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er blandt Kammeraterne afholdt
9000 Kr., som en god Kollega.
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Honningsalg til Tyskerne.

skær

lukk
Biavler N. Thorup, Sundby, tor c
idømtes i Oaar ved Thiated Ret Tillæ
en Bøde al 600 Kr. lor i 1941 at
have solfl~ over 1000 kg Bihon· fedt
ning til Tyskerne. En Del al Hon·
ningen var al egne Bier, en anden
Del var leveret al Chr. Daniel,
Handrup, men Thorup skulde rin~1
lægge Navn til. Thorup var des· er
uden tiltalt lor ulovlig Vaabenbe- Kloa
siddelae. Han har siddet interneret da F
40 Da2e, som gaar lige op med Ania
Bøden.
om

l Den rigtige JU l

orp, 'ninger om Yrø1a1ger, nvurener aer
aaa var Diakuasion.
·
lor-

flyrtøiogelejr rømmet.
flygtningelejren yed HjardemaaJ
ed er i Dag blevet rømmet og de 150
Beboere er ovtrflyttet til Lejren
paa Kronens Hede, som herefttr
har ca. 900 Indbyggere. Denne
af· Lejr bliver form entlig bibeholdt,
saa længe flygtnmgene tkal være
am· her i Landet. Tilbage i Hjarde•
e n, maal er et lille Oprydninllshold,
har og der er indaat CB·Betjente til at
r. 1 1passe paa Materi~let og andre Vær·
Ind. dier Lazarettet i Dragsbæk ud\ ides
paa med en 1 uberkuloøeafdeling, der
der skal behandle tuberkuløae Plygtere, ninge lra samtlige l.ejre i Nord·
~~d. jylland. Behandlingen toretaie&

:1

!t af tyske Læger.

ned For Satrretten.
Den 21. December 11kal Særret·
Kr.,

en· ten l Thi1ted bebandle en mindre
~hr. Sag, der er rejst mod Vognmand
,om jens Nik. Hanaen, Sjørring, for
u er tysk Kørael.
•om

Politifuldmægtig Lelfer løsladt.

Østre Landøret har i Oaar stad·
fæstet Byrettena Kendelse om, at
Politifuldmægtig Leiler, København,
tidliiere Thisted, akal løsladea.
maa Landsretten mente ikke, at Sig•
Kr. telseroe begrundede fortsat fænge·
em· ling. Leifer er aom bekendt sigtet
for Medvirken til Drab, Værne•
ED mageri, Spioneri ru. m.
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. et Kørselskontor under Besættelsen
lor lorakellige Entreprenørfirmøer I
i Oddesund Syd. Han OmsætninR a
androg 500,000 Kr. og Nettofor- ~
tjenealen 40,000 Kr.
s

Anklagemyndigheden krævede
Konliakation af 20,000 Kr. samt
en Tillægsbøde paa ikke under
30,000 Kr. Dommen lød paa
Pænaael i 40 Dage aamt Kon·
liskation af Nettofortjenesten, der
anaattea til 20,000 Kr.
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Efter endt ."sommerferie" udføres
eje al Slags Entreprenørarbejde.
VALD. ANDERSEN.
&6u

Margretevej.
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'Internatet paa Faartoftvej
tømt 13. December.
Politiet fører i Dag 10 Fang-er fra
Internatet paa Faartoftvej til Arrester i Viborg. I de kommende to Dage
skal andre Fanger flyttes til Horsens
og Faarhus, og paa Fredag regne1·
man med at have tømt Internatet paa
Faartoftvej, der saa nedlægges. En
Del Arrestmedhjælpere bliver derved
•
overflødige.

lr

Niels Thorup fik e11. Bøde
paa 600 Kr.

a

H an blev frifundet for Væzilm ageri.

:tal'

.
ma
1er-

H~

afho
sam

Ste
tale

l Gaar Eftermiddags behnndlede c gen1
Særretten i Thisted Sagen mod Bi- : Der

avler Niels Thorup, Sundby, uel' \ det J
blev mterneret den 5. :\Iaj :sidst(! deri
ien Aar og sad fængslet i 48 Dagl· l ved,
Han var kendt som en ivrioN<>r.is:
t Ind
{e~
~
•+
K
og var i Besiddelse af en Pist ;,l \ r
·. rl med tysk Vaabentilladelse. Fo~IJ.Pen for
-.æ- den ulovlige Vaabenbesiddelse hav- vef
ræ- 1 de Statsadvokaten rejst Tiltale mod
(
·ed- 1 Thorup for Værnemageri, idet 'han ø.r
for 1 i to Partier havde leveret Bihon- nn
2 1
8
ning til Tyskerne til et samlet Beat . løb af ca. 2400 Kr.
tal- t Ved Dommen ble": Thorup fn- J e
le ! kendt for VærnemagersigtE;l~~n. B<
Del 1 men dømtes for at have solgt Hon- Rt
ningen uden særlig Tilladelse ~amt H
, l for ulovlig Vaabenbesiddel~c ij.an
nec, idømtes en Bøde paa 600 Kr,, 1 der
( Il- betrasrtes som afsonet med de 40 G
~e.5 Dages Fængsel. Han t'rklærec\e sil! A
og- tilfr(·ds med Dommer
~ · .l

.1·1e.
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Ulovlig Tyskerbaodel.

Af

va
Slagtermester Aksel Andersen, til
R~dsted, er ved Retten i Nykø· oa
bing idømt en Bøde af 1000 Kr. al

lor ulovligt Svineopkøb og Salg fra
til Tyskerne. 959 Kr. blev konli· id«
skeret.

mt
og

76 Aars Sparekasse-Jubilæum. str;
Boddum Y dby Sparekasse passerer i d e
Dag sin 75 Aarsdag.
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Blerlng-Søren•en.

Rationeringskort

III r

E.9
p, 1!1

ndte 3.
ligende for J•nuJr Kvartal 1947 uddeles i
Thiated

jule
59020. Tirsdag d,l7. Decebr,l946 naar (
malva
16447
i Realskolens Oymna~ollksal III Beaue C
boere 1 Ejend '>mm e med
11797
38886
47730

•

uhKe Numre mellem Kl. 9-IZ oa
lige Numre mellem Kl. 1'-17.

75252
Korlene maa alllen es al en
94338 V køen 1 Husstande 1, der ma6
1166S medbringe Taloner fra t1dligert
6

udleverede Kort foraynet med
Navn og Adrease. Der ud
) 3397 leveres Sukker og Smørkort, Brød25250 o~ Kalfekort, Smørr~batkort til
36926 Børn, Tillægekort til Brød og Sæbe.
773 07
For Tilleegakort til Sæbe
akel der forinden Udl.:vering heraf
864O4 lndglvea ny Anaøgnlng. Sile·
98264 ma kan afhentes J·BB Kommune04879 kontoret. Tillægsbredkort udleve·
22916 ree uden fornyet Ansøgning.
45801
Det henstilles, at Ellertælling af
de udleverede Kort linder Sted
58483
strake, da mulige Fejl kun ret·
tea pee Udleverlngsatedet.
Endvidera gøres opmærksom paa,
at det er forbund et me l Siralenaver at begære Kort udleveret,
hvia Betingelserne for al erholde
1
• d1ue ikke er til Stede.
Retlonerlngakort, der Ikke
er afhentet Udleveringade·
511 Aar gen, kan førat f••• udleveret
pee Kommunekontoret Men·
dag den 6. Januar 1947.
Kommunekontoret og So·
hr gl. etelkontoret er lukket hele
~mmet, Dagen.
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Thleted Byra•d, den 10. Dec:br. 19-16,
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3 CB'ere f1·a Thy trak i tyske Uniformer for at
konzme ind til FlygtningejJitJerne.

l

Kn•l'lighollt>ns VPjo ('t' ttransngf!ligo - ~n·rllg nanr d1•l grolllPI' CB'Pre,
som fraiPrnti'I'J'CJ' med ly,<:;ko Kvinder·.
Der har i ThiSled \•a•tct adskillige
Eksl\rupJe,· i <IPTt H<•tulng, og nu hår
igt•n nogle C B'l, r·<• vmi'C't JHH.l. A f vej C!,
O\'<'ll i KubPt 1 l'll l'ldadun Gmcl, at
man tage>!' ntg til H ovr.cl<•t og Hpørgc, hvcmlnu dc•t rg('nlltg f'l' fat med
de' dansk l' .M u ml folk k n n 1 ll.i Aa r· (.\f1('r, al <'IlhV<'I' SEHt llnd

rm.n. r!(' Piger,

clrr blot skc>Jccl!' l li l y1-1kP :-::lolclaf(ll'.

rcr og hans Ød(•}æggnlsr.:spr,Jilik De
b ak i tyske SoldniPJ'Un lrouncr, som
de bavdo tJltttskcl sig hos tic {y ke

l
l

Soldater vod 1-linckomme.ndoon her
i Thy, og som KroMn paa Værkot fik
do tyske PanirHr, fHt.a do frit kundo
komme ind, naa_r de var nnnct Karup.
Ds tre " tyakc Soldateru kom vPl
igennem Porlen, og Lykken ventede
uem snart i en Barak, men saa fandt
en Mand paa at ville .sn clorr•s Soldat.~rhog - del ha,·rlc de ikke t.w.nkl
paa! De var knap saa stive i T1skcn,
da de skulde hl at r~degorc for,
hvorfor de ingen Soldaterbog haHll',
og da Sagen blev onclcrsogt til Bund~,
blev CB'eme afslorct - inden de
naacde al faa talt med deres Veninder - og anholdt
En af Kvinderne gift - og havde

Op i mod en halv Stws :Mumd har
cflPrhanndl'n stnnl•l Iil f\f!gn.sKah for
dC!rcs hd<>L flntlcl'etHlo GP.rningel' i
Ret l<>n i T h i sled. Gi fl e Mwnd har
indladt sig Jn('U 11 Aars Piger, an- 1
dro har lagr.t "clrn udkaarna'' med
ind Iil Brcn ft·a Flygt11ingel~jren for
al kunne v.Ne ,c;nmm(•n nwd hf"nde
paa et VærrlsC'. Og det r.r· kun do faa
Tilirr>lclc, d P r 01 hlr.Yrl opdaget.
en Dreng.
Til Karup paa Motorcykel.
Del var 1kke uskyh.li~e, unge PiMun havde rP~n,.t. mPcl, al 1-'l'alr.r- ger, de lre CB'ere fra Thisled vn1·
kørt ned for at træffe. En nf tie lynis(•ringml vnr rhlwt ud, cflerhaan<lcm som FlyglHtnReiC'jrc>nC' i Thy .~ke Kvinder hnr Rkrcvel til sin Vcu,
og hvatl det• s!aar i del Bt·ev, ~om
sv1ndcr ind, uwn clQt ladc1· ikke til at
va•r·e Tdfæhlrt. Tr·<' CD'c1 rn har i hv(\J"t l nu opbevaros af PoliliPt, ''iset· lytiPFald hnfl Mod til al fot·ll~rt'llr, selv iigt, at de to :\[onnn:-;km· hat· fraterniseret in<.lgaacmdc. Der ganr en V:uom dr.r·r.~ Kv1111lPr Pr' hiP\'t'l rlyll<'l fra
mc og Kn~rlighPd gl'Tuwm holo dette
JlRHI"Ictl <1g Jwlt nrrl Iil Kantp.
"Elsk:oY:shl (\\'". U n n fl'iskct .\lmdor
Jk havcll' plnnlugl Pli Sondagstur
011 _og har i sammt' Nu 11'11\lt nwd
til c) p Elskt'd • p.ta \[ol n t~·~ hl. Hvad
a t fOl•fællc, h \'t H' hil l h u n f\lskor ~111
h''tod clrl, at Y<·jJ rt ikkr• ''n r nit for
Mnnu, og at hun tkko hat• S}udcrhgt
,·p)11glll'l i ~CJJlllclg~? CB'Prllr. \'Il l' srkt1l on~rs for sin Dl'cng, ..,om ~r hos
l'P paa a l bl in• turl op ,·rtl illnalPt.
hende i Lt>j n•n .,Jl'g cl:skor kun d tg ·
,.,[en Sfllv otn 1111111 har va•n•t 013'Pt',
_ jn, san kommot• Xamet - Jeg _nl
lad Pr tiPI sig tkki• gCll" :r t komm~ md
aldrig met o lilhngfl hl mm )fnnrl. Jt'g
i LPjl'l'll 1 Ka r·up. D!•l .,., kun l t lindt
hanhl'r ''i s nat t ~l's. Knn du læs<:~
flp fna l}sk" ;o;o)dnll'l'. .som l'ndnu N'
}n·ad jeg ~krircr?
•
.
hPJ' 1 Llllllll'l i \fiu,•kOilllllllllrlo<'r l'lSnauan sinlier dl\n lille hterhglled:s·
lm· Ji g 11.
nffwt'" .1 f m·s t <' Omgang, mon dt'L'
Trak j tyske Unifor·rner.
kollllllt'l' ''li t>
nt>gns·k·'' JJl•l 'i• Ourr for lo
In" CB'Pt'l', .\rlnncl. 1\nll(l )1 n d s i' n.
;\ulon Bondcq·up Or<•gt 1' 5 (\ 11 og
NH'JI'I Mygind .J t' n s l' 11.
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HATI NERING KOR

for Jmm:~r 1\\~.:u·t~l l~l47

udd o. e" i Thisted

Tirsd~~ d('n 17. Jlcct'ml er 1946
j
R~:ll$k<llcn~ Gyl'lmn:stH,~al til
Beboere i Ej ~nnomme med
ulig~ Numn' m '11em l{J. 9-12 og
Ji~·t.~ .1. "umll m~lll'm Il. ll-17.
~Kortenl~ IWUl afh )ntcs :tf eu
Yoksen i llnsst:mdl'll, d~?r maa
medbl'ing ~ Talon et· f1·a t idlig·(\l't'
udleven~rlc Kort fot·syn.~t nwd
~a:vn OJ!' Aclt·N~s..~. Dt't' udlcvm·e~
Sukkel- og- ~morlwrt . Hrod.. og·

