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Vognmand Chr. Olesen, Bed· ni
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vurde- sted, idømtes i Dag ved Særretten

Id.

III

/<obe.
100 Kr.
I Ghr
lunch,
,ø.øre
(r.

p, °2
rrfnK'1
øløre
.•r.
p, til

26000

·1..... _-

I Thisted 70 Dages Pæng,el. Jo!
44,000 Kr. konfiskeredos. Vogn·
manden blev dømt for Værne· Cl
mogerl og Bedrageri. Han appel· ol
lerede straks Dommen.

.e

Til Landsretten.

V8

Stalsadvokalen har Iruflel Be·
slulelng om, al Prlllndelsesdom·
men over Arkllekl Martin Ander·
,en, ThlBled, og Ingeniør Palle
Homen, A.lborg. skol appellere.
III Lenderellen.
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Vognmand Olesen fik
70 Dages Fængsel.
44,000 Kr. konfiskeres.

•

•

I

Sagen mod Vognm. Chr. O I c s e n,
Bedsted, afsluttedes ved SærreLlen i
Thisted I Dag. Han var som nævnt tiltalt for at have paataget sig Grus- og
Rallevernncer samt Kørsel for Værnemagten, tilde!:. som Vognfordeler, og
hen'ed haft en :samlet Omsætning paa
ca . 500,000 Kr. Endvidere var han tiltalt for at ha"e ladet liin ] J:: Tons
LastblI kore som en 3 Tons og for at
ha\"e paafort "KØrselssedJerne for slort
KHometerantaJ, hvorved han havde
bedraget Nationalbanken for 2:~06 Kr.
Sagen behandledes j Fredags og
fortsattes i Formiddag med Afhoring
af Slagter Jens FJoutrup, Ydby,
der en Overgang under Besæitelsen
ha\"de kOlt som Chauffør for Chr. Olesen. Vidn",t forklarede, at Olesen havde
"agt, at Lastbilen skulde gaa for en
3 Tons, men Tyskerne havde senere
forlangt, at den skulde korc som det,
den \'ar, nemlig cn 11 ~ Tons Lastbil,
hvad Olesen ikke kunde fOl'staa!

Retten med Dommer Johansen som
fletsform. og Geir. Dige, Faartoft, og
lnstallatØr Larsf"ll, 0sterJld, som Meddomsmænd Idømlc> Chr. Olesen 711 Dages Fæugsel og konfiskerede 44,000
1(1'. Olesen erklærede, at han vilde appellere, da han b-yntes, Dommen var
for haal'd.

Genet'al Gør tz i Ha ns ted,
Den kommanderende Generall Generalløjtnant Ebbe G o r t z, var i Gaal'
Formiddag under Ledsagelse af to Adjudanter paa Besøg i Hunstedfortet,
hvor Generalen besaa den ene 38 <.'m's
Kanon og Artillcricentralel1.

•

Gi!neral Gørtz
besøgte i Gaar Hansted. Gi!neralen kom ved H-Tiden og forlod
igen ved 13-Tiden Fæstningen.
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•

l

•

r
r
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Dømt for Væmemageri og Be·
drageri.
Vognmand Chr. Olesen, Bed- I
sted, har i de sidste Dage faaet
sin Sag behandlet ved Særetten i :
Thisted. Han var tiltalt for Værnemageri og Bedrageri og blev
dømt for begge Forhold. Dommen
kom til at . lyde paa 70 Dags I
Fængsel samt Konfiskation af
44,000 Kr. Han appellerede straks
denne Dom.

~----- 'Kn
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Feriekoloni
i Hjardemaal.

Hv
I

Set. Oeorrsgildet skarrer
Plads til SO BOrD.

'u.
siri
gI<

1
Bfter et Aars Porbandling med og.
Indenrlgsminisleriel er det nu lykkedes Scl. Oeorgsglldel I Thisted
It købe Io grundmurede Huse I ve.
Hlardemaal tor lall 2500 Kr. Ak
Husene lænket anvendt liom Som- MI
merferiekolonl for ubemllede Bern gæ
Ira Thisted, der ellen Ikke kan tæ~
komme p .. L.ndel, og Pengene Ne
til Køb.1 blev U1vejebnel ved en Je'
BIZ.r.
L~
Hu.ene k.n rumme ca. 50 Børo, Ol.
men I den forløbne Tfd !Ilden
Ty.kerne forlod Husene, er der øvet

~~

en Del Hærværk pu Invenhret,

IIk~

De d.t vII blive noeet bekolleligl Cl.
.t foret'ae den nødveDdig. Re- er
.taurellol. Bndvldere vil del ikke D ,

Alt
blive I I ' Itle en S.g .1 .kaffe en
Inventaret, berunder Seoaealeder

.,.

med M.draner, men Set. Oeorls, H
Illdet huber pu af møde Vel·
vilje hOl Lever.nd.Terne.
Restlureringen vil fortrinlvis
komme til It foreg.. ved egen
Arbold'krolt, men f.gllg BislaDd
er dog Ol s.. n.dvlndlg. Man
plIreaner It kunne hive Lejren
kl.rlllorl til Indflylnlna ben pa.

Sen.ammeren.
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Rationeringskort
Kv~n.l

'Ol April

01. Gum,
vpde
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1947 uddele
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Uld,,\
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boere i Elendomme med

nUre Numre mellem KI, 9-12 OM: ~==1
hr.t"
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Ii~e Numre mellem Klo If-17.
Korlene

Voksen

l

mll~

afhentes

HUqslGrlden,

der

~f

en
m~a

VBnf.!. medbrhlRt Taloner

Irl II1:lIlLlere
Hvid udltvtre,le K,ir! for.,.net med
• Po Nevn og Adresse. Der Udle·
k.d~,

Prrl
Il

v~l

o I rn

m"

I

r

Bemb

verC9 Sukker. Oj( Smørkott, 6'1'10-

"Il Kaflekoll, Sm0rllbalkorl III
Bero og TUlæg,kort til Sæbe 0ll
6(0,1.

Del hell\lll1ea, III Efterlællln2 III
IH' udkv~rer1~ Ko.1 linde' Sted

e, or .1 8"8,08 mulige Fejl kun reU ••
r.-, ntl Da8 Udl.v.rlng •• tedet. Bnd
f' h~y
vide e ~0J~S opmær~l!tn p~e. al

l Imu

Hel

en"'g del er forbunaet rota Shal<ln8'1nr
d"
I"d le,· III bej!ært Korl udltvetet, hvis
V..
Vire '. Belln~el5elne lor at e.holde dlsBe
til al Ikk~ er h\ SIf.>df'
III Ila
Rationeringskort, der Ikke ,_....;
~1I11 .. rll .'hente_ Udleyerlng_d_aen,
""llb~ kan tør.t taa. udleyer.t paa
I hud Kommunekontoret Tirsdag Ud
l, men den 8. April 1947.
~. lordi
Kommunekontoret og Soe_nød_ clalkontorat or lukket hel.
InmlUk. Dauen.
undn·
THISTED BVk ...... O,
dlover·
den 17. Mtlrls \947.
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for April Kvmial 1947 uddeles
Thisted

j

Tirsdag 25. Marts 1947
i Realskolens. GYlluIastiksal iil
Beboere i Ejendomme med

ulige Numre mellem KI. 9-12 og
lige Numre mellem Kt. 14-17.
Kortene maa alhentes af en
Voksen i Husstanden, der mM.
medbring'e Taloner fra tidligere
ll<Uevcrcde Kort forsynet med
Navn og Adresse. Der udleveres
Sukker~ og Smorkort, Brøcl- og·
Kaffekol't,
Sm01Tabatkort til
Bom og TillægskOlt til Sæbe og
Brod.
Det henstilles, at Eftertælling
af de udleverede Kort finder Sted

straks, da mulige Fejl kun rettes
pM Udle,'cring-sstedet. Endvjdcl'e
gOl'es opmærksom paa, at det er'
forbundet med Strafansvar at begære Kort udleveret, hvis Betingelserne for at erholde disse iJ.~ke
er til Stede.
Rationeringskort, der ikke aIhentes Udleveringsdag.en, kan
først fans udleveret. paa Kom.
munekontoret Tirsdag d. R. April
1947,
I(ommunckontoret og Socjal~
kontoret er Jukket hele Dagen.
Thisted lJyraad, dm ]7. Mnrh 1947.

Bjerregaard.

Feriekolonien i Hjardemaal sikret.
St. Georgs Gildet faar i Dag
Skøde.
Det er nu endelig gaaet i Orden, at St. Georgs Gildet i Thisted køber et Par grundmurede
I Huse i Hjardemaal, som Tysker- I
. ne efterlod sig. I Dag tinglyses
Skødet, og indenfor Gildet vil
man nu gaa i Gang med at udbedre Husene, der er i en slem
Forfatning. Det er som bekendt
Meningen, at St. Georgs Gildet
vil skabe en Feriekoloni for Thistedbørn, som ikke paa anden
Maade kommer paa Ferie i deres
Sommerferie ved Skolerne. Der
vil til sin Tid nok være Plads til
ca. 30 Børn, men hvor mange,
man kan modtage, vil ogsaa afhænge af, hvor mange Penge
man da har til Raadighed, da Gildet jo ogsaa skal betale for Børnenes Forplejning osv.

I

Rafionerin
Kvartal
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f;ts<L..g den 25.

Marta 1947
f{enJskolens Gymnastikepl til
j Ejendomme med
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meUem HL 14 17.
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og Smørkort, Bred_ og cia
affelwrt, Smørrabatkort til
.rn og TiUægskort til Sæbe og
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Det henstilles, at Efterlælling
~ de udleverede Kort finder oL
.ood straks, da mulige Fejl kun on
. ttes paa UdJeveringsstedet.
gøres opmærksom PM,
t det er fo rbundet med Straf'lSvar at begære Kort udleveret,
'! is Betingelserne for at erholde
sse ikke ~r t il Stede.
af
Rationeringskort, der ikke af· 15
... tes Udleve ringsdagen, kan ID
faas udleveret paa J(ommu· Ol
TIrsdag den 8. April

-
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og Social·
hele Dagen.
den 17. Marts
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Grusomt føre i Thisted.

a.derne lI.n Ikk. hugge.
op, f.r der kommer T ••
være
Gaderne I Thilted henllgcer for TIden
I Par
I en forfærdelIr 0' nlE.ten ufremkommellK Til_tAnd. Hvorfor bliver l_en IItke
hugget op? Er der Ineen Penge IKas-

er kommet op. o, dit de l inttt
blev oplyst om, hvor IanIlI Ud .
familien , 8.odIYlflfn.en lleldt:
(hvad
med
a.ro,
Se Ikend
e.mob.rn. ~vieerb.rn. S •• kend::
b.rn on.?). leler Itg del lom trI'
Plia t al advare enhver a.1 mi~~
~lmmtr'ler
MedarbejdJ:re;
IOdenlor .Ue Ar er at iJleallt

oe

lien? Dille Spørgømaa' hu vi _Ullel
Uno StodllngenJar
Baunlgarl en-Olien, der Arbejd.

a, viii
hod
.

