"ognelogaen.

Landsrellen mildnede Dommen.

Købm. J. Hammelshøj Madsen,
F'ø81rup, blev ved Han Herreders
Rel idømt en Bøde al 4000 Kr. I
lor ulovlig Handel med Tyskerne,
Iii hvem han mod konlanl BeialiolI
hwde solgl Kolonialvarer Oll Mælk
lor ca. 20000 Kr. Han fik 2000

_1'_'___

II

..,aa "

kke Kr. konliskeret som ulovlig for.
tjeneste. Dommen blev appellerel
til
Lllndsretlen,
hvor
Ankla~emyn·
ur. .
digheden krævede den skærpet,
rre· ID e n!'! Madsen vilde have den beo er i
al tydelig mildnet. Fesultatet blev, T
F al at Bøden 818dlæ~tedes. mens Kan- F
[)sa- liskatioosbeløbet nedsattes iii 1400
Kr.
Sagens Omkostninger lor fred
~Ide La.ndsretten udredes al det ollentlige.
V

En Del Lokalstof
I(\,
g al
har vi af Pladshen8yn maaltet udskyde Str
Po- til l Morgen .
..u ...

tyskemes Branddam
kom til Nytte.
1.",t, f

liV T

/(plJlnttmt J'8f/fS018

JII/fil.- ( l!aJI8kd

r/I

r('t.

Fi!lko .llfn'r1 GI'lInkJI!.'r,
H UfUlt1101m, OPdag.-dl> vccl lO-Tldt'n i Gall r,

•

at eler ~ Iog F1nmll\C'I' ud gtH1IIl'ln et.
Loftsvlndul' hoa KØbmand Edll. Jf)BI/Mt'", lIall und('!'rclt",lc Kjlbmandcn ,
der sh'uks tilkaldte Falck fra ThlstL>tI, iOn} rnødtl' 0ll med to BI'nndspl'øjter.
Ilden havde imidlertid i den s tærke
Bhc.st ht'N!t Rig ll{1a h urt i gt, at hele
Lo!lsl'tngi!n slod i Flam mer , san det

var umuligt tit komme op paa Loftet
for Røg og \' a l'mc. Lo f te t VlU' dækk(lt
med Tn~pap og h<.'ldædt med Pande-

plader, men heldigvis f ik Ilden ikke
brudt lI ul i 1'a~d . r SaD. Fald vilde

hele Bjendomm en sandsy nligvis være
brændt ned. F a lck Jng-dc Slanger ud III I
en af Ty~kerne.'l nærliKlCende Branddamme, og i LØbet af en Snes ~fi I'IlIUcr
var man H erre over J1den . Naboer og
T Ililende hjalp med t il at bære Indbo
ud, men en Del af Vnrelageret samt
noget Sengetøj paa Lof tet brændte,
ligesom T ræværket pan Loftet gik op
i Luer.
KØhm , JOllefsen er sammen med sill
Fam ilie flyttet over plln Kroen, me- ,
dens Indhoet og nog d af Varelageret
er anhragt i Sport!'l hallen. Den hrandhærgooe Ej endom hlh,'rcr Staten .
Det vides ikkt', hvordan Ilden (>1'
opstaaet. Kri minalpolitJ(~t fra Thiste(l

arbejder mul Opk laringrn.

,- -

4,:37 Kr. pr. lØbende MetC'!' i
'Rnddell 70 cm eller 6,25 Kr. pl'. Kvm.
Er:-;tatnin~ernp er som oftest lavet. af
lakhchandlet Tagpap.

