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Værnemagernes
nOl'djydske
Rangliste.

dl'lI
i.c~'-

HØJ/lAKrlsh!OsOIJ staar som Nr. 3

med Oplsætn1nn, men som Nr, 1,
hvad Fortjenesten aogaa r ,
UdrcllBnirlgcn i NOl'djyHulHj syng/!r
ti\! PM ~il ~'Idstc \'('r:i, oplysl'r Statsad"okut Erik .J c n _~ f Il, df'l' (T hojf."litc
AnkJllgemyndiKheu {Ol- d(\ 14 nordjyJske Po]Jtlkredli.:l, som hlm'I' undt-r
Stat!;udvokatunm, Ji, runder ']'hhtcJ
og Hurup PolitlJm:dsC'.
Af ell Stath;tik, der el' udlll'bejdøl
pr. 1. Dec('mbe-r fremgaar, opl)'ser
Statsadvokaten til lHIJb. StiftHid., at
der l dette Onmlllda "'l' dømt 18[;3 I~C'r·
soner mod godt 13,000 for hele Lun-,
dm:, cl.. v. s. at melkm ell Syvende- og'
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en Ottemledej af samtligf! Tyskl'r·
I haandJ:mgere holdL til i NordJYlIand'1
Af d!' 1853 ble\ 118 frifundet.
Pall denne Tid Sidste Aal" øud der

722 Varetægtsfanger j de nordn'dske
t
AlTeotet· og Tnterncringslfljre, nu er,
Tallet dalet helt ned til 34 pr. 1. De-,
cember og I Dag omkring en Siles ,
Stykker. Tilbdge af Værnemagersager'
Cl' der kun ca, 350, af hvilke der højest
knn ventes rejst TIltale mod ca. 100.
Resten slipper antagelig med en
skatteml1'..ss.ig Afgørelse hos Revisions.!
udvalget, saa. J Løbet af et halvt Aar
skUlde Nordjylland være færdJg med
Udrensnmgssageme baade ved Underog Landsretterne.
,
Statsadvokaten oplyser videre, at
Nykøbing !'lI. Politikreds' el' dP.Jl Kreds,
der har haft færrest Værnemagerp.;
"
Dcr har ma.n h-un haft een Væml!mageraag. Blandt de smaa Kredse, som
har "æret haarde.<rt spændt fol', Siger!
Statsadl.'okatAn, er Hurup, hvar man
har Sagen mod Høje-Kristensen Den!
omfatter VærnemagerJ til et Beløb af
29 Milt Kr. Bagen som omfatter 169
. Sider, Cl' den mest omfattende af dem,
Stataad\·okat.en har haft tU Behand,
ling, og omfatter baade FaJf!k og Be.
drageri, bl. a. er der foretagct falsk
I 'Bagforing, hvad miln dog ikke har
været ude for i de andre Værnem2.gl-rI sager,
man har haft til Rr'haflr!lin~,
Hpje.Kristø..nsel1 er foril\'rigt rkn &idlll<:
nf VærnemaKern~, som endnu lIilirll!r i
Yaret.a:.-gt;;arrest og har !;iddpt "kit n
den J, Maj. Paa. Væmema.gernf!JI norrl.
jydsk~ Ranglis~ n...ar han ll'om Nr_ :J,
Rækk~{ølgl'1l er ualt:df:S: ?'o:r. 1 r"ir.
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ma.et CarlM!l1, Rander/!, r:n Om<u<.>tn.ing

paa :JO MilJ. Kr., Nr. 2 Fuclul' Ol{
Greme, Xørr€> Sundby, godt 31J M!II.
Kr., ~~r. :~ Hoje-Krllitl"ræen, Hurup, 20
?lill. :Kr., Nt·. <I ~jjeJM:f1 og Anders'!I1 J
AaIhon.::, .20 ,MiJI, Kr, flC'!' er dr,,, h1Jjr

F .... nkel pu l'ortjt'l1r'&ll'nJf". Medf'ns
Car~n af ;j.() Milt Kr. kun fik 2 Mdl.
Kr, plwr 3 :'1"'" !IOn- Tr-k'm akirig
Leta!t(', '··ar n.k KI ..lt . i(! I F'lIrtt{-n«~
t ... f; Mfll. Kr.
Alt j alt kMI man .ge, at Nor Jrl
jaru! har 'U.T-- .,1n·h, f.I .gr+ af \',erI'j~gne,

fordi der undJ-1" Omraadort
tan1ta F lyvt'pIaIi2f:"t"M "'ed AaliY.Jrl.
'r_ S
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lan!! Kysten samt Flyvepladsen ved
Tir;.~p.

De store Værnernagersager i Hurup Politikreds.
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Der for eligger endnu ikke Anklageskrift mod Høje-Kristensen •

Effor de Udtalelse!', som Stui.sad\'okaten fol' særlige AnIiggendm,
Erik .Teoscw, Aalborg, har fremsat
ovc-rfor AalborgbJadcul'..', Cl' Hurup I
Polittkred .., en af de ,Kl'C'dse, del' er
11aanlesL l'amt 111ed HC'nsyn til Antal- I
let af Yæt'n~magel'sagel'
E({l~l' lnad \"1 ei'fdl'N, er Størstedelen af dl!:iSe Saget' Oll afVikiet ,"ed
Re.tten, og hlhage er kun nogle fal:\.
slore Sager, In m'af den Iøl;s{e mod
'Iomn:rmestp}' Jen .... Kristiansen kom-
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ItI Behandling "cd

Re~len

i Lø-

hel af ko1'1 TId.
PolHunesieJ" H e l' t i D g oplyser,
aL del endnu ikke foreliggel' Anklagesktifl mod HOJe-Kristensen, og
Stalsad'-okatens Udtalelse1' bygger

foonentilg paa det Forslag til
~dkrift. som el' indsend L h'a

Ankla~

mesleren l Httnlp Sagon mod

Pohll~
Høje~

Kdsicnsc:>u kommer Ul al omfatt o
5(i!J Forhold, og Politimesteren me·
ur.}', al AnklagesknHet snart kan
fOl 'eIlgge.
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op l ·" l'Iill""cllt l Al'iI'ruP vil D c
hold t de Indr .. d ell d t Porl'd rllR·
p.
IIrll
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Lithauen i Sang og Dans, ""
DejlIf foreslllllo/C I Or8KS- 1
bllCkleJren

Lirhllu l'rnU Møline i Drn$(sbæk ·
- 1'-'1 i Ouf hlllV en ,'Uf SUCCI! R
Ugi
" r" vllr prop/Ul d I H ,Ul , ca . "O
pu .- Dl'
J.,
'
h all M ennulr el', Oll PoreehllloKen v ar
uk og mtereøøanl. A m tm and ·
i~e pru EgedorI indled ede med
"'e Ord 0111 d el o mføflende

,,<

i i

~; m eg el belydnilllløluld c Arb ejde,
boøid ·
sirid @om . !~ed Barne'· udlører i Ml! lIerr.-

~,.

Irg,

ed,

europ'" lor al redd e d ~ Hundr edtusindr( al stakkels Bø, n, d er
uea al Døden i Hunger OK Kulde,
Den B·salige PiJlI! Irn l ejren,
der gUt i Tilsted Skole, og 110m
I
løler godt Dan s k, læsl e
, Fledtlliuø'ø Rribcnde Di J,! l, "J eg
liel en lil'e fortvivlel Pyr·,
saa gik Tæppet. Et bland e!
ilørlamuåke, farverige NatlOnalragrer sang en Række . al
Hjemllllldds Polkesnng e, lIem(\dlge

!:jorn muntre. Koret var sammenr al dejlige Mandø- og Kvinrteog det led edes al Skue·
spillerinde Anere Klrva1trye fra
Vilna , Kotel Bang og8as .Der
Land" OR den danske

"d,un

al
Højder.

hvilkel fik Bifaldet
lil rent lormidablt::
Men naturligvis !aldt det

Modet msal bedsl pllll
disse Sange lik en
I
Ind imellem
der dantel smukke,
Fol i! edalJse, og man 800
en film Ira. Red Barnet .. ,
Arbejde blandt hollandske Børn
ml en lille Thisled-Samarilerlilm .
Et Ekslranumer var i sidste øjeblik bleven indlagt, og det var
næslen det bedste al dd hele,
Nogle Smaabørn, der hjemlRse o~ og
forældreløse har vær ~ t jaget
.
n"" del halve EuropB{ var iført de
nydeligste Dragler og dansede SO lO,
saa det vaf en Lysl at le.
Amttræge folke slutfE'de al med
en hjertelig Tak til lithauernt og
velvillige Publikum.
fo restillingen bra~le et Pust Ira
el af de ulykkelige Lande, der er
bleven ha~rdl mishandlet af Krigen,
Oll man Ilk el Il dt Indtryk af den

Kultur i delte fjerne Land.
. en indbr8~(e over 1500
Kr., der gur til • Red Barnetder er in2en Tvivl om, Ilt der\:an
samle, ful~t HUri en G8 ;1~ mere,
hVIS

Forestillingen eentages.

Søndagsbrand i
Manufakturvarer for
TUliinder af Kroner lruet
al ØdelæRRel.e.
Thisted Brandvæsen mOdtog j
Gøar Ehermlddag den alarmerende
Melding, al der .... ar opslaael Ild i
M
anulakturhandler

Ejendom

.;:.:JA"".. ," ••~_~~...• .

Chr, Sønder.
i Veslugade.
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l G/llIl' bl!'\' dp!" lIllIll,·jdl ('11111111 (.(

','iH,l,hll' Hf H IIdH!i IlIJ."u-i , "Id !tI-n·
til'l' .\11111'1'.>; \1 II II ,I' Il, {lq\!'\', dl'l'
kOIll hJl'ln !'flt' I' Pli Hd 'U.', Hpdllg{'di',
u t del' ngSHIl jlIlUl. j·'jl'/Hlu!TI "ar

knus! et Pur Hudt.:'1
Bevillinger til Stnldhygiejne oy

Siloer.
l.atHlbrllg;:,milli.~kri("1

har
\'1'10( 1
.\arl'ls hlg-nng fOll'lag{·t <m Oll.l.:orclM! m \',' dl' Bpvlllinger tiP" i Hvnholcl
li l LO\'I'II IIf

I::'.

:\lal'l!I

tn:30

PI' l' del

TlII:,;I(·!! .\ml lit PUl b['{lring a f
Staillhygil'jtll'n og lnstullpl'ing af Ens llagt'br>holl!C n",
Til Tn:,;talll'ring af .\jh·bl'holdcrC'
og :\ulu'g'gf'lsl' uf )fwlding,,!('d('1" er
cl!:']' nu lait h('vilgt'! 1-02 ).aan paa hl~flmnH'n

2U9,H11 Kr., hvoJ'af drr I'f
lllllx>tuh 3H8 Lann pau tilsammen
:l81.4:1!/ Kr. Endridrl'l' ('r dL'!' hc\'iIget ~1i7 Td<;kutl IHW iaH 1O:l!l08 J(l'_.
hvoraf dr!' \'r urlhl.!tult 2~S Tibkud
paa lil."ilflmwn OD.GI' Kr
Ti l Jn ...;lallcnl1g- al Ensilagcheholc!(,i', ('I" d(>1' hi:'\"i1gH 18~ TlI."kud paa.
iall ·16,U32 Kr, ll\"oraf 11('1' Cl' udbetall 47(; Ti1:;kud pall ialt M,::W3 Kr.

Emh 1/11'\'(' PI" ,.h·r bl-'\'ilgpt s Laan paa
jalt 2.1- lal\l' h\·rJl'af dPI" nu fir UI:l·
hf'lalt "i Lndll ptla III~amnlPn 2,029
KI',

Til Dragsbæk i Morgen.
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Lidt orn, hvad Lith:luerne vil
underholde Thisted og Omegns
Beboere med.
Tag til Dragsbæk paa Søndag og
hør Lithauerne 1 den allterede Flygt_
ningelejr spille, synge Og danse til
Fordel for .,Red Barnet"! Vel kan det
være lidt koldt for de Thistedboere,
som ikke e . vant til at gaa Søndagstur l a lt for bidende Vejr, men til
Gengæld faar man en omtrent tre Timers glimrende Underholdning, som
nok kan vanne op i Sindet.
Lithauerne har sat ind paa at raa
en fin Matine ud af det_...I lang Tid
har de avet, for at alt kan ....ære saa
fuldkomment som muligt. Der blev
holdt Generalprøve i Anes Dc, der
overværede Prøven, var ikke i Tvivl
om, al det alsidige Program Vilde blive til stor Sukees,
Forestillingen indledes med et liihauisk Sang fra den Tid, da Landet
endnu havde Ilden Ul Gud. Det var
meget gnbcndc, og man kunde se paa
Lithauerne, at del' vældede Minder
frem om det Fædreland, de sandsynligvis aldrig vil vende tilbage tiL
Men elsker Lithauemc deres Fædreland, mærker man ogsaa tydelJgt
deres Sympati for Danmark. Det virker absolut gribende, nanr de plud-

scllg Jlll'mmer l mtd "Dcr er et yn.
digt. Lund" eUer df~n dOOllke Frlhl'ds_
s nng, 110m de har lært. uden ad.
Særlig !'Imukt. var del, naar (:0 !iHo
Pige, som gs,<.ar I Tilsted Skalp, pa;s
Dao!ik reciterede Digte om Børn('ncs
Nød I Europa. Og saa hnvde hun ,·t
Smil, som mon s ke lede længe efter.
Det er Interessant at lægge Mærke
Lil, hvor meget der kan præsteres a!
et Samfund pan ca. 700 Menne~ker,
Enhver vil kunne forstaa, at. Koncerlen i Dragsbæk i Morgen Efier·
middag bliver noget ud over det sædva nlige, og a t den holdes til Fordej
lor "Red Bornet" s kulde inspi.rcrQ
mange til a t tage derud. Naar Lithaueme har g jort saa s lort. et Arbejde
for a t give en Forestilling for de nødlidende Bom, kan Beboerne i Thisted og Omegn Ikke være bekendt at
blive h jemme og hygge s ig i Kakkelovnskrogen,
Det alsidige og afveksl~ de Program, som vi ikke skal afsløre i Enkeltheder, omfatter ogsaa FLlmsforevisning. Den Farvefilm, som i Som mer blev optaget a f Thisted $amariUerkolonnes Arbejde, VIse6 tillige
med cn Film om "Red Barnet"s
Hjælpeaktioner for hollandske Børn.
m t l.

