-_._.
iltende løgte om at laa everancerne
g selv Proviant etc. til flygtningelejrene
ret be_ og det vedtage. at rette Henven- ,
en dag delse herom til LuUværnet.
eogene
,,
ar lor. Ny Særretsdommer.
Senge
Civildommer Asger Rasmussen.
København, skal i nær fremtid
overtage det nye Embede som
en.
Dommer ved Særrelten i Thisted.
andsret
ingen al Læsning i Arresten.
u. Mad·
En Læser spørger, om det er
t! Avem tilladt at sende Læsning, I. Eks.
ved liere en Underholdningsrornan hen til
adt saa· en Varetægbfange i Arresten. HerI Skolens til kan svares, at Reglementet lar
fe deres Varetægtsfanger fastsætter, at fan'
tsen blev gernt: uden lor fængslets egen
~d Relten Bog.amling maa lorskalle aig Be·
emyndig. ger af videnskabelig, tekno e. I.
Krav om, Ari, men anden Læsning kun æed
kla!l"'n.
Tilladelse Ir. Arresthulinapektøren
vare tre (sædvanligvis Politimesteren).
's iaU 04 l Almindelighed lun der vi.tnok
,el Skole. opn.a. Tilladel.e til Læ.ning
lig Chri- .a • •f underholdende ArI.
eledes alogen.
Til nordisk Kvindeuge i Oslo.
-
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Arbejderparti har
demo-
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nu været til Urafstemning, nvor· "H'oo-,
under det er blevet vedtaget med Ko,
ItrafUrædeu Ira l. Juni.
en S,
for,

Badeforbudet ved
Vestkysten.
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det
det F
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trods
aker

Man t.r ikke løbe Risikoen lade
mentl
lor, at der er Miner i
at de
Stranden.
Kjole
Badelorbudet ved Vestkysten gæl.
der Strækningen Ira Grænsen iii
Lyngby Nord lor Agger, men
aUII8 ikke den øvnge Thylandlkyst
eller Han Herreds Strand, hvor
alle hidlidige Regler g.,lder. Par·
budet stammer ikke Ira Minekan·
trollen, men fra Vestjydsk Minediatrikr, og der er klin Tale om
selve Stranden, mens Allpærringerne i Klitter og andre Omraader
er uændrede. Naturligvia er Bade·
forbudet kommen meget ubelejliget
lor Badehoteller og Sommerrest,u·
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Hvorlede. bliver Vejret l'

ranter langi Kysten, men MyndigMeteorolollisk lnstltut meddeler:
hederne har altsaa fundet det nød - fn
Ud.'21 til stiv til haard i Nat aftagende vendigt at udstede et kategorisk pi
VI
vestlig Kuling, noget køligere Vejr og forbud.
V,
enkelte Bygar, senere mere opklarende
Vi har ikke nøjagtig Viden Ol
Vefr.
om alle Minerne, udlaler OrloRs.
l"'ærdøelsly«terne tmndes 22,45, og kaptajn Clausen tr. Vest jydsk g.
.Iukkes ",OD.
Marinedistrikt, men selv pas de
Steder, hvor der har været Kort
over MineudlæRningen, tør vi ikke .IT
give frit Spil. Blol en enkelt Mine I
Eo uog Tbisled-Huodmangler, udiætter vi Mennesker E
for Livafsre.
værker log Peogeoe og
forbud el gælder Badning og •
forsvaodl.
Ophofd I aa forsiranden. Det sidste I
Tyveriel paa del hollandske Skib er jo nødvendiRt for at komme i S
.Castor- af en Del hollandske, Vandel. Vi lør i~ke lade folk , og s
vi tænker ogaas pas Børnene, d
engelske og dan8ke Penge, der spankulere Irit om paa SIranden, L
fandl Sred forleden, mens Skibel naar der kan være Livsfare i hvert
loa i Thisled Havn, er nu opkla· Skridt.
E
Men vi vil selvfølgelig gøre alt for I
rel. Kriminalpolitiel fik Underrel·
ning om, at ell ung Haandværker al lempe forbud el, hvil del lader ,•
sig gøre. Der har være I arbejdef I
i Thi.led, der har el noUandu og bliver sia dig arbejdet energisk I
feriebarn, havde yærel paa Besøg med Rydning, og efterha.nden ,
ombord, og da han var fordufle! som vi fa.r Kontrol over Omr•• •
fra Byen, faldt Mistsnken nalUrligt derne, vil der blive gennemlørl I
psa hlm, ikke mindst paa Grund Lempefser. Men indtil videre m •• 1
forbudet oplatle' kategorisk. Vi t
af, .t hl" har været Itrallet et
tør ikke lø ll e nogen Risiko. Sker I
Utal af Gange.
der nogel alvorligt, er det 08, lom I
Manden blev anholdt paa Brande sidder med Ansvaret.
Banega .. d og hsn vsr i Beliddelse
af de stjasfne Pengesedler. Lørdag Alten Iremstilledes han i
Orwndlovsforhør i Thi.ted, hvor
•
See vi dreller ef Sled, helal
Skibet. Besætning var til Stede.

e;

Skibstyveriet opklaret.
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Pinsevejr og Digter-
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LlDdpostbød Ideml14
Helte.
mellem
Ved ReUen i fjerrilalev har m"
Hjem det nu begyndt Behandlingen al
ferj~bar" I tidligere omtalte fralernisHin ,
iii Norge I I
hvor der er iah en
Oir. Hove:
der har ~jort ",-.
!
Omgang
HjortBreve ind i
12 Dagea Helle,
do< N. P. Christen, der er tidligere
,fik 14 Da~ea He le.
ved Ltjren
og indgik

,
,

om
Prisen
Rej.e
i Ad.

en al de lyste
0vrige implicerede i den om·
lallende Allære vil efferhaanden
I:,~~,~dereø Dom. To af de'n, 8r0~
Thomas og Chr
-i I
vil komme lor ,- ellen
idel de .lulgle
derne-

slev DR herlil, hvor

Pinse· de blev'';,,,, og langet al VagtMads maold,kabel.
j

,,,
,;'Ioe unge

F'ark,.. .. NoterInIlen.
Nordjydsk Andel •• Pie,trleSllI~leri I

III ban v.r
iJemkow91en Randeta afregner I kommende Uge:
..H . . . . . . .fI... d .. -~----_ e!! kg., eI . .Y.!&!
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Undervisning..n i de tyske Flygtn
ningelejre.
g
I Fredags holdt den Lokalkomite, der er nedsat for at tage sig
af Undervisningsarbejdet i de tyske Flygtningelejre, Møde i Thisted. Til Stede var Folkethingsmand Poul Hansen, der staar fol'
denne Side af Arbejdet med de l
tyske Flygtninge. Han gaven
Redegørelse fol' Situationen med I
Flygtninge, hvorefter man drøftede forskellige Forhold, bl. a. om l
en Ungdomsskole i de tyske l
Flygtningelejre.
l
I Mødet deltog ogsaa de forskellige Lejrledere
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Var storfornærmet over, aL Kongen ikke tilbød Nordslesvig til
Tysldand.

'1
••
6
3

Til "Nationaltidellde" telegra-j foranlediget af Danskernes egen
Opførsel samt af den danske
fel'es fra Washington:
Hitler var rasende over, at Konge og den danske Regering.
iT Kong Clllistian X jkke tilbød Da Kong Christian X havde und2 Tyskland Nordslesvig, og derfor ladt at tilbyde Tyskland Nord7 besluttede han i Oktober 1942, at slesvig, vilde det nu være nødhele 'Danmark sIulide indlemmes vendigt at skubbe Kongen og
\s i det storgel1nanske tredie Rige Regeringen til Side som "forstyr·0 som en Provins.
l"ende Faldorel'u,
3
Dette er Hovedindholdet af et
Men Hitler havde allerede ud3 hemmeligt tysk Dokument, som tænkt, hvad der skulde erstatte
det amerikanske Udenrigsmini- Konge og Regering i Danmru'k.
stenum offentliggjorde Fredag.
Herom hedder det aabenhjertigt
Af Dokumentet, som er fun- i det fortrolige Dokument:
det i det tyske Udenrigsministe"Der Fiihrer har i Danmark
ie riurns hemmelige Arkiv med Brug for en Mruionetregering,
Paategningen "Strengt fOl'tro- I som vil udføre alt, hvad han ln-æ~
ligt", fremgaar det, at Hitler i ver. u
Oktober 1942 underrettede den
Med ik);;:e mindre AabenhjerLigtyske Rigsbefuldmægtigede i Kø- hed tilføjer Dokumentet dog, at
e benhavn om, at de tysl{e Erklæ- hvem del' end kommer til at staa
ringen af 9. April 1940 skulde i Spidsen for denne Regering,
betragtes som "forældede". Æn- maa han være forberedt paa at
dringen i den t.yske Holdning blive hængt i den nærmeste Lygvar, hedder det i DokumOJltet, tepæl, saafremt de tyske Tropper trælt kes tilbage fru Dunmark
Dokumentet finder dog ildte.
at I{ong Christians Ahdil,alion
•
var 'Ipasscnde" pat\. det lllmJ~':l'l
dendc Ticlsp unJ{t
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--er arrlln~eleI HI r"rt'lltlt:mll 'I""'. " .. , ---Kirke. har g~dkendt PInnen om VP SIII- P.n
stor Tilslutning,
Ung af Johliln Oalsterø Vartegn, Dermed har
vII Sagen være lOrden fre. Kirkens
det
~!:~
Side, Thyboforeningen hør rettet HenDe
ve nde lse til Thisted Byro8d med Ønske tor
Juli,
om at taB Sokkelen færdig, saaledell at
ugn
tydl
Afsløringen
kan
foregee
Søndag
den
Kommunekontor og
mel
den
21. Juli. Arbejdstegnlnliterne vil l næf
Bibllolek i Hø/e KrisleDseDs
slOl
Fremtid blive sendt til Thisted.
der

Jmer

Hurup Kommune køber
Ejendom.

pen
tert

Ivar

et i

Kompleks.
Hurup Sagneraad holdt i Aftes
Møde.
_ fra Landbrugsministeriet fore \.
las God kendelse af Udstykningen
af den nye Dyrskuepladø.
_ TIl! øled Amt meddelte, at
Boghandler Hanse n er beskikke'l
til formand for Beskæftigeløesud.

_

P. r..nevoldsen valgtes

til Brandmand i Stedet for William
Poulsen, der er bortrejst.
_ Det vedtoges, ikke lortsat at

Tilskud tit L. A. B.
- Nogl e mindre Ændringer i
det nye Bygningsreglement indsendtes til Indenrigsministeriets
Godkendelse.
- Hurup Sygeka'tse bevilgedes
1000 Kr.
200 Kr. tit Begravel.
seskusen, Landsforeningen til Be·
kæmpelae af Børnel lmmelse 20 Kr"
K.P.lJ .M.'s Soldaterhjem i Aarhus
Kr., Hurup Sognebibliotek 600
Kron er.
Niels Larsen, Grønnevej,
.øgle orr. Godkendeis. al Lejelor'
h~jelBe paa 5 Kr. mdl. i lin
"t Ejendom. Kunde ikke bevilge • .
Hurup Lej erforening hen·
sliUede til Sogneraadet al tage
LeJer.ag en mellem frk . I. Ok.·
lund og Prk. Overga."d op til lor·
nyet Behandling og Iremkom med
en Del "ye Oplyaningcr i Sagen.
Sogner~ad~t ved log dog .1 hen·
holde lig tt! den hdligerc AII/ørel .. .
hvor.he , Lejen lorhøje e. m ed
15 Kr: ma,nc dlig.
- Sk edel paa den "ye Dyrskue·
plads 10r.I •• lil Underokrilt tillige
m.ed Skødet paa Høj e Krl.t.ns.".
Hlø,neejendom. Kirkevej 12- 14
Købellurnmell lor Ejendommen e;
llO,OOO Kr., Oll det er ranke" at
U1~rette Kommunekontor i Høje
K".lelllens Itore Privatlejlighed
der op'!indelig er IImrncnlaKI
Io L'Jllghed.r. Overtageiie Iker
I. AUIl,,"t. !Jet er Meningen .t
.kal indl.llel Bibliol.i. i

+

il;

om

To unge !,Iger ønskes som

u

Vidn.r.
•
Elter Jernbanesabotagen i Thisted Pr<
i April 1945, hvor eo Benzintank•
vogn 8præll~te. ved Strandslien, Prc
fik del tyske Politi lat i Io danske dal
Piger i 20-25 Aau Alderen, der lIill
havde overværet Sabotagehandlin- De
gen eller i hverl Pal d hall Keod · del
skab til den. Pigerne blev taget inf
med til det tyske Politis Kanlor at
I frederiksborg,
hvor de a 'gav sa
forklaring om det pallerede.
kd
Kriminalpolitiet i Thisted vil .
gerne have en Vidneudtalelse af ~~
de to unge Piger, hvorfor enten Ve
de eller f'slk, der kender til Sagen, ,
bedes henvende li ' til Kriminal- hg
politiet.
.
~~
Noget Signalement al de paa· ve
gældende har man ikke, men AI· .I
høringen at dem har lundet Sted ny,
i Dagene mellem den 1.-4, Mai, ~
og Pigerne er antagelig Ira Thi·
oted eller Omegnen.
AI

t.:1~

Husboldni8&skurSus for
Arbelderkvinder.

n

ta

AI Landbrugololterielo Overskud
er i Lighed med tidli~ere Aar beo
vilgel el Beløb til Arbejder , vindera
DeU.gel.e i 8 Dage. Huah oldn nia'
kurau.. Delle alholdel p •• Krag e.
lund ved Hammel Ir. Søndag den
7. juli til Lørdag de., 13. juli 1946.
Und entøll el,. kan søge. al alle
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Der er
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Bulb]'erg fredes,
Muligvis ogsaa 65 Tdr. Land
nden om Diergel,
Predningsnævnet

aget.
udrer-

- Tømrer P. Fnevoldsen valgtes ge

tit Brandmand i Stedet lor William ak,
Poula en,

der er bortre1st.

!l1'

- Det vedloges, ikke lort.at ,t '
yde Tilskud lil L, A, B.
fo
_ Nogle mindre Ændringer i

lor

Thisted det nye Bygningsreglement ind·
sendles til Indenrigsministeriets
Amt, hvis formand er Dommer Godkendelse.
O. Beglrup·Hansen, Nykøbing, har
_ Hurup Sygeka ~ 8e bevilgedes
al•• gt Kendeioe om, al Bulbjerg 1000 Kr.
200 Kr. til Begnvel.
skal fredel. Der msa ikke optø. seatusen, Landsloreningen til Be·
res nogen Ari Bebyggelse paa kærnpelae al Børnel Lrnmelse 20

et Ars e c,
sam#
"rge
etc. Bulbjerg.
g til
Der er ogsaa Tale om Fredning
giver al de omliggende 65 Tdr. Land,
beo der tilhører Godsejer Grinewlky,
I"rel. København. Denne hor tilbudt
nmet Staten Overtagelse al Arealet lor
her, 25,000 Kr., og det ventel, at Pred#
Del
det ning vil ske i indeværende Somer
den m,
blre
Tyske fæstningsværker slyrler
i Havel.
•
Under den sidste Tids Storme
har Braadsøer Ynket Grunden bort
en t
under to Ilore tyske Bunkers, der
var støbl i den yderate Klil1ækk.
ved Thyborøn, og de store Ce·
meotkololler er væltet ud i Havet,
hvor de ligger med Bunden i Vej.
ret,
I Klitmøller landt noget lignende
Sled lor nogle Uger .iden, Her
rel har Havet .taget- to Bunken, der
med der el metertykke Mure vejer
adakillige TonI. D. fæltningl'
II· værkerne eik i Skred, lorlvandl
r- samtidig Grunden under et Som-

h~

+

g
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K.f,I1,M!s Soldalerhjem i Aarhus ~.
25 Kr" Hurup Sognebibliotek 600 '
Kroner.
_ Niels Larsen, Grønnevej,
søgte orr. Godkendelse af Lejelorhøjeise pa. 5 Kr, mdl i .in
Ejendom. Kunde ikke bevilges,
_
HUfIolp Lejerlorening henstillede til Sogneraadel at
Lejersagen mellem frk , l.
lund og frk, Overga ord op til
nyel Behandling og Iremkom med
en Del nye Oplysninger i Sagen.
Sognerøodet ved log dog ,I henholde sig til den tidligere AllZørehe ,
hvorelle: Lejen lorhøje e. med
15 Kr. maonedlig_
- Skødel pas den nye Dyrskue·
plads lorelaa til Underskrift tillige
med Skødet paa Høje Kri,ltnsens
Hjørneejendom. Kirkevej 12-14,
KøbellUmmen lor Ejendommen er
110,000 Kr., og det er T.nken at
in~rette Kommunekontor i Høje

Kristensens Itore Privallejlighed,
der oprindelig er sammenlagt al
to Lejligheder, Overtageioe aker
L August. Det er Meningen. at
der Ikal indrettea Bibliotek i
Kælderen.
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SOCIAL-OBMOKKATf..N.
me/hu., liv;, tnt Ji./vd".VI vretl'
fril I Lullt". SOlllml!fhu.el bln
do,ll relfd,r. men de In lJunlnfl
lur ,II"II,lill lori .. , Lov"
.om U.'if:Ohrld .. re pli Ky.lrll.
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Jegindø· ,~
ved Ydby.
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tik Idf.
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Sekte"er dl'I /rd.h Am.lllrlf'lli'r er d,nne! ved bef.ndl "R Syet
Igt Poul. el M/oIde I V./le. TU 'orefColbf. ud,fu d!!r Ilet f VOl!
mil/nato, er w"lfl Pontan!!,' lia,ref'" Vo/.,,', h,vcle nelop ifa
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en Jyd8k tlyralilCls·

bar Ret, Fodboldturnering I

esten være
Helmer Poulseø udskrevet
sætte en

Ira Sygebuset.
,"arbejder
Choullør Helmer P o u lo e n, J er
I I disse
at bave en den 12. April kom olvorligt til
emme til Skode ved Minesprængning.ulyk·
ngo Hvis ken i TiI.ted, blev i Ooor ud·
es større okrevet Ira Thioted Sygehus. Hon
saa skal nu hove et Ophold paalohn·
bgjverne seno Hvilehjem lor at træne
er er dog MUltulaturen.
hvervene
Erstatningssp"gsmaalet ligger
oere Aar. for Tiden til Algerelae i Handel.·
Arbejde- mini.l_riel, der ordner den Slago
lperalive Sager, elfer at Krig.lorsikringen er
nere lor· ophævet.
ene. Jeg
vide, at
der
Vejeo Divisioosbold kommer
'ste Par·
l Idrælsugeo.
slullede
Hurup Idrætslorening har i A.r
K. - i
It betaler laaet en Attraktion til sir. Idræl ••

jne,

Fin Fodbold i Hurup.
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Det store Billedværk:;

KrigeR i Billeder
heflet 24,00, indb. med lærred 33,50

og med V.B. 38,50
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'kke mind" rr del 1" orrn·
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Mude og ... Iedet. II e a IC Ikke HUf op I del dan.ke
Polk. I...edllren III del kullurelle