OV('l'

Slap lidt billigere ved Landsretten.
KØbm . Jens HummelhØj M a ds c n havde, da han var i FrØstrup,
ikke efterkommet Bestemmelserne
ang. Handel med Tyskerne, idet han
udover Handelen med de enkelte
Medlemmer af Besættelsesmagten 1
udstrakt Grad havde leveret Varer til
lyske' Kantmcr l Vust og Bulbjerg.
Handelen havde belØbet SIg til
25,000 Kroner . Erter Kapitulationen
blev der rejst TIltale mod ham,
og 6 Maj i Fjor blev han ved Retten
i Fjerritslev idØmt en BØde paa 4000
Kr., $ubs. 40 Da~es Hæfte. Den ulovlIge- FOI,tJeneste. 2000 Kr., konfiskeredes til Fordel for Statskassen.
]-J ummelhØj Madsen ankede Dommen til V. Land~rct og hævdede her,
nt huns Omsætning i de nævnte Forhold ikke havde været mcre end
7,000 Kr Fra Anklu~cmyndlghcdtms
Side blev der n('dlagt Paastnnd paa,
;ll B~sdcn fnstsnttl's hl 8000 Kr., og

Fortjeneste raa 5000 Kr. , men han
blev pur" frifundet •

,I

Dir_ Tago Priess, Nykøbing, brækkel

(

I

det eno Ben ved Bilulykke.

•

Undel en Forretningsrejse j Holland . - Fru Priess fik en IIjerncry t~et<:{·.

Dir.

Tegl'

PI'ICSS

og

J

,

Frue.

Østcrkompngniet,
Nykøbing,
samt
J
Kompagniets Eksporlche:f, John Fl'Idt_
'hoU. Knlx nhavn, og dennes Svogcr, I
Fotohandler Arthur E:I('shup, Silkc- I
borg, tog Onsdag Morgen raa en For- I
rctnlr.g3l"cjsc til Belgl(.n, Holland og
Luxembourg for at forhandle om
ØslcrH~kspOl

ten. TJdligt

Gaar Morges tO! nede deres Bil, der fortes .1f
011
PrlCSS, mod et Træ paa Vejen
mellem Lochem og Zutr.hcn .. Holland.
Aarsagcn menes nt "ære, at en Ring
eksrlodl..rcde
Di! Pl'icss brækkede det cnc Bell
Ob Fru Prics~ p..'ladl'og sig ('t Chok Dt-~
blev ir.d:agt pun Hospitalet l En~cht'_
de. men dl to and!'1.. Pu:::;.sagCl"cr indIngdd pa<l et ,Hospital i ZUlphcn.
Frldtho[[ havde br:.ckk('t det ene:. 5-':11,
I