~a'le~

Ivarer :

_ Plllnrellll har vi Manke nok, men

-'K

0" v.boet Modltand larnl

enhver, der pas nOlen Meade e
eller t.ler lig i Slær' med nOat~
,t Ol, m ... d at aalte aine Btll i
.Od billige Hjerne-.
Heldi,vill Il r I'orrt.tninlen er
der jo endnu f'enge noll i Cirku .
lalion ,I dem, der blev IJent ved

under I'roltvefret lader det
Ikke
I her ,_re III faa lIen til at lUppe. Selv Oll
vi sølle 50-100 Mind i Arbelrle I Veeder,
• Iergade, vilde vi Ikke p•• en Dag fa"
l~kO'~ Oaden ryddet. Jeg er klar over, at
G.derne henlliier I en forfærdaUa: Ty.kerne.
forlyri.t .ynea Jel, det vHde
Tilltan", men vi m.. vente piia T.velret. f"orJllvrl,t var vi aller ed. klar I vær" rimelief, om VutlildelinKf'n
rer- TOrld'es, men Tøvejret ,Ioe om t i I til en f"orrelnin., der 1I. . lede.
begrens"r lin Kundekred., bln
Pro_t.
ine.
Je« har beOlll!!rkel, at de .tore Huller nld,kaar.1.
:nd.. i lIen nnnfll: findes. hvor IIlBn har
Tbou'=:.lrd, den IS, Marte 19C1.
ryddet Fortovene .,ed Hjælp af Salt.
n I K l r k.
~d et Sne· 0l SaltbJandineen er blevet kastet
Ital. ud,ea Korebaaen, hvor r.ell er blevet
rel- opl,ef, 0l nlSr der PSB de amølJeste Vællerlllllderae I HUfupkredsea.
6ocialdemokn,tial. T.lue ved
Pe.. Oadellræknint:er ltun er en enkelt
lter Kørebane til at ta,_ de. stærke Trs- Vælgermøderne i Huruplc.redten
.rd. fik, !lkal det blive e:alt. l de bredere blivc) 1.. leende: L itndllinll.mlnd
)Im Gader holder det ,ammenpreslede Sne.. Hvid lalor i Ydby, OeUrup or UK.
Jac bedre. En anden Ulempe ved S.lt· ley. Tlge Schelle Iller i Vorup.r,
optøningen er, at dellne Kuldebl.ndln~ Vutervii, Stenbjera, Sønderh••
med Vandet føres ned I Klflakbrlilndene, Skjoldborll ol/ Hvidbjerll. I Huru~
hvor Lednln,erne herved udslI!:ttea for laler folketinrlmand HauberR. i
III Kuldepaavlrklling. Hvle Salt benyttes I Sned sled taler Borlimester Axel
;UBI for stor Udslræknlnl,
kan det godi Ino Pedenen, Nyk.bina, og i
medføre atore Ulem,er,
Hørdum Iller folketinwamand M••

J•

rinuI Sørensen.

'm·

BD AdvarselI

,ke

Vi har modtaget delte Indlle&:

28 Aar I Pæll ••bau.riet.

Sai:eravend Chr. Christenlen, Thl.tee,
ol.
be.
Der lindes en forretning i Thi· fejrer t Dag 25 Aan Jubilæum ve.
Joo sled, lom kaldor lig "Det billlee P'æU.'bagerlet.
Hjørnl~ eller lydt" Malkinatrikkerl.

en, Mandag de n 17. da. havde min

en, Kont

E R I K Jø R C K

lorvildet ei"
derind, mon blev vi,t ud al Porretnin.en med den Motiverini, al
naar hun var lill med Je,," Kirk, LANDSRETSSAGFØRER
kunde hun inlel købe, Frihed..
MIdlertidig Adre.se:
kamper. kundo. do ikke lide, 01/ · . Veødlla" • Ora,sbæk • Ibis •••
dem vilde. de Ikko handle med. !
(overfor Dr8~8bækle'ren)
Man f1!!8 JO 188 eta ud Ira, II
Tlf. Thisted 710

,ke

Ine

1m,

en,
.re

intetanende

forretnmgen kun hindler med dem
J. ~e hn Ilde, og .t d, bad at ka~ 1
Kontort~,,~d;~29~1~:1,30-11 '"
Cr .• Ilde
~Ylk~
8uilDlttl.estroppel". _ _ _ _ _ _....:_ _ _ _ _ _-

Antagthfl vd det doa: Vere en Tid
M. lør Il8d~nnts viaer li. her tIlen:
:r., . forrelntnlltn blev I/jorl opmærkllom PBlJ al d~ ua t urde h.vI aerber. 08 Frle.rforretnln.

K.

til l ti Skil! Pli Døren om. at de ikke
'11/ handlede med .f'rihedakempere,
men da dette Skilt atadig ikke er
,

Havnen -
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anbelalea

Støt dt Jfnnoncmnde

og selv pct. (O, H) .
!11 Prolek ·
at bygee

lull

:ne Nord
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Sommerhotel ved
Dragsbæki'
OlficerslDessca skil

seel'el.

"bl

V,"
DU

~~ n

, d.
! Arbejde
Nu ••• 1 den tidlirfl'fl ly.1te bel3
ive holdt Ollicenme .. e velll Drarlbak, der
1
Sommer. • idlle S.mmer
a nvendtea
til af
L"ebel .1 Vandrtrhe,bera-e, ,elgel. Indenner,
e Bnlrc4 ri,sm ini.t.riel udbyder den i Dag til ~
u'ode j til S.I. limgt med Grunden, el bl e1
rel ~Iort Are.l, der ogs.. en::- .m t
I.lter Skrænterne 0l Stranden laml
E
fil(1
I• .,.•.
Adg,ngaveJ. Jorden. Ejer, Enk::elru til
: Thybo- Nordl1010It, har do. fork.blCet, Bo ~
I til Liv
r,tiIhed, men da bl.a , Thisted-Restaurat.rer, al
iel, men eventuel! Thi,led Kommun ' , er Da '
, h..rde inlcrelurel, vil det anl"Cllig Irem · ~r
'id", .1 komme Tilbud, der ligeer h.jefo lam
le kom
end hvad fru 'NordenlGII .n.ker al
ængder
i I
Kutter. at belale. Der er .. aledes Muli,hedtr lor, Da l
SI hhv.
d. Pi •• , al Oflicertme.seo vil bliv, anvendl al
rid, d. lom Sommerrealauranl. I Mini.le- ID "
hyp
iId.
,iet 1.ler m.n al behandlll Sleen al
vil lu
huri ir', al K.beren kan fik
~ r .lIe: " '
hu,
ne Jord disponere over Bnnina o, Grund
m"
Ir. 1. April.

,k,

I

n e.

et • . efter Kaffebord. Alle Medlemme~ med \
8e- Damer Indbyde.. "10 eestyrelsen. 10'~

!de
og
or·

Tilbud.
ti<llllltere tyake Olfieermelse I an

Don
Drol/;Ib.. k, bellg!!;en'!e p88 Enkefru
Nordt l,toft Enevoldienø Elendom, er 'D"
III Sall tillige med et pa ..ende Areal, 1...Iedel at der bliver Adg;on~svel fr.
Hovedvelen OK AJg.nl/; til Stranden.
SkriftlIii Tilbud ønskel Inden li •. Marti
1947 tlllndeorlglmlnilterletl Vurderlalts·
kommi ..ion, Adr. Amllkontorel, Thi·
too.
Ited.

I

roe
Ind
r~ke

Ims
en·

•

l

Ing
,adt

Med forventet Tilladelse afholdel den
17. Oll 18. Mal Buar til Fordel for
I,ke et nyt l'ors .... llnllbul. - O A V E R til
Bortlodnine Inodtal/;el lQed Tak af
~n8·
Beltyrellelmedlemmerne.
Jer. tO"
BESTYRELSEN.
•
løke
~_.I.I_..I_~I

•

I

Sommerhotel i den tidligere
Officersmesse i Dragsbæk?
'--'Bygningen udbydes nu til Salg.
,

F:fll']' alt ni !lOll1llll' yil Thi~trcl 11111 "It lil'ngo!' fa;.}. .sil f'Jl'~tc Sommc']'hnll'!. 11,'n lidlit:I'I'C' ty~kf' Ofhct'!'..;1n!"",'H' i nnl~ .. bil'l,. dPI' :-;i(l~l var i
Brug

;;0111

r1an ... k

\'ilurlrf'hJl'Ill,

PI'

Il(.lllll]).,:- af [nnl'llrig"lllilllsll'I'Ii'I" \'111"-

01'1 ing.;kll!mnio.:/'wll hll'\'Pt urlhudt til
(lUHpnf'nr!l' Salg, Ofr For!yrll'ndf' \il
yidp. nt lo k"lldl" I1l'slulII'II11l11'l" i
Thisl!'d pllal'l·nkf'I' dl kplw B\)..:llIllgl'1! og omdalllH liul Iii ~\Jlllnwrl\!l
t I' l

Dr> J'

(' l'

.

lJl 1.:{' Il

Trh'l

{HlI.

ol Irh'1.'1l

1,IlIlIH' n'ali~[,l·/'". \'III'c!Pl'lll,qskomITU ~ioJlf'll J"'!!Il!'1' lI1(>d il! fnll rn Prj;..,

ril

:Jn,ooo og 'in,OUo Kr. Fil]' Byt.;
lIillgf'll. rl,'r ,il (':.!Jl\' .. il-( fod] llIhgl Id

JnI'1!('1ll

FUI'!l1(l,t!t'l

dl"]'..;nlJl d-pn nunull')' 1'1

sIQI'[ .\lllul YærC'bC'l' - med yarmt
og. koldt Yand - ('Il _"tOI' Sal, slOl't
KoJ..k(,Il. nnf' 11,lde\'wl'C'!s('r, og !>ill"t
lll~n ikke mindst i Kmft af sin lWl"lig., BI·!jg~pnh4'f1 Illi'd r!('1\ "muk k\'
Ftlsigl OH'I' Fj()1·r!PIl, Gl'unlh'll llWlll'lH
H~~Jlingl'n og SlmndpJl vil kUUll'>
('dH P1'\ f'S. saa <Ir!' bli\'C'l' fn _\dganJ.':
til Vjorrlr'll. nl'J' finr!f>s 1'11 1Il1ml.l r~

.\rll.\'anpvPj f.-a l [t1vp(h(>jf'n, 1l~
tlpn l'l' "a.\ bn'd. al tu nil~1' Id kan
PIL'iSP\'l' IUllundC'u. lkl' l'l' god Ph.!ll"
lil Ganlg(>l'.
)11l11 l'l'glwr 1ll('l!, Ilt Ra!glJl "kuld,'
y,"I'(' i On!f>!l til I .. \jlril. >':OML H}'~
Illllgt'll :lllpl'Nh· kUli 1I1!;C'':' t Brug- lil
kl't

SOlllnlt>r,

,

Tnberkulosehospital
paa Lazar ettet
1 Dragsbæk.

I

Plad s til 80 a ll ierede Fl ygtninge
fra et Ba dehotel i Hornbæk, som
nu gives fr i. - Læge Westh vcnles
udnævnt til Overlæge.
FlyglnUlgen(]mifll..sI\'alioll('ll \'11 en

af de IHPI'l\1es!(!o Dage give Afkald pan
Lazarettet i Dt'M,·hæk. dt>!, h(>l't'ft(>('
skal on'rlnges af H"de KOT:- til Brug
som Tll}}('\"ku]osf>!lospital
Eftel" hvad n i Dag cr!arl'l'. drejer
det $ig om ('n Fh-!ning af TubC!l'kulosehospita[('j ral- allipl'f:>de Flygtninge
i Danmark. del ha t' været illdre t t~L
paa et Badeholl?l i H ornlni.>k. D{'I' Cl'
absolut TilIr~dshed med at faa BadehOll'lIet frigi\'('1. llll'n fnl' Thil'lptl betyder O"dniugC'n, at dol' dl gaa ('ndnu If(mgel'c Tid, indl'll Al'l;'al(>1 wfl

SmlOlls Bakker kun frig,v('."_
Del' blj\(~r Pladti til 80 Tuhel"kulose-pali('D!el pau llospilalf'l. En lelfisk Læge "il faa df'll daglige Ledelse,
og Læge "'IV es I h. Thist~d, vpntes mlnæmt til On'rlægro AlIiNoede Flygtmnge fra Lrjn'n orrl Sidf'u af Laza,-eUet vil faa oyprdmgrot cl"t manHf'lIe
ArbPjde paa Tuherkulosphm;pitnlc-to
Lcjrled~r

Høgsbro O s l (' IO g a a \' d
oplyser pM yore Forespørgs.'I, at der
ikke er megen Tuberkulose blandt
FJrgtl1ingl"!l1r>o San SMl'l d~~l mindsto
Tr>gTI paa SygdommpIl konslalcrf>s,

bliver rlcn paagllMendc- indlagt paa
Hospital. Samtlige alliflr"dr Flygtuill- I
gc blev rnnlgrnfologl'afC'l'et for knap
et AaI' sidt'll. og red dPIlD(' Lejlighod
bIp\, alle angl'(·bllp S01'lorl"1 frao
J

Den tidligere tyske
Officersmesse i Dragsbæk
beliggende paa Enkefru Nordentoft Enevoldsens Ejendom, el' til Salg
tillige med et passende Areal, saaledes at der bliver Adgangsvej fra
Hovedvejen og Adgang til Stranden.
Sln1ftlige 'rilbud ønskes inden den 24. Marts 1947 til Indenrigsministeriets Vurderingskonm1ission, Adr.: Amtskontoret, Thisted.

