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døde Dreng var den yng,le al
Ægtep.rrell tre Børn,

Ma. kl. Ikke ... Ue Plfl,"ad
om Hle,lols folelse,l
Ved Retten i Thielcd blev en
O.rlner Ira Thisted s"t under Tiltale for, mens han i MAJ 1945
lom C. B.-Betjent gjorde TJene,te
ved flYR:lningelejren i Svinklov al
hIve I.t sig i forbindel.e med en
kvindelig ty.k flygtning, der var
interneret i Lejrtln, 011 han idøm ·
le. herlor fængsel i .0 Døge.
Han appellerede til Landsretten,
hvor hlnl fOrlvsrer gjorde gall·
dende, al det ikke kunde være
skærpende, al han pø l det Tidspunkt var C B.·Bt'tient, Ihi 0RIIII
co ludan masUtl have Ret lil el
Privalliv. Han havde lrullet den
pll8gældende IYlke PiRe udenfor
Lejren og pRI et Tid.punkt, da
ban ikke havde V.gttJeneste. for øvrigt var han lorlovel med Phzcn
Illerede lør, der Vir kommet Por·
bud her imod, og det var nu enaang ikke lel Illælte Pialrund
omkring Hjertet. følelser.
Landaretten nedIBUe Str.nen lil
Helte i 30 Dage.
THUS.Revyen p •• Tr.pperne.

Oennem 1I0ra Aar har TtlUS HaandværhlltrllnRene. Forcmlnfl t Thl.Ied - Indbudt 111 en .arllg RevyaUen,
oa TudI! onen vII oa'" bllve fulp;! I
Aar. Senda" den 1. Dteember teber
Revyen ar Stabelen p.a Holel.Aalborg·
0R den hor fa.e! Nnnet . - ••• Oe
ROMen 1- HllldllnRlln ak.1 vmre 1II0r-

_ _ _ _~•••~.~_~•.JjD~.,...... ____ .....1

ulre•• emlo,lIr l ?

Hede.ol'kabel har ~
det et Prolekt ana:. A
øt By~hohn og Ve.lø.
dette Projekt hør være
rine lor Lodeejcrhuget.
Fora leRet har til HeRliR
løa ol ,iRe hele VejleR
Drændybde, og det er
tende, at del i øjet
anlel lor 810nomistr. ~

Lodlejerlaugetl BCI
iøvrigl Itadia .t den
en Alvnnding i Over C
med Koncellionerne
som dille blev ove
1917, vil være luldt
vil opfylde de Pord
Lod.ejerne mener .1

at .tille overlor Mmia
Sagen er med
herom til.tillet Land
Bortling, de, lid liRer
pat Egnen har via I 1
lor Sagen.

Ejendomshandel.
ViRgo KUlIk har

IO

dom. 17 Tdr. BYR.dl
lil Niela Bjeltego8rd J
101 h, V. Stnuonbøl, I
Udvendig Bt sælnin
medlø 'ger. Overiagel
December.

Odr, M. M.
Sned,ted, h"r Bolgt
VangRRade til M,,1l
Andtlrl'cn , Snud.led,

F'ralerl1isørel1s Dom blev fo.' mlldel
ved Landsrcllen,
nudnr.' KDr! (Jllo T"IIoII)'. Thi
slr·d. nu' Hf

Polilll11l'~I I' J '!' n

I ThI Ir"]
lilina fOl' Fral{'1'I"I.<; I·I ' in~. y"tI I 11I1:J,
da hnn fOI "'l'ltt',(]p en \·fI~II.I!'I1!' Il' i

f4Yinl<h,rl"jrl'l1.

Ilt

h",,!,

h;lf!

~1I111-

hn'm Ilwrl 1'11 rl"I' inl("'111'1'1'1 krlmlr
H:{ Flrgll1ll1g Yl'rl n"111'11 I Thi Ipr!
hl,"- hnn rh'll 19, .Jllli Hi j/lllmt FlI'l1~
'pl i 10 ntlgl'. 11l!.I'I.;Olll lIall 1)11 n 111,1{
fh~", ni hplnli' Sfl1trn, ()mknr.;!lIl11gf'l'
1Ion nnkl'flr. id,-t 11nl1 illlSlI'l SIrid
Irlr ikkf' ni st:w i l"imf'll,l:d rO!
hnld iii II'nl'''l'pl '';f'Il. og rIpII .. ~'Il

'I'"

JlllJ1~1

pnv Lllnd'-I'f'lIl'l1 hnm t (;:1:11'
"1'rI11nld I, id .. 1 rll'n ,"nclrl'd, Str,tl
fl'l1 Iii Hn'fIl' i :m f)H gl'. nl{ l"'!1ln~dl'
d .. 1 oflplllligp a! IlPlah Si/gl'll nlll

kO!-1lningl'I

En kedelig Julehilsen.
•

Krig-sforsikringen for LØsØre
skal betales i Løbet af
en Maaned.
Forvallningsnævnct hal' besluttet,
at Kl'igsforsikringen for Løsøre skal
ophæves med de sidste 5 promille nu
i Julemaaneden. lait udsendes der ea.
900,000 Opkrævninger, og Hovedl'eglen
er, at Pengene skal væl'C betalt senest
en M aancd efter Modtagelsen af Blanketten.
De 5 promille er beregnet til at
skulle give ca. 35 Mill. Kr., og man
regner med, at det vil strække til, sasdan at del' il{kc senere bliver Tale om
noget ekstra Paakl'Rv. I

~
Man kan ikke sætte Pigtruad om
Hjertets Følelser.
Ved Retten i Thisted var Gart·
nel' Karl Otto Tøttrup for som
e.B.-Betjent ved Flygtningelejren i
Svin klov nt ha\'e sat big i Forbindelse merl en tysk kvindelig Flygtning idømt Fængsel 1 tiD Dage.
Han appellerede til Landsretten,
hvor hans Forsvarer gjorde gældende, at det ikke kunde være
skærpendE::, at han paa det Tidspunkt var e.B.-Betjent. thi ogsaa

en saad<lll maatte have Ret til et
Privatliv. Forovrigt var det nu engang ikke let at sætte Piglnlad om
krmg Hjertets Følelser.

Land31'etten nedsatte Straffen til
Hæfte 1 ao Dage.

f

Flere BeboCl'e i Dragsbæk!ejren.
.
Flygtningcpoliticts "Salatfad"' 11cn-'
tel' 8 litauiske Flygtningc i Ilrag,-'
bæklej ren i :Morgen. Det skyl(le~ ikke,
at de Paagældende har gjfnt ~ig skyl-'
dig i noget kriminelt, men at de harsøgt om Tilladelsp lil at rejse til
Tyskland, 11Yorf,"a dc haaber at kllnIle komme vi'lcr~ til England. Ile hl iVCl' først hragt til Sh,d"truplejrcn i
Sønderjylland, hvorfra Rejsen gaal'
virlfH'e til. Tyskland, Flygtningene, dnr
r-ejser, Cl' tille unge :Mænd, del' haab"]"
at kuone hryd,· Slg en Bane i EngJane1.
Lejrleder ø s t e l' g a a l' d fortæller
irlvl'igt, at I,ej i"pn i dOIl ,irl~l" Till har
IsapI en TilvH'bl paa 1'1 halvl HIIIIri l'"oe l\![PTlnCHk"r, Del Cl' 1'ng(', d"1 i
SommPl' ha J' VfPI'f't sys,<.jf>!sat i HO{'I'Il (.
paa T,ollano-}'alsl,'!' Oi( 1111 "fl,'l' .1 '}Jf'jrlr.I,:-. Ophør :-;øgf'l' 1,hjpm".
111(>1' VDl'
J)(}('I'('

i

man

11('11(' paH

gt'1 til nrn!uing

;)on.
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En sLor, grøn Politivogn - populærL kaldet Salatfadet - er i
Dag i Thisted for at hente nogle.
litauiske Flygtninge. Afrejsen
findel' Sted j Morgen Eftermjddag, og i denne Omgang er det
lOunge Litauere, del' kommer af ,

Sted. De bliver af Politiet kørt
til !{rusaa og rejser derfra til
den engelske Zone i Tyskland.
De unge Litauere rejser hurtigt
videre til England, hvor det er
lykkedes dem at raa Arbejde.