Den indskrænkede
Drift paa Thybanen.
Slau.hanernr har saa. mang'{' Kul
i Behold. a l de l' trods all kan g<>nncmfflr~ ,-iss(> FOtb~dl"ing(>r i <!f'n
indskl'wnkC'do Trnfik, 60m skal ~n ·
nemfol'es fra 7. Januar'. Del' (>1' foretaget enkelte Ændringer i Korcpla.nen, men det (Ir k un paa do mest
I l'arikeredc S trækninger, der blh"p.

bed re Forhold.
Slationsforsl. S" n d e r, Thbted,
oplyser paa "01" ForesllOl·gsel, al l'i
ikke kan regne med Forbedri~r
paa Th r banen. Dr>l ligger ,-i for langt
ude I Pf'riCel'ien iiI.
Dt>t kundt' ellers gout va'r!' tilLrængt med fl~fl' Tog piia ThrhauMl,
Sl.t,>l"lig om Soudagen, da Trafikl'u
~OI1l Lidbgerc> oJl}faH bliwl' hal\'i.~I'f'L,
Mange Stedel· hlin:>r d"t l'.ikkerl ikke, man SQm her faBI· t'l Ophold paa
9 Tim(>l' meIk'ID to Tog, som dl't ('I'
Tilfældet mellom 4,36 om Morgl'uf'l\
fra Thisted og E[termiddagsforbilldelst.'n 13,35,

Fød.'lrlsdug.
Sidsel Marie J e n s en, ?\r. \ ·orul'llr.
fyldl-'r 60 A ar i Dag.
Fru Laura O t t e 5 e n, Dl' Gamlrs
84 Aar
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LANGS STRANDEN
TIL ESHØJ • • •
En Strækning, der er præget af
Tyskernes Efterladenskaber.
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har
\t,et $all 1... .lIndi!:" al Øtl', mig for
Oje til Gennemforf'lst' i d~t ~omm(>nde
AR!", t'r, ø.t jr!-"t vil berl' mm Egn bf'drt'
at bnde. :Su ha.r man jo undntlden

hltrt ot d.' godt' FOl'"AZtur lidt h, n l
dK ~)'e Anr ganskt' 5tille er gledet ud
af Hukommelsen og endt ~om Luftkasteller. Efter mUl MeninJ! er det
d .. rfor bedst ot begyndl' i d"t hmøa,
Ikke sin swrre Brød op, end man kan
hage. Alts.,a stortede jeg pna Aar('~
fprste Ung poa en Tur (rn Thlst(~ til
Eshoj Plnnu.. ~! StræknzngW, d!'r lOkal
tilbagelll'ggl's, cr Jfllnske \-;st ikkt> im••
g, ponerendc-, men som Nl~· AI Rt'gyndelse er svær, og man inaa d~ kravle,
før nUln kan gaa, Endvidere kan dF:'t
o·
vel ogsan. han' rn ns moralsk Betydmng at kunne fuldfore noget, man er
belCf lidt paa
VeJret var mere koldt og blæsende,
end et Blik ud uf Vinduet for Starten
f.
ha,'de antydd, Fjordens yanhge bllla
Farve ,'nr fors,'undet, og det gran.f:Tønlle. der var iraadt i Stedet, plettedes nf sman, h\'ide og krappe Skum•
toppe, drr iltert og arrigt dallSl"de af
•
Sted mod Stranden, Jeg gik ~klfh'\·ls
langs Stranden og OppG pas de stejle
Skrænter og ha,'de wtemt mig til at
gøre Yisse "Studier i Marken". Det fpr·
•
i<l.c særlige, øjet faldt paa, \"Ur en
•
ltb.rk fyldt med Kaalrabi. Det ,·ar san·
ske tydeligt, at Landmanden her var
blevet o"errnsket af Frosten, ha\'de tn·
get Konsekvenserne og ladet Rodfrugterne blive i den frosne Jord, Heldig\""is er det ikke særlig mange thyland·
ske Landmænd, der har Indet sig overrumple af den tidlige Frost..-
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En Flyvemaskinevinge.
J eg var kommet ned ad Skrænterne,
hvor den stærke Vind havde hnft frit
Spillerum tIl at tude mig Ørerne fulde
og gennemisne til Man' og Ben , da jeg
et Stykke henne langs Stranden stddte
paa en delvis ødelagt Flyvemaskmevinge, der laa halvt bcgrdvet i SandeL
"Mærkeligt", griber man sig seh' I at
tænke, ..en Flyvemnskinevinge, der ligger her tæt op til en Landmands fredelige Ejrndom", For bare syv AaT
siden vilrle et sudant Fund have
'-æret noget af en Sensation, Nu sætter det bare TlUlkeme I Sving, fremkalder Minder om Tiden, da Tyskerne
hnvde beslaglagt Onlraadet her .. Zutritt verbotenl" - bygget en hel
Fæstning, d, v, s, det meste var ren
og skær CnmouJlage, og de tre-fire
Flyvemaskiner, der Somlner og \'inter
laa og vuggt!de for Fjordens Dønnmger, var ganske "1St rigtige Fil·....emaskiner - men urlrnngerede Muskiller uden Motor! H erfra mna Vingen
'-4'1 stamme, el ta"st og dog ,.talende"
Virlne om en hlle Del af det kæmp(!lltæssige t}'sk~ Blændværk, Tankerne
,'ar dog ikk<> fløjet længere yæ'!, ('nd
al jeg, nl('tIS j('g n'jede \'1Il!tt'n i
Haand('n, nøgternt vurdf'rrot', hvor
megt·t dej) var ,'reni i Penge hos Jt'rn~
halIdieren,
ne "gronIle" havde laget et stort
Omraade hf'rnedp. ved Rtrnndrll og !lom
an mangtl I:lndl'i' St('dl'r i Thy anlagt
Hnrukkl'l"
Oeskytlrlll"sl'um,
P;I"UVl't
~kyttf!j{rjlvf' m, ln. Nu .'r Skylt"jlr:lVl'lIj' kUIl IlIlInn RI'ndl'r i Jortlt'Il , 1'11

PM Opda$rcbe i Skyde\·oldene.
Nf'd~

mt,llem tO Flor" OpIlD~tcd .. \'0
ti.. JilPrt'r Skfdcl.lImen. og i l..æ fur
Bta-st ... n {'r d,:r god lA!jlilth~ til at
Irrngo n.. rmt·Tf! lild i dl.' {"ftt'rladte tykt! .H<m1meliKhedt'r", Yf'fi KUKIefan.rer...old('n findes !lfarkørrum, allldrigt Snorc.syMem. og rn lang undf.'T·
jordisk Gøng ,·iS4'r J;ig at munde ud i
Siut'n plUl en Skrænt Nro~ngen fynes st ,-ære kamoufleret 110m en MIKidingo! Rent bortset fra. st Ty."kern" i
~in Tid bfo.handle.J.f' drt meatt" sf Anlæswt som en sIlsdan , ('or d",r hf.'"l' ~' Ul'
strll og Tra.' for adskillige TU!linde
l\:.rnm'r, })cl ma.a vel '·lI'r(' Statf'n, der
er EjF:'ref!, m('n det vildt' da være d/·t
relle PIp, hvis hrle Anl~et skal Ij~j."!e
og raadnc op, Kunde Skytterne ikkt'
brugt' noget af M aterialt,t til dt'n nye
Bune " Kronb)ll!' Planta;;-"

Dejlige Eshoj Plantage.
I kke langt borte skydl'r den hlle
hyggdige Eshoj Planta~(' ~in Ryg af
mdrke Gram'r op o\-er en Hor Bakkl ..
kant, og længe varer det ikke, før jeg
luner mig mellem Plantu!!ens mangeartede Tr.rF:'r lIer er baade Fyr, Gr an ,
Rog, Eg, Birk, Lærk, Ask. Pil m, m.,
og forunderligt stille er hE'r, Blæstens
Susen i Trætoppene eller en ('nBI/:
Musvits sagte Piben er dn eneste, dt'r
for.>tyrrer Tanheden, og' ikke enganl/:
Mennesket tillader N"aturrn at gore
Støj, for 'man gaar paa tykke Lag- a f
rodbrune Bøgeblade eller bløde Tropp('r af )Ios. J eg opleverr intet usædva nligt, gaar bare og vegeterer, bhnr ('et
med Naturen, og Tiden haste r a f
Sted
Det er ved at '"ære sent pau Eftcrmiddagen. Abtanden Inellem Yint('rskovens Stammer fyldcs ud a f det
kommende ) Ior ke, Trætoppenes :Konture.r ud,·iskes, og Salgjcrhoj kan ikke
længere skimtes tydehgt, B læsten t ræt ter for meget, saa Hjemturen fores;:nar
ad Lande"ejen, Træthedcn er saa oYrr "ældende, at hvor megt't je!t end bestræher mIg piia det, kan intet la.ngs
den f r osthnar de og kedelige \'ej nfh'inge nogen som helst Interesse_ Dt:ot
lhylandske Land~kab kltn n t're storladent i al sin Enkelhed og Ode, men
hvor kan det oj.tSaa "æ.re trisL Paa en
Bakketop stMdst'r jeg dog: BYt'1I Jigger nu alligevel smukt i Aftenens gran
Skær , og ud af r.rorket glimter et enligt r odt Lys m ig i MØde. Fa rten <:;ættes op, og i Løbet nf en god hah' Time
slunr Byens tmnge Gader atter S8mmf'n omkTing mig, en gennemfro~",('t
men døg lykkrlig ,-,"andrer", der fuldførte forste Etape paa
gode> Forsætters YeJ!
jørg,
o

,

••

ar

Jødisk Boggave til Sverige.
Dril ,c:;\'(>ll~k f' \ rlwjllt,rJn ml ;;f'lrj:!a 1\ i·
!<-lllillIl fik i Gaa!" l'll 1I!t1('(hanli~ H,\g-;:11\"1' !nI Lallll"ul"gnnisa\ltllWIl i Pahl'slina, GU\I'n hE':.;lnrl i l'll ~ol\"hil)l,l
i ull'gl'! ,,,mul.. hlllhiutling II)! uogh'
l,)'t'r"W!tI'I.'iI'" til III'hmisk af Y'I' J.,,·r
af :->tl"ind!wnc (\~ ~,'lm.1 l oIl,!:.',·I.l!. li. L
\"1'1\ ,ur l" l" 11t1·~·k fnl" T.IJ.,I\I·ml1wl1J,r·
Iwdl'lI [III" lll'n ,s\·I'II")..,· lIi.plp til Eh'
jIHli~J..I' ,hh"J,ll'.·l' l\Lltl. I h.I'III'n
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rumpIa at dl'lI tidligt! l' roj,f~.'
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har plaBl"rde j
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Af~tlllld(>n

Jnr-IIf'm Vllltr-r·
.!!kov.. ns Stammer fyldl"'S ud nf riFt
kOllImend" Mørk!', Tnet"pp..nes Kon_
turer i.td\"ifik~, og Sa/I(jt'rhoj kan ikk ...
Jrengt'I"e likimtes tyrleligt, Blæsten tnetter for meg"t, "aa Hjf'mturen foregaar
ad Land{,H'jr.n. Tn!thcden er 588 over_
'VlIeldl'ndl', at hvor ml"gr.t jf'g fnd h(>,træller mIK pal\. ,!Pt, knn 11I1l't langs
den frosthllardf' og ked(~lig(' Vej af·
tvinge nogell som helst lnttresse. Det.
thylR.lldske Landskab kan være storJadent i al ~in Enkelhed 0lt" adR. men
hvor kan det og:;n.n være trillt. Pas. I'n
Bakketop siund~('r jeg dog: Byen ligger nu alligevel smukt i Aftenens graa.
Skær, og ud af Morket glimter et enligt rødt Lys mig i MØde. Farten sættes op, og i Lcbet af en god halv Time
slaar Byens trange Gader atter sammen omkring mIg, rn gennemfrol!'set
men dog lykkelig" Vandrer", der fuldførte fOI"ste Etllpc pIIa de gode Forsætters Vej!
JOTg_
middnjft'n,

En Flyvemaskinevinge_

'"

Jeg \"lU' kommet nt'<! ad Skrrnlt'rnt>,
h\'or drn ~t.rrke \'lIId hlnode hufl frit
for al
,spillerum til at tude miK' Orerne fulde
b,og gennenllsne til Mary Of! Ren, da jeg
t't Su'kke henne langs Slrandt'n st9C!tt'
pall en dehis ødelagt FJY"emaskint'\'lIIl"r, der Jaa hah1. bcgran't I Sandel,
.Ar..rkeligt~, gnber man sig 8eh' l at
tll.'uke, "en FJyvenmskine\'inge, der liggt'l' Jaer tæt op til rM LandmIllIlIs fredeligo .E;,jendom"'. For bare s)"" Aac
luden \'lldc et suudallt J"und Jaa'\'e
\-ærct noget af en Sensation. Nu sæt)d, ,ig
ter det bare Tankerne i Sving, fremsa~ligr
kalder lIlinder om Tiden, da Tysk&1lc
at køre
havdc beslaglagt Omraadet her for :H'
"Zutritt verbotenl" - bygget en hel
KonFæstning, d, 1.'. s. det meste var ren
dog
Oll' skær Camouflage, og de tre-fire
Flyvemaskiner, der Sommer og Vinter
Ina og \'uggede for Fjorden!l Dpnningor, var ganske villt rlgti ..~ Flyvemaskiner - men udrangeredo Maskiner uden Motor! Herfra mllll Vingen
vel stumme, et tavst og dog "talende w
Vidne om en lille Del af det kæmpem:essige tyske Blændværk. Tnnkernc
"ar dog ikke fløjet længere væk, end
at jeg, mens jeg vejede \" Ingen i
Den sVCDskE.> ..\rbejderlnndsorganiHaandell, mJgternt vurderede, hvor
salion fik i Gall)' ('n 11<O!l'Ih-anlrg BOf!meget den "lU' lærd i Penge hos .Tern~a'·t> fra Landsol'gUn1~IIOIl{'Jl I Pahandleren.
"{',stina. GaVl'1l 1I(':;lod i en Soi"bihel
De "gronne" havde taget et stort
I meget smuk In{lbindlng og nogle
Omraade hernede ved Stranden og som
O"el"su'ttelsel' III JlCblUi!<k af Yæ,ker
saa mange andre Steder i Thy anlagt
af S(I'indber~ og St·lmn Lngt>rlof. GaBarakket·,
Beskyttelsesrum,
gravet
\"en var <,t Urllryk fllJ Tllkm'lTIml'!ig_
Sk"Yttegrave m. m. Nu er Sk}1"lcgrahMen for del! M~uskc Hja·lp til de
'\'cne kUli smna Render i J orden, en
Jodisl.e AI"m-Jdcl"c tUlder Krigen.
Maslringeværrede er halvt sunket summen, og Sporene efter Tyskernp er ,'ed
at "ære udviskede. Noget godt silla r
drr dog tilbage endnu: den lange, solide "Bro" u d J Fjorden, del" i Sommer
var d yndet Tilholdssted (Ol' Badende.
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lødisk Boggave til Sverige.