I
k

Ply"lnlnu,.Ielrent

mlJ"rI,lj.k~

kv.hlll~",(ld,·
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.kolt' der IQrblndf:f Q trflt/.
leltt~liut Arnejde me.d Slw)tun-

den.jani"".
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. Hvilke r'l( underv":u ~f:r It
I
O'" "lemell.llI:re P,g : ry:",

Poul RellnillU ug ttluu .. ke Pil"
DInm" ,
/Hl en .ktlli~ A.I.
tJuuden ~r
Hansen, tur været ude P
ntr om Oprtl1eln .1 tn
Dagu In spekllonlll'l~e, hvor denkole. M,Inllf: Sledtr
polkeHnRllollHld

"" belegtll KOlding. Silkeborg,
IIIk"ldl, Herni ng. SkIve. R'llderl, ", .. Ihorie.
I
Thisled og PII'dl'rlklguel
HII.Hr "~,
havn
, T hisled holdl Poul Ha lllen e I
d.
I
Møde sømmcn med Leder"" ø
Egnens Flyglnlngelejre I)~ den
for ert TId sld ... 1I nedlUlle Komite
for OplYlinlngserbeldt! I disse

...

stort.
komme
og da
, en

Lelre. I den seoPlc Tid er Le Ireue
I LynRI, Hundborg, PIerrItslev,
Svinkløv og Hjortdal rømmel.
Tilbage har vI Lelrene I Klilmøller, Hamborg, Hlørdemsal og
Kronen. Hede med tilsammen cs.
1400 Plygtnlnge Lelrene hel paa
Egnen er 50188 ved Siden al I.
Eks. Lelrene ved A.lborø og
frederiksbavn, der hver tæller
mange Tusinde Beboere, men
Irembyder de mange
I

III I II
der Pil·

Hu'wIJv,1 IItt
deR Illødt: p .. V.n.keljg~ed~r l!
lølUp. PI,flen om UnduvIIII,lnfl '
Skolekøkken. Det er ne?111R alt
lor dyrt Ilt afl.k.lle M.ttllllu, 'W
liere Steder vil møn olt"aa ø'ød~
pu. Ind'f: Vanille "Ig h.f: d tr, m tn ..
møll dulmod btdre VII kunot ~n.
dervise i Barni:pltj~. Ren"ørlll;f
o..... f'mudtn denne Del al. Underviillingen, flom ølle Plyutllln~ew
børn og de unge helst ~kll d",llege i er der en valgtrl Undt.r·
vjlnin~, det tiIIødtr qp.rellellle II
Sludiekred,e og Irivllllg Unde,.
visning.

p."kololllake Problemer
Thisled Socialdemokrat havde
Samlale med folkellngsmand
POI,II Hansen, der bl . a. udt.lle:
Bfter at vi bar forelagel en
elor Koncentration al flygt_ I ·Sledet for 900 Lelre
nu kun 100 - melder sig
store SpørgarnIII m. H. t.
flygtningenes langv.rlge Ophold
de slore psykoloelske Probleder melder sig I forbindelse
hermed. Porhaabnlngerne om al
komme hlem, som er rel store
bos flygtningene, bliver slnet
ned Oang paa O.ng. Det store
har nu Problem er den vedvarende og
næslen uudboldellge Udsletsløshed, som flyginingene befinder
I. De ved Ikke, hvilket Tysk..
lønd de kommer lit, og mange
familier er helt ,klll Id. Hvis de
har forbindel,e med blnanden, er
det kun Id Korre.pondlncenl Vej.
Denne .Iadige Inde.penlng Inden
101 et be.temt Om' Ilde m I 1 bevln.kellae 'Ielellae Pro ble·
Ol vi venter, It de bliver
lien, nlll Sommeren. Hllb
om It komme bJem brl,ter.

m,",

I .. 't:r'

De ty_k. u.rere
_ Hvor faar man Lærerkrælternt
Ir.?
_ Lærerne '''al lom nævnt
lindes blandt de ty.ke flyglning~

telv. Vi (o ret.ger lU en Un~er.
lI"'gelle af deret demokratlrlll!
Indølilling, inden de godkendes, oli!:
ved ,t lade dem læse Hal Koch.
Bog om Demokrati og gennemføre
Problemet med dem, kan man
ana ri danne lig en Mening om
deres Indstilling tH Demokr at_el,
Jeg lor,taaf, .t Læferapørg.·
mulel her i Thilted Amt er aær·
lig van.lleligt. De forholdiv., .mø
Lejre er væaentligt t elolket al
ældre, 081prøjsiake. Bønderlolk og
al g_Alke unge Kvmder og Mænd,
og del er meget. amaat med. Polk,
der er i Stand bl al undervise .
_

Hvorledu vil man

ordn~

f'remtid.beskælhgelaen?
_ Det tf vigtigt, at de unge
k"," lu Lov iii at drive Oymnattill

og Idræt. Vi vil imidlutid ikke
lillade. al der danne. nopn Porm
lor militærprægede Korps i Lejrene.
Den tyske Hitlerjugendbevægelae
var jo netop bygget op .om en
Kopi al den tYlke Spejderbeyegelle,
reni oraanlntionl", ... iø:I, oe hY ti
de unle ICr, at ilammerne er
yendl tilbage, 'fil de lel tro, a'
Nul.men oal" er "endt tilblge,
- er de unle i ftYfllningrlejreue
nazificerede?
_ Det er der Ilel ingen Tyiv.
om. Hitler-Jugend har slet i~ke
kendl nogen anden Verden u ·j
Nui •• nen.. Den hllr været dem
en reliatø. Tro, lom hlr 10rduRklet
lelv de forbrydelser, der blev
Un...o ....kol. I Le....n •• begaaet i TYllkland. M.n har
t.ter m.n bed.1 Oglll p.. fornemme.llen,
It
de ikke t.r give dd elln,e h.
-- Der rejatr .ig meget .Iore lill I.r de har nogel nyt l' hold..
Problemer for Lejrlederne Hvor· lig' til, SJa de "lynan lill til
.k.1 de holde Lejren j Ro Oll Nui.meu, rntn lor de lIellea Ved
tJorlvivlellen i at brede .ig? kommende er det .udan, .t dl!
kunde vi I••e ved at aende indsel, II Nazi.men er ramlet 11m·
ud at arbejde, men det tør men, oR at de m .. byagt' et nyt
Villltl,/' anavlrllet Menneau Ty.lltand op p.. et helt andt I
,t gll me lU, Iordi del hoved- Urundtlg.
øaelie vil ••re kvIndelI, ArbeJd"
- Hvordan ICr de I,He fl,el.
II knU. del drejer .ill OIA, al den nioRe p.. D.nmark?
v.. vil UlviyllOrDl 110
Derfor
- Det, .t Uftldomuhlen lnkl
ProbJ,mel 111:h I•••• ad den .om hel'l rummer I Rttnine l I
Jea mil "'" .t dlr navn· Overtalel'tllor... tU l' ••• bort
er .Iore Unldora.problemer, '" Nllaitmen, at vi bar hjy'p.t

,.,1.

l, ""dl dl II..., dlr var 14- hø . . . . M.Ii_lIn, .... 1L.t,J ....
da da kom hllop. nll er illDt lUllet 4... 8itr~ r, øe
It
1b-17 Aer, 0l b,U It Re.,ekfe.n Ior dØd: Oemo~
Pro_ar
I r.,bI.·
Ir I V_ I .........

.p.,,',

'''dIa

,
I
, Tysk Firma paa Mors

-

konflsk ~res.

I

NordIsk MalerindusIri bliver det

ferste i Rækken.

•
•

111'[ rnr~l" 1)"1,,, FlllTlll I JI"nllllllk,
!'nm li\lnrJ~kl'll'~ I nPII!tol!! hl Kun~
h~kll[HlUSrO\I'II, JIII\"'I" X'lI",llsk ,'II)~
)p!"lIlilll"!1'l [lIUl .\Iol'!;
J"J'l~tr'n fOl
Mmllll.lwh,· IIf huuprtilbud urlloh j
Cianr. ng J(lllllllli:-.,.-:arilll<, !.and .. dQln1n"I' HI'I·fpldl,-ka.1 IIU afgl:H'!' ~;J!I(I t.

•

,,

Anel!"p 1}_I;" fo'llltlnpr for allt'l dl' ud.
bll!lt 111 Sult.!', og Konfiskallnll1'llf' 'Il
rra nu af komIIIe l lILlI'lIg Hll'kk".
flIlI!" JlI' llHI$W
IOlTl' [~ kp FIl-

,I"f "I udllll"l hl :-;I.LJ~, /'r
\",1-\'1'1,1-1 X"IIm,11l1l & Zimnwrmn/lll l
L~lIghy,
TI IkfulvtJ(ahliI,{'1I
Ilol 1Jill1J111 8:. St, mhl r.lr ~ Iml 1'1 FII"IU,1 J
l\aIU'III',1I1
J\uJJfI..,l..allOlI!'ll uf ,)1'
h.~hl· !:ulil,'j,·ndllrum.· vil ug. 1If! hl"
J!'I'/ldl' 1111 DI'I 1'1 oH'rtlulgl'l .Iolfl.
mat'l.

JIl\'~lIdr,iI~!'1 ul ['<'ah l'll' Ul' mUlllll'
\'og{·I~f'~an~k!' EJI'{ulrJllItn" l ~mrl('r
hUflllrl, Ug" tilt IIliH'r fI~.,'il. .101'111111 -

olhilJg t, um kaI
Gm! {'r

rcah:;;~I"C

til' I) k"

Slim }wkllllll h \ Il"r 1..(1\'(>1\ AfIRIlIlj.{
til Ih-lwlufllrulI fra. Konfr~kaliun~I}('

1111111 lutr /l11l'!"I'rl"
modtIlICd f" ml'~"l lihlJ'l .\nlal ,\1\!ll'a"wn,lrr· hrr'nlll
El 1',l\nh( lIlrd
n('pI'II'~NII,ll1!"1" fr;L dl' 1I1tpt('. ("'{lIl"
~ftllt tPlil'r nI( 011',1 .\mlm.lllt! Iltlll"1'1
flll'lIlllll'l

I

I

I

'1"lH', flg

fim
1'1111111111
~al
PI '11 Ihun kil! I!"typ

k,' I ,I

1,1r",ld,' }nnr

(I

flllll 1 ,

11m

Ih'l \rl kUli
lif' f1 ll nJ!.I·ltIt·n-

d, 1\ ~I' KIlJHlal<JI'It· la<ll' .,lIpil'l,
h,I,"·, Ilg 11\<11' VOIllOldtllP Inll" fur
dlL

Hurup Kommunekonlor og Sogne-

bibliotek l Høje-Kristensens
Ejendom.
A, dm j n j .. I J alf) rI' nIP i Enl n" p J'I'n II r
11 Il j ..-K r i., I .' rr s f' n s Do Ilal' solgt
J;jfll,lf1IflIlJI>n Kirkr'vr'j 1"-11, /luTUII, lil JIIIi'u/I KnmmUJlI> fr/l' J10,r,..-10
Kr. lIand, 1111 1'1' h{>IlIl~/'>l af .Ju.~ti!·
loinj t"1 id (Jorlkl'ndl·I,;,., IIl! [)VN-

111,,:(1'1 1"1 liw!'-r liclJig;;l Slcr! L Au/lU t

Hr-n il;/I ri nlpr! Krlbl'l (>r fil/A ol(
I,-,olurn, t;d k;lff(' nff' ug .~lrJrn' Lf)'
~RI"r til Kr,mlnUIH'ktlf)lon'fOl' j Jlurup, d, r kil) j1lfJrrlh'~ j Huj/·-Kritf /I 1'11
l'dvnlll'JlJghf'1J, lJlf'1I dl' _
udi n "1' rlt·1 \!"niIlW'n, ill (lUiltll 1111rllp
'I<nf·j,Jhli()I~'k •.~om mlln iJ.,~t!
nlr rr· 1/.1 r l'llld III pMi Lil nilho. kril. 11,
dB.! IH.~I '.r,kul,,/" j d"1l Ij~'I' KnJrl1nllllf" JI 1I!1'lm. j'.jr'nIJr,TrlIJH'1I rlllflltU' j'
Il 11,1, f) I} ? mhdtnH~ J,,'jlil(l,fllll'l\

l
I

I

I

HveJTl h-ilr været' lil Afhøring hos del
lyske KrimiJlalpoliti?
Kriminalpolitiet i Thisted 'har under Behandlingen af en Sag mod en
Hipoman faaet oplyst, at to unge
Piger var til Afhøring hos det tyske
Politi i Kriminalpolitiets Lokaler paa
Fredel'ikslorv. Man ved imidlertid
ikke noget sam helst om, hvem de
unge Piger er, og om• de i det hele
taget er fea Thisted, men Politiet vil
I sea. viUl muligt ge;'ne ha \"~ FOI'hin- l
t !leise med de p.aa~æld()nlie.

Vandrehjemmet i Thisjed klar til at
tage impd Gæsterne.
Der bliver i Dag gjort rent i Vandrehjemmet i Dragsbæk, der nll er
blevet helt istandsat, saa alt o,' k1a,'
til at lage mod Vand ,'ol'ne. I ArIen
begynder man al stille ICøjer op, og
saa maa Vand ,'ernc gel'ne illcllincle
sig. Som J.edel' al Vandl'ehjemmet er
antaget A "bm<1, Niels J a c o b s e il,
Nørrealle 1.

Thi5tcd, 12. Juni 19·1G.

Radikal Betænkelighed ved Hanstholm Havn.
Folkelillg.sm. H,'rlpl Da h I gaa!'ll
udtalt)l'

llftt'\" l~ig~dag~lld\"alglllll'~

B(-l-

sog paa llanslhlllm rUdl'dcn I il Skiv,'

Folkrblad: "J l'g tror, 13l';;,igcl wd
Hanstholm hil l' oget 13cln'nkcl ighl'elcrnc H'd lh,ttl' II il \"lH'b, ggeri i hllj
Grue!. Pl'I's0nligt 111l'IlCr jeg, al hvis
c!C'1 fOI'sle Thybql"ollfol"slag
om
fnldsta'lldig Lukn ing
y,H blevel
gennemfort, saa. maatle
Hanslholm
•
Havn ,"ære færdio'b"n"o'cl
00"
lin!,
~
.' t i o '
b
"maatte tillige være bygget ('Il Kanal
fra Hanstholm lil LimfjordC'll. Nordog "\'esljylland vil aldrig' o)Jgi\"(' Tanken om ell Udfaldsport m o· II V l' " l,
og hvis Thyhol"oll var hlevl'l lukkel,
vilde man ha\'c h,-l.'vcl andre Vl'jl'
aabnol" .
Man ha I' \ idUge]"c molivl'l'el
Hanstholm-Ha \'ncn med Hensynet
iii Vcslcrhavsfi.skl'l"il'l.
.T '1, Ilwn jq.; 11'01' i og ral' sig
ikke, denne 1.lolivl'ring hl'ngC'rc hUl'
Bal11l11P Gyldighed som lidligt're. :Ml'{[
do slad igt S!I1lTC og kraftigere KutC'!"C' iipiIJrl' nogle Sømil 111(,1'0 ('lIl'l'
minlll"p JlJ('IJpJll lfaYII og Filik('Jlladii
ikkr iLmgl"'(' RamlllC' Holle ROIO tidligl" 'p; Rflfl Vp.sl('!"havs[i~ke!"i('1 Rom
JJrll,I'cI hlin'" ligt' slo I"l, ('111<'11 1<'laa(lpII OJlPI'C"'('J' 1\ I r ]l e rra 'Ih 1'11lll'UII
{'II('J' t i II i){p fm lln!1~lh()lllI, op;
TI'VIHII'fJ !1 lin I' jo ('II Hna slol' l,n(l""I iI,l, HI d"11 1,llIl

\ ' I<q ' ('

J Ij"'Jlii!t'd

lilI"

,·"d

('11 1,, ·I\' d, 'li /.{1 ."10 1""" Il'i l, ,,,'rflllnd,,
'1 II "'·ld,·1 p,' 1111, "'~ i '1'1<\,1101"011 1'1' dl'"
,(:, 1"11 1I1"'/.{IH'" ,.d" Mltli~I<('dpl' ro ..
lldV lIll'l l' III Jo'i.I,I'I,I<III'III·1I
ror
f,·llll vl IIIl'g"!
lillia 1"·lIlp·

•
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Følgende Sager er herammet
sen og
til Behandling ved Særretlen i
ard.
~en en Thisted: Mandag den 24. Juni KI.
Lands- 9,30: Bigil Andersen. KI. 14,30:
Værk Svend Aage Barth. Fredag d. 28.
ed In- Juni Kl. 9,30: Dorthea BJisabeth
Christensen og Bleonor. Christensen. Kl. 14/30: Tage Hansen.
Jdl ind
næøten

I

'em i

Thyborøn-

klares.
Udvalget forbandler med
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Sørensen, Sindrup.

Militær-Lastvogn i Grøften
ved Snedsted.

-

ble
ber

Ole

Jer
Landpolitiet i Thisted blev i _
Aftes kaldl til Sned sled af en til
Anmelder, der oplyste, at en stor
Militær-Lastvogn var kørt i Grøften ved Hørsted-Snedsted-Vejen. SPI
Føreren var tilsyneladende beru- til
set og han lugtede af Spiritus.
til
Bfter en Undersøgelse paa Ste- Aa
det blev Chaufføren, Brik Chemoitz ku
Jensen, underkastet Spiritusprøve
•
hos Amtslægens Stedfortræder I Aa
Tbisted, og han skønnedes ikke Ari
paavirket
i sikkert paavlselig
Grad. Overfor Politiet forklarede
Cbaulføren, at han kun havde
faaet et Par Øller, og at Uheldet
skyldtes, at Bilen kørte for stærkt.
Man afventer nu en Udtalelse fra
RetsmedicInsk Institut, som skal
undersøge Chaufførens Blodprøve.
løvrigt oplyste ban, at Køreturen
var rent prIvat, og ban havde en
bam ubekendt Passager med.

Butiks-Weekend paa Lørdag.

I Morgen maa Butlkerne bolde
IBIdet I ...rllg uben til KI. 20, og paa Lørdag

f"'er.

L

.o\Itale lukkes der for første Oan Kl. 14.