Kaffekm·t.
Smorrnhn t l\m·u til
Born. Tillægsk01·t t il Ht•od og
Sæbe.
For Till~gskort til Smbe :;:kal
der forinden Utllcvel'ing hent!'
indgives ny An!iugning. Skema

. kan afhentes pa11r Kommunckon·
to ret. 'fil1a,gsbrod kort 11dlcvcrps
uden fornyet Ansøgning.
Det henstilles, at I~f'lertælling
af de udleverede Kort finder
Sted straks, da mulige },ejl kun
rettes paa UdlevcdngtJstcdet. Endvidere gøres opmærl<som pnn,
at det er forbundet nl(~d Strnf-

ansvar at begære Kort udlevm·ct,
hvis Betjug<!lsenw 1m· nt cdwldo
disse ikke er til Stedt•.
Rationmingskort. der ikke nf..
hentes Udlcvcringsdagen, kan

først faas udleveret paa J(om·
munekontnret Mandag den 6. .la·
nuar 1947.

l{ommunekontor t og Social·
kontoret c1· lukket hc1e Dagen.
THISTED BYR A ' l n l•. fJ
ct>mb r 1 -f '·
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Bjerregaard.
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Rationerin gskort

l

l
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•!Hil UH l'

rlllslcd

(\ V<ll'lll)

l fiJ7 liddeJes

'l'i rsdug rh•n l i. f )L•cl'mbt•r· 1 o l li
i Hcnlsk•Jit•ns C:,nnnnBliksnl l1l
ileboere 1 Ej(!ncionunc med
ulige Numre
nwllem KJ. !J- I~ cl!,.
"'
l i g<' N u m r e
nwllem .Kl. 11-1 i.
Kol'tvnc maa :tfhentcs af !'11
V'ok~en• 1 Hu sstanden • der maa
medhrmgc ·rnton<'J' fra tidligere

udlcvcn~de Kort forsynet med
Navn og Adres.<.:;e. Der udleveres
Sukltcr- og Smøtkort, Brod- og
Kaffekort,
Smørrabatkort til
Bøm, Tillægskort W Brod og Sæ-

be.

.fi'or Tillægskoa1 til Sæbe skal
der forinden Udleveringen heraf
indgives ny Ansøgning. Skema
kan afhentes paa Kommunekontoret. Tillægsbrodkort udleveres
uden fomyet Ansøgning.
Det. henstilles, at Eftertælling
af de udleverede Kort finder Sted
.straks, da muhge Fejl kun rettes
paa Udleveringsstedet Endvidere gøres opmærksom paa, at det
et forbundet med Strafansvar at
begære Kort udleveret, hvis Betingelserne for at erholde disse
, ikke er til Stede.
Rationeringskort, der ikke afhentes Udlevetingsdag·en, kan
først fnas udleveret prut Kornmunekontot·et Mandag den 6. Januu.r 19117.
f{ommunekontoret og So-

cialkontoret er lukket hele
Dagen.
'Titistcd ByrRad, den 10. Decbr.
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Nors-Tved

ti

s til Poraaret, men saa skulde ·
det ogsaa være muligt til den Tid §SFiii
at k 1mme i Gang.
Oa~eos Dom.

Johs. Mikkelsen, Torp,
id~mt e~ i Dag ved Thisted Ret
40 Oagts fængsel tor Værnema·
geri, Salg al Grise, Hesl og Vogn Kil
1il Tyskerne. <&500 Kr. konliskerea. s tø
Carl

,

Kødrationerlogen forberedes.

i

l Handelsministeriet er man nu
i Gang med Udarbejdelaen af en 691
Kødra(ionering. men der kan nemt
. _. _ ..... • ••
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EHer endt '"Sommerferie" udføres ~
al Slags Entreprenørarbejde. ~
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VALO. ANDERSEN.
Margretevej.
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Aggerkysten endelig
færdig·.
Der vil blive foretaget en Efterkontrol til Fon'lar.et.
N n r r 1\l HtOl') lluiugrn YNI \ gg<'t'kYllll'n t llr'tHl{•hl'agl Dt: stdslt• lhtP:l'H
1 Ø:c,tell\ inc\ ha t hud l god(' \'ilknn t' for
Al'hi•Jclt>h \f<;\utnmg. n~ dPI ,,, l\ \;:kPde!-i al :;ptwngt~ l ::2 ButHlmiuPt', ~om

nu ti\hng••, mclcn 1\.)~l"ltwkuing,•n
fra Thvbot nn Kanal til l.ntlhj<'r,:t
knnclo 01 kln•r<'~ for 11\ilH•In
Spl'<t•ngning-RkommntHlot•n, PI Ifold
da.ttskc :Ma t m~r<' undl'l' LPcll•l:;<' n[
I\.\·arlPt·nt<'~ll·r O cl d <• r~ h,, 1\ c, h:n
nclfnt t PI l'tH'lttl'•lf<'ligt A l'lH'j<IP 1 SnmmN·Pns ov; EftN·•wtt 111-i Forlnh n~
rt'ji-t<'r H\1 frn Ag!!t'r ltl \alhmg, hvor
Ha\ tH'onn'<HHlnl ~kal \mtlt•t·:;u~Ps for
~ftC'I'l!HliP 1\·~kl'
Pro.it•kllll't og C:t·a•
nalPt',

Til Fornal't'\ r1l dt•n min<'l YtlllPcl''
Rtra•kning af 'l'h rkyp.t.•n hl t \'l' l'l'tt•t·
kontrol\PI't'l n•d lljrPlP al'\\ ll'l't', ~om
slrt>br.s
O\l~l'
Hnvhund1)1\,
nwn
Rpt•a•JJgnlnt~S<U bcjdPl i SnmmPr' har
væt'Pt snn grundigt, at d1•r tm'}llH' 1'1'
m a ug~ l\lnH't' l ilha-gtl.
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Drevet Kørselskontor
i Klitmøller.
Vo~m. Carl .T. M 1 k k~ 1 .~ c n Klitmollc·r ~locl i Dag ved StPrrl:llt(lll i

1ihist<'d tilt. for at han• tlrP\'rl Km·St'l~kontor i Klitmolll'r·. Han r.rk~IHl
lc, ut Omsn,tning('ll lw.r· \'lUt•l omkl'ing t. :\ 000 Kr·. linns Pgt•n Jt'ortjellt'~t•' holob s ig Iil 5 pCt. af Vognma•ndou~~s Ko rsP I ~i nd tmglt't'. Han a.rh<'.llh~d<' i Kli tmoller for ~'irmo~t
,. .\ ordmark ", o~ kom hrr·nnchw i
Kompagni med Gunnar Skovgaarcl
~ i<' J f:. t' n. th•r· \ 'R r Fcwmand hos
l 'nma0t lh•l Ylll' Niolsl.'n, dør fortn
H. c•g nska h<'l, og Mi kkt•lsr.n hn•v!l('dt',
at hanclt• hnu ng Vof.Httnmndrn~ bl~\'
.:-,l) yd l .
~[ t~kPlst•n nn•gtNl <' nl hnvP lr>vnt i
Su s o~ Du s un<l<'l' B('sa•tl:el,;cn, men
IJommc t H a~ m u R H P n oplwslo af
H(lgn:-;kabsbogNnfl en lang H.ækko
Poc.;ltat· frn. HPslnm·nlion sh('~Og.

t

Mrkkl'hH•n. :-:om vn r· lillnit for Vn' rllf'lllilg('r i, for· al h a vP solgt ll'P Svin
t Il 11\·skPr'tH' 1 Klilnw llt•J· samt for n l
b u \'f'. )1•\'01'1'1 Tf pst og Vogn fil Br.,<;;piiP)sf'sm ngll'n hl t•\' ulnml 10 Dngr s
Ji'a•u gs~l, og 1GOO K r. hlnv konfi~kl'r'l·l.
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Sæn·etten i Thisted.
Lørdag den 21. ds. skal Særretten i Thisted behandle en Værnemagersag mod Vognmand J ens
Nic. Hansen, Sjørring.
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Arrest-Inte1natet paa Faartoftvej nedlægges.
Inden alt for længe vil AITestJnternatet paa Faartoftvej i Thisted kunne nedlægge~. Der er Tid
efter anden blevet ført Fanger ti1
de forskellige Lejre rundt i Landet) ok i Dag til Morgen afgik en
Transport paa ikl\:e mindre end 10
Fanger, Jedsaget af fjre Bet..jente.
I Morgen skal der endnu et Par
Fanger af Sted, og saaledes foregaar Transporterne næsten h ver
Dag.
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Salget af Tyskerbygningen
i Helligsø.
Indenrtgsministeriet har afslaaet
det Tilbud, Holstebro Byraad h:>.r
givet paa det af Tyskerne byggede
Hus i Vorupør, idet man fandt o~n
ttlbudte Prts for Ja,·.
Derefter har et Udvalg for Holstebro B}Taad set paa Huset 1 Hellig11o for eventuelt at købe det til
Fertekoloni. l\lan fandt det velegnet, da der er Soveplads til 80-100
unge )fennesker foruden Køkken.
Spisestue m. m. og Plads til LeJrledere og "Tanter··.
Det• skal paa Lørdag forhandh..a
nærmere om KobeL
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ARBEJDERPARTI
Fredag den 13. December 1946
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Underjordisk NaziBevægelse med Martin

Bormann i Spidsen
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Hitlers Stedfortræder skal i Aar have opholdt
sig to Uger i Malmo for at give den svenske
Støtteorganisation Instrukser

D n~ eom l lev grundlagt at BormMn l l 42 havde til Opi\'&Y at over.
tor Na.ztledcre og -VldeDl!kahama:n<1
samt ø•or Kap tal t • Sll<kertetl h :..o
KJ tg r n ø kulde taa et tor 'J'>Ikl&nd
ugunøtlgt Forlob

<e H andriltor

l
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Opf at! • n
; ~r
gaaet
11 :rr a t opllultnt D n "d
et !hl: lan!!t

rr
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Bormanns Ansigt
gennemgaaet plastisk
Operation
Borm-<nn hlev ,.ed det n nte Møde
genkendt &t Bladels Kilde, men da

•a/forarbtJdrn·
50,000 Manrl,
1tn!J for Staai-

~tnrtln

J•ontr Dollars

nonnano.
MALMØ (R B)

1/arb~Jd~rn~s
\~W

sat konlr~lt

dt /Jgtltdts
l ønlorhljtl·

su 1 Btgyn.
er tkøn.smas.
rne mdenfor

- og Lnnrl1"1/ /.OIIIfllt op
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E'r

•ocluldrmokrllll•ke

Bind

»Arb<>l<'l« hnr ~hel en R..-ki<U
Opl~~nlnger,

..om J:UF
ud l"'·'· ut Mnrtln Bormomn er l Uve
<>IC arh<'Jtlo•' for en \idlforgrenet under.
jordl•k !\"ndothevwgel!!e •om OJlllrerer
on11HI l T\•kll\nd og andre curopll'loke
J.nndr, ~om t ~~ct:uncrlk.u. normnnn
ak n l aom I.Nicr n l denne Jirvll•gei•CI
orn031l<>nelln

ha\ n nflnRI Be•1111 L S\"t'rl~e l An r.

