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ki e
Proveskydnin~

\Cm Luftv::crnskanon.

En 10.5 cm Luft ..'ærnsJ...-n.non i
Hnnsted FOI'let. blev i sill 'I:id IIi
Smlrtillcriel$ Teknikere 'badomt
som en af de bcdsteKanon.e..r blandt.
Tyskernes EiterhtdenskBbcr, og
det bicvallerede densrong besluttet~ Ilt hanonen skulde Wnle l>tal\=
ende, for at man "00 etl Renere
Lejlighed kunde lOl'etnge Prøveskydning med den. !\I.au mente, til
en Proveskydning p.•'lR. det Sted.
hvor I{:moncn blc\! 0lJ..-..olllltll, og
hvor den elektriske Installation lil
Kanonen i Forvejen var jndlagt,
vilde gIve det bedste Billede ni
Luftværnskanonens Fordele.
Med en Stab paa 75 1\land er
O~logsk!lptl\jn
Knudsen J disse
Dage ved at forberede Plt0veskyd~
llingerne. del' skal rettes mod et
bevægeligt Maa!. DeL V81' J\.leninRen, aL der i Forg~ulrs skulde være kommet en svensk FlYl'emnskine til Thisted for nt fI~\'c med
Slæbemaalel, der er en Vindpose i
en lang Wire. PIIa Grund nf del
dlla.rlige Vejr blev Mnskincn hindret i al tage lil Thisted, .og man
har i Gaar fra Hansted foreløbig

l :tllnu lIeret
I

Onskl>l , om Fly...·emaSkinens Assistnnce, thl det har ,\';i&1.
sig, at cen elektriske In~Uation
ikke er helt i Orden. En Korrektor
W LuftværnsbllUcdet skal fn.l"st
repnreres, alt forst 'uam' den el' :i
Orden vil den svenske M.askine
blive hlkuldl. Del , ~I' :\lenin~. ,at
Prl)vesk:ydning~rne Sklll ,grnntmures inden Lørdag, idet denne Dato el' fR.slslI1. for THb:lgerejs.en.
Hv is Proveskydningel'ne tegner til
al Rive Stade ResllJt~ter. er deT
Mulighed for. at .Adnliral Wlld·
sten kommer pna Inspektion..
Naar der til Provesk.vdnin~e
sknl bruges en svensk lIfas1clne.
skyldes det. al vi i Danmark ikke I'
har en Fiyvemaskine ,melt den nøilven dige Konstruktion.
---.(ln.'

Venstre op
partiet i K.
Samlet] 0.000 Underskrifter til A
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I Skydningen i Hansted

I

maatte afblæses.

Ocr var flere Vanskeligheder,
bl. a. er Materiellet for gammelt.
l ~Ial'in(>1l ....,kulde fiOITl lU(~dd{~lt have I
haJI J1og,lp Skydeøvelsl'r i HaJl..'llc;d i .
disse Dage, mru fOl'skelligo V<Ll'\.rs.kei jighNl-r'r haJ' medført, at (1~1' ikkr> I s:
hlin~J' merC' ,Sk}'(\nin,g I Han~tl'<l i p
dennt' Omgang ud OWI' ('>11 ,sOlulf' i

I

I
I;

GacLl'

Eflel' hvad \'i i Dag hal' rruJl,t oplyst, hl)]' del' nPl'et fOl'skl'lIig(~ Van··
,skdJghrrJp!' al kæm.pe med, bl. a Pi"
1.llf.ll{lricllC'l fOl' gamrru'Jl, og (h'n slore
Øvelse (lJ' dNfoL' hlevel <-dhJa'!~l. l.[uligvis hhv~l' dej' lionen' l)l"nlagl en
I ny, mpn dr>l el' d(>l' ikke lI"uffpt ('J1"
dp!ig B( .. Iulnoing I)m.
Dpt \'ar jJeningen" at del' lil Øvel~t'n skulde komme en ''''\,l'flsk ..'\Ial'indlyvl'l". og da (ler dl" sj(L':IW Pa.l'
, Uag e jævnlig hal' kredset pt I h'choplan OVPI' 'I'hisletl, p], del ikkl' ,ga;l.
lH1l1erligl, at man hat antagt'l drnne
:Jla.skllH' fOl' S\'C'llsk. DpI el' den
imiclh'I'I!d ikki', Det dl'Pjr!' (..;ig om ~n
dall,~k .\larinefhn'l' af sammf' Typ~,
~om drn dpI' for nogf'1l 'rir! .... ir!f'n gik
s
!1NI I DI'(lgshækhll~l{'n, Df'11 ,,,,'('n,,kl
~ra,,,kllW I"'\' afb~stn! fOl' lang TiJ
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Ingen Skydning
tfra Ban
Det tyske Materiel er for daarligt.