Skojtelobel"Oes Eldorado,
Blæsten \"D.r faget til i Styrke, men
det varede dog ikke læll/,re, for "Faartoft Dam" Thlsted-SkøJtelobernes
'!"nrst(' Eldorado, !laa længe Isen C'lIdnu
Ikke har bundet Fjorrlf'n _ d uk kede
frem. Der har \'æret. Skujtplohere pau
Dammen i denne Sæson, men nu Cl' d(>r
anbent \"and \ed Brcdd .. n, og de eneste, der vover sig ud pnll den u"ikre
III, (>I' !'n Flok Ænder, d(>r af hare
Glædf) over at \'ære sluppet levl'nel l '
O\'et· ,1111 og N"rlnar skræpper \'olt!somt op

. En <mildt indrettet "SvingdØr" i rl
Ullldbydendf' PlgiraadshC'jm ~h·f.!r VI_
dpre Adgang li! at ..gna pnn Opdagehe" lun,lnl Stranden , ng I kk r man.
~e ~h·ter fr"lnrnl' Iiggt?r d"I" t:t rødt
P"JllrSll'~z.;hus, Fra Traveturc herud fOl'
'l YSkertrdfon mindes jeg ikke at hnvl'
.~~I ~I'lte Hu~, og det \'i~er ~)g ~nn!lke
rl~11rt og!;nn al "ære (!t Hus, søm Ty_
z.;l.f'rne hnr bnnrct i Forbindelse lI1ed
en moderne SkydC'hane. Huset pr I(>l
~11P.'ngcligt, Vindurr og nore 1'1' Illaaet
Ind, 0R" Indholdt't l)('Staar af Bord!' og
Bænke lamt pn Iillo Kakkelovn. Mf'n_
~eakf'r pr dpI' inlr'"ll af, laa hf'r kan
an Ikke tal(l 0111 Bollamanrc!'L , dpUe
OA' de øvnge SkYdeanleg rinde.
URten nok til fifl hf'll Vilia mpn nll

, :UIJ
I

,

II'fer det bele ben tU inren' Nrtte.

Over 100 af del
partis Kandida
YiI Valgene den 19, Januar
flie og demo

,

1. o n Il () II (nm. 0 1'1' 1'1' hl'l hl inLl1!llw! :\rl:ddl'h'I.~{'r, MI lli gllill" ud 11/1;1.
il! Ikt O]lpo:.::.iliUllt'lIt' po!...,kl' Don,J,,Ila ri I s J( (lnt! iii II l!' I' hl i \' I' I' ,~k J"Jl'Innh 'I
IIUrll'r- uC'1l \"al~k'l!I1J1I1J.!'!I('" 111'1' 1:;l1.1r
rUI'url f",· d\' ahuiluli'lil:l' \'al.t!" i Pnll'll
dt'lI 19 .';111\1;1]. ,· .. I..Ja'l't'd" t'1l 'rab1IlllnrJ f,JI' rJH hrill~kt' l'd\'l1l"i~."l\lllli_
...,tl'rium i (JiL;ll' lian \"III' hh'n'l op_
ftl t"l1 1'1'1 lil al kOll1nwnll'I'.. 1'11 al Ollne!Plmrti!'L.., Lt'fJ",",
k <II a j l' Z ,. k
I \\·al'."'7.lIl\l1,~ ofl:i"I'1 r,: .. kl"·I·inl: 'lUl
- a! 0\'1'1' IUO Kundirllt!l'r nl'!.'1 plll~~., HorHl!'rHlrli \III' 1111'\1'1 arr".~I('1"i't
Indlil nu. ~knnt .11' llujllJ.:liJ,t., Tal fflr
.\nl'stuliOill'tlW i J'ol"1I ikiw (Il'
k~'rllll, "1' rll'I·. "rkhl,rt~I., Tnl mBlld.,u
:'III,.~.', in~wlI 1;1'11111.1 lil Itl dragt> llikoIItJJ';q k.'! ErklM>I'IIIR i T\ i\ I. Slor_
~1/'rIBnnipn hnr fall!'1 at vhlp, al d r
Indtil Rpg} ndplst'n af Dl'C'1'moor pr
hI(.".( lukk,'1 :H al d~1 )101 kp Bond ....
1131'!r ... "'lIilllpl', ug fll lJ ror II r d"f
... 11111('1' Oppo IllIlnrll (>f hl
t h lin
"pi iii al undl'r krh F.', klfprin
I
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Stemningsfuld Underhold_
ning i Dragsbæk-Lejren.

•

g

Generalprøven paa den litauiske
Underholdning i Morgen i Thisted
til Fordel for .. Red Barnet" var en

smuk, stemn ingsfu ld Opvisning,
der lover godt for Forestillingen.
Et Kor af Flygtninge sang en
Del litauiske Folkesange og dansede nogle Folkedanse, iførte deres

smukke Nationaldragter, og nkkompa.gnel'et af det litauiske Strengeinstrument, "Kanclas"en.
Synge kan de, og det lød virkelig
smukt og betagende.

Th-

ar
e

Til ens store Overraskelse fik
man agsaa et Par danske Sange,

r

som Flygtningene med stor Nøjag-

•

-

•

I

tighed havde indøvet, saaledes at
de kunde dem udenad. Det var
"Der er et yndigt Land" og "Frihedssangen ". Sangene blev ledet af
Frk. Anele K i r v a i t Yt e, som er
Skuespillerinde ved Ensemblet i
Vilna filharmoniske Selskab.
Underholdningen sluttede med et
Par Films. BI. a. vistes en Tonefilm
fra "Red Barnets" Hjælpearbejde i
Holland. Man saa Glimt fra de
hærgede og oversvømmede Egne og
Byer, og fulgte til sidst en Flok
hollandske Børn paa deres Tur til
Danmark, hvor de kom under forsynrlig Behandling.
Det man her faar at se og h.øre,
eJ
absolut en Tur til Dragsbæk
værd. Matineen i Morgen begynder
KJ 16,30. Salen er opvarmet.
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Oll/evelse i

med en
og Oul\l
,'øble

1m

Litbeøeroes Porudflla, bør
•• mle ef slort publikum.
bvor

kun III

.1

"I.

I helt

I

Benf
ii •• el en, .1 Ifeh.r g .. et ,metl
Bt Aau Ophold I øl!
Vlen'e ,y.ke Koneenlr.llofJ.leJre
har .. bnel h.nø øjn. for en Sid.
tJI TI/vlere/'en, .om kun de tærre·
, kender. H.n ved, hvad' Nød
derfor "Rde h.n ,Ir.t, J"
Barne''", AfdeHng I Tbl ·
btJd
11In' A.. /.lanee IH
bl. nOl Børnene
.om
r LeJreo er
r
Iro P orbundJfæl.
bYRge
hl( oas" Jet B.rn
Drue o;" ro;;'a" .f Sull Qi Kulde,
oa
Ve lg.renheddore.lllllogen I Lej.
Be boern e. ren I Morien Blterm ldd.c Kr.
I 15,30 bar ... lr de. den .Ivorllge
Baggrund, .1 de IIIh.ul.ke Plygl
og om nlnge fø ler ,Ii' forpligtet III ,'yde
pd" Vaod, deres Huridlteknlng, men Penge
de Ingen .r, oe .aI
Pugl .
d" •ynger ae .plller dl. Ad.tllllge
TUlInd Kr. er .lIerede ved Ild·
" " PoreølllHnger Indkomme! Ul

samme gode Pormul.
Alle. v.r der OenenJpreve
den Io Timer Jaoie Pore,lIl·
og Tilskuerne oplevede en
I

Atlen . Bo Ulle Pige ,
gur i dan.k Skole, oplæste
Dansk eo Prolog .Jeg bar
eo HIle lorIvivlet Pyr·, og deropirudie ca . 30
Mend OK Kwloder under

at Skuelplllerinde Anele
der med udpre,et
Steohed har ul1nlgl
Sang. 0ll Mu.lkoumreoe .
er muntre VI.er
Sange
hele Korv~rlr:tr.
er Ilgeledea gOdl 'fIrlerende,
Oll eerUa yodefuld er en S.lIet

0'

.r

Sera.

Bllletprl.eroe over bele Slten

er 2, 4 Ol 8 Kr. efter Stb., Ol
hvl. VeJrer Ikke bliv., IIHor '
i Morlen, vII m.nge
finde Vej III
er a1vellodl ud.
Tealeru, vil Vlefe op"lrmef

til Pore'fllJlneen.

" .... Konto....'r.... :
Mlrle Andrei Oleroll, Vaat.

Arbejdsløse
i' Thisted Amt.
SlIal"o.e. er rer a1vo,lIr.
A'bo/dll.lbed.. I Tbllred A..,
nu IO'lDonllJ. nll.1 Ilt Kul.
IClet IDln tr oppe
nini Pli ..... 1l00~' ar en su..

A,bo/dllDutll/led": '"r lUer.

Kr.

ø

rI

e
~

Wilh H elsl rups Vinforretoinl/'. Thisted.
v. S. W. Vøhtz.

J 7.

ost

Chancen er herI

Idets

VI antagel SYERSKER og ELEVER til Amættelsc strek.

lige

Nasr vor nye Afdeling er færdie:monterøt, antsli(ellg 15.
Februar eller 1. Maria, antages desuden Elever 0R Syersker
til Tiltræde1st! l. Pebruar og l. Marts. . Henv.,: Pabrlken.
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Forlang vore Byggryn
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hos Deres Handlende
De er friske og godt

Grød af Byggryn er sund og nærende M.d

.

A/S THISTED DAMPMØLLE
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Oplælling en
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Da Tyskerne fik Strøm ~'

..

til Hundborg.

d,

Del førle til eD Raløs8jl
mellem Hølspæodlo KSværkerne.

h.

I forUIITet 1920 blev d~r mellem Thy Højspændingsværk, B~d.
sleJ, Oll No rd lhy Srrømlonymng
oprerltt en Overen.k~m81 IInl':
Selsllabernts Ledningsnet, og del
blev rasb.l, hvilke Diatrlkter hver'

ær i Dan- a' Selllkaberne skulde lorøyne med O

ro' Sim P- SIl øm. I Januar 1942 ~rlO ... ed~ Ty - M
.Ied IlImIl tillige er
røeo m ed
Izen komle ved- et

skemt 8"'821 en Ho}spændwi:"
ledning Ir. Vildlilund Iii Hun dborg.
Drillabulyrer A Je n.e n, Bedsled,
alviste dem,
og KøbelmetIer
Pnn /zen, Th isl~d, anførte, øl Led-

M
gll
A

ly
Strøm- niollen ikk e al tekniske GfUnde O.
vilde vol de Van.kelighed er, men va1
Prebenl dene Anlæg vilde Illride mod
isning al Overenøkomslen mellem Værkerne ) F
nc Feal- i Sedlled og Thi,ted. Ty,kerne
Her lalle svarede al d el skulde de nok
son 111 ~I. ordne, ' og de kunde ikke i e!l ry.
oukelltg Krillalilualion Isge Hensyn III I VOI
laadsnne SmsIling. Den Ilye L~d. Til
ning med Trsnlformatonh,tl on
blev bY~Ret, oø Bedlted værket
HUllru I krævede derefter i Henh old til
Overenllkom81en nedsat en Voldøil!. Nordthy Strømforsyning, der
hævdede, at Ledningen kun under
•
f"Igende T\'sng var ble,,'en anlagt,
.
Ikke gas med iii Voldgift. Bed·
jser sig, liledværll.el lod SBd. Dan,k 111Reniør·
,illredte forening udnævne en Voldgill,J8r leg · mand lor Nordthy Strømforsyning,
~r. Ikalog VoldRiflsrelten afsagde Kendelse
firings- om, at Nordlhy Strømforsyning
illrhom akulde betale en Konvenlionalbøde
ellia- al 3000 Kr. pi Ul Sagens Omko.lmIanler ninger. Nordlhy Strømforayning
øg del bestred Lovligheden al denne
........ V"ldgift8lwt, og dereller anlagde
,'"
• Bedstedværket Sag. Nu har Ve.llfe
Landøret afsagt Dom, 0i det
'eo der i dennes Præmi8ler bl. a., at
~er ved Trakernes Indgriben kom
lerp.rti tIl al foreligge forhold, som ikke
vaf lorudaet ved Overenskomøtenll
Indgaaell e. Voldj;liflsbealemmelllen
It KI kunde derlor Ikke linde Anvendelse, og alene BI denne Grund
kunde Nordlhy Strømforayning
roOO"" Ikke være bunden ved VoJdgifla~rl\llt.) kendel~en og frtlandlea. Thy Hoj
I ) 2111. ~pændlllg.værk ak al betale 600 Kr .
Maaned • Sagøomkottninger.
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Start LJroJo,smede J Tbisted.
Stiten, Ligninglldireklorat
tilrtllelaat cm Række Møder
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Tysker nes Hærgen
la ngs Vestkysten.

rl'o:
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.\ dl

N I1tm'fr edn bl grifol'en lu gelts
Aarsskrift udscnclt.

mn
bIp

Danmarks Naturfredningsforenings
Aarsskrift foreligger nu. Henet er
som sædvanlig forsynet med el Væld
af pragtfulde Billeder fra Danmarks
nuturskonne og frcdede Omraader, og
ocr er lldskilligt Stof af lokal Inter-

frH

.slu

Li

esse,
Saaledes
fremhæver
Naturfrednl1lgsforeningens
Tilsynsførende
i
Thlsted Amt, Overklitfoged Axel
Rasmussen, søhoit, bl. a. Plantagl!n
"Christinnsgave" ved Thisted, der
rummer meget smukke gamle Bøge 0g
andre Træer og er det. eneste Sted i
Amtet, hval' der findes over 100 Aar
gamle veludviklede og bevnrede Træ-

I

B
•

n'

MI
kol

do<

Ol'

kor
El helt -

og sørgeligt - Kapitel
fol' sig selv er Tyskernes Ødelæggelser af danske Naturværdier bl a. deres Hærg"o ved den jydske Vestkyst,
herunder Thykysten med Vangsaa,
Klitmøller, Hanstholm og - Bulbjerg,