Marillelastbil i Grøften
ved Snedsted.
Føreren korte for hurtigt under en
Fornøjelsestur •
En landmanrl i Snl'fhled bpmæT'kreI .... l Aftl"S y(;'rl 21-'l'irl!m. at ('o uf
)fnr'oens Lastbiler var kort i Groftpn pa.a Bnrdsted-l-Torsterl Vejen (~
Par Kilomf'ler .syd for Sncdstl'd.
.
.J and!j":I1iI!\ i ThislNl h\pv tilkaldt
men i ~r('11(,1l1tiden ha\'(1(' Bilen raal'l

Assistance af iFalt'k. Drr var jkk~
6~.;,?l nog('~ videre mr.d Bil<m, m!'n Fo-

dcn 2Cl-anrigc Et'ik Chemnitz
TI s e n, dpI' er elYiI Ohauffør verl
l\tal'inon, SiHl jUl' heil tvdru lid, men
han IllU'vdedc, allhan kun havde nydt
0\ Pa.r Pilsnere vml 17-Tiden.
PoJi1iet tog ~lam til Spiritusprøve,
<ler visIr, al han ikke> skonnNlr.s paa-

1'61'('0,

J.e

•

virk!.'l iheviselig (irftd TIan indrømmede. al han hanl" wprol ud{'- paa

el1 Fornoj{'I~('slur og "al' paa. V('j mod
J\ggel'. rJH'hll'l "ar skt't, da. han i (It

sen. j-'asto1' ltolm l'l' som IIlI'ILUt'Jl u~
san lndl1.tlllf'\ som Nr. l Iii RIUlI~
gaaru-IIaunsll'up ver1 n",rning,

Ti

LiJle Pige død af Meningitis.

K

En l-aarig Dat{(lr af P'rl~c;lpg:llarc1:;;

Iol'pagler Ejner TIenrik,u:>n, llurup,
døde i Afl('.s paa Thisted Syg~hus ~om
Folge af lII'ningiti.~, ,Den nile Pige
ha-vrle ·været syg en rg(,$lid, mC'n di."1l
tilkaldte Læge menl(' straks, al d(lt
dl'ejede sig om en uskyldig Bllrnrsygdom. For el Pal' na·g'~, sidl'1l hh-y TIa r,
, hvor
flet ifld1agt paa 'Dhislt'd SY!i?:eohus
del jkkri hkk('(\es al rNlde d('l.s Liv.

Idrætsuge i Bedsted.
Bedsted Skytte(orelling og Bedsted
Idrætsforening har sluttet sig sammen
om Afholdelse af en Tdl'ætsuge i Bedsted i Tiden fra den 28, Juli til og
med 4. August. Arrangementerne vil
blive bt>tydeligt større end de fort>gaaende Aar, Der er nedsat cl Udvalg til
at RJ:bcjde videre med Progro.mmet.

Svjng ·ju\.nlI' fol' TnPgCl Ji'art 113a,

Falsk Maleri i HøjeKristensens Samling.
Det var vurderet til 4000 Kr.
Da Enll'l'pl'cnnl' Hnj{,_Kri s \('ns('lls
kosthart' 'Ma!I'I'jsnm1inIX [lll' nogfIT1 Tid
sir1l"'n hl(>" Mlgt i Knhrnhn\'ll, Olldngrc!(' mlln tilfll'ldigvi!'\, ni flt (lC de
dYI'pJ'f' nillp(ll't' i Rtlmling('Jl "Ilr Pil
Fndnhkninj.('. rh'l jJnHl.\"II'hll'Iuh' Bi1l·~
I il!', dt'I' "HI' "II nk!'I'l lil omkring 4000
\ iKI' .. <1HJo{lnr'" ni VIPri' mnll'l af )rar- I
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Sær retssager berammet ved Retten i
Thisted.
'\-.d Ret!t>1l i Thisl{'rI blpv dl'l' i
Gao.r Eft<>rmiddag heramnH'1 1\l1lllt'
&igl'r mod Pcrsont'r, d"r l'T tiltall dIer "Forræt:l('rilon'm'.
:\fandag dt'n 21. Juni KI. 0,:10 moti
Eigil In g..... A u d I' r s e Il, tll'r ~'r l iltalt for ni lluv(' y,pTl't YagtmrulfL S'Hn
nOffiSIlH('ntl hiN' udlagt'l .\r'kill'kl F'lgpd og- Oht'. Jt'nSl'll, Djl'l"l'('.
Samm(' Dal{ NI. H ,:10 UlM] 1{;u'iil!"v,l'o;l<,r g" .. \1I.~(' n <I T 111, n(1Ul"'~
llla~nd: Gdr. r.hr. 1'it·]o.o,I'll Ht)\'l\ 1\.J,'Islrnp, t1~ .Fru ~\nl1;1 lldllt\I"s-llt'dl" Til-

,,11'011\(1, 11H'1l Ilel vi>;!!' sig-, ni d('1 ori- l Rlf'rl.
Frf'dng dl'Il ~~ . .T\lni lUllIl ~t\,,'rl'n(>
gill:l!t' Hi\l('liI' rlllll\ll'.'l i Ku}wnhnvn, I
F()rfal!'o1..lIill~l'J1 ':Ir [orhlnfr"I1I\1' g'0l1l llurthea. l:h .. ah~'lh Ghf1"l~'Il.~eu { I i
IllHurI, ~aL\ lll'l ikke ";Ir It,t id\' fur

I

Allierede Flygtninge
paa ArbeJde i
Danmarl,.
Alle Forcsporgslcr sendes videre til
Arbejds- og Socialministeriet.
Rom ht'hnfl1 kan "l1i('TNl" 'F'ly.!~l
ningf' i Danmark hlin' hl"sk:t'flig('l
af dansk\~ ~\rht'j{L.::.gl\'l'rl" flanr d~'r
skt'l' HI'nrl'nrll'}St' gt'l1m'Hl ..:'\I·hrjdMtnvi,r:;llin,:r.'"k(\rttMt'rJl{,. nl'l tlrl'jrr $ig
ikkC' ·o m Iysk(' li'lyglnil1~(', og da dl'r
lkl;.p lam!l'<,re t'T saa In.'lng(' aHil'ri'lll"
FlyglllillI!(' ,hl"r i IAt1Hl\'I, er d",t hl"g.'ft'ns,l'l. ilwor nu'gl'l d(ll1l1t' Ordning'
kan ,komme Id al h('lnlt\
Fn ngo Ironi Ol'hl>.S1 )ll'PI' PR a A rh(lj llsatl\'iSlling~"kontor('1 i '1'hisl(lrl, Sc"kl',,tl\.'1'
i
Al'bC'j cl..::.m i n is! ('r iI't,
J\ f\RC'
P o u 1 s (' 11, opl)SI'l' i nag. ni dC'r n
kOlll1\1l'1 C'l miuilr(' Anlal FOl'esporgsJ('r, nf\\'nlig [loa ,l,nndmn'nd, som (lllsh'r Jlj!l'lp. F01'(\.';lln1'g.slerllo ",,:,oIHlt'S
vidrr(i lil Jlini ... tpriC'l, <lPl" i hYNI C'11- ,
kl·lt 'rilCt'lde arglll',hvorvidt dC'1l pltRJlwlth\ndl.' kan fna ,A rbf'jdskra f t, {l~
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Alene det, at Ministeriet skal
behandle ,hvert TiUælde, for'klaTer, at
Ordningen ikke katt f.aa større Bety:.lning. Det er meget begrænset, ulVor
mange Flygtn inge, der kan være Tale
{Jm at faa ud paa tandet, og Landmændene skal ikke regne med all for
meget. Det el' jo k<ideligt for os at
modtage Henvenclelser. fra en Række
Lanclmænd, eler IT1aaber at faa Arhejd,S kraft, 'hvis vi J)a~ efter maa bedrøve dem med, at Ministeriet ikke
kan give Tilla:dolse.
- Hvornaar kommer den ny KontorbllStyrer hertil?
- Fristen Ior IndseendeIse a'f Ansøgninger udlØber p.aa Lørdag, m~n
jeg vil ikke regne med, at den ny Br)styr~r kommer hertil før omkring Allgust.
ne har ikke ,gøgl?
Nej, jeg vil ,hellore tilbage til
Købrnha Vil,
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KpndeJ"(! al ske!un dl'11

[l'a rll ægto

El(1()Jlor.a. Cll'rif;lenscfI, T{Jr1hnl,

aPl' i1f

~fal·sIJ·alld.

tillalt for AI/giv 'ri. JJomsrnu'nd: Odr.

Administl'atnr(l!'IHl i Boell!c!1lvcmdf.e sig til dpl F"irma, .,;om i .'iin Tiu.

Clil~, l{j;JlI'gu'ard ThtHI:iuaal'lJ, 'l',horS t-i! d , ~Jg KfJ]JITI. Villum Jensen, Nør-

'havde snlgt ~fall'l'i"l til Jløjt'-Kl'istenspu, og ,If'r PI' IiU opnaacl cn OruniJlg' saal(!dp.lS al J,'il'ltla(l-l Ihar taget
jJiJlede[ ig"fI og betalt den Pris [ilhage, nom JT!Jjr~·-J{l'j81en~en i sin Tid
gavfnr JliJl(>dd. Fil'ma"t har hævdet
,al V,f're j god Tro vod Salget, og Ved
deu oJlnuaede Or'dning lider Boet &aaiedt1f; inLpl Toh,
Vi ri lU r !lPIJ rgt J"a.n Il.qro~qsagf ørcr
AndI'. ,L i 1/ ri, HurI/p, det' Cl' Mcdadmi.l/i~lrat()r', '!rVOI'lN!BS ll"t gaar lnl'd

llaa.
HamIno nag mnd Vagtmand 'l'a~e l ha
H a. n /:) c II. ])urnSJJll.l'llll: tForrcLniJlgsrl't
før"r Oltr. JJ. iFl·O.qt, 'J'orp, og Gllr.
ru'
A Ifl'. Anuer'stm, 1'odhøl Mark.

nl'a.lisaliOlwfI aÆ l1ocl,Q Ejendele.
n an oplysrr, at drr III de sløuo,
f MIn Ejlmtlomme kun Ol' Sindrun
Vl>jlrgaard tillragl', og at man .i Virk,'IiK!o"r!('n I/U 1'1' n,1'I' vod al ']Hlve
J'pU I i HI'1'('t, .ll vad cl er k all realiseres.

l

Børnene fra Skien skal
til Sønderjylland.
J?"a SøndcdlOl'g rricddoles, at efle!'
lndbyd(}lse ar ,!I'OI'(lllingen NOl'dC"!l
I\Ommel' godt JOO Ilul"I] II'a Byell
SkirJl i N0f'ge i rll\'~~lll Mu.aned til
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Ophold .kal .Im'kk" sig over 5-G
Uger og do bliv('!' i/ldkval'lorel i private Hjmn.
_ Il:, 'r'lti~l('tl og Opland ogsaa vil
modtog" !iO ,,11,,1' l'vl'lIluell 10<l /lOI'skr'
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GrlUtRlpll.
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Dcn nye Sæ,'domslol i Thisled,
Dol' "il i!<ko blive urJpegel ~n ekstra
Ankinge" i Anledning af, al del' oprelles yderlige,'e en Særdomstol i
Thisted,
Polilil11C'sl.cl' B r i x oplyser i Dag l
til dl Sngf'l', (](\l' skal hcl!am1\r$ ve-d
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RnllJ{'I'1' i T h i stt'Cl. f rU, A rlidagNI'r)'!HU g!lrdl1lu; 8irlo fottsaL sbli fO I'es af PoJi l iftl'illmtt'gtig J( o l' R ri C r og Lrs.
T, a I'~" (> II, lTIl'ns Politifuhhnægtig
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Anklager vPtl Rf'ltrJl i Fjol'-

,'ilslov,
_
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I l vornnal' komnwl' ])om111(1 I' As-

gPl' HnSfnUSSLlll hertil?
_ V, Ill\!' elldllu ikko

laael Mcc1""l"ls(> On\, 11,,6'l'Mrir dN skel', eliN'
om (il"!' l'l', slnl[[L~t KontOl'pC'\'$lmale til
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Anmeldelse af Tankgrave m. v.

j

AI'h"Jds- o~ Sod;I!tJ\illi~tCt iet Ih'nlerlN' Upllla.:rlo;Olllh<HI(>n pn:l, nt Skn.
der, ckr J~r fOJ'voJtlt uf den L'y~I,c Vu.~rJ1(lIl1~lgl ved Anl'~g ar T:ltll,gl'ave.
SI,ydellUller. 1'1glrllfldsspII.!rrinlc(er ITI. V., og hyor Hl.lLablerlngsomkololnin!!Crrlt' ikke O\'l'r.<;Ugcr 2,Oll() Kr" !inall'des nl vedkommende Lodsejer I Ilcnhold iiI Lov,·t\ nf 7, JllH Hh!.') on'l Opfyldning nf Tankgn\\'\J 111. v, knn
ratnl\!cr!;' ved egen Forull$lnrtning, $k(lllUlmeldf'.~ III j(ri!l.~/ur.~il,·rin.tJcn sell('.~1
1i1'1I ;)() .lUllI j[UC, for SHil vidl Anllleldelse ildHl nllercd-e Cl' skl.ll. Saurrcml
AUI1H'/dl'lsc lId,e el' IIIdgnaet Sl'llegt nævn le 0010. bortfnlder Rellen til
Erstallllng rrn I':::rigsforsikringen.
Anmeldelsen l,fUl ske slcriftligt til AlI1tskonlorerne,

Arhe,jds- og SoeillJllllnistel'iot, tIen 12, .Juni 19·16.

Meddelelse fra Prisdirektoratet.
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Henhold lil den UtH!er 7, .Juui Hl"" fl1slsnllc Prisordning ft)1' Feriepcn<;!nl1lltcr m. v, g'Jdl,cndle Prlse!' for Ol nr Skatlekhtssc I fdrlwjes l den
billigbtl' Prisgl'uppe fm [15 III (jO Ore pr, Flaske. Til UctlllC Pris IlIlln be~
,'egne); den vctl Prisdlrekl.oralcls Bekendlgøre]se af ~i. ;\Inj ID·IO i Anlcd:l1ng Hl den senesl.e AfgHtsrol'lwjelse tilllldLe Prisrol'hojelse prtu ti Ore Pl'.
' "hske
l
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.Pdlidil'rktoratoL, den 12. Juui 1946,
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Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet.
Nedenslaaende Pril;cr og Avt\llcc.r mnu - uansel UdJiaere indg:naecle
\nnlcr om hojcre Priser eller Avnncer - ikke oven:kridcs.
~/H'ldf'rh"'l!rll.l'(ler IremslllM al danske BOlTlllidslJQfI'r S.B. I,
Ved SnIg rra I"ubl'i!wnl Ved Salg [rn Oelili1li sl
Livvidde
Ul Detaillisl
lil Forbruger
Kr, pr. Par
Kr, pr. Par

58
(;11

62
H!
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70
72
74
7fl
7~
•
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4,50
4,75
'1,95
Co ·'0
,1,_
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{,,05
(,,50
n,80
li,Q5
7.20
7.,10

5,75
6,10
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7,7';)
S,:lO
8,711
KR ')
\"1,20
9,-15

Vf'fl S:llll frn F;lbl'iknnl II! r,I'nssl~l sIw! {]pr ~'<1<'~ ('11 nllhul pnf1 li pr.t.
\'~'d "nlg t il l 1<'1 ni1lf~ t 111 dr' JlI'1Sl'r, dPI" n In"l);n l rra Fnbt"lluHll III \)t'I ;dlli~I, kali {;I'(J~"islcn ht' I'('gllt' rI Tillu-g pan :.!. I., pC!.
Ikllllillgo;lwlillJ.{I'/!;I'1" \t',t Sult-( til GI'ossli.! Ol:! Dt'laiUisl ('r i alle TllJrl·lr\l\
tlllt'nd~' \1"<11\(',[, :!(l )),11-\1' . :l pC L,
1'"bl'il:I1Jll('ll "[,id llH'ddt'lc Kim' (i\'t)llludlc GI'(lg~lst !llllHkl' ovellSlJlllClllle
;1'~II'rJ t III ~'I~I'I',
Ur: uHdcr 2D, i\laj 1~ltli rnslsnllt' Prisl'I' lil FOJ'III'I1t-(CI' (l!l!1æ"cs,
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Dragsbæk.

I

----

Rundt om Lejrene ll:!troriserer de Omgi\'elserne,
Jægger, og Usædeligheden florerer .
.
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stjæler og ude-
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Hvis det virkeligt gennemtrum- , ningene er frække og lror, at de
har Krav paa alt, de gør som det
• fes, at der i Dragsbæk skal anbringes allierede Flygtninge, er det passer dem, farter rundt fl"a Lejr
højst ubehagelige Naboer, Thisted til Lejl·, slnar Plat og bar H\'lig
har Uds igt til at faa , Disse Folk Forbindelse med navnlig uheldige
er for en store Del fra de baltiske Elementer blandt den danske BeLande og Polen, Folk del' af Ty- folkning. Mændene hal' med danskerne under Besættelsen cr bragt ske Piger Hf. gøre og om\-enat."
hertil Landet i den tyske VærneSærlig slemme skal Forholdene
magte Tjenes te, en Del ni dem som være i Nymindegnb, hvor del' er en
uniformeret tjent:>tgørende i Vær- Lejr med 1600 baltleke Flygtninge.
nemagten, og nu vil de ikke hjem Det berettes, at disse Flygtninge
igen, idet de erklærel' sig for poli- terroriserer Egnen Alle Sommertiske Flygtninge men de, der huse i Miles Omkreds er plyndret
har med dem at gøre, el'klæl'er, at og ødelagt. Alt el' stjaalet, lige til
de lige saa meget har Indtrykket Dørhaandtagene! Fiskernes Baade,
af, at det for manges Vedkommen- Hyttefade og Garn bliver ødelagt.
de er Folk, som ikke sall. meget Et Hold tyske Minører, der ligger
mod·sætter sig Hjemsendelse uf po- l Nærheden, fraterlllserer liv1i~t
Htiske Grunde som fOJ'di de hnl' med Flygtningekvinderne, hvoraf
det godt her, faar god Forplejning et stort Antal siges at være frugtog Lommepenge til uden at være Bommelige.
nødt til at bestille noget.
Om denne Lejr oplyses, nt den
Hvordan de er at have til Nn- sn(1rt vil blive rommet, idel den
boer fremgaar af et Brev frll en sklll o ....erlages uf !\lilitæl'et. Flygtkendt Mnnd i Sonderjyll~md, som ningene skal anbringes i mindre
til Bladet "InCol:TIlation" bl a. Lejre rundt. om i Landet, og uet N '
fikrivel':
tdtsna forment.lig nogle IIf (\(,lll,
"Kunde Bladet Ikke intCl'eIH~el'(! ThiBtcd nu slut! hjcm80ge~ med.
liig HUl for Forholdenf! i ug omløvrigl pnal:ituu!; del, at l nUlnKe
krin('1l.øde K01"S Flygtliingehdl'enc THfullde el' dlsse Flnr!,ninge I Vir(med flMkaJdte allierede Flygtnin- l keligheden Quislinge, i Aahenntll.
ge). UtlR'dclighcd(-n florerer, FIYIort~ 11 hvol' der ('l; en mind]'e Lejr, !IC\'
.. mali Ht den II Hebo{'I'l~ plejo)' IivliK
•
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OmKllnK med det lY!:iktJ l\lindl·,.'laL
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Hæfte for Fratemfsering•

Arbejdsmand P. Thol'hauge,
Fjerritslev, er ved Retten i Fjerritslev idømt 12 Dages Hæfte for
Fraternisering med en østrigsk
Flygtningekvinde.

t'

.......
mand,
a Val t faa
efal.turlig
V.Grad

Front mod den Virkelighed, som han
alligevel ikke kan undgaa ved Snak.