Søartilleriets Proveskydning ved
- Hanstholm er blevet opgivet Pil
Grund af tekniske Vanskeligheder
En Del af det tyske ,d.lateriel var
saa medtaget. at deL skal udskiftes
Det vil nu blive repareret i Løbet
af Vinteren, og P1'0veskydllingerne
kommer nu ikke til at finde Stel!
l for tidligst næste Foraal'. Det gru
svenske Hydroplan, der korn Torsdag for a.t assistere ved Skydningerne . rnaatle derfor \-ende om med
ufon-ettet Sag

. _..
... ., ... ... """
u,, ..........
•
sender f Biblioteket.
Tømmerby ~
'ar til Lon· Sædvsnlil{ Ds(tsordt'n.
Uld Sogn ..
,'en bøjl/de· Enhver Bidraeyder er mt'l!:et velkom· t Ø.I .... V••I.
vil arbejde
men.
ml
B.s17,.•••• n . '
Ø.t08 Sogn
IDdlag. su
Vesla. Sogl
'jse Laade t
Arup Sogn.
bell andre
da vil f Oll·
Hjerdemeel
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Hlardemaal
Hlarde'JIaal

mente, el
i\'aref BOR'
Jlesvlgerne
;eoere ved

ØsterUd Kc

Hunstrup

.sIl derfor.

Hillerslew·
Store Oi; L
"FR EMil alholder

ksoEII pU,

Mulig·
,Iraks med
-Iler 0l!saa
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Generalfornml.

Ler·

Kje1dstrAp
Stund .••

dag d. 25. Oktober Kl.
Skonted .
'a ask Sam·
19/30 paa Holel.Asl.
Kaastrup-8
Ikke ,vare
borg- med ellell.lgende Bal Med·
R ..h .... H.n
lemakort
ikal
fremvises.
::le el med
P .... lo..nø
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Ræbr og

Nordthys Hjemmeværn
afholder Afslutningsfest m. Præmieuddeling for 19,17 Søndag den
26. Oktober lU. 19,30 paa lIotel
"Royal".
Adgangsbilletter til
Kaffebord m. m. faas i Nytol"vS
Kiosk samt "ed Indgangen.
=:-:

~"

!

r

... - -

afholder
med
Præmieuddeling for
Sondag:
den 26. Oktober Kl. 19,30 l>aa Hotel "Royal".
Adgangsbilletter til Kaffebord
m. m. faas i NytOI'vS Kiosk sami
ved Indgangen.
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En amerikansk MarinefIynmaskine
med 11 P et soner o..-n Bon! styrtede i
AH.es ned var Argenti na paa N~
Founåland. 7 Medlemmer af Bt ælningen ble. dræbl De .4 andre biev
rmdet og j nof lagl paa et Hospita;.
Piloten har hlsyneladE11de flajet for
la\'1 undu et heftjgt Uyejt.
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Bd'daulwlse til Flyverofficer
Ved Søværnets Flyvevæsen paabegyndes i Begyndelsen af ~ d. A..
en Uddannelse a f unge Mænd til Fly verløj tnanter i Sø væ rnet eller i el en.. .:...:."
m ende F lyvevaaben.
. _c_
Uddanne lsen, de r er 2-aa ri ~, foregaa r paa Luitmarinestationerne AVNø Ol
KØBENHAVN samt paa Flyv epla dsen ved Karup.
Ud nævnelse til Fly ve r løjtna nt kan forventes i S lutningen af Decemt et 1. . .
F o r Optagels e pa a Skolen k r æ ves:
Udd a nne ls e:
l. Studente reksamen
e ller
2. Adgangseksamen til Polytekn isk Lære anstalt
.,
3. Styr ma ndseksamen
•
•
4. And en li lsvat'cnd e Uddannelse.
Ald ersg rænse:
Ikke over 22 Aar ved Skolens Begyndelse.
For Styrmænd ikke over 26 AnI' ved Skolens Begyndelse.
Fys iske Bctin!;clscr:
Sund og af en fejlfri Legemsbygning.
Ansøgerne skal endvidere gennemgan Lægeundersøgelser samt psykotekniske
Prover inden Antagelsen.
T jeneste tid ;
Ansøgerne, der skol være ustraffede, skal forpligte sig til at forrette 4 Aars
Tjeneste cHer Udnævnelse lil Flyverløjtnant i Spværnet eller i et ert. kommende Flyvevanben.
Nærmere OplYSninger om Ansøgningsbetingelser og Lonforhold m. v. faas
ved personli).! eller skl'iftlig Henvendelse til
Luftmadnestationen KØ BENHAVN, Skolekonloret, Refshalevej, K pbenhavn K .
Herfra udleveres samtidig Allsøgn ings bla nke Ucr .
Ansøgningerne skal være indsendt til samme Adresse senest Torsdag den 4.
November d. A.
#
Ch efcn for Fly \·cvæscllct.
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Radaranlæg sprængt
i Luften.
•

Det O\'cl'.sle, af Hadal'slalionell ]}aa
Aggol'Jange-I1, del' i ldad Yejl' kan ses
milevidl bdadf' utloyer Havrt og ha.
Syrlthy, Ol' nu fo!'s\undcl. ~e1\'C' Stalionen, del' JJoslocl af et komplic(-'l'ct
.fpl'nautil'g, anbragt OVCllpaa eL solidl
CCJllcnllaal'llt
er
JH.'mJig
hlevcl
spJ't:mgt j Luften. KVal'tCl'Illcster O dd e I' s h e d c, del' fol' Tiden opholdeT'
S i g , i Agger, lih'ctlelagde Spn{'ngntn-·
gen, del' lykkedes meget fint Da
nogle Landminer, som blcV' anvcndl
som S Pl',:(' ngl ad n j lig I c k'''11Ioc1l'l'ed <\
bh·v [n'[(' Hatlal'~lal1011l'n• lofLC'l op og
:,;lY I'tl'Ul' 11ll~d pl Brag Jil-:20 1\J('I01'
nrcl Ilaa S! randeu. KUli rll'l1 kwmpl'ln/pss i gc" .J (> l' nakse 1, su m Sll;Lt i anen
kUlldf' dl'eje Rig om, ·ble\' .·daal'ndC'.