Fredningen af de 65 Tdr, Land ved
Bulbjerg, der skete den 11 Juni, er
ikke omtalt. men det nævnes i He~,
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n
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st

tet, del' bringer et Par Bllleder fra
I
det lyske Fæstningsbyggeri i Klit- ••
møller og Hanstholm, at Rensningen
af de nævnte Omraader vil blive cn
stor og kostbar Statsopgave.
Desværre skæmmes Heflets smukke
Hclhedsindtryk af en Fejl, der burde
I
have været undgaaet. Den store Fred- !
ning ae Oldtidslandskabet omkring I
Bakkearealel ved Skibsted Fjord
mellem Ydby og Boddum, der ble\gennemført den 3, November, er l'et
udførligt omtalt, men man har placeret Boddum-Ydby i H jorrin g Am!".
Da -det sker hele to Gange, Cl' man
lige ved at tvivle paa, at det skyldes 1
en Fejltagelse,
j eH g.
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~'uJdt lIus til 'elgørenheds.
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HeJ

i den litauiske "]ygt

Gaar (
600
Me;n h'sktl' havde trous det biDende
_OlLe \
f JncLl dp ud, og . ere ~
dem 1Uaat~ endog SLaa op. De 'ærte
kom :kke u Je
'riden, bv: ,kl'?t il kede
"et forstYl"l"end~ paa Indledningen.
Fru .\mtmandinde E g d o r f bØd
Velkonuneu og redf.."gjorUe i k'Jrtc
Træk for "Red Barnet·!:jo -\ - bejde. 'Qt:l"
foregaar ;".torc Be:.'pi;".llmget i ?olen
:: :

".:}æK

eJ'

h '01' mel"t: end 60U, 100 Bom har mistet begge deres }t'o-rældre under Kr!-

gen, Fur .,.Red Barnet·· beg)'''1ldtc "-in
Yirksomhed i BudapC};t, var Bomedpdehgheden ·1.) pet. nu er den n~e
naa 15 Ilet., men det er stadig for me",' t Ved al tegne ~t !;'adderskab paa
ao Kr, kan maj) givQ et s.ultende Barn
U'.g j"" ::o.1aalt i d ''lad i 3- 4 :\Iaaneder Fl-u }<~gcdorf tagt:r Hl~i Glæde
,od Uidra
store ....OlU ~maa.
Sche Matinet:-l1 indledte::> meJ en
Pl'olog, • emsagt })aa Dansk af en lille
/tau &k Pige Ilh..-d UCi.' sUlu~ke :\a"l,n
nillet a. Et overordentlig Qygtigl kom·
)U\eret Mand '- ')g h.. indekor :sang li: JoU ske H~ lUnel'. v.! Var lIIt'get stem·llg~.fulUt, og :nan maa forhavses (,l\el".
dl r
~t "-W.\ f{)rhold;",vJ~ :iI1e Samt!.
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}[ nn .".ker kan f1l1deo> saa

Salfgt) nt 1"

on.-'t:ilillg" Dc

1;0
fra

den ft"oske Zone
0110''''8 Mode

Som Tidton gaar,
og
cre
'\n al

oict mere
, tyske ygt-

~vindC1'

" nge
'J: , .
agl
d..
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paa Lazarettet i l )ragsbæk. N aal.~ l
kommer a" med K:mt n;",ntct '1 den
franske Zone, Vll Taljet være nede paa
godt 700
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Det var noget med høje Bensving over
Træstokke. En glimrende Morgengymnastil<\
Derefter vistes "Red Bal'net"s Film
om de hollandske Børn, saa sang og
dallsede Litauerne igen, og som Af•
slutning paa Eftermiddagen blev vist
et Uddrag af en Farvefilm, som BenIlt
Rom havde optaget fol' Røde Kors, og
som viste Thisted Samaritterne i Arbejde. Der var sket en alvorlig Ulykke,
og det blev understreget, at man vilde
faa en hurtig Udrykning at se. Derfor
virJcede ' det en Smule distraherende,
da pludselig Kranvognen og Ambulancen paa Lærr.~det begyndte at køre
baglæns! Litatierne blev kraftigt tiljublet for deres glimrende Indsats, og
sbm Ekstranumre gav de et Par Sange
og en Børneballet.
Ved Annonceringen af de fOl'sRelligo
Numre modvir.kede en ungdolTunelig
Translatrice, on lille litauisk Pige,
næppe mere end 10 Anr g!.
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Nytaarsregninger fra
Krigsforsikringen.

ur

G,
bl,
.,1.
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Opkrævning af det første Bidrag
om kort Tid,
Bl,
I Lobel af kort Tid begynder 13,'onu11l
forsikl'ingss('lskaberne: at opkrt(>\'e
m
K r igsforsi kri ngshidragene. Skaderne
Ul
er for hele Landel opgjort til ca, 200
s
Mil!. I Kobenbam modt. de "okelle
Husejere en Giroblankl,t, hvorpaa
D
Indbetalingen Skel" til Bl'andforsikA
ringsselskal)ci, der j denne ForbindeJse fungJln:?l' som en Slags Rodeli,
konlo!' fol' KrigsforsikringsforhundcL
A
For tiC' københavnske Bcho(.'lsesI'jl'l1d
domm<' hli"er Krig;':.fol'sikJ'ingsbidragel 9 pro mill{' af Brandfol'sikl'ingso
summen dtln 9. ::\faj 1945. medens
KohstædE>rJl(, ~kal :-;yal'E' 14.25 pro ,
milit·. Landbrug."'gruppeeD kun 1 pro
ruiIJP. de bymæ::;sige Bl.'hyggehel' i,J
I
og ]ndu~tl'ig'l"uppen 13.z:> pru mille. I '
Opk]'a.'\"njll~pn ford(:'le;-; paa If" Haler,
hYOl'af den sid~te forfaldel' til Betaling om to Aa I',
C dht-otalingl·n af Eu,;tatllingetlle ()l'
f
i fuld Gang, idet Kl"ig~for~ikringsfor
bundene har optaget pt ~lort Finansieringslaan ho~ HoY(:,dhankernC', Af
HeDf-yn til Rente-bt:>. . part::];,;Pll pr de
;.;torstl. Er~tatl1iDgF-he]r1b. bl. a. til
t
BurmehteJ' & ":ain. Sokkerfabl'i'kl'rl
ne og andre ~kadeJ'alnl(> ~tore Erl1T('fYsYirksomht>der. udlx>talt fOJ''3L
!lIan rpg-nt>)' med. at der vil gaa "t
.-\al~ Tid. indt>n de sids1e Skad1'! kan
dække"
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Særret i Vestervig.
Særretten i Ve"terrig behanrller
}Iandag den 20. ds. Sagen mod Tømrermester Jens K r i s t.i a n s e n,
Hurup.

En Sag med Højspænding.

h

F

Da Tyskerne forlangt e a t fa a en
Ledning fra VIlds und til
Hundborg.

I

Tyskerne fol'lang[o i 1942 al fan
en Ifujspændmg",ledmng anlagt fra
Vihlsund on'r Sundby Iii J-lundbol'g
og henvendtC' sig til Thy lIojspæufJing...vallk, (IC')' dog ikke kundo an-

E

C
g

3
2

•

I

JJegge Leclnillgnn, fordi den ikke
kunde passes ind l Ledningsneltet.
Trs"kcrne henvcndto sig derefter til
XOIdlhr Stromfors!-ni.ng og fik del
S\'ar af KahC'lmcslcl' Fl'anlzf'll, al
lif~r ikke "ar teklllske Yan;:;kelighcrler
[Ol' NOl'dlhr Sll'omfol'syning mod at
anlæggo Ledningen og en Tran::;(or-

malm'station, men Hundborg hOl'lo
nnder Thr Hnj ...,pændillgsræl'ks OmI nade, l Fulgt· O\'crcnskumstcn El r
l H:W kunde man df'rfol' ikke COl'pslaa
.. \ 1'l1('JlIpl og !(>\"f're Strom, Her! II
I-Inll'rdl' '1\:okl'l'IH'. al Ledllll1gf'1l
.'ikuldt· an iæggC's Del nye .\ nla-g lJley
tlPtrftrJ' lu'agt i OI"tt'll, ml~11 nu klag<'<!" 'fin' Hllj"J1æm1ing,~\',,'rk og
klll'rl'de nl'lbal eJ) Voldglfl, dl'r bctill'lIllc, at Thy l[oj"pa'ndings,'u.'rk
t-kl11dc havo lT nlvdel(ln af F IlI,tjal1f'"tron "NI ,C;ll'omsalg III Tp;klll'lle l
lInnclhnl'g, ngo nI '\111"11111\· :"ill'rnnfl,r,
tl}Uiog "knid,' LNal1' ('u kOI\\f'uholl I

,

Bod paa 3000 Kl'. i Følge Overens- I
,
komsien,
NOl'dlhy Strømforsyning vilde ikke
reltG sig eftm' Kendelsen, og Th y
Hojsptendiugsyærk anlagdG derefter I
Sag, Landsretten hal' n n afsagt Dom,
11 \'Ol'GIter N orclt11Y Strømforsyning
hley frifundet og Thy Højspændingsværk dømt til at hetale Sagens Omkostninger paa 600 Kr" da der ,eel
Tyskernes Indgrihen kom lil at foreligge Forhold, som ikke val' forudset,
dengang Overenskomsten hlev indgaaet.

i

FlygtBinge-Matioeen blev
e n stor Succes.
Der indkom knap 1600 Kr. til
" Red Barnet ".

Det va r en god Ide, "Red Ba r, net "s Loka lkomite fik, da man arr a ngerede Fl ygtnin gemalin een i
Dragsbæklej r en i Gna T. Trods det
kolde, blæsende Vejr lmvde godt
500 Mennesker f un det Vej til Lejren, hvor en opva rmet Theater sal
stod parat t il at tage mod Gæsterne, som i de ko mmende to Timer
morede sig stor artet. De Iit haui~ke
Flygtninge, hvoraf en Del ophol der
sig paa Højsko len i Helsingør og
var kommet hjem i sam me Anl edning, var vældig oplagte, og der co
Præstationer hilstes med sto rt Bi·1 fa ld.
lait indkom der 1577 Kr ., en
kærkommen Hjælp ti l den Fadderskabsindsamling, der for T idln fin. der Sted paa disse Egne.
Den Far vefilm, Bom vistes i Ganr
Eftermiddags, er el li ll e Udsnit nf
en slor Helaftena-Propagandafilm,
8c..m Rode Kors om kort Tid udsender. Det paugæ ldende Afsnit nf
Kolonnen her i ThIsted havde mUIl
Jaunt i denne specie ll e AnledninK
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Alle Regninger
lil Sydlhy HJemmevæm bede. til·

Jan. ,ene
Illiv
H. C. Toft.
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H.idbl"8 K,o •
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Tilbud.

den

Opn af Tyskerne oplørte Bygning
mær· paa Fibl<er Prost Peersen8 Ejendom I
Hamborg ved Hanstholm er til Salg, o~
Tilbud øns!<es enten paB Bygningen
n
alene eller til Afhændelse t Porbindelse
ula. med Jorden. I sidstnævnte Tilfælde

sen:
eller
det
men
Den
lil
'ere
vor
al
aa
, de

efter nærmere Altale.
By~ningen ligger ved Badestrand.
I Bygningen, (fer udvendi~ masler
12X29 m og er oplørt af røde MUrbten,
forefindes Mødessi, 4 store Værelser,
II mindre Værelser, Køkken. Bryggers
og Spisekammer.
Eventuell kan og.aa afhændes en
paa en Nabogrund af Tyskerne oDførl
Garagebygning (udvendig Maal9X23 m).
Tilbudene, Jer ikke er bindende for
fis. de .fhændende Myndighede'. bedes indna givet til Indenrigsministeriets Vurdeor. ringskommission, Adr. Amtskontoret I
a I Thisted, i n d e n d e n 2 O. J a n u • r
1947.
...

I

ku88·
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Søndag 19. Jan.
Kl. IB afholdes paa
Hotel .Phøni1"

En Særrelssag udsat.
Sagen mod A,'kilcklo-l'ne MaL"lin
.~nclui"scn, Thisted, og l'alle Haus(,n,
der skuldo behandles ycd Særreiten i
Thisted Fredag den lO, Januar, or
eftcl' Anmodning fra Forsvareren udsat til 3, FcbL"ual'.
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Iden Bryllupledr.: Hotellet, Bolderslev, SønHao derjylland.
~roe

al
en

AI Indlneriog af Id

len. til SpindeeentrIlIen i Røde Kors·
lao Lejren i Dragsbæk er 810ppet ind ·
3kS. til videre.
II
skal af·

,'odl
am-

-----------

Ledig
Biograttea terbevi Iling.
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Den af Tysl\el'l1e opførte Bygning paa Fisker lhost Pedersens
Ejendom i Hamborg ved Hanstholm el' til Salg, og Tilbud ønskes enten paa Bygningen alene
en~r til p.fhændelse i ForbIndelse l
med Jorden, i sidstnævnte Tilfælde efter nærmere Aftale,
I
Bygningen ligger ved Badestrand.
I
I Bygningen, der udvendig maalat, 12 X 29 Meter og er opført
uf røde Mursten, forefindes Mødesal, 4 store Værelser, 2 mindre
Værelser, Bryggers, Køkken og
Spisekammer.
Eventuelt kan ogsaa afhændes
en paa en Nabogl'uud af Tysl,er11e opført Garagebygning (udvendigt ManI 9 X 23 Metat') .
Tilbudene, der ikke el' bindende for de afhændende Myndigheder, bedes indgivet til Indenrigsministeriets V urdel'ingskommission, Adr. Amtskontoret i Thisted, inden den 20. Januar 1947.

I
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Fagforeningen. Husmandsforeningen.

AI Indlever

af Uld

til Spindeeentralen i Røde KorsLejren i Dragsbæk er stoppet indtil videre .
•

-

"F R E M" al holder Nyt·
aar~b81

-§:

Lørdag den 11. ..

Januar Kl . 20 paB Hotel G
.Aalborg". Medlemskort 1
s kai foreYises.

Et Minde fra Tyskertiden. Noonrørene paa Thisted Kirketaarn
ska~

væk,

Tyskerne opsatte j sin Tid rød~
Neonlys paa Vandværket, ElektricI-

tetsværkets og Bryghusets Skorstene
samt paa Kirken i Thisted som Landings]ys for deres Flyvemaskmer i
Dragsbæk. En 'rhisted-Borger bekla-

gede sig 1 Formiddag Ul os over. at
dE;tte Mmde Ira TyskertIden har faaet Lov at blive siddende paa Kirkens
Spir.

Vi har spurgt Menighedsraadets
Form., Pastor N y e g a a r d, om det ~r
Tanken at lade disso Rør blive SIddende,
- Nel, det er det absolut ikke, lyder Svaret, r sln Tid, da det var paa
Tale at belyse Kirken igen, blev der
ogssa talt om at fjerne Rørene, men
det blev ikke Ul noget dengang, og siden har vi ikke talt om Sagen l Menighedsraadet, men ved Lejlighed
skal vi nok se at faa dem pillet ned.
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Delle- begyndl at ankomme III Thl!led.