_ - - - - . : ' •• ~ • • v_~

Tilbud.

l

l

.I

Den tidligere tyske OfficersI messe i Dragsbæk, beliggende
I paa Enkefru Nordentoft Enevoldsens Ejendom, er til Salg tilligemed et passende Areal, saale. des at der bliver Adgangsvej fra
Hovedvejen og Adgang til Stranden. Skriftligt Tilbud ønskes inden den 24. Marts 1947 til Indenrigsministeriets Vurderingskommission, Adresse: Amtskontoret,
Thisted.
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Fra 5 til 2 Aal's Fængsel. -,
,
Fhv. Arbme1. O. Gyntl;J.er Ii \ a n k..
s c h ø n, der veel Retlen i Lemvig
var idømt 5 Aars Fængsel fQr.at have
været tysk Branclmand paa Flyvepladserno veel Aalborg, Lem,.vig og
Thi sted, har ved Vestre Landsret
fa.aet sin Straf nedsat til . 2 Aal's \
Fængsel, hvorfra gaar 6 Mdr, som
udstaael Varetægtsfæng,srl.

,

Kr. Andersen, HlIrUI), J
(
tllstaar.
,
at

FalsknuriorllO vat' lICUYlldt 101'

dække cl Knsscul1derskud.
Ih'n rll·H).t~1t'd{' 1\1'11;1I,lor hl".

\

11-

d\'I'.~I·II.
11111'1111,
illd!'!IIllIIll'tll'
i
aaU1' Eftl"'lllitltlnj.:: tl\'t'I,rur J\I'imillul-

IUlIl Imvdl' gjul'l
"ig ~k}ldig I Fuhk (I):t Ht'dI"l\Rt'I" som
LI lIlllili ~l'i hogh f I hl!' l' [1II Il E nll'{1 Il l', 'Il {j \'
I!IIJI'
[, l'isLI'1l"pn...\rbt·j,I:':11hll]s
i
Il->,sj .. t,'nl PUHllln. Ilt

·\qtCt\1" .sl\uh'd(>.~. ul dl'll Kigld.~~, hill)
"HI' rUJngs]d for, \"In l'iRlig
I 1'[ km t l1t'll'lJlull!' i \'('.:-;(1'1";1{ Hol
i j"01'midllllg" l-lf'lllu).!" Kl'. !\lllh'J"~t'n ~in
TiJ:-lnuf1]sl' ng hlt-,- fll'ngl'h'l fOl' fil'C!
HR'I'I', ,'ikon l hun on~kt'(h, III J111\"tl
Jfll'ladl lUl'd dPII B"g'!'umh·1sf'. al HU
hardl' Imn JO lilslaar:'L
I Hf'lsm\ull'1 lll'kla'dlp DO!lUHf'I'fm.
l' l Il g g 1.1 It r (\ J)Ollllllf'l'$./f'dl'1. Jloli_
lim(\slol' Il (\ I' I i n g JllOtllo .snmnpn
nlf'!\ I\l'iminfllu::;:.;i,"{l'nl PIlllUllI, og

som

.b\"II'sru\'1'1' fOl'

Lr;<;.

.Tf'n,<;

AndC'l'sf'n \'ill'
H~nlH,,;:;f'lI, Thhilc-d, til

SIN1!' Drl nu' forml nmhlC'lt. ni
Hrlsmorll't vild" bJi\'l~ holrH fOl' lnkkl'l"]1"

nOn'.

NUl

dPI'

YU l'

]1\'('rk('1l

modt Rf'r{\\'l'lllC'j" olll'l' Ti1hol'('rl\ Jllen
(ln('l' ~\nd('lsN1S TiJ,.;IIlUt'ls(' hlc\' Modr! holdt IÆClolligL

rl'kl'ndl(' ~iS' _..,traks
",krldig i Dokunwnlfal .. k og DClrhagt'ri. og rOl'klul'l'do. nI Bcd\'ugl'ri('I"UO
"/lI' rOI'('~nl\cl fra 1 ?\rarls 1914 hl
. \ULPts Slutning og wt'srntlig l1Ult
D(l'. /\1lflt'l"iSl'lI

den ;\la(\(lr, al hnn IMa J\l'lWjd"I'IH'S

Ugrkol't h/\\'dt, llflnfurt n('l"t' Dngt',
('11 cJrl' ,·iJ'kt'lig "ni" mffOl'\ .\l'hl'j;1t'
for, h\'Ol"(lftt'1' han sink T.omlHfC'I't'IlCf'll i ['in ".!ten LOlnnw" IInn foda]Le.
at 11{'!n"m]rlsC'1I hl{'\, .!tjO!'I. da han
haxul' cl Kn,'iS{'lInui'l'l-Ikml )1nn ca.

noo

I

Kr

lTan

I'(>~n{'(l('

ruNI, ni tier

lL!l\'clfI "n'I'(>1 .('11 li'(\jl. nl('ll (la TJnclr-rsklll!nl sindIg "nI' llel', fandl han l1u n
111 dlt'kki' dt'l

y('tI

Ltm;·",ilHh~lcn.

og

dn ,1('\ gIk JduL fcwl.'ultli' han til ('.I(C'1l
r,l(t!i·1.
Man ."ptll"~I{' Hl'tl An,II'l':wII. h"r)]'
m!'~..t d('1 dr{'jtlp sil:: mil iull. )1Wt1
rid knnd,~ han ikkl' .,I$!I'. n{'1 "Uc\(l
komlllr'
hUIl,

Ol!"

fl'I'1Tl

han

r-ftf'!' (\111 ~ lKt~n
,<;ig rnrmildl'llIl"

l'f(t'lhll:lIlrlt'II,

1ll,'Il'(>

lIwnIp OnS:!'1. :lI

dt'l'

krt:' l rr{'1Il \ihl.'

,i.~I'

Om 1.l'nrlig!tl'rlt'r

\I,'d TII'I ,milrlt't" ~ll1tnin~ 111'011' L('~

\mh'l' l'1l mod fOlt«~t {o'1'nqsJlllM 11,'1 hIp\" IIl1u111'llld ill· ,IR I I\l'llIl'd_

dlJlse om, al hall (::kuld~ In.'ngslcs for
iil-e Ugcr. og del' !)Iev jkkl' al)p('Il('~
ret. :nrinimllmsslrur[~n for J.l'u.lsk el'
2 Aa.rs li'æng,')el.

•

Særret i Vestervig.
Sæl'l'eUen i Yestcl'vig be'haJldlar
Lørdag Formiddag Sagen mod Vogn._
mand Nik. Niel,gen, Hurup,

n
I

t""

N'ff(!~1.tidf ~;tl~vMiJ~ ri - F'F'l,llr,m, ~r talg
Hlflp':~ 1""rI f·t fifl tonfl!' f!.lP'''/· d"f1r.~ - t A pf l,li l>r J.;
. ,~ j Ir'
H',vl,rJvPjl'rJ l/P. t\/!/tl1Nt( fil Strnrt /1l->n.

"I.fi!!i!f>flt/t. pm' F/di

~krlrll'$U' ",Ihwl rm 1
1(111,,'1 tlt>n 21. Mhr'
rn;lli<:t"rrtlb~ VIIII!t.t'ITli' k/tTMnit,-""", Adf
A

T
"rhl

•

Ir.

Andersen har
tllstaaet.

startede med en
fejl og derefter rallede
- Fængslet til 17. April.
Redaktør Kr. ÅDdmsen, Hu'rup, blev i Formiddags af Politi..
mesteren fremstillet for Retten i
Vestervig, sigtet for Bedra~ og
DokiJmentfalsk.
Dommer.fuld~
beklmte
og som Forsvoi1'er
var mødt Landsretssag{. !las-

. m u s s e n, Thisted.

Foreholdt Sigtelsen erlrimilJe
Andersen sig skyldig i Bedraglli
og Dokumentfalsk og
at
Bedragerierne tog sin
, i Marts 1944 og stod
· imod Aarets Slutning, i
; Tidspunkt Andersen var beskæf!
tiget som Entreprenør Høj~Krit
stensens Arbejdspasser paa Agger Tange.
•
Om Begyndelsen oplyste Ander sen, at han en Dag havde haft
et Underskud paa 600 Kr., som
- han dog mente maatte skyldes en
· Fejl i Regnskabet, men da det ik, ke var ham muligt at finde Fej· len, og han heller ikke paa anden
, Maade saa sig i Stand til at faa
l
Beløbet dækket, fandt han paa
'- at forfalske Arbejdskortene og
.- skrive flere Dage paa Lønningsg listerne som en sidste Udvej, idet
d det dog var hans Hensigt at fas
. Sagen bragt i Orden,
snart
l
han havde fu ndet Fejlen i Regng skabet. Imidlertid fandt heD ikke
,r Fejlen, og da Transaktionerne
g syntes at skulle forløbe ubemærket, faldt den Tanke ham ind, at
han paa denne Maade
var
i Stand til selv at opnaa en øko, nom isk Vinding og saa gik Rou
Jetten. Om Bedrageriernes Om
fan g kunde siglede intet oplyse,
men del vi lde efler hans Menina
komme frem under Sagens videre
Opkla rin g, ligesom han opaa
ml'n!.t., aal Undersøgf'lserne vild
nekrll·fV·, at han i ViRKe
havde handJr'l unde!'

i

I

P.flI' r. _ _ _ ....;; _ __

De tyske Flygtninge forlader
Egnen.
Thisted Amt bliver nu fri for
de tyske Flygtninge. I Dag er
Flygtningene fra Kronens HedeLej ren blevet transporteret til
Thisted, hvor de skal overnatte,
og i Morgen gaar Rej sen med
Særtog længere ned i J ylJand. Tilbage bliver kun nogle faa Arbejdskolonner, og det er endnu
ikke afgjort, hvad der skal blive
af Barakkerne.
Det kan i denne Forbindelse
nævnes, at det Lazaret i Dragsbæk, som nu rømmes, skal ta.g es
i Brug af de allierede Flygtninge
l Danmark somTuberkulosehospitaJ.
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Klltmeller-Vo&a.aad Dader
Adllllalslratioa •

oll

Søl

udsendt

Ved Retlen i Thisted lik VOln- der

tra

mand o. landmand P. Or.rsbæk" Midnat.
fie. Klitmøller, i D.' beskikket Odr . land.ke
ref.·
ry...

,

,

..

P. H4u8K8ard, Klitmøller, lom Ad· brydnini

minisirator

.1 sin

formue

ae

Swilzer!

Ejendom.
Anledningen Vir, al
Dra~lbæk havde søgt om at lu tagne Ic
2000 Kr. (riaivel af sin spærrede
Det l
Bankkonto iii Indkøb al Saasæd. p unkt v

ret om ,

Tinglyste Skøder.

ken vil

antageli

Pra S.ren Sørensen, Huodbor" til
Pro,r. J. Slolh OdeS.Td, Ullerup,•• rd, Vedkorr
Ejend. i Thisted, Kl!lbelum 41000 Kr .• 3000 MI
110- Vurderln,"um 20000 Kr.
lerlid,
Prø. ThI.tpd KomNune til Murerm.

I_~_
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Mindeindsamlin[Jl'n

for omkomne danske Søfoll( indbragte
i Vunp:-Tvorup (517 Kl'. og ~ Tømmerby-Li ld 759 K r,
En MindcpokCLl for B(u17ninto1/,S1nllc1'(',
som -Iltistcde Livet undN' BcsæUclnt:1t.