::-:ic'lv,' Cl'llwnttaaJ'lll'( log

ikkt1

den

Skade r('rI Ek~plosil)nC'n,
THal'llrt HlaflJ' lilhilg(' ~om en fir'knll- ~
Il't Cf'J1\('llLkulos, dPI' ikk(' Jlyn\{'l'. j
Lnnd:'ikalwl , men ([rt hlh'('I'
IIit-l)IW
,
fJrrnrL for" del maaske ('ngn ng: s1 \"1'teJ' I Uav (!l,
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Uddan~'6I1se.

til Flyverofficer.

,-=-

Ved Søværnets Flyvevæsen paabegyndes i Begyndelsen at Decembk .. .&..
en Uddannelse af unge Mænd til Flyverløjtnanter i Søværnet. eller i el """
mende FJyvevaaben.
.Uddannelsen, der er 2·aa ri~, foregaar paa Luftmarinestationeme AYne _
KØBENHAVN samt paa Flyvepladsen ved Karup .
Udnævnelse til Flyverløjtnant kan forventes i Slutningen af Dn~....t ' - .
For Optagelse paa Skolen kræves:
.
Uddannelse:

eller
1. Studentereksamen
2. Adgangseksamen til P olyteknisk Læreanstalt
••
3. Styrmandseksamen
•
4. Anden tilsvarende Uddannelse.
Aldersgrænse;
Ikke over 22 Aar ved Skolens Begyndelse.
F or Styrmænd ikke over 26 Aar ved Skolens Begyndelse.
Fysiske Betingelser:
Sund og af en fejlfri Legemsbygning.
Ansøgerne skal endvidere gennemgaa Lægeundersøgelser samt psyk:ol\ m....a:e
Prøver inden Antagelsen.
Tjenestetid:
Ansøgerne, der ska l være llslraffede, skal forpligte sig til at forrette -4 Aars
Tjeneste efter Udnævnelse til Flyverlpjtnant i Soværnet eller i et evt. k0mmende Flyvevaaben .
Nærmere Oplysninger om Ansøgningsbetingelser og' Lonforhold Dl. v. faas
ved personlig eller skriftlig Henvendelse til
Lultmarinestationen K0BENHA VN. Skolekontoret. Refshale\'ej. København K.
Herfra udleveres samtidig AnsllKningsblanketter.
Ansøgningeme skal være indsendt til samme Adresse senest Torsdag den 4.
November d. A.
•
Chefen (Ol' FI)'\'en-esene-1.

•

~K::lenbl-;~V;;;,;~r'-"'M~u-r-e-r-n-e-s-=F"a=g"'f=~'!;=;=~"i~::·::"~~r::;.:;:;~i~:~I~~~:::i~l
IgetSe8kamp Iliholder halv811rllit Oenerollouomling
Rulleforre'
Igetslev, og Tor~dBg den 00. da. /<1. 20 paa LundI Bantam mlllldshotellet.

t .Sparts",
g... I
m Villy Bay

Af,,"

In od A'g"

All e.styrelson,

med eleklrløk Rulle til
_
M.

Nordthy
H-Jemmeværnsf
'
oremng Kartofler

Uly Jeos~n,: Illholder AfslulnlngaleMt for Medlemmer
Oode Spisekarlone
~ell •• Bmg •. !TIed Damer Ol Præmleuddellnli: for 1947 leveret i Sække med

12C9 Svend I Sondo/ol: den 26. Olltober Kl. 19,30 paa iiiu.::o-:oc:;::;-,TIf. S
Welle! vægt Hotel.Royal". Adgangabllleller til Kaffeerlkuund,. bord m. m. 1009 I NHorvB [<Iosk saml
Gunnar' ved Indesngen.
11111

og Blnerl Porclrag uf Løl!nant Voslerby, •
elseskamp VIborg. Ol PremVllnll1!1 af film ••

Nordthys Hjemmeværn
afholder Afslutningsfest med Præmieuddeling fol' 1947 fOl' Medlemmer med Damer Søndag den 26. Oktober Kl. 19,:30 paa. lIotel "Royal";
Foredl'ag af Løjtnant Ves t e r b y, Viborg", og Fremvisning af Films.
Adgangsbilletter til Kaffebord lU, m. faas i NytOl'vS Kiosk samt ved
Indgangen.
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Der er nu kun 100 t'Vske Soldater i Landet

-

,-

A a I b o 1- g, Fredag. Efter at 15
tyske l\tine~trygere med en Bes.... t·
ning p8d. 100 Orlogsgaster i Dag
har forladt Frederikshavn, er der
kun CR. 100 lyske Soldater tiJbllge
i Dnnmllrk, og de rejser midt j No\cmber efter at have ryddet op i
Frederikshnvn
efter Mine.! dryg.
nings-Flotillen.
Dermed er sa mtlige 'SOOO tyske
So ldat er, der s iden Befrielsen har
været ~ul ind i :!Iiinestrygningen
:tf Skngernk, sendt hjem, og sauvel i Frederikshavn. som i Hi rk... •
hah~ llllllclet man lettet
op over
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HVE
der uden Vakl
partipolitisk
for at faa en
og ikke spil
Tid