Sommerbolel ved Simons
Bakker?

"'t; .... V'-,

I

atli

bliv~
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aR en

i

Allen
Den slore, 1101le Ollicerame .. t', 'laet ml
.om Ty.kerne lod optere i mea el og der
,1alur,kclllne Omawel!lcr ved Pjor- 'I,ion II
den j TIl.ted, blev .,dlle Sommer Dtllagt
Adaan!!
lnvl'ndl som Vandle. ht'rbelg.
Nu er d!:'f rale om,
BYIlO1n' VII bliv
s.;en sk .. l ~ælUt!l lil Thisted Kom- III Mid,
mU"Il', ng hVIl denne Handtllllar binl. ·0.

l'

Orden, r-f det Tanken ,I udleje
BYEllln2"O lil S/Ul! lom Sommer- O.dsf.
,e~I,\UrHllt 02 eventuel! .Nedhole''',
El,kel
~Ialt;n Indsnusl doJ(' 50,000 Kr. fr0S1tU
1M Huset, og 8' Iv om del har
D<n
kelld Idnlo!l mac Jl ophne. Iø. Marlr v
J

er Pr i~en dOIl .tor i Belllulnini dede
al,

il

krCC\'t

Hus!'! er al Træ Oll vil lom I'W
meRtn Vedligeholdelse, IlIII me

D'ludtn

,flel Panhvil fanen Million
og andre
f en Illæd·

,..n Ikke
padre Ile
af Dllg"
lUa lænKe
Stenøkler
I PI Tein

_n frem·
It•• VandIUf r I
om del
I Hoved·

In

I

Ikal

Grunden

købes Itrup.
Om dH bhver nOKet ud .1 SaRen, Del Aa
.. tllar endnu I dl'l uvi!!s'.
d' dre
0,1 Ty.hrne rejlle, flod Olli- Siger
c' r-mesn'n med en Snel me~el av triO,
1101 rnonlerede V;crelser loruden PorrelIl
fUlIII og andre aode oa over- aen Ir
daadi6!1 m"blerede Louler, 0i del Hjem
var hge lil It laWe I SruR som en ml
Holel, Men desva!ue , .. Hu,et lid.te
lidt anderledes ud, eller al Ena- h.lII m
lenderne havde boel der en Tid. .1 Tid~
Da Vir hver ene.te brugelig Ting Søn,
'jernel Oll lelv HundvIIkene f'.llrlJ
brRkkel ned.

HUlel er ellenllijl og .. a laf
!ltort III Vandrerne, og der kln Kirke
nok til dem lindes en Inden plITom
tende Bygning.
Mand'
b M..
Konti"
Ty. for fZ Kr.
Lild
En T.I,K,·OYll1l1ul, drr undtr
Gymollllilen i Allt. pu Ø.lrC' Ulde
Skole hndll 'Iyl øH T_J fr. Ii" l Konlill

0.1
I 0i Dick Omkl.dninlllJurnllll~I, 1'1 i D •• 12
Døde
l I __
nik .N••, Kr.lllliacre, idet ro Tyv h.r Itl
.,1

... ,
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Beatyrelaen.

AI

nering ir Uld

lil Spindecenlralen i Røde Kors·
3604 Lejren i Dragsbæk er sloppel ind ·
2594 lil videre.
•
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de aarn/e

-
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gen i Thy
er
af Tyskernes
er.
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Det skrider st..'erkt fremad med Retablering af Skaderne. og for
Lejeafl[iCter og Skader paa fast Ejendom Cl' El'statningerne udbetalt i O\"l~T Halvdelen af TilfældEne. mens Krigsforsikringen
endnu ikke ('r begyndt Udbetalingerne for Skader paa .Jord.

barakker paa
at disse er
Ejerne sas
ligger, og
den skete
pan er
vejen,
Thisted og
Kronborgvej

Flere og flere af de synlige om Erstatningernes Storrelse,
~Iinder. T.r:-;kernc efterlod sig Her i Amt.et er Erstalningslwmh.er i Landsdelen. forsvinder, og ~issionens Formand Dyrlæge
Sideløbende herned Afgorelsen I loft. Dragsbæk, og for land·
I
af, hvilken Erstatning. de sk~1 brugsmæssige Spørgsmaal har
ha"e, IlYis Jord, Bygninger m. ". hidtil Skyldraadsformand SodTyskerne beslaglagde til de store borg Eriksen, Totll'up, vær.t
Befæ"tningsanlæg og Lil Anbrin- :11edlem, men el' nu udnævnt til
gelse af deres mjJjtære Styrker.
Medlem af Ankenævnet for hele
lil
g
. Der er af Indenrigsministeriet "Landet, og ~ans Efterfolger i
I~
I hvert Amt nedsat en Ersta~- AmtskorrumsslOnen er endnu Ikrungskommission. der skal fOl- I ke udnævnt. For de bygning"handle med de paagældende Eje- ' mæssige Sager er Vurderingsfore re og derefter gore Indstilling mand, Murermester Viggo An============== , dersen, Thisted, Medlem, bistaaet
, af Ritmester Ejlskov Jensen, der
e
Kløv os{ Handelsmand Anton Lyn·
varetog de danske Interesser i
ge, Hundstrup, til Rigmor Elisa- alle Indkvartering.sager under
beth Mikkelsen, Klov, paa Mtr, Nr.
Krigen.
32 k. Kløv By, Hundstrup Sogn,

I

-

I

I

•
•

o
•

Købesum 15,750 Kl'., ikke Rærskill
vurderet.
Thisl(!d Hyraad hl F~ntrepnmol'

Chr. Jepsen af Torp, paa Mtr. NI".
67 a, ThiAted Købstads Markjorder,
Købesum 8122 Kr., i.s,v.
Enkefru

Ane Kathrine Jensen,
FadderBbøl, til Arbejdsmand Ange

Sørensen Yde, Førby, paa Mtr. N,',
4 k, Fadderobøl Hovedgaard, Hundborg Sogn, KøbeBum 4000 Kr., VurderlngMum 3200 Kr.
8klfteud.krlft aom Adkomal for
Arvingerne i n"d.boel efter Tøm
rer len o Tolldahl, KJelolrup, paB
Mtr Nr. 5 b, KJelatrup By, Hlllera
le. Sorn

Kommissionens

Arbejde.

tre Tilfælde
paaregnes at blive
og som det
urimeligt at ofre
paa at g-ure bl
igen."

Hetten til at faa
ejendomme igen.
,.H vordnn med de
SkødeklausulejendQmme,
blev helt afstaaet, men
hagekobsret 'lu
"For dem skal MinlBtertet
og fremmest træffe
om, hvorvidt de skal
ler om Staten vil
militære Anlæg eller
fentligt Brug, idet der i
ikke er Tilbagekøbaret.
gere Ejere havd.e
aar Frist til at
vilde købe dem
nisteriet
Staten
Ejendom,

Kommissionens Sekretær er
Kontorchef S k a a l u m, Thisted, og i en Samtale om KommissionensArbejde fortæller denne:
"Komrni88ionen
al, af
alle ErstatninrsBarer fra T,:
skertiden : Fastsættelae af Leje,
Skade pas
det eller

de

fut Ej ndom
_.....-.,;,
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konl tlrt'llC( S k IL li I II 111,
.t'li og i en $lunt alt' nm KlJm " c '.
, ArlI1'J"{k furlll'JlI!1' rh'lI'
nU!lSlOnen
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honlln i~icmt'f\ wgl~r IIIK
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f,r:;wfning-!'>.'l llgt'r fra T,Ysker tiden : FIIlIt.&cuel se lir J..cJt',
Skade JUUl Hygning t • r • forsvun-

det eller bcskJldigl'l Losorc, Skudt> pan fasl Ejendom og p lUl
J ord, Betali ng for de BcnzlIlwnk T yskerne ICJ(!dc, OSV, I(omm~:SSionen forhlllld ler med de Pl\~
b....eldcnde og g ive.' SM Indstil-

ling om Erslntnlngens Storrelse.
Pan &'J.mme Ma.we giver den f or-

ovrigt ogsM lndsUJling om E rstatningen for de Arealer. som
efter Kapitulationen hur været
beslaglagt til Flygtningelejre, ) ~
terneripger, Indkvartermg af Ml~
nehold osv. _ Flygtningene er V1
jo nu ved at være fri for, der er
kun tilbage LeJ ren pall Kronens
Hede, Lazarettet l Tilsted og
Lejren for allierede Flygtninge
pan Thisted Kommunes Grund i
Dragsbæk."
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, [<; r er
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Herefter foreWg
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h'.-Ir TYJ:,i-t "'Il
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tipn tidlig/-' pIJ,llIJCK)'lIdtl. Anlø:g af en 1.. LmlC
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pris tilhyrll' lJ den sall h
de.
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V"l hnn il<l<{. ave
' Ol!\. lIiK (1m ynd. Jord, d!'!r tg. '
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uf F inUIlsmilllst,.erw
~kuldf! p:-øro'3 dyrk~r. IJI{ df-rr~r
bhver en
l"dr l{ r ' lJpnasu.df'l! Tilladelse 1.11 •
rtudbudt til Salg, og d/m . I I ,. l
E je r hnf' da stadig Re~ Ul tit f tUl E;j.tw Arl*jd~t . ·
den t il den højeste I'n8, dpr bhFik r.oo Kr. (or al ov~rta~t: en
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Et hal vt Hundrede " Gr..cj,;tørv •
arealer" tilpla ntes .
"Hvad med GræsWTVssrealer-

,
.
ne. De Arealer. hvor Græsw:vene
bl~~

gravet af og brugt t il at
dække tyske Anlæg med, beha nd·
es som Skødeklausulejendomme,
og i et halvt Hundrede Tilf ælde
har :Ministeriet resolvere.t, at d.e
skal overdrages til Landbrugsministeriet, der videregive: dem ti!
Klitvæsenet til Tilplantmng, og l
SaR Tilfælde bliver der ikke TaJ~
om Tilbagelevering eller Forkøbsret."

g"

., .

at dække Bea
Bunkers. d e r har koAt-t
) !I1iU, Kr,
meden& dt"
Er de store Cem~ntbun}.HS
jkke~ i nogle Tilfælde solgt til Opsparing,
dard og bhAJ'l
Ej e rne af Grundene 1"
.,1 A~ger har Kommunen keht le Befolkni n
P
E:fl sa,adan Bunkers. f or at brug
_ det kost.e
de n til Branddam . Den ligger saa
l Stedet f
lavt i Forhold til Grundvandet, at
D dbnlZ'
I2
den kan anvendes til Branddam."
.. Di sse BLlnkcrs har kostet om- mmdsY,.e der
kring 1 M ilI , Kr.. hvad gav $8a zvere Lev
krævet h ø-J
Kommunen 1"'
.,Ikke ret meget. De er ikke i denen. hv:.s
s lor P ris. J eg har h ørt fortæDe
fra Oddesund Syd altsaa i de det e:ul
Ringkøbing Amt - at en af de
store Bunkers der, som 1aa nær
Det er
ved en Bygning og daarligt kun- manglende
de spræ nges bort. blev tilbudt øvrige V·....
E jeren af Grunden og Bygningen.
Han kunde :faa Bunkeren. som tet vore
har kostet en !Fru!. Kr. foræret. Kaar vort.
Det endte med. at han fik 500 Kr. betaler
for at overtage Bunkeren. Og saa
om
gjorde Staten endda en god Forretning frem for at skulde fjerne muligt.

en = '

Erstatningerne for Jord stadig
ikke udbetalt.
I mange Tilfælde Overenskomst
Kan Erstatningskommissionen
'
med Ejeren om Udførelse af
ikke afgøre de nundre
Sager
Retableringsarbejderoe.
selv?"
Under Besættelsen kunde den
"Hvordan ydes Erstatningerafgøre Sager under 2000Kr., ~en
ne '! "
nu kan Kommissionen kun afglVe
"De Skadet·, der er sket pau Indstilling til lndenrigsministeM
Jord, erstattes efter dcn saakald- nets Udvalg for Indkvarterings- den."
• te Tankgravlov, der sorterer un- sager. '
, der Arbejds- og Socialministe- Det er gennem dette Udvalg, at
riet og administreres af dette. alle Erstatninger for Leje, Ska.der paa fast Ejendom osv. ordLoven gaar ud paR, at Ejerne nes, og langt over Halvdelen af
kan faa Skaderne retablerede, og disse Sager er afviklet og PengeGrænsekampen fortsætter.
hvor Ejeren ikke selv kan gøre ne betalt.
Det sonderjydske Venslteblad
Derimod horer Afviklingen af "Hejmdal" skriver med Qrerdet, sker det ved offentlig For·
Skaderne for Jord under Krigsanstaltning.
forsikringen for Landbrugsjord, skriften "Den tyske Klokke" bl.
I
Hvor ArbeJdet skal udfores af og her er Erstatningerne - mig andet:
, det offentlige, sker det gennem bekendt _ ikke i noget Tilfælde
"Den tyske Klokke er blevet
M
BeskæftigelsescentraIen, og den blevet udbetalt".
mindre dunkel De gamle Toner
ne har til at forestaa Arbejdet
begynder atter frejdigt at klinge.
for hele Nordjylland Ingeniør
Sager for Ankenæ\-""Det.
Steen Christensen, der igen har
"De nævnede et Ankenævn. Det kunde for saB \idt godt "\'2J'e
en lokal Medhjælper i hvert Hvordan med Indankning af 8&- de samme Hænder, der har Greb
Amt_ For Thisted Amt er det ger herfra for dette."
om Knebelen nu. ,"i ha\M
de ventet
A is ,.
"Det er yderst faa Sager, der
lU veJlDspektør Biering-Sørenherfra er indanket. Og Resulta· at. hore andre Toner; men har de
sen, som laver Projekter for Ar- tet? Ja, jeg kan sige det saadan, lydt, var det 1-un i den første Tid
bejderne, og naal' Projektet er at Ankenævnet i hvert Fald ikke efter Sammenbrudet, og da søs
godkendt sørger for Arbejdernes i noget Tilfælde har forhøjet de sprødt og fint. nt de ha.stict
Udforeise ved private EntreprCM af K?m.mi~~ionen indstillede Er- maatte briste.
norer.
slatnmger.
Aaret, der nu er begyndt, ri
Der knn jo nogle Steder, f.Eks.
De grundmurede Bygninger.
vise, om Kun-en for UdvikliqeB
p~ Ilede. og Khtarcnler være
..Hvordan med de Tilfælde, h\'or med Hensyn til
Tvivl om, i hvilket Omfang Skn- Tyskern~ har opført grundmure.. Ro og Fred" \il f o ' - l dea
deme bor retubleres, o delt
de Bygmnger pas Jorden?"
drørter
Erst.l\t·
k g . .e
..Ogsna de tilbydes først Eje- Retning 1946 ganske ~ har
nmgs ommlssto- ren af Jorden, og er han ikke Ko- angh'et. eller om 8",he Knefter
r :en, og hvor RetalJlcring er be- bero udbydes de til Salg. idet man
griber til og n"iqar
""
luttet, drofter den san hvorvidt da hnr Ret til at ekspropriere SM
, R:tableringen skal fo:etages af meget Jord, som er nod.\'endig for indenfor det 1;J'8ke Mindretal
M ind paa saadanne BMler. at de to
,,-. EJcren selv eller af Staten
at u~nytte dem. Men ogsaa i del
it. i I
I ct meget stort Antal 'T'lf
te Tit'fl"'Blde ~ar Ejeren Forkøbs- Nationaliteter 1F t , mides i Sam~: de er de t
I æ}· ret 1
ygnmgerne til det hoje- arbejde Ol'
l ErkenEjeren r ruffet Aftale om, at Bte ~ud, der afgives. FinansminiM
d
overlnger Arealerne som stenet vil alt4d gi\'e Jordens Ejer d.lse af, at GneDaekampen forte er, mod at de faar et nærmere ~esked herom, inden der sælges sat vil bes"'; Ol' at dens 11 ..1
f~tsllt Beløb betnll af K '
tti andre. Der er jo en Del 8aa
~,teds. vil were ufonmderlillt,
Sikringen for Skaden PM ~,gs!or. danl~ ret kostbare Ejendomme
ugger der ikke naJe! HincbiDI'
Det sker o
.
. .or en.
es paa B~"en8 Grunde i for NRo III' Fred", lll8ll .... )(q)iafælde hvo raah1 adSkillige Til- T~~>æk og ved Faarloftvej i
,
r er ar staaet Træ- bo s . ' Jl8:I' Guasebjerg i Hund- hed, iqa af PaJtome bor _
rg, l Helhgso, Vorupor, IIjarde- UleDletl-
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Tømr.rm. Laur. B all e J e n .. ",
fred..
Mora, der under
BesæUel •• n arbejdede lor Tyskerne
i Thy vedfonkeUigl Byggearbejde,
idømlel i Dag ved Thisled Særr.t
30 Da,es fængsel
Hana Por.
Ijenoal., 34,000 Kr., konfiskeff det.