Kon5ulenloo udtaler, hidtil har savnet
et kemisk Middel mod Ukrudt, eom ikke
skader Hør.

er opviger
3estilsaa;, væ 'e
It alle

kuldsænk-

ret
,mand,
til

erende
tHbaa r ha n
llighe d
n næ r.' hans

len. -

Anmeldelse al Tankgrave m. v.
Arbejds- og Socialministl'riet henleder Opmærksomheden paa, at Skader, der er forvoldt af den tyske Værnemagt ved Anlæg af Tankgrave,
Skydehuller, Plgtraadsspærringer m. v, og hvor Retableringsomkostningerne ikke overstiger 2.000 Kr., saaledes' at vedkommende Lodsejer i Henhold til Loven af 7. Juli 1945 om Opfyldning af Tankgrave m. v. kan
retablere ved egen Foranstaltning, skal anmeldes til Krigsforsikringen s/mut
den 30. Juni 1946, fo r saa vidt Anmeldelse ikke alierede er skel. Saafremt
Anmeldelse ikke er indgaact senest nævnte Dato, bortfalder Retten til
Erstatning fra Krigsforsikringen.
Anmeldelsen kan ske skriftligt Ul Amtskontorerne.

Arbejds- og Socialministeriet, den 12. Juni 1946.

Meddelelse ira Prisdirektoratet.
De i Henhold Ul den under 7. Juni 1944 fastsatte Prisordning for Feriepen sionater m. v. godkendte Priser for 01 af Skatteklasse l forhojes i den
bill igste Pri sgruppe fra 55 Ul 60 Øre pr. Flaske. 'fil del1n~ Pri~ ~aa beregnes den v ed Prisdirektoratets Bek~ndtgor('ls? af 3..~lal 1946 1 Anledning a[ den seneste Afgiftsforhøjelse ttlladte Pnsforholelse paa 6 Øre pr •
f laske.

l',iødircklo,.tct, den 12. Juni 1916.

lerlodes Ølhandler

Pra t,.;'llr. ~vc,,,· .. ~ .. ? Anderse n.
Oæ rup, til J. Chr. Svend8en Christen· nægtes, al m
pg al, al e n Del 8cn, Oæ rllp, Købesum 11500 Kr. pl08 rig efler al vie
e ",gie om at laa Losøre 6500 Kr., Vurde ringssum 17500
Amerikanl
ved Glæde Skole, Kroner.
Istholde, at Skolen
t I

Kunde ikke lide Nazister
•
og Sønderjyder.

- Ja, jeg
der er en I
min V lrk øo l1
MeD baD stod dog i tysk
graf, udla le
pdam andsforbund,
mig, da jeg
rieDeste.
r. ønskede el Møde
anslr engen dl
H for at faa en
rg
I . Timelønnen for
En ung Slagter fra Aalbc: , Havet. Piia
g
ejde. _ Sogne. Ivan Ahrenberg Jensen, der I Io amerikanske
forhøje Timeløn. Masneder under Besættelsen havde hvem leg sk
g 15 Øre indtil været ansat ved det tyske Brand· kommer hle
korps I Thisted, blev I Formiddag
almindelig l
J løn forhøjedes dømt ved den herværende Særret. Porhold, f.
Kr. 20 Øre pr.
Efter at Slagteren havde fortalt, bruget, Pisk
ereJ;enS Løn gik at hans Arbejde bestod I al pudse og desuden
're pr. Indbygger. Brandbilen og al kløve Brænde, ser.
udspandt der iig følgende SamDe I
tale i Retssalen:
m Lørdayen Domm.: De kom Ikke godl ud Hanstholmel
Ja, j
ne m.a ikke
af det med Deres Kammerater? (-Ieter beggt
etalIna for at
S.: Nej, dem var jeg ikke videre
_ Hvad
•
varm pas. Det var rene Nazister, seret Dem
F tldJJge Lørdags· og dem kunde jeg ikke med.
helst anden
rmealrene l Thisted
D.: Naa, De var ikke selv Nazist?
- Nej, E
rgl!! Da~e siden at 8.: Nej, hvis der er noget, jeg terlslisk.
pnlng om Lørdagen aldrig har været og aldrig bliver,
- B.ad
tnden for Thisted saa er det Nazist, s8sdan noget heden j Øs
Barberm. Rich. Skabl 8a8 var der ogsas Sønder·
- Ja, d
;en Anledni ng over jyder j Korpset l
- Por
!emokrat, at den
D.: Naa, hvad var der i Vejen
teopkræver i Lild
C. Stenloll, fje,'

Lørdsgen gjorde
fe alle Slaj,!,s .Kunen8e Klipningerne,
18. Der 8kjulte 8ig
r om forøget ForBestemmelse.
imidlertid forbudt
Saksens Riddere
rde. andre Udveje
Imlllngen om Ler·
,Ilppet paa Ugens
tier Rich. Jensen,
fen maa nødven-

,ørdagen. Hvis vi
.Ilt betJene Kun~
r, vI m6a holde
fa, &86 er leg
overveJe helt at
paa denne Dag.
p Henstilling Ul
I aaaledes at vI
det nye EI{sperl-

I

'gDe'.ad
I

med dem?
S.: Jeg kan ikke fordrage Sønderjyderl De krøb for Bf6odme·
sleren og løj, naar det passede
dem.
Porsv. : De vilde Ikke springe
for Brandmester Hansen?
S.: Nej, det kunde lige passe I
D.: Brandmester Hansen siger,
at De var meget doven og dvask.
De gad Ikke bestille ooget.
S,: Nej, lor det Arbejde ioteres·
serede mig ikke.
. D.: De har været I Slagsmaal
I Lejren?
S.: Naa, jeg er ou Ingen Slagsbroder, men jeg blev overfaldet
~agfr8 af en SAer, og jeg masHe
l0 værge for Livet.
O,: De har vel ikke været Prl ·
hed skæm per ?
S. : Nel, Leg oøjedes med at
uddele illegale Billeder og Blade,
De to Maaneders Tjeneste i det
tyske Brandkorps blev af Retten
vurderet IH l Aars Pængsel med
rab al almen Tillid I lem A.r.

Danmark E

Bil, e9
som blot l
Broer kund
der kom ~
sl8ar De,
- Ja,
den Porsta ,
at der er bet
der venter)
Da jeg rej
at den nye
ud, inden
hjem, og i
danne Par
interessere
(aget Lull
og Køben
holm og
Det er mi
lysninger
har adskil)
kommer b
tysk

(orviss et o

Danmarks

-

De S1
til Hjælp?
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Tilskud, men

Moderen og del nyftldte Barn
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Ja,

kan ske Ha

sere sig
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Hvorledø. bll_r Velr.' ?

Pederse~

MeteoroJolE •• k Inølllut meddeler:
Maanedf
Udølj;E( !Il ,veg til Irl,'t VInd omk,ln~ 0lt Ven

Nord med tiltagende Skydække og ellerhaanden Regn mftnge Steder, Ingen 8S'llrlR
Getttup
Iltorre Tcmperaturælldrlng.
l"'ærdlelllYRlernc
Ilukkeø 4,04 ,

!'l'lIde'!! 22,"7, Oll

der Jen
enlngsre
Hurup.

•

Nye Beboere til
Dragsbæk.

til Arne,

en al P
Ikke se~

Om el Par Uger Ankommer da har!
ZOOO allierede flygtnioge. Gang.
Chelen lor PlyglningeadminiSoedsl.
1llltionen, fhv. Mini,ter johs.
holdt
Kjærbfll, bekrællede i Dag overfor
-D
Thisted Socialdemokrat, al Lukøul" tionerin
tæltningen j Dragsbæk skal indI
reltea iii Lejr for ca. 2000 allierede delle al
Plygtninge. Det drejer aig om 625 K ' fl
- A
Polk Ira de baltiske Lande, Polen delle ø
og Lande i Midteuropa. De har va~8lti
hidtil opholdl lig i en Lejr ved
Nymindegab, hvor de nu ikke kan bad li,
vaue mere, En Del Barakker Ira vidt d~
Bygge~
OT Lejren ved Nr, Alle skal Ilyl- RejIle (
te. lil Drag.bæk. Indllylningen Der sv:
-I
.ker i Løbet al et Par Uger, og
lor Thisled By bliver det nogle Bengl~
kedelige Naboer. Del drejer lig Jena ~I
Ira G
om Mænd og Kvinder i alle Aldre, Ityrer
og del .Iaar nalurligvis ølet lil delse"
med Moralen,
Allierede Flygt-I
ninge maa gaa Iri! omkring, og spelIIe
del er lovligt øl Inlerni,ere med ved
dem, hvad man ogøaa gør til Iy.nin,
-1
GlVn. p.. de Egne, hvor man
Sil"e~'
har den Slags Flygtninge,
al g~
•
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SkorsleøabraDd i laDIVld.

Nægt

-

Falck fri Thialed blev i GIIII peJle
flle.middae kaldt lillanRvad, hvor K. P.
der var op.laael Skonlenabrand bevi!
hOl Prede Bruhn. Ilden blev hurligt .Iukke!.
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AIt'.lnlng o .. P.t.....

Orun
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ReprælClntlnt K, LyaKer, Thitted, ved I
",er om Pate.. t pia et lærllll kon- .IIslI
ItrulIel Lwaebold.
I

Intet

ø.t

ved

Bulbjerg.
Jill er Ar••• ol k.bl .1

Sia... lor ZI,OOO Kr.

, rednln.tn.1'nel I Thl,led Amt
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rede mig ikke.
D.: De har været i SIagsmaal i Lejren?
S.: Naal jeg er nu ingen Slagsbroder, men jeg blev overfaldet bagfra af
. en SA'er, og jeg maatte jo værge for
Livet.
D.: De har vel ikke været Frihedskæmper?
S.: Nej, jeg nøjedes med at uddele

illegale Billeder og Blade.
De tre Maaneders Tjeneste i det tyske Brandkorps blev af Retten vurderet til 1 Aars Fængsel med Tab af almen Tillid i fem Aar.
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Tysk Brandmand idømt et Aars
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_
Fængsel.
Ivan Arenberg Jensen, Aal- l
borg, der har været Brandmand i
to Maaneder for Tyskerne i Dragsbæk, idømtes i Formiddags
ved Særretten i Thisted 1 Aars
Fængsel og frakendtes almen Tillid for fem Aar.
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D: De øk~1 da
W'- 00111 ud SUkllhloll V.ld.
, ,, M,,en Irell1øliUe(lu I I'ormid' ulk.l'hlll/.
A; Mon IkkE.' 'i'
·" fl ' OlllodtQv.lo,h"r lor U\/JIl.
D: Nu lur De Dyhlllhl A",
,,,e'U' i Thi.led, dIOr .i",I,· d~ I llm
rlrr.~n lom Por.III,e<,
S,.
,II V.,rll"maj:!~,i ol!: 1M .1 hive De dIBU~ Søllen med hlm I I
Pfll Irlk (;Iill.nd ov~,lo, POlillel 101 .1 .hllle , Aflulen og
Ined det f'o'mul II l~inRe Polltiel OVt, den,
A: JeR IIrubl~1 Jkk~,
,I . 1 udlevere Numerpl.dtr III
Vild. Andenen. Bil. D. Ankllge- Inlf l lilo'" Det t i ;;~i~;'
lel! 'k.1 lIralle., fordi
.,i!ltl VII læl' op, Udbrød Villi. IClva'e PolitIet.
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De der er Anklllgukdft t
f8:' tllev der Ikke IBI nogen p,r.1
Lo~n?
Pænll.JJngen. Del næsit, men
"'; J., hver en Slump J
h'lJfe Ul Valdemar Andc"en,
Anderecn lo'klørede, øl IlIn flaBr hen ~kal JØfel I RetleD
h.vde n rulllel III udJøre A,lJejde
&1 lU .10 Dom.
Del Rlar
ry,ke rn e i Hanøled, IOldi hiD I
Tur, Dit: d~r er mange loran
h.vde nOllen ait øl kore i.
Ylk Ingtn IH havde da ragel
lurd op pu PolJhllaliontn,
"Uillenl Ro,enll,en, hvem
lorel'lldt Kuvel om ill IDa
'everel Numt'plader,
I
megel heltiR'
der lil Vøldem.1
rykt!:! sin Vrede ovcr
t
Han huede med at
AlIn8 IIdlBe Prandlen, Bedaled. Be·
Komma ndanlen I Aalboril' lor ni
I Prederida Mandag KI. 12,HI. Vil De
118 Pohhmcølelen og Polili'uld Vil De
mægttgen i Tlusled 1I1økedlllel, og
ku n lied Ande/senll Indgrihen var I
dclle ikke blevet gennemtort. Da
Vald. Anderaens Daller var Ven·
,\ndernn
_ Del tr L~Rn t
D H1l1n; N~a _ ,enl ud

',,·1

,

dtgørelser

,nde med
Poliltmeøteren.
Diller,
hllvde
Andeuen
,,,,II $ig Inrpl
RIet
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Iii al Idva,e Politimmesier Brix,

I'~~~2;;;:~~;;~~:::: l
K.I.llne Andene". Hvldbl".ito

Tbl,ted SYlI:ehUI,

men hin Var ikke al trælle, hvo'lor
Ander,r.. opsoete Pru Brill I

D" er I
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Poul CItr, Poulsen. Øeltr
I I
64 Aor 11;1 BegraveJI SGnds,l KJ.
t

Privall~jlilZhet.le"

Del er del, d er er blevel ml.· KIrken.
INllaaet. Jeg vilde kun adyalc
fruen
Helene Jensen, H~rdu m, ~O Aar 1'1.
C,
;~i: Begfuyetl TIradag KJ. 14 fil Hle",met.

,

I

,

lIeo, betegnede Andenen
Hjertelig Tak
pure Logn og Opspind.
Il)r ,I ventil!. De!ta.Rele ved vor 'o~~:
oplællelll en Erklæring, SOm
pu. Oll: B,or, Bul!.blnde:r ear' . Ul
ani.teol Roaengren har
~"'I Dud og Beg'av'i!le
[)en vilde Vald. Andersen
8ørnen~.~ ~occcccccc-_Io
Ikkl: ubelingtl j.!odkende.
el
Tak
- Det ser mærkeligt ud,
holl, at R<)~engreen, der e l
111 elle, ~om glædede Ol pu vur &lIv.
AH ~l l e, Belrielsen er kommtl
b'ylluptdag. En .ærUI!: Tak III dem,
mit Hlem uden al have
,,,m pyntede n~ .mukt og alorde Ducn
fatIII!: IGt I)B TIk eHeslImmen_
hebreJrle mig,
Krl_Uno oø VIClor Jen_en,
miR i RYfH~en.
Snedtled
all god I, hvad der ti
I.!ndnu ~n Polili,apport o~:~
11~ rar

Irel11wik

dll, al

A
Ul
fln PoliliBlalionen havde udlalt, al
.der finan vildl: Ske nogel-. D~nne
{)dtDJel.e 'kulde ikke lotllaaa øom
II T/Uød, men som en Advarsel,
"'a~dt

,
udleveres
d. 23 ved

0'

AnderIelI.
A. Jc/o! syrIVs De skulde alho,c
mi n DallH, Io, 8't dtl. PoiHid 101km
~Iare r, pØl~er ikke.
byg~eri
i HundbQr~ Pr~sleRaardsbave
Poljliluldm: De tror dl! ikke,
liudag d ~n 18 juni KJ. 20. Pulo,
Polili~1 IYVH?
l'ih iR~r JelliclI taler.
.."
A. Jo, hvorfor ikke?
AUe, især de Unge, indbyde!!
Ollmm: Hvad gi.llCf BIlrOrH IS"O
anlagts
hl, bl Ot ~r lænR8!ct?
S; Det ~r da mtRel kl'de1i~tr
I elop som jq{ havde lauel sud~n
Cenlrøl·Labo,alolid og
t'lI god Pladl.
D el
I
nOle· Stationen er alle, nabe.nl.
ikke noget, al der
Thl.ted SYllehu •.
Beljenre anltigende tor It
miK, 11111/ leg plejer nlv
henvende mil!" lil Poliliet.
cO"'ln/(, Hr . Dommer, Iran
blive dOlllt I Eftermiddag
O: Nej, SBa hUfllgt
_ atata.nerkandt Ikke. Sagen Skal jo I
A, Klar ca? Den er da
MediemtIIlIf, der 011liktr at
kl/lflllgl, Oerman~ler blol Dommen.
hø l. JuH, mU
D: Nej, der maORier en hel Del
t
SygelUØtenll Kontor I ~ _ _~
I, at den SaK er opklaret.
den 29. Juni.
A: De k,n Jo børe alhare min
Medl_mabøger .k_1 m_d·
DaUer og &u vælae Imellem, hvad brlnll_..
.. ..
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Han sigtes for Værnemageri og Trusler
mod Politiet
p oliliel' Saxkøbing 'oretog i GUT gaard tilbage, de andre
p"ntlmeote'cn
For middag en OverraskenGe An- er oplaget.
A: Hr. Domme.,
holdelse
Ihv. I' nlreprenø ' ValdepantvlnRc ml(! en De vi!
"ur A n d e r II e II, Thisted, der mil{ slippe lor det I Sogtører,
Nnor jeg
I ar Pladll Bom Tjener haB Saro· dømmes uskyldig,
klin del
, esse Roaenllfn·Lehn paa dennes ua I:0dl ske uden
D: De skal da
.lore Godi ved Su,ko bin!,!. Vald.
;\ndersen Irems1illedes l Formid- uSkyldi\!".
A: Mon ikke?
da g i Grundlovllarhllr lor Dom·
D; Nu lanr De Dybdahl
,ueren i Thisted, der øiglede \ am
n som Porsvarer. sna'::i:::
:or VærllemBReri og lor at have «else
De dr"lIe Sagen med horn I
. øgt tysk Bistand overlor Politiet lor al sidde l Arreslen og
med det Formaal BI tvinge Politiel over den,
A: Jeg grubler I
_,I al udlevere NumerpladH lil
inlet !llort. Det er ;;;,
Va ld. Andersens Bil. Da Anklage· jeg skal straffes, fordi
~ kriflel var lælt op, Udbrød Vald . advare POlllie1.
Andenen :
Da der er AnklageskrIIt
_ D,et er L., gn l
blev der ikke sDI nogen Prlsl
D Jmm: Naa ,enl ud 88;1
Alle Pængsllngen. Del næsle, man vll
Løgn?
here ti! Valdemar Andonen,
A: Ja, hver cn Slump!
Andersen IOfklarede, al han nnr han skal !ørea l Relien
havde nægtcl al udføre Arbejde
el laa sin Dom. Del
rys.erne i Hanaled, fordi han
og der er maoge loran Allhavde nogen Bil al kore i .
yø. Ingen or havde da laget h.m
med op paa PolLli.tationen. Politi,
assistent Rosengren, hvem man
ro rels!!de Kravel om "t lall ud:everel Numclpladel,
I
meget heftigt ovnlor
d er li! Valdemar Anden m
lykte sin Vrede over Behandlingen .
t
Anna Ildsoe Prøndøen, Bedsted.
Han truede med at sende Bud
i Fredericia Mondall: Kl.
Vil Dø
Kommandanten i Aalbont lor
hs Politimesteren og Polili' u!d·
Vil D,
t
mægligen i Thilted ølskedi'let, alt
l(eren tlenrlkeen, Hurup PrlEltcgoard,
So.
kun ved Andenen. Indgriben vur I A.r f:1, BeJ!:raveø SOlldal/: ]{l. t4,30
(jelle ilr.ke blevet gennemført. Oll frll Hll'mmel, fra l{frLum RI. 16.
Vald. Anderltol Daller var Ven ·
t
Inde med Polilimeøter ens
Alluu l{rlalfno Andeuen.
,avde AndclI~u løll .iR ,,,.,
' _ _ __
d",d pØ" Thisted SYlI:elluBC
' il al _dvale Poli1immeøtcr
t
,nen han var ikke IItlrælle,
An,JerIE' 1I "pøe",lc !'ru
.
\ PQ"t Clor. Paulun, U.ler
Plivatl.'~J''';:"~'rl''.d...' ''"'',. .. .,-"level 1\118- Klrkon.
Aur Kl. l3egraveft SItIldiII: Kt. III
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Ove, den.
A; JeR grubler Ikke. JtI(
In t.. , Kl orl. De t e r ur NIIIlIIIIl/:I, 111
leR 'kBJ 11r'lIes. lordl lell vilde
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Ild vare Politiet.