DET VAR
DE KONSERVA
Er det ikke "
nl13" mali skal
sl181 hl\\l' IIfgø
pliR, at dl't 1'1

hul' fau-

om :\f~lutnllllCt'll <Ir Ar
IH'Jdl't fol' dl' lYflk,' i\linp~tl Y/lt' !'P
mf'" HOl I
Nord]) 1!,IHct
et

jetru,
al dl'

TyskerIle hul' iall uskadchKlljort
Der
et PUl' Hundrede Søminer i Skallerak. Del lyder Ikke af mC5ret, men I ('n .. ko
mange Tusinde :"oline}' er af !'lig om, al
bt'jd~r
!4e lv drevet bort fr.l Omraadet Ho·
veds.agen ligger deri, at helt> Skol- I land
l!ernk Cl' ble\ t!l gennemkrydlotc· af Holla
n.,
:\1 i ne!l.hs f{eTnp.

denne egentlige Berriel"e
Den Næstkommanderende i Nordjyds;k ~1arinC!distrikt i Frederiksha,n, Kapt.ajnløjtnant Buy-Schmidt
udtaler til .. Aalborg Stift~tidende".
al hele SJ.agerak nu er strnget for
.M iner: s auvel det dnn~ke som del
noro;ke Omraade, men ingen af Ar·
~niUenc er endnu ble\'ct frigh ct
ror &!jlad~en, Ol'{ ~kt!r ;Ol'~t lCenncm fin i\It'fldeJelfll' fru CCIIt:,ral
Board l London
('11 IIItt'l'natJPn al
,\II il('llt ry ~11 j Il JlR·OI'~nl1 isa t 1011

1'00

Bp~kl'(l

l-ftl'!',

VII Ih- haH:' Hun stholm Ilavn,
SCla kj-yd"! af FihJSH'I-S ~a\ n.
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afholder Afslutningsfest
Præmieuddeling for 1947
den 26. Oktober KI. 19,30
tel "Royal".
Foredrag af Løjtnant
by, Viborg, og Fremvisning
Film.
Adgangsbilletter til
m. m. faas i N ytOl·VS Kiosk
ved
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;JJi"JloUddannelse til Flyverofficer •

•

Ved Søværnets Flyvevæ$Eln l paabegyndes i Begyndelsen af December Jd.,l .....
en Uddannelse af unge Mænd til Flyverløjtnanter i Sovrerne~ eller i et en. ..;::
mende Flyvevaaben.
.
, r;-Uddannelsen. der er 2·aari~. foregaar paa Luftmarinestationerne
0&
KØBENHAVN samt paa Flyvepl.adsen ved Karup.
,
Udnævnelse til Flyverløjtnant kan fOl'ventes i Slutningen af December . .
For Optagelse " paa Siw len kræves:
•

-

AvKe

Uddannelse:

.,

1. Studentereksamen
el1er
2. Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt

...

3. Styrmandseksamen

4. Anden tilsvarende Uddannelse.
Aldersg-rænse:
Ikke over 22 Anr ved Skolens Begyndelse.
For Styrmænd ikke over 26 Aal' ved Skolens Begyndelse.

-

k

Fysiske Betingelser:
Sund og af en fe jlfri Legemsbygning.
Ansøgerne skal endvidere gennemgaa Lægeunders{)gel~er samt psykotekn1ske
Pwve r inden An tllge!sen
'.fjcncstclid:
Ansogerne. del skal være ustl'aftede. skoal lurpil'l.ie SI!? til at forrette 4 Aars
Tjeneste efter Udnævnel!'e til FlyveJ"lIlJtll<lnt i S(J\:ærl1et eller i et evt. kommende FlyvevaalJen

n-

;i1
n.

1.