.. "
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........... .....

der allerede nu kan Indleveres SennellI. lor
J.!Os Holm,
pu Kommunekontoret.
demokrallel.
mærkaomhe<i
Nyl MInelund ved Hanoied.
øen erklæred
Ud.alrel
Under Plejning pu Odr. Jens vilde gu ir
al sil
Rlollgaards Jorder I Ny torp ved retulderen.
Mødet slut
Haosted blev I Gaae fremdraget
rkedsplad- en Mine e' farIIR' Kaliber. Pundet
Mor80m T.H
. en Oang blev gjort af OaardeJerens Søn,
T,H.U.S:- He
roreningen der, efter bvad der oplyses, begIk ført paR Hoh
samling i den Letsindighed al tage Minen Publikum more
med sig- hjem. Pollllet er under~ stærkt lokalpu
Plor ned· reltet om MInefundef, der løvrigt blev langet ud
Propr. V. skele i et lIdIIgere lysk Minefelt, sire. VIBerne '
agerende, der
cd, med· og en Mand fra Sprængnings. eamle Rotter
[de rellel kommandoen vII nu komme og Hum 'r og Art
~et,
men uskadelJggøre Ubyrer.
sig hlemmevan
,
kums Bifald vE
D pCr. af
Ilt

f88

EJendoms~andel.r.

Sølvbryllup

ru havde

Oartner Cbr. Barslevs Bnke,
kan freda
ben hav 0, Hvldblerg. hac solgt sin EJendom
Hvid- .f SI"Kler P
r:J stillede 111 Gartner B. Jllkobsen,
sirup.
blerg,
for
20,000
Kr.
Overhgeisen
Senere
finder Sled i Januar Muned 1948.
eterlnær·
Handelen er ordnel ved Niels DødsIaid.
ræree YlSr Ole.en, Hvldblerg.

eningen,

Ph.. Skib

-

SI.gl.rme,'er J. Sfokholm, Wint!'.erlmøl
. ,

I

Kornm_rk ... Ildlo\lIl!H" PIII !(ommuo' kuolurtt fredll{ dtn 12. dl. f' lI
Klo 14-18.
_
Kor n n .v n.!.

Ratio

IIgeSangko
a' Dobbelt
(ca. 65 I
OlrlJtf'nt
O r O'el:

ngskort

~"l 'Ia,,~

A ndaQI \

,..

tor Jenuer Kwa,tel 1948

Pr 0Jt'

u,tdeletl I Tllbled

S"kkup1re ø reddede Livet.
K" b Cl n h a v n. Dt n død.dømlt

TIrsdag den 16. December 1947

28 .. rI~e Orele Barltllm ' ra Aar- I Renløkolen. Gym"a.tlk8l1 III Beboere
buS. der .nalv f~re Hun dr ede
I Elendomme med
Mennesker 1/1 Tyskerne og hlr
manat'
Menneskeliv
pli sin ulige Nu mre me llem KI. 9- 12
paa Ko
s. mvllllghed, er I P or m lddag
OK
blevel benaadel. Slraffen e r om lIee Num re mellem KI 1"-17 Lcndol{ den
sal til lIvsvarl if P æ ngse l. L orentPakker mo
Korlene maa a'"cnte. af en Vokten
Pln,Un Mil
sen· Bandens Næstk omm l ndrrend e
Anna Lund, der e r død _døml ved I HUl8londeo, de r moe medbrlnRI! Ta·
D.A .... ,
Io Reller, k l n dereller .ntagelllif lonern o fra " dURe r" udlevcrede I(orl, un
for.7net med N.vn og Adro •••• =,---_
ogsaa ventes ben.. de l.

Pakkl

p r i m,

Der udlevere. Sukker- Oll SmørllOrt,
arealaods-Læee o mko mmet. Brod· OR Kalfekort, Smarr.balkorl 111
Dørn. Tlllregtl korl til Sæbe Ol( Brod.
hver
K " b e n h a v o. Læge Preben
Det henalllles, Jlt Efterlælllng af dem
Morl.od , Orenlln d, er den 4 udleverede Y.or l rrnde r S led alrok., da
December omko mme l under Slæde mulllle FeU :Cu n rott•• p.a U d l ekørse l Pli Tyndls paa en aren- v o rin g •• tod et. Endvidere gerea op'
landsk PJ ord. H.ns Slæde med mærksom pile, al de t er forbundet med
H unde forspand alk eennem Isen StrafanlIvI r el beA;æ re I<orl udleveret,
og Lægen blev trukket med ned. hYle Bellnllel.erne for fil erholde dlaae
Ikke er til Stede.
Nye TelefoD·Re~ l er.
Ombytning af Rujtbrødamærker med
K ø b e n h • v o. Erler el Møde Pran~kb r"da m ærke r kan kun ake moJ
I Ou r I Mlnlslerlel for olfenlllge for nyede LÆgealtuter, der for Jenuar
Arbeld er vII der blive Indlørt nye Kva rtallB48 ellerede nu ka n Indlevcre ~
Regler for Nyan!lkaflel!e ., Te le [laa I<ommunekontorel.
foner e, særlig t Næ vn skal un o Rallonerlnu.kort, der Ikke afdersage hver enkelt Tel tfonbesl/l- ".nt •• Udlev.rlng.dagen, ken
førat fa •• udlevoret p •• Komlerll Beh ov lor Telefon.

01'1(1.
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Bekendtg
--

ser. ...

kontoret .r 'ukllel

".'e Deøen.

THISTED BYRAAD, d. 8. Dec:br. 1947.

I. O. O. F. 129121020 III

t
Vor k ære. Æamle Pe der,
0& Bedstelader,

mun.kontore t Onadall den
J.nuu 1848.
Kommune kontoret o g

Sv1eerrader

PETER KRISTENSEN,

Saa

Torac
lador

LeJ.r
Afhøl

Se
t. •

...

BJerrell •• rd •

Hundborg
Qeneralforllamlfnjit: p.. OeeatehJemmal
Predaa den 12. dll. Kl . 20.
_~A~II.~.~r~v~.~lk~o~m~m~.~n.~_ _ _ _~~

ø. O

V. Vandet•

Lad

Im'letnlng.lcd Itø
Iler. fOl H.ndeIdt' er OrdniniclI
•• 1nvanct!or d II i "Il,
l, II del ved Køb
!nd Mllhiml\lpri ·
ilnarende AI,IIIl

L'IIC,1I1Um,

IlJIlltO

Tæppefnbrlk,

UIOI~}llIo"n

(It

lln

mod Radakl."
SIun'jlaard, Thilied, oll en med
I;Wledhuitger Hana W . LIII.en,
København .

Thistedboe •• sidst. Re'se.
ø. K,s Damper .Pølslrla-

Uldne

an ·

n, ... eventuelle kom I Ponnldd81{ 111 t<.lIbcllhavn

Ira Pi,lIrr Kam- med fem KIsler, der rummer
e III Kode.
Ligene øf dllnske Dødsofre Ira

KOtlcenlr.liolllllclrcn I SluBhor,
lejdet
dcrlbflll\dl Lauritz Holm ehrlslen 8en, Thisled .
I Morgen atholdes on officIel
lulles med
HøJIIdelIghed paa BhLpeblerg aR Afs.keds
Præmier.
Bisættelsen fJndor Sled Søndag I
I K.
Ic. I i Sydlhy. RyvauReos Mindelund.
I Anli

JIlgdonllltbl'j tlr

aen

Ydby Kr,) Thisted Amts RyUerlforeolor
hg.
holdl Sønd81l OrnenlforlllmllnR
Hu.mllndtlore- pall Holel .Royal- I Thisted.
• bod velkom · Af Bestyrelsen aft{lk efter Tur,
t lil Kan,ulcnl Ordr. NIelsen, l'ved , og Pormande n
HllltinK, dtr i Lærer Jlcobsen, 0s1e&. ISledel
r

Kallerup
Sjælland
Kallerup
Alskl.'dsl
givergi a

puu

.,

aR:

Thistf

---- --

-- ~==~~

Rationeringskort

fol' Januar Kvartal 1948 uddeles
i Thisted

Tirsdag 116. Decbr. 1947
i Realskolens Gymnastiksal, til
Beboere i Ejendomme med
ulige Numre mellem KI. 9- 12 og
lige Numre mellem KI. 14- 17,
Kortene maa afhentes af en
Voksen i Husstanden, del' maa
medbringe Talonerne fra tidligere udleverede Kort, forsynet med
Navn og Adresse, Del' udleveres
Sukker- og SmØrkort, BrØd- og
Kaffekort, SmØl'rabatkort
til
BØrn, Tillægskort til Sæbe og
BrØd,
Det henstilles, at Eftertælling
af de udleverede Kort finder Sted
straks, da mulige Fejl kun rettes
paa Udleveringsstedet, Endvidere
gøres opmærksom paa, at det el'
forbundet med Strafansvar at
begære Kort udleveret, hvis Beting-elAel'l1e fol' at erholde (li.~se
ikke er til Stede,
Ombytning af Rugbl'Ødsmærkel' med FrallSkbl'øUsmærker kan
kun ske mod fornyede Lægeattester, <lel' fOL' Januar Kvartal 1948
allerede nu kan indlevel'es paa
Kommunekontoret.
RaOoncl'ingRkori, der ikke af ~

l

hentes

,
g

-

UdleveringRdageIl~

Ifan

fØrst faas udleveret paa KOlllnlunekontol'et Onsdag den 7 . .la~
nu,,,' 1!),Hl.
Kommunekontoret og- Socialkontoret el' lukket hele Dagen, i
THISTED B'l:RAAD, den 8. Derb!',
1947.
)

Bjerregaard,
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I for
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Lilli

- Thi.",let!

)'

l\.Vfit'tal 191K uddele

l'ir~d~lg- den 16. Dl'chl'. 1917
Healsl~olen
(~vmllastil\SHI til

i
Ue\)Of'!'f: : Ejendomme
med

1

'I -.4

ulige _ ·umrt' nu'lh-m KJ. H-I:!
ug

I
I
•

ligt, .. umrl' nwllem lU 11-17.

I

l\ortene mua afhente... Hf Pli •
,"oksen i lIug~tanden. rIt.'r nma i ,
medbl'ln~e Talonerne fra lldilge- !
re udleverede Kort. fon-;·.net med .,
~avn og- .\dr('!o>se. Der "udle\'cl'l.
•

Sukker_ og Smol'kol'l, Brud_ og
Kaffekol'l,
SmølTahatkort til
Bom, Tilhcgskort til Sæbe og •
Brod.
Det henstIlles, al gflert.elliJlg _
af de udlevel'ede Kort find~r
Sted straks, da mulige Fejl kun
rette~
paa Udleveringsstedet .
Endvidere gøres opmærksom paa,
at det. er forbundet med Stl'afans val' ål begære Korl udleveret,
hvis Betingelserne 1'0'" al erholde
d isse ikke er til St.ede.
Ombytning af Rugbrodsmærker med Franskbrodsmærker kan
k un s ke mod formrede Lægeatlest.el", der for ,Januar- Kvartal HI·IS
allerede nu kan mdleveles pa~l ,
Kommunekontoret .
Uationeringskurt, dej' ikke afhentes Udlevering'sdagen, kan
forst fmLS udleveret paa 1\ommunekontol'et Onsdag den 7. .1:'1- nu,l!' IMS.
J(ommunekontoret og Sodalleontoret er lukket hele Dagen.
Thisted BYT3ad, den 8. Decem-
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Sengene var til Tyskerne.

En Snedkermester i Th~sted vedtog ved Retten i Dag en Bøde paa
1000 Kl'. og fik 'e n ulovlig Fortjeneste paa 182 Kl'. ,k onfiskeret for at
h av P, leveret nogle Senge til en
Mand, d,er solgte dem videre til den
tyske
Værnemagt. Retten fa.ndt, at
,
han rettelig burde have været 'klat'
over, 'h vor ,S engene havnede, og stillet over for delte gik han ind paa
at betale.
•

!

d. 11. December 1947.

'Vskla

er i

aarligt fjerDel' tyske
Millioner Dollars
i Penge eller Vll rer, som kun OJl'
retholde Tysklunds Økonomi. Jeg
m ener, nt ,-j har lita" pan el posi-

an,
tln .,.

m·
,g.
01100

t h t Svar {ra Moloto\'.
.:\loloto\ svalede. at han "ilde
foretrække at behnndle Sporgsmuulet senert! undel' det almindelige
Afsnit om Ers tatninger,
Det YnI' dette Problem, som
Moskvn-Konfel'encen
::;lrun dede.
paa, og det blev ikke (]I'øftet videl1:!
i Gl\!l\'.

I

124_ Aarg

De fem døde Fanger fra
Stuthoff er ført hjem

En :smuk ilIindehujlidelighed i Gaar p"a Bispebjerg Kirkegaard
I fo)' de m , hVOliblnndt der er Lam. Holm Christensen. Thisted.
Ligene af fem gode danske tant, Oberl<l Frnie>lcbcn, tidemiJl:~mil\'Iænd - de.riblandt som omtalt.. hllitel" Gustuv Uasmu".H:m. den nrm'ke
Laur. Holm Christensen, Thi- Ambas~adol' ESmfU"1:h o~ den polf;k~
sted - del' dode j tysk Fangen- Gesandt Kelly KHUJ: Soeialmmitller
skab, er nu ført til' Danmar](, fOl' Johun Strom og x'olketing"mand Mal"
at de kan hvile i Jorden i del Fæ- tin Nielsen talte begge, og inden de
dreland, for hvilket de ofrt>:de Yentende Rustvogne !(lI"te KIsterne til
Livet, da del gjHldt.
Ved de fem dræbte Sluthoff·l"an·
g-er)! Kister i øsh'e Kapel palt Bit>pebjer'g Kil'kegaard holdtefi i Gnur el!
!'.muk Mindehøjtidelighed i O,'el'værel·
se af bl . Il , Kongehusets Repræsen.

,kty-di

'et

a.
de

m-

s,.

Ryv(lngen, InkkE'de de l'aarorende. _
Pnn SOlldag fmdel' Risættelsen Sted i
Mindelunden. Dog .... il RlIrry Chr, Han·
sen bln'e (orl hl Vejle.
De fem dl'æbtekom med Ø.K.s ·FulstrJn. Ul Kobenhavn, hvor Motorskibet
ble\' modtuget af en talrig Reprællentation fm EI~tatl1lng.!<randet, Sluthoffudvulgel o~ de politiske Partier,
ligel'om Slægt O;!" Venner ....ar moot
op, Da KIsterne VUI' bmgt i Land, takkede Kontorchef Hartmann de polske
M yndighedel" fOl' al Hjælp og Bistand.
Ki"tcrne fOl les derefter li! Blspebjel'~
Kll'ke~ullrd, og 11l1l~s hele Rulen hyldede Kobeno:l\'ncrue de dode Frihedskæmpere yed at blotte Hovedet.

or
ls-

Det er i Texas kommet til et ejen'
domnlt:~iJ!t ''':yvellheJd.
Piloten ble,
,- d 'ed en LHnding,
II Iynget
o\'er""r,
. t .
h\'Ol"jlU" ;\lnskil\(>l\ ntler steg 111 'E'Jrs
og holdt sig i Luflen i 2 Timer OJ! 20
Minul/"f, In'OJ"lHHl den lundede, du d(,1\

nd

,d

"-

de

lnb hH' for 1l('1!1.1II.