~

vil
USA
alionrn >Co.
der har Jode·
lt Program

'nde dl1111c An·
f, Stntcnø Gu·
el oplyøca o redea ,.u bil\'~
jeÅer.l

ng 1000 Med.
en Slap Unll Skrr!, Mr

eret
l blive

tillen von j ene lige Summer

l g.

Malmø

J;e\ t·nclrn~

en
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Uttlaco JUe.drt n.t give ctM'l ""·nttkft
:4tutt('or~:unl!\at1on vlft"'Ø lnfttntktlt) ..
nt1 r tnr d1~n 3 .. Aara rt'rtodf", ,.ft.tr
li\ ltl«·n Ticlen maatte aMN tnr at
'll'rt, mndeu t\1 xw~t~m~ T1lhn.-

ere
au
•

"Ertnda•

Biodel r.cnrr. at Hitlers Stedtot træder, Mat tin Bormann, ~om nu formo.
dta t opholde ~lg l Sydamerika , nr t il
Stede ved el Femmandsmode 1 ':Malm o
Notten mellem den 13 og H April 1
,\nr IInn vnr nokomrnet til Mnlmo
fra Kabenhnl·n pnn et hoiii\Dd.'lk Pna
un<lrr Navnet 1·an Kloothan eller ,.00
Klouthcn og ble\" l drn "'~n"kc Bl' l
to Uger

Nazicelle m ed Centrum
i Malmo
U< t nn:vnle lilode ble\' holdt

ho~

den

lyaltCodtc, særdeles lndflydelaearlge Dl.
rekto r x • •om koo t efter KRpit ulntlo.
nen h
fnaN ønn.'k Ind!D<l•rct Dl ·
r ktor K opgl,c• at Bindet Ilt \" 'IC
Ltder at den SVeiUikC DlUistisk c u~
m~d Centrum 1 M
• n 1mo. som Blden •let
tyokc
Nederlag har .st ' •et l l•'01111•
l l
rt•~
e IIl d
Die Nlederln&øl:'lllpp~c.

d"nne overfor Bonnann berorte IdentL
tetrn, Mmonslrerede Bonnnnn, h\·or•
led•• hans Ansigt ved en plutlok Opemllon vnr blevet gjort fyldigere og
bHdere Alligevel kunde Bladet.. Kilde
genlt~lld& Bormann pna Øjnene
En anden Tysker, der var til Stede,
••d under hele Modet udenfor Lampcna
Ly•kre<ls og med bortvendt Anli'~.
men det mærkedes paa hane Optn:edcn,
ot hnn Flod rrt hojt paa Rangøtlgm.

Arbejder med Atom·
forskning, V -Vaaben og
kosmiske Straaler
Bormnnn gav paa. :Modet en Redtgorrloc for Nlederlngsgruppec~ \"lrk..
anmhcd, der foreganr l atoralc Hemmelighed l Tyskland og Frankrig, men
la..-r l l'ydnmctlkanske Stater. Gruppens \"ldonskabl<mænd økal fCir Tiden
\"INr optag~t af Arbrjd~ med Atomronoknlng Bygning a! n) e Y- \"naben
samt Fonokning a! de kosml•ke Stru.ler

Politiet foretager
U ndersogelser
Det averuoke Politi har 1 Anledning
n r ,\t h~tet .s Artlkel beslutt~t n t forelng•• nr\'l mere Undcr8ogels•r :!IInn oply•••·. 1\1 tleu omtnltl' Dltt•ktor K. l111r
v t~ n·t l Fot h t' t· hos Polltl••t. men
nmn Ikke hnr Bevil;<'r mod hnm Snonlidig rlt•nwnh•rer Politiet, n t ltnn økulde
~v••n•k ln<I!CIIi~ret. Dt•t onnske
l olltl lntlrommcr L olt>t mlmlllte \"Cd en
tldll~;•·• c LeJlt~hed at h!\• e hntt Grund
til nt lntcrc•sctt• si!:" for Bomumn m n
tden Rl'snltat.
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"""'!"fildin;;:

nt~:•t"'lllb l-"11lfn·
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um, Rt 1\Ut.n pnn llt•t nn-vnte ntbjllllll.t ll•l•t' hnr luft ncrnrtn~r mNI
•u•.:•·n. th"r Jtlk umlt•r t.lrt ft\bl.. c
:\n, n, '"• • llonn''""" l'ns lnct ll&a.

220,000 Skattesnyder;
Skal betale over en Milliard i Boder
og Efterbetaling
KATTEMY!'l>lliHH>El{:\1
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200 tyske Nazister
smuglet ud fra Sverige
via Danmark
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Medlemmer af Landsforeningen har været Tyskerne behjælpelige paa Flugten gennem
Danmark
STOCKHOLM

A

CA~~oe

FSLOHI!\"GERNE

Preøa l
om Nn·

rist-Aktinteten 1 Ska.ane
fort~æ tter i de ~;venskc Blade.
» •.UiontidninR"enc fortæller saaJedes i Tekst og Billeder, hvorledes 200 Nazisler er blevet
smuglet ud ni s, erlge med okonomi"lk Bisland af den tyskfodtc
Malmo-Direktor K., der sidc;t er
Bat 1 Forbindelse med Martin
Bormanns Forsvinden.

Med danske Fiskerbaade
Svenake Otttcerer '-et tes ogsaa l
Forbindelse med denne hemmelige Organ~atlon, der ogsaa hjælper Tyske·
re Ud at Intemerlngslcjrene. O"ertar.
teo til Danmark ko..'lter l Reglen 300
tU ~00 Kr, og som oftest har det \æret
danske Fiskerbaade, der har ladet sig
hyre Ul Formanlet hedder det 1 Ar.
' skal ogsaa være
tiklen Udsmuglingen
altet med Færgen Helølngborg-H ellingor, hvor Tyskerne enten har været
gemt l BUer eller er r~jst paa falske
Pas
>AftonUdnlngen< tortæller videre,
hvorledes nogle Tyskere l el specielt
Tilfælde sejlede tæt Ind under den danake Kyst ved Snekkersten, H er gled de
ned l Vandet og svømmede Uort Badedragt Ind Ul Kysten. hvor der var Hav_
ne!est Tyskerne blandede sig mod Befolkningen og torsvandt
Om den ,-ld!•re Færd genn<·m Dnn·
ntllrk oplyNer det s"enske Blad, at
her har Nn.zl!lt.emc l nogle T!Uæll.le

KLODEN RUNDT
.Paris' f"rste y1111crnør efter Dwrttelstu,
Qentral r'Oit Shilpuagel. er blct•tl nrrcsterc•t
i :Ty~lmtd af dt frau5lu ;\lyndtgbcdtr Den
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Let Passage over den
d ansk-tyske Grænse

~

Fra l111Amu,;llng~ ~;cnnl'rn JMomaru.
TJakerne t nlerwe.~r vg Naucke - d&

,a

vt

to møjmrend - fologrn.ferooe <)ITibOTd
p~n Storehællsfrerg•·n Sllmm,.n m~l

Pa.ssagen f:t nnem det dalUlke Gram.
l!eomraade l Sonderjylland 11ynes ot
vroro gnnct n~mt tor alg De dieede O<J • -- - - - - - - - - - -- - - -skonlge Egne byder poa rige Muligheder for skjult o t passere Grænaen,
bedder det, men skete det nt de donske Vngtpo!lter opdngl'dc Flygtningene,
meddelte de blot, nt de var 11ogt. op til
Danmark fra Tyskland for at t aa noget Mad hvoretter Grænsemyndighederne 01~gnnende sorgede for at f<ll1
Tyskerne sendt >tUbngcc Ul Tysklnnd
med piUSsende Eskorte

pi
Jf

A mbas sadø
f orlade ]

Det kan være rigtigt,
siger dansk Politimand
KØBENHAVN (R.B.)
Politikommissær K a Il e s o e, PolL
tlets Fremmedafdellng, oplyser l Forbindelse med de svenske A\ lscrs ArUkler om Smuglingerne gennem Dan.
mark af Nazityskere som skal være
flygtet fra de svenske Internerings.
lejre for at !tomme videre til Sydame.
rilm, at han Ikke vil se bort fra. Muligheden for, at disse hemmelige Trans.
porter har fundet Sted
- Dot sker Ikke hver Dng, men l
hvert Fald meget hyppigt, at vl tager
en eller anden, der for!loger at komme
Ind t Danmark bande fra Sverige og
Tyskland og særlig fra Finland og Po.
len. siger Politikommissæren bl. a ..
llge!lom vi ogsaa er ude tor Folk, der
vil fra Danmark til et eller andet Udland
Med Hensyn Ul ot snige sig over
den dansk-tysko Grronse er dette vel
heller Ikke umuUgt, selv om GrælUIC..
gendarmerlet har hc.qat Grronsen mr..
get trot. Englænderne har pnn den tyske Side ladet lysk Politi - under engelsk Kontrol ganske vist - overtage
Bevogtnlngen, og der kan dn muligvis
findes en eller anden mindre demokratisk tysk Pollllmnnd, der gerne \U
hjrolpe en Nnzlst.

-
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Hvis Franco ikke ga(J
raadel træffe "passet
NEW YORK (Assoc Presr l

e Forenede Nationers Plenarforsamling vedtog paa et
Mode i Nat at anbefale alle :\led-

D

Iemsstater at hjemkalde deres
Ambassadører og l\linistre i Madrid med øjeblikkelig Virkning.
Resolutionen, der blev ,·edtaget
m ed M Stemmer mod 6 bem;tWcde>~
'
det desuden til Slkl<erbedsrnadct
ut
•
det l Tiltælde af, nt Franco.Re~rerln.
gen bliYer ved !\fng1cn, ~kal trrelfe
:.>pR!lflencle Forboldsregler med BenbUlt
paa en Ændrtog l dcl1e Forhold«.
End\'idero sknl den spnn..ke Rc~e
rlng udelulr.l<es frn nlle Jnlcrnntlonale
Orgnner, der hnr Forblndcl~e me-d de
Forenede :Sationer.
Xoj-St~mmerno ble\' nf);"h·et af Ar.
gcnUna, Co•l:trica, den domlnlknn,ko
Republik Equador, El Snh·ndor o,.
Peru, mt•nø bl. n. Canndn, Bollnncl,
T~·rkkt og S~dafrlkn n1boldt tolg hu nt
stemme.
I

.

.

l kke vidtgaaende nok,
siger GJ·omyko
Forud for Vedtagelsen glk 7 Tlmcu
heftig Dcbnt Den russiske Dcle~erede

uvur ue 01ev mutagt.
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Wrigth, Thomsen
& Kier
--

De
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!str akt

tea

End v
ærere.
at d
Der
er
ikke
fundet
Grundlag
i jo r t h,
ansv/
for
Tiltale
~ den
hVIS
K ø b e n h a v o. Ju stitsministerlet dtsse
iberg·
Ra
rngby, meddeler, at der efter Begæring
dræbt fra Politiet er foretaget en Under· er 1
af
Bntreprenerflrmaet gen
1borg- søgeise
Wrigtb, Thomsen & Klers Por- paa
bold under Besættelsen, og efter dag
~olor
er, og at alle VIr k somhedcos Porhold er
ørt at oplyst, er der ikke fundet Grund· Dat
TI
up hu• lag for nogen Tiltale. Justltsmlnldem steriet har tlltraadt en lodstilllog *'
d om fra Rigsadvokaten om, at der Ikke
aer ud foretages videre mod Pirmaef.
Sagen vll tevrlgt ou af RiR•·
· med
Herre· advokaten blive oversendt til Re· Kl.
Laat- vistonsudvalget for tyske Betalln· Op f
ger til endelig Regulering af de 040

cl:

.

