
Veltergade, Thisted, er for lang og tro La
Tjeneste hos Staten blevet udnævnt IH koo
Dannebrugamand.
Til
____ amme Orden-....eUlJdfllt Overbane-

, u,~_·,

ekspOtler

JUlie. .. " " ..... " • • ,,~~ ..........
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Allierede fln1uiore pu ArbeJde Ramm
De .II/erede Plyglnloge I Drags-

DB.ml

bæklejren maa lage Arbejde ved Nleløe

Ro!!r hvad som heiit, men del er en al hol
.

MlCIAl,...D!!MOKRA'Il..'N·

BetlnReløe, øl Anvl,nlnf/-en .ker
en nem AIJIIUrbeldj.nvl.ning.·
~onlorel , Del er ulovll,l(1 og 81rølb I hvlø min belkælllgl't PlylJl~ pu Hal ellel.
n~~ø'e uden om Øen olIentlIge
:t'0lel var I AJle. Arbejd"nvla"ln g .
~ lor et kedellK I
~ Ira Centralfyrel
alerne. Plere III Sørensens Kulhandel
Ipersonalet blev
• oner besvimede, solgt.
le II I komme ud
Overdragelse o eodellt;1
ble v fl lk_ IØl og
kald l Kredslø bs·
J Orden.
I.re v/d.tJese blev Perfiona let i del af Ko mmluarlul
jl t Pyret vu l lor Ko ofl skati on af tYlk og '.pansk
p, OR Uheldel BJendom o verlagne Brlendsels eJllge lammen- firm ø .Københavns Brændsels·
Jg heder, bl. a. kompagn'- bar fuet Tilbudet pIB
de an yendte Køb af firmaet antaget og bar
fuel overdraget Brændselsforretningen , Ollekompsgnfet og en
Række Provln8seJskaber I Kul8redoiDf.
branchen. Der er blevet dannet
neren har der el Aktieselskab med en Kapital ·
løkeri I ThIsted pl8 III, MIII. Kr. Lendøretøssg·
~nh III den for~ fører H ermo d L annung er blevel
B ;r v7re~1 al PormaDd, og i Bestyrelsen sIdder
~r d ad
bl. s. Direkt~r Osv. Skytte, Aar~
I af 1~1':~Dg~: J hus, og Dlrekter e. Sørensen,
sig og bliver Thisted.
Aslene, der i
Københavns
Brændselskom·
I Spisekamme. pagal, der ejedes sf eIllorI tysk
la længe Mus. Plrm8, omfatter liere Provlnsaf~
friske
blev delinger, bl. 8. H. Sørensens Kulme, me~ DU er handel j Thisted .
kerlet er aller
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Kirkeby.

~

v

"

,u-
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Del
Møde

fl'ærdselatvgterne
.Iukkes 6,24.

tælldes 18,03, Oll

Dræbt af en Ka--semine
Prntelig Eksplosionsulykke
i Thyborøn.
l Oaar skete der en voldsom
K88semineeksplosion ved en af
Hølderne i Nærheden al Thyborøn
Havn. To Drenge, al hvilke den
ene var den 12.aarige L~o, Søn
al Malermester Jacobsen, Thybo·
røn, legede med en Kasse mine, og
Leo blev frygteligt kvæstet ved
Eksplosionen. Han lik saaledes
Ansigtet, begge Arme og højre
Knæ knust og døde i Alles paa

Lemvig Sygehus.
Strid om eD død Hest.
Gdr. Lauritz Jensen, Helligsø,
havde ved Vestervig Ret anlagt

Erstatningssag

m Jd Hestelorøik·
ringsloredngerne i hhv. Boddum·

Ydby og Helligsø·Geltrup, hvor
han krævede en al Jo'oreningerne

døml lil al belole 1275 Kr. i Er·
atalninu lar en Hest. som døde.
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Andersen
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ringsmand
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Børn, af
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som

?eUrup· Igen', LYlllpll.
Iluo del ,
I,et,gtl, Mundeø er kommet pØlI Gled.
'Il_Ydby
lefl.
O,l Io Handel.mænd, der blev
tO anholdt lor lIogie Dølle liden, lig"
HeøhHl

• pore' lel lor Ilt have beguel Indbrud i
tula t- Hønseriejer Hanl Thomaenl Somal be- merhuø i Klilmo ller, har 1111 til·
• plul IIØBel Indbruddet og vil blive
25 Kr. fremstille.! lor Dommeren i Dag.
Samtidig har de tilstaael al have
Iraterniøel el med lyske Piger I
Flygtningelejren i Klilmoll er•

•••
Bf Bil

I
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3e~llIle
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CykJelyveri.

Til Kriminalpolitiet i Thiatlld er
!Pndeg anmeldl, al der h08 Odr. Mar,
Prokjær i ASI er 81J181el en Herre·
cykle.

re har

1

En anden Cykle er blevet

alnællel al Tyven.

Æ
d.
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. Plere af·
naJet blev

,esvimede.
lOmme ud
IIk.ldt Oll
,redslebsle,e blev

~øreD ~ t;:II" . '"' U . . . UIlU ..... .

t
sOlg •
Overdrag elsen endeUKt
I Ordeo.

Personalel I det .f Kommissarius
ret var I fo r Koofisk allon .f lysk og japansk
Uheld el BjendOm overlagne Brændsels·
.Københavns Brændsel,·
sammen- firma
er, bl. 8. kompagni" har faaet Tilbudet paa
anvendte Keb af Firmaet antaget og har
faoet overdraget Brændselsforretningen, OlIekompagniet og en
Række Provinsselskaber I KulinJ/.
branchen. Der er blevet dannet
har der et Aktieselskab med en Kapital
I Thisted pa. III, Mil!. Kr. Landsrelssagden for- fører Hermod Lannung er blevel
læret, at Pormand, og I Bestyrelsen sidder
. f Blaa- bl. B. Direktør Osv. Skytte, AarIde, for-, hus, og Direktør B. Sørensen,
Itmangel. Thisted.
19 bliver
Københavns
Brændselskomle, der i
ekamme- pagni, der eledes af et stort tysk
Jge Mus- Plrma, omfatler liere Provins.!:e, blev delinger, bl. a. H. Sørensens Kul·
bandel
I
Tbisted.
len nu er
er atler
Sk.k.plllerne holder aene·
r.lfor••mJlnll·
Thisted Skakklub holdt I Aftes
Generalforsamling
paa
Hotel
rlt I Ny- .Pbønlx·. Til Pormand genv. J.
lestllllng Odde Rasmussen, og til Bestyrelil Piske- sen Niels Jensen. Konsulent RasIyborøn. mus Sørensen nyvalgtes. Det vedtoges at lægge den ugentlige
~ste ca.
Spilleaften til Torsdag I Stedet for
Mandag samt at søge Turneringen bragt Inden for mere faste
Arbelde Rammer. Til November kommer
I Drags- Danmarksmester I Skakspil, Georg
'Ide ved Nielsen, Herning, til Thisted for
et er en at holde Poredrag.
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Icæ wo Hlæm, aa .Ile Kyst skuld blyw øe,
faa de æ wo Ønsk ae blyw po ti! Dæk,
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Dreng dræbt ved
Mineeksplosion:
Han pillede ved en Kassem ine paa
Stranden ved Thyborøn.

I

l Thybol'oll skplCl i Aftc's ('II Milwulykke, som ko s ltlde Malp,mesll'1' .Ja-

,

cobS('JlS 1 j -aal'lg'o Søn, 1.(-,0, Liv(!l.
Han var sammcu med en Kammf!l'al
gaael ned lil Vandel.
ilavd .. de

•

,

D,·,·

pillet ved en

lille> Kasscminr, RC,In

var kaslet Oll paa Lllnd . Plnlls,.lig
eksploderede Min"n , og Lpo hlev
alw,·kl kvwslet. lian mislede hl a. en
A,m og (·l De'll, og hall dudf'

J

,Aftl's

paa Sygehu sel.
Heller ingen Post i Dag.

H'dl"r ikk" i ])ag kom Posl" 1I fra,
K,,}wnhavn og øCl'rw jøvJ'lgl 111 Thisl(>(j j Ii'ol'midclag. DpI fW,' Ild Ul, al

0"" f!'('mrl"I", hver'alld"1I Vag skal
vær" ('1 JJfJglI om al naa 11I'rop.
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E, S ø r e n s e n, Thi8tcd, Land~retR
sagfort>r Hermod La'nnung og Landsretssagfører p, Kofod, Københav:n, Bestyrelsen har valgt l,andsretssagfører
Lanmmg som FOl'mand.
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T yborøn har allerede
}} øsrevet« sig.
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Samlede ind til ydsle vig i Forbindelse med Ind amlingen
•

hinn Amt

u
h'
d
'h

I~,

Repra;lsentanterne
, fraterniserede i
Sommerhuset.
De hal' tIIstDDct efter to Dages
Ophold i Arresten,
Eft(lf at ha \ (I siddet i .\ rr(ls!rn cl
Pat Dng(> har de Io Replll'sentanler,
som "hl'~ogl(l" HallS 1'homRens Sommorhus I ]{lilmo!lc[', Idslllnd at havu
brudt ind l lIusel, for al de k\lIIdo
komrnt' til at flaLcnuscrc ml'd 1.'1 Par
Jhlnder fra Flygtningelejren l Nær-
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Da d(' blc\' anholdt, mdrom-

nll'de d!', a\ dl' havlit' boet i Sommerhuset (111 Nat, "men det \'lll" brudt op,
da de I..um". (lrklrort'tle do Jw..slcml
Nu er Rellræst>nlanlerne rubaa
kOllund paa and I'a Tan'kt>r, idel de
O\'Ol'fO['l(rlmlnalpolitiel bal' lil!lIEHlt:!l,
al dot VIU' dl'Jl\, del' hl'ækkl'do ind i
SommerhuSt>!. Da PolIU(l1 spurRle
h\'ol fo[", IIIdl'rmullcdt> de Io Ht'1 rt'r, al
do hanii' lokket Io KYlndl'c bort fra
Flrg1llingl'!(\jr(l1l faa Hundl'{'(\e M(ller
bol"l(l, og ..aa. "al" det Rna fl'i.slf'lId(l al
brrde lIId i ('I f:omm(lrhus og fralt:!l'ms('r(l
R"p'"ll'twulanlrfno kommel' for Th'llcn i Eftolllllt!f!ag, idt,t F<l'lIgs11ngsIristt>n ovt>r dl'm ud!obf!l' "?Iran kan
nu gan ud fra, al F('engslin~.In fllr•
lrl'ngcs"
•
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Dreng dræbt i Thyborøn
af Mine
J<'ingererede ved en Kassemine