,

OVERORDENTLIGE - FORANSTALTNINGER
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Okto
Hæ rens og Søvæ rnets Flyveskole
Sø.
søger Flyverkadetaspiranter.
Om 2 å 3 Maaneder paabegyn des i Lejren ved V",rlØse "n grundlæggende
Til
Militæruddannelse som Indledning tI l Elementærkursus 1949 I, der p""begyndes i Begyndelsen af 1949.
I
Paa Elementærkursus 1949 J kan som Elever indtræde:
a Linieofficerer af Hær og SØværn samt SØofficerer af Reserven, som den
31 .' 12 1948 ikke er fyldt 26 Aar
b TjenestgØrende eller hjemsen dt Pers'mel af Hæren eller Søværnet af
mindst Kornet- eUer Kade tgra d, som d en 31 /12 1948 ikke er fyldt 23 Aar.
c Unge Mænd, som den 31/12 J 948 er fyldt J 8 Aar, men endnu ikke fyldt 21
Aar, og som har en civel Udda nnelse mindst svarende til Realeksamen
eJler Folkeskoleuddannelse med s upple rende Uddannelse ( f . Eks. Gennemgang af Aftenskole m. v .), og som har acnncmgauet den ovenfor
nævnte grundlæggende Milit ærud da nnelse med tilfredsstillende Resultat.
Under Gennemgang af den grund læggende Militæruddannelse og Elementærkursus 1949 r. der samlet paaregn es at vare ca. 6 Maane.der, 1:!enævnes Elever, der ikke i Forvejen har e n h Øjer e Grad i Hæren eUer Søværnet, Flyverkadetaspiranter.
Ef tør ca. J lf,t Aars Udda nn else ud n ævn es e/mede Elever af lavere Grad end
SekondlØjtnanter t il SekondlØjtna nter e lle r FlyverlØjtnanter II af Reserven.
Flyverkadetaspiranter, der ikke i F orve j en hØrer til en Afdelmg m. fl. af
Hæren eller Søværnet, aftjener deres Væ rn e pligt under Uddannelsen paa Flyverskolen. De af de paagælden de. som m aatte afgaa fra Uddannelsen, hjemsendes, men kan dog i visse Tilfælde efte r AnsØgning overføres til Aftjening
af resterende Værnepligts tid ved e n Afde ling af Hæren eller ved Søværnet.
Ansøgninger om Optagelse p a a Elementærkurs us 19491 indsendes inde n de n
15'10 1948, for P ersonel af Hæren ge nnem Afdelinger m. il. direkte og for
Personel af Søværnet gennem Mar ine minis teriet til Hærens og Søværnets
Flyverledelse, VærlØselejren . F or det under Punkt c. nævnte Personel mdsendes AnSØgningerne, med hvilke skal fØlge Dokume ntation for clcn krævede
civile Udda nnelse. direkte t il H æ r en s og Søværnets Flyverledelse.
Ansøgerne ~ka l havp dansk I ndfØdsre t og maa ikke være straffede.
An,øgerne ·skal. saatremt de f indes e gnede,
- erklære sig indforstaa .. t med a t blive oVE'rfort til Hærens Flyvertropper
eller Søværn et s Flyvevwsen (Fly vevaabnet) og underkaste sig de for
disse gælde nde Tjen estcvi lkaar, samt
- forpHjtte sIg til at gøre Tjen este ved Flyvertropperne 011er Flyvervæseer
net (F1yvevaabnet) i 5 Aar fra Ele)l1e ntærkurs us' Begynd,,].e.
Yderli/tf're Oplysninger Ira n faas ve d teJf. He nyr'ndelse til Hærens og Søværnc!s Flyverskole, VærlØselej l'e n , Tlf. Ballerup 325.
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Installatør Priess
frifundet.

r, .piller I

HaDS samarbejde med
tysker.e var ikke Dtilbørllgt

hvor bana

Installatør Prless, VInderup. der
under besællelsen udførte Installa·
terarbejde lor tyskerne her paa
egnen, og som bar haft sin SIg
til behandling ved relten I Hol·
stebro, blev J gaar frifundet for
væroemagerlti1tale. Prless havde
skrevet el brev iii bauJeiter MUllfr.
Thisted, (or at faa et stykke ar~
bejde, og dette arbejde VIr ugens
kriminelle punkt. Retten turde
lmidlerlld se bort fr. Priesa' egen

~albora:- f
ler hit væ·
~k

I New

~er

",ar heil

;ejslrlng for
rgen epllles
J og Llszt
sionala- ef
~tret
i den
,
Sidste gani
!d samlede
I nok ogeal

• Krabbe forklaring paa brevet: al hlln
• Skovly·
havde villet .fvende en truende
In2v. Ja-

lesummen strid mellem Bedlted højspæn·
dinglværk og Nbrdlby Ilrømlorsynlnl om elllykke arbeJd" lom

kDytDIDI Prl... Imldlerlld Ikke IIk.