•

Nærmel'e OplYl;lllngCr OITI Al1s,lgt1·l~~s~etlt1/.!('Jsl'r og LonfOl'hold m. v. raas
ved personlig eller skrittlig Henvendelse t il
Luftmadnestationf'n KØHENHAVN Sk.dckontorct. Refshalevej, Kobenhavn K.
Herfra udleveres samtidig Anso~nin!;"~bbll];:cttcr, ...t '-1 ~ .Jo ,Li II
Ansøgningerne sl,al værc indsendt Lil samme Aor~sc sbnest ~rorsdag den 4.
November d. A.
•
CIIl'fen for Fly\'cvæscnl't. ,
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var Høl' vaarkaarbt' It.
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H P Nielsen har SOlgt Rutebil· Vælgere havde Ordel.
Han va, enig ?lcd Tolt i, II
I;al~n I Thisted lIllIiv. Købm.
Ma.rm Ve I I e r R: a a r d, med Hensyn til Knu tzen kl'Jr ~r
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strenge Ltvsdag,
have o rd n el m ed Eng lan d 1"8 10 1 ' Iee ise r var sam un amæll'E ko n.
hende so m el
an udviklede jøvri jill Retalorbun· tro I paakrævet lor at beskYlle Be..
i aJle LIveis Forhold havde
ret bil mJlde og go de Sin d, dels Synspunk ter. HYClrfo ~ kunde lolkningen mod UdbytnIna:. En
andte v ilde være hlevet ulll· vi ikke ophæve Rationeringerne, toel De l V æ rn ema~e rd o mme Vat
S 't
H olla n d og an dre Isget o p ti l R ~vI8 I o n, fordi del
e Den Fred, der boede
0' 1 LIvet, ejede hun ogsaa I naar ::~~~. Hvad sku ld e vi med havde danne t ,lig en, an~en Ret •.
t f olk sk u ld e have prakais. Dette va r rtmehgt, filen
b.
Lov al
deres Fortjeneste d'!l Ilav jo nogen Ue.n,artelhed,
!rsrenteforenlnge ns
Fred lor Skallevæaenet, og saa og ente n man va r e mg med en
over Grsven, og
de klsre sig selv.
Domslol eller ikke, mUlle DIan
~, I d lakkede ·alle, der gen·
~a rene havde vist Pru Od·
Smede m. K s n a t r u p. H.u nd. resp ekte r ~ de ns Kendelser.
Venlighed.
borg, il purgle, hvordan del gik hl,
PastOI B j e r r e hæVd ede, al
slore Værn emagere o, I. kunde Grunds kylden kunde give la ngt
!ltlDden e faar 6 Kr.
blive frikend t, naar de app e ll e r e~e mer e end nu, fordi Vurd eringer ne
li l højere In stanser. Gen~ r al dl~, er all lor lave. De s kuld e vær~
Smør.
Knulzen vild e vel ogsaa bli ve l,,· IO Gange su høje, og ua he.
Pris, so m
kendt.
hvad med .Mælkefor · høv ede s ikke and I e Skatter, b are
• Smer iii Hjemmemarked et,
'en,'? Pøjha som den Staten vilde h ol de sine Fing re tra
øJel med 1,54 Ul 6 Kr. pr. smager, den tynde Fulmælk. ~v?r. de mange unødvendige Opgaver.
dan kunde der opslaa nye Mllh o·
H .lsm. Anders Ve stergurd
· rheJelse" s v a re r til
""? Det m a atl .· akyld es Valula· s purg te Lau r. Lar.e n, hvad l'er
elle m Bksporfprlserne og
som 8narest burde al· . kulde blive af de hidtillYlke Børn,
idlge Hjemm emerkedsprJs, .~.
Sydaleavigspørgsmaal et der nu gaar i dan ske Skoler, hvis
aa 4,46 Kr. Da
ordnet nu, SaBl edes , t Om· Sy..:l slesvig forbl ev u nd e r Kiel.
køs ve d ef SllItslllskud,
blev udskilt fra Tysklan I. ReJ;!eringen.
de n Ikke til at berøre
mange Betænkeligheder vi lde
Laut. L il r s e n sva red e, al Dan.
eo, bverken for Smør, Kansirup endnu en Gang slemme mark havd e anmodet de allierede
paa Venstre.
om en adm inistrativ Adskill Ise al
er Plede.
Odr. Chr. R y s g a a r d anbefa- Hol,len og Sydsl esvig. Vi hsvde
~ktobø,..
de Konservative.
ingen Muligh eder for andet end at
H!l n. Carl T o f I gjorde P astor relte Henstillinger ti l de allierede,
Uge nalede Termometret
t ned paa 0,8 Gr. I Thisted. Bj erre opmærksom pas, a.t han
Hans C s rl T o I t o~traadle pasny
le Temperatur,
• elv for nylig havd e været I Hol.. med Spørgsm sa lt>t III Schelle,om
dag. Der laldl ingen
land, og der var Ralionerin gen Socialdemokratiet vild e lad e Land.
· øren lor Oktober er 83
meget værre e nd her. Taleren bruget lu den ubeak:asrne t!ks.
r kun maalt 29 mm.
betegnede del Bom men ingsløsl at port pris fot Landbrug svar erne.
lorlølge Hr. Knutzen, fordi denne Ellers var det Produklionssk at.
efter Sa mlingsregeringen a Ønske
S c h e II e svared e, at dette
j
gik ind i el SamarbejlJe for al mutte afhæ ng e i:l.f By tl elorhold t:.t.
va retage Stalsbanernes og de t Hvis f. Eks. Englsnd g ik med hl
fn/e resser. Næ· at be/ale 10-12 Kr. lor Sm ørret
Thyborøn.Skagerak danske Samfunds
Belolkningen Ilod bsg og forhøj ede Pri, en paa de Var er,
I.
og hud der vi 8kal købe, i samme forhold,
var
lor Knutzen, saB vilde de danske Forbrugere
n af de nærmeste Dage de n
kunde
nu være Uret.
komme til at betale en Særskat til
dl officiel
Laur. L a r 8 e n syntes, al Ret'- Lan dbruget, hvis ikke forholdet
adse n fra Vesterhavet lorbundet, der nu va r 25 Aor garn · blev reguleret.
kan foregaa (rit. Det mell, ' nart ,kulde være saa voksent,
Phv. Sogneraads!ormand Jen.
m Rule 7), de r gaar
det kunde begynde paa mere Y d e lik til Slut Ordet for at an"
r Tbybor"n III Skage .. fornultig Maade at ISlle Del i befø le Venstre, der eller hans ParDagens Gerning. Grundskyld en mf'ning havde gjOrt det godt,
over Uødiggøre8,
erklærel for Irit
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6plller I SI Clholm, hVor det j'
bli ver Bveerl at bente POloi •. ISær
da SlO b'}t m er pae
OK T . I. K. Holdet bar
l!'.tr et Par Albuo. Det tr
rækkeboldets .id"e Kamø I
u ret, og be ntu de 2 POI"la
li l i
Hold el bliye p\a«rel I
øl/eule Hah'del a' Kredter,
_ B-Holdtt dnger Ul ~~""'!
og hvis Holdet ikke bliver
reservupækket, skulde det have