Da Iler er Anklltueskrllt I

·: 'Ib.lev

d!'r Ikke III nogen
Del nælle, man
Vllldemer A ndeT.en,
han ~kal løree I Rellen
flla si n 00111. Del Rau " ' "

1.01(11 '1

{\ : Ja, hvtr en S lump l
Anderl!'n lorkl~rtdc, III
"Ivde næAh~ 1 a l u d lore Arbejde
l røkerne i Hlllllted, IOTdi han'
hB vde nORe n Bil BI knre i.
eR der er mange loran An.
Ingen'Ir havde da
nle d op pall Polltialalio"en.
~ ,Iitllenl Reaen!!,r"n,
hvem 111M "
lutelajlde Kravel om al lu ud'everel NunH:rplader,
plraadlt
meRel hel!!RI overfor TYllkelll ~ ,
Jer lil Vllldem~, Anderfl ' n ud.
'rykte 5il1 Vrede over Behandtingen .
t
Han truede med at sende 'Bud elAnna I1dRne Frandsen, Bedøted. Be·
Kommll.ndanlen i AftlborR lor at tl;ruvel i Fredericia Mandolt Kl . 12,15. VII De
1111 Politimesteren og Politi 'uld·
mægtigen i Thisted alsked;~et, og Kuren HenrIklen, tHurup
Vil De
kun ved Andersen. Indgrihen vur l AIr J(l. Begrave. Sønduli!

y.k

1",,,,-

Bekendtgørelser.
P"æ,"

delle ik.ke blevet gennemført. Da frø Hlemmet, Irll. t(lrken KI, 16.
Vald. AnderBens Daller var Ven·
inde med Politimesterens Datler,
t
,
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An"n KrilIline I\nderaBn,
h" vde Audeuen le t SIS

.~""'':.._ _ _ __

orp 'RI t:1
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De

Bf

d l al advar e Polllimmesler
Brix, dild
Thbner1
"
rnen han val ikke allrælle, hvodor
t
Ander.'H'f.1 o pM,,!!le fru Brix 1 Poul ehr. PonløeTl, øster R0jkjlJ:r,
Privrl1l~JliRheul'n,
ti4 Aor 11:1. Begraves Søndltl; KJ. Ib IrQ
Del er del, der er blevet miB- I ':"~"':.
fo rslauet Jeg vilde kun advBre
t

____--,_______
JenlIlITl, Hardum,
Tlrsdlg 1([. 14 fra

!len,
Andenen
TBk
pure Løgn og Opspind. DercIter for III venUI!: Della,e:clae ved vor
oplæsles en Hrklænng, som Politi· Plir Ol/: Bror, BO)l.bindcr ellrl A.
alsislent Rosengren har afgivel. Død og BCli!:fllveLse.
Den vilde Vald. Andersen heller
Børnene og Chr. Munch.
ikke ubetinget gQdkt'nde.
HjerteliJe Tak
- Del ser mærkeligt ud, sa~de
h8 11, III Ro sengreen. der cl helt til ane, 110m glær1ede os pila vor SalvAM etler Betrieisen er kommet i bryllupsdllg. En ,rerlll!: Tak til
mIl Hjem uden al have noget at 110m pyntede 111111 Imukt og Idorde
h cbreJ (le mi~1 nu pludselig 11l1der 808 lestllg fllr Ol. Tal, IIlIe~llmmen
(l\ 1~ I Ryggen.
Men je~ ved Ot!Kristine og Victor Jensen,
SnedBted.
sa a godt. hvad der slLk~er bUJ!!
Endnu r n P olih,apporl Op!roSll'S.

Hera! Irell1l(ik

dtl, at And

Søndagsskolens Sommerudflugt.

Is~n

p aa PolilistHlionen havde udtalt, al
.. der snart vilde Ske noget"
UdlIIIeise &kulde ikke lonlaas som
(' II Tmstl, men som en
l
~ aude AndellieII, .
A. Jeg !Iyni's De skulde ,II',.• ",
l111 n Dalll'r, lor all dl'!, PotHietlor!>.llIrer, passer ikke.
Polillluldm' Dc hor dll ikke,
Politiet lyver?

Bllldtec 11: Indre Missions Søndfl.!;lsskoltS SommelUdllugt den
d·, udleveres gratis Søndag d. I
og cl . 23. ved BOTflcgudstjeneslen.

I

A. Jo, hvorlor Ikke?
Demm: Hvad siger Baronr.ss~n
lil, bt De er læll~sl~I?

i

Hundbor ~

Præstellaardshave
Tir~dag den 18 Juni KL 20. Paslor
f'ibig;'!f Jensl.'l1 laler.
ABe, især de Unge, I

---:

S: Det c r da mlgct kel.leliJ,:I,
l etop som jeg havde laael saadnn
til god Plads.
Det ligner heller

og Dia~
er atler 1111ben\.

."

•
ikke noget, al der kommer Io
Thl.ted Sygehus.
Betjente ansligende lor at
mig, lIaar jeg plejer ,dv al kunne
henvende milo! til Politiet. SiJ.! mig
enj.!ang, Hr. Dommer, klln jeg ikke
blive dømt i Eltermiddag?
O: Nel, SaB hurtigt gaar del
_ st.taanerkendt ikke, Sagen skal jo klares fersl,
A: Klares? Den er da fuldtud
Medlemmer, der øusker flt skilte k"
klarlagt. Oermfln'l;lerblotDommen
Ira I . Juli, maa anmelde
D: Nej, der mangler en hel Del delle
Sygekasse ns Konlor
i, al den Sag er opklaret.
den 29. Juni.
A: De kan jo bare alhere min
Medlem.bøger akal medDatter og saa vælge Imellem, hvad b::rl~n;ø!.~.:.:;--;-_-;;=:;:::=:=_
De helst vII tro, del, PoHliel siger,

THISTED
SYGEKASS

,Iler Oet mtn o,"er stCer. Den
Dom er Ikke svær " .tsige.
D, Nu m" De heti", t.. beo

I Fortsællelses -Sygekassen

A
t
Thit
d
K
eds
for Thisted ID, Se r •

~ klkkel en Porsvarer. De har 1(0dl !
VlIlg al Repræsenllllller I
al al faa en forn uftig Mand at Onsdag Alle,. den 19. ds,

snakke med.

Hvad siger De iii

Dybdahl Andersen?
A. Ham vil leg meget nødig
have. Han synes Ikke om mig.
Endnu mindre vII leg bave Ther- l,atI

Alhold'holclle,tt~.-=--=--=--::=~~\
-

CHR.

ktiOsen.

D: Ja, sall er der kun

Murerme.ter,
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Entreprenør YaldlDAndersen anholflt.
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iH"

Fhv.

]':ntrqm,nllr V"M. A Il <l (, 1''l'hj~t",I.
hIl,'" 14/lhol.jt I ~ .. k.

Il,
kohllll2' i (lIlU ... H un 111lwl,· Pllld" .8'ml
'I'j"nl-l' hos HfII"t>ru'SIII Jh)!lr-m'rn. I ~'hn.
!Jan h1cv lør~ Ul 1'hilllf'd OK ln.lnlltille(If'R i Vormlrll!lIK fur "umm"f J ...hallr:;'m, ~j,!tf't
fur \'lernCnUll(cr; CIf( IlJr
l"ur."1{ pua ut. tvinltll tI ..t dan"k ... l'o.liH til ut ud lt·Vl'tt· Numl'r(Jludl:f m'~
f! f'

l"r

;11\.

Han yar Tjener ho .. en BaronesWl
paa ct 110rt Gods vild SakskaWnu.

•

I'V

,

Bl6tund nI Tyskl!rlW,
JJa Allklul{I~skrjftct. "'nt 0llllllBt, ('1'klureric Vuld. Allfhmilln. ut nit vnr

''''!fil. Ha.n (f1rklflrl'dt~, at han hav,!c
llægtet Ilt udfun~ ArlX"j(!~ for Tyskerne
i lIflnlll~d, fu r di hun ikkfl huvdc nogen
Bil Ilt kpr" 1_ E" tysk IIlJ;wnior havde
taget ham med Ilau Polib8tutlofl.cn .
hvor hans Datter fungcrpdo ~om Tol"k.
Politiassistent Ro~onl{rP('n optrundtc
mrgeL hc!til,>'t a\lt>r (or 'J'yskerr>n, som
truede med nt. melde det til Kommandunle,n i Aalborg.
Hun vilde h:Lve Pohtml!:stRrCll og
P()IitJ[uldmægtil:'cn afflkt'fligpt, ~og kun
ved mm J ndgrihcn blev det ikke gCllnC/nf,!rt", udtalte VuJd. Andersen. lIun
folte sig forphgtet Ul at udvare Pohtlm($tcrcn, men det var blevr>L misforsLanet og opfnttct som en Truset. !JeT
oplæste.';! en Erklæril\g fra 1?0htJa.6sifltentCf og en PohtJr.).pport, hvoraf: det
fr('mlrik, at Afl.dcrsen paa Poli~istat.Jo
nen hayde udtalte, ~at der snart vilde
ske noget'\
Dommeren: Hvad. siger BaroTlessen
til, at Do er fængslet?
A.: Dfi!lcr kep.cl'!,rL, nu jeg har fanet
en god Plads, Det ligner heller ikke
noget al. anholde mig. Sig mig engang,
U l.. Dommerl kan jeg ikke bhve dØmt
l Enermiddlll(1
JJ.; Nej, 6aa hurtigt gaar dcl Ikke.
SaglW !lklll Jorst klar<,!i'.
A. O<,n er fuldt klarlagt. Derlllnllglet' kun Dommen!
Dommeren udtulte, nt Ander!>!:'n h(>l·
l(>rc maatt(> fan en Sugforcl"c
A.: H l'. Dommer , Dc vil da ikke
paatyingc mig en Sugfører. Lad mig
s li ppe for det, Naar jeg skal dØmmes
u skyJqig, kIm det lige saa godt ske
u den Sngforer.
En(len blev dog, ut A".IWerscll fik he-skikket Overretssag.t'. Dybda.hl Annersen til Forsvarer. og dn der Cl· kommet
AJlklagcskl'ift. i Sagen , "il hlLIl \WJ'C
(rongt;]et, II I SiLgeu kOllvnCI' til J)omsforhundllnb'
1 Aars FængseJ til Brandmand
hos Tyskerne..
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Henvendelse fra Agger
til Amtet om Minefelterne.
l odso jern ll fin der del uri meligt, a t
de selv ska l bela le for Konlro lpl øj"ing.
I:!t 'r :11 d"r Ij 'II d/'n l/jr"lolliK/KfJlllrIJlpl"jnillJ.!' lIf ~Jinl·r/"II'rnp i J\qo
f'r fflm"'! ioH 7 .IfIpHlIf. P,IIUU r_
1tIlnpr pJla -1 (ri k -lIigp J:jcndomnll',
llar Dr Ilflf'rne 1 I'lt~ JWtlVfoOflt lil,l( iii
1(")'

Thi INI Amt
LHwl lil

ill

fIJI'

r'l;l

ritrll.lll(
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L ,d ·j"I. fim lar JmJt "J1If.f, Ih rj/ila dJ'rl
/',j"nr!IJllunf', j'r fuld.!!olu'n/'11
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VI-" KontrolplujlJlngen. Man
il 'ni n St,tI n II,'" Kommu-

JIJ/IV
Il

k(· Ho,.lsl,l:t.f,)rd, o; flt (h-, ,lir
/h-n

k,d llf'lulu og I"'.'CKP II ,-.<tf" og
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Il) rllt·
I lilJ,uj,'Jig iii

I !\!lij"'r \IJT mUl Tfl/
Ir.. k. .rd .I'nll" ', } k"rlw 1,"TI, flll
mun tik fil vid,·. '11 Lori ('j/'mf' lU Iv
kuld, .l/h"ld,. ' d~ift rlll

1r"lplnju TIll, IlU II • (t, r al ,Ii ,.

•
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l:H m all"I' I·fl rIadI.
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"illllr, llir

,wd!lu l, .d g, /I/lf'mfore

dl'lI

'"1Il0l'

ulIkyJrJig, kun r!,·t IiW' Ina godt kr:
udf'rt SaSC"ton r.
Endr'n hl(~ rlr,g, hl Andl'rum fik ht-

J

kikkJ.t O . . ' rrt-lJ agt. J lybd~1 A.nd",.'1f~1l til Forlwnrc'T, rig da ,leT f'r k,/mrnf>t,
Ankhlwal<rift i Sar.tf>n, vil høn V<kn'
fwng l#ol, til Sag'n komInlr til IJfJtns-

,

forhandlin

1 Aars F æng sel Iii B ra ndmand
hos Tyskerne.
-;NI/·1I111 I nu Ir·r! hl'hilllflllll
r;aiJI" Elrf'lrniddlll(" S/l~r'fI m",! \rfH'
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JhilllrhnlllHl, ltll'1 hun ITw/lltl' 'Il I
IJl'ftg lupk fiK hl,,\' IHt'fil ti ti aimi,,·
II,·IJ,IlL' Ur.I/IIlman I ln,fnnD ~ It
.1
II l 1111 IN " .. Ii h h v b III 'orfl ti
Id '1'" kllliUl, (·fh'r ni han IliHdt' \
/1'1 j Ii;Jitll1ulh'r j'/1 k,,'1 '1'111 lian \ ,.
i T) klllnt! II k\' Il \,Ir. du dvo Io
1\lilllwlll'rul)kk kl't~. lt\'ur\'t~1 hnn
l'II'J!·fur Cllllk.,m Ihr hl \ RI\,l Tu..
IHIIII t'lrI, III hnlt lUlllil' II}' 1!jIJlJ •
-, og
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hUldI'
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Bl'andmalld. I Sledel ,·al' han en karl
Tid Chauffor for en ~lall(l. del' kørle
fol' 0'1', i Th istcd,
I
'.
DOmn1l'11 kom l il at l,.de llaa Fa'ng- I
68 mm Regn i to Uger.
,I Rrl i 1 Aar og Tab af almen Ti\\id
.
Første Halvdel af Juni og ikke
for 5 Aar.
mindst Pinsen blev meget regnfuld.
Der er i Thisted hidtil m aalt 68,2 m11\
Regn i J uni, mens det normale for hele
Maaneden er 40 mm. Pinsedag blev der
maalt 20 mm, Mandag 0,4 og Tirsdag
13,9. Siden er der ikke f aldet Regn af
Rellræsentanter fra IndenrigsminiRetydninf(, Termometret kom højest op
steriet kommer hertil fur at se
i Gaar, da der maaltes 17,5 Gl'adets
paa Dragsbæklej rens IndVarme, lkll laveste Temperatur 6,0
Gr. maaltcs Torsdall' MOl'.,."n .

'"' Si kker.hl'ds[orans lal IIl i 11 g,
nmgen Cl'.
•

som Ploj-

•

,

900 Lithauere
til Thisted.

•

900 Lltbauere

Johs.
33f m,

Kl. 1>i1l&
l«.OQQ

Repr.sentanter fra IndenrJglmlnl.
"'I~
~rUI .... at IO
PM Drllll$lMoklllu", ladroInlna.
Ul" pr nu "II K"nds~f'rnin", nt
Thi"'ll'il Ikkf' slilllll'l' (Ol' al fRa. Rllil'~
ff'11,~ "~lygtuin~l' allbrn~1 i Lojnm i
IlI'UJt'Nbu'k, 0"1' llnl' \'ll'I'('l talt om,
nt fo'lyglnillJ{'(' af nlh- muliy:u Natioupr :->kllhll- nnbringl'!'I h('r, og at dot
mit drt>j"r ~Ig om l'D, 2<XlO 3,1('11IIcske'r,

En .. " h"Rfl \"i ('I'C81'l'r .i Dag, skal
d... nllil'r('ilt' F'hxtllingl' konuJtl' Cm
X~miluh-Jfflh, og Grund"n til. al \ ' j

lf.I"

ReaUer Jeps

J~s

Jc:naell.

l
Q8..

t$au Hørdum
Kroner.

Sr,

!tIIe Vaaben skal noøtstre.....
Justitsmiul!ltC'rlC't arbejder tor Tl-ltll
mN Jo'orølag til en ll1 Veabenlov, De
.'rlbt'd,k.,mpt're, d.r Ikke .. ModlOl\lmer af Hjemnteværns(ore.nJnaer elltr
SkytteIorening(>r, øJ<al eft(>t' Forsl,,anevt'rc derrs Vaab<'n, og kun G~
rer og Pistoler maa findes ude blandt
Medlemmerne. Ye·kinpi.toler ae udn
s\'ærc YnnbC'n skal opb<>\'ares l
Hj(lmmevw,rlls(orc,nh\8jerDe;S Dl'poter.

ikk,· ~1i"1).'r (()I' ol (nn df'm Iwrlil l'r,
ut l.e·jn'll dPI' !'Ikai iudrt·th's lil l\lihhl'l (.f.
~lIu:'wh(>r('n i Xrmindl'gnb-I."jl'i'II,
Jli1,!!'"III'n O"h-rgunrd, UJllrs('r UVN fUl'
n~ I )lug, ni dt", (ol't-Inhig "" trufr.'1

•

H"""'lIIll1plsl' um, ni !l00 Lithlllwn'
fokIII fhtlps til ThJ.'lh'i1. IInll"nacll'
dd t-kl'l', k,1I11 hun inl,,1 :-. ig(> nm, m('tI
dpi hli\'l'r iH" li,!!'l! nIPd ,h-I fnl'~..t~',
IJl'r \ il gila IlOJ:I'1I Ti,1 IIH'II HI ~Il'tt,.
L,'jl'PII I llrllg, hu'k i Onl"Il, UK flll'sl
I II/Niti' Uge kUJUlIIl'!' jt'g fil Thi:o;!I.,1
~!l1U1II1'1I n",d Hf'III'iI':-.{·nlunl\'r fm 111d"·III'ij.{Brnillt."!Nlt'l f:llmt 1'11 sngk)'ndig
Inj{f'ltiftl', dpI' flknl "C, hVIII'dllll J.!'jH'J! 1)('11 t kRil irlfh,!·ltf'.';,
\'i hnr ,"J)\Jr~t lIorsmH'~tl'r 11 j f' 1'_
,. e "lt n r d,

tiN' kolWUl'I' .'Itgluiugl' fl'lI 1111111'1' J.Pjru 1'1111 :-JYlllitllll'~
!lin

~1th

Saa vull JlunuU"lpl'f'H \'I'd, pr
11.:,1 IH,· Tllfil'ldl·l. III.{ dpi kUli /'l/Iult.d,"1111 Id, 111 \ I ikk!· fHltr 1'11
~1I11 ,,1111' Iwlk\IIr1I·rilJj.( flom fU1'1'i1 11II.

