oyd Orr.
~d Efter'rflor og
, danske
j paa en
~d frem ·
Gæster.
~d stærkt

Lærer·
lummel ·
es Skole
~t dræbt
var pas
d iSa·
~t en af
en Tur.
nge for
I kastet
I et sas
~

,n afgik

, er.

Skarpskydning
i Vangsaa Klit

Alt i

AI
afholdes i Dagene 6., IO, II., 12.,
I
16., 17, og 18, Se!,tember d. ,A. i
Tiden KJ. 8,00 16,00 Vest for
Vejen Klilmøller-Vangsaa med
5kudretning V. N. V.
En Ca,
Fareomraadet i Havet, indtil 3 er tabt o
Sømil fra Kysten mellem Klitmøller- til P"trl
batterIet og Vangsaa Rednings- eller paa
statiun.
Nordlig Grænse for Fareomraadet paa Land er Sydkanlen af
Nystrup Plantage mellem Havet
og Vejen Klitmøller- Vangsaa.
Sydlig Grænse: Tvedsrimme, ca.
begyn
l km N. lor V,ngaaa Redningsi Hol
station.
5t
Almærkning lor Fareomraadet
paa Land sker ved blaat Flag
Indm,
hejst paa StaRe i yderste Klilrække
Progl
saavel ved den nordlige som den
Chr. (
sydlige Begrænsning al Omraadet.
Flagene er kun hejst under Skydmngerne.
Tilsvarende er i Skydetiden hejst
blaat flag paa Skærbakke I km
PA
N. lor Vangsaa Skole,
M. Vesterdal,
8667
Kompagnichef.

TE

~~-~~
Sia leriarbeidernes

SkarpskYdning
i Vangsaa Klit!
Afholdes i Dnl/f'Oc H., IO " J J., 12.,
16.,17, og J8. Sl.'plcmbor d. A. l Tider!
•

KI. 8,00-10,00 Vest for Vejen KH~
rn~Hlcr-Vnl1gBa8
mod Skudrelning

Y.N.Y.
)!'ureomruudeL i Hu.vet indtil B f'hj~
mil fra. Kyslen mclJrm K IiLmølll'rbatted o~ Ol! V nngano. RC'doingBflLI.lt,ion.
Nordlig Grams(> for FnTl'omraa(h~t
puu ] .[l1ld f!r Sydkantcll af Nyslrup
I'JnnluKi' mr-lIcm Unv{'t og Vejen Klit·

mpllcr- Vnn~sau.

•

Sydlig GrlCD!H~: 'l'vf>dsrimmo en. 1
Jon N. for Vungsull H('dnlngsslllt!on.
Afmærkning for l"nrcomrnQtl!'L pau
lJUI'ld al{er vt:'d blant l"lag hej st
pan Stage i ydEmile ]{litrækkf.l øaavd
ved dNI nordlig" Rom den aydlign Degræmilllng ul Omrnudct, FhlKCIlC f'r

lmu hoJ l:lt under Skydl1ingerne.
'fihwurendfl rf i Skyd.·tldf"1l hejst
bluuL FJu~ pau. Slu.crhllJtko 1 I(m N, Ior
V ungaRR Skole.
M. V m4el'du I,
]{oJnpuJ(Jllrhc! ,
=

•

•

•• ~
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• ','1 ',- / -IOt- I
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l !lh!! hn \ lill II U.. Tilfil)' 1'1 nr fip
ll'
IH,dr'r, af KI"IIII1I('I. 11('r- ,. ·1'
jlwg"t Ihlwll (11II~tl ~jllllJ!" /Il!',j F/rlv_
l, \ tt'g-, Il \'111 iuwd dPI' hh,\" ~mlgl Pil 11(11
flll!rkl·"alurt>I·. H "- \nl'!'! II f'<:1 l' Jal
"'prh, Il'u IB Ihflll 1\1' 2 '\111''1 Il
I~(!O I{I', og [ \:\1 I'I:t~1' t1 tflO I{r'
Ill'rl s lt> f\tPll"l'kv!r'r kfl<ll"dl' (-J-- JOI)
Ih. hedil!r Ka'h 1'~llror liflfl- 7f!fI 1\ r,
fl!.! UngkrptllUI'f'!" DA {-J:J Orr> I'rt"t

)111 ml pH li"!!

.flrjlindi'.

dt'l' "I 11·.:1; !4!I,I,W:lh!!'I, !'lO!tl 1;tf1tl>.'
ihd!'t P1! dl'Hr lUll' 1oT[,pj '\lIlf'rlrdhit HI
I-II
'pl !Irq,' i ,i!t!lt' KI'f>d. f\
!Ir>.
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!J:t.!! 1WIIIIII!!,'" ri Irlrlltt>~, hT{I1-j hl!
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y tl'Jrl

HIndpI
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nI ('lIlli [1\ Inud dr'l" !iRltl'l' h~l(~ (IPH

JtH!lk

r1.Q' dpi I{m'f', MIlI I,lt'I'{'l!t1th.' ·
<l Il 'l/l'tll"J. {lll IHlI' It'i'rnkntd!.

Meu stjnalhe
Vaabcn beholder
,
Fmk si.dlu.

Nlf·jq HI-hIIH.· np!YJ';f'L". III rlrl jJlIl1:'1kl'
il!ligt

d rpjpl'

'lIg om ('TJ h'!:lk Aln Iflhh I'q-t'l', lU PII ti \" I' ii .l!gflj' gIHlS" f' !lIN li J!'I"'
F'r1rhl1lr\ f;rHn Baggrl1nd for hflnt!f'R
·\II'''IT·tt,.l<1('1 "-om for<:.kolrl;TIl'flrilHlfl i
Yps!('nif:!" Ol! lInnI!'. tril' l!llll "'{lv i!HI,
·\tl:::r,t/!'I>:1' "11111 Lrpl"fldndrrikar rror!
Ji'r1!'f~k(Jlt>lI, IlYur man vllr IIlrgrl glfld
hil hl'l,rlr'~ rlJr!!illli~r. I~ol"m fOl' 011I

1!r'nlRtdll)l uf rlt>
Ihigt'tl

bJf'\'

5iIlHl.'t.
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11m VrHtfJl'I'l, Inflll ,h'l flt' nttnllig "fud.<111111 ri sht>v lI'g-r IsroJl " ~ I!'d JI' m rn r l' , tf ro r
hor indJf','rl'/11 dl'1"fl~ {jrl'~{'!'{'r og PI-

Nnglt' ,\111' fol'

hutl ~itt illfld (lU /\'!;k
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hOl ,I f \'r·'~t,,!·dg_ J'i] Trmb fnr, nI 111111
till'
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'I"}'·'hr. 11:1/' d ikkp kllllHfll ~rI'\f"
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Fo! hindr') I' rnrorl df' Iw}r>rp ,'4kl1l1'i\!tltJ

Fnlk, rnPH (lUdlill ror 11/'1' l'f1U gild! ~llIn
Ing(l!l hl"p" nf1p"fol'" r1"~l ,lpH"f' ,~idf'.
11('1 ror imldll'dlrl frll'bllT1df'l !!Ird ·tnr
Ah'ur ni !whlll,ll' Vrl/ll1l'l1 I Flf'mOd"Il,
idl'l dr'r };Iln IrI'I1!IUlf'" Inr1!i1 ~I \ar!-1
,-ill\I'II~~" 1'l1dllllll, l!ll,~l nI Illlh·p!!d,. I 1"II'Ug,.;{·j hl] rlfllll1l' VClt''IN'lq, II!'/" .. il
110g illh'! "I,~ 111' j1IWj!If'lrll1ll1l!', 111'1. !It<
imod, ut ri h'l( 11ll1rlt, l h'HK ,IItl111

1\lIIll't, dll \'j 1l1l 11U'IiRI'i.q ill"
!lNdor Akolr.k'JHlnll, '11111)1>11 ,'n r- HlIr
fJ\'f'J" ni 11f'lJdJ"'\""ffllh·lflf' klllLd/· I1h'l'
\!th'dlllllll iii I( lillk, 11g di 'If' ~1i1<1'
1ih.IN hn vdl', /111 tip hll'\' IH'~.('I1(1! lin
rlll'tl'l
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AJocl ... ta"d~hrorl{'g{1I~f'n'l Yflnllf>n hlll'
irnitlll'ltirl fff'rN tOJ!"ictrrtPI, J;;rta d,,1
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VIUlhf'lllJC,q!tldl·tf· N
d/', rlf'l' !J Il r
~!jaalfll, kil!!! 1·11,'1' fundl" 1'1 (·Jlllr 1111
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Lærerinde i Forskolen. Hun har ingell LLe1'01'inclee],samcll, Iuen vi hal'
tidligere kunnet bmgc hende, og da
var vi glade for hende. Mangel paa
Lærerinder gjorde, al vi ellers maatte
lukke Veslervig Forskole, og saa
vilde vi hellere fOl'tsæ tte UndervisninO'ell
" , uaar del kuude ske saadan.
Jeg har nok paa Fornemmelsen,
hvilke Kredse (\Pr slaar bag Kritikkeu, men FOl'ælcll'ene og skolesogende
Børn tror jBg ikke \Sluttet' op bag
denne Kl'itik.

En vellykket Udflugt
foretoges a f Historisk Samfund og
Thisted Turistforenin Lil Han Her-

l

"" indlevere deres
h lU:tigst sørger for at
Vaahcn.

]

,

I

40 Aars SmedejubHæum i Tømmerby.

,Sm€'C! Niøl\S N i e l s e n, TømllUeTby, kalll iedre 4.D .Aars Jubilæum som
Smed. JJ'r,ed.ag den 6. SetPtemJber.
N i BlIS en S't2JlllJillJer [r-a Langw ad ag
la>t'le som ung SinwdaThaJandiVæl'.k.et.
Efl~r at IhoaJve boet 3 ~ Aaæ ~ 'I1hQ-

111y'NÆde han biIl TØlJDuuerby, il:uvIor
han hyglgede et Bius, og h~r ih'a r ihan
viriket s'iden. Gennem Muenes Løb
I\UqJ

har 'han aribeddet si'g frem og sk,aht
('n gloct lF':OI'l"Ø!.n i'n'g, id et han Q~urtJ,gt
hl el' .kRn,llt ."nm "n ,M ~ n.d_ rl",,,-,

,

SNEDSTED GÆSTGIVERGAARD
Onsdag den 4. September m. 20
offentlig Fremvisning af den dokum~ntariske Film:

ur
der er optaget illegalt under Besættelsen. Med Dødsforagt har
Sabotøl"eme filmet for øjnene af Gestapo og dermed skabt dette
Mesterværk, der vil blive staaende som et Minde om Herrefolkets Raseren af vort Land.
FOl1ld for Filmen fortæller Redaktør, Dr. nat. Dahlsen, Randet.",
om sit 33 Mdr.s lange Ophold i de tyske Koncentrationslejre .
. . . . . En Aftenunderholdning, som ingen dansk Mand eller
K inde maa gaa Glip af.
Enkelte Aftener ledige for Foreninger.
Aarhus.'
Henv. J.
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T H ISTED A:U TS A\I S
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CI
)Iandllg den 2. Septemb .
k
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AmtogBy.
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(I,

(Fort:mt !l'o Side 3).

fl ;

De tys l,e Bun kers i Agger
furli ge fOl' Beboer ne.

Jo
TI
LI

t>k,lkfer o~ N('d~ln g:e er rent'

t"

l~ælder.

lUI
~t'

Agg-t:r By hilr det yel ; hOJl'll'
Grad end nogen anden By efter
Princippet Inert nus "w F;e::.lIlJDg'. Rundt om i Byen hgger dl
tyske Bunke!':', som Bcsl['UeJse:;LrollPCI'IIC rodod dem. \lange al
dem \'11 del vel b!i,-e \'an"kcli/tl
at fjerne, dn de ligger for tæl pfW
Husene til, at Ctf.!l· kan ;In vende:;
Spl'l.l'n~l:J.dninJrel', men m,W kuncIe do i det llUlld-;te Cm dt, an·
snlrhge )1:\:ndighedel'S Side SlIrge for, al de SkakteI og Nedg;lIIge, der er Lil dem. blev Wdrekke-

de eller nfl:'IJærret

"F,
",
0"

k,

,
1

o

prut hehtln~

It

Vl~,

De ,-mrsle Tilfælde er de jo
Bunkers ,cd ;\hsslOnshuset ol!'!
ved \'ejell, det' fm'er op ttl PO:'olhuset Pfltl begge disse Steder
er der megen F'ærd~eJ, og si{!:·te
Vinter, hvor Grm'ene stod frl dt

I

med Vand, Vflr del' el PAI' GallAe ,

paa Vej III at

5ke Ulykker med

de omkringliggende
1I,lem_ Den enestc Hes!(yttelsl'

Bornene

l

mltll hul', er de Camoun!tgcnet.
der hlI'nger og dM.ker over Gra·
vene, mim dl' danner et meget
dnfLrligt Vwrn, faldt·r Ilt ;\11111111"
ske flell. klin hall l(>t hl i\'! fl., 'Il
J(el ,d ,J"l'nkl'O&t'eul-'
Hd" rll'1 \'Jtr en Privlltlnawl,
dl'r loel ,'/I lilie Oræmllg ..grul t
NU'rhNll'u lIr \'l'j"1I SllUt /lab 'II
ud!'ll Afmll't lwing, vilrlf' ,1(,1' ~ili
kert ank Hlldt
Op}" I\laatb' d,\
lif ,J.el "rf.. nl 1igl' j('IIII.' fnr l.lnS!'
c' 11)1"111'1111., 111'11 \"11. 'll mILli til
l orl\IJlt.I r, "il r, In II l II, " kUli
l,
l nntl II
,\.' ri j~,'r
hh! 1)1 III 1')1
ml i -\
I.
I
\/11 pan ·1 Id!', d., ,Ul y,rll)'
:\h 1\
11i~1" ri.,
,
'1 i ,,'\111)1 I I,
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aiholdes j Da.Sene 6., 10., 11., 12., 16., 17. og 18. September d. A. i
'XL.
8,00-16,00 Vest for Vejen Kij-!.møJler-Vangsaa med S1"ldrelmlng V.N.V.
Fareomraadet i Havet indtil 3 Sømil fra Kystom melIE",
teriet og Vang"'a Redningsstation.
Nordlig Grænse for Fareomraadet paa Land er Sydkanten af Nyatrup
Plantage mellem Havet og Vejen KlitmøJler-Vangsaa.
Sydlig Grænse: Tvedsrimme ca. 1 km N. for Va:ngsaa RedningsstatiOlI.
.''.!mærkning for Fareomraadet paa Land sker ved blaat Flag, hejst paa Stage j yderste Xlitrække saavel ved den nordlige som den sydlige Begl'1eDaning af Qmraadet. Flsget er kwJ. hejst under Skydningerne.
Tilsvarende er i Skydetiden hejst blaat .Flag paa Slrntrbakke 1 km N. for
Vangsaa Skole.
M. Veøterdal,
Kompagnjc:hef.