l Thyborøn skete i Aftes en
, I Mineulykke, som kostede Malermester Jacobsens ll-aarige Søn,
Leo, Livet. Han var sammen med
en Kammerat gaaet ned til Vandet. Der havde de fingereret ved
en lille Kassemine, som var karstet op paa Land. Pludselig eksre
ploderede Minen, og Leo blev
1r stærkt kvæstet. Han mistede bl.
~e
a. en Arm og et Ben, og han dede
u, i Aftes paa Sygehuset.
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Der er KAbere til d~m, men lndenrig!'ministerieb. lndk~arterin~_
kommi!O!'Iion (jnder Prim>mf: for Jne.
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Det saakaldte Indkvartf:dngsud- I bjerg i HundLor-,!, ::=kul lage
1
valg fra København, del' Hortt>rer Brul" til l."nKdoJll..';skole, at Brgoill- l
under IndenrigsmiJ}i~teriet og au- gerne i Hjnrdemaal skal 0\1 .-taVtS Il
ministrerer de Bygninller. ::orn Ty- af 81. Georg!' Gildet i Thisted, d"I' I
sk~rne hal' efterladt, var l Ganr j
vil indrette dem lil Ferieophold fQr
Thy for al bebi,luige BYJ(ningerne Børn fra daarligt stillede Hjt>m, og h
heroppe og fOl'h/tndlc om RaJ,I! ~f endeli~ vil Herher/.Cl\rillJ(en, del' har
disse.
Vnndrehjem i Officerebarakken i I &
Det drejer oIIill om de ty!.-!kc Lejf iDra/oCsbæk, kobe denne t il Ejendom, ,"
Der kom dog ikke noget endeligt
i Kobbere, Sdr. Vorup"r, Gansebjerg i Hundbonf, Hjul'dem:lal av Resultat af Forhandlingerne i
den IHtakaldte Officel'~barak I Gnar, idet det kubenhavnske Ud· )
\'alg randt de Priser, der ble\' budt. r
Drag... bæk ved ThL:ited.
for lave, Pau den anden Side lider
FOl' alle diase Bygninger gælder,
al de ølaar lomme, og cle er ef ter- Bygningerne stærkt ved at
stan f
ubenyttede, o~ pan de Steder. de r.
htumden bl<:vei I'!ta'l'kt medt:u:rnt'
staal', er det \'nn~keligt ul finde 1
og lider for h\'E~l' DaJ(, der gaal".
Der er T:t1e om. ilt LærerCorenin· Købere til dem, og til Flytning k.an
",erue vil oVl'l'laKe Byvllin(C(~rne i dt' ikkE.' koste meKet. San der er
Kobbere til Feriekoloni for Børn,
at nYIOlin~erne i Sd r, Vorupor Hknl mun b~riluth'r sig til al !lll'lge. in·
t'ælveø til Fl:rieophold for Kunst, dl'n de hl'll gnar fra deres Yu'rdi.
nen!, at BygninV{'rlJc pan GaIlH"

I

I

I

Afregnes kontaot.
Knud Fuglsang, Sønderhaa.
Telf. 34.

Paa given Foranledning skal man indSkæJ'PC9 at der vil
foretagl>t Anmeldelse for Politiet af de Arbejdsgivere, der
tiger allierede .Flygtninge, som ikke er anvist gennem
AMTS-ARBEJDSA.,"iVISl\7NGSKONTORET. Thisted, Tele•

•

I
KJ. 16 og i Morgen KJ. 15,30 vil De finde mange
som Vattæpper, uJdne Tæpper,

----------------------------------,

•

Søværnet.

l

Unge l\-1ænd, 16 til ca- 19 1~.ar (med visse Faguddallnelser. :sa.asom: M.askinaI'ibejder, Finmekaniker, Klejnsmed, Tømrer. Snedker, Kok dog til ca. 22
Aar) antages i Begyndelsen af Januar 1947,øom

Math-Elever

[

til frh·i ll ig, anidlertidig Tjeneste i mindst 2 Anr og 3 i\Iaaneder.
Værnepligten aftjenes samtidig.
-Efter Gennemgang af en Eksercerskole af ca. 3 Maaneders Vaxighed uddannes Eleverne i forskellige Tjenestegrene. der for jkke faguddannede er:
Artilleri. Matros, Mine. Radio. Intendantur (herunder Kontor) og Sanitet og
for fagudda.IUlede: Torpedo,,:. Artillerimekaniker, Ma.skin. Skibbygger og
PJ'oviant (IKok).
Legemsundersøgelse, Prøver in. v. finder Sted i Nove.mber-December
Maaned d- A.
Anmeldelsesskema samt nærmere Oplysningel' om Lønningsforhold og om

Antagelse som Math og senere eventuel Forfre.nunelse til Befalingsmand (Underkvartermester, Kvartermester og Materielme..c;ter) faas ved Henvendelse
(skriftlig eller mundtlig) til Sovmrnskommandoons PerSOllelkont-or. Holmen,
København IC Telf. Sundby 367l.
Ansøgningsfl':isten udlober den 2. November 1946.
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Paa given Foranledning skal man indskærpe, at der vil
blive foretaget Anmeldelse for Politiet af de Arbejdsgivere,
der beskæftiger allierede Flygtninge, som ikke er anvist
gennem Amts.Arbejds8DvisDio l, skoDtoref, Thisted, Tlf. 906.

6\01

, Nordthy
Mandag den 21. Oktober KI.19,15 opfører Aage Brynjes Selskab pas

Hotel .Aalborg-, Thisted, Skjoldborgs kendte Komedie
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ngler De
Arbejdskraft?
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. TeketUarbeJdt

A

Til Trods for Man,flel pllB Arbejd skraft Indallfor paa Afhold.h.
de forskellige Pa!tgrupper vil enhver Henvendeløe
blive logt effekrueret. - AI Anvlsnin,l!; af 1188vcl
kvindelig 90m nJlllld/l,e Arbejllssnvisning er gratis.
Ordrer pau Arbejdsmænd bedes Indgivet til KOntoret inden KI. IO.
'lVI

12 genneml

Amls· Arbejdsanvlsningskonlorel
Storegade 21 • Thisted· Telefon 906 (2 Lin)
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paa Hotel .RoYI!:
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"Ir rn'lIlloll'll" lI!gmn'l~ nU)
l, dLorL.ollI, flt{ !\nl'n/lll'\lwl nI dtrJllUL "11["1,' ,1" hl'n'lllIll'd,' J,Il\ldlllll'llll
!lila ,h'rli! h" 1"1Il1i' .sk"lIlllpr
l'ruJllldl'I.~1' IIf imll'll ,h'lI fustHllllt"
Fri I II r,'tll' II, ul'l'ulil'],'" hl till
knIllDHUUtl" 1\11' nn "l Il Ih!t,lukkpr dl'n
I\"UII\

\11

IIIUt~ll'lllt'luh' fra al I",mllll' I B,'lrag!.
lI~tlI:", nit _\f~I\I'I.W
IIIjKh~I' Uph's1IU11l'1'I' hl KOI'Ulltl'l'Ul't f;hurr~ i AIi'd-

i]..alll 01,1:( i I,'

nllln

1 tiD tldliuerc tyske BYDnlnger pnø
Gaasabjargal.
\1;111 hil r nod fll'ltl ].I'jliglil'ut'r
tlrortnl 'rllnkt'll om 0Pt'!'Ut1hll'n /lf L111
lluj.\'lloOls'\;knll' 1 Th)' lig hllr OgSllll i
~ill 'rid I,nalw":~'/I.h ,'Il lttlhnmlulj.\' HI
1'1 R}I-:j.\'t·flllul lIruntlht'ltllwl fik mali
fia dt'll Lndniu,l;" S:\lpf'lt'r, IlIlln fra
HkH'1l 81l1ulj,' h"I'IlI'11 ~nm 1'nk fllJ'
M'IIIRlIl"I'lI, 1111'1\ "irIt'n tlu hllr ul'r "11'ri I slilh' 11111 ~,H::,'II
~Il f'r milli
IInidh'rlul it:"1'I1 h,'I::'}" lidi tiL rllrt' lilia
Ni~, dPlIIH' (;(jLl~ i lIuntlhlll'g, I1\UI ,'u
1\.1'4'11" af HI,hIH'rI' ,'I" 1)('1-:11\(11 nt l\1'-

bl'JIII' fllr Ilt fllll ~kolt'n h\~t I tI"IUll'
l\nlllllllllll, hlilr dl'r jn I "in Ti.1 \":\1'
(Il 1I01:<koll'" J:t lh'tlsn! l"tl\'Rl~ Imr
rtlr ha n,1 h·t Illt'tl 1 ndl'lI li !);~m i II i:<1 t 'I' i ('1 Il
lntlknll'!t'I'jllglolUl!\'II[){, hll'l lIIun I gin'L Fald uu"k.I'r 81..,\11'1\ hlitl PII/\
UIIl'SI'hj"fl-:, h",lf 11\1\1\ kali ru\h"UU,'

dl' 1ln:::nlll!o:t'l. T~ ",k.'1"1I1· ('pf,.rh',
1)•• [ milllslt'l"i,'lIt' l'th.lI~ IUlr hl\'
l'ij.:"1 t'~:-l\1I rtldll\Utlh'l ('111 :-41111: IIf Ih'
l}"};.,, lhg"ulllt:"l't i K"hh,'!'", t',[\" \'01"1111\'1'.

IIj:Htlt'lIuHll W! ,h'lI NHI!;llltltf'

{lfth t'r. hntnlt

IlI'il!l:.IIiI'k l.il'!,'1 fllr"·
t'III11If\'I'II\' 111\. kl'l' al 1.1.1", lhll:nill~ ....
Ul' i [\,,\llwl'l' til FI'IIt']..nh1Ili, 11\":11111!-tt'IIIl' i ~dr. \'\11'11\"'1' ~"Itl
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Mon Kroblinge OD ældre Mand i
Drnosbæklejren savner Arbejde,

/tf Km'ulo\l'lI.

En Ungdomsskole
i Hundborg'!

I'U .. r f'ri

Flygtninge hjælper
med Kartoffeloptagning.
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ltcstill,' nU'cl :I L "Inkke og In\llll.', :-og
kun l(roblulgl' ug .{'Idrc- 1I;{\1lt1 er d.:r

"
t

h

~'I

ing,I'1\ BI'"Ll'fhg>,1 ' Il\. <Fra 1 01o.1Ql~r holtl, Ro(l(' K(lr,: 011 mQd nt ~i\'<'
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Flygtningepiger paa Klit·
møller Vandrehjem?
Dc to Repræsentanler, der bro,l
ind i et Sommerhns i Klilmollor fol'
al fl'Rlcl'Jli~c-I'o med ~t Pal' ]fllyglningopigcl', kom i Rellen i Thisted i
Gaar med den overraskendo Forklaring, at de føl' IndbruddGt <Sommerhuset ha,vdc sovet llaa KlilmøJler
Vandrehjem sammen med Flygt•

•

!lUl gellJgcl'll e.

Dc genlog i Rellen d"!,,,,, 'J'ilslaaelse og indl'Olllmedc, at de havde
slj""'!,,t ct Pal' UI,lIæj1pcr m" Snmmrl'llusot. Den ene af TJigl'l'l'ICl havdn

de trtlffot i Thisted. Dommel'('n gik

dmu llÆ'rmf"J"o l1aa Klingen men tIe
kom ikke tul meel mOl'e, De blev
fængslet fol' 14 Dage,
j

,

l

'

Fængslet for Sortbørs, handel.
Han har sol g! Smørmærker
og Skrivem'askiner.