111$.:1'1.
IIU,

\11'/1 11""

1'1'

jrJ
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Madding lro Sk81Wl til

f11W""
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11"111'1'

iH.I'

paaJ(~&s.., t"æ,s

:

/ttøl l6f'bu/aq.

tct

RaadbygKl'f
N. C. T h o m 8 e n,
TumbohuN, fyldrf 76 Aar dl'1I 10. JunI.

me

() rtl'lll i H!(' J.: HU ni "II.
J'~rnn

p I' d t' r M l' n. Ostf'rihl. har
psa Nr. Nltls\uu Seminariulu tagrt
Eksaml'l\ i Orgelspil.
,

lille ~l.. K.rcplan
med de n)'fI A/.,angs.. Oll Ankomsttidtr
lJt'ti

for Tog cg Hiler i Thisted og Opland
er nu udkol1llUet. Don er uundyarItg
tor Folk, dl'r Jævnlig har Ærinde i Op·

landet.

I

Pn l ..-Tmtrrt
IIlIlIh'r (nr Titti-II dt'n f>fli{l'hikt' ,,'ilm
.. l1ith'r et",t ,'lh'r 1('\'I'nik", ,h'r IUllutlrf
11m :! IlIllI'rikllllMkf' HIUlKMft'ff', twm ror
I'f\

ft"h1nuln/oC

af I MIII. Ptlllan vil

("II loft> IlIth-r. Ih' IR'~ICf'r NI 'Rng Cl;
IIIlf'tltJ( 1'11111, bll\'l'f udtlunlll't I t'lyvt'-1
vuuhlll'l ug NI "kmH\!' IIng t\'III~'r rh·

Ililnt' III ut flyv.> ctr1l1 til "YIlkhmd.
Il(Of kumnwr IIU ru U..kkro tllll\'IUlrl1rlr
R('l'lIrr, Ih r \'i8t>r, I h,'or hllJ Grad
I ra,khrd III'Iøll1l1'8 ovn fnr Ty"kl'rnr"
Unl
vlrkf'lhl' ul (pn Hith'r økultt.

"li

Nordthy
Hjemmeværnsforening
Harting-Stagstrup Afd.
Øvelse Tirsdag d. 18. Kl. 19,30
v. Gærupgaard. Medlemmer samt
Interesserede bedes møde.
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Fhv. Entreprenør
Vald. Andersen, Thisted,
anholdt
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allerede udarbejdet Anklageskrirt tbbd. ham, og han !:'kal
sidde, til Sagen kommer for ReUen,- Slf;~elsen lyder pM Værnemageri ~ Frem~ttelse af TrmJer, pau Iwilkct Punkt han
skal h:u'c segt 'I'yskel'l1c!,; Hjælp,
Der

Cl"

g
o.

F
n

--

h

1tid i Dag i Retten iThisted, hyor-

e

Kriminalpolitiet l Thisted hul'
gennem længere Tid foretaget
Undersogelscl' mod fhv. Entre·'
prenOt' Valdemar Andersen, Thisted, der nI huskes som en meget original og foretagsom Mand
i Bes.-cttelsen forste StadIe, hvor
han byggede Barakker i l\litmol·
ler og Dragsbæk, men l'et hUl"tigt kom i økonomisk Uforc, Andersen val' ikke fængslet, medens disse Afhøringer slod paa,
men Anholdelsen skele i GI.k'lI'.
Da Statsadvokaten fik Sagen Ul
Gcnnemlæt;ning, bestemle han
nemlig, a.t Anhold('lsen skulde
ske sa.mtidig med. at del' slraks
blcv udarbejdet AnklngcskrifL
hvo)'cft"l' Vnklem:u Andl'l'Sen
Andcr',,;en dt.'IH Cl' sal under Tillalr forOvel'll"wrI('lsC' uf den "milc1e" V,I')'IWJnIl$(Cl'lov og dels fol'
OWl"ll'H'deh;e Hf cm l'umgrnf i
df.n bOl'gl'rligc Straffelov, j\'L
Htrafft'IuvstJllOl'$l'('ts I'al", !) fnY
Trm;lt.1' om Vold udnw't i I"hrhlndl'l!'.1' /lI1.f! dl'lI trskp \·'l'J'Ill'rnngt.
Vnhlr'JIlur Ande-rM'1I \;jp\" i (;WU'
nnhnltll p,lIl pt C()t1~ i Næl'lwth'lI
Ilf ~akfll",hillg, h\"or hll/\ hm"dp
lagl'l I'lftrl~ flOnl Tjf'lwl' hoM 1'11

lIea.

f.rl 'JlI\JfI"('vindl'.
IllIn f]'I'Ill"till,'fiPH \'Pli ~lifhln~Jr

e

I

id

gevil

fovis
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n

til ha~nyar overført, og fik her

Iforelagt Sagen paa nuværende
Stadium, Andersen nægtede sig
pure skyldig og gny en Forkhring Pa.'!. de forskellige Forhale!'
V~drol'cndc Sigtelsen om Trusler
forklarede han. ut han en D!\g
val' blevet tvunget til at ga..'l med
en Ty~kel op til Pulltiet, hvor de
var blevet (lverfu~t. Tyskeren
havde cln truet med Repressalier,
men det h:lVde Andersen f ..met
ham fra igen! Og8R;\ Politicts
Rapporter hle\' <Iplægt. og de gu\'
(>n hdt anderledes Fl'Cmstilling nf
Forholdene.
Da Anklagt':-.knftel ~'r udal'hl'J(\et. nH' dd lkkt! nlldwndigt aL
t'uslsreltc nogen Fll'nw;lmw;ki.'IldeiSt', Ilwn Andcrsl'lI lun"dl' 1n\\'lt
og vildt' I)HW J)olllsf(ll'hal1dhng
all<'l'l'dl! i ~ftt'l'middl\~, l1t't lnlll(le natl1l"lig\"is Ikke ~k,', s:\:\ 1'01"t'!uhiJt f AnI' hnn Lo\' 1\1 8iddl'
la'IIKl'h~t. En Ft)l'g\t\l1'l "m~kl'tll'
hnn 1\(>111'1" ikkt' lwskikkt,l, idet
han 8:IJfh'II, kundt' 01\1111' d ... \.
J;pl\". En Elturt't' l1i . . . kll~siun dl'l'(lm
t'llft!P do ' nwd, .Il (}n·r1\'d...'\..'~:tgf."
n'I' ll"dKll\hl And"l')-\t'l\
fik Pø-~ll'n,

~

r
r

I
I
I

.al

Cement minerne ved
Aggerkysten fjernes
Kontrolpløjningen i Agger By
indstilles.

I

We
gæl
Der
med
Beste
14 or
lig, l
og li
sted
det
gre,
førs1

Det er nu Meningen, at der
-'1', skal stryges Cementminer udfor
de AggeIJkysten mellem Høfderne.
)rt Det drejer sig om 10 Miner melllllem
hver
Høfde
med
40
Meters
•
1'1MellemruIl'\, og det er Meningen,
ler at Dykkere skal anbringe Panen, serminer ved Minerne, hvorefter dag
14. l
de disse bringes til Sprængning.
ke a
Ide
I selve Agger By venter man og .
aa i disse Dage en Standsning af Fre,
'er Kontrolpløjningen efter Minerne. skal
ogs;
etB
Udgifterne
til Hesteforspand
skal jo betales af Jordejerne,
mhvad man ikke mere paa dette
•
VI
Sted vil være med til, da Jorden
•
per
kun har ringe Brugsværdi. Man tr~
•
SB1haaber dog paa en anden Løs- KI
tining, idet Arealerne u'ods alt GI
msbefares af" Mennesker, og paa 65
•
en l
Baggrund af, at der under Be- so
OB,
sættelsen var store Minefelter 111•
regnetop i Agger. Hvis Kontrolpløj- Ul
det
ningen ikke gennemføres, vil der si
t er
i hvert Fald kunne ske meget
terand. store Ulykker.
~r-

•

•

,

:!
I

Forlængede Fængslinger.
Automobilforhandler
Kuhnmunch, Thisted, og Købmand
Fosgrum:l, Tved, blev i Dag ved
Thisted Ret fængslet for yderligere H Dage.
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De to Forbrydere er fyldt med Ambitioner.

Nogle Indtryk fra Processen
(PIU VOI! 1I0VI!DST dDS,I!SJ).tICT10.Y)

t Strej-

r.

s.",/j~q

~

,

4

te Ha\'4
laa \1!d
'15k, og
nindske
)(e Be4

SIOf),r,1 , .'\''',''1''",_ Jlrr ," "".h,u '"

N\3uemorderen
B"nJulI1
'~(r
.g !JI<)d .\I 33!jll1Or..r~n 8"M/IYn Sidu" og ~,gl'T liam noget i (}rel, ~om
M!h' de nrrlflC)folt<iddende i RCN;alen
Ikke kan 1I1lr~. mCfl begge Anklagede.
IIvis Ln,endehl:1 paa Ek..-:-ku:"""""ledct
er I!IOIdbn fOlcstaae,*, Ilaar PlI b~t
Orin OP.
tænker døe Mennesker, lor
det er de jo dog, egentlog ran? Nanr
man i""nem flere Da~ ha, siddet ag
betraglet dem i Ret&;aIM, kan ITIIIn kun
In det IndtrYk, al de luklslænd'g lIar
affundet Ii'g met1 derel Skæbne, al de
har ~uttet 1111: llil ydeme Konsdc\'cM
at ~nneml"re Rollen !10m det!c lands
bl alle Tider to stol'61e Forbrydere Som sikre paa al ba tildelt en 'mntrædmde PIa.» I de hllltnr lOke Annaler
om BeøættelM-ltdM IIllzber de eller ~t
luldl<o!l'lrM'l:gllre Bilrdet ~I sil: sclv
10m helstøbte folk, der modiI:I og
slaalaal gan den l.Ikre Død i Ml)(!e I
Blod og jern Skabte de derel Bcrom4
melw, og Eh~nnzlet ~ka.l ,'Z're hge
sudan, D~ ID store Mmllllllcedræ4
~ ,-il ,kke tMle, at deleS Klpi~ I
Hilsro,.en kommer til II rumme Ordene
Bod og Yok,-ærdighrd,
Hvad

BothiIeM NleIIII"!I. ",m tr mf'ddelag4
liK i 84 Menll'!'Skers Død, de'e \'Cd per.
lOni', Nedakydnmg, dd. SehalburKu~r og Toglttentller, er en hUe Fyr
med kn.11drlHl! blll~krl II~ Rr, oll' medtJ1ll
Brøndum, der er hnJere, fIotIere Ol!'
bedre kle:lt, sJ:rldenl .er pn h3m, JJ/llr
de tf' sammen I Re-.alen, .kzn~r Bo-

-

,,,

Brrndum 10m
.lI U,'' ,\\-. -.' ,',er ham "Ii' ant.w- te sin
Oplrz,!,_". ".' _"~, Brønolllll, eo<n hu
~2 .\\cnn;:sl-c,v pla 1m Ka~,
~'"
!\,la I)'dcligl al dominere. og Bo lhil5en.
lader ,'iII'", Bron.dum f"re d~1 slort
Ord, art.· om der er baaæ ,\I~ ndelN:
og Brundring I de 0Jdta5:, ha o
III!~ Br"ndum
,L,.;""'",

".:C

'Y.!

Ila "

.h.
•••

:>\'ore Modstandere I Fr'iloedllbe\

••O.•

H.-nl !lied hpi'" Hund du I'tydN
af C<1 bIN \' .clo.co;"nl_ 1~ Dam •• d!T
I",. """'01 li! Sild, i R"Tn'm·.""
Ti\hur<ff, hu ma" kUIIæI ~ b.1 '.

doo, IIIdMr IIGc hag ham
Prot_nI lrWle Hondl'uion tr Ih
Nrdrrll1~rk /Jarn,n, Han hal vrm _II
t,l al drabe 47 ,\\dm<Wt« o. ha. lør4 t!1 hiAar Jer """ Jn M'>Te S,..t,. del fa.
II. Ila, frtIIIaC ed. l Rrif<-n. var hn al ton I:U. -nak .\\_...,.. ~<4unIa";
lu...... bande ~~e ~hmu Mn bl.n
ri be" Vrar at .. bl, me" nu er hu
Ii,'el I>cIpki'l:1 op, AI dIl Ire er han dtn "if\U 01lM en F,l.lt SI'd.nI\.\rlt rr
"boIa1ul mOSl _I'n'f'ntlfllce, lIvis man Ikke ,kft li,e ..... Mo't .. I "mi Gtmi"~,r
,',deM b<'dre, kunde man Rodl ~nla~ wm de la .nd.... os: hn ... _"*lI
NobeQI)-..I Ilde pa& .1 1ftriI>~ Renh;uq lor tn jævn og beslIoden I d.. "
\~~
SM'UMrt H.. raInI NcId...
gemt med BliIoket .,:11<"1: nood ~~
,\I<'ft de er lllt Irt sitrt pu ! ' ...
<>r han har do:l lMd al 81TY~ sig Q-\'U
I":
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manKe Foræld... ha. .. klcert ~url:l O
gelRn rC6pcl!!erede li, men Stik kern~.
mig. om mw ku~ tiJ'-de ~, .t hf_ b
klage .. ~ o,~r, al Bllr"•.'ne kon, 'ra
der II<)lgte Kammerater for Penge , blev
Vi hlU' I Krlc,urene I'ænncl 01\ ~1 Bm'neh3\-en mc:.I Lus dø ene <hAll 111.4
fOfllglct al os .. ,c u~yntede Br olldum
IH den anden? o... <let ">r lowsntI~1
at nojao i'lden or Bo..-...liM ont'/1le
næd PalOli, da Sla\:sad\'okalen 100m ind
al
der kun var e.:t HUhNt'1Iedc tt' ti
i':ur dt-r ikke kan byg~ nyl. maa
pal et Tilfælde af A~j\,eri. Br ondum Bomene anbnn~ct1 I g~m Bygn,'lf!"
BI1m? Om IIWI I<mde "",,I~lk en l&-korn Ikke læo~m', fordi Dommcm1
nllar møn Ikkc klin IItll-idr, llUIa ur4 11 Au! Pig~ Orn5JfJ;1'fl tor 2O-X1
bmd !101m fIlI:'d en skarp Bemre.komg nMt slmce Mnltnl.'n, OM' d~r tltke knn Smaabnm alene? Om lnd<h.!Ve~~ al
•
(tm, at hnn kunde fipare "ig sine teore_ klJbC'e, In<Ul mnn 5k~1 hTl~e, /nU der ct Hjem i en I~~e SYltd"'ll!l{ltr.. •
"laM ni ""a 1[)'~icjlK'l1. aar ær er kan 30k ''Zr~ med al Ilt~ k\,.!illcern
Il5ke Udrelr"inger, Men \'ed Brl' ndum1 Mangl'!! paa Arbeldskuft. mlll man \"br? Om p~, B<V!IdI.I'\_
•
Udla'c!u hoppede den 1;lIe Bo!hil8en uge uudda!w!et og lor Itdt PClWlnaJe
mu Nl'ke ('I;' tjatte ~
at •
hgdmn i SHen mcl ei L:dl ryk al \'; ,'ed 1o"IJdI, hlmdan dm >dee'le \'g~4 lu dem t~ "I , ......
~?
~tue. Bo mtllll'''! Of: F n",;!Iillierl', lift'
Og
rrq:et
~l.
fLOID
1<1(01
1 •
mandig Stollhed,
ud _ mM li kommc:r I'N I~ al ond. foækra-mt kalda' .s.r.o.attng ..
McdtM Bnlhillten NlcI!;cn er klædl [ rllll101\' lar Oll ~eh' at der er t~mmelill
I~ngl Ulclk'm V'rlo:cligh(l(\o:n ol: ldeah,1
,\It d<:1 ~ forkul, Ol! "''''' dM lort.
en bækedcn, nmtmnt lun·eI. males imal.
i 1!}.I1i
k~. er &meowti',,~,'oMn <bv1
h~e Habil, optræder Bn.ndu m i et
dr
...~,,~ Ddu)'tt~ ~ det -...e S,l1I'B~md(>l8Orgtrll Fnlk kZll\fltl' kor at
1Im:u'!, 1)'1Ie .. raat Ja""_1 Han e
holdt SIaød:an:kn M)t - I'Itn F~_ ~~ KCI<tImU"'-: bl>!, dm f Uf I"",<ar
drene mal ~I'.-e dem fil Haaradllrzk- l !:l F<:n:klmte .... Ret - }I. ,ditru
IIrggelL~t Iri&cret, i højre Ha~
ning, forældr~ er ~Uti: forI>;a\lkJ.se Pl.,t - Illa! f~tr at led 1 21, Beh~n ~r lu:ie Opboildd i Re.
l~nRII~'Id,t:l' mf'd H_I'n lil, h,'ad de
Itnel5l!n og i aioJRt hillVlf, ~\ud..
det digre Anklageskrift, og Imn IO'ger
hærer O\'~ mf'd • nOJ:le /tI de llilhtll- ",iIo::", ""al la!:\! ~:g al F rh'!dMt <'
nille med i Rct6hallllhngens Oa o,
liDoer, der løf,~r derØl B,.m, 0.,1 eT, l"" Ftjlt1i re1li:t,
øom
0111 Arhe .Jcl'1llØ'dl'l'pe ikke ngt;g
Bant'r,
BrOllduml Bhk ,'andm- i IMte
r h~ ik.\e U\~, It Ilt S edrt', MU'
blr l:rrl, II \kl tr da .. Ret al kr:!\~
det K""r fra '\nlL:la~rM bl Doawn
"te dues
II de Art1e'jeliØ a.m ~I t
' det Md!:te "" c*rs fIt!om,
og til rnkel! (jang tLI FnlM",r~lr ", do:t
nd~te
A~~,
:0"';UW1'eJ
Oi
dft Cl'
k'stilu'_, dtl' b.geo' imod .IT l,
m
_
ikR
":il-,gt
K
a:t
4alOllennølen ~'dng lig-cr noget, De OHI;:' ",,,,ItalleT stole T,~ "III u/rl~gf4
lig ~hll gøa iii al gørt F"hD!d(M ,,'dt naar m~" Ior~ at .. (lut ~
1,I~tedC\-'æreOOc i Retten il:ll0rer ~r han
rl:l1~, \'C ,ndrettede og ~ d V<kj~nn'l,
lor B,rnrne,
luldkomment Dolhll6cn er mere nJ'lI(},'tr lor It;"em M 1O/l~IIIl~n... 31 tLlIt~mh1L~t og e-W.,';trd 1:1 P~""_k'
gerrig, H~n kikker liig omkring,
Bømene _
er hekI'lr"" er ~jll:'Jtn Nur det lael.:kr \'Oi't' &_ tI JLIt
ker! af ;ps .... ~ el.
le ...
tielt ynder hJO at vende /;, om og be- _ ,'1'<1 de HC.lc Inad 1ik tkll.'rt, ,\I~
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mester A. Breinhlld, Glyngøre, er mild
Illbagevirkende Kraft fra 1. April ud.
nævnt til Togfører i Thisted.