.-D. klaraUr;m om Oph)tl,nlnll: III 5øm"le
---

IDr
J:

i

Lor-

OUe.en,
fonkel-

m,lIem S llIilerm. P- Troeltglllrd. POlltb~d ellr. N. K. Andersen Oli!; POltbud
Aal(e J. Skøarup, alle Oeltrup.

Inin'lcn VaaboeDe afleveres.
g, Kas
Efler Be.lemmel.e al Juatit.mi·
oplæste
en Om· nisteren .kal .\1odstand.bevægl'let ved· øena Vaaben nu under Kontrol, 0R
i Over- sidste AlleveringBlrist var I. Sep'k Anton 'ember. I Thy og V. Hanherred
n, Bjer- er AlleHrinRerne iket til Politiet
r, lild- i Thisted og el ret slorl Antal
Bjerget. Geværer, Karabiner og Pistoler er

Ull
En gør
for

Over
i Thiste
om gitt

er
eller
Alleveringen
blevet
opmagaog Tho·
Kontoref
. lynge, sineret i Depot. folk fra ModBjerget, standsbevægelsen, der er tilsluttet fabriks
SkyUe- eller HjemmeværnsloreninR, per m,
kan laa deres letle Vaaben over- gjort n
lIyUel herlil, og mange har benyttet
sig af denne Ret. Et mindre Antal at der
ersen, Vaabenbesiddere har endnu ikke Noar P
Onsdag alleveret, og de fa ar nu en Paa· Rengø
80 Aars mindelse om, at det skal ske. Oulvkl
~rte han Vaaben, der ulovligt har været i
I
an blev Besidderenp Eje ved Tyveri, Køb inden
Smed i eller paa anden Maade , vil og8a8 Arbejd
han en blive ellers poret og krævet atleveret. andre
~,
men
hende,
Smed i I Aften:
mere,
de han
Kl. 20: Palæteatret : "The Sullivans- ter til,
B arbeJ.
Jr andre (Der var fem Brødre).
ve ham,
Kl. 20: Ro}alteatret: .Døden I Jeg
~__.c _Lu.athuAe1! amerikansk Film.

~._

Tallet i
~8 al en
It bliver
f. Barn,
~r siden
235 Kr.

.. - -- ---

~-

-

Fiskerne har arbejdet godt sammen I
de mange Aor.
- I Nr. Vorupør er der an Bat en ny
SignDlbcatyrer, JenK Styrmand, i Stedet
for Jørgen Vældid.

nrnende Oomme appelleret.
en halv
Slat.advokaten har
n. Bor·

alen

appelleret
Dommen over Købmand Høje
Christensen, Thisted, og Malerme·
sier Niels Sørensen, Torp, har selv
appelleret sin Dom
, til Landsretten.

derp.rti Jordefærd i Thisted.
Pru Karen Thustrup, Thisted,
Iraonllge begravedes i Gaar Eftermiddag fra
ledet KJ søndre Kapel. Til Basren VBr sendt
mange smukke Kranse OR Blomsterbukelter. P.stor Juul Sørensen
ition..!lfi4.

.~I.

~_,

.._,

Fiskt

Be

22

Side

icolajsøn

3>

Vald. Steffensen

uggeri, Hurup
le vort Lager
Priser, Inden
lem for Køb.
Ir! gnsntere

Cykler - Radio
Telef. 145

ligete Prleer

•_-- _ . ==""

HURUP

I

Tele!. 145

BREDGADE 31 • Telefon I H

HANST HOLM .
De! meddeles herved de ær&de Beboere, at jeg har genaabnet min gamle
Porretning i Hansted og anbefaler mIg fr emdeles til gamle som nye Kunder.
ESSO Benzintanken er lisben.
NB. Min Bsrak i Ræhr er til Salg med eller uden forretIling.

I. C. V I LLADS EN, T'f. Ræhr 36.

&MI

J lor

III '

Thisted

-S'ineslagteris Udsalg
Strandvejen . Telefon 140
139· 1"2

Kampen for Danmarks
F r ih e d.
Redaktør D a h l s e n, Randers, rejser
i disse Dage rundt i Thy med Filmsforedraget "Kampen for Danmarks
Frihed", der er optaget illegal under
Besættelsen. Forud for Filmen fortæller Redaktør Dahlsen om sine Oplevelser i den berygtede tyske Koncentrationslejr Sachsenh~usen, hvor
han sad i 18 Mdr., hvorefter han den
4. Maj kom hjem som halvvejs Invalid.
Se iøvrigt Annoncerne.
,

I

1'1 1:11, "1'11)11 1 Hil

,"

A1

il

for Danmarks Fr

..

):I, "lIhtll"t illtmn!l \IHdt-11 ' U'p~~pffpIRi?lI, ]HflJ! p~\\lr<r'lI'ngl il~1
n·\hnl~1' 1"I\1J (jlll\! t hl! IIJIIP1\P !lI' (hjcdajlu ng dl:'llllpll FlI~nld det le
!IP,

~hJ.qhq\

,il ll1hø Rlwl!'l\!l~ ~\1Il\ ei l\liHdF\ 11\11 llelle1 pUIPl Cl, I h ,q!" I Pli n r '0l LInIId
11'1 nd rtll VihllP1\ fn! tn'IIPI HedaldtU', 1l1' UA1 Ilnhl<·f\I1. H'lIHh:>rf.l.,
rllH II Jt ~'dl 3 Ifll1gp (1phol,l i dp iysh:e l\l)l\CPlIll':llioll::>le,ire
• Fl1 \ ri ptlllllrleliHllfhdnp. ~OI1l hIgen tlnlJ~l\ 1\hwl ellp!
!It

d~l

K\.illde JllUfl, g:ta ,Hip Hf'.
flillli:l·ltt1 A fkllflr lerligp fOl' FOl'eltingl)t'~

Hel1l .1.

1114)flclpl·~pn,

AUl'huF!.

Folkedansere

, >.,..
,

il:fll

Saa be~yn der Dansen
Fn' dag den b ds. KI. 20,30

Nye Medlemmer er velkomne.

Hver

Skarpskydning
i Vangsaa
,·,\'fhdlJes I Ds-'!'ene 6., IO, l!., 12
16, n ot( 18. Se ,le mb er d. A.
Tiden Kr. 8,00- 16,00 Vt!st lor
Vejen KJitmøller-Vangsaa med
bku.dfetnin~

V. N. V.

f<lleomraadel i H a vel, ir.dlil 3

Somil fra Ky!>ten mell e m Kli tflløller .
b~!leriet og Vangøaa Redning s
blalion.

Nordlig

Grænse lor Fureomffladet paa Land er Sydkllnien al
NystluP Planlage mellem Havet
of! Vejen Kritmølle r,Vll.ngsaa .
Sydl!.'! G,ænse: Tv eds r1mfllt',
l km N. lor V lngsaa
"':8Iioo.
Afmærkning lor fareomraad l!!
paa Land sker ved blaat Pla g
hejst paa Slsj.\'e j yderste Klitra'kkt<

llssve l ved den nordlige som den
~ydlige Begrænsning af Omr3 ilul't,
f la/len e er kun hejst under Skyd •
•
mngerne.

Tilsvarende er i SkydeHden hehl
hlaat Flag

paa Skærhil kk e

I km

N lor V,lOgsaa !:ikole
M. Veaterdal,
-.øJ1

Kompagnichef.

Slagleriarbcj dernes
Fagforening, Thisted.
Ek'llrllo rdin ær Ge~.

Søndag
~ Mogens

"OIOI\lhIlVIIlllrbulld~t.

,

I . ( I tlnlfl ,

L"" rullt

ThI.llld Krtdl

It/l rl I{ I,

~II'I _ I'dø' fllr hul m t>hl l'I~1l Ul
_rIlUn..:". <Ir miltII Ul d, lU. ~ l'll'br,

'\

Thl.lod

Folklldlll1l0ro

l1un~lt>n

...tb

SII I\ h"f,/ynd"f
il'I'1l F H', I ~ .r fl " 1I () ds. 1\1. 20,30

Nr'-

M td lt'l m lU Cf I' f VClkOUHH' ,

Mil

Skarpskydning
i Vangsaa Klit
,' h l""lt'I ~ i I1UIl OIH' b , [0,[[ ,, 12
ih . IJ o~ 18 S,, .h'IlIIHlt d, 1\.

Kr. 8,00- 10,00 V"1I1 lor

rld .. '1

Vt'l~ n KJH møllcr - VIIIl RIiIIl
:-,hnh t·!tUlljo!' V. N. V .

HV(lr A

Rndi//Su
P, PD.
T

OftE
SQrlllRg
MIl).:r.

• f lll eotlll nn dll i 1'llIv\" , ir.dtH 3
SIlIll i l illi Ky ~ h' n

;lll uc rJtll

O,ll

mellum Khlmolh.,

VlIlIRllUl

Rt'llr,inR~

.,1/lluJII.

NIH dliJ!

O lte n5Q

'~I do l IHHI LIlIId Cl
N)'~lrull Plll utllj!1"
til!

V\'jt'1I K li rmQIIl'f

:;ydliu GI ruus t': T\' l' cI ~ fHlllIll' .

I km N lor V f1~1iI1I Rc.dumWI\.
,.; ~ n li Ot1 •

...
...••
pd".

•••
•••
••
•••
•

• l\hllfl!rknil1jl lor fnIC011lfUlId"1
II'~ LDlld
ak l'r ved
r

i yder RIc I l
~uy~1 ... ed d cn lIorlllif,l:c Som d,,,
'rdUf.l 1' Bl' f.I'ltlllUnillll ni Olllr~ ;
1 1~~ ~r h' er kun holrU lllHlcr Sk)'d_

twjst

pliR SIR l: I\

ntllllcrnc .
ln~Ylln' udl) u, l Sk)·tllltid\' n ht:j~r
Id .l ~ l FIIlj.[ pM Sktl!lhnkkl' I km

N lor
...

V UlljolfiDR

Skole

M. Voaterda',
I{omp·wnlthrr.

Slaglcrlarb cldern es
Fagforening!

onld

1

Tldligero Ml\r ln&væglor I Thisted 5
Au,' i Fmngsol.
V od ,,""'!Tullen i I'l,iill. ur iMarineVff'gl<lr l(nu,1I Oh,.. tIl IL Il G (' ll, der
fI!-lllIDll1Jel' il'a Fyu.~, lOg i T1den tl'I'a -1.
MajM"J l D.oj,2 Li) I<:"lpj~III'I1Vi~np l1
Ui'uvu" lYærot iMarin(IVFf'll'lecr døl. ,i

•
11hl" I('(1. og d"I•• ; IEtllbj,'rg,
æ'a:mgl'lnl ,j

idøml
fcun Anl". iJi'io11lvd'\ll M,,-rino-

vwgw,' IhulYdø nJMl 0'il5 WIJ. .iDrp{ ,Ve<rll'/LUC t1&rJiÆltll n (, td. v. .t.;. gjvot IndJJol'{~!n!in'~'I'
:Pl\\!'\S'OI/1 (Ir.

Lil

T Y\SIkorIJJ(} om llrun.'!llko

,

Ska,.ps y nir"Il'""U' - i Vangsaa lait!
Afholdes I Ihlgcnc O" IO., 11., 12.,
HL, 17. og 18. S('ptem~l' d. A. i Tiden
KJ. B,Oo-lG,OO Vest for Vejen Klit·
mdlll."l'- -Yangsan
med
Skudretning
V.N.V.

Fnrcomrandet i Havet indtil 3 Sømil fra Kysten mellem Klitmollerbntt('riet og Vungsua RedningssinLlon.
NQrqhA'"J.Grænsc for Fareoml'nadct
pau. Lund er Syd kanten nf Nystrup
P1Rlltagc mellem Hm'et og Vejen Klitmj1ller-Vrulgsnu.

Sydlig Grænse: T\'edsl'imme cn. l
km N. for Vnngsaa Redningsstation .
Afmærkning for Fareomrandet pall.
Land sker vcd blnat Flag hejst
pan Stage i yderste Klitrække saavet
ved den nordlige som den sydligo Begrænsning af Omrandei, Flagene Cl'
kun hejst under Skydningerne.
Tils\'arendc Cl' i Skydetiden hejst

bJnnt Flng paa Skærbakke 1 km N. for
VangsRrI Skole.

M. Yestel'dal,
Kompagnichef.

l
l

-

Nordthy
Hjemmeværnsforening
Thisted Afdeling.
S),ydning Mandag og Onsdag
aflyses. Restantskydning hver
Søndag Formiddag fra Kl. 8,30.

j

.""

l

-

O·

ns

Det meddeles herved de ærede Beboere, at jeg har genaabnet
min gamle Forretning i Hansted og anbefaler mig fremdeles til gamle
som nye hunde. - Esso Benzintanken er aaben.
,
NB. Min Barak i Ræhr er til Salg med eller uden Fon-etning.

l

,

l. C. Vil/udsen. Tlf. Ræhr 35.