~

general P.d•••ad_ge.
er blevet
t<ommdnek.uerer Jen I GrønkJøer,
de vell- Tvorup, fylder I dig t)() a.r.
e.
Hin er
Pl.ker Chr. P. 'rL'_._...
N",..•• rJ•.. ,Krlslen.en.
;;'~;';;'';';'L _ _ ~ ___ . __ • ..
..
,~_
&_

... _ _

I
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Farlige tønder
Vi esterhavet.

lJ

Skyllet overbord Ir. et
fartej or paa .ej mod
tbykysteo.
NOJdjydøk marlnedis:trikt i Thyborøn har i dag hl strandfogeder
og politi udsendt meddelelse om,
al el skib, M/S .Rylen., under
transport af krigsellerladenøkaber
har mislet to tønder larligl brand·
og eksplosioo.vædske i Vesterhavet.
Del drejer lig om en tønde Me -

Kø
ordentli
repræ.e
lemmer
i krig
.
.
nmg I
Irono og en tønde Toleo!. MBn
regner med, al tønderne vil drive danner
ind paa kyøten melllem Hirtshals
og Thyborøn. Indholdet er meget staaet
og der skal ved lund strata der alt
ske anmeldelse til politiet.
samme
Fra Lodbjerg og Agger medde·
lea, al man natten til søndeg ob· danske
.erverede et meget krsHigt il1sluer ønske:
ude over havet. I Agger gjorde et velsi,
man redningsbaaden klar til af
ved gaa ud , idet man tro ede, at del
drejet::e lig om en skibsbrand.
Imidlertid døde ilden hen, inden
• i or· redninglbaaden kom ud , Marine.om distriktet er ikke videre tilbøjelia
til at tro pa8 formodninger om, at
branden og de driveude tønder
_berg, Kia ar i forbindelse med hinanden.
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Flygtningene vil

december-. Paa samme tid . h enuende.l.l!e at da 2:1 ,000 tyalil

d.
2.t

Installatør Prjess,
Vinderup, pure
frifundet.

f,
•

Ved Særrelten i Holstebro faldt der
sent i Gaar Eftermiddag Dom i Sagen mod Inslatatør A. Priess, Vmdcrup. Han blt!V frifundet. for VærnIJmageri. PLie.€s val' som omtalt tiltalt
for utilbør:igt Samarbejde med BcEættelsesmagten, og Anklagemyndl~.
heden havde: nedlagt Paastand orr.
Konfiskation af 190,000 Kr. Det O~
fentlige skal udrede Sagens Ornkos'nm-ger, derunder 1200 Kl'. til Ank~ag..:.
myr.dighede.ns Repræsentant,

l
I
I

Installatør Priess
et

V,',l ~H'r\lth'll i I(,\bh'bl',' fnldt l
l;tult' nnm i $.ng't'l\ mnli In~llllhl'
tl'r PI'i(':;:>. \' ilHit'rup, ,h'1' \:11' til
I "Ilt flll'
utiH\\Il'lig-t ::;lIm~\1'hl'.hk
nwtl \ ·:'\'I'II\'nHl~Il'n.
\'('d Pt~n\llh'1I hl,'\ l'I'lt'S:; friflll\'
,Id

,.

Dragsbæklejrens Beboere
rejser næppe foreløbig,

'.

,.
s

.

Ca. tJ50 [i'lllUt'lIiHfl('
for
Tid"11. .
.
Sbnnge [{rul! f{}1' ut [rut f,QU

"

"•

,.

at I/ff-umtd?'I!,

Som omtalt skulde d~r nu være Ud·
sigt til, at ikke·tyske Flygtninge i I
Daumb.rk indf'ufor ('TI overskuelig Tid
•
fnar Lov at udVandre til oversøiske I
Lande, der er intf!reSRt>ret l at- fan I
Arbejdskrnit. Der er endnu Gmkring
3060 tilbage, og af disse bor ikke min- !
dra end 650 i Dragsbæklejren ved Thi- '