Beleb, som Plrmaet
t Henhold til
.

E

de gældende Bestemmeleer vil
have at tilbagebetale, og hvoraf
en væsentlig Andel iøvrlgt alle· 1
rede er berigtiget.
. . . --- - -- - --- . -- --. -- ------:rede -- ----·· ...
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Thisted Missionshus.

Ikke mere at se
i Hansted Fort.
To af Kanonerne er demonterede
de andre to fyldt med Ammunition'
Siden 'PyskN'll<'S Ka.lHlululion rt:
rlol' gaart rn Stmm af Turi~tm· til
Hnn~lcd. lil del stm·ste F<Y>stniug~au
lmg J Danmark, ~ordPns Gihraltar.
men nu m· der ikkr nwgll at se derude mere.
Fcnc;t hli"V de minrhe nattcl'iC't' og
Kanoner tag(ll twd, og nu c1· der 1kk1~
sna megel lJlbagP af rh• ftrc Ka~mpe
kanoner, som var 'den slol'c Attraktion. :Maskinmester M o Il r 1·. som
h1 drr Demo n t Clri ugsa r hf'Jdet. ud tall? l',
at to af de store Kauou(lr· er delvis

demonterede, idet K!·aflstnlionNnc m.
m. er taget ud og fort Iil Drpøl i
Aalborg, og Demonleringsa.l'bPjdet
for.tsælt~s, indtil kun do store DeJ1' og
Løbene staar tilbage. Om dPnnr Rest
af · l{anonerue skal hlivr. staaPnde,

tra.•ff<'r ForS\'8 r·skommissionc•n Afgor~lse om~ men man knn ikke vente
nogen BPs]utning lagflt for til SomJnl!r.

J)c lo s ids lo af dt• slorfl Kanonstillinger Pt' fyldt mNI .\mmumtion i
all P Mandskahsr·um og IJ<>pott·:· .AI~
mnnilionen sOI·tet·<•r nndt>t' Soarhllet iC't. og kommor m<Htsk'\ IkkP b~l't
dP forslr Par 1\faan,•cl<'l' J)rt dr~•JPl'
•
Dl \0 :-> C' m Cii a !IH,,., •• Til di SSl'
BIS{ U
,,
• ·kk C'
KanollSiillingors lndn• kan clPI l
gt\'~S Adgang.

•
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40 Dages Fængsel for
Værnemageri.
Havde endvidene solgt tre Svin,
en Hest og en Yogn til Ty~kerne.
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Særretten 1 Thisted med Dommer Asger Rasmussen som netsfonnand behandlede i Gaar Formi'd<l ags Sagen mod Carl Johs.
Mikkelsen (Falk), der nu bor ved
Aurung, men ellers er hJemmelwrende i Klitmoller. lian var først
og fremmest tiltalt for Værnemageri ved i ;Diden fra December
1943 til April 1944 at have \'æret
Korselsfordeler
for
Firmaet
"Nordmark" og for fra denne
Tid iil i .Juni samme Aa1 ai have
været i Kompagniskab med Gun nar Skovgaru·d Sørensen om Kørselskontorer i Klitmøller og Stengjerg. Han nægtede sig skyldig
i dette Tiltalepunkt, men erkendte, ai han 1 Efteraaret 1943 havde solgt tre Svin til Tyskerne.
samt at han 1 1945 havde solgt
en IIesi og en. Vogn til dem.
Ved Dommen .fik Mikkelsen 40
Dages Fængsel samt fik et Relob
paa 4600 Kr. konfiskeret. lian
erklærede sig tilfreds med Dommen. Han blev dømt efter all~
tre Tiltalepunktel'.

h\'

l~

Be
hol}.
Sø
ov
Sl\

-ve
T

19

ll

T
e
ti
e
p

u
Il

,,",. ..

---

THI§ TIE D

BYOGlEGN

P.rnrl NI ltr•
m•llcr Svrno

og l K, ~~~
1 K, Carl (,
l K, Ht'nry
A~.

J.

O vcrg
Korrunis Uo

l uspc ktar J c
Gu s IJII /.
HYortod•• bil-r VeJret 1'
henhørle u n der fte v lølonøl u v ene b k Juldllor
Metoorolo~rlak lutlltut moddeler r
og In dlilllede III pu re Prlll nd elsc Julens Ot •
Ud1f,111 111 ovrrvelende frhlr, PIID ad·
Ht'nry Nlc!lsen erklærede , øl
udlo et1llt1 l
.. Ile Steder Jelvla aHv •yduatlfl( Ku · han ønøk~de Betænknlngølld m .
Kroner
ting med nPil( t tiltagende Fro l!, In,!~ en tf. 1. Appelsporaemoelet

eller kun lid t Sne.
t'ærdaelalyg ter no
alukk~ 8"31

Seødb)e rg.
'"'"""' 16 ,11, og Vlntorwo Jr l Komm e?
1 denne U11c ar lafdet 11 11 <l,ll mm
hør a lho
Re l( n l Thlated , Norm1lcn for Ueccm·
- Mød
brr er 7-', og hidtil er lildet IIII 27 mm. fu berkulot
Ujltm• lavtlil le Temperalur, m lnua l Lø nde l. ttl
FæørseJ o 50,000 C1rad, m ..Jtø eldtle Nat, og den hej., te, mall &k e

Hurup-Vognmand dømt
60 Dares
Kr. koøflskerct.

r

h vrr IO K

5 Gr., m..llø On•d•K·

sio n 25 K

Vognmand Henry N 1 t 1 s e n, Selvbryllup
Sør
Hurup, blev ved Særrelltn 1 Ve·
kan Ontdeg d . 18. d1. fejru al tkole III:
liervig 1 Oaar fdøml 60 DøReli Pladalorrna.nd paa Thiated Gu· S kolens
.
værk Marlin N1ela~: 11 og Hustru, Pllrnn l t e~
Pængeel for Værnemag er~, og Nørregade 51 , Thiared.
vel ø Id æ li
detuden konflekeredes 50.000 Kr.
- All
rll Pordel for Slatskauen. Dommer Fodbold•plllerne Yll bldr•øe
endvider~
J o b a o s e n, Tblsled, beklædte
til Julovelgeronheden.
100 Kr l
-Bor
Dommtrsedel med Odr. Bdv. Atter l Aar øn•kcr Fodboldepllierne
C 1e m m e n 1 • n Lyngs og Od r l Thisled al medvirke i det atore Ar- bjeq~ Ofl
,
'
bejde, der; ~tøree lorud for Julen, for al hver 50
And. Y ø e, Koldby, som Med- aube lidt Glæde 1 de Hjem, hvor der
-Del
domsmænd. Pollllmesler H e r· lidder en enllr; Mor med en Del Børn' Brandhar
l l n g medie for Anklsgemyodlg- eller hvor faderen enten er pt.get af nye Van
- Mø
beden, og Lrs. L 1 n d, Hurup, Sygdom eller h•r m11ttet undvære det
aom Porsv1rer.
Arbejde, der 1kulde allalle ham Valull Rennem
H
NI 1
d Ul IIl og 1lne. Særlig l Julen gør det g aard en
enry
e sen var sal u n er jo Forældre ondt at 1e B emene manale
r
Tlllale for Kørsel til Pordel for nogeL
1945-4
Værnemaglen J Beøællelsesaarene. Der finder paa Stadfon Kl. 13 ooale Det u'
J J940 bavde ban for Bolreprener raske emu Kampe Sted mellem forakel- 82,596 '
m. m . 3
Holger Krogb udført Kørsel pli tip Hold. Entreen er lrlvllUg,
bitalter
Aalborg Flyveplads for el Ikke
Sialu kt
opgivet Beløb, og J Aareoe der- Fjerkræ-Køsringsskuet ter 02
efler kerle han lor Pirmael Jen·
Præmier Ul de bedste Dyr. 12,561 ,
1eø 4 Krogb, Thlsled, for 101,860
Folkelo
Kr., lor Ingenfør Tbeul for 187,343
Den alore fjerkræudstill ing i Porenir
Kr., for Hoffmann et Sønner for Landmandahotellets Stalde i Thi· 12,208,
86,545 Kr. og dir!kle for Besel- aled havde i Oaar godl Besøg. væsen
leisesmaglen for 46,218 Kr.
Det var væeenlligl specielt interea· 7924,
holdoil
Henry Nielsen forklarede, al han aerede fjerkræavlere, der aluderede Pormu
havde værer Vognmand f Hurup de ~ode Dyr. Dommerne havde Gæld
liden 1928, og al ban ved Krigens fravil m ed Kaaringen, og først ud
J Pc
Udbrud bavde lo Lastbiler. Under paa Aftenen var Li111terne færdig drøfte{
Beaellelien kørre ban bøJsl med Dereller log foreningens Besly: restan1
lre Biler. l April 1940 forsvandr
ud gø~
deø danske Kørsel paa Orund af relae fat paa al uddele Præmierne Kr. 1
Beozfømaogelen, men da Vogn· paa Grundlag af Tallene, og Ud mente
mand Harry Dabl fortalte bam, at delingen vnr flillrsl færdig ved 23· logdeJ
der var ook af Kørsel l Aalborg, Tiden.
.
tog baø derlfl, efter al Dabl bavde
.
Jule-t
akaffel bam Køraer og 1 Aarene
for at opnaa Ærespræm1e kræ
derefter lkfflede b~n mellem de ves mindst 267 Point for tre Dyr l Mc
opgivne Pfrmaer, Idet ban dog (l Høne og 2 Han.er eller 2 Hø· mæas
aldrig tog lnltfallvet, men sagde n~r og l Hane). Til Kaarinj;!apræ· sled ~
Ja, nur han fik Tilbud om Kør- mJe kræves 90 Point for Høner, Det
leJ. l 1944 gik ban over lfl at ~9 for Haner. for Duerne kræves Grund
kere direkte for Tyskerne. Han III Ærespræmi~ mandal. 180 pr. og n~
turde Ikke give Afalag, forklarede Par og hl Kaarrngapræmte mindat dækkl
Ind fq
baø, da Tyskerne truede med at 172 pr. Par.
bealaglægge baøa Biler, og derfor
følgende fik Præmier:
gea ~
1 A
k•rte ban, Indtil Advartierne l den
BTIUIØ llllJienele • p Peder e
engelske Radio flt bam III at bolde Ulaled, l Kaarings~r jeoa Jen:e~' Atrr4
~P· H10 havde udført en Del dansk f'!•rrio2, l K. Chr. Pe.deraen, Svan~
le •ner samlldfg med Værnemagts- kjær, l Ærespr. og 2 K Henrik
pertlen, og paa Porenledning af Chriatenat:n, Hasalng 1
Ca 1
B~~~v~reref . bekræflede forbenv. Nielsen, Hønsenet ' Skole~anR!
ga oreo neauddeler
Salmon Thiated 1 Æ og 2 •K M . '
8
A:~Je e n oe Mejeribeslyrer laraen,' Thisled, 1 K. '
annua
e a l e r g a a r d Hurup
Gø/ø IItzi!«
aom VIdner, at tiltalte ~Uld va; Thilied
Æ'IUirø: Marinua Larsen,
1
rede til at udføre Kørael.
• •
og l K.

Æ

"y'

Polllfmealeren krævede 0
Hllitk_ lltllienøTø: Hana Thom·
efter AoklageskrUiel, hvori ~= ten, ThJs~ed, l Æ og l K, lngv
::,ev krævet en Tillægsbøde paa Hø;rn,Sk andrup, l Æ, Marlin
~r. og Konfllkatlon af ruv j'eJli ~v•i•tÆd, l K, J Puu.le·
•
nr.
'
n ø,
og 2 K, Lan
0
Porsvareren menle at S a
ommerby, Pr øslrup, l Æ
•-;;;;;;;;::;====-_.:...'._..::.._:~R~en Kl Sorte Mmort a: c arl Sum·!len
attdrupV, l Æ Ofl 2 K, j. Over:
JlllHr , lllt:'r~tl t" \', J K.
Ba"t'lleVØJdør: Hen r i k Svt• rtdsen
Bralb
trg, 1 Æ .
•
---~---~~.~.e
.s. ••••
: P. forvoldsen
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Rationeringskort
for j1111 U.u Kvørtltl 1947 uddcl .. ø i
Thisled

Tirsdag d.l7. Decebr.1946

S nd

r Rea ls kolena Gymnavti k sal til B,..
boere t Eiend J rnm e m ed

Stt

ulige Numre mellem Kl. 9- 12 Ort
IIKe Numre mellem Kl 14- 17.