•

og

1'~rh\' enlO' ug 1~lUrdsel"mil!ilJlerit."t

l.

a'
~e

lilia HislwbJcrg l<1rkeA" ufIl'd. Her bærer' lidlig-N'e l\nm .
mertllel' /{hellerne iii Kallt'lIeL

i
Kiel helllO!illt'r lil Yirksonlltedeme m·
dt'llrur ~~'d!<lel< vigll OJ! Holsten/< Er·
Incr,·slh.. ul de Il"her deres Per~nale
" 1 n'" ,1,.r ri" fcl dl'1'\'('d ul (t lnfta

---------------, "1., ~ U~~'==~_.,.---D"'"

fr. Lørdag Allen K!. 20

ØeR Morgen KI ,5 -

mens

rst'1

paa

førsle

ud.~e
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't EVAGT·I Th'IS t e d
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løg KJ. 14 III Mandag KJ, 8,
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Son dag den 21 ds.
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å 1,2fl III Julefe.ten
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u k_omheden ved vort Bryllup.
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Jørg en Grø

Tirsdag den 16. December 1947

Iii o Numre mellem KI 14--17
Korlene mea olilcnlel af en Voksen
i HuntandeD, dcr mas medbringe Ta-

R I NG altid først

®ø;weue
(tltfe ø,tergldo 9

Iu",,"e f,a tldll.ere udle'e,ede 1<0",
foraynet med Nevn og Adre •• e .
Der udleveres Sukker- og Smørkott,
Brød- og Kaffekort, Smørrabetkort hl
[;orn, TIllægskort til Sæbc 0lt Brod.
Det henstilles, at Eftertætllng af de

"dle .. rede y'o,' linde, Sled ""k., d,
mulige F'eU :.-tun rett•• pa. Udle...
veringaatedet. Endvidere gores op-'
mærkaom PU, at det er forbundet med
Strafansvar at begære Kort udleveret.
hvis Betina;ellerne for at erholde dlase
Ikke er til Stede,

Pynten

ran,

Frugthandler

I-----;:======j
Sloreji!ode 21 •

Ombytni ng af Rugbrodamærker med
for Januar Kvarlal Prantokbrødamærker , kan kun ske moJ
den 16. dl. i Hordum fornyede Lægeattester, der for Januar
pu Kommune- Kva rtal le48 allerede nu kan Indleveres
14-11,30 og I Sky um ('III B f<ommunekontoret.
RatIonering.kort, der Ikke at..
15.3(}- 17.
hento. Udleverlng.degen. ken
Sogn.r •• det.
far.t t ••• udleveret p •• Kom-'
mUhekontoret Onadag den 7.
Januar 1948.
Kommunekontoret og SoCialudleveres iVo- kontoret er lukket hele Dagen.

Kommune.

A.. JOlef Jenten Tlr.dag den
A-P KI. 10-11, G-L.
13-14. P-ø 14-15 o~
I Skole 16-17. Onsdag den
Kommunekontoret; A-D
10--11, K-M 11-12,

THISTED BVRAAD,

""

d. 8. Decbr. 1947
BJe,regaard.

Kolonlhayeforbundltt
7. Kreds

S-ø 14-15. JOl,nerup
Ikke afhentede !<art 'IBI
I M8nd8~ den 5. Januar

Lerd.g da 18. d ••
Kl. 19.30 afh Cllder dd
nye HaveselsklIb ved
lor 1946
I\ronborgvel t Il hende
KommuneOeneralforl8mllnji1; pOB
..,. Jernbanehotellet Alle, der har Indlegnet
~:-:':'-=:;;::;::;~:::7--~~ IIlg, 0« lind re, der øn.ker at fa. el' Ulwkkeatltt.lde;
MarlneforenlnglDl Have, bedes møde. Ø ••",el•• n.

Flere Lilhauere forlader Dragsbæklejren.
Efter hvad vi el'fal'er, vil der i den
nærmeste Fl'omtid afrejse' endnu nogle Flygtninge fra Lejren i Dl'agsbæk,
idet alle, dor' ønske'\' det, efter nærmere bestemle Regler, kan faa Lov
at komme li I Tyskland. DpI' skal endviderr være Muli ghocl for al ovcrføl'f'
nogle af Flygtningene lil Pli anrlpll
Lej I',

~
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Rationeringskort

1",11' .Januar Kvartal J(14~ uddeleR
i T'hiHted

Tirsdag 16. Decbr. 1947
RealRkolcn, GymnaHtiksal, til
Helmere i Ejendomme med
ulige Numre mellem ]{l. 9-12 og
lige Numre mellem KI. 14-17.
Karlene maa afhenleR af en
Voksen i Husstanden, der maa
medbringe Talonerne fra tidligere udleverede Kort, forsynel med
Navn og Adresse. Der udleveres
Sukker- og SmØrkort, BrØd- og
Knffekorl, Smørrabatkort til
IWrn, Ti1Iregskort til Sæbe og
BrØd.
Det henstilleR, at Eftertælling
af de udleverede Kort finder Sted
HlmkR, da mulige Fejl kun retleH
paa Udleveringsstellet. Endvidere
gøres opmærksom paa, at det el'
forbundet med Strafansvar at
begære Kort udleveret, hvis Betingelserne fol' at erholde d isse
ikke el' til Stede.
Ombytning af RughrØdsmærker med F ranskbrØdsmær ker kan
kun ske mod fornyede Lægeattester , del' fo l' Januar Kvarlnl 1948
allerede nu kan ind leveres paa
Ko mmunekontor et.
Rationeringskort, Iler ikke afhentes Udleveringsdngen, kan
f Ørst fllas udleveret paa Kommunekontoret Onstlag den 7. Januar t!Hf! .
](ommunekontoret og Socialkontoret er lukket hele Dugen.
j

1'lIIS'l'IW BYRAAD, dun 8. n ecbr.
1!147.

Bjerreganrd.
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4 Tiltalte, del' alle havde sijaalet Olie og solgt Vand som Solal'OJie,
I

,
,

er,
let
'ar

lte
•
[Or·

et,

'v·

Den fantastiske Olieaffære fra
straks efter Besættelsens OphØr, behandledes i Formiddag fol' en Domsmandsret i Vestervig. Hovedmanden,
Matros 01'1a Nielsen, val' ikke mødt,
men de fire øvrige Tiltalte, Arbm. Holger Andersen, og ehI'. Hoelgaard, Fisker Svend Hansen og Malros Ludvig
Larsen, val' alle til Stede i Retten.
Lmd. Ejnar Nielsen, JegindØ, og Fisker Jens P. Jensen, Jegindø. var
Domsmænd, Politifuldm. S!<aalllm mødte fol' Anklagemyndigheden og Lrs.
Lind, HUl'UP, som Forsvarer. Alle 4 er
tiltalt for Tyveri, idet de enten sammen eller hveT for sig har stjaalet Solarolie fra Entl'epl'enø1' Sørensen og
solgt til davær. Ølhandler Halvor Jensen, Humlum.
Sagen el' ikke helt fri iol' komiske
Momenter, og da man i Formiddag
• kom til et enkelt Forhold. hvor Orla
t Nielsen og Svend Aage Hansen er till talt ior Bedrageri ved at have solgt
400 Liter Vand som Solarolie til Hal\ vor Jen sen, maaite selv Retten træl<ke
pau Smilebaandet.

I

I
•

lell

pgiek,
~J'

Lov

I

Stjal Sukker og Flæsk fra
Tyskerne,

Holger Andersen og eh1'. Hoelgaal'd
nd- I nægtede sig skyldig i Tyveri, men de
ØI'C
erkendte det faktisk. De havde bl. a.
rlf'11 • ved en Lejlighed stjaalet. 4 Ks, Sukker
og noget røget Flæsk tilh, Tyskerne.
I Sukkeret blev Hejlet t.il Uglev Strand
i og
derefter kØrt pau Trillebpre til
Oddesund, fOl' at man 1<U11de undgaa
de tyske Vagt.poster. Sukkerkasserne
I, blev gemt. hos ehl'. Hoelgaal'd, og en
t Del af det blev RCnel"l~ solgt til davre\".
~m
Hotelejer Gade ,Jensen, Stigaal'ds Ho'ettit.eJ i Struer, De 'rilLaIte mente dog
arer
ovpr
ikke, at de havde faa~t noget fOl" SukY[aakeret, men de forklarede, at Gade .Jen:ernE'
nb(·r.