I ,I
;

,

\

Pomiet i Thisted bar anihol(lt fhv,
l'l{tgerrq, Aa.ge Ni els en, Thisted,
der i 1943 solgte sin Forretning til
Brdl", Christensen, Man sighme ham
fo l' SOl't.bøt'sbandel, og i Gaal" Eftermiddag fre'lIl\Stilledes han i Ratten,
Han forklarede, at det drejede sig
om eDO Smør- og Sukkerrnæt'ker,
som han 'ha v(le faaet af en Broder
i :B:ø'ben,hayn i 1940, Broder"n har til
Politiet opgivet, at d 8lt \lJrejel' &ig om
1200 :Mærker, som han a,flevet'ede i
1()44. :Illen samtidig oplyser han, at
de skulde bruges t il Dækning af ct
Underskud af Mær'lwr, da. F orretningen blcv solg t.
Da dC'Lte skete i 1943, va.r der ikke
saa. lidt UovC'l'e'lU~stl'mmelse i Sagen.
Anholdelsen blev opretholdt i 3 Dage, og Politiet vil nu søgt; at komme
til Bu.nc1s i Affææn.

--

,

Tiltale mod Thyl ds
Trælasthandel for
ulovlig
-

Dog "'-un i eet Tilfælde O'"erhædel.;e af 200 1\.._"i Be.temmel.;en
efter tysk Tru,.;el og med Politiets
Godkendel:o.e af SalgeL
YOO R. \h!l i Yl'S1 n ' IR h. II <Ildl· :1'

-

i

i G= 1'0 ~g. &om ~l"r Dc.. ru.. af
Statsad\·oku.h'D er "'J~t ro J JJ.ret.hn
Å- R a. u n s ru .' d. Th~141JC o Trwi&,!;tband..l i r..-sIl'MI-':. d,'r.' ('!lili' ffr
Owrtrn-dl'b.' al BaJldl'!Sllllnl-U: 11'-,
8ekt>ndtg"r.·!s.> um H;l.orl, I ltll

1

c,

Lrske YIl·rullmagl \:!fJO Kr.s B.·st.'m~
mp]sen) {(Ir I .\at't'ne lM$--..U al
haY!' ~olgl Træ og TI,mmt>r fOf ;J.j;':Kr til den Il"!.;.:! Dl's~l'Ud31',;mn.gt
ud"Q Tilladl'lti" og tjJdpls llllld kontant. JX.r cr nMl.!l~t Paa..~tand om I'n

Bode Ilaa mindst 3500 Kr. ,,): Kon·
ri~kallOn al S.SO Kr. i F"rlj{,lh"h'_
lInder Afhorin,,~'n I ~aj.!.'n hip, dit
oplyst, ni dl't lil~ynl!lad\'lldf' V.1.t· el
me;l't spmkt!ll Grundhp; for T:ltJ.J..n.
Der er kun i ed Tilfælde solgt for

r

r
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>~r
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"
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mere end 200 Kr.
Direktor R a II n s m l' ,l 'Iph.~t" Ol!"
brn"is!p i dennr .Forbindt'lsC' hl Fil"maets B{l~er. at dt>.r kun val" !r,·\'t""l't
Træ hl T\";;I;,('roe for undpr 2(1(} Kr.
ad Gangen OOrL..:et fra et eni;.elt Tilfælde, h.or BIi',oættl'b".~magtl'n I Mger fik Tommer Ior 4f15 Kr. PM. N'n
Gang, men del !!k.f't(' kun w'<l. nt Firmaet:; Fon-alter pna Touuucrplnds"n
I Knk ble\" slmrkt trUl'l af l'n tr>,k

Offic('r. DItt:'ktnr Rann,.mC'd oP!plle,
al Th)'land.s Trmlasthnlldel.!i samll'du
Omsælnlllg l Aarl'oe 1943-4,1, ullgjorde godt 800.000 Kr.. men da der
kun var ::olgt for 3000 Kr. til Tyskl'tnI', hal'dl' man Lo,· nt sigl'. nt dl'n1le
Handel spilledl' en hl'lt underordnl'l
Rolll'. Drt "nr WHig! illdl'llfor }'irmaet en fasl Ordre hl PerMllalel, al
man skuldo .~nrt=f' Ior at :-;rel!l(' $"R
l i d t som muligt hl Tr~k('rn('.

!

Ontre til streng Overholdelse
af 200 Kr.s Bestemmelsen.
Fon'alll'r Xi,·I,. Ir a II 'i r Il, Krlk.

oplY/lte som riduf'. ni Din'kll!r llallll!UUl'd ha\'dl' gln'l Orllr,' til, al mau
skuld(' unrh.:aa al Handl'l nwd T,',oKI'r0(', .'Kl8. ,'idt 1I1't \"IH lllllli~t, o~ l!['l
\"ar særh~ IOdsk:l'tlWl. at d,'r alling
ma.1.tt~ "k" Ol"I·tnp,I,·b,' af Handl·lsIIl1ni.~II'ri['I/I BI'kl'lIdl~l)r"hH' om :::'(111
Kf.~Gta>nS\'n \"l'il ('Il t'nkl'1t I.('jlighl'll
hl!'\" ,h'r .solgt fOl" "\lrl I\\" 1)(>11 tplk,'
DUk'>f. !lOIU forll\n!>:l" Tm'l'1 mUI'\',,·
fet, optm8dtl' SIlll IIIHlIrdn'IlII1'. lit
Vulnet ring!!II!.' til J)lrl'ktnrPII, o\"'r gu\"
Ordf\"' til, at Po!ttikonln\"l't I Hurup
<lklll1l" gpur~I·Ji. Ii!'r !:,-\'III"1'lil' UlIlII, at
hns '1\~kl'I'lll' \'lIr nWS;:Ilt 1I11'I'gJItWLldll,
n181\1Il' J.I'\"I'rUls;!l'1l fuul" Slo'll.
1';111:(1'1\ bh'v OrIUS;:I't iii )lulUII, f'fI('f

al Landsf"ts"llgf'''·,'r '\11,11'. I. I n II.
Hurup, lun'd,' kI11"'1'1 p"rI' Frifind,.I·

/I,' IInd,'r lIl'lU'ilOuillj{ til ilt'u Hnht.
mnK, Flrma,'1 hl ~Iadiglll'd indlolt
oVt'rfor Tr"kl'rn,' og Trl\ll!t·u \"1'11 dl'lI

rllllgll'lt!"ndl' J,I'jliglwd, da. :!(I0 Kr.sn ...,tl'mnwllif'1l hh,,' ll\f'I tmudt.

Der tyndes ud
i Oksbøllejren.
P"I.... TUlind, P"lntnln... , ..r'.,'"
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'louI \ il tor,..,,):\., ;,1 rcaliJo-t'rI: Planen, h\"j" den 1)",I,t, li:)'I,.-ning
•
!..an
!..,.ht.,,,.
Pl'r "kIII i ..aa Fald \"ære t't \11.d,' mt;>d de IwYilv;t>nclc Myn_
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dh:htdel.

I
It
I
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~(In\

i (,anl" 1\:,'\'1\1 hal' l'ibtcth'nt'l'l'b,'n ;11" [il, iysk,' Hy)l'niu,J.!'cl'
hel' j);lIlEItIll:n vnkt Intt:'l',",~~c ho~
FOl'lminl!:er og Orltlllli~Uliollt.'I', tlel'
ml!-lIl'l' nu Ilt kUIl11t' løse t'ol'llkdli,t!'l'
Sl'lllr~mnl\1 fol' en
u"l'rkonulIcHg
Pril;, llellt.' )(;cldm' bl. n. OSl<'tlH LII!-

D~t k(l~lt:l' Pen~t',

og dl.'m har

o

La.-re-rkrede:-ent' ikke m<tn,ICi! uf. )1~H1
regner med, Ht Kob og Inrirelnini!'
af BYKningl+il \ il kon,me til at kosW ca. 30,000 Kr .. hvortil komm!.!)'
de ll.arlij.!'e Afdrag og !lI!drl: Udgifter. G~lar K"'bet af Bygningeu i OrI'lll'kl'l'cl"elH,! indenfor 'l'hh;tcd Amt. den, vil Lærerkl-edsene s-ojlC et )111som Iu.'ngc hul' s,vslet med PI:II1el' de med de be"ih:cude llyndip'hedel', $1
•
:->om man ha:lbel' vil sliJle si$!' ,'~I· I
om al OPl'i'tk en Lejl'skoh', l>ODl
~
~ 6-7 Amtel' i Landet :l1\f'l'i'de har i \lilliS! til Planen .
o·
I. Sl
Dllr kan I BygninJ!\,ln indreU ... ::; Id
FOl'vl'jclI,
)lal1 h:ll' ud!;d $1): CII mUl'stt:'n,,· I Pl:tds til 60Ele\'el' ad Gan~en, hvilI<
byt!'$!'\'t BYJ!"ninJ.', th'r Cl' be-lilTllendl! ket ,'il sig~ 2 Klasser. Dt!t Cl' ::'Ilc- b
l km fra Hdlilrso Tl·/tln\'l'k. mell llinl'en, lit Skolen skal bt;s{ll!'t!s :~f h
,
det Cl' ..-ndn\! ikke nfll"jort. hvorvidt to Klas;;",l' pr. t;ge. Der eJ' ikke Ta- U
o
m.tIl kan kllbl' d~II,
O.:r 1.'1' )..'"in't le om nogen Somlllerful'ie, Romere d
I
Bud, sM\ ikk(' Iig~r sn.\ lidt 1',':\ ~ka.l under.'bes_ De »kal pa;\ Bt!- Il
den \"unicrinj!", dcl' Cl' ftwd:\JrcL I ::;(\g pna Tef!lnt"l·k. )Iejeri. opholde
mt!n man h\'1\\ iSIo'r Jlua den anden "ip" "ed Skov og SU"i.lld 0"" og ~f s
$idc til, :nBYlfllin.:-tlll e-rmcgetml!,i· till' Hjemkomsten til Skolcll arbej- h
•
dl' 'y idere med Stoffet
ta~\-t, D.'n hlih'}" \';\'1'1'''' og va'lTC
h
Dl.:'t nI' .?\}pningall ,at Skolen skulfl)1' hn:r<.1.msr. ml\n l)\'.$o,:rel' cI~'n. D",t
I'ldslc. cI ..r el" "kt-t, ,,1" deth'. at :\10- de "ære a.aben fra midt i Maj ind·
til Sommel'f~rien og derefter fra
t .... ren til t'1\ Pumpt' er ble\'t!t. fotj.lll·
;"It;ot. :>'!an mila h:HI~, ,H Fornufte.l Somme1'f\!'riens Afslutning til hen i
"il ,.t'jff', >',1.1 cn ~(ld Tanke hl'l-nd Oktober :).Ianned, I !;eh-e Sommerk<lll )!enllt'mf.w\'~ Ot'l' 1:'1' dOI{ t~l3.1ell ferien vil man i gi,et Fald forsoge
at fua en Feriekoloni-Ordning l
Stand paa en eller anden :Mande.
Det er uh'h-Isomt en god Tank!",
der her er fostret, og maD nl:l3.
haabe. nt den kan forE.'..$ ud i Li\"e~
Billip. blh'er det ~eln"lgelig ikko!.
bener ikke fOT Myndighederne,
idet ~el ...e Skolen ikke kan regne
med e.n aarlig fndtæJrt pas :>tort
mere t.:l1d godt 500 Kr~ men p3!l
re ~1~"'I\dl& le.il'r~lI!, ,h'r hal" :mht'ildt
<!"
d.·!) e:.<' ,.-f Nlldall'rne
1 Somnleden anden Side \11 det ahid blin!
n II Nn 19~5 h:lr fin- Sold:ner i Ht-rn- bi1ligere. end h\is man 5kal til :tt
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PoUtiet 1
I
. TOIOlden en 01'0 .. srar t 'l bia1 eti,
det er der s1,wdea for h l BI.. Haniflien
naaet.
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MaabverelFrem-
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der ik·
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faaet
Politirettet i
10 Aar
for Doku-