gode Chancer for al hente Kempen. 2 Poinl.,
- T.I_K.s Junlorbold, der , SiDe
'Turneringskampe har Eco rel
maoge Mul, meder
middag pal StaOion
2. Juniorhold.
Ru sserne kommer Ikke
Man havda baabel. al det rus.
siske Fooboldbold . Dyn amo · , der
nu er i Sverrig, vilde Jea Lellig_ "'"
hed til at spille i Danmark, men
Russerne bar i Oaar )/ldel lJe
damike Porbacdlere vide, at Be
Søgel desværre ikke kan bflr.ges
i Orden.

Smugkro stormet l
S l andt Gmsterne var en
f a brikantfru8 og hendes
Stuepige
K ø o e n h a v n.
Poliriet
iJ!en i N!lt slormet t:n Smufl' kr ~
Klerkega de, og en hat v Snes Personer blev tagel med paa ~ Iatio n en.
Væden i Smugkroen \'ar en
md Kending al Politiet.
<le anhol dle var en
der ha vd e liid del hjemme 02 kec:. el
sig og derlor luet L}·st ti l at
pa a Sjov. Hendes Stu epige
taget med lor al bolde f ru en ved
Sels kab.
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Sejlads Vester-

Ejendomsbandel.

•

I

drages Pycsklbel Thy.
Mlrlu8 Bjerre, Kollerup Klit, har
der blev udlagt for solgt aln Landejendom med
' -_ _ _ _ _ __ _ _ _ __
vangsruteo, og I
Tdr. Ld. iii 08car KOldborg, OØI.
hup, for 80,500 Kr.
e vII Mile de I
Storkamp I Herning
live Inddragel.
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Rulen Thyborøn-Skagerak
IrlKlvel.
Der vII en øf de nærmeste Dage

ejtromlen.
n !'od

~Ieml

blive ud .. ndt offlolel Meddelel,.
om, AI SeJladsen fra Vesterhavet

III Skogerak kan foreKaa (rll. Del
dreler sig om Rute ", der RUf
el paa Olæde· Ir. Nord for T~yborøn III Skag.·
Bom nu overfledJggørc8, da
ledrn el Uh.,el,
f..el alvorlige
er erklæret for frit Par-
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lorlølgu 1-1,. Knulzen, fordi denne
dier Samling,rcRcringcn, Ønlke
Rik ind i et Samørbcjde lor BI
Vf:&reluij:e Slal.bønerneø oU de.t Hvi"
dantke Samlundø lnterelter. Næ- al
øten hele Befolkningen Itod baA:
SarrilinR,regerlngen, OK hud der
den OanR vllr Ret lor Knulzen,
kUllde ikke nu være Uret.
Lau ... L a r I e n lyn le!, al Ret"
lorbundet, der nu var 25 A'dr uam
rnelf, In8rt .kulde være .18 voklent.
at det kunde btgynde paa mere
lornultig Maade al t.~e Det i
UaAena Ot:rning. Olundøkyldcn
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Marius BIerre, Kollcrup Klit, har
r DaR Inddroges Pyrsklhel Tby·
boren VeSI, der blev udlagt lor ,olgl "n LandeJendom med 106
al markere Tvangørulen, og I de Tdr. Ld. til Oacar Koldborg, Oøl·
Irup, for aO,300 Kr.
nærmesle Dage vII .lIe de udiaRIe
Bøjer aller blive Inddroget.

Terrmnsporlsmøde i Tbisled.

ValKresullaler I Radioen.
Valgaftenen vII Radioen aom
øædvanllK forlscclte Udsendelserne
!II alle Slemmer C" lait op, og
hvornaer de sldsle RC8ultater foroligger, kan der Ikke "go, nogel
om. r 1945 kom de fø,,'e Sogne·
KJ. 21,38, men, Ud,en·
df't8crne Blulledc8 med Op1W81l1n,,:t
.1 det •• mlede VaIRr .. ult., KI. 4,Z7.

p..

Th;,ted
Terrwn,p )rlalorenhlJl
holdl i Alt.. Mød.
Hotel
"Royal'" hvor Land.lorbutldetø
Sekretær, Løjlnant SChnach, talte
om Livet lom TerrænlpoJI.Rland
og oplordrede til at viøe i Oerninj.l,
at mDn el. kede Pædrelandtl. Elter

Talen ville Otkoratør KjærRurd,
fhillcd, en .muk TfHulln~port.lihn,
og der udddlt:ø emblemer til nORIr,
Medlemmer. lom hBVdl' "jorl lær·
8kakk.mp .klon ..Thl.te~.
1i21 godl Arbejde lor forr"i"Ren
lhlsll)d Skakklub er nu I Qlnll med Terr run.porII11Ikent· tlRer i Morj,len
Korrcllpondance-Hkll,klmpcm med bkloll pu Tur i '( hiatedi Omegn.
I ... r
'lItert.!88crcde kan 1$111(0 SI"I(Chl O.n,ll;
Punk
uunnUIIl VhuhICfIOPHI'J( hoa
I
Ilold
Balleby, Dur I!Iklllcl Trø'k hyor
---:O.I-
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Petroleumsrationering.