I

paa

han

sen ofte havde laallt dem en Flaske
Spiritus og Tobak. Da Anklageren
mente, at de saa maa være særdeles
gode Venner med Gade Jensen, svarede
Hoelgaard, at det var de saamænd
ikke, men det val' almindelig kendt, at
1.1an kundegna ind pan et hvilket som
helst Hotel i Struer og Iaane en FIa~ke Spiritus.

har
mol
bor

Rettede sig efter den engelske
Radio,

ml'

Gr,
nue

I

so,

Ti,
•

Fisker Sv. Aage Hansen indromm(?de, at han sammen med Orla Nielsen
havde oppump~ 400 Liter Solarolie
fra Entreprenør Niels Surcns.ens Baad
"Ormen III Olie., var .idgt til Halvor
Jensen og han fik 260 l{r. fol' !.'in
Anuel. Han mente dog ikke-, at det
km (.t; være Tyveri, da cl T i dfn enr;e;ske Radio ofte blev opfordret til at
skade Tyskerne mest muligt, og han
mente at vide, ai Olien skulue bruges
til Lysk Sejlads, og Hansen var desl~d(>n tiltalt for Hæll'ri "cd at havt'
!(,øht Olie som Orla Nie-IsP!'l havde
stjaalet.
Det mest geniale Numer blev lavet
da Orla Nielsen opfordre(~e Svend
H,Jnsen til at laane sig et }lal' Olietønder, hvo1'efter dl' i Fællesskab
1) ldtc Vand 1}aa 'l'onderne. øverst
hældt.e de et tyndt Lag Sol;1Tolie-. og
del'efte-r kørte Orla Nielsen til Humlum,. hvo1' hall sulgte Vundet for 8tH)
Kr, Sv. Aage ITnnse-n hævtle(k, at han
i!tkc villl" nerp firti til Sal~~1, m·'n
han mnnitC' indrømme, at han hante
fa:l~t 200 Kr, som ~:;jn Andel OK hnn
vidste, hvor Pr-ugC'nC' stammedr fra,
Da Orln Nil'ls('n vilde gt'utugt' Transaktionen lidt St'llpf(', fik han Klo efter
Noder af HalvoJ' ,Tellsen,
Sagens Behandling 'dl \'urp ril t meste af IJngm1.
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Det ha r vist sig, at omli:ring
150 af de F lygtninge, der e r i
Drag5bæk·Lej ren, i Vil'kelig heden ikke som troet. e l' Litauere
men Tyskere, idet de stammer
fra l\'lemel og .1It5a a er tys ke
Statsborgere. Derfor vil disse
150 Flygtninge i Løbe t af en
overskuelig Fremtid blive sendt
fra Rode I{ol's-Lej l'en i Dragsbæk for a llierede F lyg tninge til
en Lysk Flygt ningelejr ved Aalborg. Herfra vil de S<UI se ne re
blive sendt hjem.
N:lttr mcln foretager delte
Skridt,

udtaler

Politiinspektol'

.••••••••••••••••••••••••••:
asset af den uddannede Fagmand,
~e godt.

f HNE levere D e r e s Brille.
/JYdSninp;.

RN
B,
dllr

De sendes via en tysk Lejr til T'Vskland

•

Læ:

•:
:•
•
!•
••
••

I

,••••••••••••••••••••••••••.

\V u I f f, del' el- Chef fol' Politiafdelingen under Socialmll1istel'iets
Flygtningeadminisll'ution Ul OJ::,
skyldes det, at Yi lettere kan komme af med lyske end alliel'ede
Flygtninge - og at det llUlul'lig,is el' i Landets Interesse ilt fua
saa mange Flygtning-e :..;enclt Hf
Sted som muligt.
- Del' lwmmer en PolitiufdelinK
hel' til Thisted fol' al tage Rig af
Undersøgf::lsel'lle af de enkelte Tilfælde i Eftel'middug, ikke?
- Jo, og VI hm' derfor ]HIll 1'01'haand sendt Besked til Lejren om
at hjemkDlde en Dej Hf de Flygtninge, del' el' heldagsbeRk:eftiKedc
udenfor Lejren, Det drejer SUl \'ist
ialt om en Snes Stykker
Det siges, al adskillige ;lf
Flygtningene fra DI':lp-sbæk-Lcjl'en, del' havde HelduA'sl1rbejde, el'
kaldt hj~m hl Lejren, fordi de nll,
da Arbejdsløsheden el' steget, ikke maa optage P ladserne fol' ledig
dnnsk Arbejdskraft,
_ Det mna F lygtnlllgenc llnturl igvis Ikke, Det h al' jo hele 'riden
væ ret l{oulume, (It ingen Flygtn in g nwalte huvc Arbejde" hvi!! en
UUllHker de rved blev !trbeJc1RloII,
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Rali
for Januar Kval'k1.1 1948 uddeles
i Thisted
TiJ'sdag den 1G. Decbl'. 19·17
j Realskolens Gymnastiksal til
Beboere i Ejendomme med
ulige Numre meUem ](1. 9-12

L
_

og
lige Numre mellem RI. U-17.
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Kortene maa afhentes ai' en
Voksen i Husstanden, deJ' roaa
medbringe 'ralonerne fra tidligere udleverede Kort, forsynet med
Navn og Adresse. Der udleveres
Sul{kel"- og Smørkort, Brød- o~
Kaffekort,
Smol'l'abatkoJ't tIl
BØlll, TiIlægskOl"C til Sæbe og
Brod.
Det henstilles, at Eftertælling
af de udleverede Kort finder
Sted straks, da mulige Fej l kun
rettes paa Ud leveringsstedet.
Endvidere gøres opmærksom pa.a,
at det er forbundet med Stl'afan- r
SVal' at begære KOl't udleveret,
hvis Betingelserne for at erholde
(lisse ikke er til Stede.
Ombytning af Rugbl'ødsmærker med Fl'anskbl'ødsrncm:l<er kan
kun ske mod fornyede Lægeattester, der fOl" Januar l{ vm"tal 1948
allerede nu kan lIldJevel'es paa
l
Kommunekol1 tOl'et,
Rationeringsl\ol't, der ihJie ~If
hentes Udleveringsdagen,
IrHn
føl'st faa..<:; udleveret l)lUl 1(01\1munelrontol'et Onsdng' den 7, .Ja-

I

nuar

19 1~8 .

Kommunekontoret og SociaJ)tontol'et er luldtc t hele JJngen
Thisted Bynlad, dell R. Derc;nbel' JD47.
Bjel'l'C~'lm l'd.

\
l
f

~~~~~'-flgl'fe-ntJe

ved Domsaf Dommer" Husmand
~, og PIsker
. Anktager
m, Thisted,
nd. Sagen
~en I Osar

I

'aies for en
ædelser, bl.
drede Liter
Dør Sørenblev solgt
,or Jensen,
~e

og under

sk Opfindblev fyldt
t Lag So·

l\t1ttU

LJt!lIu~t::'n::,

lJ~/I(~'U

Steder er Emnet .Borger i Dan·
mark" samt i Sned.ted tillige
Brevlmnul Ira Oplysningstorbundet.

Og bedst si
og det er ~

Tyske SIalsbor2ere i den

Tabt gik H
et øje ski
Hvad vilde

Iitbauiske flygtningelejr,
En Politiundenøgelse har vist,
at ca. 150 Plygtninge i Dragsbæk'
lejren ved Thisted ikke er Lithauere,
men tyske Statsborgere, idet de
stammer Ira Memel. De paagæl.
dende vil derlor nu blive overflyttet til en regulær tysk flygt.
ningelejr og derefter hjemsendt,
naar nye Kontingenter algaar iii
Tyskland.

430,000 Kr. til SvineproduceuCbr. Hoel·
terne
paa
Mors.
de stjaalet
oget røget
reroe blev
Di! transddesund,

Husk, I er

88a VI- maa

han vII

do~

Men gamle
han kan si.
Det var en

lor del .t •

Børuebespisl
Skoler I

Til Juleind
Morsø AndeJs.Svinealagteri mø. Iigere indkom
Unævnl, N,
der med el Overskud af 453.000
Jerslev, 5 «
Kr. for indeværende Asr hl Trod 8 Thorsled, 5 K
Io r, a t Leveringerne er·_gaaet ne d J.:~_. _ _.:u.-..._

I I

P/II O'lInd
Peler NIk.

Revl,orerne,
I

• SJørrJflIC, og

Renvalwlrt.

paa ,'Kr.
210 Kr,
AIIRe

!n:l;:'~;i:,~,

o.

"~d;'-I

Chl, n'
Anker
Klj R4Imu59~O,

drøflede m'"

"Sabotørerne"
Oddesund,

Hl'lf.II..,ltfore"inll~"1

Nylll,.møde bliver den 9 Januar, d,e
HøJ'kOI"folltander Ni •• {>n, AnIvol'
Ikov, t,ler, Oll de~ bliver Mu.ie
Sa "gunde ,hold n Ing.

DeD ramle Olltøar for

Veslervir Ref.
Ret

V,d
omtalte

d.~I'æ,'.

15"0 pGt lor URen

o.luogel.

,..

i SoedBle4 0l
Har, IOf-Slalst rup.

til Behandling.
mand Holger
I
Chauffør

Plaktr Sv.
,
N.,
Q"a
Nielsen, ukendt Bopæl, 0R Lel·
malros LUdviR Larsen, Oddesund
Da de Illtalte nægler sl~ skylbehandles SaRen
Doms-

~~~:~;:
~.