Ved Ketta

del med Rationerfu,pmerker.
Anholdelsen.kete psa ForauJed..
n1uc af K""enbavns Politi der
havde konstateret, at GIO~'fit
rens Broder i sin TId håvde købt
Mærker paa den sorte Børs i Kø
benbavn GIr viden:solct dem til
Broderen. Det skuJde dreje aiJi
om 1200 Mærker, væsentligst
Smør. og Sukkennærker.
r et Retsmøde i GS8r Eftermiddacs forklarede den anholdte,
hvis Navn af Hensyn til Politiets
fortsatte Arbejde ikke kan nævnes. at han havde modtaget ca.
800 Smør- og Sukkennærker pjus
en Del Sæbemærker fra Brod.,.
ren. Det drejede sig om Mærker
til 250 kg Sukker og 50 kg Smør.
Han, der tidligere havde en Bagerforretning, afhændede denne
i 1943. Han havde da en Mangel
i sin Varebeholdning paa de
næV'11te Kvanta. Han ansøgte Va-

redirektoratet om en ekstra Til·
deling, men det blev nægtet. I
Tilgift fik han en Bøde paa 400
Kr. for at have brugt sin Ration
fOllld. Han skaffede da de manglende Varer tilveje ved Laan hos
Bekendte, idet han regnede med
igen at købe en Bagerforretning,
hvorfra han kunde betale "Laanene" tilbage. Det fik han imidlertid ikke, hvorfor han ikke saa
anden Udvej end at købe "sort".
Det kunde godt passe, at hall
havde betalt 75 Øre pr. Sukkermærke og 1 Kr. pr. Srnørmærke.
Mæl'kerne havde han modtaget i
flere Partier.
Politiet sigtede endvidere den
anholdte for Kædehandel med
Hensyn til Skrivemaskiner, men
Landsretssagfører Lind neddet kom man ikke nærmere ind lagde Paast&nd om Frifindelse.
paa, idet Forholdet først skru unSagen ,blev derefter optaget til
dersøges til Bunds. Af den Grund J Dom.
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har fra 1. November faaet An- helt
metil..'ll:iC i ~m nyoprettet Stilling r(!n
som SekrclIPr for Snmmen~lutl:
Ilingen a.f konservative Vælger- Sa
foreninger I .Jylland. net blev
ved P:uiieis Repræsentaniskab!:l~ LOR
møde i Foraaret vedtnget at ansæilt· en saadan Sekretær, naar
der kunde findes en egnet Mund
til det, saaledes at man derigen- er,
nem 1,unde udvjl<1e det kom:;er- Vo
ble
vative OrganisåLions- og Agita- h 11
tionsarbejde i Jylland yderligere. I Bil
Redaktionssekretær Ravnemose op
llliwr boende i Thisted, indtil g'
det er muUgt at finde en Lejlig- dc
da
hed i Aarhus enel' nærme~te Om- hn
I
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Som He<lakiionssekl'et.ær ved
"Thjst.ed AmtsavjsH er derefter
fra 1. November antaget ,TournaIi.t Il. HebsgAArd.
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En "LE

i Sjør ,
Ria
man

Hvorle d es bllv.r Ve J" •• "

N . Nej. del gjorde m i,le LeveSO~I
Me lcorøJogr.k Inlllllll meddeler:
rand "rer.
•
Ud_r,ll.1 ur ,va g til frisk, overvole ndo
Plm ; De ha r ogua Bolgt SkriveSj"rll
n o rdll ~ og no rdv llolIJ,Il' Vind, vek~re"de
m llslr.iner l il Over pr is?
holdt
SkydO:lkke og omkr i ng nor mal T<rrnpeN. Ne j. del kan jeg ikke tro . 1l1li Ire
r aln r, hia t 1I,It' hor T OIIKIl 0111 ND fl en og
Icg har hil' og her købt Skrive_ Drænin
f MOfRo nl lmo rn e,
l"ærdllcJølyg lOrl11l
. Iukke. 0.26.

tIlIn"!!.

18.00. Oll mlUlk i ner, Horn er solRI med 25-

Ny Anholdelse i Thisted.

Til.kud

-D
30 Kr.ø Port;ene.re. Del kan der
Tilskud
vel ikke væ re nogel u lovlig t i.
O ml :

Det køn jo være Kæde · Syd " lelJ

-

ha ndel. Nu blIver De fænglllet lor
tre Dage, øaa Polilie l køn 1!IiI Tid blive ti
iii øl undersøge Dere. porhold munen
sidste
"øjere .

Deooe Gaog er eD fbv.
Bagermester kommet i
PolItieis Søgelys,
Polilie! i Thisled anholdt forle- Med H_kon Mla lcha til
Bra_lIlen.
den fhv. 8agelmeafer Aage NielMielchos Ly.bltledforedrali: t
sen, Thisted, det nu driver Agen- ThHtlkon
t ~ l ed Haandværkedorentng i Afle~
lurlo rrelning i Sloregadc, og der ble v en e ventyrlig Oplevel ~e fot de
opslod I den Porbindelse de aæd- mange Tllhørere. I CD prsgtfuld Pafvevanlige Rygter om Kæmp e-Sort- lI1m gik Turen iii Syda me ri ka, III Kafl ebørahandel.! Bagerm es teren Irem- byen Sanl09 og .idere ad hvide Ce·
men lau!oøtrsdllor gennem Blet~en e, hvor
lIlilIedelI i Our Eftermiddag i Thi - Civilisation og UrskovInatur !rlvel Side
aled Ret, hvor Ssgen foreløbig om S ide. Dc skanne Billeder ville
ville Iii' al hav e el overakueligl Kdfeplantøgerne og de l olfyldte Skrs8Omfang. Ni elsen aigtedes for ulov- nlnJ!'e r, hvor Braa llclg arerne . vo kle r· .
lig Handel med R8lioneringamær- Turen endte I RI D de Ja nelro, hvor der
blev boldl et fire DSll:es Karneval ef
ker og Skrlvemaekiner. og Rels- Dimensioner, eom man ~ae vore kølimødet endte med, al Anholdelsen gere Breddegrader Ilel Ikke kender III.
Det blev til en EvenlyrrejBe, Bom
blev opretholdt.
Nielsen oplyate, al han ved Sal - fremkaldte Rejsefeber og Udlæ ngeel get af sin Bagerlorrelninl(: i Vesler- og lidt MIsundelee mod den Iyfltill:e.
gade i 1943 havde el Underskud dygtige 'Globetrotter, der har haft ssa
af Smør og Sukker. Salget vllr etore Oplevelse r.
betinget al. al Varerne lkaffede.
til Veje, og Nielaen købte derelter Husmænd med Slag il
800 Sukker- aR Smørmærker al
En Huemsnd paa Thyholm, der
en Broder i København, der heller under en SIrid med ain Nabo
ikke var kommet lovlig, iii dem. overfaldt denn e, bl ev i OlBf ved
Mystiken bestur i, at Nielaen hæv- Vellervig Ret idømt 20 Dagbøder
der, al hin 'ønt el ARr dter Sal. a 6 Kr. I Eralalning lil den skad eget al Porretningen har luet Mær- lidte Ikal han betale 200 Kr,
kerne. medena Broderen har oplyaU,
- En Husmand i Helliiitaø. der
af Trans,ktionen har lundet Sted havd e lildelt
anden HUlmand
i 1945, all.18 Io Aar efter forret - i Helligsø en LU'lIing idømte. IO
ningaøalgel. Herved opaUller Poli. Dagbøder a 8 Kr.
tiet den Teori, al Mærkerne over.
- Bo Sig vedr. en kvindelig
hovedel ikke er brugt iii det Por. Medhjælper, der hat'de gjort .ie
maal, Nielsen angiver.
Ikyldig i Dokumentfalsk, bleV op.
Oml: Kan De ikke se, .t Derea liget til Dom. Kvinden havde relPorklaring pUler daarligl 1111 mm en let .in fødselsdato i lit Marked,.
iDod Oerea Brodera?
pas, '88 hun blev li Aer yngre.
N: Dtl mu Ikyldel en Erindring.for.kydning hOl ham.
Tyren I.. med brckket Bea.
h Oml: Ha.n ,iger ogsas, Bt De
Ve.lervig Ret behandlede i Oaar
ar laael Ikke 800, men 1200 en Dyrpl.gerillQ', der v.r rejat
MN~eD
.
"
mod Boelsmand MartiA Andre.,
' . et ka~ Ikke være .uglJgt, Jensen, Sønderhaa. Han aigtedea
jeg I.k kun hl al dække Under- for at hive ladet en Tyr liage med
,"udel, der "'Ir 250 Kg. lor hhv, brækkel Ben Ira aidll i April lil
~mør oa S.ukker.
hen i Maj MIaned i Aar og uden
Oml: fik Køberen a.. Mær DyrJægebehandling.
D. BoeIIkerne ?
minden lolgie l!jendommen, lod
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Uønsket Medlem.

Thisted Skytlekreds holdt ekstraordinæi' Generalforsamling Lørda.g A[. leJl. P~a Da&'S0rdenen slod kun
Sporgsmaalet om GenoplageIse af
Gulclsmed A. H e n u i n g s e n jun.,
som ved en tidligere Afgørelse ,'ar
hlevet slettet. af Foren:ingen paa
Gl'IlIld af sine FeJ'held under Besættelsen.
Gulclsmed Henningsen, der Sam bekendt blev frifundet for Tiltale ved
Rellen, sogle IlU genllem Sagfører
Optage1se som Medlem, men der yar
ingen Slømning for Genoptagelse, og
c1eu tidl'ig"re trufne Afgore!se hibcJ.lOldlcs.

c.

e
c

Efter 6. Maj 1946.

-

MeI.: Vi elsker vort Land • •

r

En mørk Tid er endt,
Gud os Freden har sendt,
og vi takker for all, hvad Han hidtil
har givet,
og i N0d som i Sorg
er Han altid vor Borg.
Han vil hjælpe at styre vor Baad
gennem Livet,
at Hjemmene stedse maa straale i
Glæde,
at Enighed sidder i højeste Sæde,
:/: saa vor Slægt her I Nord
gur i Fædrenes Spor

r
t

ri

og vi alle er med til at bære vort
sagnrige
Danmark. :J:
Vi hilser de Folk,
som fO!' Frihed var Tolk.

vi vil hædre og ære de Bortgangn~s
Minde,
de gav Livet som Pant,
saa at Sejren vi vandt,
for at aUe med Fremtiden Fred\'!D
kan finde;
vi vi} det Eksempel erindre og dyrke
og vi vil hverandre i Kærlighed styrke.
:[. For vi hader al Krig,
som vi hader al Svig,
men vi elsker vort Flag o~ vort ældgamle Fædreland

Danmark, :/:

Otto Møller.
l

I

,•

•

Fint Besøg i Hansth olm.
Som et Led i en otte Dages Rund·
rejse til danske Garnisoner havde
Hanstholm-Fæstningen i FOl middag Besog af de amerikanske, tran·
ske og svenske Militærattacbeer.
der var lerlsaget af Kaptajnerne
Hammershoi og Jacobsen. Turen
sluttes paa Onsdag i HaMrsJe,·. I
hyor man mødes med den franske
General Koenig, der skal besoge
København.