II I

Korl ene maa alht: n tl ll a l en
V kscn i Huø'llu nd t: 1, de r rn;1a

medbnnge Talon er fra tidlige re
udlevt rede Kort forsynet mod
N•vn og Adresse. Der ud
levere ~

Sukker cg Srnørkorl, Brød -

mec

S mørr •9il tkod til
Børn Tillæ~ E< k o rt 111 B•ød "f' Sa•be
For Tållægskort til S•be
blev skal der loriodl·n Udi· veri ng htra l

NEJ
u•

o~

org,

Kalft·kort.

Al
ma

Indgive• ny An•øgnlng. S kealhenh:s :•aa K om mune·
kontoret. TillægEo brødkort ud leve
' es ude n fornyet Anøøgmog.
ma

en

k an

d e udltven~ de Kor1 linder S• ed
straks, da mulirze Fejl kun ret·

al begære Kor t u ulev t:rd,
hvis Bellngelserne lor al erholde
er let d1sse ikke er hl Sted e.
ansvur

der-

Illet
Por-

etter
d er
JOd·

ko t

Dea 11enslilles, al Eftert ælling al

tes pa• Udleverlngsatedet.
Endvidere gøres o pmærk so m paa,
al det er for bu ndet m e' S•ro f-

ring

l I II

Id t
Der E

ll f

tr

d(

d!

spor r
Sæt~

Bog

ved
Rationeringskort, der Ikke
er afhe11tet Udleveringsd•·
gen, kan fe rat
udleveret
paa Kommunekontoret Man•
dag den 6. Janu•r 1847.
Vi
Kommunekontoret og So·
cfalkontoret er lukket hele i kom
Dagen.
vægtiJ

f•••

Thløted Byraad, den 10. Decbr. 1946. kg o~
Fra
BJERREGAARD.
Iling 6101
og df
Ikke
...

otnl·

•

'X.. .•.

·~--,....

Klubatten

-

.

Intet Grundia for Sigtelse mod

orup- ognmand idømt 60 Dages Fængsel
Havde en Omsætning paa ca. en halv Mi11. 1\r. ' 'cd Yærnemagtskorsel.
o h a n ~ ~' n . S.t>r t <'l t
\' ~,,,,., ig- Jll(l(l lidt·. Ed\', C 1 c m111 l' n}; t' n. f.) ngs, ~~~ ..-\ndt•t·~ Y d t',

nomnw1 .J

han~

h.un <h 1 l1l, cl l hnn Hth•l'
l'll t•r:-; hil'\ konft~kL•t'l't Tt \lallt• s' d tt•tl l• l'<l·l \to t't'S ilr!rgs( l ·t1 h m nok kunKo ldb'. som ~letldum~ma•nd bl•hand- dP ~('. h.t n IH\\ dl• h.Hu d j g r ll'k(ll
h'Ut' i Gaar Eftt•rmidtlng ~agt•n mod
acl. HH:'ll hun 1111 d(' ikk<' t~t' m•J hl
Yo~nmantl HPIII'\ l\ 1 l' l~ l' n. llul'up.
T \'.:-kc•lll«'. dl'l' trHt•tlP nwcl al ht>:-;lal-{(lt'l \ar LJI!ult t•ftt•L' Vtl'l'lll'lllagt•tlo\'
l:Pggl• HJIPI'Ill', "' llk\'l dl' Hl\ l i~l J!J(I Ii\r ~
..
cll' :sPHPil' l:fti'J' nuJ.! •n l• orh uHlling
hlC'\' NL'ltufo l'lJt'IH' ll•n unsat t t l 'lO,OOO
..\f \nkhtg-P:--krtfll'l ft·emgtk clrt, at
llcnn• .NiPIM•n i lH•W hmd~· hafL l\ l'.
Pa.t FoJallh•tlntn" .. r 1\,rs,nrPrPn ,
]\ot~t·l paa .\alhorg Fl" l'plad
for
La·s. \tuh·. L i n d. fuakl11cdl' fl '·l del 1kl.c fa l"'laaPl Hrloh. og 1 \ atrne
dt•lPr Sa lmnn ~ o 1 " 11 1 n og ~~ l'Jl l idrtl"fiN' haHlf' h.tn l\or:-t•l for tiC'n~rn
og K l'og-h. Tlu::-lt•cl . fo1· tOI.iltJO 1\ ,.. , hr"t, r••t· \ k~<'l \ P s l (' l' g Ll •l l' d som
Yu:hl(lr. at Ttlt dl l' d tul h<iHh pa <'l
flll' Fil mal't TIH•ut 1 i,B'I:l .K 1., f m
Huffmann & ~nnnrt· :-.6.:-,~5 Kr. og l' in dan . . kt• l\ m ,..,t 1, O:-- \ • mnaml
Hm· 1·, Dahl. l h ulhJPI J!, forklu'{:ll<'. at
dirl'kh\ fur T\:-okNllP r{)!' 4(),:21 Kt.
clPl \ar h.un. !o.lllll' .\(nillH'tOh;nde
i K 1igPll:" sid h• .\a 1. Dl'l' kJ', l'\ ('d C's
gjort Tilla ltP OjHlM'l k om. p·t.l. al d N'
••n Ti!l.l~g:--umlc paa flOJ)OO K r og
Yat nwgPn Ko t !o.('} al fa l t . \ tlh .rg
100.00 l K 1. l\ o n fi k<'ll'l • om u hH hg
V o l i l l m <' l P l r n kr. n nh• Dom
FortJc n<•:-lr.
Pfll'l' Anklu!-wskl'iflPt. lll PU<'lls li' o t'Ht'nt') ~h\1~('11 forklaJ'<'dP, al ha.n
~\' a l C' l' l' n pn l totl purt' l'rtfmdrlha.ul(' \iPl'l'l Vognmand i Hm·np · l - SP. idc•l han rLlltdl at ~ ~g.l'll l Pil~·\~~
y r·lu K 1 ig'('ns BPI!' n<h•ht>
hnrlr hJl'lllllH' uudet H<>' a~wns\~ l' n
d('Il 1()•>:-.
• •
~
h a' cl P h nn 2 I ., s l hi h• 1'. <'g und"' l •·} lnJl11fli'H iod pl.l ~ (li) l l.\.g:~ }• i\'llg·~
~a'lll•l Pil nn!oo;kafft tlt> ha u knn N'll Hal
l
-o Of O h' hh-\ knnh~k•'rPl t ..
· • , 1 \Jll al Hl't-0 holdt den danske :;;1;· ' ol ql .fl "l l k l •n ]l('... ud --n ...kal
• Ol ( ('
Ol .. '
{l k l
ln(lll.
.
. ~
l lC'l'
•
~
m ns 1
]{OJ'Pl op nwn h.m fik at 'H C'. n ( .
11 ('Il l \ ~i p) M'll l ll'lr\ l (' \ l
..,
' l' h.llr el al f,ut i \alhorJ!. og l
ningl'l' ht•a·nn h• t l ~ll) h r fol l o t s\ ,t• Ilt l ttlb l l ..... H •ltuknmgs\att'll d 'l' ftl'l kiftPtlP han fiR ~ll'l
J (•J'(•tl('
•
llllatd•tafclcnP'nlPI•lllnl 111 • H l. l'Hllht l \l l l
1
t 1ll
•
· 1 t • \ u·
. nultil hnn i h.ttJ!t>ll:s
:-H~ t • ~
~~~~~ tJl at km t• diu•kll• fol' T) skerm•,
fo;Olll

.aa"'·

r K\ rtal 1947

11ddeles i Thisted

17. ~ber 1946
Gymnastiksal til
Beboere 1 Ejendo'nttne med
wlige Otte
Kl. 9 12 og
lige Numre melleM Kl. 14 17.
K-o11ele maa afhentes af en
V ksen i Husstanden, der maa
medbringe Taloner fra tl.<tU
udle' ered.e Kort forsynet
Na\'u og Adresse. Der u<Ueve
Sukke.r- og Smørkort Bl"ØdKøffekori;
Smørrabatkort "....
Børn, Tillægskort til Bmd og

sæbe.
For

til Sæbe skal
dB fonuden Udlevering heraf
Didgives ny

kån

afhentes paa ..__

Slt€!Da

'Til!ægsbrødkort
uden ~ uzyet .c11:
Det henstilles, at Efter æD
af de udlevt:reae Kørt tid
Stål stlakS, tlå
Pejl

'' • " 111 111(11

rin-

,

J

Oll)

d r·t

'!d l

Ingen Tiltale mod
right, Thomsen og ier!

1do>

1d.

Fe

-·- ----

'
Anklagt.·myndighedt•n findet· i){kt•, at der haa· v;eret •rnle om
O vt••·trædehw Hf ~traffeluvstilla'g !'Ile r Vaom(•mag(•t•lov. nt•t•
Rkal dog .qlu• JUh·rlu.~talinJ~ gennf·m lt(•vis ions udvnlgt•t.

l ,.

al

an
·na

har·
~"lt 1 J', c·rU~1· at l 1'il•maPt Rt•lv havciP
f:J·t·mMat H<:ga•ri ng hr• r om, af Politi og Auldagmnyndighed \'H'J'l•t
iva:rksat P li UndPrsogc•hw af' fi'll'Iftar•t W.rigli l, 'J'Iwm~Wll & KiPl'S
Fo1'hold U lld<~J· Hesa·lfA•Ist•ll, JMLt~l'
den saalc!dc~s stt•d fu ruiJHl Uwlf'I'Hug-f'lflH, hvorundc•J' d<'J' e1· skaffPt
Oplytmhlg IJJ II nll(• Vil'I<BIJmh<·dnm;
Forhold, er .Justitamiuisl odel i
0Vf)J'P.J18SlPtrtnll'lfir' n!Prl IUgHadVt)l<atfllJ af d (lJJ ( Jpl'ntt,•lst•, nt drr
ikl<c• c·l' C l'I II JCliag J (J t' II1Jg't 1Jl Sig".
t«•hw mod J•,inn;wt !'!lll't' dlltR Jnclc·~mveJ'f' f'tH' Ovr• J l t·u•dPIIW nf
Straf fpJ I)vsti iJH•gPi ;ti' l · ,JIIlli
1!M ri r•IIHJ' d••u A/lltiCHidlr• Vll• J'I' 11 "

magt'l'lov

9.
1-

ede-

at

'

l

af

l~

2H. A ugust l !ltHi,

lmu
, iJ.Y.

hvol'f<Jl' .luslilsulinistt•rh•t i 1)Hg
hal' til l t·aa d t. t• ll lndHtilli11g· f1n
ri
1
Ir gsadvolmten om1 uL dl'l' il k • Ilt P
Vil VH' I 'fl Vid l'l"l' at fu t PlHgt• j ~·1- l l-f'' 1 )
, IH11
gen fra A tlirlltgPill.YHdig.lwdcmR Dy
Sidl',
!-i1ll
Sag-PH vil iovt·igL 1111 ni ltig ncl 1 h'
·
·
Dag
volmlPn bllvn
oVPt 'i'll' lt 1'1
1 l'\.f'VI1wm
Ri<lltt;udvalgt•L fot' t ysl<f' Hrlnlin
Ong
g'Pl' til (lndl'lig l{pguleriug uf dP nt
H1~loiJ, Kom J.'iJ mH•'L i l [(lHhold til l t ti
de· g-ældende Ht•Htrnllnf•IR('l' vil h,_ d"
Vt' at t illmgeh"tnlt>, og hvot•nf n vnt•
)\(IIli
v:PSil1111ig Andf'l invt igt nllrt Pt\fl

t

l S J\r ivelso af 12. ,Juni HM/i

>.

l

'

K u h c• 11 lt a v u, fi'J'«>dag. .1ul st i t RmmiHU:•J'i«!t m Nlch·ll'l' }1'reclug:
1 I lienilttid til .J w-)ti t..tuniniKtcl'i,•l~

. ,. j '

l

l
l

IIf' Il

~\Il

1

l

Gunnar Larsen
fik 10 Mdr,s
Fængsel.

cl t· n
Il~~

l
l

l

o l

uf
l il

k et

Hurup..Vognmand dømt for
Værnemagerl.

lg
rlt
IIII

4ll

o

i

, at
Illi,

ld1•
Id
Alt
ke rr
'or

t!

t.l l.
d t• r

gen
l'øg

om
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('

den
tel·
p na

kt:l i

Idømt 60 Daaø Fænpel ol' lllc
50,000 Kr lwnfløkeret.
Vognm11nd lfunry Nlelaen, Hu
r'UJ•, blev ved Swrrettcn l Veøt.er
v rg l Gn1u· E lt.ermlddøga idømt 60
lløgeø Fængael for Vll'rnemngc ri
og deauden konfløkeredu r.n,ooo
l::nk 1
Kr. trl Fordt•l forStat kaøøen. IJom
&nderuJ
med .Johanrwn beklædte Uomm• r- Hun er
sædet mt•d Gl.lr. F4dv. Clemmen en, ru11 Hol
'·YllfCII, og A nderø Yde, Kold by, om med Jen
Medd1•mømænd Polltrme ler Her
11arrc;t
liug mødte for Anklagemyndll(lll'
nyttede;
d"n, og Lr11. ArHir L1111l, Hurup, nfhænde
r<om F'or11V11ret.
wr hlev
Polillmel!lt•ren OJllll•&le Arrklnge
log Oph
r;k ri!tet, hvur·o·ft~r Ilt u ry Niel en hOB en
Vlll'
lliiL uud~>r· 'rlltult for Vo m c
nmgt•r·luv 2 for K~tr·øel u l J• orde l
A tt
for· Vu'lllf'rnUJ{it•n 1 Ho øæli.A l11e
'l'o rød
:wn:uc•, l 1!1411 havclo huu for b:l
AfH• u h o
l r!!pi'Nlfll llolgt•r Kruuh u!lfu• t llngl!hU
Kor·twl 1111n Anibone J• lyv• trl.ul f, 1 JlUllkCr,
1'1. lkkt• opl{iV<•t l!clnb, og l Aurtnl!
tentnll
dt•rt
knrlt hun fOl' F Jrrnuct H.rj 't e
.l!'frst:n ov. K1·'•11'lr, 'fhrstud, for fin døte
IUI,alill Kr·., for lnl(enrM 'Ih ut
t ngdo
ior 187,:\.J:~ Kr. for Hoffmnr111 &
Rnmwr for 8G,51u l(r og dir• k
for H~>s:l'lt.elllf' mavt• n for 4G,2JK
Kr.
Tiltnit t• forklnn•dP, ut hun hu~ rl•
\:l'l'el Vovnmnnll 1 Hurup
ide
Hl~, og u t han Vl'd Krrv.< n l tibrud hnvdr• 2 L t tbiler. l'nd• r ll
hvor
sæltel. en korte hun hoJ t m~t.l
Stede.
Biler I AJiril 19?0 forriVundt t.l~n
tlunske Koret·! Jllln Grund uf B nzinmauw: len, m< n d.. Vognm.u c
Hnrr.Jo llahl fort.tlte hnm, nl dør
Der
\'Hl' nok nf l\nr el 1 A rlborg, ttw
ul de
hun oiPI'lll, t>ftt r Ul Dnhl hnHI 1
l t rfor
skaffd hnm Kor <•1, og 1 A.u·t•ne
• r f ti
tlt•n•fl• r t~kiftccle lwrr mcllt m .\t• :<olgt
opJ.tiVtll' l•'irmaOI', Hiet Jr:ru dog ul
t~ tie I
dl'ig tog lnlliuth• t nwn snrde ja
d••r 1
nn:u· lutn frk 'l'ilhud mn Knr ti. l
1~14 t g1k hnu 11\l'l' t1l ~tt. k<ll'( ~~
l'<'klL• ror Tyt:l<tlll(' IIIIII IUidt lk·
Grlr
k t! ~i v•• A ftil:tf!, for klan de hun, •Il
h.u· F.
'l'ysk•·nll' 11 u ede m<'ll nt b1 Ingi r·
Af Ul
l{C hnns Biler, o~· drr'for knrtl h·u
og G
indtrl Aolvnr ll•rnr r den l'JH'd k•
, l rh
Radio fil• hum trl nl holdt OJI
Il
\
lll'lll) Nrd 111 torklnrult, .tt h 1
hll\de udfort t'll lid d n k Km ,l
ønrntult~ mNI \ :uncm.l~l k l
holdt
og p.m FornnlrdlllOI-l f f 1 1 ' ,,
rt•n bt kr. ft• d~ fh\ Brug for IIIlii
ud dl l •J S.tlmon R" r l " t n
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\k 'l \
t

n....

III •
J t:
e f·
rug.

•

"lfi.
J eung
IR IIl

der

()l'g,

ll<>r
VP·
real
Jn..•r

lan o
puh!-

t~ kul-

.Il',

•:rltk••
vi r,-

en n•
Klok·
korr

r cl.

III U
l))'

Il

r'j('r
Il' ' .•

hunli
bl

~

ful <l

[ "11

m '·'·'
l

,u,"'

l

l\0•1

rndPn

~ol

r d. llurup, om \ rdnlr.
'ftltnlh tit id\ t r rt do Ir l l Utlf••
Kur 1•l
\ optmnlltl Bur~ Ll dl l tot k l
l• dt
Olll Vulnl. ni clrt l u k• Il
t~r,t \III' hmn
om h l\ til
Nrd I'Tt !\h•tldclt l ' orn. \l rh l \

\en l•
n 111 ru

t

m n

'''l

t l

l

k

t

L' ,n

l

nok u l ko u mul l ''l bol~
l'olttum• tcHn k••'''lh !Jorn .r
lt'l' \ nld.\IW"~I.t'Jfh•l, h\ III' l tiL l bit \
l<t l \ PI NI '!'IIIII'I! lullit Il l l ntl ,tl\l l
l r nu 1\unfr k ltlOit nf 100,0011 hl
1 Ol \Il l l l t Il m• Ilh'
nt • l lU Il
ht n hot li llllllo l' Ilt VI OU )u\ t III 1~1
rn•l trllulo III Jtiilt ltlfnul• l '

III IH li

Jllllh
ltlliUtl

l

l htlllllllll,

th l

'"''

""'

l

Il " l

oH nfor, bl•' '' r l hurt til

t

l ol

ltlll' l tid r uh. t h 1111' 11
1
tnknlliJI:IHI n
H

dl'

r

1

11

m 1 Ile t

"

t

\pJHI

11
N

u
lU

(l:t'ff t'~

\\1

;ll lt •t ,

;_-----------J;.k

II II

:\t

Rationeringskor1:~)~"
Urldt'lt'l •1l,1Jl
pl:tA'
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Eo daarlit Vo&nstaør kostede
6000 Kr.

1

Kr e

Ræl

Husmand P. Mikkelsen Jensen,
Sundby Mors, kom en Dag i 1944
h
køreode med et Læs Sand ned ad
Bakken ved Præstbro. Han gik i RI
___.. ved Sideo af Vognen, og bag Til

3ntdr.s fæo~sel til Kantinebestyreren.

•
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Søl
p lU'
fhv. Kantinevært ved Odduund 360.

aoldt i
.xlm"s
Krogh
e om
bliver
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deoes
fore-

Poul Jensen, Struer, er ved Særretten i Hoh;tebro idømt 3 Mdr s
Fæn~sel, som dog er udøtøaet
ved Van:tægtsarreat, og han tik
15,000 Kr. konfiskeret.
Poul Jensen var Forpagter af
bellgt 1 .Folkets Hus• i Struer, da denne
By~ning i 1942 blev beslagla~t af
Tyskerne. Hl\n blev dereller Kan
tinebestyrer for Tyskerne med en

r:
Lan
SUlT

Vur

s

Kr.
Rele
Kro.
fol
tit B
Maaned&løn al 1500 Kr., lørst i
Kr. t
sker,
S
d
truer og senere i Aalborg og 650C
avf e Oddesund. Han opkøbte ogsaa
p,
1 or Æ
· h·1 ·r ysk erne.
•·
g og Svan
fon

:te 11 e l

Julekoncerten
~~~ l i Aftes l Thisted Kirke, den 24. i
Jder- 1 Rækken, til fordel for julevelgørenheden
~age b.ø' de som sædvanlig samlet det store
og Kirkerum fyldt til allersidste Plad&
Korene under Kantor Fredskilde
•
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Efter endt "Sommerferie"
sc. al Slags Entreprenørarbejde.
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VAl O. ANDERSEN.
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Margretevef.