Efter Befrielsen tog Dansk Badminton Forbunds Forretningsudvalg Init iativet t il en I ndsamling blandt Badmintonsplllerne Landet over for at
skaffe Penge t il en Mindepokal tor de
13 Badmintonspillere, der mistede Livet under Besættelsen. Pokalen, der er
af Sølv og 60 cm høj, er blevet overrakt den nye Danmarksmester, Jørn
Skaarup, Nyk. F. , og vi l herefter blive
overrakt de skiftende Danmarksmestre
i Herre Single.
Borten lige under Langet paa Pokalen bestaar af Frlhedskæmperarmbind,
rØd, hvid og blaa Ema lje, og i Mellemrummene mellem A11l1bindene er ind
graveret Navnene paa de 13 Badmin
tonspillere, der mistede Livet tmdcr
Besættelsen. Blandt dem er den unge
Hans Peter J e n s e n, Sundby. Thy.
M

M

l

FolkdingslI/Jwd Ak,8cl Lm·817J
talte ved et politlsk Møde pau Hvidbjerg Kro i Aftes. Der var ret god
Ti lsi uln i 11 g,

:10 flages Fængsel for
Salg af »sortec( Svin
til Tyskerne.
Desuuen dømt for Hæleri m. H. t.
tysk Cement.

'-,'d Il, ll,'u i \',"l"1'1 ig LI'hulull,.,J"8
l ('Ilal .

"m

1),)Ul~mulHh;sng .It n

IHI.

llJ.:' l . 1>1111.1111' :;111{ IllCJtlllluu.J.1 Ul X
I' .\ L t [" l' U. H, f"\l'J. HUnlll, d, r
"at 11m!!'!' Tillul,' for uhnh~l Sal"
Hf .Ehlpl HI! 1'>\111 III l'rsk"IJlI' I B, ....
,1,ttd:<C'~IHlplI og fIP 1U1"1I {Ol J[.!'l!'TI
III II. l "ogl,' ~a'ld,t· C"lIll'ul fIa "11
ly"k .\dJI'Jdslll<l{I~ I J\.uhbl'I'I,
DOmlnl'I' lIuhn hddædh !Jumll\l'l',Nkt ml'd FI Il n,tstOUlr ~I II Il k
h.ublw111 Uf: lidr .. \ndN"; Y ti l' Kohlby. "om .\lpddoJIIslIl"'1II1 l'olllll1w"I,'r

,",Il'

11\, I Il 1I,1t mmlll' ['H .\lIkhlltl'lIlyndighrdrll, o~ LI~ \u,il L] Il d. Hu-

rup, val Il(' kllck!!1 ForsHUPI
\f _\nklll~('skl'lftf'l fn'IlI{Uk, ,tI
•
:'\U'] t'll lur lIllaH rll[' 1I,l'h'11 In II
t IO ~,f'kk(' (';.omr>nl . . om hun h,1\dfl
hltn.,k,1 ~Ig i :olaj 1\11:-) ho>; 1'11 Ip,k
OT ~::-'[1\lld I l(o!Jhl'l'u fOl' nogl ... Eht!'!'
og 1 kg 1l01l1l1llK, Ior !-inlg IIf Il ~IJIl
hl d~·tl tn;kl' ll{'~;I'I"'1 !' mR).!"1 til ..WOO
Kr. fol' f.'all{ (lf . Eh[1'I iiI j{lOf) K I i
Hl1~) og fol' IrldklJh Itf ;H kg Sll"Mc~
tmbl'!' lil rhprpfI !'I'
TJllal!f' {,.k"llt!! Salgod uf dl 11
C;"I~f' og foC'kl.l!" rll' ill hlln hIJU\1
ku!J1 d" li hus fnl'. kl'lIlgl' LUldm,l'llfl
Il' l'h 1-~arft'l H,' 11011 fra Stil I ,alld~
"jI'nllflln IIl't \'ill hit, 1"111' li~i1IZt. al
ll,lll h11\1I,· nl).:"1 l:hlf'IIH", flll l li

Parti ILI hno 1(1', (JA' ~f'nNI' 10 'Ks
fnr 1(100 K"
\i,lsl'll ~·lk{'11I1\P. III
h.ll1 Ila \Ile' kubl Spl'gl'r,,):; 'flH m"1l
h/l'\lJ('dl', ut d!'1 ,ar td f'j.:(I'! [,'ndlrllg,
UR" han Illl'/{h'd~' .<;jg l'oklldiA' j lIu,ll'li
IIll't han [lIrklaJ"{'III' at OT .\lamJton
hUH,," fm',I'rl'! liam Ct'lIif'nh'lI n~ III
(;,·ng,\·111 halth' han t! Il"I·t T~'~kl'll'n

.lllli'!" ug Hnlllllll!l",
J!: Il I·~tf'ntll).!" lIuml .. l.
~tltt,lIhnk,dll1

Iluf 0A' ,'11 TIlIlI'

IIlpn .ki IHI' lil-

kll'\~ftf

IIJlw,1
hlldt. Jlla ,kkt' UTl-

,II" J.jOO h,·

r,d H'l/l1m, I hl,'\ '\1,,1 '11 k,'nell
k~lllrK I lJ.tlr'l /'K 1I111\'II~t Slht o
uJutI111'l:I !m Bagi

f."III{. t'l fnl'udf'tl

/ n TIIl/"g hlldl pna 1000 hr. Il, n
Illmhg l'nrlJ '111' II' I:-,!{ J\r. knnIt kt r"rJl' hl FUld,.1 fnl' ~Ial kR. til.
III Ildl'll \;.;11 hnn I,,·tull' S,IUI'1l Omko 111m/{ I hro'lIfl1l'j TI 1\1 Id
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Meddele Ise.
l Henhold til Handelsministeriets Cirkulære af 18. d. M. er
der i et meget begrænset Omfang og efter visse nærmere Regler aabnet Adgang for Forbrugere paa Landet til een Gang for alle og kun under ganske
Forhold at faa tildelt Petroleum
til Kogning og Madlavning samt
til Opvarmning.
Ansøgning om saadan Tildeling
maa indgives til
det lokale
Brændselsudvalg.
Thisted Amts Brændselsudvalg,
den 20. Marts 1947.

Sn
Rationeringskort for
Brød m. v. for April
deles paa
dag den 25. Marts fra
og 13 18.
Kommuneskat for
t.al, Stats- og
skat fol' 3. Kvartal og
bidrag m. J)1. for t 946 47 er au
torisel"CL til Udpantning. Der Jam
hetales paa KommunekonlOl"Ct til
:11. MartR, hvorefter Udpantning
'ned Tillæg, J:t'l1lcs nt'lllt'r OA"
t)jcbYI' vil hlive JlHlllrl'gYIHH.
•

HOI,,"U'I~lad('t.

-

Hurup-Handelsmaod
dømt.

a ••• r •• Ul ar.nl.ad.
R.de KOnJ i Thl,lell .elldelet, al
lIIullrerelle Blade OK B8&er,
Hao uudte Tyskerne det
or: SaUeri-RadiomodllKere til
fod', ar det m.. baø DU I~.der.e modtaKe. I Mor,.n, Senda"
Pormldda, Kl. 10-12 I R.de Kor.

bøde for.

Tilbu4
Ve<

c,

Hu.et bl' .Som.erly.t·

f"olkctin,lm.nd Holm, Veatervi"
fill: i O .. r Tid til .om Domm.r al Vahl. Andersed løslades ikke.
b.. i.lriae
med en S'a, der
LandsreUln har i Da.
var rel.1 mod Handel.mand Niell den L•• ladelseskendelse, der VCl
P. N i. I •• ", Hurup. Som Med- Thisted Ret vir laide! i Valdemar
damm.re lungerede rru O"mar Andersen·Saaen. foreløbie skil
Munk, Kobber., oll Ord. Anden han holtlu leneslet lill. April.
Chri.tan.en Yde, Koldby.
H.ndel.manden var lillalt for SeøDels Porsamliorsbus
manle I'orhold under Beaælteisen,
udvides.
bl.
bavde han modt.aet 16
fonamlingshlllel i Sennell skal
i.kte Cerr.ent af en tysll: Arbejdsformand i Kobber.. Bltalin.en i nae .. fremtid udvidet meRel be·
nr on Kil.. Æbler OK et Kilo tydelial. Arbejdet vil kOlte Cl,
Hannin •• lom TYllerne formentlig 35,000 Kr., og en afholdt BlZaT
bar h,lt m'een fornejalse ,I. har indbra,l lO,OOO Kr. af Beløbet.
D.rimod hk Ni,l.en ikie rel

,i.

'o

m"et ud ,I Cam.oten. Han JcrablaCOTerikeril rca
naaede kun at III bruet tyv Slette.
O. rellerende ni be t laglaede
DrIK"bæknj.
Pollliet.
Niellen 'iU,lIea vidut lor al
hlVl lola I It Svin li! Tyikerne
lor 3000 Kr. De olte havde han
•• bt al en Landmand piia Kobber.· Egn,n, de tre havdl han
Illv led,t op. l Janulr 1945
lenr,de han lor 1600 Kr. Æblar
til TYlterne, Ol i Maris leverede

P"'

St,tablnerne har pl.nllet en
Ordnin, vedr.rende JernbaneovlrIkærinaen pu Dra,sbekvej i
1 histed. Der .kal .nblinees nye
Bomme, Ol det fO l hold, at man
Ira Syd liden kan iU Irit ud pIA
SInelinien, selvon Bommene
Ir .ænkede, akal relles. Ouudcn

.bl nOlle Reguleringer foreI81~s.
bln 31 Kl' Spel.poll. 0l 24 Udeilterne analII.' til 54,000 Kr,
K,. P,dl. M.dvarerne vir k.bt o, [)lIn .nlku, at Thi,ted Kombie.. til e,et Brurl men Pru mune skal betale
Ni,llen lynle., al det var lor Byraade. vil
len
mliel lil familien, Ol Ila havde Sil . en til Stat,n.
Ty.kerne luet de r.re Sa,er. udvalQ.
Endeli, tiltalte. hao lor at have
opk.bl Æblerne, lom Ty.kerne

NaHefroat og D.gv.rme.
I denne Uge er der fildet 25
Nedb.r Dver Thllted, 0& hermecl
mult IIIt 52 mm l den forl.bne Del .f
MIrti. Normalen er 45 Olm.
Den højelte Temperatur, 3,5 Gr.
pI..tod
ikke· Ikyldi,. men Varme, mIlttes Ild,te Søn dl', Dit dea
R.Uln .., II en anden Menisi. liveile, 9 Gr. ProIt, multel N_tten til
.1 hin id.mle. 30 Dli.1 fenelel. Olld.,.

tik, Iii Overpri •.
Anklage'ln
p,"tod NIellen
id.ml frih,dutr.' umt In Tillelab.de ikte under 2500 Kr. tillige
mld Konli.tation al den ulovliet
indvundne Porljenlsle.
Nielun

,I,

1 B.de Ikll hin betiie 1000 Kr.,
Ol US Kr. tenlilteredel. Dertil Se',bryllup
temm., SI,lomko.1nina,rne lamt
kln On.dag d. 26 dl . "jre, II
75 Kr. til PortVIreren. Niel.en
Kemner ThorVild P e d e r' e n 0l
a.~ld li, BetenkninlPlid.
Hu.tru, Tloi.lrup, forben Vesta •.
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Idu•
rer I Horup-Vorom.od kledl al•
oll
Dommer Johanlen, Thisled, med
, O(
en Medd.mmerne fiaker Saren P.
Ine. Chriaten,en, J1iind., 02 Od,. Chr,
S.g"ld Jensen, Kallerup, behind·
lede i Pormiddal ved Velltervi2
rie. Ret en S'2. der val rejll mod
,ted Vo.nmand Jena Nik. Niellen, HuKr.
,kai rup, der till,lIu lor al høve tør I
l om under Entrepren.r Høje Kristen ·

med

r:·~·

p,od len for Tyakerne. NeltolorlJenealen
I al hnde ve,.t 88,700 Kr. Tillige til·

Ilod. talles han for ulovlig V8Ibenbe·

adle

.iddeln og for Bedngeri ved Ilt
h.ve hjulpet Hale·Kriatenøen lil
al urelmæll1i al komme i 8eaiddello I ,..
,lU .1 16,336 Kr. HøJe·Krillensen, der
alhartel lom Vidn.. kunde intet
hUlte om TiJdr'ioJ.en.
Jena Nik. Niellen idømtes

o.

l sel

i 40 Dage. 80,000 Kr. kon·
I fiskeres.
H(1n udbad sig Betænkningstid.