•

•
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I Udelukkelsen af Skytteforeningen

,
l
I

fastholdes.
Thisted Skyttekreds holdt Lørdag Aften Generalforsa11lJin. D~l'
var kun een Sag paa Dagsordenen.
Guldsmed Anders Henningen, der
sidste Aar blev udelukket af Foreningen, krævede sig nu genoptaget som Medlem, og det hed i Sagførerens Brev, at man, hvis Foreningen ikke ændrede sit Standpunkt, vilde gaa til Domstolene.
Generalforsamlingen vedtog imidlertid at fastholde sit en Gang ta'{ne fltandpuktn.

I

Thlsh'd, Iii, Oktobf'r UHG,

Hanstholm som
Folke-FerIeby?
Jlnll,,,UlOlms F'I'Nnlirl aIlHl'llgpl' flf
Jla\'I1!'11 lJliv['[ f!pn ikkP bygKPt, ,il
Jj)f'1I

l'ftr'rhllflndf'1I do

Ufl.

HpurK~

mnu/!'t Pr du, hvad film skal hrUKr"
fIl. Slat en C'jN' "IHlnl! UYKIlIIIJWI"1I0
dN'ude . -- lIlIlIl yil ikkf' risikl'l"P Hpf'kulntioll

HYK~('grlJndf>,

i

hvi'i mHn

L{'~lullf'df' sig

til al Culdforn Hanwn.
En 1I1'dalbdr!f'r Hd "lnfOll1laliolJ"
(J(riH) unrlrf'l' HiK OVN, at liI'1' iH"
nnbrngt jt"]ygIIlIIlKI' i Uf' mnllJ.!"(\

(>/"

sture BnrninK{'r, som ikk o mC'l'p hl'lIgeH, Mrll clldnu Jlf'cll'c vilde drot }mvI'
\11'1'1'1, fikrhf'J' h/lil, om nOKlp ar fir
mnngl' J\I'Jlf'jdf'dnmiliflr, som i Sommor var afsknarcl rrn al kommn Ima,
]<"prie }lila. Laml"I, kundf' hu\"(~ komml'l (·t saad~nt Hll'd hen og nyflC'
SOli 1Il1 f' ]'PIl,

1>"1

PI'

fin

lHf'rliggoJlrlc 'fanke flt

JUflr "Fo!kf'-Fpripu O\'/'/'ht.IH'

fif' Byg-

ning('!", dur blf'v INIIgr \'f·fi Han stholm og andrf' HlN!f'r, hvor 'fy:-k!ornc
JlllllJ.lIf' [o!"SYJnrlP, f)1{ urT klln i Djr'·
hlikk/'t sigNi saa mrgrt, at ])il', .JohA,

SP

Iing

Llladel har udtalt sin Jnlf'l'cShf' i rn l"Iaafiall Udnyttf'J Sf' llehovCll fOl" kol1Clktivf> Fef' I'

O\,Cl' fOl'

riesteder har W{'I'f't ana Btort, al man
j drn Vff'rstp Vint,,/, kund .... Re Folk

vf'ntc i hid{'nde KIlllin for ul sikrn

sig nn Fr1l'i/'holig lo Ugf1r om SomrrwTrll

:-;1'1\' om Hanstholm Havn f"ld·
f"rf'~.

tlfll' plOVf" kllr1 af Ty kr'rkOJllpif·k8f1r. ~f)ln kali hrugl' l-f til /'1
fiH/ldnnt F(nmaal. og fip Hal'akkl'r,
11"1" lumnll'.i I'fI.'l'hnllILlII'fl ~nlTl dl'
};\"1lkIH'/"Pfln vfoIHIt"f, tiJlmJ(r, "il og
IIn.l

hyf'r'.

{>J"

Vd'/'"

wJIIlII!rkl'llf'

"fJOl

"""/"/1'

Udenlandske Militærattacheer i
Hanstholm.
Tn' udl'lllantl,,"kt, Mi lilll'l'nltfldlflPI',
Ohfl]>.-;l Un'v von Jl o l' Il, HVfll'igp, Co10111'1 K C. Ifl w l' l' l, A III P !'i kit,
og
Lputl'llf\ul·-UolpI1I'l 11", dp Oll i Z" II n
[l'Et Fl'Illlkrig }WSl:lgll' j GauI' WOJlnidtla-g l! H!I!->lihC)l[J1rH'slnllllg~ '1l i St-I&I~l).h
l1wd Kflplnjnl'l'nl' n a'lrlJ nl'l..~lJnj
og
,f lU'olhHllll
1'1'11 Kl'igsminixl('I'j(IL J) !'
lllil·lI lflll!lf.lk" Gfl":;!Ol' l'(>j!-:I!I'
i di~~(1
nllldl 111 fOI',,,k!'lIige rlauS'kr Genll j,,,,,jlJlle.r og i Morgen al'slulh',"I 'ftll'{'n lIwd
j

et

])l'~Og P(JlL

lIadpl'slC'V l{!l!';el'Oc,

h"o l' Mllilu' !'u,UaI'fIBcrno skol lJHJtle.s

D1l!d Ilen

fl'U.1Ulko

OeIu'J'u l ](onig,
.
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Thisted-Gros...~rer('n h,,,'.4ndt.
Grosserer Aage Nielsen, Thisted, del' i Fredags blev anholdt
fur Sort R(\rs Ilandt'l med nationel'jngsm::erker og

hw'm Anholdelsen lllov oprelhold t fo)' t r,'
OV(')"

Dage, blev i GMl' losh"lt. Det
skyldtes dels, at POlitirapporten
fnl. Kobenhavn endnu ikke VHr
nanet frem og dels. u.t Sngen for-

, , scuwidt synes at

y ..'er('

opklnret.

h
\

h

k

Nielsen har indrommet at have I'L
givet noget nIere fOl' l\hl'l'kerne K
end fo)'st opgivet, nemlig l K",
30 Øre tjl 1 Kr_ 35 Øre fOl' Styk- K

n
ket Hf Sukker_ og' Smorm~~l'ker D(i
og noget mindre fol' Franskbro(h.- de
og Sæbemærker. lIan henholder
sig iovl'igt til den Forklaring,
ro,
han gav i Gl'undloysforhol'E:'t.
de

Det ltfslorede Va1lbon0I'I"I(,
Fængselsf)';. ten over Aroejdsmnnd JngvHl'd Jensen, 'l'histed,
der hal' tilstanet sig skyldig i Tyveri af Vaaben, ..J\mmunition m.
v, og paa ulovlig Mande har Opbl'vm'et disse Ting, udlot"", i Dag,
og hRn vil sidst. paa Eftermiddagen blive fremstillet l et Hetsmøde, Det er ikke umuligt., at
Dommen da vil falde, da del' foreligger Tilstaaelee frR JPllSCllS
Side.
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Skald Valdo Andersen løslades?
Fhv. Entreprenør Valdemar Andersen fremstilles i Morgen ved
Særretten. Fremstillingen sker efter Ønske fra Andersens Forsvarer, Landsretssagfører Bagger, Nykøbing, der ønsker Bin Klient løsladt, medens Sagen staar paa.

\
•

!

I

Søværnet.
Unge Mænd, 16 til ca. 19 Aar (med visse Fa.gudda.nnelser, saa.som: Maskinaljbejde.l', Finmekaniker, Kleinsmed Tømrer, Snedker, Kok dog til ca. 22
Aar) antages i Begyndelsen af Januar 1947 som

•

•

•

-Elever

til frivillig, midlertidig Tjeneste i mindst 2 AaI' og 3 Maaneder,
Værnepligten aftjenes samtidig.
Efter Gennemgang af en Eksercerskole af ca. 3 Maaneders Varighed uddannes Eleverne i forskellige Tjenestegrene. der fol' ikke faguddannede er:

Artilleri, Matros, Mine, Radio, Intendantur (herunder Kontor) og Sanitet og
for faguddannede: TOl'pedo-, Artillerimekanilrer, Maskin, Skibbygger og
Proviallt (,Kok).
Legemsundel'søge1se, l:>l'øver 111. v. finder Sted i November-December
Maaned d. A.
Anmeldelsesskema samt .nærmere Oplysninger om Lømlingsforho1d og om
Antagelse som Math og senere eventuel Fo:r.frenunel5e til Befalingsmand (Uhderkvartel'mestel', Kvartermestel" og MaterieIntester) faas ved Hemrendelse
(skriftlig eller mundtlig) til Søværnskommandoens Persont'lkout.{)T. Holmen,
København IC Telf. Sundby 3671.
Ansøgningsfristen udløber den 2. November 1946.
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Entreprenør Vald. A n d e r s e n,
Thisted, der liden 15. Juni har
siddel fængslet, blev i l'ormiEldag
fremstillel lor _Dommerfuldmægtig
Hove. Anledningen var, al Ander·

Cigar~

:-. rOIH:: OADE 21. THISTEn
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Tohak . All I

Tollet~

lIrtik ler - Ba rberblade

~ f- Il~

For varet, L,s . Bagger, Ny-

kllbil1g M" hllr beRælt:1 øin K li tII I
1 ,,~ l a I, Andel8l>n Ir c mk om mdl"r
"ii i Rtdl'gørl'løe al Sfl j;l:el1 med cn
Blkll1~else øl, al Polillel eltt'r hH

Mening havde Iremslillel SaRen
forker! og lorhindrel ham i Ilt føre
de rcUe Beviser frem.
Dommelfuldmægtigen al8agde
L" .lade!seskende lae, men denne

•

blev

...

Ll . v

al POlitiluldmægtigen puk:\ r l' l lil Land.retlen med opsæt •
tel1lle VlrkninR:, auledes at Andersen I'J r bfiVer i Arrealen, lil Lands.

•

relten tUlr talt.

•

I

SPl i! '1vlll ogsapparal var 16~el di·
re klf' I I (I Tyskerne allerede 11943
med :StlbotBge for øje.
J t:n scn enskede ~ Dom med del

•

I

.,

I

,

og PoHllfuldm. Korsner
kr'lJ''Jcdc en Slraf fastsat efler de
skæ l p ~ nde Omstændigheder, der
best ud I Vaabenlagerels Slerrelse
og ul Dr svarUge Opbevarlng,ssled.
FOlsv., Sagførerfuldm, SteQov,
hævdedt", at der Ikke var politiske
Motiver i Sagen. Tyveriet var af
ringe Omlane og Værdi, idet
Sprængstoffet alligevel skulde hIVe
væ re t destrueret. Nt'dpaknlogen
havde fU 1del Sled paa lignende
Maade som det skete j Sektion
N O'd· Vesl, og det var Ikke godt·
gjort, al der var noget som helst
uforsvarlig heri .
.
Jensen Idømtes 80 D-a ges Pæng.el, hvor.f 15 Dage er udsluet,
Han blev derefter løsladt.
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SBmn lE.' ,

•

•

•
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I
•

•.
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I

n.
•

r

,

I

•

(Søn

der
blevalresleret i Porblndelse med
Vaab en lundel i Thisted for et Par
Ugl'( siden , blev I Gaar Iremstil·
let lo r Dommerfuldmægtig Hove .
Jen !>en erkendle sig skyldig i Ty
ved . i 1e l han do~ hævdede, al
en P I.10 1 og el elektrisk Plern.