•

,
,

,

•

sted.
ikke

,
,

,

Noget endeligt foreligger dog
endnu, si'te1' Lejrens danske

Næstkommanderende, Hr. ChiriFlfR'tlftcn,
me.n (ler Ol' en Del herfra, der, søger
Visum, og fl'a Tid til anden Tejser der

l
I

ni Familie eller 4-»- Stykker, der har
fiaet fndrejsetilladelse tI! ovel'søiske

Lande, mest Argentina. Nogen Udsigt
til en snarlig Rømning af hele Lejrell
- er der dog næppe. Det hel~ er endnu
paa FOI'beredel!;el'I1~ Stadium, og det
_ er ret strenge Betingelser. der stilles
fol' at faa Visum. Dot skal være absolut arbejdsduelige Folk. og de roaa
ikke være over en vjs Alder. Det vil
alt.saa sige, at de Gamle og Born. der
, ikke har Forældre, de kan folges med,
næppe har n-ogen Ud'Sigt til at konune
) i Betragtning. D'C mari sikkert blive her
i LalHlet'. Bornen-e bliver maas:ke e4e1'J 11<.'I8nden "opsugede" i det dUll,gke Sam- ;
! .
'
,.
.
I rund, hV1S Jldce de, lUl1<11' de 1)11\'e'l"
i voksne, fOl'etrmkkcl'
t\t udvlludre.
,
- Er <'ter llH\llg'C af Lejrens Beboere
,
ude pl;\'a Arbejde fOl' Tiden?
-Vi har cm SJ\($ Stykker paa Roearbejde' Pl\lI Lolland-Falster, og det (:!l' l
: muligt, del' !;kul nugle flere dempd l Of{
I !;taa -har vi jo en hel ' Del ude i faste
\ PIndscl' hel' i Thy, Arbejdsduelige
Mennesker, der kan faa noget at best.ille, maa naturligvis ikke ga:1 og
l drive.
: - Er Flygtmngen!' leUe at komme
: .,om ved del" ~Iecl'!
; - Ju, del maa jeg sige. De Cl' flinke
~ og omgængelige. og dcr 1..'1' !\!Isolul in: gf'll Grund til Klage.
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Flygtningeblodet
kom i Kog .
ralllk/,q· uled nolk/" forfIL/q/l'
?Iopl.. Litol/l"1""t' gt 111""/1 m Tilis/ais (;a.da.
Ved 21-Tiden i Aftes blev der
fra )Hotc! "Aalborg" telefoneret
til Politistationen i Thisted om,
at lo LitallCl'C var kommet ind
pall Hotelh·t fol' at soge Beskyl-

Sin

at
ko
'lt
,,

telse for fire rasende Polakker,
der havde overfaldet dem og tru- et. med (m Dolk.

'l
[an
og

politiet rykkede ud og fandi
0t Polakkerne i Storegade. Ved
1_ Anholdelsen smed en l\f dpm en
1_ Dolk fra sIg paa Gaden. Saavel KJ
L:taucrne som Polakkerne blev

-

taget med pan Politistationen, I (
ie
hvor Litauerne forklarede, at dc

t ".ar blevrt overfaldet paa HjØr- t>~
e Ilel af Fre<ieriksgade og Vester- AI

(!adr, De
Owrlast,
- f3::Ht sin
- og da de
- den, var
eftc!'

havde ikke lidt særlig H
le
men en af dem havd!
Frakke revet i Stykker.
V61' flygLet ned ad GuH
en "f Polakkerne fulgf

ml'd

nolken

l

HI\/lnrlf'11

Lojtn'lnl Christensf'n fra Dragsbæklejren blpv tilkaldt, og alh
·le implicerede tog til Dragsbæk·
d lejren.
Politii"'t i Thisted indbc-rt'ttcl"
(l Sagen
til Flyginingt'administrn
e lIonens Polltiafdeling.
n
,

.
,

"

.

,
,

1<

,

l

l{rigsforsikringspræmien for Ia<:It
Ejendom.
I di sse Dage udsendes Opkrævningen paa Kl'igsforsikringspræmien for fast Ejendom, hvilket har
givet Anledning til nogen Diskussion om, hvem del' er pligtig til at
betale denne, naal' en Ejendom har
skiftet Ejer. Vi skal i den Anledning oplyse, at Bidragspligten paahviler den, der ejede Ejendommen
j Marts 1946 med mindre der ikke
i Skødet er truffet anden Aftale.