p..

Bsket, Ydby Jartloreoiog
'Iand,
holdt Lørdag Generallonlmline.
Javn, Gdr. Chr. Moraing BlIag d. B.ret.
ha! ning, og Elektricitelsværhbe.Ivre :.-_

,

120 Huse istandsat
i Hansted.
Nu mangler man kun lidt
udvendigt Arbejde.
,
Haandvæ~ker1l,e,

del' arbejder paa
at istandsæite de ødelagte HWle i
Han.sted, el' ved at være færdige med
det indvendige .1rbeide, oplyser Arkitekt J. F o g e d, Thisted. Det udv.mligo Arbejde er gaael i Staa paa
Grund a.f Frosten, saa. man har opgivet at faa Husene fær'dige i denne
Maanec1, hvad roan eJlers havde ment
kund e lade s ig gøre. Nu vil del ikke
hlive før iil Foraaret.
Haandværkerne har repareret ialt

J20 Hl1~r, som praldisk laget alle nu
Ol' helmede. Al'hejdssl)"l'ken hal' væl'e[ paa ca. 20, lllen honimoll lhbejI dets Slulning "il AnlaIlt'l dale olllluu
I yclrrligPI'o.

I

Hul paa Beredskabslageret i Thisted.

Thisled Kommune ha,' i Dag fri
, gh el !JO Tons Tun lil 11\"[')' ImJlotlur
"i' Bel·cdskabslugN'ol. DIt'. I\l i k k c l·
I S () n ucllaler i den Anledning, ut [mpOl'tørot'l1o an(agl,lig dermed hul' nok
lil en Ugl" FOI·brug. Vi BPI' sladig
optimislisk pua Sltualionen, mIla ler
I Dirpk[,ll'en, og hnuhl'r, dp!, sn~rI
komlTlf'I' CjIldl~f'~
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!-le,ull,I, ,t b-n er pre..
•
IO Aar
8t1ltllel.cn
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h.lle
I
.1 p.IY.lldtne. I.br)'deren
Thor. ...i,leHr 8runll ulllfO jl'd•
Ir. Hotten.
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dtr II;i,~;
j, ,I f.rm,a
.MI.lntr. I Hunde.ted, p.ttl!'Iltri
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i S,ItebO'Jl h,r i AVI.ig ren, men h.n har
oycllor mil Udv •• 1 et yi.1 Dr
I
Ku" .. ,d bc'tlltde der- Dtr~
1 dlH
om en frllode med ArnI- udi,
mind H rlchcnd, der havde Pl\'- Ol
Ilgl Kugllrd al .hlle 20 VOlt n- .lIt
m;l..nd 'il Ty,kerk.,lcl. Kuaurd I bliv
I
dr.l'r,j~. I\1I.elen .1
og Anllmand.::n bleV rklle
I Alld~I'IVll\ul'a·ell(1 i
.kulde man kunne
D
med h"jl ket
I
r aamme Sall?
bOl(
"'II k' Mti.! 24 ~I
Kh'mel1er,
\ edl~lIel. ,I nye
~II
,d.n"
I '."1" Air ,kuldt "rIt
An'
en
kom i
lu~hl III drn"e K ... el.
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Hal! kræves dømt til at betale 6 Mill. !(r.
til Statskassen.

Ogsaa Tiltale mod hans Kompagnon og tre
nærmeste Medarbeidere.
Slllbat!\'\.)ka(PIl fOl' .51\'l'ligc Anlig-

gl'lHkl', El'ik.T c II s l' 11, AlllhtJl'g, hUl
uu whtd>t:Jllel Allkh~gt'skl'lrtl:l i I:;n,(!It
mOll Enlteplt'llol P ]r o J !'l<rislt'n!;;l'n, Itlllll]l. }\nklageokl'lfll..>1 fyhlt,t 150 Sicler og omfatlcl'
lH\3 FOl'hulll, dCI'8 f :;01 TIJfl\!ldc af

,

s lC

D('dragl'ri O!! Falsk.
"",}l' tO 0\ lige TIHlt'ldl' omfatl(>!' Tilhlle eflN' t-'Il'uffclonlilhcgels Pa.r. 13
Ilg l;") Unj u Kl'lsLcn~('1I l'l" lillaH "nel'
nu . 13 fol' Forsa!! pao. at foddll.dl'C
dlll18k ~fyn(lighE'd i nl gtlnllC'mfm'l' ell
FrihNl5strnf, d<'1" Y(lr o,'crgaad ham.
Dl'l II1'('J OI' sig om, a~ han undr!' B<>Sl.l'ltl'\sen idorntes HefteR! rar for al
hnw udfnrt ulovlig l'\orsl'1 og fol'~_ugtc nl Ia<l den ly ~ko Besu.'Ul'lfics-

m~gt

hl al gilU iml for, al han Rkuld.>
IlllagC'~ fOl' Slr"f l.lilJl Ul' IIltalt C(tlll'

S I a g e I s e. Søndag (RB). Den
30 . aarige Vulkanisør Svend Aage
Carlsen, København, kørte i
Gaar Eftermiddag paa Motorcykle
mod en LysnHIst i Vollerup. Der
var ingen Øjenvidner tli Ulykken,
men torbiplS'3erende fandt Cllrlsen
H~gend~ død med knust Hoved
ved Siden af den stærk.t molester~de Moto' cykle.

Amerikanske Kul
i næste Uge.
Knl"ldbo til
11lllllll11l'k ,,[to\'r Sil ejkl'll li f;lejlNIC
~it\~t I J)ecl'lllb('l'. TlLl'l'll dl antagl'ii~
"Rre 11''1,.... _\. Uage og vi kall i !Up"l!!
tg{! \'('nl<'s dl' n}l' FO\''',·nillg'l'l". h\'i.'i
fll11el'ikallSKl'

dl>l' ikkt' kommer rul' lllllng"(' h\'lin-

•

beidere

Ma n~\.'.

lant"·

~,I

hur I!fI:
!lthkl"i
Hut:l 11 t

sum IH'
~ll'n

fllndt, .

DalaI!{

sem, KOmPlIgnoll, en HlIlgl:!niOl' K.
W, E r I k s O n, del' tiltales dip]'
SII'tlf(e!m'slillmg<,ls Pal'. 10. Endelig
Cl' der rejst Tilla.\C' mod 11'0 Ml"da]'be-Jdcre, Kontorchef .l o h a n s t' n ,
Arkitekl r.(a~nll 'i ], Il n cl og Bogholder Ejnar KaI! .J e n S (' n, dels fol'
Falsk, dols fOl' urigtIg Bogføring.

mod en Lysmas1.

~ kp! i!! hede r ,

•

]l1~'lIdl'"
t!!'b fif.
ll1!' l 1.,

Pal". Hl foi' utUbol'ligt SIl.n1a1'1]{'jdu
mod lJcslI.!lIe\l:ic!>wSgtl'll og derl\dover
"flC'r BOl'g!,!I'hg SII'ufft'lo\' for Fali:;k,
Dedl'ng{H I og urIgtig Bogføring
Tiltalen mod Civilingeniør K. Eriksen
og Medarbejderne.
Stalsadvoklllcn oplys('l' i Dag o\'or
for O~, at .\Dklo.gl'hkl'ihl't df>~ud(!n
omfatle!' Tiltale mod HOJe Krision-

dræbt

lJC' fOl'slo

1111-, •

Omsat 30 Mill. Kr. ved
Værnl3wagtsarbejder.
Statsndvoknlt'-!l OpJYSCl', n.l 1I0JO
Kri s lenspn OlllS,LH(\ fol' co.. 30 Mil\.
Kr. i. VærrH'maglstll'bddc\' IUcd ('n
Fortjencste paa, t\ Mil\. Kr" der krroYOS konfiskeret til l<~orrlcJ for Stn.lsk.assen. DC'\' er Ikkc n(ldlagt Paastalld
OlU cn l'iI1it'g~bodc, irlot der lkke l
Doel find('s ::\frdlcl' til al betale en
saadan. Nal1]' Huje Krl!llenSClls FOI'tJeneste blcv sna. slor, skyldes dol de
mange hh,;ko UdgIftshilag, d(\]' ])l(w
skudt. i\lll i Regll :-lkn!Jo.rnc, H Cl'\'od
opnll!lmlo hn n, Ilt li'orljeIlc-<:ten pau
Pa.l1il 'eL bl (IV lllmdrl'. cmi dcn ,'nI' i
Vll'kehghcMn, og hall slap I foralt'
Omgang fOl' de store Tllbng!'b!'tali nger, !'IOUl andre Enll'c})rcool'hl'maeL'
maallc ind ll11oe]'.
politimester Herting skal repræsentere Anklagemyndigheden.
Slntsorhokal on oplyser, al han ikke
seh' mOdl'l' i Srlgon, )l\l'n al PolitllUl'slcl U L' l' t i n g, Hnn1ll, :::knl \'1'PI'R'scnLcl'c AnklllgcJllyncliglwdon. Sagl'll
~kul hohfllldlc~ \"c[l H~\ll'll i
\'l',sten"ig, Og del "il anlag-ehg \'al'!'
ru 11 DaA:c at genuOlllgslI (11' UlflLl!:e
Forhold. Del v{'nln,., at O'·Cl"hL'Ij.'nt
p a Il u m fra Hig;;\l('\lili{'l.~ lh'j~(-'nftl('
Jing', d{'r kendl']' {h'll ('norUl<' Hag 1
aJle Enkr\lhN\t'l', skal Jm,laa Hl'llt'lI
\1Iult',. Hoh: lillI I i ugen,
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Tøn rer dømt fol'
Væl°uemageri.
r Ik

30 Dages Fængsel og skal betale 34,764 Kr til Statskassen.
S({>lrptteJl I Thisled med IJomrrH'I'
:J o II a " s P Il som R~tsformatl(( hf'-

handlerip

J~ol'tTliddag Pli

Sag mod
'fdlnrel'ln,
La (11', nafle .1 e n s e II,
FJ'edsd, det val' tIlIalt fol' tltiJbørligl
.9amaJbejde nwtl Tyskel'1le, idet ban
J TJdoH Juli Il"'::! lil .lilli IM4 udfUIII. ElItJ'P!JI'pllrH'nI'l1Pjf!P [OT' 'tysker
111', Ila" val'
'lid i 1<nmflllgld ITIPlI
j

p"

T(1lJ!l'PI' .JOlr/lIf

Icr,

Kjæl',

Il" "MØrti' .Jordarhejdt'l' og slille,
il" Jlarnkkl'f' (J)1 saml ojlRntll' Pip;-

IlaadsSIJfPIi'ingi'I', BEllle .11'II,qt'l1 havde
ii/ri I I'TI Oms/pilling pn/L ~111J,OOO Kl',
og ('O N"l!"forlj"!I"slp lIaa ili.7f;:J
K,' V"t! fJomme" irlomlrs han !iD
j)Hgp~ VII'rrg,qpf NI'flofo!'tjl'llpsll>l1 hlpv
korrl!. kl'!'I'1 lil Alnlsknssoll

30 Dages Hæfte for Værnemager·
virksomhed.

F(

Efter nogen Tids Pause traad- fr
te Særretten i Thisted igen i For- . v;
middags i Funktion med Dommer
Johansen som Retsfonnand. Sagen var rejst mod Tøm:rennester
1
Laurids Balle Jensen, Fredsø paa A
}lars. Han havde fra Juli 1943 til

Juli 1944 udført forskelligt Arbejde for Tyskerne i Thy med en
Fortjeneste paa 34,000 Kr. Den
tiltalte fo rklarede, at hau i Nykøbing havde t ruffet Tømrer J()han Fr. Kjær fra Thisted, med
hvem han indgik et Kompagniskab, der varede til December
samme Aar. hvorefter BaHe J enfortsatte paa egen Hlumd til
1944.
Ved Dommen idømtes han 30
Fængsel og Fortjenesten
PM de 34.000 Kr. blev kontisk<,ret.
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Tyskerne.
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Til

Elwporl'or.