•

l Henhold til Forsyningsministeriets Cirkulære af 22. ds. vil
der for Perioden 1. November
1947 til 31. Januar 1948 kunne
tildeles Petl"Oleum til Kogebrug i
Husholdninger, der ikke hal' andre Opvammingsmidler, til Belysning i jll-ivate Boliger og El'h\"ervsvirksomheder, til teknisk
Bl-ug og til Opvarmninj\" i særlige
Tilfælde .

•

es

''''-.'"

Skema Ul Ansøgning hel'om
kan afhentes paa Thisted Kommunekontor Mandag den 27. Oktober 1947 og skal i udfyldt
Staml være iiIbageleveret samme
~lerJ senest Torsdag den 30. Oktober 1947. Skemaer, rier lkke
rettidig el' indleveret, kan ikke
forvenles hehandlet før senere.
Thisted Byraads Brændselsudvalg.
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l Uenhold til For.yningsmmisteriets Cirkulære af 22. ds. vil
der for Pel·ioden l. Novbr. 1947
til :n. Januar 1948 kunne tildeles
Petroleum til Kogebrug i Husholdninger, der ikl,e har andre
Opvarmningsmidlex, til BeJysrung
i private Boliger og Erhvel'VRvirksomheder. til teknisk Brug og
til Opvarmning i særlige Tilfælde.
Skema til .Ansøgning herom
kan afhentes paa Thisted Kommunekontor Mandag den 27. Ok·
lober 1947 og skal i udfyldt Stand
være tUbageleveret samme Sted
senest Torsdag den 30. Oktob ...
1947. Skemaer, de .. ikke rettidig
er indleveret. kan ikke forventes
behandlet føl' senere.
Thisted Byraads BrændselsI
udvalg.
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Sle'wig- HoJsten, nl!n slewigbolstcr.skc L andsregering i
Kiel faar ~ tadig, rorre .\ ligt,
og den udnytter .\iagten til
en fantasti~k Terrorpolitik
'mod de da[l$~lOdede Sydslesvigere.

-

D:=nne PolitIk ,"i~r. h\":ld

Sydslesvigerne kan ,"ente sig,

lanJ, der a.!drig ,'il .Jyde dem
fric KJ:lI'. sCla ce efter en Overfrit kan Stl!mme om
•rran"'stid
o
den:~ Tilhør<;forhold.
.\lan fortæller Dem fra
mange Sider. at Danmark ikke

maa føre en Politik, som

k.an

oprudse den Store: tyske Nabo.
Hialp det os tidligere, at .i
'
krøb for den tyske .\lagt?
Tyske!ne
re-5pekter.:de
ikke af
.
.

den

Grund et lille Lands

Sei~t:;;:ndighed. og det vil
heller ikke gore der i Freruuden. h\-or ~e?et
VI end ydo
.
myger os.

Il3ar Englznderne forlader Landet. En holstensk .\tinister
lur ttllire:t. at man 'ilde
3m-ende den ty~ke Landsfor_
ræderiparagraf mod .\1..edlem_
merne af SYdslcs"ig!>k Forerung_

Et frir Land maa kæmpe
for, h,'ad åer anSer for R.er
og Retfærdighed. ellers m.lster
det sm egen og sine Naboers
Agtelse. ,\len sart længe Danmark - paa Seh'bestemmel_
SCSreHens Grund _ Stottcr

Skal Daffin.:ltk ~Om et allieret Land for~l f:nde sig i
denne rysk..! T ermr;' D~r findes kun cen
\aad: 3t gere
en End~ p.la l" :-etten, nemlig

den sydslest;gske Befolknings

'Stene S:rd .. le1'-igcrn~ Kra\.
om at komme: l'h fra T~-sk-

Sydsles\-igs. TIlhørsforholå, E[
Fejlgreb i den økonomiske Politik kan som Regel gøres godt
igen, men Svigter vi SydsleYlg
1 Dag, ,il Fejlen aldrig kunne
genoprettes.
Derfor maa Deres. Stan.:lpunkt i det sydslesrigsi.:e
Sporgsmaal ~ære afgørende
for~ hvor De lægger Dcro

Stemme den 28. Olcrobtt_ De
maa lkke_ undlade at stemme,
for saa stotter De dem, der
,il spæne for r do,,-elsen af
SydsJcsvlgemes naturlige Sel\-"bestemmelse;reL

Støt ved Valget dem, der
viser Forslaaelse for Sydslesvigernes Krav.

egne Km," Om Frihed, saa
længe Staar "j paa Renens

Grund_

ol

3t

O\'erbøjbed, en Overgangst.td
og derefter Afstemning om

Stem derfor paa en Kandadat, der er \iUig til at støtte
dens~dslesvjgske Frihembe\"æ_
gelse -