Jordemoder-Overeøskomsteø

lo,'æDlet.

"

, no ' ,;
-- ...... . ..-..... aen

III

'."

,ri

kl. 12.

lII:8'1

a•• t,.r.' •• n.

s

lor AprH Kv.rlll 1947 uddele.
Thisted

Tirsdag den 25, Marts 1941
Reallkolen! Oymnlltlklll 111
I Bjendomme med

NplDre mellcm Kl. '-12
lilc Numre lIIellem Klo '4.17.
Kortene m.. .Ihentes al
Voksen I HUlStinden, <ler

";j,;II;'
mldbrlnge Tllon;';;'".'r.
•
udlenrcdc Kort

j

I

Nevn oø Adr •••••
veres Sukker- 0ll Smørkorl,
Kallekorl, Smerrabatkorl
og TIllægskor, III SlItbe

helJ5tlllcs,

l'
I
Kort linder

udleverede
Ilrlks, da multIIeFejl kun

p •• Udleverlngs.tedet.
videre geres opmerksom
del er forbundet med

al begete Korl
Bellnat/scrne for .t

"'
Ol So.r lukket hole

pli '

.Ireml
Indias
o

II' hin Oom"--_____B:,I":·c·c"e"c·c·c·C·C"_

"'" "" I Anledning af Marked I
'" III'"

YO

laber Tl'ldll

den 26. dl,

Panon·t;.rll, ;
AI" 11,35 • Thl,te~ A.k ,
nt,ted·l"lerrltllev Jernbin"
111. MITI, tgH,
D ••• 1".

.u

Værn cmager say fr a Odd esund .
Sa>-rreUell

,

I'n

j

Lcmvig hal' lll'huudll't

VI1'I'IlC'Ulugt'L'sag,

I'(ljsl lUod f;}n',

O111dl. Halvol' .T Oll s {, Il, llnmlum,
SOlU UH hol' i ~(øht'nhavll.
Hu Ivar J r'IJ.SOIl ,",li' tiltalt [Ol' <ll
have dl'(!\'el 1\ol's-clskonlo.r i lIumlum
til en Om~ællling af c.u. \)00,000 KI'.
og {'nn FOJ'tjeueste- pau ca. 72,000
Kr. EndvidC'l't' tiltalos han fol' al ha.Yf' financirl'('l og tlul'ljftcl' ovcl'tagel
~t A1'IJI'jdc Dlt'd Al1ltr'g af Paoscrgl'uve ,"cd All\dum: og fol' at have opkobL
20 Svin, .som hUIl Mlglc td (hm tysko
Kalltint. i Oddesund.
I cl 'filhr'g lil Anklllgc.!:!!n'iftel tiltnl('ij J'cllsen C'lldvlI!PI'C for Uæ]('l'i,
idul hau i EftorUÆll'el 1{)41 har købt
nogio Hllndn·de LiI!'l' Solu.l'oljo af lo
Oddesund-}l'i.<;k('\'l'J Willi AlldcrSt'\l

I

og S\' , Hans en OIj<'I1. der tita mD1l'tlc
fl'a. {Ol Tyvcd, hu.:n lc han betalt med
2 Kr. )lI '. LiIPI', skont den ol'dinmrc
Pl'i :-; '!<lJ' 68 Ørc {ll'. 1. Der er hl. a..

ncdlo.gt Patl slnn<1 om I\onfiskatLOn
af d e 72,000 Kl', l li'ol'ljcncstc ,'ed
VfCl'nemagf sn l'bc jde.
lI. .Jensen fOl'klo I'ede, al Jllln i
:Ma l'{s 1044 VHI' h'('\'c~ KOl'sclslcdcr
j Od~(,8 11nd fol' Fil'mllcl C, C. Ca tl~
6(1U. l l;jn EgOtl.skab af R(.IgnsImh'lfol'cr Jlavll~ hnn laant 50,000 Kl'. af
OT, mC'n Pr.ngcu,e havd<, llnn flonCl'e
b elall tilbago cfLe.l' i Al)!'ll 194G nt
havo eolgt ,.,in Kult!:'l'

j ~'hyhol'Oll

for

05,000 KJ'. lIan a11 .... log sin samlede
Ncllo!oJ'ljcncsto til ca, 50,000 Kr.
Om Kabet nf Solaro!jf'1l hævrlrde
IfUJvOl' .Jenson) a,t hun

I

ikko ha\'dø
deist) ::tI OJj('1] Rlammodt' fra '['yyc.d.
Oljcl1 lHl\'fh~ hon hrtnl1 2 Kl'. fol' pl'.
Ljjcr 0/i hrugL iH øiu K~lol' i Th~.

I bOJ'on,

•

•

,

•

I

1i'i-s kC'1' Sl' , j\age H a n s {' Il , Odd<"slmd, forklaH"d~ som Vidn\", aL

Jta\'dC' skarret Jensen ca. 800 LUer·
Oljc, som han satrunen med to aochc hayclc- tagel fra Enlrepl'enør Søl'C''[) sen, Oddosund. Vidnet kunde Ikke {,l'kende, at det var TYYN'i, da So.
rcn SCll "al' VærnemagC'r og skulde
sahotC'rcs,
Fis ker Vilh. Andersen afgav som
VldllC s amme lfol'klal'ing som Sy,
Aage Hansen, Dommon falder i Dag.

\

I

>

•

• •

Vognm. Nik. Nielsen,
Hurup, for SærreHen.
Han havde en Oms.-ctning paa
Køl'sel 1'>Ul ca. 1,4 Mill. Kr.
Sæ,rrct.tcll i Vf'stervig hchnndledc i
FormIddag Sagen mod Vognm. Nik.
N i e l s e 11, Hurup,
Ni~lsen tillIlItes for ut.ilhflrligt SamarbeJde med Besæt.telsesmagten i erhvervsmæssig' Henseende, idet han hl.
a. ved Korsel for Entreprenør HøjeKristensen har indtjent Beløb paa
1,390,067 Kl'. og derpna haft en Nettofortjeneste pan ca. 88,700 Kr. End-

videre

tiltaltes

Nielsen for Meddel-

agtighed i Bedrageri ved at hnve afgivet Kvittering pau et Helf~b af

16,300 Kr. Udi:.'ll al have modtaget Beløbet eller prll!stel'et de paagreldende
Leveringel'. Tiltalen gnal' endvidere ud
paa, at Nielsen har lwbt en Pistol og
11 Patl'Onel', som val' i huns Besiddelse hIdtil Apdl 1045, samt at han paa

ulovlig Vis har kØht. 6 Bildæk og to
Slanger samt en Personvogn, der val'
takseret tit 845 Kr.) til Entreprenør
Høje-Kristensen. Del' var nedlagt Pnastand om en Tillægsbøde af ikke under
; 25,000 Kr. samt Konfiskation af den
! ulovlige Ji'ort;eneste paa ca. 90,000 Kr.
Nielsen erltendle sig skyldig i al
have købt den omtalte Pistol,
men
han afviste Sigtelsen for utilbørligt
Samarbejde med Be~-ættelsesmagten
og for Meddelagt i,ghed i Bedrageri.
Om Handelen med Bildækkene udtalte Nielsen. al disse VAl' indkøbt tOl'
Høle Kristensens Re,gning, o):{ om Indkøllet a( Personvognen forldal'cde han,
at han kun havde set pau Vognen som

Sagkyndig. løvl'i~t fOl'klarede Niel,c;cn,
;]l han ikke paa nogen Mnad€' havde
\'"erct K'~l's('h:rn\'delcl·. mc-n !{un op- 1
tro.adt. som i:iagkyndig n.ilad~ivcr, og
til han:) Vl.l'ksomhcd klIO bestocl l ,.J~

.

kontrollere Priserne og foretage Udbej taling til Vognmændene. Bl'ultofortjenesten havde beløbet sIg til 5 pet. noget varierende efter Kdrslens Art.
NIelsen forklarede videre. "at han gentagne Gange havde søgt at komme ud
af Samarbejdet med Hø;e Kristensen.
og at han bl. a. den HJ. Septur. 1944
havde henvendt sig til Høje Kristensens Kontor og sagt. at nu maatte det
være slut. Tiltalte anslog sin Nettofortjeneste ved Arbejdet for Høje
Kristensen til ca. 80.000 Kr .. hvoraf
dog de 45.000 Kr. hidrørte fra hans
egne Vogne.
M. H . t. Bedragerisigtelsen udtalte
Nielsen, at den foreligende Kvittering
var afgivet som et Tilbud og ikke

som en Kvittering.
Høje Kristensen afhørtes som Viidnc
i dette Forhold. men kUIU1C intet
erindre om Sagen.
Dommen falder i Eftermiddag.

Tilbud.
Et i lIamborg PI Hanslcd beliggende af Tyskeme opfod
Vandværk er til Salg.
'hmdværket

be~tHal'

af 1 RUc

komplet "lIydria" Dybvandspumpe, Type D ll. F. 2 med tilhorende
T,')'k- og Sugeledning saml Hydrofor og 1 Stk. 3 lIK. Elektromotor.
Vandværket kan beses i Drift.

Skriftlige Tilbud udbedes inden 12. April 1947 til Indenrigsmjnistel'iet~

Vurderingskommission, Adr. AmlskoniOl'et i Thisted. hvo}' nærmere Oplysninger
kan fuas.

•

for April KV<ll'tnl 1917 uddeles i

n.

'I'hbtcd

Tirsdag 25. Marts 1947
i Realskolens GynmafitiltsHl til
Beboere i Ejendomme med
u lige Numre mellem I{l, 9-12 og

lige Numre mellem Kl. H-17.
Kortene maa afhentes af en
Voksen L I-Iusswmden, der maa
medln'inge Taloner fra tidligere
udleverede Kort forsynet med
Navn Qg Adl'CSI:>C. Der udleveres
Sukker- og Smørkol't, Bl'ed· og
I{affekol't,
SmørrahatkOJ"t til
Born og TiJlægskolt til Sæbe og
Bl'ød.
Det henstilles, at. Eftedælling
af de lldleverede Kort finder Sted
straks. da muhge Fejl kun rettes
11aa Udleveringsstedet. Endvidere
gøres opmærksom pau, at det el'
forl.lUndet med Strafansvar at begære Kort udleveret.., h vis Betingelserne for ai erholde disse ikke
er til Stede.
Rationeringskort, der ikli:e af11Cntes Udlev~ ringsdagc n, ka n
f ørst f aas udleveret paa Kom.

mun ekon torel Tirsdag d. 8. April
1947.
Kommunekon toret og' Socialltontoret er lukket hele Da.gen.
'fhislcd Byraad, den l7. Marts HW1.

Bjer regaard.