•

Lejrchef østergaard til Jugoslavien.
Lejrchef østergaard, Den allierede Flygtningelejr i Dragsbæk,
forlader om kort Tid Thisted for
at overtage en Stilling som Chef
for Dansk Røds Kors' Afdeling i
Jugoslavien.

al
-el,

I
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MIDerbold til Aner?

°a~ Minørheidel i Hirtshals er nu
17 blevet opløst, og lederen, kvartermester Busch, er blevet forflyttet
ng III København. Han har været i
.1 Hirtshals i 8 aar og har i den tid
s- uskadeliggjort 722 miner.
m.
Der skal atadig være et minør.
hold paa den jydske vestkyst,
• men det vil formentlig blive ata.
.ag lioneret i Agger.
m,_

~
~

~

Brækket beDet uoder fodboldspil

L

jl
(J

t

s
a
(

~

eDen 12-aarige Svend Aaj!e Jen- 1
g.
d sen, sIn af fodermester Kr. Jen p
" sen , .Landlnt· ved Thisted. er i

•

Kvatrten"m,ester B'I.t8ch, Hi1'tshals,

clex har været stationeret som
L~aer af l\linørholdet i V.zndsyssel siden Oktbr. 1940 (j de sidste
Maalleder har han været stationEr·et i Agger) er forflyttet til s
København.
}

bel
i Re

kagerak menes nu
renset ar
•

Bjør
Gy

Det danske Minprhold, der har virket i 8 Aar , har ikke haft
et eneste al vorligt Uheld.

•

e

'ren
r

er
er·
paa

Hirtshals. (RB.). Den hid·
tidige Leder af MinØl'holdet l
Hirtshals,
K\'artermester
V,
Bl!8Ch. e1- blevet fO"l'flyttet til KØbenhavn efter at have ledet Minøl'holdet i Hirtshals siden Oktbr.
1940. Af de CB. 12.000 Miner, som
Tyskerne under Krigen udlagde i
Skagerek, og hvoraf mange løsrev
sig, har l\Hnørholdet u,ndel' Kval'termesterens Ledelse indtil nu
uskadeliggjort 722, uden at der el'
sket Uheld af alvorligere Art undel' de mange Hundrede Sprængninger. Busch blev efter Kapitu-

,

lationen forfremmet til Kvart.ermester af 1. Grad for sit Arbejde
i Modstandsbevægelsen.
Efter den store tyske Minestrygning efter Kapitulationen og
den i Aur fu ldfØrte danske Efterstrygning i Skagerak. regner man
ikke med, at der !indes flere Minel' i Farvandet. Der kan dQg ikke
ses bort fra den Mulighed. at Minel', som før Strygningen hu l~s
revet sig fra Felterne, kan dukke
op, og det danske Minorhold i
Hirtshals vil derfor endnu i nogen
Tid blive opretholdt.

y
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En Tal, fra F lygtn ingelejrens Chef
I Lejrchef østergaard, der med
sau megeJl Dygtighed og Forstaaelse har ledei Lejrell i Dragsbæk
for allierede F Jygtllinge, beder os
I ved hans Afrejse HU til Jugoslavien bringe halls Tak ti l aJle, der
paa den elle eJler andell Mande har
medvirket ti~ ai det har kunnet
gan godt i LejreJi, og at der er
gjort saa meget for at skabe Opmuntring og Lysning for Flygtningene .
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Nordthy

1."

l/ afholde,
pH b~
kl 19,30. Porretnln,lfører Aake, Ole18ft ....
forbund I_ler. Endvidere bll",r der fell..
hOldnhl' 0l dlnl. Ada_npkort , kr. 4,00 akal
afdellnll,leder. tenMt den 20. 411.,

I ThItted kln Idllna.kort f.'ud ....lllle. I
1011( f'oludbealllllnten er bindenIt..