Socialdemokraliet i
Slal_trup Kommuue har
~yndl tO Sludlekred. med Cl
Deltagere. Sned. led O'U har ~"';
begyrLdt en Sludiekredl
lignende Anhll DellaRere.
Sleder er Emnel .Bofger
mark" •• mt i Sned.led
Brcvkunul 'ra

"Øf<
HI,

"øt"

'"
HI

"
Og

og
beslaøende
Thlnggaard,
Ejnar
I
Jegindø,
. P. NIellen, JeglnlJe.
sfdsloævnle
Konlorchef Sktlalum,
I hvIlkel han
Sfafsborrere i deD
og
Porsvsrer
Lrs.
Lind.
II. bemærker:
II1hauiske FJnlDiogelelr.
du Ikke og ordnede behandledes hele Dagen
og {arisælIes Mandag.
En Poliliundeusgelle har Viii,
du med
De paagældende Illlalel for en at ca. 150 fllYRlninge i DrllRabækpu en od"o
Række Lovovertrædelser, bl. lejren ved Thisted ikke er Lithauere,
og gravede en
af flere Hundrede LUet men Iyake Statsborgere, idel de
du I PorveJen vidste,
fra
Søren·
havde værel en sudan
Ira Memel. De paagæl.
40 Aaf? Selvfølgelig sen,
derlor nu blive over·
villigt III al Ul fhv.
en regulær Iyak Plygl.
o~ under
Ire Mænd, som
Humlum, for slore
og derelter hjem,endl,
af
Opllnd . I
VIIIgt,
men mon
Konlingenler algaar iii
bfeveo del samme, som bed, idel Tenderne blev fyldl
var mig, du havde med Vand med el Iyndt Lag So~.. Kendelsen? Men larolie over.
430,000 Kr. Ul Sviaeprodac:eaHr. Jensen
Holger Andersen og Cbr. Hoel·
teroe pas Mors.
II tæve alle
oplyale, II de havd"
lor Io
Kasser Sukker og noget regel
Morae Andels-Svinealaglt'ri
yar paa Aasledel, læ,:, fra Tyskerne. Varerne blev der med el Overtkud al
fuldl Slagsmnl. Rasul·
111 URlev Strand ol!
Kr. far indeværende Asr lil
alle.
I TrIllebøf til Oddesund,
at leverinji!erne er ~lIIet
kan lilia de !lg
de opbevaredes boa Hoel
seks P/oeenl. AI Overskudel
Betlllln~ III gaard. Sukkeret blev senere sol~1
"Jbelalea 430,000 Kr. hl leveran·
lor
Jagthund til SlIgaatds Holel I Struer. Pisker d~"',"", medens 21,000
syoes Jeg, Skovens SY. Aa. Hansen ved gik, at han hl næste Aar og 2000
. tillæg" !,,'!
'.y,,,anVendes bedre ved havde værel med iii Tyveriet af gel Reservefonden. Driltsaversku-I:
'.u
Arealer
SolarelIen, men menle, at delle del har nu nsael en audan Højde,
hvor
ind under Sabotage mod al NolennIZen Ira Nylaar antagelig
forhøjes med IO Øre pr. Kg.
Hovedmanden ISageD, M.lroa
Bel8Dolar for DyrlVeDIi~bed.
Orla Nielsen, var Ikke mødl
Rellen. Hin tilla les
PoreninIlen iii Dyrenea SCIkyl.
IDleresser, puse
l
Kredslarmand lor Fjerritalev,
andre gøre Iigesu. Kaninlyveri pu Bornholm
Vold mod en HOleleler I
Lærer G
Brllng Madsen
Ullales endvidere lor al
der al del
pr. HlUap.
en ubekendt Opkøber
VærnemaRI III Chr. deraen,
bvor lire Svin pia 100
og
"I _omhed.
Hoelgurd
for sin ASII.I.nee.
Air.
Dommen tilder aDlageIIe
M .. nd'll den 15. December
dag Aflea.
Knud Chr. P e d e r i e n,

I

,

Alde.dom,"jem, 80 A.r.

i Thisted Amt.
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Tyveriaffæren i Oddesund.
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Udførte Entr;,pronørarbe.jder,
men nægtede at være Entreprenør.
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mo'! fhv. (;rJr. 1 Hvankij'fr. f"!hr. [nt'V, n Il J L H'.Im nu hol' j

, A;,!x"r?'l. Hlll1 ",1' fat IIndr,r Tdlnlp.
for V8'Tnr-mr'J(l'ri ~ utifhørli~ (rhVf'rv"'fJ}!'('f:shtl SflrflO,rh,'jrlr· mHf n,,,,
-1<1i.(>lfI(>.rn'>~('n. irret
han fr;~ Ar,ril
! !!N4 til "pri' In4;; h:wdf" urlf'"rt Lø. .
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rlf!IIUckn hIJVf!l· han haft tril H, ~tRf()r·
,>pnnd heskæftigRt ffll>f! KØ~d. /)t>rt
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I<flml,."p.
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opgjort til
Kr. 01l Nt-ttofortjrnf'!\tl'n 1m"'
Qmnætning WT

Pl:'Uf't til r,O.... --70,OOO Kr"

Rom krr.:eve-

,jes kIm finkfoT~t.
Gh?, Rull nregt'~J{! !tilt flkyilli~, ifiM

hun hævdN!f" at hnn ikkr' var Entr,,-

rmm"r,

OM. VaT rhtiill;t, at. høn hAVr]"
udført cl" paaf~'""nd" Arhdrll'T, mrm
riM. var ikk" nom ";ntrf>prMli,r. og han
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fortt> ikkl· !wlv 1!r't(nøka,h. Dl'nnf< Forklarin7 fØrtf> til fil læn~er'" IJinku;Joo
"jon om, hvad twn AM havd" VIl!Tl't,
tuI"n at. milli k",m til nl,I(M R<-s-ultat.
l'",lilitn"'1t"r H /, r t j n r:, bllm mødt. ...
{ol" A n k Ir\fC"myndi 'thi rJ"n, b<-lm'jrJffl'I"
TiltAlt ... al han Ikk fl)r!;rnl(;i.f. havrll'
I'Irnh"I'1"1, ria rllr i I'olitirt Rapportf'; wltrykkl'li" VIII" Tal ... nm gntr"
pr"n1rnThcjrJ"r. Rull ro"nl", al han Mr'
sall hawlr pr()vli!r'rtl, mori .Irtu· U.I·
tryk.

V,...t Ilomm'"1I Mr,v hhn frifllnrJM. for

Tilt.alr1"l. fnr fila(l V;tlt allgik KAr~lf'1l.
mr'o- ;Iluml. an IJnw ~ l< fl.'1I1t- (11M Væt'·
lwmøw'rl 1l1. 11. I. ri .. udførte Entr"
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Den ejen
veri af Olie

Affære
Ty·
Vin i
s

St'al tysk Solarolie som blev hældt i Tønder med Vand og solgt
f 01.' OH"e. _ Bedr~.
Vinen blev stjaaJet! end at Tyskerne drak
den mener en af de tiltalte .

;t

•

og Chr. H o e l g a a l' d, r,'i:;ker S\'eDd
Den i sin Tid meget omtalte Olle! H a n s e n og Matros Lud,;g L a taffære fra Odde.. und behandledes i
s e n, alle vaT til Stede. De fire ...
Gaar ~ed en Dom~mandsret i rester,-tg. Domnlersædet beklædtes af Dom- tiltalt fol' Tyveri, idet de havde stjaalet Solarolie fra Entreprnol" Sørensens
merfuldmægtig T It i n f! g a a l' cl med
Landmand Ejner N i e 1 s e n og Fi.;ker MotorbuadJ Bedrageri vcd nt have
solgt Solarolien iblandet Vand samt
Jens p, J e n s e n, Jeguldo, .:;om MedOvertrædelse af PrisloveM Bestemdomsmænd. Politifuldmægtig S k a amel$er ved at tage O"el'pli~,
l u m modte fol' Anklagem}'11digheden
Holgel' Ander~en og ehr. Hoelgaard
og Landsl'ets~af.,rforer L i n cl ::om Forvilde ikke erkende sig skyldige i Ty
svareT.
vel;, men erkendte dog de faktiske
!" Af de fem tiltalte Val' Hovedmanden,
Matros Orla N i e l s e 1\, ikke modt, Forhold. Fisker Svend Hansen indnItI!.'
hvorimod de "\'"rige fire tiltalte, Ar- l mede. at han ;'ammen med Orla Nielsen havde pumpet fire Hundrede Li
bejdsmændene Holger A n d e \' s e n
ter Solarolie fra Entreprenør Sørensens Baad og solgt Olien til da\'æreude Ølhandler Halvor Jensen. Huml
Han vilde dog ikke erkende sig sQldig i TYTel'i, idet han mente at Videt
nt Olien skulde bl'u~e;; til ty:;k SePads.
og da der n....er England:;: Radio ""
udsendt Opfordrin~ til al. skade Tyskerne mest muligt, lIlE'nte han. a
Bemon, Mm lo'erster havde indledt
Handlinp:en \'ar fuldt ud forsvarU

I

I
,

I

yrdet aa
sIr

Bekcndt..,kllh

•

•

med

i Sommeren
]944, havde opfordret ham til at

rydde Manden af Vejen. Mordet
fandt Sled i en Roloniha\'e j Nærheden
af Aalborg
H
. . . 'Jen nlyr d e d e~
ustru Cl' l nllg hlevet un h
"·
Politiet.
II (t •• f

1\10 Fur Io Temder Va nd.