I

i

Vognmand Nic. Nielsen, Hurup,
for Særretten.
Han har kørt for mere end 1 Mill. Kr. for Høje·Kristensen, og
sigtedes for flere andre Forhold.
•

Særretten i Vestervig med Dom- se med Høje-Kristensen. Han
I mer Johansen, Thisted, som Rets- havde taget Kørslen, da han elformand, behandlede i Formid- lers ikke havde kunnet opretholdags Sagen mod Vognmand Nico- de sin Forretning, men fremhællej Nielsen, HUl'UP, der bL a. sig- vede, at hans Forretning eller
J tes
for utilbØl'ligt Samarbejde Materiel ikke var blevet udvidet.
med Tyskerne ved at have haft Han afviste Sigtelsen for at haKørsel for Entreprenør Høje-Iu-i- ve været Kørselsfordeler. Hans
stensen til et Beløb af ikke min- Bistand var af sagkyndig Art,
dre end 1,390,967 Kr. med en 'men han indrømmede dog i enNettofortjeneste paa 88,700 Kr. . kelte Tilfælde at have faaet fremHan sigtedes endvidere fOl' at ha- mede VOgJ).mænd til at køre for
ve købt en Pistol med 11 Patro- Firmaet.
ner, for Meddelagtighed i Bedra-! Paa FOl-svarerens Forespørgsel
geri ved til Høje-Rl~stensen at oplyste Nielsen, at han aldrig
have givet en Kvinttering Iyden- havde taget Overpriser. Han Oj}de paa 16,336 Kr. uden at modta- lyste, at han gentagne Gange
ge dette Beløb eller levere noget havde afvist Tilbud fra O.T. Sin
derfor, for at have købt seks Bil- Nettofortjeneste anslog han til
dæk og to Slanger uden Tilladelo ca. 80,000 Kr., hvoraf de 46,000
se og for at have købt og videre Rl-. stammede fra Korsel med egsolgt en Personbil til Høje-Kl~- ne Vogne, medens Resten skyldstensen. Der nedlagdes Paastand .t es Formidling af Kørsel for anpaa en Tillægsbøde paa ikke un- dre.
der 25,000 Kr. og Konfiskation I Nielsen afviste pure Sigtelsen
af Nettofortjenesten paa ca. for Bedrageri, idet han hævdede,
90,000 Kl-.
at det ikke var en Kvittering, der
Politimester Herting mødte forelaa i Retten, men kun et Tilsom Anklager, Landsretssagfører bud. I denne Forbindelse fortes
Rasmussen, Thisted, som FOI'sva- H ø j e - K r i s t e n s e n som Vidrer.
ne, men han kunde intet erindre
J
Nielsen erkendte sig skyldig i om Tilfældet, skont han derom
Købet af Pistolen, men afviste havde udtalt sig til Politiet.
Sigtelsen for Bedrageri. Bildæk- I Dommen kom til at lyde pas 40
kene og Slangerne vru', sagde han, Dages Fængsel og Konfiskation
købt for Høje-Kl-istensens Reg- af 80,000 Kr. Nielsen blev frifun·
ning. Ved en Tilfældighed var det for Bedragerisigtelsen. mrn
han i sin Tid kommet i F orhindel- dømt for de andre Forhold.

I
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Sommerhotel i OHicers- I
messen i 1 hlsted ?
Thisted Kommune har meldt sig
som Køber.

r
t

Som man vil have set er Officersmessen, som Tyskerne i sin Tid
byggede paa Chr. Nordenlofts Jord
i Tilsted lige ved Skrænten ned til
Fjorden, nu udbudt til Salg.

-

Det er Thisted Kommunes Hen-

r
t

sigt at købe Ejendommen og derefter indrette den til Sommerhotel
og Sommerrestauration og forpagte den ud. Den egner sig fortrinligt hertil. Der er rummelige Lokaler, gode Kokkenforhold, adskillige

e
e,
g

Værelser og foran Huset en Ter..

I

g
n,

TIs-

rasse med Udsigt over Fjorden.
Købet vil, hvis det gunr i Orden,
komme til nt omfatte Grunden helt
ned til Fjorden og deHudcn et pll$sende Areal omkring Bygningen o~
foruden en Forbindelses\'ej til Landevejen ageRn et Arenl pan cn, 2000

Kvadratmeter til AnvendeiRe til
Pnrkeringsplncls. Efter Forlydende
h ar Kommun en alleredl' fundet (,'n
Roo taurator, der har nlle Forud~n' t ·
n in ger for og el" villig til nt ov('r· ,
l nKo ForJln g tJlin g~n,

,

.

l'

I

,
I

Foranstalt!!inger.

-, Overordentlige

,

f

Nors-

nationetings1i:ort m. m. uddeles
Onsdng den 26. Marts fra Kl. 13

I

er bortrejst
,-==
den:::,:2:::3:.-.:.-"..:::c:::.:.::::

'-:::'

Rat'IO neri. -

_18 i Nors Kro for Nors-VorEfter de pc. 1. Marts 19,17 gennemførte Lonforhojelser for Syerring og Tved Jlavreland og Torsl
sker og Tilskærersker i Dnmekonfektionsilldusi.rien har Priskontrol- 1dag den 27. i Ballerum Skole fra
•
K1. 1_1_18. Hos EJna!' Søre11sen ' for April K\Tllrtal 1947
madet bestemt. al de i Cirkulære tlf 30. Oktober J946, Punkt d og e.
fastsatte Bestemmelser om Indre.snillg i Kalkulationerne af Tilskæi 1\'ed ir}!. KJ. 17-19. . Samme Thisted
nng og Fabrikationsomkostninger ændres saaledes, at der j Stedet. fol' I Dag i Hind ing hos Martm petel'-/
Tirsd
de 25 M
.!~ sættes 70 pCt. Herefter knn posterne TiJskærmg og Fabrikations- I sen fra 14-16 og Nors Havre- .
ag
n
. J arts
omkostninger efter J. )farts hojst indregnes med '/s af de efter Cir- j land i Skolen fra Kl. 17-19.
i l Real~o1e~s
Kortene bedes afhentet af en . Beboere l E Jendomme
kulæret af 30. Oktober HI46 gældende Satser.
Voksen. De gamle Kobekort
uli g e N u m r e
PRISDIREKTORATET, den 20 Afarts 1947.
mellem XL
_
.
' .
medbringes. Ikke afhentede Kort
gere DU \'ed at erkende, at man for nI de Radikale saa brmge fMS udleveret den 8. April hos
l i g e N ti In r e
har taget fejl.
Reg~ringen i den vanskelige Si- Formanden.
Sogneraadet.
mellem KL
.Man bebrejdede Ch.tistIl1.1s Mol- tuation ved at true d e n . ,
Jer,
at han ikke fik fastsat PriJeg "il gerne slulte med at si- Hjardemaal I{ommune.
Kortene maa'
l.
ser,P"" det, v, skal kobe, men det ge, at efter nun Opfattelse gaar I
'
.
.
. Voksen i Husstand en
tI' JO heller ikke sket "ed Over. vi _ som det ogs,," gentagende
Ratwnenngsko t f Ol April Kvt. medbringe Taloner f;"
enskomsterue siden.
el' kommet til Udtryk i Aften _
udleveres de sædvanbge Steder udleverede Kort
Taleren mindede den
I ah'ortige Tider i Mode; vi bliver Ousdag d. 26. ds. fra Kl. 11;-18.
Navn og Adresse. Der
Taler om, al de Radikale havde nodt til at rebe Sejlene, san vi 1 Kommunens Ov.rs!ag og .S kat- Sukker- og Smørkort
været med til de Bevilli
. t'I faar Overskud i Udlandsomsæt- t.lister fol' 1947-18 bgge.r til Ef- Kaffekort
'
Forsvaret, som de
Det vil kræve Resigaa- ters)'n i Hjardemaal Skole fra 1. Børn og 'fillæ k rt
rundt og kritiserede.
I tlOn og Sa:'lnlenhold. Vi havde I - 7. April og I KIlt Skole fra 7. Brød.
gs o

Damekonfektion.

I

I

I~dikale

n:g~:jst~ ~ingen.

~n
Kommuniste a -

HVlS Side
de Radikale
mden
kommergaar
de itillid

';'ed

w:~

gennem Kl1gsaarene
Sammenhold,
der viste,etatstorartet
vi kun-

de kwre os igennem, saa vi har
det bedre end noget andet af de
besatte Lande. Det bør vi sige
Tak før, og det gør vi bedst ved
at diskutere Problemerne som i
. Afteo, men
VI stadig føler os
som een Fanuhe og seger at hjælpe os Igenoem - og det er den
konservative Politik. (Bifald )
D i r i g e n t e n sluttede
derefter med en Tak til Talerne
II"
.
.

.
Er det det de
;ol. De 11 Radikal."i Folke,.
kan nok slaa om sig med
ArmSVing,
de gjorde,
Ol
kao Ikke blive ved der[lIlI
at gere SIg til Grin.
tal ge saa godt, som VI gor
, efornuftigt med Regerinom orslagene forud.
.• 'eJ, glad fo r llirkeom, at der var
nok til
og at
i';:e'
"I "UdI' tder er
"
s ykning, saa er
e nuværende Udgifter
G"""""I.",, Johanne
Jord nok. Men hvor- H'de....'"
30 Aar '. Klo,..,
d

so~

~e
;:.:~

~"

a~

r,~",
Til Lykke. kære PeherDVc.ndt Morgen.

till, henlIQvel 66 A

'

too, dl!lI 20. M;rts J9~~ •2ll1Ttmel.

EN

~rvep~oducenter

v,~

~7.

~

.•6. KJ. 14 16
, Sognera.det.

~er.

NI ELS ,JESPERS

~var

.
udleveres i.0sterild Sk I PM! Kvt.
den 25. da. KJ l
oe~
ør Skole Onsd~g~d-.!7 og I HoV&-

k"·,, eJ.kede Mand,
PIW!,
Svi
fhv. Ø1hlUldJe gcrfader og Bedstef·"
r

w
15.
Kassereren holder Udbetalin
Det henstilles, at
den 2. April pan Grund af Valget af de udleverede
aen l . April. Fra 1. Maj bliver Sted straks, da mulige
Udbetalmgen KJ. 9 i lGit og 18 rettes
paa
hos Kassereren .
I EndVldere
1 Snekastningspenge skal afhen- at det er ror
Les senest den L Maj hos Kasseat begære
reren.
Sognemadet.
hVIS Betingelserne fol' at
dIsse ikke el' til Sted
Hundborg og Gjersbøl
Rati·
e.
•
onenngskort, der
Tørveproducenthentes
f
"
først fass
paa
oremng.
nel<OI\toret TIrsdag den 8
åfholder Generalforsamling paa 1947.
.
dag
æstehJemmet i Hundborg fl-~
KOinmun~-...·-ret og
den 26. d.. KJ 20 All .
L-,'-. t
...
ea..rede T
.•
e !nter·
............ er lukket hele
des t il F
indbyByraad, den 17.
de Sæs or andhng f or kommen..
....,......
on.

ØsterUd
Rationeringskort ror· A

r.
Vor

l'

I-

Vang-Tvorup
, lIfhold<'l'
SkyttekredØ
]t'nrsllmlinSCRhuR
MurtM lU. 19,:10
g(~ TA)V('' n,· , I"WeB
'11

-.

om

8
,

Val Il
t't mødlam Ul
re Isen
6. Valg ~f revisore.
AdgRIl/l8kort
'

~prnøllon8 kontor

ni.!
t'
t
aktiebrev
dfol1 2M nlltorina
l

, ruR"'" kL II,

,
'III

,",Vl!lllluen.
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TILBUD.

lUr
0"

lund I
D ~ Il' O

El i H.mber« pr. H.olled Drelle
brliUlcnde .1 Ty.keTnl opl.n
V.. ndvæ,k fe lil s.. la
Valld'.rkcl bUlur al I Slk. Do~
komplet .llydri,- Dybnnd.pumpe
Type O. H. P. 2 mad IiIh.rend, lor H,
Tryk 0l SUllcltt.lninll I.ml Hydro. ~trd
lor 0i J Slk. 3 H K. EI,klro- Kiler
tO 0l
:rnt molor.
VandvlCtkcl hn bun i Drill.
2·
:1.61'
Sluihll.c 1 ilbud udbedu ind,n LI.~rn
d" den 12. April 1947 tillndenrl ••• un er
Vurderlne.udnl" A.dr.
"g' mlnl.lerJel.
Amt,kontonl i Thil'td, hvor nlll'·
H"
O
mlll
plf.nin,.,
IIIn
r....
IL"
I
~:::-_
.n

•
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Sned sted
Idrætsforening

2.K,

Onld

I

Kun en Købet· til Officersmessen
i Dragsbæk.
Ved Fristens UdlØb havde der kun
meldt sig en KØber til den tidligere
tyske Officersmesse i Dragsbæk, oplyser Kontorchef S k a a l u m, Amtslwntoret. Paa indeværende Tidspunkt kan
der ikke oplyses mere, men man gætter
sikkert ikke meget fejl, naar man gætter paa, at Tilbudet kommel' fra Thisted Kommune. Sagen vil nu blive
oversendt Finansministeriet til endelig
Afgørelse, der ventes at ville foreligge
omkring l, April.
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Tilbud.
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Et i Hamborg pr. Hansted beliggende af Tyskerne opført
Vandværk er til Salg.
Vandværket bestaar af 1 Stk.
komplet "Hydria" Dybvandspum.pe, Type D. H. F. 2, med tilhørende, Tryk og Sugelednillg samt
Hydrofor og 1 Stk. 3 HK. ElektJ:omotor.
Vandværket kan beses i Drift.
Skriftlige Tilbud udbedes inden
den 12. April 1947 til Indenri~s
ministeriets Vurderingskommlssion, Adl·.: Amtskontoret i. Thisted; hvor nærmere Oplysnlllger
kan faas.
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II!:! ikke

~k.l. vente yd,rlirtrc Indlæg
Ir. mm Side.
.
_ JI, j" IIgde I'orretninglllllnden, I f.ler De Dem beT,llIllt' til II
lelvfalgeUr .ktl du hut dine PUlt. svart pu ovenlluende, m .. De
Nu ,_,er lea fire TIIIV lIl.d IIdg til bIlItem! h~l~e Dem til Sandheden.
ailIIr op ti! min Kan Ol{ .... , Ærblfhahad lor Døden IIVlrer
K,lfe til ••.
JI& Dem Ilrlt i D". jea: Iyotn

' " I." kom.,r dlf ni'e, ••• fllr
il II, lien, hvil clo .ku lorIryd.