l Morgen:
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Havtorsk, Fjordtorsk,
levende Rødspætter og smaa Aal.
Tlf. 830 maa benyttes
fra Kl. 8-11.

M. Mortensens Fiskehandel.
Kl.

Piskerihavnen · Thtsled

JS&v
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u1llhc VInd 11 t••l l'rual Ol( lurt, llldnl•
klorl Vc:-Jr.
l"u rdlclalyglurm '" " ,,.. 16,10, ""
•lukk"l ti.J•.

Fritz Hansen
for Landsretten.

To nye VIdnor blev l Dar
afbert.
Landaretren t VtbOrll fo~t i Pot·
middag tal paa Behandhngen ol 1
Oød11tralaagen mild fhv Mdrino.:· 1
vægler Prilz Hanaen, der ved Sær· 1
rollen a Thiated bh:v idømt 16 Aan 1
Pængael. Donamen blev øppelleret
af baade Stalaudvokal og Dom· 1
fældte. Ved Landatelten fører Lra. 1
Aage Dahl Foravaret og Slatead· <
vokal Erik Jenaen, Aalborg, modt:r
personlig som Ankluger En Del ~
al de lyve Vidner, hvas Udugn
ikke har væsentlig Betydning for 11
Bedømmelsen af Sagen, er ikke s
Indkaldt. Dommen f11ld er sent i h
Afteo eller mufiavia førat 1 Morgen. 11
Dommoraædel beklædte• al h
Landsdommerne Bang, Hultberg P
oa Tolddam. Statsadvokalen kræ· d
vede Dommen belydeligt skærpet. d
el
Fritz Hansen fastttotdt med øamrne
Frækhed som ved Retten i Thisted, P
at han kun havde været Oversæller
for Tyskerne, og bvaa han i enkelte S1
Tillælde havde aJaaet nogeR, havde lE
Ir
det kun været med Bagarden af ~o
Hun•Jen, nærmest venstabelige
Dulr.
A
Som nye Vidner athørtea Red.
K. J. Holm, Horøena, og Murer- M
svend Joba. Sørensen, Holstebro, le
der begjle bar aiddet i Celle i n•
Aarhua tammen med de to Brødre fo
va
Kofoed, De forklarede, ol disse Ti
to Brødre havde beklaget sig
atærkt over de Mtahandlinger, som p
de havde været Genaland for al E
to Peraoner, der afhørte dem r
Thisted.
V1dnerne kunde dog
ikke huske, om Brødrene havde
nevnl Navne, men de havde sagt,
at den ene al Plagetanderne var en
Danaker og Msrinevægter.
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ud~tl fl•t· M slt mtlhn~. •g h\ l$
1'1\~ln '.n d\kl 1 en l,\ ~k lwn t' li·
h tllonsl~.:J 1. t kk~: \,u 111 xlt. 1 iN
h Hl •• 'l'id 'li l~J; rot paa Hornhus Amt !t~ ~hus med t'r.
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h , i ' rd t l Stt.'d H i fh
1 ·' all~ T lk 1 1 al
rg, <
n ·n tf dl m h:n d~ ' rt't 1 Th
• t t:' f. } u n ._. n. Fra u Eøert. han
d • nuut 1kk afhort, det ban h n
li ~ bt ' d .. h mord, men hM
kundt' man tkk~ fon k k- m
l

l<lits Hansen.
l Forbindt·l~ med Anh(•Jdelser~
Ilt' t Hurup atbortes som Vtdn
l\tl'k utik~r G r e tre r s e n, Plan
t lg't'WJ 1 Thisted, der ikk kun
de nulde \'ed U

forklarede.
de
ter,

~• l

l

l

Dømt for Kantinevir ksomhed
i Oddesund .
Kanlinevært P oul Jensen, Struer.
er ved Retten i Holstebro idomt 3
Mdr s Fængsel, der anses for u.JstaHet med Varctægtsarrestcn. og
15,000 Kr. konfiskeret Anklagen
lød pa.t, at Poul Jensen har drevet
Kantiner 1 saavel Struer som .Aalborg og Oddesund, og han var
kræ\ et 1dømt Frihedsstraf, Konfiskation af 20,000 Kr og 1'illa•g5bode paa 25,000 Kr
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Sialen