VildsUlld J(ro (Vest)
Fredag den. 6. September' Kl. 20
offenUig Fl'emyisnillg af den dokumentariske Film:

nfor
der el' oplaget illegalt undet' Besættelsen, Med DødsIorngt har
Sabotørerne filmet fol' øjnene nfGeslul)(l ug denned skabt deLLe
.Mesterværk, del' vil l:ilive sLaaende som et Minde om HerrefuJltels Raseren af vurt La·ud.
Forud Ior Filmen Jortællel' Ucllaktør, DI'. nat. Dnhl~n. Randers,
om sit 33 1\olUl',S lange Ophold i de lyske KoncentratioJlslejre.
• . • . . En Mtenunderholdllillg, som iugen dausk Mand eller
Kvinde mna guu Glip af.
Enkelie Aftener ledige for Foreninger.
Henv. J. FeddeJ'sell, Aarhu!'!.

, '~--=================...........
,

-

p
p

t .

Skarpskydning i Vangsaa

lit

aliholdes i Dagene 6., 10., 11., 12., 16., 17. og 18. Septeml>er d. A. i Tiden Kl.
8,00--16,00 Vest for Vejen Klj,t møller-Vangsaa med Skudretning V.N.V.
Fal'eomraadet i Havet indtil 3 Sømil fra Kysten mellem Klitmølleroatterlet og Vangsaa. Rednings.:;ta:hion.
Nordlig Græn...c:e for Fareo-mraadet Ip aa Land

el'

Sydkanten

af Nystrup

Plantage mellem Havet og Vejen Klitlnøller-Vangsaa.
Sydlig Grænse: TvedSIimme ca. l km N. for Vangsaa Redningsstation.
Afmærlming for Fa:reomraadet paa Land sker ved blaa.t Flag, hejst paa Stage i yderste Klitrække saavel ved den nordlige som den sydlige Begrænsning af Omt'Mdet. Flaget er ku.n hejst under Skydningerne.
Tilsvarende er i Skydetiden hejst blaat Flag paa Sklæ~bakke 1 km N. ff}l'"
Vangsaa Skole.
lIl. Vesterdal,

Kompagnichef.

ro,
Thisted Afdeling.

Skydning Mandag og Onsdag
- Restantskydning hver
Søndag Formiddag fra KJ. 8,30.

t

•

-

•

•

Det meddeles herved de ærede Beboere, at jeg har genaabnet
min gamle Forretning i Hansted og anbefaler mig fremdeles til
gamle som nye Kunder.
Esso Benzintanken er aaben.
NB, Min Barak i Ræhr er til Salg med eller uden Forretning.

,

-

I. C. Villadsen. Tlf. Ræhr 35.
•

•

I
,

5OCIAL-DI!MOItRATL"N.

IS
«»
Der skal nu i de konservaliva
meddeler:
Poreninger tegnes den nødvendige
paany I}deller Torden- Kapital lil Sagens Gennemførelse.
19,41,

Oll'

beo
og

Karup flyveSpøttrup og

kørte i PorAnkomsten
ved
Itedlige
ti t at
pun
ved,.·

,t"

l.nludvalget el
·i.lu~riel betyder

Auktion i Tbisled.
I Gaar holdles Auktion i Markedshallen i Thisted over udpanlet og indleveret Gods. Del drejede
sig om en Del Køkkensager, Møb·
ler i alle StiIarier og al ældre Op·
rindelse, Lamper, Malerier, Skilderier, Bøger, Stueure, Radioapparater, Sengetøj, Glasvarer, Støvsu·
gere og iøvrigl all muligt Husgeraad. Der laldt livlige Bud, og
Rærlig gode Handeler var der laa
af. Saaledea blev der bud I op til
30 Kr lor Dynerne, 40 Kr. lor
Uhrene og en halv Snea Kr. pr.
Numer al Bøger. Køkkenlagerne
blev .olgt for 2-1 Kr. pr. Numer,
og Billederne kostede lign.:nde
Beløb lor liere Slykker. Radioapparaterne kOltede lor de bedste
over 200 Kr. og en Støvsuger et
lignende Beløb. El Renæssance.kab, der oprindelig havde koølet
100 Kr .••olgtes lor 350, og en
næsten ny overpo'llret Stue til ca.
3000 Kr. 8ol~teø lor 1500 Kr. Der
var godt Besøg ved Auktionen .
Æggene

.'eg 10 øre.
S!

med

De slore Bøder glnr iod.
kunde virke r
De slore Bøder, der er idømt i dahl henøt!llE
Værnemageriaager i Thisted, er udvalget sall
at relte Hens
begyndt al vandre i Politiksssen. om at overv'
En lille kvart Million er betalt. Naar
Carlo J e
den pengemæssige Side al Sagen
er klaret, hæves Spærringen af Tanken ha
den paagældendes Bankkonto, og Murernes Pli
han har derelter Iri Dispositionsret punktet ~ar I
over øine Penge og Ejendele. j ~edste, Idet
Spærringen al Isenkræmmer Tage Ikke vllde k
jeppesens Konto, der har varet deUnger.
8iden 12. Oktober 1945, er saaleBUer en D
des hævet pr. 4. SepTember.
Uge interne
Mens forretningsfolkene blandt sereren, Ovel
de dømte er interesøeret i at ø t i 8 n s e n, l
komme IIi al de hæmmende en Balance
Baand, er der ikke aia re Chancer fondens Reg.
lor, at de udprægede Krigølorela- beholdning
Skolebelje
gen der kan lorelage Alregning.
De Heste al disse foretagender er at de, der
standst:de og Indehaverne er uden bageriet, sko
Midler. Bøderne skal do~ afbeta- byllet af de
les, hvis de paagældende faBr Ind·
Til Kasse
lægter, al hvilke Dele kan alles. assistent DI
forretningsl
Trykker O.
Poulsen o
Under B'
InstruktioDsDløde i Tbisled Iversen
som nu ge
pa. Søndag.
gen. Selvo
Alle faglorenin~l!r og social- lor Medled
demoir:ratiske Poreninger i Thisted· denes Pagt
inlet I Vej ~
og Hurupkredsene er indbudt til lemmer af
at lade lIig repræsentere ved el kunde del
Inslruktionsmødlt, som Arbejderne.
Ote J e 9
Oplysningsforbund paa Søndag lesargsnis
Kr. 13 1/. lader alh ),de p8li Thi- menkomst
og Skolebe
.ted Alholdahotel.
oprettet e
Sekretær Kield Pihl Irn A Q. f .s ratlve By
•
k'."",,,n.hflvn . udle-

Oplysningsarbejdet
forber ed es.

1-1_._.._-..... •

_." .. , " '·UU NICII!.'!I,

~orup),
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Thisted Aldersrentelorening.
Mø de pa ll ø.tre Skole Sa ndo R'

I

d en 8 d s_ Kl. 15.

ae.twre •• en.

=-:-----'

..
•
'.

v(!nlo~

Film.

Skarpskydning
I
.I V angsaa Kl'It Ekstra.
"",,' tldI

otho ldcs i Do~ e [l e 6., IO, ll ., 12.,
18. Se l, lembt'. r d. A. i
til 16., 17.

8,00-16,00 Veat for
"'~ ',, '_ Vangaao med
V. N. V.
fareornralldet i Havel, indtil 3
0,.,;1 Ira KYIII(' 1l mellem Klilm011er.
bolledet og Vungaau Rednings_
Btalion.
Nordlig Orænac lor Pareomflladet pall Land er SydItanten III
Nyahup Plonlll,llc mellem Hllvet
og Vejen K!i1010Her -Vøll,ll8!11l,
Sydli,ll Orrunal:: Tvcdsrimme, CR.
I km N. lor V ngu a Rednlllgs-

Fr"'sll\

Tiden
Vejen

OD
Dom
AI

,

,

Almærkning lor Pnreomroudcl
paR LOlld sker Hd blnol Pl0s.:
hejst pnll Slo~e i yd cf S!e Klitrække
aaavtl ved den nordlige Bom den
sydlij:!'e Bewænaning alOmrllHtlel.
Plagen e er kun hej al under Skycl~
niogerne.
. ,
.
.
TilsvlIrende er l Skydehden heJsl
hlaal Plag PUIl Skærbulr.ke 1 kfll
N lor VungllRu !::ikale.

;:==i
Alti

Ve.t.rdal,

ldrælsmærkeprover

40th

Sidste Haand læ!Jges paa Høje Kris lellsen Sagen.
lJPI1 nmlrnHplllfl~ Sag ]}lf)t! E!nlrrlpi'PIl 111' TI ~JJe-Kl'i,l:l.t.o,'11lc;fi'n ,J ' lf'J'lIJP, J) 11_
nt'r nH ruflpI'Vprp.L ,fl'a 'fJIrJJiHpl. l}~rf"m(>l'
·ska,' riet' IlHWlf1flf!,jgnq Jimkh',g'Nlktifl,
SPH del k;I ,11 J1H'JJjPH vPIlIJP-!'i, n,l '~fllgl?rl

•

tU-Hlrrnet'

ef'M·.

frn H~IJt.lm

d!, r{Jr",(~'

MnflW'-

!

•

Sjorring Hotel
Fredag d!!n G. Sept.ember KJ. 20

orfclll1ig Fremvisning af den dokumentariske Film:

n
der er optaget illegalt, under Besællelsen. Med DlKisforngt hu r

Sabolor ernc filmet fOl' Ojncnt IIf Gcsln»O og denned skabt
dette MuslcI'vær]{, der vil blive sLanende som et J.finde om
ITene1'oHtets Raseren 1\( vOrt Lnnd.

Forud fol' Filmen fOl'tæller llt..'tIak to r, Dr. nat. Dahlsen,
Runders, om sit 33 Mdr.s lange Ophold i de lyske Koneentrationsl{d re.
• • • • • En AItcnuntlerhOldning, som ingen dRilsk Mand eller
Kvinde man gna Glip nl.
E nkelte Mlener ledige Cor }"ore ni nger.
lIenv. J. Feddcl'æn, Aarhus.
, l

'---r

Vestervig Hotel

Søndag den 8. September IO. 20
offentlig Fremvisnirlg af de n dokumentariske F ilm:

der er oplaget illegalt. under Besættelsen. Merl DodsfofRgt har
Sabotørern e filmet fol' Qjnene uf Cesbl\)() og del'Tlled skabt dette
Mesterværk, der vil blive stnaende som et. rtli nde om Herrefolkets Ruser en af vort. Land.
Forud for Filmen fortæller ~dnk!ør, Dr. Mt. Dnhl"len. Rflnd~rR,
om ~it 33 Mdr.8 lange Ophold i do Lyslw ]{onccmLralionsleJl'c.
. . . . . Eli Afle nulldcl'holdning, som ingen dansk Mand eUer
K vinde mM gM Glip af.
EnIH!1te Mierwr ledig,' (or For eninger.

L~~~~~~

Henv. 1.

If~dt'r6('n, AllrhUs.":..-~~~~:~~_

•

Skarpskydning
i Vangsaa KUt!
.Afh(lld~s

i Dagene G., lO., ll., 12.,
16., 17. og 18. Sopt"mbel' d. A. i Tiden
Kl. 8,00-16,00 Vest for Vejen Klit"Øllel'-Vongs3" med
Skudretning
y.~.V.

,'"reOl\lrnadet i Havet indtil 3 Sp"il fm Kysten mellem Klitmollerbntt"i~t og VangsQ" Redningsstution.
NGrdlig Grænse for FUl'eoml'uadt"t
. ,Rl Land er Sydkollten or Nystrup
~ rlAt\ta.ge mellem HUYct og V,""jel\ Klitm,liel'- V,mgsan.
Sydlig Grænse: Tvcdsl'immo CIl. 1
bil N. for Vnngsru., Rc>dningsstntion.
I

AflllflU'kning fol' Ft\l~omrul.'ldet pua
tand skor ved bl""t Flag hejst
pa. Stag'l i yderste Klitrække suayel
'N den nordlige som den sydlige Bettensning af Omraadet, FlugeJ1C er
Inn hejst under Skydrtinger",'.
Tilsvtuende er i Skydetiden hejst
~..t FlaK 1""\ Skrerbilkko 1 km N. for
V"'gsaa Skol••

lIf. Vtderdal.
Kompagnid'l~f.

HANSTHOL

f yld"r
Lykk~,

HjørHjør-

I kast
Komted.
•
•
VJes J
> Lau-

~ester

ISstue\rniId.
~lTIiId,

e Far
~rsens

trn.

k
r kæarse"

•

n et meddeles herved de æreae Beboere, at jeg har genaafw,l
min gamle Forretning i Hansted og anbefaler mig fremdeles til
gamle som nye Kunder. - Esso Benzintan ken er lIaben.
NB. 'fi n Barak i Ræhr er til Salg med eller uden Forretning.

I. C. Villadsen. Tlf. Ræhr B5.

KOLDBY

•

KOLDBY
S tor Høstfest afholdes. paa Koldby Afh oldshotel Lørd3Jl' den 7.
4 Mand" Orkester.

Skarpskydning

•

I

Vangsaa Klit

athold~~ i Dagene 6., lO" 11., 12.• 16., 17. og 18. SP.pu:moor d. A. l Tjd~n Kl.
8,uO-16,OO Vest for Vcy:n KJitmøller-Vangsa,a m~d Skudretning V.S.V

FarCQmra,..'1det

j

(

l

DI

ds. Kl. 20 for Medlemmer. Der ser veres Kaffe med varme Æbleskiver og varme Pølser.

NB.