I ettenl
KI. :lO: Sla,terlarbejdernOl

lIener.l~

~O~V'~ldll;·er~ tV 28"d-;~~~''''-'''

..... \

Ke t
°POSII

for.. mllng. Grand hol(:J.

KJ 20: Ballornes ande.pll, hotel .Aal- H/emmeyæroots bellUoRsmænd. denes
bore-,
Pra Sydthy hlemmeværnlfor- HønSE
KJ. 20,HS: SporlR1lr.ydeklubbenl ande- enlne dellaa:er konsulenl Poldager, lineer
.piJ. afholdshotellet.
Hurup, o~ Imd. Henning S. Chrl- mænd
KI. 20,15: Landøaekretær P. Jensen steDsen, Ydby, I et befaling 1m ands- heles
t.ler I Thisted ndø81onahu8.
kursus, der afboldeli I Viborg under
Kl. 20: Palæteatret: .Den kolde øno-, ledelse af oberstløjtnant Prlgast. baget
med Abbott OK Costello.

KI, 20: RoyaJteatret: .Bryllupedanaen.,
med fred Astaire og Rita H ayworth.

(U
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,d
m

le

aar,
reprII!

slag,
Gud.tJen ••te ,or: devetumme
I FJerritelev.
rig 'd
Paa aøndøg kl. 13,30 holder pastor
Po
Le/rehef Høgsbro østergaard Poul HEmsen, Aarhus, gudstjeneste lor mæn
i FJerrItelev kirke. Bagefter
forlader Drarsbæk.
løre,
der underholdning og pøkkefeøt pøa
. Lejrchef Høgsbro Øslergaard, ,ot.
til fordel for døvstummetoreoln- med
port
der i Io .ar bar ledet Hyglnlnge·
arbejde.
,
lejren I Dragsbæk, er i dag fra·
var!
trlØdt, Idet Røde kors bar tilbudt Hlo HorredK husllidllkreds
fra !
ham en .tllllng som forretninII"'
holdt I all •• ,enerallonemllng højs
lører ved Køde kers tubekuleae·
arbejde I Jugoslavien' og Unllarn. pea PJerrItslev botel. Parmanden, kro
I
Høgsbro østergaard .frejser paa Jacob Becb, PjerrItslev, aIlIide
mandag til Budapest, hvor tuber· beretning og oplæste regnikabet. med
kulosearbeJdet, hovedkontor f.r Til rorretnlngsudvalget genvalgtes ,
tiden er. Dette arbejdel lede. af Jacob Becb, Pjerritslev, og Henry Vir .
en dansk overlæge, øg: der er Nielsen, Kllm Pjordholme. Cbr. J.
liere dln,ke læger og sygeplejer· Johansen, Kollerup, vallltel til me
revllor.
De
sker lom medarbejaere.
Lærer Davldsea oply.t., at sat
Høglbro øst.rgaard udlaler til
Tbl.ttd Socialdemokrat, at han amtskredlen afholder kur.us I
har været glad lar lit Irbelde I VIldsund I benndel.en af navem. Di
Dragabæklejren og blr bofunaet bero Det vedloges at lorelige Ind- Per
slll godt blandt thyboerne, men køb af materialer og fordele dem og
s.
hin aynt .. Ikke, han kunne IlgI meliem de lokale aldellnger.
nej Iii det ærelulde tilbud, som
Rede kors hlr givet bam, og han Spør2SØlaal OØl leriepeolo.
I.
finder deo nye opgave Interessaot
Bn læser sper,er :
mil
0ll betydningsfuld,
Bo Irbejder er blevet fastlennet
Draglbæklejrens næstkomman· fra \. maj I aar og har haft ferle ca
derende, Cbrl.ten.en, er konstl· med løn I lommer. Kan baD Ikke det
som lejrens foreløbile leder. gøre krav pli line rer1epen,e fra net
sidste ur? Hin .,bejdede da aom o,
Husm.ødslest i Ydby.
lø.arbejder I Ølmme virksomhed.
c=..:.1 Arbejdsgiveren nægter.r udbetlle ha

Til Jugoslavien.

d.
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Kunus afsluttes Inden lul.