Del glo'relt bln. Da hil! kort .ft,' . del vir bad.t, at De lik Dere~
ud, 'fir Tørvlh'Daleren forduftet. P.r _ean"tl, I.r De iii oven.
Oppe i Kekkeut bredte \/udet ,ie st ... nde .plytt.
OlI! de fire r"v_ Et 5,,111 I 8yen.
C. J. n I e n,
Gader k,rle en T,rveh,mller, der ,..,
jylil.k MSlktnltrikkerl, Thl.tad.
1i[ld for, .1 hin ,lap melll For,knekkel.ea.
Broderstrid i Se aDels PorSlIll~

liDI ,bus.

AdYlrøel- .
VI har mOlllll,el dell.

Ind!ee~

:

Til Je ne Kirk, Thousgllrd I

Med Dues • Adnrsc'- hat Dc
lel . . . I Dtm pli d.n Pladl. hvor

Jr, netop mtnte,

De h.rllI hJemme,
02 overfor Dem penonli, Vid ... ,
stadiK mil Standpunkl, Jel
Dem dDa- bemærke, al det
er LJem penonii!:,. og: ':II De

Det poJlIl.le M.de I Sennels i
"'fle. var beJ"~1 .1 60-70 Men·
nesker. Oam.gurd vadede temmelie Ille,et rijndt I VensIrerelIe·
rlnlena Vel.ignelur, Ol del blev
ulv den kon.ervaliveT,ler, L,ndl'
UDi.m.nd POUlltD, Stenderup, for
megd. Han pIllede Glimmeret al
Damsgaards Juletr., SIlØ del passedt bedre Il! Virkeligheden. Por-

Nordthy HjenuueværnsfOl'ening

har holdtGeneralforsamling, hvor
det i Beretningen oplystes, at
Foreningen nu har 425 Medlemmer, og at der fortsat indmeldes
mange Medlemmer. Arbej det indenfor Foreningen er nu i

god

Gænge, og man 'har af Staten lejet den af Tyskerne benyttede
Skydebane i Faartoft. Man vedtog at gaa i Samarbejde med Terrænsportsforen.ingen,

hvilket

Samarbejde t idligere el' vedtaget
af denne Forening.
Som Formand valgtes Forpagter Steen Fibiger, "Øland". Til
Bestyrelsen valgtes iøvrigt Landinspektør Herling, Asger Knakkergaard, Chr. Andersen, 0sterild, Chr. Fink, Hundborg, og
Gartner Christensen, Snedsted.
Revisorerne Henry Kj ær og Aage
Pedersen genvalgtes.

---_ ..
e/øders til Tb/sted.
D.r er nu omsider kommen
.n Del Cinderl iiI Thisted, ar
man rainer med, at forbruierne
nu ken lu D.knin, lor de
Br.ndu/.mærkar, lom endnu ikke
Ir ind/.st.
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Tilskadekommet
,ed
Spræøgøiøg.

/?d Syd
Under Sprængning al Bunkers
Sky·
l' Regn I Hanstbolm kom Pormand J!Jlius
Uten QC BOde, Købenbavn, i Gur Bfter.

r.e

VI
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middag til Skade. Bn Tændsats,
som han boldt i Haanden, eksplo·
derede, og Bode Ilk Haanden
læderet. Hall førtes i Ambulance kl
III Thisted Sygehus og kunIIe efter a
Behandling tage bjem.

Iraør, Socialdemokratiets Aritatorer
i Tbisted

'blsted
bedes møde i Allen Kl. 20 paa
etved· Alhold.hotellet. Der er ankommet
faet. Valgmslerietl, som skal deles ud,
r det og mall har Brug lor en hel Del
Polk.
•

..............

o

s
8
b
e
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Thisted By har købt
Officersbarakken
i Dragsbæk.
Thistcll Byraad \'ectlog i Ailes yc,l
:1. Behandling at kube uen tidligøre
OfIicPI'sbaJ'ak i lJmg,I""k, sonl fodL'den blev ndbndt til Salg, l\øIJe"I111mon Cl' "8,000 Kl'. DCI' "il scncl'c

bliw forhandlet U111 Koh af et JordliUiggcndc, saa del' kan blive Adgang
til St,'anden. Del el' Meningen al lade
en I\estanrator fOI'pagte Bygningen
til Brng som SOlllnwrholel, og man
l'C'gnc]' med, at dC1:t kun hliv\' ltlgul i
Brug aUel'"de i den kOlTlmende S0111mel'.

Sprængstoffet eksploderede
i Haanden.
Formand Julius R o d e, VunlØse,
, del' for Tiden arbejder fol' Kampsaks i
H ansted, kom i Gaal' til Skade med sin
H aand under en S prængning. Sprængstoffet eksploderede i hans Hnand, der
hlev slemt medtaget. Falck f ra Thi- •
sted kØrte ham 1,a01. Sygehuset.

Vngnm. Nik. Nielscn, HU/'UI),
d('I'

:-\QnI

oml;t!t ha l' '",t'l'rl rnr' ~it'r ...

r('Ht\l1\ hh'v idoml 10 DUg'P8 l!'iI'llg~('l
Og' 80,000 Kl'. hle\' kOllfi$kl'h'/. Xii,.
Xic'Js;'n hlQ\, frilundt,t fol' Dpoeagl\l"i$igfrl,l.:lm, 111('1\ doml.
Ol' d(' OYl·i~l.\
POl'holrl.
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hje
Pris= er 48,000

I sit Møde i Aftes vedtog Thisted
Byraad at købe det tidligere tyske
l,
Officershjem, beliggende i den tidIigere tyske Dragsbæk-Fæstning.
Købesummen er 48,000 Kr. for Hu.e set, bvortil kommer Køb af Jord,
som endnu ikke er i Orden, men
• man maa regne med en Pris af
6000 Kr" saa de samlede Udgifter
li . bliver 64000 Kr.
. Der blev ikke paa Mødet i Aftes

i;
t
Il

drøftet næ.. "ere. hvorledes m'n vil
gribe SAgen an, idet det . _ beo
kendt er :eÆeningen, at der ml oprettes enSOmmbJestaurant derude.
Købet slral endvidere e"deUg godkendes af Fmaneilijnisteri~ one.
man kan si"el t efter de Forhan.
Jinger, der har været ført med 11,I nisteriet, gaa ud fra, at Tilblldet
vil blive slrsepteJet.

I

•
t

styrelsen a.,lner Lunde bugte 10R tillltand
rkel har do, ligeledes Prk. Olrn •• liansen en; blr RIIs \/1
68,000 Kr., Tik for Samarbejde I Bestyrelsen. dels. o~ K,
dets Thi.'
111~n" være
r, Ol el nyt
Perlo.. ,
UdvIklIne:
rledu alote

I

yninlen har
elleatonden,
,000 Kr.

• r s .. lede.

Minører
ved Vestkysten.

manO Io,
Part110reni
Strande• • ellcm Tbyboreo Kasserer
org.nllllU
l

oa LYDKby Irlal .. •

Minestrygntn.en ved VestkYllen,
n Isnll In
r vil kræve der har været standset al Vinterkoleby•• eri, veJret, er nu lenoptaKet, og bl. a.
IUDv,tionen, er et Mfnørhold ankommeo til
er.renteboll.- Thyborøn for .t dutruere C,mentKloatreD'l- IDlner. Kyslltræknlngen rra TbyIpladl ØI.ØI. boren K'DIl 111 H.lde 91 Syd lor
elit lamle, LynlIly er reDltt og frlRlvet, men
Øadolol sker dDa: p.1 ellel Anklare Si'uI·
IYlr, Renønin2en er forelaøet Sil
IOmun,n o. omhYllellllt lom det har y.ret
e v.ret en mulle l, men 100 pet. OaraoU t.r

Tingl)'l

lor man,e lDan Ikke yde.

Pr. N. P
MIkkellen,
plal L...
14500 Kr.

Pr. "I
Veltervll,
Løl.r. 2(]
Kro.er.
Pra M.

Pe4.,..,
plul L.I

200a0 k

Pr.

b"yndl .n
Ilil Op.p.· I'or•• røleID nd TII)'bor•••
At Poraerel nærmer ll., sel
vel llIat nu
Ilt a. al, at der I Ler•• g' var
Laln,

IIOIlJ

Hav,.,r eller Stlnbldere pl' 40000
le KDmmu" Plst .. ukllonen I Thy'oran, 0l de I'n
vir I ha' I',ls, op III Z Kr. p,. So. a.r. J.

IP. La,· men er overll •• el.
:r. plu.

bUl

I 27000 AlsplIladiar bos forsv. rsholdl
enen,
dedes
!neen,
ofoed,

l

med
ISebe;tyrel-

II

og

)idud.
Poul
n og
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op·

IRamkalde
ned·
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brødreae i Tbisted.
Porsvarsbrødrene i Thisled boldl
I Allu Oenlllllon.mUnl.
Porminden, Brlll: Andenin, Vir
fraværende. 0ll Næstformanden,
Lære, H. P. NIellen, aIlIlIde Be·
retning. Herunder maddelle han,
at Pabrlkan! Lyage, for at undg", at Olnerlllon.mllnren skulde
fu et bnægel Porløb, lom kunde
skade !Selsklbet udadtil, hlvde
nedllil' lit Beslyrellelmandat.
Til Bestyrelsen .env. Lierer H.
P. Nielsen, Skredermeater Selmer,
KommuneklSlerer Brik Andersen,
og nyvIlgt i Stedet for BOlboldtr
Adolf l./Iad18n, der ikke ønskede
OenvatJlt, blev Køblllaod Siens·
Ksard Cbristenlen vaiIt.
Der var Irem.at 0nake om, al
Pabrikant Lyagen Porhold under
Belællelsen blev drillet frem til
Orllllelsl pli GeDerallonlmllnaen,
0ll der blev loreta •• t Alltemnlng
om, b,o"i.t en ludan Drøllelae
skulde linde ilted. AI.lemnlnaen
gIV til ResuUlt. at det overveJende
PIertil ikke anskede "orbotdet
drøltlt.
Ostcpriserac stir er.
Pr!.d Ir.ltt nr. t"t

n ff"n fif _IUiI r
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gen i Thy ophæ ves.
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htllU\lllh:.:h I 1.11 lulllpl'lt" f " .
I\I'J~' .II .il (1\ 111111 I, k \lIInUlIIlll

Ilru/.:"shæk, og nanr dl' lysk\' Flygtnin.

Ol!