•

Havet indtil 3 Sømil fra Kystp.n m'·Jlp.m K f-mølleroat-

ted et og Vanga3-a Rcd.ning.!f".;lation.
NQT(Jljg Gramf;/! for I·~are.omraadet paa. Land er Sydkanten af NYJ ~f'lP
j-'Iantag'f! m(~lIcm Havøt og Vejen KlitmøIlcr·-Vangsaa.
Sydlig Gn.l;m~c: 'l'ved"riiiUlle c.Q. 1 km N. f()r Vangsao. Redn!lg .Iltal~on.
Afma.-rkning fol' Ji'arcomraadct paa Land ~ker ved blaat Flag, hf'j5l paa Sta~
KC l yd~r~tc KJitrækkc saAvel ved <.!(!n nordlige som

d':n I'yrJHgl'! Begræn~
lIing af Omraad,·t. ]l1Jag'ct er kun hejst und(!r !ikydninJ({!rne.
Tilsvarendr. (ir j Skydelid~n hejst blaat Plag prut Skærhakke 1 km:IJ for
Vun~,*la Sk/,l(!.
M. VCfJt(·rdal.
Kompagnidll~f.
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KaDI tAlr Øi'U, fler lir Chf>FfO
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e-n
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Hen
rare
Krll.fortJ
eneste
IiHV,l'lId., III
I(
,
. I
• IIl1i l!ri"de l' IYU'IIiJ lIgc1tJ' I Ny mindi'
konllskeredes af J/ etten
IIdl,wr" "t> r. 1111..11 Iir1rt'lOdltt y,r .. n
.sa
glib, til Thisted lor II I II II II.IJ~W· B~
Ikk" 'tlBvd~ "VIVI"t, IIlUI d,,11iI v. r
øeR j Vrø UllulIlk lt' jn>u, Hallunt' I'
i l hløted.
Ud$lil!i rn" r"".II"t ."torto, .elvo lII d to •• Jull I SIrfor m j
m ed ham Drlkom en øtørrt: Ar
DOlnmer
AlUn llfUUJlllflljl~fl8 n(lfdilJ~f Idod."lolk ,I!v.f'
I
b6jd' 8 tyrkl~,
de r skøl loret!:lge Bæl re! i Thillied dømte i {Jur nl"re tlld dilfU,k" AfJllhj;.lHI.f'ult:r
RenHorlllg af Byg ningern e, i l1d~ n Eft rrruidd Bg Kolo n ISIkommi, Niels vilde hbV" gjr",rt, Oll d .. l. ty' V, h'do:
Indtægh'fl piia Vlue (1m,,,
PJYJl lning en e Dokommer.
Uelt l' Ove R II II In 8 II e"/ Vamdrup, der I~ntrtifldtægh:u t,e løb 'IV til I
8ker lIJ1eredc j nalatf' Uge, og de t vor li llIi II lor _ meliS han vaf Kr. flelt Beil0gende var der I ft Ul
først e Korll ing!! nt er pRD 400.
hVfJf
du vu
Nu tr
O psynsm and pu en danl'lk·tysk Sven8ktkllnlptll,
Hyie private Pulle øns ker al be- Ar bejd øpladø i H øn øled - at have 2,343 betalende. UH blev jt')\g'
t;krurtige noge!! II f Flygtningene, købt e n øto r OJle! Hli f" Lastvog n, Ludsedler lor 9,691 K,.
lig til ikke
Ikal der forind en ind8end eø A n~ BOUl ha n lod køre lor Tyskerne. bt:løb
11,541 Kr., hyorat
søgni ng til Arb ejdsministeriet, men H a ns N etto fortjen este, d er va T androg 4,421 Kr. l)el
PresnRllngll l11l1nden vit blive nær- 13,000 Kr , hlev krævet kon fi skeret ArrfW~f"ment k08u~de 7,435
mere bekendtgiori . Det kali !IIIta- lilligemed Lull/agnen, og han og alene MUliken beløb .
liere TUlImde Kroner. [Jet
ges, øl navnlig Lljndmænd
kræved es idøm t ell Bø de ikke under
Husmødre, der mang ler HU8I1SSI ' 10,000 Kr . So m FOllw ar er fu nge- Idræbtal11virket OV(::f 4000 r. et
"Liden Engel", øu dette
øte nt er, vil gøre Brug fil Plygt- red e en Sa gt ører Ira Nyk~bing M. opføre
Arrangement gav OVer 2000 Kr ..
ningene.
Niets Ove RII smusse n lorkla rede, Underlkud
Man vt:!1tog dereltt:r at lordele
a l han p au e n Q ,l kel ø ln lfoduklion
vaf b lt.v e! O ply nama nd i H analed. 5000 Kr. Iii de foreninger. du er
Fortj enest en var SII8 god, al han tilknyttet Idræhssmvirket, og
ikke ku nde tæ nk e IlIg al v end e uden lordelleø 900 Kr. til torsk elHvem skal ou bære Tabet? III balle HI Kolo niallaget, da høn lige Foreninger, som havde delelter nogl e Maa neders Porløb blev laget i .. URen-.
Vestre Landsret behandlede i sagl op, og derlor kø bte han Last- bl. a. 100 Kr. til
Oaar en af Retten i Thisled afllllgt vog nen. Der blev ansa t Io faste 200 Kr. ti l POP, 50 Kr_
Dorn, hvorved Vog nm and Lang- Chaullører til hhv. 250 og 200 Kr. ritterne OIV.
gaard Pedersen, KlJlmøllcr, var pr. URe, og Vognen bl ev brugt ii I f oreningens Regnlllab lorelaa
dømt til at belale Arbf'jdsll1 and Tr ansport al Arbejder"! og Malerie l sam tidig. Det begyndte med
p.Nielsen, Klitmøller, 301 Kr. 50 øre.
KU8e beholdnin~
plIR 4222 Kr.
Plm:
Pik
De
Vognen
ind
legistreLrsl. Larsen, Thisled, mødte fo r
ba lan cerer med 1 3,7~9 Kr.. og
ret?
Langg aørd Pedersen .og pa~at~d
sl uttede med en Kallebeholdning
R:
ja,
jPK
henvendte
mig
til
denne frifunden , Han blev I sm
paa 1, 189.
Tid dømt SOUl udebleven, lordi den Motorugkyndige, og ~an ind·
Id rætn amvirket begynder e,l1e'
registrerede
den
mod
forvent
'!!
Be·
haR havde værel bortrejst, da
rede nu at tænke paa næsle Aara
villing
Ira
Varedirektoratel.
Stæ'lningen kom. Det drejer sig
Idræt uge l g træder uden Tvivl
Plm
:
Del
var
ikke
helt
korr
ekt,
om Beta ling lor Kørsel lor Værnei Sam arbt-jde med Viborg, Holite·
og
del
tror
jeg
ikke
paa.
magerlirmaet "Nordmark·, dr: r er
br o og Sk ive lor derigennem
tre
Porsv:
De
t
er
skel
i
manglolgaaet konkurs, og nogen Dividende
kunne genn em før e ret store Interbliver der ikke. Langgaard Peder- dige Tilfælde.
R: jeg ha r laaet over en halv nationa le Arra ngementer. Der føsen havde 'aaet Kørselen for dette
res i Øjeblikket
ik~e
overdraget og Imrog andre Vogn- Snes Vogne indregistreret hos den Byerne im ell em, og her. paa
dog
mænd ti l at hjælpe sig, og bl. a. Motorsagkyndige mod forvent et teraaret vil der bliv e afholdt et
udførte P Nielsen nogen Kørsel. BevilliuQ'.
Møde, hvo~ den endelige Aftale
Pra
Varedirekloralel
kom
der
La.nggaa rd Pedersen havde den
om Samar bejd et vil blive truflet.
Aftale med Vognmændene, at de imidlertid Alslag paa Raømusieos Som R ~ præse ntaoter for Thilted
skulde give 14 Dages Kredit, og Ansøgning.
valgtes forman den, Repr. Busk,
Plm: HvaEl gjorde De saa?
hvis del gik saadan, at han ingen
R: Jeg gik: til den Molorøagkyn- og Journaliat H. Heb sgaard.
Penge lik af "Nord mark", skulde
de heller ingen Penge have al dige, og han sagde, at naar jeg
ha m. P. Nielsen nægter, at der yilde indgive ny Ansøgning, kunde
er trullet en saa-dan Aftale med leg bare køre løs. jeg sendte
Til Etageejendomme kræves
ham, men man kan ikke gaa ud derrRa en ny Ansøgning, men åen
fra, al han skulde være bedre har leg aldrig laaet Svar paa.
dog Bevilling.
l 1944 tog Rasmussen til Odense
slillel end de øvrige Vognmænd,
Handelsm inisteriet vil i Dag ud·
hvorfor Langgaard Pedersen bør med Blilzen, senere kørte han lor
frifindes. Det gik nem lig iaadao, Jep Nissen i Vejle.
sende eD Meddelelse om, at RI al Langgaard Pedersen ingen Penge
Dom: Den lyske Sønderjyde? lio neringen af Jer n ophæves med
lik for den sidst udlørt e Kørsel. Vidste De ikke, at han var en al
Lrsf. Mikkelsen, Vestervig, paa- Tys kern es politiske forgrundsfigu- øjeblikkelig Virk ning. F or at
sia ,l Dommen stadfæstet. Der rer i Sønderjylland?
digbederoe kao bave Hund i
forelaa ikke Bevis lor, at Nie lsen
R: Nej, han han aldrig snakket · Hanke med Udvi kli ngen, in dføres
var gaae t ind paa at give Afkald Politik med mig.
eo Bestemmelse om, at der i visse
paa sin Betaling, hvis Langgaard
Da T yskerne truede med, at dt Tilfælde k.ræves MaterialebeviUing
Pedersen ikke fi k lit Tilgode. vilde overtage Blitzen, blev den til Indkøb af Jern.
havende ind, saa denne maalle byttet. bort med en ringere Vogn,
være ansvarlig lor, at Nielsen faar so m Igen blev solgt for Kontanter.
Der kan frit sælges Jern
sin Kørsel betalt
RIISmussen 'har tidligere forklaret Erbvervsbygning indenfor
SagelI optoges Iii Dom.
til Politiet, at Blitzen blev taget brug, Handel, Haandværk og
al Tyskerne, hvorefter den spor· du51ri saafremt BruttoetaDearealel
H ••tblom.ten kommer
løst larsvandt.
Ib
ikke
overstiger
400
d. 11. September.
:~ : Det var bare noget, jeg lor·
Onsdag den II. September .fholder lalte for at la ide Køberen al Bilen og til Ikke-Erhvervsbyggeri,
Bruttoetagearealet ikk e overstiger
Natlonalforenin.'fen til TuberkulosenR udenfor denne Retssag.
Bekæmpelse tor 31. Gang HostbtomatDom: Nu, de t var Løgn? Er 110 Kvadratmeter. Til Ombygnina
d82 over hele Løndel.
.
det su Ikke usandt alt del De ger og Reparationer er der ogsaa
HøSlbtoRlstena formaal er at være lortæller i Dag - tor at holde t j H
andre udenlor?
r
aode l. Derimod sk al der
h
Materialebevilling til, bvis der "r
. N' d t '
R . eJ, t', Jeg ar forklaret,
..
passer IltsImrnen.
Tale om Etageejendomme Det er
LJom: Kan man nu virkelig fortsat lorbudt at bygj,!e SommerUdclvet af det daalke ArbeJderparti stole paa det? Overfor Politiet har huse og Oarager
De stædigt fastholdt, og det mange
Konto,: Møllevel 4, Thlated.
Gange, at Hilen blev ,aget al
Vognmand klædt af.
Ko.Jø,Ud: KJ. 8-17 ' /., Por per.onUge Tysterne.
f:~w.er træHea Redakløren bed.t KI
P: ~u er jeg ikke mere interes.
Ild kostede SjællændereD
aeret I .at holde nogen udenlor,
POltgtrokonto 11879.
dyrl al kere for Tlskerae
og
nu
IIger
leg
Sandheden.
T~: Redaktion 0& Bk.pedlUon ~
i Tbisled.
(Om.tUlIlIl! Ul Red. 8,...,0.,d p~val,) . Den .økonomiste Opg.relle al
Trykkeriet (Ablldpard Jacoboen) :øl, Sagen vIIte, It Ralmu.lenl ChaufVognmand Chr Chl iltens n
lører havde 'aut nær 1000 Kr. h\!tr
~
Kvartal 7,00, Mun'" pr. Maaned. Dommeren regnede fasre\ eile, der k m 'I Thrs e t
uodt'r Be"ll'ttelspn
ed 1m La.
~~='dll': Innraler pr. mm 17 Øre dd atrak, ud iii en AI"indtægt vORn. for at køre lor Tyske e.
h'
D .areller 14-9-7 Øre for paa over en halv Sne. Tusind, bier I forml da døm \' d ['
peaholdlV. 1,"D eller flere Indrykninge og en ••• . vimlende Oalt vir
mt r Rumu , n, Sæne H in
.~. PetUnta barerne. 10
han lorblYlet OYer . t høre om j.):iol d~ 8t-!\· SIO Omfl,ætmng ti
.
i!:.noaf~ ~. Kab og Slig, PJadll.r ~ R8IImu18en oplyste hertil at
100,000 '"
og f r e f' n
ua.dan
IndllBgl
VII
me'le't
alm~n
t.&o"l;:r11ØH1I' 7 Øre pr, Ord, mindit
40-· ~O 000 Kr
dchll' t.iI C haun.rer under Kri fon
nklaRe f'n t l 8 Laraen
P~r, . lIme Avertering jlaldllf ... rll~ Han hlløjl'dt', al han iH haRvd~
lJi 111.( TIk.ltr It, r_nal\f1' Attai: halt nORet Udb)'Ue ,I Vognmand'- al Ta le e m .. t' I t'
højer fl AI~n n 1 \

ti"

0."

