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I'~fl('!'
Ilt
KW\l't .'1' 'Il ('Rt"l' V,
, Umwil, d!'!' hHl' lPd<'t M i ,,,,ryd·
, lI i ng'Hlj(,lIlRt('lJ, i AJ.l.'1-{p~, ('r {ur,
flytU"t til l<"b('lIh'\VIl, skal (' 11
J(v'U'[('J'I'Y\('HtCI', <1el' fn/lI' Station
i 'l'hylJO"NIl, oV~l'ta!<'(' M illC"rydrlillA'stj"lIl'st('n
v~d
'I'hyl<yst. 'n.
1><'1' ('1' nu stl'l1g'l't Mil10" i tre
ALU' lHII'A'S KYSlpl1, (lA' da rI!'l' i
SOl1'lmer !nl1l <'r f\"HI~t g'anskC'
ff\u Min~l', 1'('gIlCl' 11,'1\11 JnC'd, al:
',rhykYRCll1 cfl.C'l'hUllndl'll l'l' yC'd
I\l VtCl'(, )'('n sc t.
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BatailIe i Thisted.

ke',oer:
bøl, lod.
lien, Oja

Bn I!ruppe IInlnlnge overKnud Ni
'al.1 et selskab a' danskere. kerroeT

Ira bøl, lod,
Oraglbæl<Iejrenl8vede lørdag alten len, SOl
Det h,
uro i Vest6fKade i Thh,ted, hvor
de overfaldt el selskab al midal- nuas, VI
Der ~
drtnde Thiated.borgere. t:!n al dille
blev ramt al et hUldt alag i ho- Havebrt.:

En lill, R,uppe

lIy~lninRe

vedel, larmeniIie tilløj_1 med en ,Ild. ha
P••
todlen.chlli".,.
Da der ved den .id.te lIya1ninRe· Rrutl,ka
reninI' beiailie lorleclen I,emkom oplys- aR bo,l
nmger om, at lIygtningen' ville Sn.dlto
TeRna- Itiltke med knive, gik dan.kerne MøRel.
elefant- ud Ira, at de kunne rililikere del hjø",e
værste, hvorlor de lortrnk fn akue- bio mil.
PUck.·. pladsen. En kriminalbetjent var dag .It
imidlertid kommet til, og han jlreb
ind overfor de ophidledc lIyQ'lninge, Smede
de, lal! lIuRlen.
Po,,,,
. lelr ..
Kriminalh6tleulcrl18ttc eller dt!m,
øen OK ou p•• Mølle.cj bl •• 'n .. t IlYRI· .'bejde
Lau
ted.
ningfne pllkert al en bil, dog 25 aaro
laR den uden ,t t,wc skade, og' herefter
•• n OK anholdtes hOll. Høn 0PRIV nlvnc- genall
h.d. p
Ilt plt8 .ine kammertlier 0R' oparbolde
tYlle, at de vftr blevet vphidlet
p"ng'"
histed. over, Bt dan.lu·rne .kulle have med
Ind læa: kaldt dem .tlYKlnlngel.III". Polltiel oa dy
IIrbejder lorilIt llIed "'afIfl,
han ha

.'1
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'k den

Giftdrøma i Hurup.

dellnK
ler I UK

I

(3781)

Nordthy hjemmeværnsforening
afholder AFSLUTNINGSFEST 1848 piilS hotel .Royal- løadBI den 24. ~ ••

I

•

kl 19,30. ForretningsFører Anker O I e 8 e n fra hJemmevæmsforenloKemes landa..

taler. Endvidere bliver der fælles kaffebord, præmieuddellq. underholdning og dans. Adgangskort 11 kr. 4,00 skal forudbestilles
afdelingsledere sened den 20. dB.

hOl

de respektive

I Thisted I(sn B'lgangskort forudbeatlIles I 8al1ebys bOIhandel øg Nytorvs
kiO!ll( Po' udbestiltingen er bindende.
(3739)

~

Flyg1n inu one vild e s laas.
Nogle F lygtninge fra Drags.
bæklejren var paa SJagsmaalstourne i Thisteds Gader LØrdag
Aften. Pau Hjørnet af Sofievej
og Vestergade overfaldt de plmlseIigt et Selskah af Thistedborgel'C, hvora f en blev trakteret med
et kraftigt Slag i Hovedet med et
eller andet "I nstrumcnt, J Ol'menlhg
i~ en Todt..::nschlilger. r~]] ]{rimilwlbet.jent kom tilfældigvis til St.cde
og anholdt. cn af Flygtningene,
dcr bic" t.aget med paa Stationen.
Han forklarede, at. 'j'hjstedbocl'nc
havde raabt ,Plygtningesvinc cfter dem, men Politiet fandt ikke
denne Forklal'ing 6andaynlig. Sagen gaal' nu sin Gang.
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Fik Straffen nedsat.
Grønthandler Aksel Lund Sonde/'uaarcl, Thyborøn, var ved Retten i Lemvig idØmt Hæfte i 40
.D age og haYde faaet
5756 Kl'.
,
konfiskeret for under Besættelsen
at have solgt Grøntsager til
Tyskerne, oven i Købet til Ovel'priser. Vestre Landsret har ændret Straffen saalec1es, at Søndergaard faar Hæftestraf i 20 Dago
og kun konfiskeret 4000 Kl'.
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Tilsynet med de store I{anouer
i Hansted.
Maskinmester Møller, der i lang
Tid har været Leder af Tilsynet og
Bevogtningen af de fire store Kanoner i Hansted, er nu blevet forflyttet og afløses af Maskiukvartermestel' Jørgensen, der kommer
fra Frederikshavn. Samtidig er Be-,
vogtning.sstyrken i Hansted blevet
formindsket lidt, idet det Omraade, som sorterer under Marinen er
blevet indskrænket, saa det nu kun
omfatter de fire Kanoner og deres
nærmeste Omgivelser.