Frigorel~

for tysk

Sf.IA

NOl'dlhy Hj"ll1lneværn
holdt Alislutning paa
Al'hc,idc-

SOl11nH~l'en.:'

en Sammenkomst paa
Hotel "Ro~al" i Thisted i Afled. Der
,"('cl

!
I

"ar mødt omkring 120 af l:Ijernrne"æme!s 400 Medlemmer. Løjlnant •
V.es t e 1'h1'\ Viborg, lal,te om _Guel'ilbakrig og Pal'tisankrig, del' vis les .
rt Par Film, en Krigsfilm fra USA I
og Hjemmeyæl'llsfilmen ,.Hvis det hli,'el' nødvendigt". Endelig yar der
Pi'æml,eudcl'eling for Kontku l'l'e.nce.skydlliing. Plan lo,' Hansen, Slenbjerg,
fik 1. Pr. (147 Point~), Politib•.!jen!
Foged, Th i5ted, 2. Pt-. (146) og
VOgn'tiL POUlSel), Stenbjel'g, 3. Pr.
(145). FOI'm., Forpagter j;'.ibige,·, anjJe!a1ede. at slulle op om Vintet;N1S
.øvelser.
,

I

Tyske Bunkers s prængt ved Agger.
Xoglc af de lyskn Bllnkf'rs og )In"klllg'l'WI'J'still1ngcl'. ur'!" ligg('!' ligp op
iii Aggr/" Hy, ('r blf"ypl njH'lT'ngf. paa
y Hnrlhygn'i n g,...vrpsc-nl'l s FOI'anlf'dn in g,
]}c lYSKf" BnokeJ'!i IUI.L nl'mlig i \'CJl'll
fnl' Di"whygnio'gl'n, dpI' !l1l I~(>n 1'1' i
Gung Ve,,! fO!> BYf'Il, og skulde cl!"}'fOl' hort. J(\'a1'lrJ'nH'.~ter Orld{'I';,]lM:lr,
(]I'I' -tl<lligrl'l' h,J.!' spl'll'ngl nogle Stillinger, haj' ogsal1 Siorgcl for Sprwngningpll df'nol' Gang. :',fan fyldte StillmgcllH' Tnl'd Vnnd 0,1.1: RprfPn$.(ningron fOlloh MW. fllll. fil del' ikke hlf'\"

kmL'Il {'Co eneste nudc l Naholug'l't,
,",umlidig mMl fll rll' ml'lol'tykkc. npt()1l\'OI"g-~(> hlr>\' Spl'lT'n~'" \'~I rlen enorm .... KUlfI, fiorn \'alldpr{''';,~(lt ","ed
l'
•
J Eksplosloll6oje-hlikkrl.
'

Dyrt a t sælge S,-jn til Tyskerne.
" Sng,,' fra B,$.'ltlt,f.efSiu!r-n for
l·,~tert·i!1

RIl i GI'Ulr
Ret't~n i \' ei>teI"\ ig behandlede l Gaar
Eftermiddag 3 Sager, der alle angik
uloVlig Hruldel med TYl:'-kerne og tl'ske
SoMMel' i Besættelsesaarene. Skont der
ikke forela3 konstaterede Pri.so\''''rtræde1ser af Betydning. ble\" det d.rrt for
de Tiltalte
Gdr. Jem. Peter Frederiksen,
ørum, var tilwl[ fOl' at ha ..'€!. solgt et.
S"Irin til Tyskeme. paa Lynghy Batteri
for en Pns s\"arende til 3 Kr. pr. kg
slagtet Yægt, der \'ar det samme sonl
Slagteriprisen. Han fik Tilbud om at
ordne Sagen med en Bode pas 500 Kr"
Frt!f:leriksen mente~ at naar han ha"de
siddet som '·aret.ægtsarrestant i Yesten'iJ!: Arrest i 22 Dac:c fra 5. Maj
194,:;, kunde det "ære nok for den Forseelse, eftersom Politiet jo ikke hlH'de
TiJtalegrund for noget andet.
Fuldmægtig S k a a l u ro indrumDIede, at man ik~:e hnYde lindet Tiltalepunkt. end Grisen, men fastholdt
Krn\'€t om en Bnde paa ;;00 Kr. - Sagen hley optaget til Dom.
Gdr. Daniel L a r" e Il, Handrup. var
tiltalt for Bt hayc· solgt 2 hah'c S,in
til .} Kr pr. kg glagtet Yægt o~ for
at hayc solgt :..07 kg Honning til T~'.
skerne med en Hande1smand som uel·
lelnrnand. Desud<'n ha\'de hRn købt CIl
Pi!;to! med PatrolH'r af Cll ty~k Soldat.
Anldngem)"ndi~hed{'n

•

I ..

kræn~uc

en

Bøde paa ;~oo Kr. fOl" SYllH.'saJ$:"pt o~
300 Kr. for den ulo\'lige Yaabenbcsiddels('. og dett.e J,:ik Tiltalte ind pau ilt
IK-tak
Endeli~ ·.. a r l Arbf'Jrlsman 1 tiltalt
f.,r at 11:1\(' koht 4-. Pakker T(lhak
til rll Kr. jall o,.; for at ha'·" ktlbt l'n
Gris, om han ha\'dp wIKi \ir!C'rc til
llo'flf T~·sk('l't'. nl't kostcd{' ham 500
Kr. I Bmll'
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