Da Tyskerne glemte
at betale.
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gav 7,SOO Kr.
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Urn rlrt J{rIUlllrl/rneø!e
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10/01 I IJrlll.ltlllklcJIIIII. SllmlJ!~J'
i ni/lied,
med hR m IrJko m en '111fle Ar·
J)ollJJ/J~r
AI!tel Il •• onnll''''
beJd ..jyrk~, lI~r . kll !mft.u.,
SIIlIfi·! I ·1 fri,,~d d"tnl~ i (Jur
l~r tJuør,"1I' li lJygIlJnll:e",e, Irllh n
Eilef/nitid_u K/Jhm .,kotnmj.Nlelt
l'IYU'uinllene I lIkommllr.
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Ik'lr ~ Ilercd~ ; /lalll" UHC, OM de l OVt,
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K'JIlIIIIH""nl
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I

pli

til

I HIIIII~1I

dln.k·ly_k
.1

h.v!·

I kwlllUt rHlRt'l.1
I
Ikl l Iler IlI dnuen ind.tnlle.
IlIglllnll' til Arbeldllnirri.,t.løl,
l'reIlJR.ngMlIJudclI vII hllve
rne r~ b~kendtllJllrl Del h n , nll·
IIU, ,i rrøvnHg I..u,dllllllnd 1/11'
liulnlødr e, der mlfJj;/ltl Hu ....i·
Ilenter, vil "lire BIIIH" . 1 f'lyg!nl uRene.

Nelto lf"tJellut", du VlIr
13,000 K" blev IuIl'V~ ! Iwuli.hrel
Hllilltmed Lulvouutu, Oll hin
kr""vtdu idørut e" Ø.de ikke undt,

Da Tyskerne j(lemte
at betale.

han pu trl O lkel. I,,!rl)dukhon
var "Jevd Op.yn.mand i Han.ltd
ForIJ~nul~n V.r u. I/'0d, .1 h'n
ikke kunde henh .il/' .1 vl'nd"

t n .tnr 0lll:J f.llilz 1.. .. lvolln,
h.1I lod kll.e 1m Tyak~,nf

,

W,OOO Kr. ::;0111 I'ollvaru IUUHt.r o S.glører lu Nyk ~binu M.
Niel. Ove R~ .rnu"t'I" !orkl.rcde,

Idl.,I'''JrJvi,II,,' I 'f'u,II" lu,lo1I
, All ... el M.d~, I,wr~, 1,1 •. d~1
,,~'''JI'''II.kt 1~t:MUIIII .r '.,." II
rullII
!d'''''1''1l' h,. I.. , DH V'OI~ H
N"Ji', ()vcflkllll pu 7,r,71 K" ,,,,,d (J,"
I.V:..klj J I'Jvt, ul( d el III_lilI/ilt ,I d .. ,
({~j:!lIlk."d . • t dt, hlvdt """" ,,, .. "~"'
fI"",~nluf)d': dtl '''''"It An',' 11" , Imu .
""I(~Jld!: III AIf'rlj;/t'''."IH''t ..."" .Il , ,.0/.
li,tI'RUt , .H, . . ~ _"I'trudl'VII,/O
ikke !r.vdt .V'Hlo:l, " IOU, dd, ......,,\ ....
Ud",lfltrllf; ",elltl "...,H·, ... IVlmJ d, ,kjull ,
J1u,dl' •• Id'lIl,I...,lk fkkt 1"~I'.d. dr
lUt"
r/ld d_",lrt· A.ralJl(' ".~Ilk.r
v,ldt ha .... I(j,,,I, "I( d.l. 1V.~!t(j
1"1II..,,,,ltll pu v, •• ~ ')fTl'~;'II~r
f'nlftj"dleglt/l btløl, I'Y. 1,1 II/J~'I
Kr. fllnl Bt'.llrud. Var dt.r Jd
Sv_nlln·hmp.", hvor d., hf
2,3".1 tlel.trn'k Ihl t)trv ..... Ig, 1
Lodudlt, lo, 'J/hl It, UdjlJltt'l,t
IItløh ItH liJ ,klit lIIindrt tlld ef
17,547 K,., h,ml' "'.kl .."rUdli:iI"
IndmH ",421 Kl. I)", n','C"kt
Affl"llrrn""t k'J,ttde 7,0135 Y#. hele
ou- IJtnr MUI,k~f1 b.let.. .ig I,
1Itrt Tu,ind,. KrtJllf:( (JtI k"tltel.
Idnl:lu.,,,virktl .... vtr 41JlJlJ 11',. at
.... pl.re .Lldtn enj{~I·, ••, d,tI~
A",uU~fJlt"l R_V (lVtr 2hfJlJ Kr. ,
U"dtf.kud
Man vt'J\I)R' dcutllt:r .1 Ir,tdtlt
!IW) J<-.r. lil d~ Pr,reni",,'·r, /jtI cr
ulkflyllel Id,.,I'llfTlvHktl, (.oll øe ..
ude/) !r;rØ.l!el 9/10 1(, III It)rlk, I

., .

Hvem 8kal DU bære Tabel? tir"'lI'e liJ KoJoni,If'lI'd. d. h.n li""e f'or'l1Ifo~tf, ..... m hl~d" dd·
Vulre L.nd.re! behandlede
II
noule Munedr,. t'o rløb bltv IIKt! i .U/I:(·o ", Arr8nll'tmtnl".
Onr en al Rellen i Tbis!ed I
op, Ol( dul .... r hbte hlln Lul- bl. I. 100 KJ lil ValJdr .. rhJ,mlJlt·
Dorn, hvorved VOj(nm.nd
::....
D~r ble v 'nlll! lo lillie 200 Kr hl PUl'. !)fJ Kr, hl S.n ••
gu rd Peder,eu, KHlmøller,
lil hhv. 2~ OK 200 Kr rillerne (J IV.
d"mt lit al bel,le Arbljdamand pl.
OK VOl(ntn bJe v brug"! Iii
f'Olenillj;/cna kCllnlub
P.Niellen,KlIlmeller,307Kr. ~OØre. TrAn.porl al Arbtjder~ Oj;/ M.ler iel umlldiU. Dcl b~l!'fndlf" n.~d
Lr~l. Larien, Thi,led, medIe for
Plm : fik De Vognen illd'egi'lre- Ka nebeholdnin;: pl' 4222 Kr.
Lanll'Uaard Peder,en Oll pu,'od rd?
b.lancerer med 13.7" Kr. "Ji
denne ' rilunden H,n blev j lill
R
miK Iii .Iullede med en K... ~beholunll'lsr
Tid dem I ,0Jn udebleven, lordl ld;:~:,,~::;~~~:~
"III ind- pli 1,189.
hlll hlvd! være! bottrejll, da r I
t Be·
Idræt.llmvlltltt btj('yoder .ne
Slævningen
fri Vlledi,eklofllel,
rede nu , I tÆnke pu rUM'e Aa.R
om BetiiilIg
: Del VIr ' .... e bell korrekt" Idrrl URt I g Irtd~ r uden 1",,,1
maRtrfirmael
tror jfK ikke pu.
j Slmllb'jde mfd y'bor-.:, Hotl'"
guel konkulI,
: Del er .keJ i m.ni'ol- bIO Ofl S ~ivl' lor dtrl RcIJotm .'
bliver de r ikke.
dil!'e Tilfælde.
, kunne cennemlølc rel ,\.orr mter,fn ha vde IlIet
fo r delle
R: jeg har luelover tn hllv! nlliollllt Arr.nittntnltr_ Ocr ,.overdllRel
Vogn· Snel VOlI'ne indrtRi.lrerd hOl dtn! rca i ØjeblJ kket Forblndlu rt.t
mænd iii
bl.
Mo!oua/lkyndigt mod lorvcntd: Byerne imellem. "2 ber paa 1:1udliJr!e P
BevilliII !!:.
: Itrure' VI\ dtr blive afholdl et
Fu Vnedirtklorl'el kom del Møde, hvor den rndelJIl' AII.I,
filcd
",.Iag pu Rllmullen'l Com Sl mllbejdC'l "~I bh'e trøøe
"ivt
Som R· pre.~nbnler 1<)1' TtH51ta i
hvil det Ri k
Idortie Dr. .u?
".faIU f'errrOlnden, Rtp= Bu.... I
4
PenKe lik al .Nordmlfk ,
R: Jeg iik iii den ," ololll"kyn"1 Oll Jl)lIrn.hll H t1eb.,Q""1S.
de hellcr ingen Pell/le h, VII
dille, Oll han lIllde, .1 nllr jr/{'
hlm. p, Niel,en na!B'tt, II du
,ilde indgive ny Anløllni"R. kunde
el Irullfl fn uldan Allale med jtg blre III"e le_, Jr, Irndte
It'
I
hlm, men m.n UII Ikke
ud dH, II en nr An.øll:nin/l, mcn den
Til ElaruJeDdD.llle "rent
(ri, I I han . kulde
h'f j"1l .'dtlll IlItt SVir pli.
d
8 HIl
Itille! t ad de
I 1944 Io" RumUUtn li l Odenle
o, eV
i
hvorlor
'~!'
.entrt h,le hin fOl
H.ndel,mlolllt'tltl ,I' 10'1 DØ· I
frilinde •.
VrjJt.
'~dt' ea Meddelt tf m, .1 R. !
oIY.
ty.1re S.nderJyde? lIonetføaea ., Jer opbtnl IRO
v., tn II
~; •• ~ f'ofj~lund"lllu . "IebIrkhIl, Vlrlln.nl POf.a1 Myø.,
?
i dløbedetor It'n b.ve ' .... n
Ildri" '"ukel H.nllr lOrd Udvll~I'Oit'll, I (lf~ .'
..., ,lIel iad pa.
i
; rn 8etlt'mme l' Dm, II def riut
paa lin a,lalln" hvl,
trurde med, al de I Tultid. ~la~t:I
Peder,en ikke till iii
8lilzlln, blrv dtn Ul IndiuJb .1 JHa
have.d, Ind. ... deønr .~'.'
bott
1'11 rtn,r't Vom,
•
gre ,omrila Jor, li Ni,iten

I

Jernhandelen friah'es.
er,

.1 h,,,

lia ....1 bl'lk

~_dlDo.,.

bJn fOl,clor Kontlnlrr.

J '"'

On Il.n frll Ia1,C. Jr

bdlipt. kH k.llfct e.b".V'bYlD III IndeDlDr ... " ..

II BIllIen blf"

b"onher dfb

Mur, Handel. H .. DihltTt Oll'

".'rrotl

o"enUpt 400 K",,,,.IInt'lfT
IP 11Iq.e,-b"t'1'9.byllel
lUt

IO b'''''''tt ni
.........ton' tt det'
Der.od åaI

",u.1.

1tOHK~~ rill~rnl! OIV.

fil

til

POleningens Rejllllll:lb
samtidig. Del b eRyndle meod
sire- Kaalebeholdnin..: paa .4222 Kr.
balancerer med 13,769 Kr., og
ig til ,[ullede med en K' .. ebehohJninll
~ ind- paa 1, 189.
Havnen, lom den laB ud fur Tyakerne
I Be Idr!!!luamvirkel begyndll!r aJle·
en Tømmerkr.le linder
rede nu al lænke paa nwale
rrek', Idræt uge l g træder uden
i Samarbt--jde med Viborg,
glol- bIo og Skive lor deriglmnern .t "" A.r, Vognmanden havde kerl, del maa
kunne gennemføre ret alore Inie r- var QmaætnlOglln eller Bøgerne ved at
halv nationale Arrangementer. Der Jo- 80,000 Kr .• men helefler var der ha,
I den ru i Øjeblikket Porhandli[lger ikke
Regnskab. Man kunde Skolen
enlel: Byerne imellem, og her. paa f!1- dog nok regne ud, al der vir ketl fortsætte

l-trit!

,,,rt

j teraaret vil der blive elholdl el lor mere end 20,000 Kr. i den Skole,
der , Møde, hvor den endelige Allale Period ,'. Anklageren kunde ikke Med et

liens om Samarbejdet vil blive
Som Rt præsentanter lor
valgtes Formanden, Repr.
,kyn. og Journalilt H Heb.gaard.
jeg
., ndd,'
rn "
I den
fil ftareeJeodomme

f

Jernhandelen frigives.

lense
lor

d

B '1'

og eVI hOK.
Handelsministeriet vil i Dag ud·
sende en Meddelelse om, al Rayde?, Honerlngen al Jern ophæves med
'fin
ICIjebUkkellg Virkning. Por al My"'
,gud .
dig hederne kan have Hun I
kket Hanke med Udviklingen, Indføres
en Be stemmelse om, II der i visse
t de Tilfælde kræves
den iii Indkøb af Jern.
ogn,
Der kan Irit sælges Jern III
ler.
Iare t 8rhvervsbygning inde nfor
aget brug, Handel, Haandværk og In·
par· duslrl saafremt Brulloelagearealel
ikke overslIger 400 Kvadratm eter,
lor· og 11\ Ikke-Erhvervsbygge ri , naar
ilen
Brulloetagearealet Ikke overslIger
Er 1 JO Kvadratmeter. Til OmbygninDe ger og Reparationer er der ogsaa
olde fri Handel. DerImod skal der
Materialebevilling Iii, hvis der er
aret,
Tale om EtageeJendomme. Del er
elig lorl5/111 lorbudl /Ilt byg~e Sommer·
har huse og Garager.
Inge
, al

all'

!

Vognmand klædt af.

res·
nlor,

Oet koslede Sjællænderen
dyrl at kore lor TYSkerne
i Thisted.