Jt(. Oln fon IJII!tC flyttl'!I r[prfru, \,,1 dl'!]
Politi~t~rk{·, "Olll l Bftl'tltan'! oH'rtog
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lu\' 1l1'111,lIIlnlll '. I U .
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Bt'\'ogtningen

('{h>r

:\l lhtæ r rl,

bJj,"o\crflodig. Styrken har haft K\'orteT i

Ka5crn('1l pan FaartoCt\"I'J tlllig<' med
Mtllcrydningsljcll('ste-ll, Ill:'f nu rf færdIg ml"ll Kontrollen I '1'hbtcd Amt
ChcfcJI
for
MIIH'rnhlln~~tkllrst(,l1,
Kaptujn KIshytJ, Aarhus, var J drn An·
1!.'(lnJng i Thisll:'d l Glt nr MinrkontrolIrn har YB.'fet ledet af Korpo!"a l Ohchtl, der fru J\I)ri l fUAf Station I Lt'm-

"g

OgsLlu Lurt\ærn~kol\toret kan IIU ophæ\·("<. Di ~(' Konton'r fik som I,....krn,t!

oYl'rrlrngpI <II ~prgl' for df' tyske- FlY.s::tningr, og dn hur lld,(' \"icrt't nogrl
!"lIlgr' ArlH Jdl' ul skllffr .M.I.I til (IrmanJ{l' Mund,'
Sila ~nart de' for~kt'llIg(' Jns!anst>r
('1" Uf\'lklr!, mila man KUlt url frA, 1\1
Stnlf'n ikl,,· IIlrrc har II1I('rr:; ..,,· I ni
I~'KI::-c Ih lUI{ paa drn udI. I)likt Ra
mkl))" ",d FuartoCt\l'J Ol( Arl'alrl dt \.
omkrllll( Drn Slo\'t' Rolil(nud higet l
Rdl"ltgtmng kan IIrr ikk{ gares nok
fra ]{ollllllUllrl1Ji1 Sid" for ni fun Omfuar\rt og nyglllngf'rn(' I(IH! fn hur
tIglil muligt Il('!' 1'1" OIlI'I"('dl' Jagt RI'
"lug 111IR f'nkf>ltl' B Al"akkl'l', h l . ;\. til
Amt Iill:uill,R"!linspf'ktul"Uh t. nI t pr ikke
Iykk,'dt at flkaff(' en AolIlI' til Amt
ligmngslIl"f}f'ktør KlIUdSl'1l ('ndnu, og
dd (r ll1uliltt, dPI" \'11 hh\1' Inurl'ltl t
PrIvatbolig i t'!1 IIf RUl"lIkkl'rnl'
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Lund K\'æga\'l5fort' lHllg

hW' holdt G(ncral(or"dmhnJ;:. Form
Olln O t l C" c-n. gO\ Bt relning ')8 'lP'
he<;lc R gnsknb'\ Ocr furte cn Dc:
FfJrhllndling om K(lb :i{ ('n ny T)"f II
mlln nccbatlc- et Ud\'<ilj:; til at arb('J<ll
videre mt>d SnJ,lC'n, Drl kvm til ut h, _
tila .Ir Otto O!te~cn, Lund. ,1('n;; H.n~
Sln, Kærup, o~ JC':"l$ Sko\~trd. Lund
Til n ~tyrcl~ n
cm Jens Han5cn
Kærur, og som l'~odcn ,l'f Itl'nv .J n.
Sko\"Slcd, Lund.
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{h·ttel:!>in Virk mhtd fra Odd und
N til 0\', r Dr\'dlJ\JØ (rd Strand I
lIumlum h\or (1,1 h l' O\"lllaglt 1"1
n'flr nflf NicI S ll. en. Ret
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Yog-nm.
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Dom

ppellere~ [Jomml:'l1 over Yo!!nm. ~ Tic. Nie1scn, HUTup,
del" ved SærrettPl1 i Yest('r\'i~ blev
i"'>ml 40 Dages Fængsel og dømt til

Statsad\'okatrn har

at betale 80,000 Kr. til Statskassen.

:i
• i
II

I,

Over orde

e Foranstaltninger

Meddelelse angaaende Tekstilrationeringen.
Nedennævnte Mærker paa TillæS'skortet for Tekstilvarer (for Per1.
soner mellem 14 og 18 Aar) er gyldige ved Køb af
Tekstilvarer ( mærket K, eventuelt efterfulgt af et Bogstav):
Tillægskort for Kvinder (Piger) brun Farve) .. .......... J1 J12
TiJlægskort for Mænd (Drenge) (grøn Farve) .. ...... .
2. De nævnte Mærker kan kun b€!lyttes i Forbindelse med den
gældende Forbruger~ Købekort. Ved Salg af rationerede
varer skal den Handlende paa sædvanlig Maade foretage
ning i Købekortet. I)et paahviler den Handlende at paase, 'at
kort og Tillægskort lyder paa samme Person.
a. Foranstaaende Bestemmelser træder i Kraft straks.
Ministeriet for Handel"Industri og Søfart, deu 25. Marts
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hOldt I
IIng.

pormer
der sen, o'
Vi hit modtlaet dil,e der ved f

fejre 40' Del melet billire Hjørne.
ko.

Linier:

Ved

al

læse Hr. C. Jensens
~ n I e n, krøfliae Opfordring III mig om at
!\pril til holde mig til Sandheden, kom leg
I Brun'·
til al tænke pu O rdsproget. Tyv
bylllelle tror, h ver M an d Sil!'
j Ier". H vad
·fOrbun"' Jeg skrev i mit fersie Indlæg, slur
~re fra
:Uen_en jeg ved fuldlud, i MOdsætning til
Hr. Jensen, der kun ved, •• r en
Del af det, der "lev ngt.

,.

Hvad Hr. Jensen mener, leg
hltrer hjemme pal, Interesserer
Ydby, mig ikke, og leg kln IiU_je, al
!ederet nsar mit Svsr først fremkommer

var

ordn

der yar

for meg e
pormand

lIgselskat
oprettet I
og takke

arbejdel
Meade,
pat.
porm8
OdCalrd
øinR fOl
samt 0l
iii Vedll
Sellemll

eneles nu, skyldes det ikke nogen Porm
under lor Ærbødighed overlor Hr. JenBe,lyrej
oosla- len eller ligesindede.
kket.

.Thou'a:• .rd~. 28. M,111 1947.
J e D' K I r k.
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Den største Værnemagersag i Thisted.
Jensen & Krogh Sagen iii Behandling i April.

Sag0n mod Yogllmændenr Hendk
K r o li: It og .J ens A .T e Il s o n, Tbisteet. Cl· cftl"· AnklagrmYlllhghedcllS
{Tdsagn dell storsle YU>I'ncmagc\"sag i
'rhbled. Dommer Asgc]' HaslUusscn
bH" Ol' Hrll-;formancl, naar Sagen forlllcntlig i den kommende .\raancd skal
iLl Behandling. Safl"cn ('l' klal' til
Domsforhandling fl"a Po1itict~ Side,
og luall ,-il g(II'f'lL\ ha\'C' dril a[sluttel
illdtll1 ~Iaj. da P[tIl. Kor . . ur]' fol'laL/Pl'
Thisted fOl" ,ti aftjene sin Y"'l"nopligl.

pCt. (u,D).

])ommen. over \' ognmand
Nik. Nielsen,
IIUI'UP, der forleden ved Relten i
Vestervig blev idøm l 40 Dages
Fængsel og fik konfiskeret 80,000
Kr. for erhvervsnuessigt Sn.mnrbeide med den tyske Værnemagl,
er nu blevet appelleret nf Raavel
Vognmand Nielsen som Statsadvokalen.

-,

Overordentlige Foranstaltninger.
Civilt Hjælpepersonale til Den danske Brigade i Tyskland.
Et Antal ci\'ile Perso.1Cr. h!;Tunder enkelte Ægtepar, aeg~s til ,\. 1
~Iillin~er ~om Kokke (KOjter"ker, j Ko;;tforpll..'jllinyer og Mt' ser, Be"tyrere (Be~yrerjnder) af Ud~3lg og Klubber f HotetIer). Endvid _
"øges nogle :\fedhjælpere til Kostforplejninger, :\lesser. L"dsalsr m.v. ,;amt
~'ed Biblioteker og Kontorer. Alder 25-50 AnT. Noget Kend8kab til TYi'k
O,' Engelsk onskeli%:'
Lonforhold sonl i Hjemlanttet -. et særli~t TilIæv ior Tjenbte •
Tysklnnd. Der ydes frit Ophol-i samt fri Uniform .
.-\nsæltel!;e fra ca. 204 1947.
Oplysninger om Lon- og An.:;ættelses\'ilkaar faa:o 'red Hen\endelse
til Folk og Værn, Bti~mdeafdeJillgen. Vester Yoldgade 117. L Sal, Robenha\'n V (Tlf. Palæ 9616).
Ansøgninger ind!lende~ ::marE':,t 0F!' ,,;enest den 10 -1 1947 til Folk Oit
Værn .

Ophævelse af Gyldigheden af visse Rationeringskort
(-mærker) m. v.
S l . Stk. 1. Nedennæ\. nte Rationeringskort (-mærker m . \". ophørl!.
at have Gyldighed den 15 . AprB 19-1.7 ved Døgnets Beg;.-ndelse:
De for Januar K\"artal 1947 udle\·erede Rationeringskort (-mærker
l
for Sukker. Sæbe og Brod .
2
De Rationeringsmærker, der fra den 1. Februar og: 1. :Marts 19-fi
har været gyldige til Indkob af Krystalsoda (Husholdningssoda i ..
jfr. Bekendtgorelse Kr . 12 af 21. Januar 1947_
De Rationeringsmærker. der i Januar Kvartal 1947 har yæret ro"ldige til lndkob af Kaffe, The og Cacao for Personer o,"er 6 Anr,
jfr Bekendtgorelse NI', 621 a-F 23 . December 1946 og BekendtROrelse
Nr. 22 af 29. Januar. 1947.
Det Rationeringsmærke, del" fl'a den 15. Januar 1947 har været Vyldigt til Indkob af eaeno for Born under 6 A31". jfr. Bekendtgøre.]:;e
Nr, 9 af s, D,
5. De for Januar Kvartal 194'7 Ildleyerede Smer-Rabatmærker for Born
under 15 Aar_ Begæring om Refusion af de paagældende )lærker
maa fremsættes overfol" ycdkommcnrle hommunalbestyrelsE" inden
15. ~raj 1947.
G. De for Jnnuar h\'artal 19·17 udstedte særlij1:e Indkobsma~rker for
Kod, Flæsk og P:wlæg';'\'llrer. De af de Xæringsdrl\'ende nlodt~l.~ne
lndkob!lm:erker for hod, Flæ~k og Pall.lægs\'I.\.rl"l· for Jauuar hxartnl
19·17 skal senest den 25, April 1947 indsendes til Landbru~$ruini
ste riet., Bacon li d \':1 Ig e II er L,lIldbrug$mi n i ~teriet::. .KodfOT:::- rn in~.:'·
udvalg,
De for .Janunr Kvaru!l 19·17 udh~\'erede R:ttion€'rin~smæ-rker for
Smor, d . \'. s. Smormæ,'ker. der efter deres Pnalydende t>r t:"yldiji:('
fra 2. Januar, :10 . Jnnunr og 6, Mads 19..17.
Stk. 2, De af KonllllunalbeslYl'elserne i !Iledfor af lbudf'lsministenets Cirkulære uf 29. }bj IM5 ,udle\'erede Forbrugerkort for Kod
Flæsk og Plllllægsvnrer. bevare!' de.res Gyldighed iudtil Yidere.
§ 2, UliMet Bel'temmel!;el·n~ i § 1 vil R:ttiolleringskort l~mærker)
for Januar Knu'l.1.1 1941 lor SUkkt'l', Smor. Sæbe og Brod s-:Ullt de i § 1
under NI' . 2, 3 og " omhnndlede RlItionc-rin!,!smærkerindtil den 15. l1sj
1947 kunne tIlwendes \'ed Næringsdl"lvendes Indkøb hos disses Lev~
rnndol'er.
HANDJ::LSMINISTERIET den 2:6 . :Uans 19~'.
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