••

1
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Flygtninge overfaldt
Danskere i Vestergade

,

Va r fornærmede, idel de paastod.
at Dafll'J kerne hnvdc knldt dem
" Flygtn inge-Svin ".

:I
,

1 Vestergade vur der i Lørdag~
drabeligt Slagsma<ll Det \'nr en
Gruppe ophIdsede Flygtninge. der
pludselig under vilde Rnab gik til
Angreb pan nogle fredelige Thisted·Borgere, Kampen rllsede en
Tid lang, og der blev udvekslet
dl'oje Slag til begge Sider. Del
endte dog med. al Danskerne valgte al retirere, idel mnn kom i Tanker om, al visse Flygtninge havde
for Vane al stikke med Dolke.
Under delle kom en Betjent fra
Kriminalpolitiet forbi og greb ind,

hvorefter Flygtningene tog Flugten . En af dem løb ud pan Gaden
uden al ae sig for, og blev paakort
af en Bil, uden at han dog kom noget til, Han blev derefter anholdt.
og laget med pfla Stalionen, hvor
hlln oplyste overfor Krimina lpolitiet, al Grunden til SIagsmaalet
hm'de været. at man havde faaet
at vide, at Danskerne havde kaldt
dem for "Flygtllillge~S\ in"!
Den anholdte opgav Navnene
paa sine Slagsbrødre, hvorefter Sugen [UIIU' videre.
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Nor dthy Hjemmeværnsforening
.lfholder AF,sLUT' I 'CSFEST 1948 11;\:1 Hote' Uoyal Søndug d. :!i. d~
KJ. 19,30.
Forrelningsforer Anker O 1 e s e n fra Hjemmt>vrernsforcmngerneR Landsforbund taler. • End". bliver der fælles Kaffebord. Pncmieuddeting lindr]holdning og Dan ..
Adgangf\kort a Kr. ,1,00 liikal forudbestilles ho~ de rC'~pekti\'t' ACdeHn'tledere senest Je'l 20. ds.
I Thi<.:::ted kan Arlgangskort forudbestilles i B.111~by.~ B(Jgham{el og );~
tCl!"\-:< Kio:;k. Forudbestillin:t(en er binde'1dC'.
db
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Mr. Nobody.

er Ikke hus,

lun bliver
)mmer flere

En udelukkelse af
Thisted skytteforening.

ahovedled .
engde af ca.
: forbru~ere.
, livlig dl.·
an, foueot ..
"efter beret·

Guldsmed A, HeooioKseo
kræver øie yed relleo
geuoplaeel.

godkendl ..

It ved lod.

l;v

aner kt

arbejd
sælnin

hedok
el b ..
Snedl

Guld

drede
rerel

I

Guldsmed Anders Henningseo,
j og Niels Thi3led, blev elie r de bevægede
bene gen- majdage i 1945 udelukkel al Thigtes k8bm' I sted skYlteforeningJ idet bestyre!·
i. Det ved. øen landt, al han, nati"nale vandel
~ren med 2 under besællelsen var ulorenoligl
ndeløhaver. med hans mediemaskab i lor-

.DlUge
dAg Ol
[ Iland:
eventy
og dE
under

al forman- ellingen. Imidlertid blev Henningg arbejdere stn ved rellen pu~e frifundet tor
Senere op. værnemagerisigtellen,
hvørelter
j nogle in · han begærede sig oplagel i skylle~de I"dlaet loreningen paany.

slag.

nerne
lIlor I

aaberlt
al han

Kenner

Sagen kom Iii behandling pao var af
en ekilraordinær generall'>rsamling
den 12. oklober 1946, men lor-