• .1
aul·
Vognmand Cht. Chrislensen,
hver Faarevejle, der kom Iii Thisted
nede under Besættelsen med sin Last·
tægt yogn lor at køre for Tyskerne
.ind l blev j formiddag d"mt ved Dom~
var mf r RlImUf8ens Særtet Han op·
om. gjorde øelv sin Omsætning ul ca
, en 100.000 Kr. og Fortjenesten Itl
•
mlR' 40-50,000 Kr .
Anklageren, Lrs. Larien, mente,
al Tallene mulle liRKe belydcli~t
højere. Alene lor Halvdelen al de

lotstaa, hvad den Iremmede VORn·
mand I det hele tavet vilde her
paa Egn en. Han kunde være blevel hjemme og pØlse sin Kørsel.
Ank!. krævede ham idømt Pællg·
"I,,'ral og Por';.n,,' .n, 50,000
Kr., konliskere!.
Porsv., Ors, Dybdahl Andersen,
at Chtistenaen var laget
I , lordi der ikk e var
Kørsel paa hans Hjemegn Chri·
atenaen fik derelter selv Ordet ~g
udtalte, .t han aldrig havde mod·
laget oflentlig Hjælp, men altid
SØRI heil, hvor Arbejdet var al
linde. Derlor var han havnel i
Thisted.
Chris!enaen, der har siddet in.,
t~rnelet i 4 Mdr., idømtes 3 Mdr.&
Pæn~sel. l Tillægsbøde 8kal han
al med 10,000 Kr. og 25,000 Kr.
,.Ilon I'lilleres.
.

mglyste Skøder.

lade
tedigt

,

Swing

lir

Byer.

Da
mer

I

•

I

Nielsen
Pra Porretntngllfører jena H. NIelsen, Maade
I
!II Slsgterm. B. 1<. Thomsen, om,
Uglev, Købesum 2000 Kr., Vurderln~B' været
sum t 200 Kr.
Møde,
Fra ArbeJdsm. Akset Poulsen, Hvtd· sted
bjerg, til Rentier N. jensen, Hassing, b level
Købesum 9500 Kr., Vurd6lrlngBsum 5IXlO
Kroner.
Vi
Pru Smed em. J oh. Frost, Veat ervlg, have
til Smed OUo jensen, Aalborg, Kgbe· have
sum 1000 !{r. plus Løsore og Forretning 50Cl0 Kr .. Vurderingssum 4&00 Kr.

Barslev Skoles Premtid
forældrenes Protest medIerer, at Skol. n ikke
forandres.

I et Pællesmøde I Gaar mellem
Skolekommissionen og Sogneras.
det I Hvldblerg -Lyngs Kommunt! ,
dr0f1edes Barslev Skole, og man '
vedtog f0lgcnde:
I AolednJn$l af, al en overvæl.
dende Del af Barslev Skoledistrikts
Beboere har und erskrevet en Br· !{l.
klærlng om et ville modsælfe siR
hl.
Deling af Distriktet, (lrøftede man,
1<1.
hvilke Porholdsregler, der skulde
IUI~lfes ang. Skolens Premlld. Da

POføidd'"
S~Orel'! fll eQ mangt: p. --.-'-"~
,I
Lynbr,nd JjdlfgetC EleVer vil sikkerl minde.
~-

lagde en . S~yuttl derlls garule Skole paa Mandag.
ejendom I d ~ed
x
, n' der er
I sog
J

p.rJlII al købe .sorl· 8eo%lo.

me d SlaJden.Ilden

Hall de,801ioi.leliel h8~ me dd elf

,I' Laden,

,uuer høv de
I I'oliliel, at der fremtidig Ikke uden
der inlel vat 6 forelægge lae lor Benzinnævnel ian
"æs cnel IrB Huru~, udleveres Benzinrnærker Iii Molol ~
"IialdI. Møn Ilt køretØjer tilhøreode personer eller
J
Bes æl- 1/irUornheder Dm hvem del er
lornrn ens ændre oply.I, at d~ ulovligt har købt
)rI1Bvlen br del Benzin eller hØf gjort sig skyldig
li en ~ laiJ
j Køb af Benzinmærker,

Del vil sige, at Benz!nnævnet
nU har det i sin MagI af mddrage
Iremlidrge BenzinIildelinger
iii
,. ds, fejreS øf pusone~ eller firmaer, der over·
Bjerregaard og lor poh! let har maauet indrømme,
si de har I kallel sig Benzin paa
ulovlIg Maad e.
• Thl,ted
Denne Fremgangsmaade er et
Led i Kamp en mod Sorfbørshan-

I'

,r

sel blev redder,

• 19,30, Magen! delen med Benzin.
"fører. Tobaks,
~g i Hoved""
Koufton.

De saml ,de Udgifter bar
været''t M'II
K
I. r.

rOld"Y, hvor
l praklisk laJt
~ hValSf den

De! er efterhaand en betydelige
ICald.efl'. bl· Arealer, . om er blevet kulliveret
øJe Forhold j Henhold til Grundforbedringslo•• ft

~

t

"1' : ..1", .. ;nrlfil

h
!I( ~

•

~d
~ I,

J hC
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6872 Hektar grundfor,/ den ber.m~e bedret i Thisted Amt
;dne ClIJdweJl s
•
F ro.d·hovde

I~e

I

1.. 1:

,,,j

"d
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d

...
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i 1111

Bundrekord
.,
for Arheldfolløsheden.
"'mt upl"'I"I,

'l'ld 11'11

I Au!", l
)(,ulllullll'll IlIdtjlla\',· l, l\rh'ld~l, _
IH'cI. )I,·tl1 fl"l'lUitllUr ", Aml li)!'j,l8ninI.\'

1I"III'KUlI'!. Cl
Hil
fort'II~K('r i Uug. 11"r \'1\1' lir 31), \1

l\1I\i

kUlIluI' -\

gu,,! :J:! /lI b"Jd lu " .\1" /III (jll 17 nll!O'Jll!Olu o 1\\"11111.·1' I .""Id 'IInd I:J~
lLI'lul "Il' :!f) J\. \ 111 111'1' ~I 1,11".,.1.'11 IIH
url 'fnlklH' pr all, .\IIRU &I i t'jUI" nl!"
[141 M/I'IIII fil' 1:'> K,hlfll'f

HilU~ted

Fortlj Mand-

skab red uceres.
Frn 1. Oktober bliver kun en SnM
Mllnd tilb .. ue.
Dt>r (I)' !lil I,1'llH\'l B'~lffnnw! l' orn ,
at M lu'ill{'ns Gnrnii;JOlL) 111111.,1-0<1
!rlL ]3,-g}'!l(h.l!s<·1I lUr O.khWl"f ,dta I f"uut't'r~'s I~J ('n 8/1U3 'fand, h,,"!,, Op_
gav" th'l hhn'l" ni surgl' (or \'{\(tli8~
1toldt·J$Ml nS og 'J'ilsrnr.! m('(l dl! f;f\1
sloro J(1lJlOn('r, wdli! der tm'{(I'S ('11u~ltM Mgore!,s{' Olll, hvad cI"r ~kllJ 1Åf!
mNI det WI'{t·~' Slq·'1s. 1Jr. Omrnad"r,

dor fortsat &kaI

i>f.\"OR{~,

('r nu bl .....

\"('l mdDll'gJl('L Inf'l:l PlgtMlJ'Id og t't"llll)rg\ afrnnmkooe 60!n lluli1tt'I"e Omra.:lder, og d0l !rl«'rc Skl'lR fT f>rtf>r Ordre bh...·ct fjPrJ\(>1 011(>1' OtMagt, ,'j;unlidig m<.... 1 al J,,1I~'4t"r.H'I', Tlulh'll<l'rrin~"r

p.jgtl'aM~;I,rtim~('r rr
fjl'rIl(>\ i tlrl I"ltnrf,tn.:r, dl'j 1111r

og

bl{Wl'1
,"'{('l'et muli4,>1, IJl'r (>r

k~)mrnOl. tH.'!}'I!!'·

Hg,t 111l.'J'l' Skik Jlnn Jt'a""lJrUlJ,,'t<;t('nra··

net Iltl, men dl'! ilnr oolm'lI~\'il) ikke
"ærel muligt nt Rlt,Uc> ttlk! ~lQl", Do
5\'ll'I"C Bt'\.onst"bninRf'1' fafil' a.n{ H{eli~
løv at Hg b..... til dø I'n G,UItt RlIlnldr"r

1I1"1l -

men dot. ,il jo nlro adsk.illligc A;t.r"
Orlo~ka.ptajn

JU~l

n Il s In tI~-

S eli,

30m !\ar været Fl.nitlli'lgc.ns
Knmm..'\1uLant I>ld\'n :\laMIlf'1I o\'er!.og
den fra <h'll (ra g..'lll'iJ:<' 11jf'JU.'·illlcl!A.l
dal1~ke Brignd(', forlader ogBaa. Hansted 1I<U, idet hans OpgM'er lier er
endt. DCI har ra'ret. ml'J.;'i't al \.agil
Vart' pna, og tJ.1Jigo h,\r OrlogHka.p..
laflll'n u.d:>kdhge Gan..~", ~'ly mMtIN (ulIgoro som ~Tur~Lolil'd'~, n8'lr
lfilli:>tre, nJt.PN.laglSlllluond og andre
p:romlU('n'lc- Pl'n;oIlPl' {'lier St'l...;;;'alwr
hal' Vil'll'l j nal~t()(1 fIOl' at ,y> Kanonerne, .:\fu.n alnr l'!l'rN !lodt til at
Iif.l'UO dt."l almind~lih'l' 1'lIri.sIJ;r'.~lg I
Sl'Slmll, 6Il.U. dN kun fl'lroor SI·lod tIl
JJ('St~lIt(! 11 idol' 0111 &lIltlil"~('n, E!J('rs
har ~rll~l"Id.",ktl~IOl jo I.kkt' )(,1111110\ .br-

slillc-

8111 1tlt

('nd at '''....;0

frUlll. AI1i~{m"1'1

IlIt't dl'r

KallOJlI·rll<'

"il'ret jkkl'

ca" 2000 B(~)gt~lIdll I

m1 ndl'O ('Ild
Sonun('r,

Ga.'lr '''<Ur Jlrl/t
Vej ud ad Bi\\'Ilt'IIS lang(l Yt1SLmu[l',
'D::L I"IIlW1NlU!ya&gC'l I

lod. dcr (>11 krtvflig Sn)ul .fra d(\l l..'Ht'

KJllaroal Sy(l

I~)r

HolJllfOn, og

hdlg blog hpjl' H.jl~k)'('r t]1

Dd saa

\t(!

s.."\.nl-

Vl1jJ"!ol"

SOIll ('Il VI'lkom..<;h1nl:wlI,

m('1I dt'Jl Vdr do~ tJ~rll~l]g. ~\I.:u-illl"-ll'"
}'Ia'lld.~kal) var il",prd Jlwlfl at ,dprll\"(1 11 11{1'1 u{ T}" ....'k""rll(~ t{\(,Ad.dltl .4.mmtIIl111(1O.

Domstole i de

ske

F ygtnlngelej"'e.

I

Do meren ska indstilles ..1 LejrIodeisen, ll!I de Ankla!lllde skal selv
føre orsvarøt.
.Jus' lsrruiniste.riet lha"! iTlU fa t.~at
R IonlO,Jl'"'[,nj r tor R~tsnl<>i{m . de tysk F
n
le,itr , ef r.IL der mel1"ID 1lrni.1 ri"t og Flyglnin ."dmi-

. 'rat
d.I't

an er iDllilael EnJg.hoo om

Slporg&ll1aaL

D

Irske D"m.lol0 Bil<,u l F'Jygl-

nill )!cjrpn<

gans'~e

s ru (1.... d.al1f.;jKe
Dom"",antl.<""IIQr ty"taa nÆ pn D()Iffi-

Il lJTl."JIlæn<1. J)omm""cn
indstiU - af j..e.jl'loool<on og godt Ild
FI
' mgoodmi.ru. Ir .""en,
m elllm. iH", l"I"et ."001 noonSD1:l'nd "il
gaa
S"iI: _llw, Ty k rue <o~.
. LOJrludc1s \Il b~cr AfI.kla!!rth~·orID

r o

I
i

I

I

ml, ffiecueulS den Auik!age<1o sclJV Slka;!
rOl'lS~'al'o sm Sa,g. iRetsmødel'UlO hHJV"or
oIflfonlJ,iwe :tor Lc\koos He!hoer,e. De ty - '
siko Dol!l119'LoJe skal taJge s,ug ad' OlVor(ræd"'!sor alf iLoj'~'elQe\S, egne Hesltemmc,J]sGr og miu:m'9 Fou·tl:m:ydO'llSer indenJlor Leojt'OillOS Omra,ade. Dommooe
alf,~j@t\s ctt'ter ,(j'anlSlk SllIraifd'eLcw, men
kan -dog ikJlm Icwel1S,Lig18 alllIl'il!lld'ori,g
!FrilhedsslrruE i 3 ~:Jidr.
'
P1aa iI.n.IlfLværnJsooOJbiore( i 'l1h<$te(l

QPlyser man l Dag, at det OIVIffi'IVe:jOS,
h'rorJ(Id CIS &ugen slkal ,g>l'iQ,esrun, !\len
del' v:il SiUklkmt iOOlæ slko nog.et de først,o Dage.
I'aa "Ml Stvør,g>s.maal, 001 Me.ntali((lIen m",Uem F1yg'tn'ingon er !nOg"ll!<LUll(} 0, OI]~!ysæ del, a,t del' tk'Ull ,s,ker

oll,]wl!e ill'm'SeolJsor i

A1Il1 t.