Til Formand genvalgtes

hele fire Timer, for Dirigenten,
c Vognmand Nyby, Vestervig, kung
de slutte. Det var en til Tider
I
meget bevæget Genernlforsamj. Jing.

mand Kaagaard. Til

nyvalgtes Oskar Lynge, Østerild,
og Chr, Plougman, HvidbierJr, i
Stedet for Børge Christiansen,
Ileltborg, og Chr, Søe Lynge,

,
,

Sydthy

Thisted Amts Vognmandsfor·
var der i 19·1G kort f>771 :r,,,,1
cning h ~JiU i Ganr Gcncndfol"rer, der havde indbragt.
SlImllllg pllll Holel "Phonix" i
Thisted. Del' vnr modt ,tO ,Me nn~ Kl'. eller 5 Kr. 80 Øre i
skeJ', eller over Halvdelen nf For- • snit. Til Hurup Slagicri \-ur
eningens Medlemmer. Som clJtid, : 267 Kreaturer for 1732 1\:1'.
nMr Vognmændene modes fol' nt I G Kr. 48 Øre i Gennemsnit.
drofte fælles Anliggender, var
VaJge:ne.
del' meget at drone, og der gik

J{rHik af Benzin. og Vogn·

I

tildelingen.
Fonnanden, Vognmand}{ n 8gaard, llordum, oplyste i sin
Beretning, at man nu var oppe
pan 77 Medlemmer, idet der var
blevet tilmeldt 12 nye. Vi havde
ikke under Krigen tænkt os, sagde Formanden, at Stillingen to
AnI' efter Kngens Afslutning Vtu·
den, at Vognmændene skulde have Sager fol' Sort Bors Handel
med Gummi hængende over Hov~et. Han kritiserede i den For~lDdelse
Bcnzinlildelingen til,
. ognmæ~dene, som han fandt :
.•llt for hlJe, og kunde slet ikke
forstan de Valu"wl d'ISpo~HtJoner
"
der
v,' ,
fl,n~
k lan til Grund de"Co',
"
~i~den Tildeling, vi burde hlwe.
nemes Vogne bliver favon_
~~r~t: medens VI, der korer den
• sldlge Kørsel, Som Bcrolknin_
gen dækkes nf o
bliver fOl1hYj'delt liS er ~ll\de for,
'.
. nmtJdlg krit'
t

Ol

I

_

Amtoft. Jens Chr. Jensen. Hordum, genvalgtes som ReYisor.
Som Delegerede til Modet i Aalborg valgtes Jens Hansen,
ring, Ernst Fuglsang,
borg, Peler Thomsen, Hillerslevf
og Hjalmar Christensen
vig.
'
Adgangen til at deltage i
til Thisted Andel<;S]agteri.

Man drøftede dernæst
af Svin til Thisted
slagteri, efter at detle pa.1. en
ncralforsamling har besluttet
betale for Afhentningen af Griseue hos Leverandorerne.
F ormanden oplyst"
Fo~'
' <,
....nmgen Ilavde truffC't
Overenskomst med
Den var ikke san god
m
kunde ouske det, idet' nS,.On
SI.
t
la, n det kun Var
Medlemmer, der korte med
nene . M<u,
..... var gnuet med til.
~I Mand, der havde kørt
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nes er Som 'kk
vm under Krigen, men som
II bgerc havd h '
I . e
var Medlemmer af
d
c art Vogn.
k d
, eng Vognmmndcn'
,me· t •• ~~ e fortsætte, men man
fan saa mnng
e Ikke kunde ....". at ran Forholdet rettolt
de. Det ser Ude't'~om mnn onskE'- næste Aar. Bestyrelsen vilde
forhnndlern h " al AUlomobil_ Sporge Generalfo
'/ La,tvogne til
e IIeller. \','I Sll>lgc hvorvidt enhver rsarnJlnae
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FornUU1,k ll • \ Jgnrnaml
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K • • rd, 111,(1,11101, uplyste i &iD
Ikretrllllll'. at nuUl n u var oppe

71 Medlt·nlnl l•r • IdeL der \'ar
b!C\"l't tIlmeldt l:! nye. Vi hM'de
pa3

ikke unde T J":'rigcn tænkt O~. IlIlgde FomlRndl'n, aL Stillingt," lo
An' erIH Krigen. Af, lu ln;ug vnr
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ltd

til
do'
, ;1
I'!n-

den. al \' ...mændene skulde hnve Suger for Sort Bors Handel
med Gummi hængende over Uovedet. Han kritIserede i den Forbinde1se Benzintildelingen til
Vognmændene, som haD fandt
alt for hUe, og kunde slet ikke
forstaa de Valuuuhspos.itioner,
der laa til Grund derfor. Vi fanr

0'

l1y vaJ lA:'a
orl ( hr_

N)·hy . \eawnl • • kun

I)l'Ikar

Stedet for

I

..

Lyn. ···
n. I,,·r

10m ( te\' . , 1
dn-•
Suiik DeMpnde til Mod, t '
bo,.. v~ Jen. Hall" n.
riOI'. E .....t F ugl san &
borg, Peter Thom -n,

I

og Iljalmar Ch rist.en~ n .

Ad_gen Ul nI delta.' i
til T histed And, ..... I.glcri.
Alan drøftede dem!!'!;l
af Svin til Th isted
slagteri. efter aL detLe paa en
. neraltorsamling har beSlutt.et
en
i betale f or Afhen tnJng af
De hos Leverandørerne.
F o r m 8 n d c n oplyste.

Foren ingen havde t ruffet
st
Ikke den Tildelmg, vi burde ha\'(>. O\'erenskom
med
Firmaernes Vogne bliver f:l\'ori- Den va r ikke sall god, som
seret, medens \i, der korer den kunde onske det, idet man
alsidige Korsel, som Befolknin- saa,. a t det kun var
gen dækkes af og er glade for, Med lemmer, der korte med
bliver forlVr.delt. Samtidig kriti- nene. )fan var gaaet m ed til.,
ærede han Fordelingen af de nye 3--4 Mand, der ha vde kørt
Vogne, der blev delt ud t il Fir- Svin under Krigen. men BOlD
maer og Mennesker som ikke var
Medlemmer
af
kunde
fortsætte,
men men
•
tidligere havde haft Vogne. me- bede at fu Forholdet
dens v ognmændene ikke kunde næste Aar. Bestyreløen. vild.
faa san mange, som man øns ke- spo r~ GeneralfOrølmJiDpn
de. Det ser ud til, al Automobilhvorvidt enhver, der
forhandlerne hellere vil sælge som Vognmand,
Lastvogne til alle andre end netpaobegynd'l x.r.Jen med
op til Vognmændene. Jeg haaber,
e ller vedkomme."". ' Hd.
at det snart man blive saadan, at
en vis ,,Karantenetld-•
\-"1 kan blive lige saa godt køren-

I
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J

?e som de andre. Ellers bliver det
Ikke nemt at klare de Krav om
Færdselssikkerhed, som Loven
stiller os.
Videre kom Formanden • •
Bereth .
.
l SlD
IDr ind
paa Dannel' eD
af
' Vognmændenes eget Fonikrings-.
selskab, som knnde blive Danmarks største, hvis all V
mænd tilaI
e ogu..
uttede si&,. Stiftelsen

I

var først sket efter maD
storeVanskeligheder ikk ~ og
fra andre
. . ' 1 e mindst
Side.

Forsikringøse1skabers

I med
Der var
h

vad der

•

Overenskomat

ArbejdømøndJd'Ol'bIUld"

betacI h.'.

• ..
men 'Pmtidia ha~ere IAmnfn....

!"
ude for' at deres
pal- K.nel
"'~e ved envar blevet sat
vad et Dlktat
ru SIde.
fra

- Om dette Spug s l!llal
terede man i over en
flere holdt PIa. at ..
meldte Bic iDd, .!mIde
Rettigheder, medeDa de
holdt P2', at der skolde
Kal'enbmetid paa eet
blev OJPee ved en
vedIqet med 24
den' 6 stemfe jmnd
undlod
Der

(.rtn der. P

h \ 'OI"l,(t C' r

Kr

f at.JuUlld e

.

,.Ia om

.tyre'" ~
oidder
manp kendte Folk f
linpr, o. oi .. dl...
befordret mepi. tyØ
Havde de l&I't Nej, var ...
lært dertil. meD du er J.....
.,;t' .... i2r . .
vel rejst Tiltale mod JWidD ....
loreI'Ø e • •• for. VI Vognmænd f Nord""
jylland indtager en
jrJrif'~ !"TOIFørt l (J'lI. Sid .. 2).
adet. vi har været med . . - . .
.tly......
allesammen. Jlvor IIc"t .....
luJllfoll
(Jo·ort:\.llt fr. S,d<! ;e).
nd
t.'T
det,
at
en
Vognm·
bal' urt.
man. som [lIn!lilaact, skuJde indmeldes i Dllnsk A~Jdsgi\erfor for de, der arbejdede {ar ~
m~ =
feUWLe
end
KhuilndeD,
JhnU
ening. et .syn ,mnkt, han fik
)fedhoJd i. Der ,'ar Enighoo om h~dleren eller ,ndre, ØID bar
al f;totle et Forslag om. at der aoJgt Varer til dem. Hur men
"Vllt
rakal ,ælge s CD Dele~'ret for h,'er ser pØ' de Domme. der er
panbegyndl 25 ~Icdlemmer frem- over Henry NieIIeD, Hø' up. .,.
for h\er paabegyndt 50 ~fedlem- Jens HSD!llPD. SJtIJ"I'iQ." Ul 9i.
h
at
der
ikke
er
andre
FOIJ6
oin,·
mer.
Som Repnesentanu-r tll de For- folk • der btiver d9lJlt pep 'P""•
handhngt>r. der skal fmde Sted. lraade. Vl vOjplJllE'Dd ml' md.
\'aJ,nes FonnandcD samt Vogn- op til Domsfomand1lnjuzt· Vi
VIJ bavl" meget at laue deøf. For
mand Petersen, Hundborg,
•• 1!UI Jens Hansens Vedkommet·te er
•
:'Om .... Dommene over Vogn- Sagen den, at det var unndpee
ligt for ham at komme til at •
mænd, der kørte for re for Tyskerne. OK ben har wire

'f.n."
flons-
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iu. , ,ur.
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Tyskerne.

Man kom dernæst ind paa
et Sporgsmaal. hvor BøJgeme
gik ret højt, nemlil' SpeJlsmap
Jet om Vognmændenes K.lisel i
n"ettel'Esbden og de Domme.
åer er faldet over Vognmænd her
P'"Eguen.
Vopmand Jens Vesterg. a rd, Sr dJfed, DEVDede et
Eksempel paa, at en Husmand
her pa' Epen havde {"et 663
Kr. for mopl af et Belob "".

udvidet sin ForrebJlDg. B'p bar
kørt Grus for Krogh i IOjm
ge før. Tyskerne !rom her til ,."
det. At Krogh Ul dier
!

Det bn bUw Ul

meab""'k.

5400 Kr. for ""ul for ~
ne. Han havde tapet en Bede pe'
1000 Kr, hvad der
den
Mand.
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)9 VOKll1'. !-illa klin man da ikke
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kore fOf Tyskerne. J LovelI Id.lIlt

t-

der mlct som helst om. at Vogn·

,...

mændene skru bchlUldlcs pall

~n
jTc
prt
_
-

tr

fr
r

rn

ar

"gt
I:l

~i,

·s,
ne

de

Vi

or

er
e-

..

<e

-

~n

særskilt M1Uldc.
Peter M i k k c l s e n, Klitmøller: Vi er jkkc j den samme Band
tLllesam men . DE'r var jo ikke nndeL Arbejde. Hvordan kan man

da nu strn!fc en Vognmand, der
har arbejdet for tari!mæssig Betahng og ikke har arbejdet di·
Tckte for Tyskerne. Blive r ('n
V01,rnmand idøml Straf, skal vi
nedlægge vort Arbejde indtil
han bliver sluppet fri igc~.
_Jens Vestergaard~ ! cn
Tid, hvor hele Verden lider Nød
skru enkelte selvfølgelig ikke tje~
ne st~re Formuer paa andres Bekostning. llan gentog, at de, der
havde kørt for Tyskerne, havde
betalt deres slore Skatter. J eg
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Ogsaa hans Kompagnion, Ingeniør Etiksen, tiltales. - Anklageskriftet er en indbundet Bog paa 159 Sider, og Sagens Behandling vil strække sig over 14 Dage.

En Gang i Løbet af dette Aar
vil den største Særetssag paa
disse Egne blive behandlet. Det
er den lille Retssal i Vestervig,
der vil blive Skuepladsen herfor,
og det er Sagen mod Entreprenør
Høje-Kristensen, Hurup, og hans
Kompagnan, CivilingeniGr Eriksen, der skal behandles. Det er
Dommer Johansen i Thisted, der
skal fungere som Retsformand,
og Politimester Herting, Hurup,
skal repræsentere AnkIagemyndigheden.
t Statsadvokat Erik Jensen har
nu afsluttet Anklageskriftet, der

I

1

er en indbudet Bog paa ikke mindre end 159 Sider, hvad der i sig
selv er fantastisk, idet et AnkIageskrift i andre lignen.de Sager
kun fylder 3 4 Sider. Sagen omfatter imidlertid ikke mindre end
400 Forhold og adskiller sig fra
øvrige Værnemagersager derverl,
at der ikke alene er Tale om Arbejde for Tyskerne, men at der i
en lang Række Tilfælde er konstateret Falsk ved Hjælp af falske Bilag.
Man regner med, at Sagens
Behandling vil strække sig over
14 Dage.
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'p'~rhold -vil

øjeblikkelig blive over·
e BladE'. givet til politiets Afgørelse.
!sfe!!, og
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H_vel Konlo8plBrrlng:
Menufaktulhdlr. Arne Smlth, Thisted,
fhv. SyaseUeder Lothar jePTleaen, Vognmand Helmer Christensen, Frøstrup,
fhv. Marinevægter fritz Hansen, Vogn·
mllnd j . Chr. Nielsen, Struer, fh. Bedidig vil sted.

ets-

Søder.
I

Elektrilddeler :

I

Anklagen mod Entreprenør
Høle Kristeoseo.