Thomas Simonsen lorIsal
fængslet.
Som bekendt afsagde Retten i
r, som
noidigt Be- Thisted for en Ugestid siden Løs·
Valu'afor ~ ladeiseskendelse for Bntreprenør
Thomas.Simonsen. Kendelsen ap·
t,kkede pelleredes til Landsretten, der nu
lor den har bestemt, at Simonsen fonsat
mødt, og skaf baldes fængslet.
snart vilde
I Kø for .t , •• Sommer.ko.
mellem
rettede
for
Ise og til de
o.-.kA,. _ m ed

Politiet i Thisted mutte i formiddag
regulere en ~tørre Kø ved en Skotøja·
torretning i Byen Det var rygtedes, at
Forretningen havde Sommerlærredssko,
og allerede
Morgen begyndle

••

I
spegede se." og Overassistent Dellef Chri~

nlngen at He

'nes

ø

Ule

Jt:'lItjCU,

~...............

- - -_.

ikke noget af aflansen.

I undlade al
I en Porham·

Eksplosionsulykke
i Klitmøller.

UIII,

...

aarsBRet

løbe ud

Nyt An
Ande

Ung Mand mistede to Fingre.

har nu
delie 8

ved Ka
I
Alle.
ved
20.30Tiden
skele
Is Møde TI,,·
pas KlItmøller Strand en Spræng- begynd
ningsulykke, hvorved en lS·aarig licitere
Pornyelse af ung Mand, Helge Busch, Søn af haandv
Jibuskørsel.

tøres a
Kvartermester
Busch,
Thisted,
kom
Thisted Blek·
slemt iii Skade. Den unge Mand sen. Ej
~geretmøde

i havde pa8 Stranden fundet en ko ~ te c:
Genstand, som ban eksperimen. 12 mOl

rnSkaS,e.
alforsamling terede med. Der skete en Bks·
es gensidige
plosion, og Helge Busch IIk venstre
ende Møde I Haands Tommel· og PegelInger
f rilUftSSCener revet af. Desuden lik han mindre
Saor al Sprængstykker. Han førtes
Louises Bør· i Ambulance til Thisted Sygehus.

ndlednlng til
Hvad lærer Børoene i Skolen?
lyst' .
Bn ung Mand fra Tbl.teds Opskud.
ited Andels- land stod I Dag tiltaU ved Retten
i Thisted for at have tilegnet sig
I Prednlngs. en Kørepisk, som han havde fun·
det oao

lige St,

elle; O
inslalle
indreltl

Maskin

I'orlæl

Køb!
Autom
Thislel
Pæng.
oøge.

I

':r~~:

'ebus.

en?
• Op.
letten
~t sig
fun·
,rklæKøre·

I paa
wien,
il Po-

il!:jencrornmen Cl lIlUQCIII ...- KJa;:'fl
Maskinvaskeri.
sen.
indrettes

sentli
Forlængede Fængslinger.
som
Købmalld f o s g • a r d. Tved, og ner,
Aulomobilforhdler. K u h n m ii n c h,
Thisled, fik i Lørdags deres bræ
fængalingsfrist forlænget med f4 N.
Dage. Revisionen af Kuhnmiinchs har
Kegnskaber er snart af.fultet.
bety
og
opp
den
De var glade lor at se

a

i

ISvenskernes Besøg.

_-J_...:".;.:a;;;:n;.;;h;.;;er;.::r;:e.:derne og Thy.

sell"
Ma

Mel...,rulø.l.k rp.UtUI ",,,,~~,or I
tAl'lMr III: Sn. III "I.k ,... ,y~le",

.,41,"11, VI~d m.d IIloruJ,OI .11,

.H•• ~d. T."'p.,.fU', lo,.,·bl
nk.r.n~. S~ld",t.k. lIjI' .... ,nl·hd
",,' Volr. I Løbef ,t Afroun "II N.ne·
••"d.ynllavf. f.r fI.an U.,. Srldll
fo."r ...I. o ..... d••yd •• IIU,_ I4n •.
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Den sidsle Fængsling.
[XI fir no k " Ile., Ir PoHllel ved
Anh oldlllnn ,I au rreprenar V.I.
demør Alldeuen, Thl,fed, beredle
OflenJIIgheden en O~errukel.e.
V, ldelDlr And.rlen. Nun IIIr I
.In Tid , t.,rkl fremme. Hi n blev
I Juli 1940 erkl.,rel konkurs efter
Begærlnll /rll. den ty. ke Vøerne·
ØllgI, og h.II llUlJ/e. ved Renen,
Hu blev dog I 1942 frlkendl lor
en Slglel.e for bedr.gerlsk Por·
hold, men Idømlel CII Bade af
1000 Kr. lor ved uo/denWg Bog·
før/og .1 h.ve plldr.get sfne
Kredllorer Tllb. Lllldlrenen , kær·
pede denne Dom "'40D_ges Hefte. b
Ingen har viii lænkl l/g Illdel
end ., V.ld. AndeulIn. S.g ved· III

l

:~~~~d~e~!:~OI:ae;eUduen~~rV~:;:~: u~
og de' Orundlag, bvorp .. der nu Oll
te/6e, Sag Imod h~m, mu fore- lU,
komme Offeolflgheden nogel spin·
kell.
Vi føler Ol overbevl.1 om, fil Læ
Inlel MenoflJke, der kender Vølde· o~
mflr Anderseo, Iror pu, .1 han
~
med Por~!l:1 bar laver nogel g.lI, køb
bedngel nogen eller lænkl sIg øl
'I
volde nogel Medmenneske ondl. ra~
Hao er kendl som en godsindel grut
og vIrksom MIOd, og han kom I
la,
den lørsle forvIrrede Besællelsealld suso
I 1940 ud I nogel, hvis Karakler
In
bao lelv næppe forslod. I Løbel Lært
al ilnske korl Tid Vir del bele 10r~J
vakle! ham sudln over Hovedel,
Jn)
a' han 51el Ikke havde Rede paa
Sit
del, og lor aln Mlogel P'I Porslg.
Ilgbed bat hin bødel rel haardt 75
"Od del, der luigIe effer
TS:~
el er muligt, It Vald. Andersen 19 dl
I denne Periode, hvor hllos Nerve- ha~ II~
syalem var Ilde af sil normale men
Leje, kan have benyttet Udi ryk, krlng
der Ikke var overvejede og del lU Ta
I
./g ni
er forsluellgl, om man Ira Po/lUets ha
Side hBr Jagl mcre I bans Oplræ. It~ di
den, eod bvad der vIrkelig var aakø B
Oruodlaa for. PoUl/el Vir deo bor I )
Oang Ilde I en vInskelIg S/lU.I/on,
HeIde
men der økele jo Inlel som heJsl
over lor Poll/ie/,
Del virker Udi palllaldende,
Sjø
har h
al deone Sag først ,
Iges op nu menlsi
over el Aar eller BesæUelsens Bereln
Opbør. MOD Ikke mIn gjorde kendle
'ornl/fllgl J II SItB S.nd paa denoe 225 Kr
Affære, der forekommer noget paa il
bagalelagrlg i' Der er desværre Stedet
mere end nok If alvorligere Sager ~~:~~u
lor Øvrlgbedeo II ofre TId og
M'ID d r
Kræfter ,..•
Del er - 511 vldl vi har for·
D
nlllet del - heller Ikke Pof/llet KOloe;,
I Tbltled, der blr 8101ket S
",el
agen sIergad
op. Ankl.gemyndlghedeo Serens
synes al bave fuodel cn gammel
Rapport, 10m man er kommen III ~a~ ~a
II kigge pal, og lom ber 5 I R
e
mllklnerlel I SVing
a el,. lilse sin
heden
lIraks
slamme
ved al
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Tre FIngre ødelagt
af Detonator.
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Ung riland fandt noget ved Strand~n 'l som skulde nærmere undcr ~

søges.

.11 iKJilmollel' .skele "{'Ir! 21-Tiden i
Aftes {In Spnong.sloflllykke, ,hvorv~u

den l?-aarige HC'lge il liS h, Son af
li val*lNrnøslcr Bush, 'f,h i.~Ir>d, fik
den eUl.:' Ilaand alvorligt bcskalligl'l.
:Hcl@'c Bus'h havde undrr en Tur
y('cl Stranden om Eftermiddagen [UI1det pL {'Iler Rodet, nnlagohg en Velon'ato!', .':;0111 han tog fl1t'd hjem fol' rot
unclel'sogr tU{,I'IllPI'C. Han s tod Hlcd
Tinges lf'11 i vt'n.s ll'C' Jlaand, da Eksplosio!li'.'ll skrlp. Dl'lI Val' saa kl'1lflig,
al 'fomllwlfingrl'C'IJ og Prgr[Jngcl'en
hlov 'hrlt rf'vel hal'l IllligNllNI do lo
ydrrstc Lcd llan LangrflngC'l'Cn.
Falcks Ambulance blC'v tilkaldt og
kørft· den 'filskadekoJl1l1f' iiI Tdli.slpd
Sygt'hug, H an har det after Omslwn(Ugl~l'fll'rlH.' godt.
,
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Førs te Gæst paa Vandre•

hjemmet
Lrolh'l'MI 11 r ruml n'llJPlllnl\'l ,,('Ii
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Nj(\ls ,I U.UII lis l' U fI~'l·
t!JIIl' ind I Lu:rdflg,~, Ol!' han 'lunde- dl'n
Clmclto, ailielI rm'stc Ylul(lr(>\, ind[luHIl
SIA' Lonlll,c- Afl(>1I
DI'! "ar ,"11 \IIIJ~
nl'llltsh,l'k,

l ,n-ding

[~R

.\nl'hlls..

Mm kOlli ('}'kINl-

~h,

frn ,1Ijorrlll!t, Q,t!" llun· VIII" ov\'l'lllaall~ hl.'.!:"I'J.str<'t for \'anrlJ"l.'lucmnll'L
Di/t \'ar ~lans [nid!' OI'N'!u]\'H:mmg, al
dl'r nok ",ka) komme Vandrcro til
Hr1\K,-bmk, _nnar fursl Vllnrlr(>rrw fuar
• f.all'/" Smug~ -qll.1lI. dOI, og deL n'glt·,~

'nI)"11'-
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1'1'11
'J'h i
1(
In
jo'

RI
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1
n

N1QI.,; Ja<:oUsl'll \'ilr hngQJslrct for
dt· _~mukkL' OJ\lJ{i\'QI;;l'r, og ll\lLU lIlIlI.\.
_'ugl', at U<>l 'har P~'l1ll' l 111<>$;('\ paa
VIl1Hll'ohjummct III' sidlile Dage. Forholdl.'ne (II' <le- hl'lt Ideelle ovorall llllll\
kan Tl!{lig Imnkl:' sig deL glade Liv af
\' nndl'lH1~ PM dl.'ll flis(!belagto Tm'tL'ise nN! lil Ha\'911 m('d Bnsillet ell.:or
Bllnj(l(ln", Klang ir/.\. dell Ihrggclige

il

Yandrt'lucms\'!t>rlcn 'ha\'dl' nok at
gorl' 101'd ni "18(' 1'1IIllH ,h!'lc Sonrlagøn, Straks fl'u ~lQrgt'n.sLulldl'n var
dn 5\'('111>\;.,' 0<1''';11'1', rlllr bl',sugcr 'rhr,
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Tur 111'I'UJ,', og 1)agi>l1 igenlwln

kum Pil ,\1;(,II~dl' Thl_"ledJJ01'rl', n"l
glf'hlf'r 0111. al ..1111' gU!' ('Il [ 1H!SIII..s fol'
allikaff(' saa mange Vnnclrpro til Tlllslptl i':iom muligl \,('d al unh(·falu Slu.'gl

og \'l'nnt>r at <lfJU'ggP (Ol Be."og.
; -~---,-~~~~-

Luftværnsforening oploses.
Bedsted
Luftværnsforening
holdt ,Lørdag Generalforsamling,
Der mødte kun Formanden, Installationsmestel lIansen. Han '
besluttede derefter at. afvilde
Foreningen. Formuen paa 120
Kl'. sam t en Sygebaare overlades
til Sygeplejeforeningen .
•

Slemt tilskadekommet nd
Sprængstof-Eksplosion.
Fik to J.'1ngre rl,,'('t af og l'n
h'€"dil' tildejs o<l('!:tgt.
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A ltCll" i Gaar indtmf der her
paa Egnen l'n Sllra.'ngs tof~ gk s1)losion. hvon'l'd l'n ung ~lnlld
kom re t slemt til Skade. Igen var
det Letsindigheden, del' l\l,~vedc
sin Lon. og dl'l man fOl111ode8, nt
der vil ske nllUl ge lignende Uh'k•
ker, ln-is i1<ke Befolkningen og
s pecielt Ungdomm{'n holder sig
borte IrH rul, del' knn have den
mindste Forbind{'lse med Sprængstof.
Den Lilskudekomne val' den 17
Aar gI. Helge, S. af Minormester
Busch, Thisted. Familien er i
Djeblikket i Sommerhus ved Klitmoller, og under et Ophold PM
Stranden fik Helge i GRIll' fat i
en eller anden Gensland, som
han log med hjem. Iler eksperi·
menlerede hml med den mystiske
Genstand, del' exploderede. Helge
blev slemt tilredt og blev straks
fort til Thisted Sygehus. Tom·
melfingeren og Pegefingeren PM
vensire lIaand var ved Eksplosionen blevet revet af, ligesom de
to yderste Led paa Langfingeren
vur borte. Desuden plllldrog hun
sig et SnitsRllr over wnstre øje.
og hun blev fyldt med SnUUlSMr
o\'er hele KrOPIK'n af Splinter.

Det ligger UR'r at antage. at
det er en Detonator, Helge har
flUlet fat j, selvom Sprn'ngkrnften s ynes I1Uget s tærk i dette
Tilf,l'Ide. Hvad det el', er jo for
Kan \'idt ogsun underordnet. Man
HknJ holde sine Fingre boI1.c fra

IIlt, hVlld dcl' kan hu,c hllft med
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Ny Mordsigtelse mod
Leifer.

I

I D 11
Sportl

Har haD ogsaa likvideret

i Søndags'
Vejr og h
Mod Politiluldmæ~lig L e i f e r, Dagen ind ti
Stuerne var th. Thisted, df'r i flere Maaneder bold kamp I

eD Jøde?

Man

hørte har siddet arresteret i København, Drenge. Hu
fra Pesten i
fællessange er der nu rejst en ny Mordsig. Kampen
sted vandl

F'

il

Der blev telse, der gur ud

pS8,

al Leifer

En fodo
jejerske ~rk. forud for en iIIee:al Jødeiransport og Taabel
l, Lærerinde til Sverrig skulde have givet Haandbolq
ar Knudsen. Ordre fil, 'at en al Jøderne blev Boddum S
dum

rer for Laao likvideret.

1-oj

Derelte
Desuden er Mordsigtelsen for
bjerg Da
ærk.
Drabet pu Redaktør Gilbert f8St~ Ydby. Og
Sogneraad holdt, uanset al Modstandsbe- festen me

yde IO Øre
B, KFUM,

'Kr., Solda·
ligs Hus CJg

vægeisen har paalaget sig Ansvaret
for denne Likvidering. Der er
givet Ordre III nærmere Under~
søgeise af Leifers Forhold under

lem et

IHold

m

vandt Ka
simide ha

og alle hans person- Hørdu~1
" og Lands- Besættelsen'
.
Albud I
lammelsens sonlIge Blendele

•

blive

bel Sundby
Kommunens f'olk.
p •• 30,000
Kreditkasse.
srantere for

den private

I

gennemgaael

Hjemmel vil

af

Politiets

Kap••
Morse

dags e
samlet

PAI Torsdag begynder de sædvanlige
Ijordokl
Sommer· Torsdagskoncerter i Thisted
lelgeod
Plantage.

de segte om
Kom- _Rv_nr.nAAI'''-Akal de

l. Le

monaen
Il·

M I utl'yd IIlnUOII 1:IIl{Js AIIOI),'tOI1UCII,
I 1.,lwI ur 11 li)lll,fl' h. n111 IlHlI' ,'u
~1:ll'Illl'kullt'l' \1\('d n~ h. kt'1'I li t "-I n
Id
\ g'~llt" liM 111'\'1·1'11'1' I'I' dpI tllr>n'i1\RPI1,
Ol lhtlllillJ\"'1l nr !\linl'l\,ltl'! 111111:,,. ,A}l
).{1'l'lall ,~{'1\

~Il·ak ...."kul I)pt.\~\\".

Flm'() PIlI'S(ll'lI1inCl' i AouUl"
"na \'<lndlt"~,l1itl,l{~":'\~I\m,tl> lli).:'l\
lij.fll n'lI \~J.l\'I' By hhl\, d\'I' i Cinn l'
fUlldl'1 \'11 l'tlll~\'n1\il1l', dl'l' "lil' d,l'1-.
kp! ,Ir 111 1.....111'11 I ~h\11'1' 1" ntl'.lqUu!.
nJld!l~t'l-wt\ hh'r ,I.1;jnt'l lir Ikn dI11l-'lkl'
1\\":\1'11'1"1111\':1('1'. lil'I' fOl·""IHllr ~1111P"qll'I\'I1,L!llill~\\n

l:lt\/>\'~

!\\·. . h'lI. ~I,I..\" Ih'l
fnrlll,(l' 11'111111 Ihlt,,, i'1II'III-. ... uskndt1li/oi

J.'jnl'l '\'NI 11 \1I'I~P l'/11I1 Kllill~.
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'Fhiansudvalget til
~ Hanstholm.
Besøget finder S1ed i August.
UndC'!' Finnns!o"drobatlf>!1 ,'a l' TlrH' 'fU!P]'C' inde mu.t Sjlol'gsmaulpl om
· li', L'l'di gbyg lllng af llan r-;lholmhnvnf'll .
'rl'afikmini s!I'lrn oplyslp und"r ])1'bflllpl1 , al pau (;, lind af, at J\nln'gg\'l

llllldsrhgl Ill an Ile rodarlf's, Ilden Ilocl1"f'lHl' ({(, Rlk l' in g~a l'll('jd ('1' val' gNIlH'mfol'l, hal' do nllrl'N!r g{>l1C'mfol'!p
AI'brjdrl' II/Il :-. Iif'rkt i Bpsw ll rlspstid rns ~mI HIf' I'f'l'im!f'. og han H1C>nt"
\I('l ufol'svallig"l ud('n 'HI(1I'(' fil gaa
I Gang mea en Jo'01·t5ælt~15Q af Arbdd~l'n('.

l
-

Enel' hvarI vi Cl'fal'C'l\ vil Rlgl;c}a,gf>ns Finan~lUdvnlg l l\l1 g'tllil Mft.<'tI1Nl
lwsigtigt" Ji'ol'holdcno vClcI JI Anslholm
I (O l' lit ~f>, om del r I' forsva l'li gt flt
I rorl~[("lt{l Al'bPjdC']'nc, og forsl (!ftC'r
nft'l'mr/'p BpSlgligclsf.> knn del ventC's,
al ]~l'vilJingsmyndlghcd{,I"T11' vil lrfl'ffp C'nc!c>Ug A fgen'pls!' I H"J{('II, om
Al'ill·jdf'L r-kttl fO !l Hlrtll'!i 1'1\<'1' ('j.
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Bekendtgørelse angaaende Anmeldelse af og Dispositioner over
fremmed, her i Landet værende EjeQdom.