Hjemmeværns-I-ovg ivning
i
Landslinget. Landslingel holdl 1
Gaa,' el ganske kod ~Jøde, hror
Fo,'slagel om Indfods,'el tI,I,'n
Omlale sendles I il UclYalg O!( 2.
Beh, Fo,'slagel, de,' gaar ud pall
al inddrage Hjemmevæ,'nslh"""nale unde,' Loven om Invalid,','enle lil lilskadekomne milll,pre
Værnepligtige, biC'\' n l1,h',' 1. Bol,
anbefalel' rra alle Sidel' og gik
direkle til 2, Deh., Nn'ste -'[ode
Onsdag dC'n '27, OkU},,,

Brigadesoldalens Ir'agi ske Dad.
Der vil nu blivl' iVR,,'ksal ell FndersAgelse ar d" 'H1','111Ore 0111sllt'lldighedr,' \!'d rlen nnge B,'igadesaldal Poul Oddl'r, '''''agi'K!'
Dod , Tyskland, lkn la'lIl' Taa.gl'
hev;rkl'dl' ,om b,'hndt, al de lo
SppeialistC'l', dr,' vur pau Vej lil
GUl'1lisonshl'l'n ,Jl'VPI' ikke naaede
heIn, rOi' c1!'n unge Mand \'8"
død. Hl',lil kOllIn"' ,,, al Clve,'kinlrgPII

]Jaa flt'l

pnag;l.'ldrndt}

Syg,'hus va,' boril'l'j,1. og al ilian
ikkp havclr Hwnl dpi 11fJtlVt'11(Iig!
at .~ikl'l\ sig Pil ~Jl{l{'iali~l fra (]pt
s(ol'e (,Il"plsk!> ll oHpiln l i J1 alllhOl'gt lht IlHtn \'irl~·dp, ni PI'ofl'~~lH'

JTlI s ti'ldt

1'9 " }lUll

Vf'j,

afholder Afslutningsfest 1948 paa Hotel .Royal« SØndag den 24. ds.
Kl. 19,30.
ForretningsfØrer Anker Olesen fra Hjemmeværnsforeningernes
Landsforbund taler. Endvidere bliver der fælles Kaffebord, Præmieuddeling, Underholdning og Dans.
Aclganskort il Kr. 4,00 skal forudbestilles hos de respektive Afdelingsledere senest den 20. ds.
I Thisted kan Adgangskort forudbestilles i Ballebys Boghandel
og Ny torvs Kiosk. Forudbestillingen er bindende.
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Til Hjemmeværnskursus.

Paa Lørdag begynder i Vibol'g
et Kursus for Befalingsmænd indenfor Rjemmevæl net under Ledelse af
Oberl3tløjtnant Fl"jgast. Fra Sydthy
deltager Konsulent J ens Foldagel',
Hurup, og Landmand Henning S.
Christensen, Ydby.
Undervisningen
foregaat' hver Lordag og Søndag og
slutter den 5. Decembel'",
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Nordthy

rnsforening

ufholder A FSLUTN I NGSFEST 1948 paa Hotel >Hoynl« Sondag d. 24. ds.
Klo 19 130.
Forretningsfører Anker O l ~ a e n fra Hjemmeværnsforeningernes Landsforbund talel', - Endv. bliver der fælles Kaffebord, Præmieuddeling Underholdn ing og Dans.
Adgangskort a 1(1'. 4,00 skul fOl"l.Idbesti1les hos dl" respektive Afdeling!-iledere senest j e:-t 20. ds.
l Thi~ted kan Arlgangskol'L fOl"udbestilIes i Bdllebys Boghandel og Nylorn. IGofik. Forudbestillingen er binde~dc.
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