•

,

•

borg

indse. It Opbevarioge.
var uforsvarlig.
Chauffør Ingvard Jensen,

•

•

Prk.

forsvareren kll.de Ikke

I

,

Sprængstofsagen
afrjort

•

f

Store Onade...·ØetHlglnlnger.
En LæBer I ThIBted blev
Store Onsdag Ineplreret til
dette Dlat;
Til Store Onad_1l8 Marked
de landmænd Iler hen,

re
jS, Tiderne .r thitle
;.;.._________
vi her ef dem,

K.

16, (}ktobl!f'

---~~~

I

Fare"
Søndag

rettet

-

Ilermun Gøring snød Bødlen og begik
Selvmord ved om

•

,,

•

,

ed Byraad.
Hennlllll

62,

hn

Borup,

tld 1J xere

,\ 51alllun III el
pu BcllnRel,'" ,r,
r HU$el blev spellInl! ø" Vel! ol/: el
I,seeret ua lret ved

ID

lIIullgl

Mellemrum

I Døden med

BYMRe-

Illldlerlld da pube IIsbollllfondcn med·
",rup under Hensyn

Skal Ligene hemmeligt sænkes i Havet?

~ederuc dDR kunde
101'1 mod ul der

OeJdartllOn
paø
og al dtr skal
Illand af 5 Meler
lellna og l,ldslyk.

hd al veJen III Bntre~nbe r8IedeA . L.llleles en SammenlæJ,:-

unde I Vc,terl/ade
:odd um Nielsen.
Il: Veludval!!et tik

•

........
•

•

500 Kr, lU ulotudler I J ohnsen5 Alle
f ,abel II cd Søndre

I

rag~lel!alerUe
Il

be",Ullcdes

ved
SO

lyrer N is Petersen,
~Bkoo l or el, der hil

"I',."

red Thyk im ve! r
II lAde en Søn Sø!:!c

Ikole,

men delle

.,

Henrettelserne
ollervær edel
liere Læger Url PIIøster.
Inden de d.dadømte gik IH
Skalotlel, tik de et lid.le MUlM,
der 'IH Itorrt enG de liedlIanlige,
men der 1I1H dOR ikke Tale om
el ,ærligt Tuk(eme,"1. De dømte
lik lo Unnge Meddetelle om Tid~ .
punktet lor Henlettclten. og Keite]
tik Tid ht at bringe ain Celle i
Ord en, ~om I an hallde bedt om
del, Mens Henreltllle,ne loregik,
lald! der en lel StøV/ego i NUrnberll' menneøkelorladle Oader.
Den amerikQnske Hær, Nyhed~
.fdeling. Potograf var den enute
Fotogrsf der hk Adgang hl al
overvære Hcn'tUclaeroe. De FOlo _
han log, lIil blille forelagt
allierede Kontrolrud i Berlin,
eom uæller Afgo,else om, hllor.
lIidt de skal ollenUiggørea elte r
ikke, En al Bødlerne nr Muler
Sergent 'ohn C. Wood Ira Antonio
i Texas Siden NOllember 1945
har Wood helllellet 299 Mennelker.
siden han kom ind i Hæren,
han hængt 89 Krigllorbrydere,
tyake.

HERMAN 00RING

'Iges.
Ir A. Mortensen,

Henretlelaerne al de øllrige IO
der hidtil bar be- dødsdøm le blell foretaget al et
IIn ' Omsælnlng I Hold Bødler og foregik i lølgende
om al '.11 Leje- Rækkefø lge: RJbbentro p, KeUel,
, III 1951 mod en
~rgill .r 1000 Kr. Kldlenbruoner, ROlienb erg,
al fulholde Kon- Frich, SIreicher, Sauchel, Jodl
der !li 1948,
Seyn Inquarl. IIlg.
f
e har svær I IIcd Meddelelser lIiI Ligen e II de
~r, aR eUer Ind ·
pusbeslyrelserne I r~Uede i H emmelighed blille
fbl!led Iledtoges lil en tysk H allneby i i I
øn.kede Folkemme Kommunal Del aige •• at Ligene vil bIlIlIl
for.onlng og F.....
lIS
Andra,gcnde ud i rum Sø og s!enkel i
N ti r n b e r g.De IO Nuiledere
er 111 Portørerne. og al dH ikke oUielelt lIiI
tapperi, m en ikke lom Mar·
jtdkOmmende bil·
meddel! Enkeltheder om
m . De hk 11Ie LOII at aige et
Ikke pensionsDerved lIiI lana tiske Nazilter
Ord,
Nuililoaollen
med a' lige
Ild. Smlth er lied lorhindret i at forelage
aagde med
Ibrlken lied Mun· rejler til deres døde Pørtrt,
p
H
•
beYare TYlk.
101lllg nltr pu
ra el Ul hge oyerfor Gymna.
aidlte
er, It den
rund og .ndtog
Blikealen indenlor Fængslel, hllor lyske EniRhed mil ndblin II
,'S.gen lied Ktlb
i)el lIedtoRes al Gtrlune var rej.t, luigie de besllØ, og .t der mil blive lkabl
smeriboake Korrespondenter Hen. For_luelse mellem Ø,l 0i Vesl
100 Kr.
lborg" IIk Tllla- reltel,eroe, Med fem Minutterlog Verden III Fred .. " , J_deldllanllg Afgift .t Mll.llemrum lutrle de Flllddøren haderen Strtlche r,' der v.r hurd
!II det aiJsle, rubl e .Heil Hitler!"
~1. 24.
r lied Spang berg- blille IlIbnet rllldenlor Oalgerne, 0i id et han blev lørl op ad Triptaget Olaponenl og kor I citer lød Ringning med pen, raable han ,.BolsJeviterne
hænger Jel 1I11cllammen n•• !e
bg Maskinmester en Klokk e.
for I Kr. pr. Kil,
Indlil KI. I kunde der ikke GUlg t". Inden hin lild I, algde
Dobbelthus, som mærkea noget u811ldvaoligl inden- han nogle Ord til lin Hustru.
. færdIgt III Ind - I
F
Keil el og J od l, der bar Unilorm,
ængetet, Kun
nOR le IIfI var prej!iake Olhcerer lil deilidiie.
or
947.
et lied Vestre Vngte r palruljerede pIIA MUl ene, De gik med rank Rya OR Hagtn
'draget Thisled Ved Midnat,tid Ila min imidlerlld skudlirem. Keitel bad Gud ,e i
ng for 16 :iS7 Kr. ti Soldlter gu over Oasrden I Nude lil ham og TYllIIIn,] GI
I~e ln ing øf OymllBsllkaalen. De ruble .Jeg beder mine S.nner
lo forrest e Sold t I t
gøre aH lor TYlkl'nd", Jodl reteber endDu
.
a el ør e en mørk tede aig op og flable .Jeg hUur
Sklkkelae mellem sig, Korl eller diK mit Tyskland '-, .Polenl SI.,.
iJom.
h,,,le Korrespofldenterne oIelllørllte ler·, Hanl Frank, dl1!r v.r bl,fOI
vedtog I Allea
Lyd al f'aldlemmen .
~' mllfll\dt til Katolici,mtm, iik Ind
Inlens L,odelen_
Dommene blev 10111 Ile It op i Dødullen med el Smil . ~
for 80,000 Kr. pu engel,k og ttc el!
T " Munden og d.de lykkeligt I lUl
I
~r pIIa Yb. nyt Tro,
idr. BYR!dl., 0R
I til 17 Air fOll·

."i

De sidste Ord

f

r

~

I

1.000

IlIe Blendommen
Kr. fil Sydlleavlll'
[I -.,ften I
Ile al 2000 Kr.
fhlaled Byrlld beIlIlR~dt' I Allel
KI, .æ.l~:
Inivel .kal her 4000 Kr. III SydllulIlghlllllpen.
Kirken,
I LandelIej, og n_
KI. 201 ROy.ltMtr.l : .0. IiLA'
tll' ponerer over .,.d eller Indl'Rellen al So,e_ lAltetl Hlll o .
a'ar LeJen JOhl
table.Uer.
... KI,
Pa!Il'I~lr'l : oPå tiet II

:lO;.

l

,•

... , •• "

• .1 . . . . . . . . . . . .

'I"

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

I

Lo.lades Valdemar
Andersen?
lHr nf.o;;agdes Lo~lad{'l:-;.es..
kendel<.;e, Ineb den Cik Ol)'

:-lretlcl1dc Yirkning.

•

R1\l~('fll'('lUlr

Vnldm.

A Il d

I' \' /I ('

n,

Thi51f'lI, \Ilr i Llng rN'm~tHh t \ Rel·
Il'n, idel hana Foravftrl'r, I~n. B a It ~
grr, Nykøbing, Ikke rucnle, al han
mN Foje kunde hohfe!) forbat fæni1'

I

Iri

l'olttlCu!dm K o r II n c r Ofll)·~t('. ut
Polltiel ... nr fk'rdigt nll'd Efttrl(lf'!lk·
ulngt'11 af Sng,'n, og nt dl'1l "nr givrl
til RI·Ul·n. lIan Corlan"l... fortsat
Flt'n~'lIlin", idrt Tiltl!.lcn !tant ud fllIll.
O\"l'rtrmdclHO ni Strnf{('lovatil1ægC't",
§ g, O)(on, der har udnytwt de ar B~
IIIl'Itf'ls('n fremkaldte Sll.'rlige Forhold
pnu !tro,', (lIlSldddii' Vb)
\'nld. Ander.ICnll FOI1l"nrer var ikke
mndt. Solv ueskyldtll Andl'l'IIl'n Politiet
Cor ut hnve bYIrRl't SOj{\"n JIM' i'!ygter
i St~('t fnr pan Krntl~~rntn~r, og
hiln pflustod, at AnklaKeskriftet. vnr
bt·\;.hsrt. furk ... rt. Hans 0111 tning "ar
deri anført til 338,000 Kr., skønt den
"nt 74-1,OUO Kr, Pohtiets Pal\$tand om,
nt han iklro hø.vdo førl ~6k.h. vikie
hun OgsU8 bet:ltride, og han forelagde
I\olllo RUal{ for Dommf'l''('n.
Hnll kom m~ en n!l:ln!lCt'6 Forkla~
rinlt plm h(')o Sag<'n. Han var I hojeste Grad util1red!l m0d Politias&. RoSt nlfff<'1I Ol' t'Jl firil. Politi(uldnll>egligs
Oplredpn, 1'11 siili<t fremkewn han med
d. n u.swh'anllCQ Olll~'øniug, .t han
ba\·,t" været nTrclltcrct ikko mindre
('nd 6 GanKc l1f TYlkernt', fædi han
ikko ha"rie handlet dwr dl'H!! On~ke,
J1uml\l('r(ullbn. H Il v (l afllll!{tlC dl'l,"
pli/I
....., ladl'lsI'skt>ndeb ... , tm'n
efter
Anklllgcr,nr Ønsko (ik KcnMI!I('n op'
'. Utnlte Virkning. Der vil i lAhe~ af
en Ul!l' Tid komme Mt'dddf'l ~e frn
I..nnrll'lrctlon, om Losladol.,cn kali finde
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Spncn,L:"stofJUKt'rc{ paa

Kronborgvej .