\ tltf8UIId

Porrnlnl( l
Landsretten studfæstede Dommen
lullede l /l Il es
fra Thisted
hvilken Jlcd
har IIII om
re• vuøaund
Møder
l
Vesir Lnndsr•l naatdC l l ] l l l
Man nik derr.ll r over III l'IO•
• "l b
, ø
cetlur eu, dtr blev mel{et kmt
111 0
" Prllz:
rrt
gou O· r i H tde l OødUtrnlaiKtn
en
niercaserede
l
Statsadvokaten bemærkede, al
1
le hYIUICIIRe 85-urli!C Ueerapomcdh æ per
Tiltalle IO havde erkendt lire /l ar
med Kalle· H e n 1 e n Ir a He ol! Y• ved /leben el have været MarluevrMier Alles Iore·
Han holder J1•dtelsdag den og dtl er bln blevet uden nogen
1111
m og J ord",
Otcernber, og del bllvtr Ikke rvtnl(ende økonomtak eller anden
22
:r~and, Vtlh u
.J
Idel vommen Ir e 1 hl· Urund. Het lor mil han tdemmu
re ttt'de en en 11 1 1e,
set blev en 1treng Slrel, men hvad der
satholderen sted flll 16 Aars Penfl
giver SaMen en alvoriiifere Bag·
stadlæstt'l Ndlr Prøvetiden træk· Rrund er hans TllknylnlnK III del
ke• lra, l<ommer Strølien ned Pli tyske Politi, Delle kunde Ikke
ca 10 A• rs Pængsel
lungere uden da nsk Allltlance.
r.
Prltz: Hensen ltllellt'! for al have lide henø VIrkso mhed var r gnel
tO Odr. Pr
M
t
for at have III al br ln~te Landtmænd l Ulykke ,
K
v~rret ar 1nevæg er og
Lt ndøreiiiiRferer Aaf(e D 1 h l
n 6000
r ' yde l del ry1ke Pollil Bisland ved havde den vanskelige Opgeve al
Nf s Gade. Anholdelsen af danske Sllllbor- tk ulle loravareTtllalle. Han prgede
dby, Købe- gere og for under Afhtrlnaerne pu, at der er frem laal en Adrelle,
,. 10600 Kr al h ave alllet de anholdte med underskrevet af en Snet Menne·
Nævula~ og t er enkelt Titfælde t ker Ir a den 8~ n. b vor ha n htr
Hvldbjerr,
d H d
k
el Til· boet, bla ndl Underak riverne er
1
1
8
,, Købesum ogsu mt'
un t'P
endda en Sogneraedaforma nd, oe
ooo Kr.
Jæasan klageskrlfl Iltlallea han for de skildrer bam aom et over1'1, 5Jørrlnlf, al bave lokkel de to bornholmske ordentlig roligt og bealndl«l Men
'inlf, Købe- Brødre Kofoed III Afhørina hos neøkt , der var almindelig alboldl,
un 2bOO Kr. del tyake Pollll, hvor de under og der IIndee de tllerbedt le An·
Glnnerup, p IIz Hen!eoS Medvirken blev befalinger fra lidiigere Ar bejda·
Købesum r
alvere
Ma n kan derfor med
Kr., Vurde- lorteret pli del grusomste
Den Rette øperge. o m del nu ogaaa
ene døde l 1yak Koncentrallonalefr kan vere rlilfgl. al han bar gJort
KrlatrnWI. t om Pelge af Mishandlingen.
alg skyldig l til del, hen beakylrup, KøbePrllz Htnsen neglede ~lg skyl· dee for Der var l hvert Pald for' l~ Kr. dl
oo d
fbø tes en Række mildeode Omstæ nd igheder, o g han
1
• owing. g, ,. er
r
paaatod selv, al ban Ikke havde
Kebeaum Vidner
øvet Vold mod nogen. Han var
OKr.
Masklnarbtfder P oul C h r r a 1 l· af fo rskellige G ru ode bleven et
til Hurup a o s e n, Kø benhav n, forhen Ibi lilheldigt Redskab for Tyekeroe,
Kr . lkko sted, lorklarede om en Bpisode og den burde Do m burde for·
ved Prugtbaodler Pllndls Porrel·
p, Ul Kart nlng. Porrelologens VIndue blev
33500 Kr. k o u bl, og Prflz Hansen an boldl
rlnguum Vidnel og en Kammerat. l Vester·
ga de ~log VIdnel Prllz Hanteo
for Grd. ned og flygtede, mens Prlls Han·
•bestyrer sen skød med Revolver efter bam.
!1. m. 0., Prllz Hansen hævdede, a l det Bondepard
danske Poltil var kommet III og fra . . .. . .. 1,75
Hønsegaard
/lrv til havde forelaget Anholdelsen.
se !tlel·
Videre a fhørles fhv KloakeJer m Høns • • 3,35
Hestestald
67838 Kr MllX Hansen, Thisted, og J ourne·
m. Heste og
list J obs Abildgaard J acobsen,
Vogn • • • ... 4,85
Alt bus Pbv. Redaktionssekr. VIl b. Svinestald
R a v o e m o s e oplyste, at Prllz m Grise .• , , 2, 75
s
Hansen under Albaungen af ham
venlet havde fodlaget eo meget truende D
1'11
!Øre pr. Holdnwg ligetom han havde ladet • en l e Ko nduktør« 3 ,35 • 1,50
dsættes
Ravnemose for staa, at han vilde
Damptromle
blive hængt eller skudt.
af Naturtrz 1,00
Personbil
OverbetJent J ens p J e n 5 e 0
fra •.• • .. •• 2,50
Thisted, forkl arede om sin drama~
lokomotiv
llske Anholdelse, og Statøadvoka·
m. 2 Vogne 7,50
ten spurgte Prllz Hansen:
Hvad syntes De om al optræde
Legetøjstelefon 3,25 - 1,50
paa de n Maadc overfor eo dansk
Pollilmand?
- Jeg b dl d
Oukkemøbler
K ·~ e e ku n efter Ordre l Sovev.crelse 3 20
l :et
Und· Dagligstue 3:20
Dukkeklæde~d
- Naar man først er gaaet iod •kab, 31 cm ho1t ~ f};;-,.Y-i:
paa a t dtJene en P ører, parerer • • • • . • . • . . • 9,8S
man
Dukkestryge0 r re 1
H Bodelig afhørtes Snedker Brik bræt • •• • • • . 1,75
•
elberg Nielsen, Ax el Gregersen
og Bil Andereen, der blev a nholdt
Pu klædt T rædu kke
af Tyskerne j Huru p. Barber P e·
151/. cm 2,25, 8 cm 1,11
Skuffeordnere
derøen j Hurup havde o lve
holder Orden pa1
deres Adresser til Pr IIz H : :sent
'"--"" de uerstattelig•
og de havde alle faaet en u meo:
Gafler og Skeer
De&kellg Behandling
f. Eks t tl 6 Teskeet
Arbeldømaod Mads C br S
SvankJer,
0 40
d an var blevet a nholdt a f Prltz
Lineoldyr,
t;:k:~~~::d ham for at have akudi
~lefanter 1,50, Bamser 1,00
lkk b
uer, hvad han aldeles
sla: t avde alort. Han var blevet tO Julekort 0,25
e over den ene Haaod
Julepapir
f lagguirlander
Aogaaende Br•dr
'
miaile Stataadvokate:":., Kofoed
JulestJerner, '
at opleee b d
ee med
Knallerter •
met ved 'Re~~n d Th~~~·:~mk omJuleklokker
eae af de 10 8 d
•
en Nltaupra llemantl
af aloe Pialier ~N r; d•de nemlla
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'
l'ft • d p lr 1 m l \ ,t r ntr
' '<f \ ~ ti\• l.nndsl'l'l l Afl' ble,;
IJommt'n \H r F
Han n ta.dfl td. lltAAa 16 Aars Fenpel
med Fr:wtrar Af ~ Dqe for ud
staaft Varetægtsarrest. De bo~
gertip Rctt.ia'hed~r frAkendt~s
ti!

b•rt om den
Frita Hanlen bar ~okl t,
, 1

øn ban har ~ med Ul..at ud
V Id. QIIMtQCI ik.ke ~
Tortur mod fonkellfp af de an-

...

h klte. Saerlll' uh}røelit' virker
Forholdet for den ene af BJWCI;e.
ne Koefod, hvoraf clen ~e..mia&e
ham for bestandir.
Vi bragt~ 1 Gur et kort Keau- de L1vet JlM Grund af aiu Li·

lme

0\'er, hvad der skete \'l.>d
Lnnd!trt•tten under VidMAthorm1:1'11 og t~kal kun 1\æ\'tle, at Statsad\ok"t~n. d~r ha\'de k~\et
l>odsstmf tWer Hansen under
,
~ns Behandling i Thisted, nu
noJttdes m~ at kræve livsvaria-t
Jo~~l. lian opbste tilliae, ,,t
.lun,, den tyske Geatapon1and,
dt'r i sin Tid virkede i Thisted, er
knl'\'llt udle\"eret som Kripforbryder or \'il blive tUtalt or
&traffet h"r i Landet.

dt'lser.

Landsret.ssarfem- Aap D ltlh l.
der var beakikket FOrsvalV, peJed~ paa, at der var ~ en
Adresse, und~ t at l1l. &
Menn.,.ter fra ~ ~ hvor

Hansen har boet, or •
ham alle som et o~tlfr a.
lirt or basindilt lft~ dAr
var almindeliJ' afholclt, oa der
findes de
4ubefalfaaer fra tidliawe

Foravareren kom ibcl
!~uren ble,; mept kort.
dene til. at HaNJeD
Pl.cia
aom
t a h a d v o k a ten bema!rke.

MarineV~e~ter, Q1
at der
kendt 1 tre Aar at ha\'e været var formilcleJClt Øma~e
l Marine\"ruftor, or det er han ble- der. Det er ea ~e Qm..
st.mdirhect. at han blev Tolk;
l ""t udon noren h•ift~Vndo okono.
ham~
mlak eller andon Grund. Dettf menat
Korps 'ar mept forhadt af •n for, ~~ alol' de
danske &folkni~. or det har te, er dOJ' :val btardt. &11\t
at
lkkert o~~aa \'aJ'et MllliJarel t han havde
det skulde ln\'Qdes f x.mi,.~ Folk. dtr var Tale oua. • •
mod Danakerne. Herfor maa ban ikke ~oat noaen ForakeL
klllll\n\u tn •trenr Strat 11\tn de ._.,. blevet heutet at
hvad der river S.n en ~Yadl Dertor blev haD. det
ave &a-rund, er hana TUQn. 'Reclakab. der ble U,'lbill.
'~ --.
nfnr tll det tnkt Politi. Dett. t.o Brtcire
kUDctt lkb fuJ»ave

l

dl', at Frits Hansen havde er-

Aeslatuee_ • .._

Jd•d••
J riet
danakt Tolb.

.... Illa . . , .

...._ de
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-Bevtaer-.._t
at bavt
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Un~ Kvinde dømt for

j)

Skal 60 Dage i Fængsel og fik
13,000 Kr. konfiskeret.

Værnemagerl.

l

,

~

rl
e
~

1

Sæ1Tetten i Fjerntslev med •
Dommer Johansen, Thisted, som
Retsformand behandlede i Gaar
en
der var. rejst mod den
aange Bodil DJernæs, Vust, som
var tiltalt for Værnemageli ved
at have drevet Korselskontor, og
endvidere for at have undladt at
svare paa Nationalbankens Skrivelser vedr. hendes økonomiske
Forhold. For nogen Tid siden
stod hendes Mor tiltalt, ogsan for
Værnemageri, men blev frikendt.
Saa let slap Datteren ikke. Retten kendte hende skyldig, og hun
idømtes 60 Dages Fængsel samt
ftk en ulovlig Fortjeneste pnn
13,020 Kr. konfiskeret. Endvidere skal hun betale Sagens Omkostninger. Hun udbad sig Betænkningstid m. H. t. Appel.
Det er saa.vidt vides den forste ·
Kvinde i Amtet, der er blevet
domt fo1 \'ærnemngeri.