I

I et. andet Fnrhold, velllok det .Ib

komiske i Sl.\!<';t'l\. ha,'de Orla

Nlel_

opfordl'l"t S\'end .·\nge Ha.nsen til '"

(Fortsættes Si& 61
•

DS

Olie og Vin
(Fortsat fra Side 2).

. -

l

l
l

laane sig et Pal' Olietønder. Tønderne
var blevet fyldt med Vand, og ovenpaa dette hældte de et tyndt Lag Solarolie. De kørte derefter Tønderne til
Humlum, hvo1' de solgte dem til Halvor Jensen for 800 Kr, Da Orla ~iel~

'

!->ell senere ,'ilde Atmlage Trant-iaktlO_ I
I
nen, ha,'de Hah'or' Jensen Imidlertid
opdaget. Fidusen, og Resultnlct ble,'.
at Orla Xiel ..en fik en ordcntliJ! Om- I•

,

-,

,

gang 1\:111.
LetmHtl'o~

Ludvig LUI'!ien var Liltalt fOl' engang i 1944 al hll\'c været.
med Lil :It pumpe Olie op af SOl'en~ens

.

-

)

Band. Han elkendt dette, men hævdede paa den anden Side, at. der ikke
var Tale om T~"'\'el'i, jdet han ikke
havde haft noget Udbytte IIf det. Gan~ke vist paastod de andre, ai han havde fanet udbetalL et: BeJob som sin Andel i Sagen, men den A f ten, dette
skulde være sket, havde han været
døddrukken, og da han ,'aagnede næ!:'.te Morgen, krævede de andl'eshl'dlu
ste ~fOl'gen, hu,'de de andJ"e krævet
ham fot' 80 Kr., som de paastod at have vundet i IColtspil. Et andet. Forhold gik ud paa, at Larsell skulde 118ve
været med til at stjæle Spiritus fra
Entl'eprenøx Søl'ensens Kælder.
Han erkendte sig skyldig- hel'i.
men fremførte som sin Undskyldning, at han gennem S0l'ensens Tjenesteplge havde fanet at vide, aL Sørensen vilde holde et stort Gilde for
Tyskerne, og san sY'ntes han, at det
var bedre at stjæle Spiritus'en end
<-tt lade den gaa j Tyskel'nCfi Mave.
Politifuldmægtig Skaalum nedlagde
Paastand om Dom i Henhold til Anklageskriftet, mens Landsretssagfører
Lind i sin Forsvarstale fremførte, al
Loyoveltl'ædelsen val' sket paa et
Tidspunkt, da m<ln blev opfordret til
at skade Tyskerne mest muligt. Sagen
blev herefter optaget til Dom, del' afsiges paa Mandag Eftermiddag.
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Memelboernes Tilhørsforhold skal afgøres i hvert enkelt Tilfælde
efter Bestemmelse fra Militærmissionen i Berlin.
De to 'lænd fra Flygtningeadminisfrationens Politi forsorg, der, som
meddelt i »Thisted Amtsavis«, er ankommet fil Dragsbækleiren for at undersoge )Iationalitetsforholdene blandt
de 150 Memel-Flygtninge, kommer
paa et storre Arbejde, idet der ved
samme Lejlighed skal fuldføres et Arbejde, der har staaet paa gennem
længere Tid . Det er nemlig Meningen,
at Lejrens 500 Beboere skal i Forhør,
for at man kan faa en endelig Afkla! ring paa Nationalitetsproblemerne. -

I

Hvh; nogle Flygtninge erklærer sig
for Tyskere, Yil de blive overført til
en tysk Flygtningelejr, og de kan regne med forholdsvis hurtig Hjemsendelse til Tyskland, lwor en Del hal'
Familie.
De 150 Memelboere hal' hidtil været
regnet for Litauere, men da det er et
Grænseoml'aade, er der nu kommet
Meddelelse fra l\1ilitæl'missionen i
Berlin om, at der skal foretages Nationali tett-a fheri ng.

I

I

Landrnine.
Hos Landmand Jens Ringgaard,
Ny torp, blev der forleden Dag fundet en Landmine. Den vil i Dag
blive uskadeliggjort af Hærens
Minøl'hol d.
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pm øen, Kallerup, lIdelIgheden. Kirkeminister Prede
Kr. Bul
ldersen. Sennels, Nielsen og Professor Mogens Pog straks, at ban vilde
:Ji, Sennels, 65,5. talte ved Graven.
Landsretten.

l

Jensens Enke,
~gelø Gregerøen.
lOraen, Kallerup,

Ny Ammunitions-

Skilte ved Fodg_nt
gangene I Thlst,

111 Kallerup, 62,1,

Ulykke.

I Dag opsættel p(
ved Podgængeroverganl
Torv og ved Prederlk
din!!: I Vestergade. Hen
gangene relpekleres.

nedaled, bl,7 ag
neia, 60, I.
lisen, Skinnerup,
d, Kallerup, 57,0,
"Ilbøl, 56.5, Gun.

55,0, Kri·
,I, 54,0. og Vi Ih.
tvang,

5.

I Gaae Middag. indhal i Thisted en ny EK&plosionsulykke, der
maner Forældrene til at have Indseende med, hvad deres Børn
loretager lia. To Drenge. Bent
Knudlen, Reberbanevej, og Villy

OJersbøl,
~rbejdet og opIr i foruret var
raaret ti Søer. I Pedersen, Dr. Louisegade 22, aatte
købt 12 Orner en Tændstik til et Sprænglegeme,
" Ojerøbøl, øl som ebploderede, medens Villy
Tre fingre paa hans
Df fjerkræavlen. holdt det.
it godt Aar, og venstre H"and blev stærkt hedeil at købe dag- rede, og han lørteø i Ambulance
hvor der blev til Tlaiated Sygehus, hvor det er
at de var kon'
uviat, om fingrene kan reddes.
Politiet har laaet optyat, at Ulyk·
:. frandsen,
Ivlsubejdet, op- ken økyldee en Detonator, lom
Ct. al Husmen- den ene al Drengene tillige med
ren n em Organi- anden Ammunition opbevarede i
e her fik Rabat.
r der truffet AI- en Kalse. Politiet ind~kærper, at
r Noes al Hen- Forældrene ser Børnenes Gemmer
og der var ad efler og underretter Politiet, saa8000 Tdr. til Iremt der oker fund allarlig Am·
Idel laar en AI- munition.
Il

n d,

Ila Dreog I Thisted laar
H•• nden læderet.

w

Ig Bas mua

!n Tid

Be -

algøre,

'beldes nmmen
)merne yør der

orn.
I Angrebet paa
III vil jl!g blot
r vant 1,1 at blivt'
- er et gømmelt
t man ikke ,kai

Materialemingelen vII
Tid endnu. Inden Jernaæltes op, men det bil'

Skoldet al kOReod,

Bo Il/,_øarlg Søn
fik Pedersen og Hus l
blev I Gaaf Eller
skoldet. Drengens II
at vaske og havde
kogende Vand In
Bord. Drengen ber
vogtet Øjeblik til a
med det kogende'
sig, Han blev iltl
paa Arme og SI
blev, efter al være
Saabye, Tømmerby
sted Sygebus i Pal,

"Julens GI_de" I
har til 236 Spareri
Kr. Til BelItyreisen
Jørgensen og Jenl Cl

J I

u eneg.
.Du tattige Spurv I
med Duen til Juleg
Julelest I AlderHreoteloreningen.
Som det Iremga
Thisted Aldersrentelorenlng holdt I Byens Bfade, k
, Oaar ~ftermldd8g Julemøde paa lor en billig p
Hotel "Phøntx· med stor TIlslui sikre sig et godt
nlng.
Bapllsfernes
Strengekor leoe. Gid mang
underholdt
Porsamllnilen
med opsætte et saRda
smuk og stemningsfuld Musik og ler I Landskabet
Sang.
" 0RS88 Ju!estemnl

I

SOCIAL-DI!MOItRATlIN.
: Karl Thøger·
Karl Jensen,
Kallerup.