.\ II'

.Il",,."

",,'th nerell fik 30 Da ll U " æoUler.
1l,.""1' I t I ,1.11~ Q. ,1,.1' h.. .. bah, \11""-.)
d,=

.... ' I,'

1 l' I
, 'fl

,
d,

I r " IlHhClI II 11.' 1'.,1111.1, 'u ...1i 11\.11.11
hll",I,- fumlM. (II Kn
~1, .. nlC""ol

, ....1 h'lIllI U,.p,\"! "na kJ""h,,r1(l-"j ,
l'IL.~I. hk ""II U,nl\ I lillJlt ElI,,!nnddag\nkJtU:I'ft'll. PfUl. Kor II~·I'. ul..
1:'11h liam rur al hal'<" j'1fM"l TI' 'I
VI' r"f nICl,-lIe II .h'"l!t' IIf V.&tiqI
Ir ' , !t1l·Ute. ~"ttrlll'
I,,(ftr af f<lrakøl,i", .\' ,.
,1'''1 ",.rklwl'l'd", (OIil ,;\}1t1iJ; i T~
.....1, hh-\ hun ,IClg b!;11l1!'rkf'ld(> Ilt 1'11
1', hol "Il' ti Pjl·rl,t..'lI1!i u IrSllPplll'1l.t
laf '.1-,,1 h"",, T~..k""nll L 1I8.1l.!lthoI1Il,
und,'r D'fii[ Itt'bfon.
F"rsy., Sa[f"n>rluldul S t Cl Il II. u·
:\I,~l

h.",lhn Hoo.,siJrt'!'

n!htl'~
Jt'll' $),,,1\.111
um :-;11),01111'\',

tuN Pllln~r

Plm. Vildo Dv ,'/PrO print &boh'l'?

'f'lltll.ltt,: J,'fl' dt'Jtol: i ~[lI.rindor
('nin!t<'n.' 8k\dHlI't·I..r.

prln.: ;o.rl·n Ik> hIlYtI,· ikl...
!jO'

Tilla.dcl~

hl 11.1 hll.l"l' \'aabell ~

TIIWt ••: X"j.
J\'I\$('l\ [a.-<thold! sin tidl. Forkln~
lillI!' "m., ni !trut hn.\..J" lUJ;(!1 SprlOllgslofh'\ pIIa. Pllrkknlllllllll'nil'l, ",'ur
111111 hUI"d.' UJ"iK'jdl'l, ft)t' fWllOrll al
hMlI!"(' -ric-t Iii ~l~'n 'In'lI!~lgllulg

IftwllInl'rfm. H u \" Il: H\"iIli.e-n \'ærdi hll.r Eff\'"k.t..-rnt,j1
I~fm.; U"t t'r vlln.4('hgt III ,;ige.
M~'I\'t l\J dt( ~--r l-æruiIR...1 ug I'kal d~
IIlnu·I"\~. Int'n ~Olll Ohj f t for D(·rigd~
&\.-.;rorilrrul-b.' man lilan n.lIiiolul UI11.l,tr!::f' tl\!t en "iii" V>('rdj.
DO(!Unl'I·[m.: Hvor oplnwllrodu De
Eflt'kll'rM?
Tiltallt·; J 1'1;1. Kas.<;<>, der slod dlil.a~:1t""1 pal\. Kl'OlIborg\\'i.
Vidt'N [orkJarcdf' JC'n;;<>ll, al han
!t/l.I'I!(' ljija.1e-t Sp.tl\'IIg1'1luIftot efler at
han i 8<'»lbr. 1946 bavU~ intb\"lldt
;\oMlgning til T"knoktgi,sk livlitul
om Til!lldc!Si> til al sprængo Sien.
l-'or;,w.; ]fYQrllan nlr del -pakket?
Tillnltt·; "'uldl url for,;varligl
Domml'rfm.: Lige sa.a. godt tIOm Do).
JllIkk('(I" SpMl>ng.. lo{ paa. Pll.rUom~
pa.gniet?
Tiltalte: Yeg\'I. bedre.
prm,: Parkkompagnit>! pa.kkcdll til
IlI....1.1'Ukhon lkt furlig"l.l\ \-Ilr noglo
llc!onutof'(Or. som Jet klUlt!(' hnvo raa~
!.'I dvl hclo til 1I.L Sl.lnug<> i Lufti!o,
Tiltalt!.': Jl'g ha.r /:lI>{ La..<ri.bilor køfl' ,,,"tor 6/l.udnnne Dt>tQJlaton:>r paa
Park11OIlIt18gniel, uden at d~r er l:ikcl
nogur som belst.
}~or;;v.: l'ro'oriol staar Ikke i For~
bind",,1.~ med. Deres kommunistiske
\rirJrsomh(I(J? Jeg 6)'1100 d!.'r mod no~
gf'l (lUl dllL i ArLseruo'il
Pfln.: Mnn kan lkku J.K'gmro F'or~
UUdOl'8ogn1sesforhor Ima. Grundlag
af A vlsernf'.
Dommerfuklm.: Nau' Jensen llar
fOI'IJa.I"11t. &l hR.ll ,'ilde hruge
S[ll'Il·I!.i<>ktffL-t.

lU

SIODtlPI'wngmng,

ma.a mau gua ild h'a, al dol Ol' rigligt.
JNI~n erklrorNlo sig- J't'de hl 0.(

fa.a 00111.
J>fm. KOrrul{'r f/>lgooo 1H1&, at
RPI·U'1I1stoHe/. ku-rtdc ool}de en stor
J'UI'O for Kvarteret.
Fm. S(onan bæ\-dooo I t'lm ForsrQl'/:iIIl.Je hl. a. at Jello;:('1l ikke va.r
no,on (Indllrl~ udSl)!.'kuINot Fntbr!'dol'
.oonunon 100 Jlaa "Fu'ngsQ[ i 30
Døge-, dm'af er 15 Dage uds\aalll
mod VIU1.'IIl'ctsarrl'l'd(>n,
J~'n""1t bluv derelter loshLdl
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Fod.
reren havde meddelt dette et
Brev og var ikke selv medt.
Anklageren, Fuldmæ~ Koraner, protesterede mod I 5S adel,e,
'
idet han ikke fandt, at den
nd
sæaede Varetægtnuest kunde
gsa lige op med den Stiaf, som
Andersen vilde fsa til sin Tid.
Valdemar Andersen kom med
et længere Indlæg til Gunst for
sin Sag, hvorunder han hævdede,
at hele Sagen skyldtes een stor
MisforstaoeIse fra Politiets Side,
og at han i den sidste Meened
. var kommet i Besiddelse af nye
Beviser, som talte til Gunst for
, ham. Han havde imidlertid' flere
Gange sendt Bud efter sin Sagtø-

, rer, men denne havde endnu Ikke
I vist sig, &99 Beviserne var ikke
kommet videre.
DommerfUIdJ~=5, Hove afsagde derefter
eJseskandelae over Vald, Andersen, men denne paakære/Je
omgaaende med opsættende VIrkning til Landsretten, hvorefter
: Andersen fortsat msa sidde
' fængslet,
indtil
Kendelse foreligger.

I

Flygtningene flyttes fra
KlItmøller.
Anbring... i
Kronens

paa

l Flygtningelejren
Kronens
Hede er man for
i Færd
med at opføre 4 Barakker, der
flyttes hertil fra den rømmede

Lejr

I

ala snart
til lIId-

l

I
,

!
-/

Flygtningene flyttes fra
KJitmøller,
Anbringes i Lejren paa
Kronens Hede.
I Flygtningelejren paa Kronens

r-re ! Hede el' man for Tiden i Færd

I med at opføre 4 Barakker, der
)1' I flyttes hertil fra den rømmede
\_ 1Lejr i Hundborg', og san snart
~r

, .. Baraltkerne el' færdig til Ind's i flytning, skal Flygtningene fra
e ! Klitmøllel' overfl.vttes hertil, saa-

FI ledes at Lejren i K1itmøUer hi...
ir : gøres.
ir l Det er Meningen, at de 7-80fJ
' Flygtninge, del' el' i Lejren i
~ , Hamborg, skal flyttes til Hjarde... maaJ-Lejl'en, men det kan endnu
j ikke siges, hvol'l1aal' dette kan
1 ske.
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Spræng-

og Vaabenlager
i lhisted.

, Ol.;!

,d-

"

-, ,

Ing; .... ard Jen..cn
,1t>'- d Tn t ;0

R -.t ~

,

I

Da~e~

Fæn:;:,;tL

-

T, :8'ed af

aJ!"ll: •

"

li""

, Eitermid,fafi, i)OI~l i SMt,[1 mod Ar-

bejdsmand

Ingv.xd Jen-pn,

Thi-

der havde tilstaaet l!iv !,kylI sted,
dig Tr·.eri
ulovlig Besiddeis".:
i
Og
at Yaaben og Ammunition.
Inden DomlJU!t,!. faldt. gtmntmgii,.