L()dl~nO

i Ttl1iJs ted

Tyskernes Grus bruges
til Amtets Veje.
Agoersund Havneplads ryddes for
de store Mængder Grus, der blev
hentet pr. Jernbane i Kollerup.
Ved Aggersund Havn arbejder
man i Ojeblikket med at tage den
Bro ned, som Tyskerne anlagde under Besættelsen, for at der kunde
udskib"s Grn, fra Havnen. Aggersund Havn blev dengang megel ben)lte! af l1skerne 60m Udskibningsbavn for st .. re Mængder af Grus, der
blev hente! ved Jammerbugten. Der
blev anlagt Pil Bane gennem II an
Herred fra Aggersund li! Kollerup
SIrand, men den er nu tage! op.
Del blcv nødvendigt a! bygge eu
stor Bro wd Aggersund Havn, saa
Tipvognene kunde tømmes direkle i
Ski Ilene. D"r var efterbaanden oplagret rI Bjerg af Grus paa Havnepladsen, da det kneb for Tyskerne al
E~affe Skibe til Transporten, Dette
Lager er overladt Amtet, som har
brngt en slor Del til Vejene.

paa han

Hj ru gn. Fra ,le
Kr. skulde fradrages Chanlforlon paa
25,000 Kr., som Chrislensen havde
Lov Iii at oppebwre. Cb ris!ensen fik
derefter selv Ordet. Han uclla It e, at
han aldrig bavde modtaget oClentlig
Hjælp, men altid søgl IICn, bvor Arbejdet "ar al finde. Derfor var ban
bavnet i Thi.~lod.
Christensen, der bar siddet internt:>rol i 4 Mdr., idomles 3 Mdr.s
Fængsel. I Tillægsbøde ska l ha n af
med 10,000 Kr. og 25,000 Kr. konfiske edes.

Allierede Flygtninge til
Dragsbæk i næste Uge
Der vil sandsynligvis komme allierede Flygtninge til Dragshæklejren
i næste Uge, cfter hvad vi erfarer i
Dag. Flygtningene vil komme i flere
Hold, hvoraf d3t fors!e bliver pa<l.
ca- 400. Der kan ventes en mindre
Afdeling Flygtninge, dcr skal gøre
Lejren i Stand, en af de første Dage.
Der Cl' som bekend t henved 1300
Flygtninge i Lejren i Nymindegab,
som skal f1ytlcs til Thisled.

Skulde være blevet i
Faarcvejle.
Endnu en Vounlll ands dorn ved Sarretten I Thi sted.

Vognmand CIII'. Oh
II'utU'I\\,C'jh', (h'l' kmn til
llcliWllrls(11l IOI' n.t knro
llil for 'ry~IH'I·IH·. bh'v
dom l \'(\(1

DOllllJl\'I'

l'il1tcnaon,
Tld Htød UlH,l('1'

mL'd siu La8L~
i lt'o rmiddn.g
HI\.:.;mu SSl'1l SWI'-

J'oL IIn.JI opg-jonlc sr) v H-i n OTUI-lrotldng I Lolwl af LI'o AIli' til ('.i.1. j()(),(}()O

Kr. og

lt~oJ'lj{'li'lo!>(('n

Ul 1.0.-50/)00

K,', AnktagC'rt>n, Lrs. Lars(w, menir,
al l'alll'110 ltll.U:l.lto Ijgge

bclydf'Jigt

hnjor'o. Alene fOl' llalvdpJc.n af Pol'iod"n da d Cl' YfU' ført Hcgn.skab,
j

YIl l' OJl1slfllningcn cHe!' Ruget'no
80,000 KI'. }I'or drIl n.ndl.'ll Periode
Vil]' del' ikko rørl Regt'lt;knb, :t1len mim

kunde nok J't.'gnc ud, al der val' kørt
fOL' l11('rC mel 20,000 Kr. Anklageren
kunde ikke fOI'sluu, hvad. den frcmmede VognmulHl "ilde her paa J~gn<:n,
lIan kuud{' V~('I'O hlov(·t hjp.mmo og
])1\5S0 sin Kørso!. Anklageren krrovcdo ham hloml FL'CogsclsslJ'af og For~
tjonosløn kon fiskel'C'l.
:WorsY'J OI'S,

Dybdahl

Andersell,

oplysl(', al Chrislc-nsen val' 1agel til
Tll'i.-;tl'!l, fordi do)' ikkC' var KØl'sel
pa.J. huns B .i("tlH~g'n, ]1'-1'11 de 50,000

K l'. skuldo h'acll'agos Chaufførløn paa
25,000 Kr., som Cb.ri~I('IlsOU havdo
Lov til a l OP !lC'bR' L'O,. Christensen fik
dcrC'lter selv: Ordet. Han tHUalle, at
ha.n aldr ig lHLvll o modtaget o[fontlig
}fjmlllt mon altid søgl hen, hvor ..Aj·be,idel "81' a l finde. Derfor var llan
h av not i This lod..
Clll'istonsen , der ha.r siddot inlel'nere t i 4 1I.f(ir., idmnlos 3 Mdr,s
y"æ ngsru. I T ilIæg.sbode .ska l ban af

mod 10,000 Kl'. og 25,000 Kr. konfiskc l'cdcs,

Allierede Flygtninge til
Dragsbæk i næste Uge
komma nlI'on

g
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Gav sine c
offører
10,0
Kr. om Aaret.
Fattig '"æmemager.Yognmand (or Særrett.en i Thisted.
\. l:'r1-
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fo,
I r var 1:3.00(1 Kr~ .il p,'
f, .. \; r>-l t ;t:' mfIod L \en. z ,k.æm:l _ Il. :Ddt Bode
Kk UDI r t ,1-:> Kr
"\" I ~ Ov Ra;.mu,,-. ::J f 110. 'att'd al
I an pa.a • n {I k :s Intro 'uk': Jr.. 'lir
O~,n-maQd

I

Ik-*ll. ~aa. ('1 "lIr lA",? Er d",t
;:;aa IH
2":o.a& lli:.a dl all dl"l III' fortl.'U r
Da!!" f r al h 11:1' andn>

,

d.. F rat "an I p

-{ilD.!

ro t
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lIaaned.

Dommf'rt'n

rt't:nroe

det

"trak", uf! til en _.\1l1,sindtægt pM on'r
en bah Snes Ta"ind, o~ en ;<aa ",oim_
lende Gage l--ar ban forbant>t Oloer at
hare c,m. Ra..mu_"'"n oph4.e hertil,
at en .. aadan Indtwgt .ar ml"g<'f. alIDindeli~ til Cha.ufforer under Kril

gen. Han tilføjede at han ikke haYde
baft noget Udb}lte af YOj:æ"omandsfor-

R' Jeg bar faa.et O\'('r cn hah' Snes

o

•

Den okonomi~ke OpgoTi'IS(' af SaYi'n ,isl\", at Ra;:mu..",~'·Jl"" Chauliur-er
ha,"dc faael nær HJOO Kr. bn'f" pr.

TJlfa-lde.

fk

-

at ho de no;::; II udenfor, og nu
"l~, r j '2" Sandhroen.
Do .J 0;:< .ed Ikk • b\or ml":""t De er
int'·f"{'!!! oret I Lo.:n elter :-:Ulilb 4,
mt>-n R Hen er i hnrt Fald kun inter(0.,.- r t i SandbMt!1l.

rede den mod fon-enlel &TiIIiDg fra
YaredirektorateL
Pim.: Det \'ar ikke helt korrekt, og
d t tror j og ine paa.
Fol5>".: Det E-r sJ;.~t i mangfoldl~

,

.

°

ret?
R. Ja. j!'1:.': L.enn'ndte miz til d('D
li
r~t: yndic·'_ oC' han indr.:>!ri .. tt'f'-

Y,rlme indr('gi~treret ho,;, d~n 1I010rsa;krndigf> mod fOIT~nt"t Bl'riJlioJr_
Fra Yart'diMlOrati.!t kom der _Uslag paa Rasmussens Åns(J.i!uing.
Pfm.° H\'ad gjorde Dp. ,;aa?
R.: JIM{ trii til den Yoloroaf!:k}ndigt·, og ban .-.atode. at DMr blot J"g
vide ind~i\'e DY An;;o~Dlng, kunde
J(.g ba.re kore hM. Jeg o.;,(>Jldtc- dl?rJ)aa
('n nl· An!lol!"Qing, meD den har Jllg
aldrig faal-l. S\-ar pu.
I 1944 to:.! RasmU"i'en til Od"'n~
med Blilz' n 5('nere "-ørt>.! han for Jep
Xi 1>0 I Y{·jh·.
Dom.: Ham TIskeren?
H. - 5ønderm-Jen!
ll<",m.: Ja, den ty-ke SOOderhd ....
YldJlte De ikke Ilt han ,"Ilr 1'0 af TIh.mes poiiII kt· Forgrund °flgurer l
Suuderhllaud?
IL :\(>j, han har aldrig Fnnkket
p litik D"! 1 mnto
Da Tl b nl truMe mM 111 viII"
on~rtag~ llIjlu:-n, ble'l den bloHel burl
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.amm 11.
Dom. Kan man HU 'ld,.,IIJt" slol.,
piia d ? O, rf l Politiet har Ih' o-tæzt f,
oldl, at D luen h el'" !ri _ af
T,d roe.
'
R :'\U er j 'I! ikl;p ml re inlll?~~p..

n 'rar saa g
tænkt· l!' at \" ~ d Ii.æ,· II
nialfa.g t. da ban .-.{ (>T !l git'
)la.a.ne<Jl'r- Forløb LIH ...agt op, o\.:
i ri r .... hte han La.~llognen. D, r
h
an~l t fa.! U- ChallH"l.~r III b llh ld .:..._ ~-') . g :?(il Kr. pr. Le-, ;!:
y gD"O . Ip\" bruct l J Tran ~port af
.-\rbcjden· og lIaten!.
PUn... Fik De Veogot'o indregi.;tre-

tj

uf
al
B
:-v 1l~ ,fTk'm, hn)rf'n °r d n porl-\ forSl-andt
R Il t ,"ar bl.1- I ",-{ J('r;: I rtalte.
f r at
f' K bt- af Bl tun ud'!!!
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R • o

•
hl

hl.
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re-min;o·n. og han ,--al'" nu udl"n Midf"

t

Har DE' ley-et fJot? Brugt
Pengrne iii ~fad, Dnk og anden FlotDomo

bed?
R - S"j. je!! har brugt Fortjenesten
til at betale Bilen med.
Ra..~mll"~n
Fæn~o"el
som

idnmles GO Dages
9nSl'S udslaacl med
\'aretn'g6arresIPuo Den nlol'lige ForI)<:'D(,.I,-' paa 13,000 Kr. tw~IIl!!IH';-g(':<,
02" hlln ;:;kal hl>lall' Sag! n~ 0101;;.0$1-

,

muger.

,

To nye Fængsli nge r i GlindemannSagen. Yderhgt'rl' en klllwnha\'n~k
\'ek!-elll·ror og 'oll af han" "Jfl'(larhPjdcrc ,oar i Gaar frollhlillede l l4
Rl'lsruooe i Forhlllrh..ls(' InN:I cirn ston' PNlj!OC.;<Hg mod Dirt'klor Glindpmann
Ot' hil'\" bl.'ligt' fa'lIs~I,,~ f M

I

11- Dabe.

j

Sjørrlng Hotel
Lørdag den 7. September Kl. 20
offentlig Fremvisning af den dokumentariske Film:

"Ka

for Da

del' el' optaget illegalt under Besættelsen. Med Dødsforagt har
Sabotørerne filmet fol' øjnene af Gestapo og dermed skabt dette
Mesterværk, der vil blive staaende som et lIlinde om Herrefolkets UaseJ'en af vort Land.
Forud for Filmen fortæller Redaktør, Dr. nat. Dahlsen, Randers,
om sit 33 Mdr.s lange Ophold i de tyske Koncentrationslej re .
. . . . . En Aftenunderholdning, som ingen dansk Mand eller
Kvinde maa gaa Glip af.
Enkelte Aftener ledige for Foreni.nger.
,
_. .. '. ........
.. . Hellv. J. Feddersen, Aarhns.

60 Dages Fængsel ror Vogn.
rnandskorsel fOr Tyskerne.

Særretten i Thisted behandlede
i Gaar Eftermiddags en Sag mod
Vognmand N ie1s Ove Rasmussen. Vamdrup, der en Tid under
Besættelsen var Opsynsmand for
Tyskerne. Han købte senere en
Lastbil i København til 22,000
Kr. og udførte Vognmandsarbejde for Tyskerne. Han havde saaledes to faste Chauffører, der
lønnedes med henholdsvis 250 og
200 Kr. pr. Uge. Hans Nettofortjeneste havde været 13,000 Kr.,
som Anklagel"en krævede tilbagebetalt, ljgesom han krævede Bilen beslaglagt ogeh' Bøde paa ikke under 10,000 Kl".
Ved Dommen idømtes Rasmussen 60 Dages Fængsel, der anses
for udstaaet med Varetægtsarresten. Den ulovUge Fortjeneste
paa 13,000 Kr. blev inddraget.
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Kr.
Chriøtenp8D

ders FænØIlI; der er lJdotant
med V&retægtsenesten. Et Beløb pa:a 25,000 Kr. kønfis!.u'd ...
og desuden skal baD betale en
Tillægsbøde peg

10,OOO.Kr.

60 Dages Fængsel for Vogn·
mp""nkelS rI for Tyakeme.
Særretten i
behandlede
'" Sag mod

fe

n-

Nu kommer de allierede
Flygtninge.
"'DO i Løbet af næste Uge.

Det synes nu at være en KendsIn gerning, at Thisted skal have
"Garnison" af allierede Flygtninge. I hvert Fald ankommer I Dag
til Thisted LøtJnant Kaas-Lar- sen, del' el' Lejrchef i NymindegabIeJren, og med ham kommer
.1- en Del Flygtninge, der skal gøre .
ts Dl'agsbæklejren, hvor Flygtnin- .
gene skal bo, helt klar. I Løbet
1'af næste Uge skal de forste 400
Flygtmnge ankomme.