Var han Entreprenør?
V",rnem8~ersag

Svineavl.·
frEderik Poul-

ved
Chr.

Ira Lyngby

lor SØlrrelteo.
Med Dommer Johansen I Dom·
mersædet og Pisker J. P. Jenseo t

t Jegindø, og Arbejdsm. Cbr. Nør·

, gaard Christensen, Kobbere, som
Nors, ~~ .• Meddommere bebandlede SærretIle, nyv. Tho- leo I Vestervig I Lørdags en Sag

genvalgtes som mod LandarbeJder Chr. loav. Hansen BuH, Aabenra8, forhen Svan-

kjær.

Et

Hon vor IIItall for Værne-

I Thl.ted. magerJ ved i 1943--44 at have
KJrkekoncert kørt for Tyskerne og f 1944-45
•overordentlig

al have arbeJdet som Bntreprenør

Indlægt og Sang ved Anlæg af Lebegrave, DækKirkerummet var nfngsrum m. m. ved Lyngby.

Hons Omsætning androg 534.000
Kr. og Neltofortjenesten 60et B0rnekor. 70,000 Kr.
02 KrIsteBull nægtede sig skyldig I Vær·
udtaget nemogerl og hævdede, at han dermed
under Kanlor aldrig havde været Entreprenør, nlog, og
Ræl{ke Ikønne men hovde orbeldet for Len. selsolle
sang en Polillmester Herthlng, der vor
Organist Munk Ankloger, bebrejdede Bull, at han
Indkom 1300 Ikke hovdeoplyst delte til Pollllrap.
til de rattlges porten I sin Tid, bvor hon Oan~ paa at S8
Oang var benævnet som Entre· ved at
pren er. BuH svarede, at det havde
h.n og.aa gjort, men desuagtet
gribende kaldte Politiet ham stadig Entre·
sesdan at
tal!es I Brug.

I preosr.

Pærge,
lOa.,
Der alhertes et Vidne, aom havde
af de fem været Arbeldsformand I Lyn~by, fordi
for nogle OaRe og han mente heHer Ikke, at Bull
k Ira Polen, havde været Botreprenør. Han
Chrislen •• n, gik derude ved Lyngby, men hvad
Laur. Cb,l· hon egentlig la.ede, vidste VIdnel
s.mt nogle Ikke.
væsenet
deltog et stort
Dommen kom tH at lyde paa 80
hovnere I Høj- Dages Pængsel og Konllskoflon mere
Pred. al 80,000 Kr. BuH erklærede nu fra
Mogen. Pog straks, at hin vilde appeHere tH Arbejde
Landsretten.
anden
af et
Sil Ilte ved Foda_nae ••Ove ••
aenaene I Thl.ted.
I DaK opoætte. f'odKrenaer-Sldltc
ved PodgÆnlleroVCfRRnjitene pal Slore

I..r

indtr.f i

Torv OJ! ved f1rcdrrlktIJM;adel lJdmun~
ding I VOllefKBde. Herefter IkA I OverKan~f!ne rClpeklerel, Pøa Grund af
Thi. MAtcrlalf'møn pi ro vII det vare n0lten

I

,. cv' iS ... ' .... '........ ... .... .- ...
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)rolog og j;'æ~g~nde i Thisted. K. U. f~r. man kunde tegne 150.000 Kr. eller to Biler vII kOSle?
iror ga Ir.j IIt> ner Tak for sit smukke loUIstiv.

fal

m<d Negene kan faas ved BesUlllng
Knud :'t'n, ps .. Thisted Amtsavis.
ter, der
Herluf Juul Sørensen.

ler

- ~-_

vilde Overfarten være sikret de

o

-

__ o

w . . ~.

....

.~CII.Tge

1I1.....:;;--....

--~ ~

eD

adr. K n a k k e r g a a r d, Hla·

valg, og der rettedes en Tak til
Edv. Nielsen fandl, at maa
del Por·
ham for hans store Arbejde for burde enes om et lavere Bidrag
e Bap· Hjemmeværnet
Poreningen.
Der foretoges Afstemning o·
smukke
Pormanden redegjorde for en de fleste Btemte for, at Hle';'m~
og Ydby Skytteforening modning Ira Hjemmeværnslor· værnet 8kal betate 10 Kr r
. '
enlngen, om Brug al Banerne for Skydning.
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Til Bestyrelsen genvalgtea Por.
Emil Bakgaard, Th.
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Begravet I RyvanKen.
Ved en enkel og gribende
Højtidelighed I Mindelunden i
Ryvangen begravedes I Gur
Eftermiddag de fire al de fem
Stullhoffanger, der for nogle DaRe
siden kom iii Danmark Ira Polen,
deriblandt Laur. Holm Cbristensen,
Thisted. Til Stede var Laur. Christensens gamle Moder samt nogle
Søskende. Endelig deltog et stort
Antal Thisted-Københavnere I Høj·
tldeligheden. Kirkeminister Prede
Nielsen og Professor Mogens Pog
talle ved Graven.

Ny AmmunitionsUlykke.
130 Dreng I Thisted laar
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Thisted, 15. December 1947.

Der findes stadig
Mlnekonlrollen kan ikke ophæves
endnu, selvom den egentli ge Efterkonlrol er forbi!
Efte rkontrollen af Landminefelterne, de-r er furetaget af Tyskerne undel' dansk Led-else, el' DU ved at væl'e
afslullet for bele Landet i denne Omgang. Det 10 Kilometer lange Felt
Srd for Thrbo!'OJl ,-ar det sldste ikke

rensede Omraade. Tyskernes ADtal
'\'il hljyc Y·c-ducel'et. til 6 Mand. men
man 1'11 sikre sig, at der sladig er
nagen til at. tage sig af :Miner, der
skulde dukke op. Sao seut som i Lor- ,
dag,:; yar et :M:inørbold paa Hanstholmden fOl' at uskadeliggøre en
MinE'. En Afd€'ling af !\linerydningstj ElnE>s1en har nu St.ation i Lemvig
og hE'runder ~Drterel' bl. a.. hele Thisted Amt. DeDne Aideling ledes af
••
KOI'por.1 Obelitz.

Farligt Legetøj.
Dreng i This ted faar 3 Fingre
Ødelagt ved en Eksplosion.
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Væl'nllmagerarbejdel· til en
halv Million
I
»Enl n~prel1ør« BulJ, Svankjær, idoml
30 Dugcli Fængsel.
Stcrretten i Veslervig behandlede I
Lørdags en Sug mod Cdl'. Ingvard
Hansen Bull, del' slammer Ira Svan~
kjæl', og som j Aurene 1944 45 havde 'lldføl't KønieJsal'bejdel.' m. v. for
•

l

d
R-

e
c.
•
l

fe,
/it

I

den tyske Værnemagt. BuH VUl' sigtet
for at have drevet Entrepl'enørvh'k- I
som hed med en Omsætning paa ialt
634,467 Kr., hvorpna han havde haft
en FOl'tjeneste paa ca. 60-70,000 Kr. I
Fortjenesten, som BuJl havde haft, I
val' brugt, og han skyldte ca. 20,000 I
I
KJ'. j Skat, et Beløb, som det ikke val'
ham muligt at udrede, da han for I
Øjeblikket havde Plads som Tjenestekal'l i Sønderjylland.
Dommen kom til at lyde pau 30 Dages Fængsel, medens 30,000 Kr. blev
inddmget til Fordel fOl' Statskassen,
men denne Dom ankede Bull om~aaende til Landsretten,
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