e

I

L

man kort heN: Sagen. Jensen erkendte sig ~kyldig i Tyvt!ri af d~
nævnte Effekter, som han hs\"dl:
me tilegnet sig' hos Sektion Nord-Vest KJ
Ilnt. iTid:;rummel fra:\lidt.<iommer sid~te Rej
se
iter. Aar og til Marts i Aar. En Pistol
n,n
og et temmeligt ko,;tbart tysk Apparat til FjernudlosninR" af Bom- I og>
ber ha,"de han dog stjaaJet a.llered,! kor
de i 1943. Og det var fra Tyskerne. me
"un Han rCJmede med "t kunne fad afd
~te Bru~ for det ,"ed t!,-t. Sabotagese
~t I handlinger. Han erkendte ogsaa at
nen II ha\"e opbe\"aret de forskellige Ting,
M"u- h\'ilket var uJo\·ligt, men han bæ\'I
l ..J
. dede, at det var pakket forsvarligt,
Kr
NODer forelaa ogsaa et .Kopi af et lan
Brev, som Jensen havde skrevet til
scr
ieJle Teknologisk Institut. d. 21. August hetl
s.idste Aar med ForespergseJ om, de
IYa]- hvad der krævedes for at blive
I
Stensprænger. Han oplyste, at han ga
sammen med en io\-a]id Broder
Da"
~~~ , havde ,.:;tnr.tet en :'>Iotortrallsport- og
""e forretmng 1 København.
ste
~
Anklageren. Fuldmægtig K o l" s~ i n e r. hævdede, at der forelaa
et ~rpende Omstændigheder \'ed
E
"\ aaben- og Ammunitionsbesiddel.
DI
sen, idet Kassen '·ar anhragt paa
. em almenfarlig :'>Iaade.
I
Fors,'., Fuldmægtig S t e n ow
:5ko
! ~\·d.ede paa sin Side. at Tyveriet Son
ar ~Is.tolen og Fjernlosnin~appa_
I rat~, Ikke kunde .:;traf{e.;;, da det der
HjE
ble\ .begaat:t fra l'yskerne oR'
~ Tldl'Pun~ der gjorde. at : : de
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DRAOSBÆK-LEJREN KALDER:
Vi stopper, strikker og lapperi
Kvilld~rne

I
,

i Røde KOIs Lejn'n i Df'lg'lb æk tilbyder al reparere

Tøi, ItopW', strikke og spinde m. m. fineste Arbejde garanteres. Pru
Bestilliuger mod tages i
Kaas-Larsen lører umhyggelig Kontrol. ved Røødhuaet, hvor de færdige Varer agna ka n
alhentes. Der gives skriltlig Besked, 1la8 Inarl el Arbejde er udlør!.
Rimeli~e Priser.
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FRA NORNBERG meddel.s, at ligene.f Hermann V.ring
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af henrettede Krigsforbrydere.
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DRA6SBÆK·LEJREN KALDER:
Vi stopper, strikker og lapper!
Kvinderne i Røde Kors Lejren i Dragsbæk tilbyder at reparere Toj,
stoppe, strikke og spinde m. m. Fineste Arbejde garanteres, Fru
Kaas-Larsen fører omhyggelig Kontrol. - Bestillinger modtages i
Garderoben ved R.udhuset, hvor de færdige Varer ogsaa kan afhen~
tes. Der gives skriftlig Besked, SM snart et Arbejde er udført. Rimelige Priser.

Thylands Trælast·
handel blev dømt.
Overtrædelse af 200 Kr.s Bestem-

Ved Retten i Vestervi~ blev der i
Dag afsagt Dom i Sagen mod Thylands Trælastha:nd1!1:, der var tiltalt
for Overtræc]else af Handelsministeriets Bekendtgørelse om Handel med
den tyske Besættelsesmagt (200 Kr.s
Bestemmelsen). Retten fandt det
godtgjort. at Firmaet i tre Tilfælde
havde handlet med Tyskerne til Beløb over 200 Kr., omend det var sket
under Truse!.
Firmaet idømtes en Bøde til Stat&liass~n pa:l 1200 Kr., og 300 Kr. i

Thisted, 17. Oktober 1946.

brugets

•

I ikke Sort Børspriser!
,•

- anslaaet Fortjeneste blev inddraget
til Fordel for Statskassen. Desuden
skal Thylands Trælasthandel betale
Sagens Omkostninger.

l

•

.

Dømt for ulovligt Træsalg.
Thylands Træll\Sthandel var
som omtalt ved Retten i Vestervig tiltalt for at have overtraadt
200 Kr.s Bestemmelsen med HenSyn til Salg •til Tyskerne ved
uden Tilladelse at have solgt for
3500 Kr. Træ til Værnemagten.
Statsadvokaten krævede den
ulovlige Fortjeneste herved konfiskeret og Idømmelse af en Til- l
lægsbøde paa 3000 Kr.
I Dag faldt Dommen i Sagen.
Den kom til at lyde paa Konfiskation af 300 Kr. som ulovlig
Fortjeneste og Idømmelse af en
Bøde paa 1200 Kr.

! __________________-=::::::::::::::::::~~::o~·~~~.:c:.::n:.::~

! DRAGSBÆK-LEJREN kalder:

I

Vi stopper, strikker og lapper'"

Kvinderne i Røde KOl's-Lejren i Dragsbæk tilbyder at repal'ere Tøj, stoppe, strikke og spinde m, m, Fineste Arbejde garan, teres, Fru Kans-Larsen fører omhyggelig Kontrol. - Bestillinger modtages i Garderoben ved Raadhuset, hvor de færdige Varer
ogsaa kan afhentes, Der gives skriftlig Besked, saa snart et Arbejde er lldf~rt, Rimelige Priser,
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Thisted, 18. Oktober 1946.

Istandsættelsen af
Husene i Hanste(l.
,
Finansudvalget har bevilget
. 450,000 Kr.
,

Til Istandlsættelse af de saakaldte'
Skødeklallslllejendomme paa Ransthalmen har Finanslldva~get i Gaal'
bBvilget 450,000 Kr. Til V'edIigeJholdelse af andre Skodeklallsulejendommo er beviilget 50,000 Kr.
,

.

I

•

Nyt Minørhold i Arbejde.
Minestrygeren, del' ligger i Thyborøn, gj.k nd l Formiddag "med dB! nye
anaskab for at gore Forsag paa at
sprænge 1liuJ'l:pJl'hing Agger.
VI!_
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li, Mill. Kr. bevilget til Island.
sættelse af Ejendommene

Ii
•

i Hansthohn.

Finansudvalget har bevilget,
• 450,000 Kr. til Vedligeholdelse af l
de saakaldl;, Skedeklausulejen.
•
domme i Hanslhohn og 50,000
I
Kr. til andre lignende Ejendom"e me.
•

jo

tvinge N81llJmnUaTIKefl'

-'-'I~ D-'

Arni

bytte nelop Mønlerne, lordi de I O.a
gemmes hen.
i ThI!
Møde
Forberedelser til Afhændelse
senta
Ska
af Slalens Ejendomme
Arnis
i Hansled.
Indle
Ind.enrlgsminislerlels Alviklings- Allen
kommission lor Slalens Klausul- Pore/
ejendomme holdt i Oaar Møde l skold
Thisled. Kommissionen beslaar al rendt
Kg\. Kommissarius Terndrup og der
Amtsraadsmedlemmerne Mølbæk Polk
og Oddershede. Man drøllede Salgel al Bjendommene i Hansted og
Pordelingen alJorden mellem disse.
nlO
Der
Pau Vej til Sinl/apore.
Svend Aage Bliasan, en Søn al føfeh
Arbejdsmand Lars BlIason, Paar- band
loftvej, Thisled, er som engelsk la ar
Soldal paa Vej iii Singapore, hvor Ble
hon skal gøre Tfeneile. Svend gen~
Aage vor I Thisled paa Orlov i saal
Augusl Maaned, men nu va,er VISS højs
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t'r lH~l"'1 n~1. og- lUl begyn!ll'r lUllli nl
dl'lILonll'I'c' dt' sloru. }'o l"\'lolJilf dl~jt.'\"
til-l ::;ig <log' kun om Mu .... k!llI'~IW !il
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m/lJl ikk,' h~ngcrtl kUJI ,.\iJ1IW" JJll>d
11\, !!I l\l.\h!r IanlN Lob.
J)iN;l' OIJlysuillger ga'" Ol'lngsknlllajn .\ l"" 1\ d r u p frn.. Krs1d('(cn ..;ioIINl i Knbt,u.luIYo os i FOl-middag, og
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ut IngI' hUIQ'n'j!i frit til lJlin .... t;x\ for
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Ilt Vilil' 1\.mIOUl'rllt' (n-m 0111 SIllHln~I't!. l;(l1ll dut I\ltr ,"ml·!:'! Tilfll'hld lH'lt'

Sommf'I"'Il, Dt>! t'r ikkl' fM,h Yi!jon
lllonglt-r, sil,'t'r lir. Arendl'Ul), Jllt'n "j
hllr ik.lw 'landsknh, Skal <lt>1' II'R'fflos ~'n OrtlUUlg, OlM dt>u .'lkl' pnn dPIt
MIUlUI'J n.t do)' indgru:tf' un frivillig
O\'!'rl·ll~:kom.."t med dl'n Sl}rkp, <If'r
l']' d"]'uUI-' IHI, lUf'Il I\t\"'ultalct nf df'll_
n" FolilUnrlliug kttn for",;! fOl't'liggf'
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Vi hlll' f;PlJrg'l UUrJIlNllini,;jt(\J'it't,
hrod <k'l' "kai ),'"(JI'C;: wd th, BlUff!
KIl/t('JllPI" i Htlu"lf'<l og har foa<.'! th'l
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Smr af Orlog&kuptajn
Ilt o 11111l i l l Il, ni "dl't ikke (' r M"lljn~ff'Il, KulIon"l III' ka i slan og rUf;"!(' op", fol'd i :'>f nnt" 1"111' pr kOllUlh'1 hml, Ih'
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fra Skive med Brunk-uI.

Røelø Kor$ Lej,.en i Dragsbæk
meddeler, ak der ikke kan modtages
. Uld til Behandling de fØrste 14 Dage.
VejnIdsigten
gæJd~do til Søndag Mprgen; Efterhaanden noget opfriskende sydøstlig
Vind, vekslende Skydække og uforandret eller 110get stigende Temperatur.
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Kun Tiltale i faa Sager for Kørsel
for Tyskerne.
liriminalpolitiet i Thisted fort.
sætter stadig sine Undersøgelser
mod de mange Mennesker her
paa Egnen, del' paa en eller anden l\Iaade har været engageret i
Kørsel for Tyskerne under Besættelsen. Adskillige Sager har
været forelagt Statsadvokaten,
og det synes som om der kun i
relativ faa TiJfælde vil blive rejst
Sag mod disse i\lennesker, idet
der ikke ses at have været udvist utilbørligt Initiativ. Sagerne
gasr dog til Revisionsudvalget.
der træffer Afgørelse om, hvor
sLor en Del af Fortjenesten, di:'l'
skal betales tilbage.
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Unge \lænd. 16 til ca· 19 Aar (med \;s...'=e Fagoddannel",.,r. ~; lIa.sDD3rbejder. F1..nmeka.niker, Klein..<:med Tømrer. Snedk(>r. Kok doz til ca. ~
AaT) antaJli!-" i

Begy:cde~en

af J:m:l8r 1947 som
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Math-Elever
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til frivillig. midlertidig Tjen~-te i mindst ~ Aar Og'" 3 )[33.llE!d.:r
' -ærnepligtm aftjenes samtidig.
E1""ter GenDetnJt8ng af en Ekseicaskole af ca. 3 .lbe=:dexs Varighed: andannes Eleverne i ior.4'e1li/re TjenestegrEne. der for ikke fagudcbumede c-:
Artilleri. :Yatro;:. 3line. Radio. Intend3ntur (herunder Kontor) og Sa1litet O~
fOr faguddann~: 'torpedo', Artillerimekaniko:?r. 1[a,::Jrin. sr.bbJ1l!~er 00;:Proviant (Kok)
LegeUl$Under,,;øgeJ..,;e. Prøver m· >; finder Sted
.'b.aned d. A.
Anmeld~l.sesskema samt n~ Oply~l" øm Lønningsf.,rhold
om
Antagelse som Math og EeIll're e ...-entuel ForfrelltmeLo«' til Befalingsmand. \ roderkvaItel"I!1(!ster, K\""ar~rme3ter og: :uaterielmester) fa.a.;;: '\-ed. Ht>n..-endeL~
(sktiitlig eU"'r mundtlig) til &mernskommandoens P~r;onel.kontor. 8olflll~
Købenbun K. Tel!. Sundby 36iL
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