_~t' TIHI
~ :oy
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Idøm'
hlye I,

HødlV a

OG lE

I'"lilll:

Ifesleop".b f fJtrrllhlev.
Pleurl.ltY Ylr Il OI.dlgl ,terkl

Hvort.d" bliv... V.,retT
Mltl1lllrolol/11k In_lIlloI merldeler ,

til Id,k .Ydlllir:,:O:~w, prækel III HeateeklpOrludYII!lo:tl.
lyJvlllllhl Vind. I!lIdllU Uled !<ej(lIOpkøb IIf Hute iii 'Jt-kIH,Illova·
kiel OK I'oleo. Orr VIIf fremsllllel
T"rdenbYIl,r lIerl! SItder, n,vIIII.
de nllr~IJIlII V.gllll, Ullln ellltrhunllen 42:; Hule, del "flule
I der
opklnrendc Iydfrll, frerr.dclett over lIor' nOKen Sfnde hit YlLrel 11.. i~;

Udllwl 'U

IVDI!

m.t Templllltllr.

Markedel i PJertll.iev. Der Il
I,,"dp, 19,3Ø, "Il sOfKI 301i Helle, OK p r lserne
trø 900 III 1800 Kr. Der '.::~~

.'".d,cI.t"lcr~"
.-...
,llIkkll.6,lll.

i

eller Opkøbtt Z 8 n
nfnKer Ok Reslen al Heslene II·
'(
I
db
KIk I Ollr. Handelen loregIk liv·
ti
Ug OK PenICene blev bellU &Ira\(',
Sælgeren yllde gll ind
Bn maodllr Plyrlolog har saafreml
den Pris, aom Kommissfanen
ruet PI. ds 110m Kolonial . I
I modnl Plld blev der
HIn del glorl
kommis pIIA MorS.
_

FJygtningeplger
et
an rug.

Ilnkl

i.',i.' .

Cllefen lor PIYRtnlngelejren
Nymlndegab, Løllnant KUl e,,·

Aften I
KI 19,j(}: Klell Johanlene
aen, der I Olar VIr I Thisted for
a' se p .. Drlglbækle/ren, oply' orke.ler pi" HOlel .",'borg ",

KI 19 oj( 21 : Palæleatret: .TheSul·
øer, . , de 400 allierede Plygtnlnge, IIvon." (D er var fem Brudre). Søndal(

de r skal komme I førsle Omganp:,
befordres med Særlog, og Ankomslen linder Sled paa TIndig
Atlen. LøJtnlnten ud!aler, at Plyglnlngene Ikke slæber Sygdomme
med sig I Nymlndegab er Ikke
forekommet en eneste Epidemi,
og lor Tiden ligger kun tre p..
Lelrens Sy,ll:ehus. I Thisted vII Dr.
Westh blive Lejren a
Læge, men bland!
er der løvrIgt to Læger, som sksl
udføre det daglige Arbejde I
Lelren.
14 al de unge f'lygtningepiger
har allerede luel Be!kælligelse
ved Landbruget i Thiated Omegn,
men der har været endnu liere
Henvendelser Ira Arbejdsgivere.
iluamødrene i Thisted kan dog
ikke regne med al I.a Hushjælp

,{J.

19 og 20,,6. TllIr"e Kl. 16 : Pem god
morsomme Pllm med ungerne·",m'''d'\'r

Kl . 20: Ro)pHeølret:
-,
legionens Heil", Søndag
TilliKe KilO • • Den kidnappede B'k.

ser".
.Markedlhllllen " ; Kunltneroptræd en
Peler Paimbiada Orkester.
I Tldated: Kl. 10,"·-1<
I
, •• Stadion. KJ. I
i Mlallonlhuael. Kl. 11:1,30 :
pall Teatret.

810 Søndlll: Kl, 16 og

.Krudt med Knald", Py og BI·Pilm.

Hvad er Psykoteknik?
InteressaDt Mede i Tbisted
paa M.Ddag.

Vi har modtaget dette indlæg:
Som det Iremg .. r af emst.
Annonce Indbyder Thisted Hllnd·
værkerforening III Møde paa Holel
bland I f'lyglningene lige sinks, .Aalborg- Mandag Aflen KJ. 19,30
idel Minilleriel indtil videre ikke _
el Møde om psykoleknlske
vi! gal med til at der leveres Prøver. Jeg vII gerne stærkt
Arbejdskraft til andet end Land · befale Porældre, Læremestre og
brugel.
alle unge al overvære delte Møde.
Plyglningepigerne lear samme
Poredrlgsbolderen, Hr. Holger
Rasmuuen, har I 15 Aar været
Løn som de unge danske Piger, Medarbejder ved Psykoteknl:lk
ca . 100 Kr. om Masneden, og de Institut og er Magisler Sahnsens
er anvist gennem Thisted Arnis højre Hund. De psykoteknls ke
sterre
Arbejdaanvisningskonlor, som de Prøver anvendes I alørre
lor Elterllden aorterer under.
Udstrækning, og mange
antager ikke en Elev eller
Bndnu er ingen al Mændene
Ung Dled mindre de er
,Oi,ksa l til dansk Beskælllgelse ud over nis k prø vede . Instituttet
været
eo enkelt ung Mand, de r rek le \ en Hjælp for utallige Porældre,
Ira Lejren i Nymlndegab har
de r ber Igennem har fuet al vide,
og laaet Plads so m
I
I
I bvllken Relnlng deres Berns
mis paa Mori,
og Anlæg enr. Der er
mange, som Ikke har Klar·
løvrigl klO del ventes, at el
over, hvad man
Hold Dansepiger fri Flygtninge· heide r med Indenfor dei
lejren vil g ive o ffentlig O pvi&ning
III de maoge vil jeg
I Thisled I deres HJemlandS Polke.
Lelllghed III a' bore og se
dinae. Ved Sladanne PoreslilIIn.
o m Arbejdet og der igenflll Kendskab til, hvad man
ger bar de Indljent liere Tusind
ved Psykoleknik.
Kroner, som er skænket den danThIsled, den 7_ September 19415.
Ike Prlbedsbevægelse.
S. Chr. Madsen,
Por.tander lor Teknløk Skole.

OOdo'"ld,

Pens. Motorlerer Hlns Adolf
T o p p, Strandvejen 20, Slruer,
døde 10ur, 59 Aar gI. T9PP, der
vIr ledl I Slruer som Søn .r Sa.
delmager Topp, var I manl?;e Aar
Motorfører ved Thlsted-fJerrlts.
lev Jernbane, men ramles for tre
af en HIerneblødning,
hIn mulle ta8e sin AI.
I PJor
til Struer,

'om.~

BrseUate for ""g"at 1946_
I Thisted Lægekreds er der i
AURUa! 1946 af de prakhserende
Læger anmeldt '.Igende
tilfælde:
Tbt.ted LI ••·
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Første Do(lsstraisag

En Pavse i MincsirYDfllngen.
1).l'1' er O[)~talli t f'11 Pa"'~(I j :\'1 ino-

til Behandling
l Thisted.
Y{'d RC'lu n l Thi"\('fI bIp\, rlPt i Dag
herl1mmel {·t Pilr SIl.j{('f En af dem
l'f moo G(',.lajlomandC'n l<'rit.? li'l'i{.f\('-

rit'h Hrnr!ch H:l n s (" n, del" Ilnd('f
Bos:t'lIl']M n hl. fl.. lHl.r I nll't fOl';--hlhg(' T111:-;ll'doorrc }lUn. Lin't. Anklagl'mlntliglH'dc!l har kr,l2wt Dqdl)Strn.[ i
drnnc Sag, dpl' kommer 111 Bt'hanrl-

ling nen 'L O'ktohcr SlatM,(hokalcn
for særlig\" Sager, Erik J c n s C n,
Aalborg, vil sc+v fllrr Anklagen. trs.

R a s m 11 s
r-'Or,'iVfll'Cf,
DOmml~l'

S ('

n

o'g

~r

boskikkl't. som
Rf'UC'!l hc'kl1l'dos llf

J o h Il n s (' 11 som R<,lsfol'-

m"ml og lImet Chr. Poulsen,
'l\nrnp, og Grlr. J;l101) V(':sterg Il a r cl, TiIsiM, Mm nomsmA.'l1d.
Yt>il Rc!sm"Ml i Dag hlcv cndvlliere
Saglm mod 8yss<,11(>o('1' T~olhar J c 1)P (' li t' n ])crammeL Skivc-Sa.gforC're!l
B ro r k c r fol't'l' Forsvare!, og DolUm!'! .T o Il n. n s (\ 11 ~kR 1 y«,ro. H~ls
formand, Som Dom",mænd mro.vh·k~r
Gdr Alfrnd li o. d s ~ n, Kloy, og J.
Visb)' 1 a r,s {\ n, Sp{!rring.

Mere Jern, men mindre Træ.
Dl' bi~hlld('flc Brr.1w!lfll g.oTi"lse ,fra.
R.and('oh..mini.sh~l'i{\l, om A~ndringC'r .i.

Rali(jnl'ringsn)"l(hlillg~'n
for
11ygningsj!'l'll og r,cmH'n( (Ir 11U kommet·

Hn.nodvl.. n 1ll0l:1 Jern

Gr

.fri,

)]1('11

di:>r

~ral(',rial('lh(willing lU Vi~ba
B!~('\fI.I1hC!j(lcr og K(Jn~oHol'aniS\.a.tl
kr1l.J'\'t)g

IlJngt>r!l(> lIdvidos.

n."

"

Ba~al'l'und(':n

_. .

{Ol'

strygn'ng n YM A~"::-!"l;.>G.;YSI 'n. S ~m
)i'oJg~ aU ll1YJIJ~t Ha.... h'lr Arb-:>Ji 'l
·Il'\'ilol i t'll Lgps 1'i l, nwn 'L'\rinf".i.I,
delingr'TI o!pll(/id r ~ig ,lad g i A.gj:!' r
og aIf"'C'n!pr jZl\ulSllg11 "ejr å{Jl':t1t t rI

sæHc Aro]wjdf'l.

Yrd n-cl fl'f'IIlll'1HNli\ l'i'}$iI'IInU
kan o('t ,a:r,~ t\ f\l1'q')TJll, 011'1. lfinf'.sangnmg Il ,il hlh'C' :tf... lwtl<>1 l Aar,
l;;.-rl~-r:I..aT'ssIOltm{,l1~ kfln Nl<11'l lPnlt~,
((.:{ d~t ~hn(>J.dt. dl'T <'T l'I>;'l;Jl"€" titrA'k·
ker I:;ig 'helt fra ASlg('f Iii )\oOrd I,Jf'

LodihJcrg.

Arrestopholdet skal
; betales.
De losladte Tysk<rh,mnd.
langere faar en Regning
pM 2 Kr. pr.Dag.
Dc Tyskcrhaandlangl.'rc,

SOlll

bli,tcr

løsladt, b)iyer sikk(>rt o''ffra.sk\'fill o"er
at C'rfare, at do sk<'ll bctnle for Opholdet som Statens Gæster. I Henhohl til
Lovens Bestemmcl~et' skal der ilnidkrtid afkræves alle losladle Fanger 2 Kr.
pr, Døgn.
Vi hul' spurgt Politifuldmægtig
K o r li n e r, h\'or meget man kan vente
;,lt f!la ind p.,a denne Konto i Thisted
Politikreds.
te
_ Der Cl' endnu ikke forclagC't nogen Opgørelse, s,'arer PoIH.ifulilmægtigen, men i Betragtning af. nt Mt' h~'1l'
været et ret stort Tnl af Landsforrædere i Politilu'<'dsc-n, vil det blive I!t
ikke ubetydeligt Beløb, der kRil komIlla
illd. Endnu h~\r VI nog ikke berørt
Spergsmlllllct om Bt'ta~in~ f()l', tJHo~t'1opholdet". DGt bll"el' Inlldlcrlld tVivlsomt, 0111 F!U1g01'nO i aUG Tilfælde er
i Stand til at bal4.\lc.

Strid mellem Værnemagere om
Betalingen for Tyskerkor~e1.
Vestre Landsret behandlede i
Gaar en af Relten i Thisted afsagt Dom.
ll\"orved Vognmand
Langga ard Pedersen, Khtmoller.
var domt til at betale Arbejdsmand
P. Nielsen. Klitmoller, 307 Kr. 50

øre.

Landsretssagforer Larsen, Thi·
sted, mødte for Langgaard Pedersen og paastod ham frifunden Det
drejer sig om Betaling for Kørsel
for Værnemagerfirrnaet Nordmark
Langgaal'd Pedersen havde faaet
Kørselen for dette Firma overdrc\get og antog andre Vognmænd t il
at hjælpe sig, og bl. a. udførte ogsaa Nielsen nogen Kørsel. Langgaard Pedersen havde den Aftale
! m~d Vognmændene, at de skulde
give 14 Dages Kredit, og hvis det
gik saadan, at han ingen Penge f ik
af Nordmark, skulde de heller ingen Penge have af ham. P. Nielsen nægter, at der er truffet en
I saadan Aftale med ham, men man
kan ikke gaa ud fra, at han skulde
være bedre stillet en de ovrige
Vognmænd, og Langgaard Pedersen fik ingen Penge fol' den sidst
udførte Kørsel.
Landst;etssagfører Mikkelsen pan~
stod Dommen stadfæstet. Der fo·
l'eligger ikke Bevis for, at Nielsen
er gaaet ind paa at give Afkald
paa sin Betaling, hvis Langg~lard
Pedersen ikke fit sit Tilgodeha\'ende, saa denne man være unsva rlig
for, at Nielsen faar sin Korsel beo
talt.
Sagen oploStes til Dom.
a

•

• •
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DodsslJ afsag til Behandlingi Thisted.

Det er nu afgjort, at Sagen
mod Gestapo-Haandlangeren i
Thisted, Fritz Hansen, skal afgøres ved Særretten den 4. Oktober.
·
Den 20. September behandles
· Sagen mod Lothar Jeppesen, der
under Besættelsen var Sysselle, der i DNSAP.. foruden at han .
•
ogsaa har andet paa sin Samvittighed.
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