5

.'

§ 1. D(' i Bekcndlgoreh,e t":r. 613 af 27. December HUn angaucnde
Anmcldehe af og ni~position('r oyer fremmed . her i Landet værende Ejendom indeholdt\.' Beslt'lUHlC!sCf opha.. vcs. for sau vidt ang:lur Ejendom. der
iilharer Personer, Sclsl-:aber eller undre Retssubj<,kler, som har cHef dter
fl. April 1!1.1O Imr baft Hjemsted ellcr har drevet Virksomhed i Amerikas

5

5

••
5

Forenede ~tatcr.
Dd ~:lmlll(' ~ældC'r Ej(,lldmn. drr tilhorer her i Landet bosatle P cr-

5

SOllcr l1l("d SlalsborgerrC'l i Amerikas Forenede Stater.
§ 2. nc i :\ledfor af Bckcnlltgorelsc Kr. n l af 20. )f;lrls HH1 anga::I,(~ndc
Yærgcm3~ll for fremmed. her i Landet ,",\'rende EjclHlom indsatte Y:erger
for Ej\'lllhnll som i § 1 omhandlet {orLc:;ætlt":r der('s Yirksomh('d. indtil de
und('r dt.'r<'s YærgeOlaal st:laende. Yærdier kan overgives tU Ejeren eller en
Hepr.\:!sentant for denne.
\ ,l'Tgcn bor snarest 5.op,e at 0llnaa Forbindelsc med Ejeren af de under
Ya.'rJ!('IlHull \'ærende Yærdh'r med l (eu blik pan CIl Afvikling af Y::er~el1\a:llet.
Samtldil! mcd O\"crgi\"chc nf de hc~tyredc Yærdic.r til Ejeren eller dennes
Repræs('utant skal Yærgcll o\"t~rgivc dcnne cl fuldstændigt Bq~\lskab O\'cr
\ærg~'n11lalct. Afskrift af Hcp,nskabet skal Wstil1es SI1- og Handelsrettens
Skift cal dclill g . '
.
~a;lr \, \'itteringen for He~nskabct [oreligger. indscndcs ".ærgebesklkC
kt.'J.;,cn til ;o.Hnb.tcric-t for lhmdcl. Industri og Søfnrt li! .\ 1111111al10 1\ s:n11l1l n
med 1'11 bekræftd .\hkrifl nf Kvitteringen. Der "il herefter ved Yærgens
loransl:lllninl! \'ære at foret:lgc Anysnin~ af Værgcht":sk,ikkcls.cn .
~ 3. lkslt\111l1clsCTlH' i n,('f\',cTeudc Bekendtgørelse IIIl?-eT lkk~ AO\:cndrist' p:\;1 Ejl'IHlom. d('r lll:"lI\lIC tilhøre tyske og jap.mskc 1 A.J.uenkXi for
Cllc{.\C Stater bosatte Sl:lb,hofj:(crc.

,
I
I

4

I

H~\ntll'bmini~tl'ril't, den U ;, Juni 19..J.G.
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Fuldmægtig Leifer.
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Han skal have opfordret en Ftihedskæmper til at likvidere
en Jøde.
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I Dag udlØber Fængslingsfristen
over Politifuldmægtig L e i f e r, men
det ventes, at den automatisk vil bhve
forlænget, idet Sagen nu gaar til For~
undersøgelse. Hovedgrunden til Leirers Fængsling har hidtil været Politiets Sigtelse mod ham i Forbindelse
med LikVideringen af Redaktør GilhNt, Skandinavisk Telegrnmhureau.
Efter hvad ji'orsvarercn. Landsrets5agfor~r S c h a c k - E r i k s c n, oplyser,
pr d('nnl.' Sigtelse nu frafaldet, men j
8tl"(II'1 ('r df'1" rC'jst en ny Druhssigt('lse.
Df'l hævdes, at Leifer skal hnve opfordret" CIl Frihedskæmper til al Iikvir!f'rp ('11 .Tode, som sigtf'dt's for al have
skaffr.t sig Prlvntfortjf'llf"st(' ved al
transporler(' .JodC'r ul SVl'rige. I1l"r
f'kal nu foretngf's Rnnt;ngning i Lcif!'rs Lf'jligllPd, idet Politiet tl'(' Maan ... t!"'r ('ft('r hnn<l I"ællfl~ling dnsk('r at
skuH(' f;lg Indblik i hans økonomiske
Fllrhold.
IA·.fl·r n!vil!('r ogsaa Politi('ts nye
Rigtf·I!i ....

thisted
Redaktion. Ek.pedltlon og Trykkeri
Jernbanea.da15
TEI.IWONER:
EkopedltlonOll (Kl. 8 17)

Nr. 87~
(2 I.tnl..)

Nr. 306
Rpd.ktlonpn (Kl. 8-16)
• 627
n..d.ktar Lu.trup privat
Kontorel I Hurup (Kl. 8-16) • 118
ABONNEMENT:
7,60 Kr, pr. Kvartal. POIIp. Ibor.... ot.
ANNONCER:

....

Prlll I,r. MlllmRtfllr:
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all' Kl":.l.:'fter

t

erne i Thisted

Ul

It

~k IlparlicT og

tage fat!

lP:t SangKor,

eg en Gave
1)("n nyt' S. r -.;dommer faur oIn 293 ~\"
~'1"'''
ool l
l til Haadighed. Ol rak man K
,. '"
n a l' d ~\
n.~ Vommer Johansl'n fortsa
. d agt u d
.
\n
d,
ter mcd to Dage.
. Ilel' nl I. )rd. Herre,
kunn", hehandles {'t an....eligt e ud," Di
\ntal s..'lgl'r om Ugen.
~\;.riflen 01,1
•.{l'vel ude

1

Der holdtf' i Formidd.:lllf • "l' Peter
Thisted et ~ rode mellem Don..
<'P
bliver
Johansen og den nye Sa:..
-. saad
dommer j Amtet, Asger Rasnll<l .•!.issi~)Dær
sen • Kolding, de to Anklagerej}ledTnlngtej'
(J.8.
d<'r ro l
de tre Forsvarere samt Kr' 1. \ til S'ka
nalassistent
Sorensen.
Det
V;:\J: ,l "
Jt bede ~
R'
ekstraordinære Sager, man
--'aft, so
kuterede, og Resultatet af M
"
rd blevet saadant, at man
"\..M.S.-Ju\
•
Jem regne med, at de ekstraordinPaBtor
Sager vil blive behandlet i
t Aftes pi
get hurtig Rækkefølge i
bilæu msdl
, og kommende Tid, saa de
boere til
Død man til DU har liggende,
(laarden.
Trængsel
ren
være færdig i en
Efte\"
ræret Fremtid. Man regner dog
ket, paa
A.r at der kommer endnu flere
D.M S. J,
rmet ger fra Kriminalpolitiet, saa
Fæll essa
renlig get bestemt om, hvom aar
udsendt
Derpa
hange
retterne
her
vil
kunne
være
•
sall aU:
19 en

f

dige med deres Arbejde, kan

ikke siges.
Det er Meningen, at
Hu· Johansen som sædvanlig skal
handle Særretssager Mandag
Fredag, medens Dommer
mussen faar Tirsdag, Onsdag
ud
Torsdag stillet til
Lørdag bliver Fridag. Kan
ave som hidtil behandles to Sager
gaa- Dagen, vil det sige 10 Sager
tter
hen-

e scr
r der
Jo,
rpaa.
Guds
il, Al

Ugen, men sna hurtigt gaar
ikke, da mange af de
Rager, forlrinsvis V ..'T
sagerne, utvivlsomt vil
•

over fl(,!rc Dage,
Del' skru ikke \'ll'Te truffet
an og gen Bestemmelse om ,
nnem den nyt' 8ll'l't'cl tneder i
Rvære somhr.d, og dt'1' ('1' ikke
er om
kunn(> Rusrcr til Domsforhandling,
det skal Vll'l'e Meningen at
Ul!rel" srynrl~ I'el omgnaendc, asa
elMen. I{otter Nllnrl knn hnve sat
R'ld af
Furl 1)81\ A rhejdet.
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li'likorpsmand €domt 2 Aars
Fængsel.
Særretten j Fjen-itslev behandr
lede l Gaar en Sag mod Landmand .:\fartin Ingeman Brun Ol~
sen, Hjortdal, der hal' været ind-,
rullel'et i Frikorps Danmark paa
østfronten . Han idømtes 2 Aars
Fængsel med Fradrag af 185 Dage for udstaaet Varetægtsarrest.

Hany Dahl løslades.
I meget lang Tid har i1an'y
Dahl, Jegindø, siddet fængslet
sigtet for Overtrædelse af SirlJfelovstillæget. Han frem~l\lles
i Eftermiddag i et Retsmøde i
Thisted, hvor der ventes afsa~
Løsladelseskendelse over ham, trl
Dommen er faldet. '.
Ths. Simonsen løsL'ldes ikke.
Sæn'etten i ThisW afsagde
for 14 Dage siden Løsladelses•
kendelse over Thomas Simonsen.
Thisted. Denne Kendelse 'er nu
omstødt af Landsretten, hvorefter Simonsen fortsat skal hold,*,
fængslet.
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Cementminer Ikal lJemel
ved AggertaDgeD.
A rbejdet er
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.Som tidligere omtalt skal et imi
Minørhold i Gang med at fjerne ovr
tyske Cementminer udfor Agger- FOl
kysten. Arbejdet er et Led i den pal
"Udrensning", der foretages '00
ble
Jangs aUe Danmarks Kyster. Sø- del
minemester p c t e r s e n, der le- sal
der Arbejdet fra Thyborøn til me
Lyngby, fortæUer i en Samtale, rne
hv
at man kun ::taa smaat er kom- da
met i Gang, idet man skal have fi ~
Materialerne fra den jydske øst- Sn
kyst, hvor man har arbejdet den de
sidste Tid. I Lebet af kort Tid de
vil man dog kunne gaa i Gang si
med Arbejdet, hvis V81'ighed slet g,
ikke kan bedømmes, da Vejret H
har umandelig meget at 8lg<. ~
Blot lidt vestlig Vind er n.lI til h·
at stands. Arbejdet, der fore- h:
gaat" paa den Mande, at en Dyk- d
ker ganr ned og lægger Bomber rr
S
p~ 'Minerne, der er nedstøbt ved
:Ky~ten og mellem nøfderne.
Den Strækning, der nu skal
arbejdes pna, er 12 Kilometer fI
Iani, og man regner med, nt der F
Ugger ca. !)(IO · Miner, men TaUet
kan svinge meget, idet Tyskerne
anbragte Minerne under Hens~~n
til de strpwgiske Forhol,].

1RobE!'son.
før op-

(le en

8aR

en barnlig

en? Den
nnem PIlne stærke
e Indre op

Ige Stierenneske-

af Krig.·
..andet, er
~ad8 til en
erst inde I

loget godt.

---t- at f.a Vejen optaget som Kom· Hvol
munevej. Dette vedtoges mod at
Snekastningen bliver Kommunen
El
uvedkommende.
skal
veJ uvel I
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I'rikorpsmaDd dømt.
Martin I;:gemann Bruun Olsen,
Hjortdahl. der i frikorps Danmark
havde tjtnt sig op til at blive I'eltwebel, blev i Oaar ved Særrellen
i fjerriIslev idøm I fængsel i 2 Aar.

Sølvbryllup

M.
le!.
om
ikke
Ha
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kan freda,;: den 21. d •. lejres al og
N. Chr. Nielien Vutborg og Hu- og
stru, Tved.
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reo,_-".I________ .__

u
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Betty!'illlen
lor TlIIsttd og OmelIn

Rat
KYlrlal1941 wddelu I TIII,led

d. 25. Juni 1946
,
Numre mellem KJ. 9-12 Ol
Numre mellem KI. 14-17.
m.. Ilh~nttl II en
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Tlloner r,. de
KOlt 'orarnat
Adr..... Du
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.t erholde ditte Lkke

ThI,t«! BJrud, den ut Juni 19+8.
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;:.:"C";:AEGAAflO'

Bydreng
I. Juli I.. hel. eller

,...,-

•

delingen.
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Vogumand Harry Dabl løsladt.
Den nye Særrefsdommer i Thisted, Asger Rasmussen, Kolding,
der for faa Dage siden kom Iii
Byen, begynd le allerede I Oaar
sin Virksomhed, som han indledede
med al løslade Vognmand Harry
Dahl, Jegindø, der har siddel
fængslel siden i Maj 1945 bl. a.
sigtet for at have solgt .sorleOrlse til Tyskerne. Dommeren
skønnede, at den forskyldte Stral
ikke vilde overskride den allerede
ud,ta.ede Varetægtsarre,t.

Sølvbryllup
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J
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kan Lørdag den 22. Juni fejre,
Ste
af Peler Jørgen,en og Hu'lru,
eh
Hundborg.
- P. S i'-_
m o n....S_ e -"n og •Hustru,
og
D~ ........ _
__
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En Løsladelse.
Den nye Særretsdommer i Thisted,
Asger R a s m u s s en, der for faa
Dage siden kom til Thisted, begyndte
allerede i Gaar sin Virksomhed, som
han indledede med at løslade Vognm.
Harry D a h l, J egindp, der har siddet
fængslet siden Maj 1945, bl. a. sigtet
for at have solgt "sorte" Grise til Tyskerne. Dommeren skønnede, at den
forsJ...-yldte Straf ikke vilde overskride
den allerede ndstaaede Varetægtsarrest.
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Juli Kvartal 1946 uddeles i
, Thisted

Tirsdag d. 25. Juni 1946
i Realskolens Gymnastiksal til
Beboere i Ej endomme med
ulige Numre mellem Kl. 9-12 og
lige Numre mellem Kl. 14 17.
Kortene maa afhentes af en
Voksen i Husstanden, del' maa
medbringe Taloner fra tidligere
udleverede Kort forsynet med
Navn Ilg Adresse. Der udleveres
•
Sukkerkort, Brød- og J{affekort,
Smø\'l'abatkort, Tillægskort til
Sæbe og Brød.
D~t henstilles, at Eftertælling
af de udleverede Kort finder Sted
•
straks, da mulige Fejl Inm rettes
paa. Udleveringsstedet. Endvidere
gøres opmærksom paa, at det el'
forbundet med Strafansvar at
begære Kort udleveret h vis Betingelserne for at erl{olde disse
ikke er til Stede.
Rationeringskort, der ikke af.
hentes Udleveringsdagen
kan
a forst faas udleveret Ila,,;. Kommunekontoret Mandag den 8 Juli
1946.
.
Kontmunekontoret og Socialkontoret er lukket hele Dagen.
u-

THTS'L'ED BYRAAD, den 18. Juni
1946.
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Overordentlige
Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nr_ 75 al 27
Februar 1946 vedrørende Produktion af og Handel med Tør:.
1. Del i § 12 i ovennævnte Bekendtgørelse af 27. Februar 1946 om-
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handlede Statstilskud forhojes med 7 Kr" -pr. Ton Tørv for ~aa vidt angaar
den Del af Produktionen af Formlorv 1 1946, der ovcrsLLgcr 60 pCt. af
Produktionen af Forn1~Orv i de enkelte Moser i 1945, i,det d~r v('d Bereg·
ning
af Mcrproduktloncn bortses fra Tørv fremstillet til Anvendelse
en
i Producenternes
Husholdninger eller Erhvervsvirksomheder.
2. Torveproducenter, der a nser sig for berettiget til det nævnte MerproduktioDSlilskud, maa samtidig med .Afgivels en af den i § 12, Stykke 3,
i Bekendtgorelsen omhandlede E rklærmg on1 Størrelsen af den samJede
Produktion i 1946 direkte eller gennem vedlwJ1llnende'I<Ollununale Brænd·
selsudvalg til Landbrugsministeriets Torvekontol'. Bremerholm 39, Koben·
havn }{., indsende en nøjagti g Fortegnelse over samtlige FOl'brugere og
Forhandlere af Torv, hvortil de har leveret Tørv af Pro(luldioncn i 1946
bilagt Kvitteringer fra l\'I odtagcrne af Tørvene med Angivelse a( det
Kvantums Størrelse, Tidspunktet for Leveringen saml Producentens og
Modtagerens Navn og Adresse,

levered~

Landbrugsministeriet, den 18. Jnni 1946.
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Anmeldelse af Krigsskader •

Handelsministeriet og L andbrugsministeriet hen·
paa, at Erstatningskrav mod
ai Bygninger
af Losøre
'
Kr~gsforsikringen af privat 'Indbo,
Kr~gsrorsikrjngen af Landbrugets Løsøre
Kr~gsrors!kringen at Landbrugsjord,
•
KrJgsforslkringen af Skove og Plantager
I{rlgsforsikringen a[ Lystfartøjer
I
bortfalder
J dersom Skaden ikke er
forbund
inden
Udgangen al Juni M anmel dt til vedkommende FOl' s ikringsat skadelidende der har reLt t aaned d. A. Det bemærkes ndtryld(cligt
(Ministerier,
Lil offentlige MyndighC(\C;
desuagtet maa drage Omso;g for at e c. om den dem overganeclc Skade.
Inden Anmeldelsesfristens Udlob [Skaden nn!nehlc~ til ){rlgsforsil,ringcn
gøres gældende mod Krl=ro Ik 'I
mo(lsnt Fald V II Kravet ikhc kUIlIH'
Ed
o_rsrngen
.
r er tidligere foretaget A
. '
forbund anganende en Skade, :~;~~~~~e til vedkommcndcl'rlgsCondl,riug:-;·
Handelsministeriet d' dC 1k ke fornyet Anmeldelse,

lndenrlg!>mmlstenet,
leder Opn;tærks0!ll~edcn
Kngsforslknngen
Krigsforsikringcn
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