~ag,
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Tændstikker i en Kanons Mekanisme Aanag til, at der ikke blev
skudt paa det tyske Troppeskib ved I.angeliDje

Sabotagen muligvis begaaet af nazistisk Kystløjtnant,
der har begsaet Selvmord

D

EJt liAR ' Æ R ET TALT 01 skrevet m t« d om .Aa raacen Ul, at den Kaaoa

paa Mlddel~tnandafortet I'VIatede, der ak ulde anvf'ndcs til at Jive VarHla·
&kuet da dc-t fe nt4 e, lyske T roppeskib om MOI'IIl'DI'D den 9, April 19U aeJiede lad
Ul Lan1ell nleka.kn J København . Der er nu kommel el l1.l't Moment Ind l 8a1en

trlb·
;mod·
t.bllk,

- Aarsa&en s kal mullc\•la JOlt~ l Snbolal l'· l'aa f'ortrt var ea l . Artllleriortleer.
K.Tstllaltnan t E r l k :-.· l e la e n, der n r Narl51. OJ ~1n Sl'nere bar tuet Ll.-et af
r;IJ, lian h&\·de lin Ganr hos Tyøkem t' und n BrsæUelae.n, or dl't fonnodes nu ,
at ha n har saboteret Skytut den S. .o\prU, da d er va r Artllleriefte.nyn. or Inde l
Kanonen a nb ralli et l'a r 'l'ændt tlkke r, der bevlrkedl'. at Kaaoaeu ikke kunde
akyde, før man opdartde dem og tik dem plile t ud

Kanon-Aftrækkeren virkede ikke
D1ssc Opl}sningcr frcmgnar af den

Beretning Nr: :!, som Dag er afg n et af
r den
parl:~mentanske 1\:ommJSSJOn. Af det
1

a

e
ter
ke
o rlpufor·
ngtml·

de om·
r mere
cnum 1
nlkom·
Indhold
Is t.

stenografiske Referat al den Afhonng,
J\omm"ss onen har foretaget af forhen\ærende KaplaJnlclJinant G J.anghorn,
fremgaar, at Orlogskaptajn llfrrrt hnr
fremsat den Formodmng, at Kanonens
Skyl~ under Artillcrichers) net den S.
Apnl eller muhglas paa et senere "ridspunkt af Natten er bl C\ et saboteret paa
en eller anden Mande af den nazistiske
Arulle.rlofficcr Erak Nielsen. Malers\Cnd,
11dhgere Memg, Arlllleramekamker ll'lllj'
SkjiJnntnrann, har for Kommis~1onen
fremsat Forklarmgen om Tændstikkerne,
der blev fu ndet i Knnonen Dn det l) ske
Sk1b passerede, ha\ de han \'agt \Cd Kanonen lfan fortælltr 111 KommiSSIOnen
bl a. følgende:
jeg 5kulde afløse Vagten Kl " om

Morgenen og s kulde n\'e rtagc Vagten
Hd en 75 mm Kanon paa dtn osthge
FløJ Da Jeg kom op, stod JCg alene \'cd
Kanonen, men jeg kunde se, at paa
Toppen \ed Projektoren arbejdede Løjt-

n:tot S:haf.Ho1m med flere al M:mdska·
bd pa.t .11 fan Projektoren t1l at \'Irke.

Da dt havde faart Projtktørtn 111
at lyst, l'ar det første, de saa, d
stort OrlogsfartøJ, der Stfltde mtd
sluk!..tdt I.antuner Der bltl' raabt
om al a/f)'rc Varulnkua, og SI..·Jøflnrmann hørte mtd dtl ~ammt Talt
om blandt de Mtmgr, at dtt ••ar rt
tysk ~k1b. jtg tog rn Granat mrd
Tldlicert~ Ardllerimek-tker " 111)"
del snmmr, fortaller SkJønntmann,
SkjellMIIIUUid, dt-r forklanlr, at ckt'
smæ!..li.tde dtn i !tfagasintl, lukktdr
\ 'ar puttg TIPadsUkkcr l Kamment
og l'lldt saa fra kke 1 Aftrækkeren
paa Kaaonea . - Mlddeii'"Jnckta
Nu /.an JtC stgr, al jrg har 1:/0rl tn
~ t. ApriL
Fe1l clrn Morgen, 1drt }tg bltl' prr- • - - - - - - - - - - - - - - pirks og tog t n skarp Granat l Stedrt for en /(IS, som 1'1 bruger ltl \'arstlss/..ud, og dtl man havt stddet lndt
l
l mig - del har Jtg sptl.:ultrd Ol't'f
W
fdrn, at dtt 1 ar en skarp Granat,
hlorfor jrg Slgttdt dlfeklt paa Ski·
bet, Dtl l ar tkkt saa forfcudtlig
KrAT om 'llll•J ror t,ø,.auoe ~
langt fra os, mrn da ftg trak i AfKøi"Sl'l I1K'd ...rll& atol'ti \ 'ope.
lrækkerrn, "rl.:tdt Kanontn llikr.
fi-R.<t
K
Oll}
/ t g l og saa Granaltn ud, og lagde
KØBENHA \"N, Onlda~.
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Den 21-aarige Prk. Bodil Ojer· Sp1
nie, Vuet, hvis Moder forleden er
blev frikendt lor Værnemagerl, atod Ræ
i Onadage tiltall ved fjerritelev bat
Ret lor en lianende f'oueelte. Den Sp1
unge Piae naaede trods ain Alder vid
at emtælte lor næsten 300,000 Kr. 1<111
Hun begyndte med at beatyre fa· del
derens Grueleje ved Vuet, oa senere PrE
allaltede en OT·Mand hende i ten
Gane med el Kørtelallontor. fn vd•
Del at Pengene modlog hun Alt
udenom Nationalbanken, oa hun He
beregnede sig al og til tor ator dya
fortjeneate. løvrigt ledede bun med
stor energi ait Arbejde Oi lærde·
dea aaaledea paa Arbetdepladeerne • ;
bele Daaen lor at holde folkene l
i Gang. Selv mente hun, at for·
tjenealen bøjet havde v1net 13,000
Kr. De opaparede Penae var buo·
del i et Hua i Klim.
Dommen kom m at lyde paa . l
60 Daae• fænaaet 11mt Konllaka· 0
tion al 131000 Kr. frk. Djernis
udbad aig Betæoknlnaatid.
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Juleleoneart paa St. Torv.

Ku
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l' D f'a Orkester apllier ved Frelsens Srr
Hære Juletræ paa St. Torv - 11aalremt Sa1
Vejret tillader det - Søndag den 22. ti ir
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talder den 3J. Dccem!ler.
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lvente med at faa d~es ~cu5... .... ---...
Kommunen vil kun 1 begrænset 1Por en lang Række andre QYer

de~

Fraternisering.

idel Kontorerne luk· t. Pebruar, det gelder bl. •· Rao.
~P;Y:;
kea.
dert, VIborg, Houena oa tier.
Aarsageo Ul denne Situation er olog.
·en af
8
°mdm, Agnfer SHø r e n- lndenrfgemfoteter Kfera afviseode
l Tilknytning til en Henvendetat
'ærka- , efnn una M
.
, der 111
er ra
anated
l
'
:••fed, og aom ~ar værel C.B.er ved e~ Holdning overfør de Overeoakom· aom den socialdemokrat ske RIRa.
elae· en Flygtorneelejr, atod i Dag til· ster, der er afslutteflmeJiem en dagegruppe bar beatuttet at rette
talt . ve~ Retten i Thisled for Pra- Række Kommuner
de stedUge til Ministereo med det Pormaal l\
f~rOJserme med en fyat Flygtninae· Afdelinger af HK• Konflltlen med· afværge de alworllge Arbeldtprge.
Daae Ha~ oplyate, at ban var kom· 1ører en Række Arbe)destandloln· etaodlnløger, b1r Sllkebora By.
JJove mel hl at kende Pi1en, ment denne ger, der fndledea med, at Kontor· read l en Skrivelle til lndenrta._
feren Yar beskæftiget med at holde rent perannalet l Silkeborg Kommune mintateren frala&t 111 ethvert An.
i Vaatmandstabeta Barak løvriat bar op111t deres Stillinger fra 1. svar for en eventuel Konflikt.
~avde han lkh araaet i Forbold
mhende.
• e n,
Dm f: Jer vil lorealaa Dem at
L
'IUJen De vedtager en Bøde paa
K sen ov at komme IammeA ~ed anden. Oaa De til Politiet med
300
hue Det kan De godt ar
r. Fl>:gfninaene, baade ved leetlage den Jiiatorie l
0
Han frem for ar kllmme i •;
em ved LeJiraheder 01 i anden Anlirg·ende 1 S: H via det bare a•r noget godt l
f for
Søreneen . Oodt
engu 1
Politiluldm. Koraner : Han Ylr
1 Ila tager Jea jo Vagtchef l
rt et d
•
en, men maa jeg apørae Dem
S
S Mdnl. feapel lor Udbredelie
'naea om en Tina, inden Jet gaar? M
: Det var ha• ikke dengang,
al.S•IIte.
nJ~ en Politifuldmægtig om 111 F aa og aaa aerder vel de 11mroe
aom ninrene ? Eller er
bar lyat~ Real er for ham aom for vi andre
Bo ea. 20-aarla Husasalatent l
•· andre, der lkal hengea op? e VI
Do!lJf: ja, naturligvia,~ men jeg Thisted, Jobanne Nielsen, der tid·
Oml: Kunde De i~ke udtr k
kan •kke tage imod Anmeldel1e, Ugere er .Idømt 4 Mdra. Pæoaael
Dem lidt tydtliaere?
Y ke det ekal De til Politiet om. Hvia - som] \clog Ikke er afaonet S: Htvde Polilifuldme r1 p l Saaen havner ~er, allal den laa for at ba..e etaaet l Porbold til
!Ine
l 1 au· eamme Behandlmg som enhver flere Mænd til Trods for, at hun
C.B.-ereo vedtog eo Bede
af MJO Kr.
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~ty~~:~ Efter endt "Sommerferie" udføres
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al Slags Entreprenørarbejde.
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De tyske K vinders Tiltrækningskraft.
Vad Retten i Thisted j Dag erke.uc1te fhv. CB- Vagt Yed Flygtninge-

lejren ved Hamborg, Agner S ø r e n\S e 11 sig skyJclig i al haYe haft imlimt Samk\'t=•n1 med kviudelige t yske
Flygt nu1gP. lian vedtog en Bøde paa
300 1\~1·. suhsidiæ1·t 1fi Dages Hefte.
Tilt.:
Politiassistent Svend
Paulsen ha1· ugsaa haft Omgang
n1rd Tyskl€rne. Skal han ikke ogsaa
straffes!

Dom.:
Den Slags Anu1eldelser
kan jPg ikke tage 1nJg aJ. Det maa
DP IDP]de t j] Politiet.
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sol og Konfiskation af 13 200 Kr. H n n udbad sig Beta~ n kningstid m. H.
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Bndf' f n t l•'111h•rnhwdn~.
\'!'d lh•ll l'll l 'l'hii-!IPd lilhn(l 1111
A rht'Jihmmnd lt'h l hm:;l"d 1 llng
n t he~lllt• Ptl Hnd., 1111:1 :\o o t\,., r,11
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Journalist
Snedsted Bio Søndag KJ. 20: .Den
•
lykøbfog, var maskerede Rytter•, 1. og :.!. Del.

Sjørriog- Voinmaod i Fæn~rse).

es Landpost·

, Koldby, til
Vognmand Jens N. H a n s e n,
rup, K old by, Sjørring, idømles i Dag ved Thiievrlgl Kurt l Særret 30 Dages fængsel, 67,000

l

nggurd og/ Kr. konfisktredea. Han har under
tJm.
Bet!ætlelsen haft lysk Kørsel (ar
tørtede med iall ca. 225,000 Kr. Portjeneaten
1
an drager del konfiskerede Beløb.
Hansen appellerede til Landsretten.
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givet Bryg./ Oadebelysoiog
at for høfe
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l KIJm By er
e for Malt· lamper, og de
'
Aften for første
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ou opsat 60 Oade-
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