Ankla,!eskriftet i den 510re Vær ·
hvor nemagersag mod I!ntreprenør Høje
~ricitets- Kristensen, Hurup. er udlærdiget
IO Vlige al Stat8ll.dvollllt Erik Jenlen, Aal ·
og de l borg. Høje Kriøtensen, der under
erne er Beaætlelse:: gik helt over til Vær ·
de lore· nemsQtsarbejde, har udlørt Arbaj·
forvol dt der lor TYlierne lor 30 MiII. Kr.
:jendo m. med en Nettofortjeneste paa 6 Mill.
hltr hid · Høje K,i,tenlen er de.uden tiltalt
paa den len Bedral eri, idet han hu Io rdl Politi. lalske! en Række Bilag lor I t laa
,mmende li ere PeR ie hos Nation alba nken.
~t pu al Han kræves nu idømt Prihedulr al
erne for- og Por tjeneaten paa b MiII. Kr.
Men da konti'ker et. Anklllg u kriltet Iylde r
Tilfælde, ikke læne end 159 Sider oy orn ri d ind·
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400 Forhold.
lempelig,
Sagen skal behandle. ved Serbe.luttet, retten i Vest ervig Oll vil tbække
e vil blive lill over lien Dage. Høje Kri,tengertl,e.
aen har været .rreateret .iden
Cl.

Ikte alene Kapitulatiooen, ' Il han opholder m"
e Porhold, ,iII i Vuter"i" Arru!.
laa ,ælte.
Elperlmen_ MaOlt BUceuvordhrbeder
II en ....

.I(rokke hvor hin vllr Uvorn •• '"'' ... . 1J1d
Kri.ten- II o~ el. kværdlll: po.lmI , hvem ;;'-.i
t ,id en :anie Venner vII tykønalle til det Io'
ord!
pho ld er hllrll ji[. Avancement.
lor I!
Gad

Engelsk Flyver
i Fjerritslev.

r
mulle
Gange

ler I.s
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forl

all
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HSD bl ev skudt ned over
Vust i Sommereo 19"0.

So ~

c ' .. ct
Den 13 Augu. t 1940 forel og
rro.len . en f.iadrilli~ bc.lllllend i': al engel.te Oll kønadi,lIe flyvere ct
'.u en driali,t Anil reb plll Aalborg Plyve,ia al plad.. Angrebet 'øndl Sted i dee
e Pølek travle Middag.limer, d. mana
Irbejde Menne.kcr vir p.I Ollderne, og
den drt,møli.ke Lullkamp hlvd e
.aalede. manøe Øjenvidner. En
I skete Dej civile Dan.kere
..
blev luret III
Sprængstykker, o, Io dræbtes,
AI de anllribendt Mukiner blcv
Ire .kudl ncd llrøb, den I en i
Olien, Vandel vid Cemelltfabriken .Norr i AI- den·, en pau lavt Vand ved Øen
Oynie. Egholm og fin I Udkanten .1
lianen al Flyvep'ldlen. Andre alyrlede
~, men ned i Engene ved Ryaa . NOQ:le
F1, var flyvere redde de lie i Pald.llærm,
oe andre omkom

Om Ty.llernel Tlb blev
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nalurliQ:vll intel berettet. En Del udr
IYllke Jlgere talte eUer de bortir t .f. rJY\rende Angribere. Ved 12,30- aU.
Tiden 10reEil!: Jaelen over Ve.ter bjel
empe- HInherred, hvor del Iykiedel
IDeal-

Tyalerne .t •• yde Io Ma.kiner
farme. ned oyer Klithu.e ved BroVII. der
Sneen Besætningerne omkom. En tredie ryd
~Jrom· Mlllkine blev ,lærk belkud! Oll lølcl
netop multe gu ned pu Kr. P. Godik . lin
dltlel aen. Mlllrk lidi udenfor Vust By ka li
g pu læ! ved Thiated - -Aalbore Lande- KOI
~er er nJ. To Mand ombord vir haardt vi l
Irnild~ 8urede, men. en hedie ytr uskadt. vi dl
~lleSle
D~ saarede blev indligt paa
ligvia Fjernt,lev Sygehu., hvor uavel Til
hen i Lægerne 110m Peraonalet eav dem
ighed en omhYllgelig Pleje. En al dem
PI
bage John O Ile., hllvd · luet en R ,' Ho\!
,I de! skide .oe opholdt aie pIA S y~_
t nu hUllet lire Muneder, indlil y~lIn
~It~vkl overllyltel lil Hoapilaler i
daQ:1 Y' Bnd og aenere hjem
d
e lig.e ;nhderOen Udveksling over
e S,- 0un atea . har i dille Dage været
p Besøg I PjerrillJev lor It hnle
~aa ,lime !lam It Venner der løral
':11 ~~mBtc Læterne Edv. fed tr·
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Kllrl lIun lutr 'i lI"n, dl'r I,II~, r trilt
ult' I 11:0010. ;'lI,t1lnll' r I " RIII1I" r 0lø: ."
t ,tt r I r Hurup, ", 'Øl. bur l Aili
1>011. "i: rn l Jh'n!um.o« l'1\t1,'hlC ('r Io
Slfl,nl' I AIll"rl};". 1'11 Ilr dl In \IU' m,~!
In
Hu' "u hj,rn n·
.t lJj ctj!'(' ,n
I'lIml,' Mu,l. r lin I E(c, rllnr,'t, hvilk"l
\I&r III C",' Glæd,· (n" h'llr!P
Jltl ,,"link, :lj{C\'IN'llil! 1",,1 ,'lsdoJZ'
hArn \'il IIlkk, rt )II(I<ltn"... mnnJt{' L}'k·
Øl kll!nl!' r IJIUI. 1"1 ,I h., n.
E ngelsk Fl yver bes ov elr si n e Vennllr
i F'jor rltslov.
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\ 1I~t. h,lr \ 1'1'('1 J FJ,'rnl I.,,' for It
nrlll'j{,Il'" n.,,,o/ot Itn.~ fll'l't, Farnilil'l', ,l.'r
t.'J.: il! af h'llII \lIul! r hnlUI tr.' \fa,l·
lit'd. ' , lnnJrt' Ollholl\ 111I0 FJ"rlll~It'\'
'''r/ott'hll~. Mr. Oull'~ hn\' hilst IIUll
P.'r '111111('1
pllll
:-;Hl'c'hu"f'I,
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Endnu 150 F lygtninge
f or lader Thy.
Alle

\

t~IYK tnin ge n (!

er ivr ige en er

at ko mme af Sted.
Et Forlydende vilde vide, at samtlige Lærere og Elever i de Iy:;kc
Flygtningelejre havde sendt en Bon~kri\'clse
til FlygtnlngeodminlstraHanen for al fan Lov til nI blive l
D.. mmllk efter at Brc\'e hjemmefra
hn"de fot'tall dem om de elendige
Forhold I Tyskland
- Hor Dc hørt noget om dd i de
lyske Flygtningelejre her? spørger vi
Ritmesler Eilsko\' J (" n s e n, der leder Flrglningelejrcnc I Thy,
- Ikke Spor. lyder Svarel. Der er
tværtimod en ~vær K;unp fOf nt komme hjem. særhA bhll1dt de hjemløse
F:ygtningc, rom gerne ,,11 til de vestI)ske Besættclscsszoner. Dertil kan
de kun komme . hvis de hol' en eUer
and,m FamlHeCorbindelse dernede, o~
del bliver meget stærkt kontl'Ollerct
)"lan Gt'nnemgangs:I\ationcn i Kolding
Hvis de ikke har en FamilicforblndeJs.: bliver de sendt lilb8';C ciI LeJren,
En Flensborgkone i en FlygtnlngC'kll' I Danmark hor skrevet hjem1
lil f>in Mand i Flensbor/ot, at det Vlll'
forfærdeligt at \'ære i 1.cjrcl1 De rik
kun Grod, Heslcknd og Bisam-Rottet'
al "pi c, sagde hun,
DL:l passer I1llturllg\'j!; Ikke. Vi
hut' Ingl n KI:J~er ovt'r Maden, og
FI)gtning('ne four fuld ~a god tn
1:'orpkjnlng, som de knn tilkomme cfh·r dd Kaloril!l\ntnl, F I ~'J:tlliI1Jt('ad
mlnbetutioncn hal' fu~ls.lt, I det h.'le
ta5tcl ('r rkt mit Indltyk, al Livet gaar
Sin "t lUt:' Gnng i Ll'jnOl', CIf( om nogen
po~itl\' Utllfr"dshC'o l'r dl'r !;let i kk~
'l ah:, ::;cl\'um del' af oij til 1> .. n \" l.;fC
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B ræ kket Be net i d el ulnttll Føre.
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d,,1 t n" B. n. Il. II Til kil I. komm' hil'
I rdd.~ _\mhlll.kI\ll' r
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hr. Hjem s t.avns fol'e ning fOf Thy
og lI a n Herred j Kohcnhavn.
SidC'n ',ldst har dt'r \·ærct 2 SømIlwnkornsl('r, først JU!o'(I'sten drn 2!1.
Ilr-ehr, som ha\'de Rmlet 1211 Ild·
tIlftI r"
og bh", • n dl'jliK Fl'ftaft"n,
Fllr,~l
dnnS<'(!e mnn om Jul! ~1'11!'- t og
~ang Jul/.'snhn/.'r, 0lt' dl'r<'ftl:r talt/.' l'n"tor \"emer Hnn61'Il, Sø.u "ar dl·r forSk"lliK Undt'rholdnlng, u-g med Hornell/.', Karfe og Lup:kuRf', Po!<Cr til
BømrllC osv. IACr,'r Ag!i:"l.'mæs IIl'SIP
Ol) og Pastor Frl'deriksen !;Iuth'd<'
IJl~ ~. Januar "lIJt>Jnhg .Htl'n". UH
VOf ikkt> saa IlUllIl(C, og da der ikk,'
,"lir (ustlng!: I\OI{ct. Program. hl/.'\' man
rigtig rystl't. Mmmco. Et Pnr FIlFnrl'n~ spilll'd(' og snnl/: /.'t Par af dl"
res k\"lkke Sange, Frk. Gra\'(' ~iI'IE['n
og Olaf Nørgnard l:t'sLc jyd~ke Digtr,
Oll dl'r ble" Oglia& Tid til at h,'brt', for·
udt'1l nt. man fik Kaff('n , hvad d.-r jo
horer Inl'd, hVllr 'l'hyoo('f samles, Dir/.'ktllf Lysgllal'tl l'luttedl' og mmdedl'
om, at Fon'lIlngell!; Opgn\'e er nt lll5(('
sig III .Ic mallj::", dn kommer til dl'lI
store Ry_
Næste SamnH'nkomst bliw:'r GC'nl'rnl(orsamlingen d~n 13. Februar Thyboadre!'ser kan senclr~ li! Hr, Rorl'" Snl'cllsen, Kronborggndo 12, Kubenh, N
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To\' cjr et Pa l' Dage e ndnu;
Fro::.ten rr IlU "Illnl.'t om til TI', Ol:'
pIIa Meteorologi"k ln~tltut. uJtall'r
mlln i nag, al 1't'mprnlturln oyrr hele
l.llndl't liAAl'r 1--·3 Grnrll.'f o\"('t Fry;;....
Jlunktet. og nt den s:mdliynJig\"is ,·il
hohh' sig h(>r tI,,1 første Par nAgl' ntr
I r Ikke llogrt, Ul'f tyd('1' [lUR, ul 1,'roSIE'1\ ml'd det fl'r~h' skulde' ...·"nde til11!I)<I'. Man hlr t!(I1!" I Oj,·blikkl'l ikkt'
lhltalc sig for rd lanJ.!'.' reriOth'r ad
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Ildløs i Hurup.
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Endnu 150 Flyg tninge
f orlader Thy.
All o t"lygt ningen e er i n iae eItel'
ni komm e af Sted.
Et Forlydende vilde vide, al samtbge Ltcrcre og Eh~ve l' I de lyske
f'lygtning('lejre havde sendt en Bonskri\'elst'
til Flygtnlngcadminislralianen for al faa Lov tlI at blive I
D"nmark efter at Breve hjemmefra
hn\'dc fortalt dem om de elendige
Forhold I Tyskland
- Hnr Dc han noget om del I ne
tyske Flygtningelejre hel'? spørger vi
Rilme!'ter Ellsko\" J (' n 11 c n, der leder Flygtningelejrene i Thy,
- Ikke SPOl", lyder S\"o.rc\ Der er
tværtimod en !;vær Kamp lor nt kom_
me hjem, særlig blundt de hjemio.se
FIYRtnlnge, !!Om gerne vil III dl!" vestI>sltc Besæltc-lsess1.oner, Dertil kan
de kun komme, hvis de har en eller
[Inden Famllieforbmdl.'lse dl!rnc-de, og
det bli\"t.T meget stærkt kontrolleret.
1);)1\ Genncmgangs;Hallonen I Kolding
Hvis de ikke hllr CI\ Famllicforbindd~c bhver de sendt tiIboRe til l..eJren •
En Flensbol'gknne i en Flygtnin~l'lcjr I Danmark hnr skrcv('\ hjem
til ... in lI,l[lnd i Flensborj:!, at det vnl'
forfærdeligt nt være I 1.ejren Dc fIk
kun Grad, Hesteknd og Bisam-Rotter
[It sph<e, sagde hun,
- Det p,llOS(:l' IltlturllMvill ikk('. Vi
hal' lnR~'n Kla,[l:('I' over Maden. o,",
Fl) glnin~en(' laar [uld fItIa god en
ForpIlJnlng, som de kun tilkomme dt< r cl t l\aloricantnl, Fln~·tnill~l1d
mlnb;lralioncn hal' fusts..ll, I det h,lc
{agl:t Cl' riet mit J n d l l"~"k, al Livcl gnru"
Sin ~hlk Gang I Lcjnnc, Of.( om nOJ:~'1l
!'ll'<illv lItlUrcdshct! l'l" dl' l" sle t ikke
Tale, sch UIII dcr al oG til Itan "a:rc
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'Llcita,tion.
HerVed udbydes NedbrYdnin_gen af den cementerede Dæknin!'sgl'av ved Siden af Stenhug_
. gerIet, Kastet, Thisted, til Liei'g.
tation.
lOld . TegIllngel' og Beskrivelser udleveres fra Torsdag den 16. Jan.
QJis- 1947 paa Stadsingeniørens KoniON-! tø1-! l AdministratiOl!sbygningen,
/ -'a- I ThIsted, mod DepoSItum paa 10
lPis- I Kr., 'der tilbagebetales, naar Teg~ets ning",r og )3eskrivelser tilbageleæl' veres i uskadt Stand.
'("";rilbud'1Iukket Kgl/ovolut mrkt .
.
. l
~";.Ned'bl'ydning af Dækningsgrav
Nr. 3" ~kal være Staf~ingeniørens
Kontor i 'Hænde senest Onsdag
den 22. Januar 1947 KJ. 17, paa
'n
•
hvilket Tidspunkt de indkomne
'Tilbud ..vil
blive aabnet i Overvæ.
is'
,J
l'eTSe ' aT' de tilbudgii>ende, det'
m'a>ltft!!'indfinde sig.
i
Luftvæmscheten i Thisted .
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