I

:erneø Kene- 8amlingen vedtog al holde aig til Nyl k
DA
den tidligere tru Ine afgørelse. Hen~
~denen laler ningsen indbrag :e sagen lor Vestre gener
laudsret, hvor den i lange tider Jeno (
al komme for. oply.1
!nde elef8nl~ Delle er .kel nu, idet der er lore· kunne
tret: Tegne- har

ventet

paa

laeet afhørloucr, Henningøen hen ·
ven PUcks-, vilel til, al d,e,r Irod. meget dybl'
gaaende polJtlUnderløgeløer ikke
er fumlet f10eet lom helll at sige
" ved
ham paa i national henaeende
! ved Lild .. hvorefter eiglelbe.ne mod ham c;
.enere liu smuldret heil lil i"g.enting, Dom ·
men lalder lormenllie i denroe
n _Kæl'-, møaoed.
iA' vidlUI

und, Aar
llodbo-uordomHudulr
t "JIllffle,.
•

gel1va

P. A.
Jacob
Til "

Karl K

arb'jd

Pluds
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Idlvi, lori.
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Iremtlden ansættes sekretærer, der
med 7982 ir. og udviite en kat·
skal rej!e rundt og instruere forsebeholdning pas 78,Ob ir. og en
ted.
enineerne.
banibehOldning
paa
330
kr.
deltaKaueteten eenvalglel enstemKroRb,
migt til butyrelien genvalgtes I aften I
kUnlua
Kl. 20: Ssnltmlsaionær Chr. Berlelse n,
Mad~ Henriksen , Vildsund, nyvalgt
KP" blev Kr. Kliltens~n Karl, Sundby. Thlated mlsaionahua.
KI. 19,30: Thisted landsDena hUl'
som revisor nyvalgtes Gunnar
Madsen, Sundby. der oglaa blev mandaforening. andespll,Afholdshotellet.
Kl. 19 og20,.S: Royalteatrel: Tegne·
R over- valRI til fanebærer.
Der lorhandledes, om afholdelse filmen .Dumbo·, den flyvende elefantdel. Del
al julelræ og andespil, som det unge .
a' Iranli.
Kl. 20; Palælealret: .Mln ven PlIcka-.
11.1il.. nale ov~rlodel beslyrellen r.t ~øge al·
er .pro- holdt sam nen med socialdemo
luslisk forening.
Iranaie

•
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Cæsars

r tUllind

Rationerings mærkerne
stjaalet.

e .prog.

Paa

melt kul-

mao bell udeo mærker.

eD

større Rand stalr

Resler af eD flyv.maskiDe
paa straodeo.
Ved stranden i Krik er de sidst e
dage drevet rester af en flyve mukine ind. Det dreJer sig om
en illbeholCler og et apparat. de r

er
og lVII'
ur g!.
bus1ru

Oamm
Thiale
ellerla

b.m.
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ur lid
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en
sølvbryl· rationering 1m ær ler/ laaledes al
man nu til husholdningen er ganhUlllr u/ sir blottet for mærker
Snmlilge
lup lors ralionerin~smlfrktr lor li personer
lor oktober maaned samt mærker
og husølvbryl· lor ayv personer i resten al kvar.
tal !I, er aljaalet Ira el atiaasel
oæikelølsøkab. Mali er herved
•
realD&:
lommet i en pinlig silu a lioll. Eller

Nej,
et

po litiets unde rløgdier er der intet,
ding paa lom tyder paa ind brud.
rmlnden,

et mæ,sIdl i Thi

_ _~ __
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Hos proprietær Gin. Nielsen,
Boddumb'lsga urd, er i de lenere
og dage begaaet el 51ørre tyveri al

elnine og eD forskofe

_

•
kan Ikke komme med til

ti! bjemmevarD,

bær or flude.

typografernes

Tbi.led lerræn,porlsforenlng•• om
lo m hlin
en havn, i opstod under krigen, bar vi st si g
a SundbY• at være særdeles levedygti g, og
min udvider nu arbejdet tf! ogøaa

ANDESPIL

tren , Kr. at omfatte 16-18'lar1ae samt for·

paa hotel .Aalborg" .0Id••
den 27. dl. kr. 20.

so m ba l. legsvls14-16·aarlge. Pea et ruds;møde bar man beha ndl et spørgs.
mu lelom loren ingens fr emtidige

20 gevinsterI II

stillin g IH blemmeværnet 02 der

uj!.le kl æde- vir enigbed om, al terrænsports
15 læa Ol( ænder.
• fr. 55 kr' forenlna-en sIldig havde beret.
e kr .• SOYe- tilelle . POrenln&en betragter sig
Genne"'lI_ kort SI .r
pef fre 5i\5 kr. som en forsk ole til bJemmeværn
re tlnl I nyt \ hlrlt.. oli/: nude, og man vil sam' TYPOGRAFERNES
arbejde I videst mullKt omfang THISTED AFDELING
I med dlue veernelldellnaer. Til at 1
----- .. -- -.
forestaa del udvidede arbejde I -_.
-

I

~-

-~._._~_.

l

formentlig bar .æret anvendt til
~ødblusninlit. rinien. ,tammer ,Ik·
kett fil eo flyvema,kine, der er
forulykket I krigens dage.
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Til

EntrepreOllren fra SletlestraDd
(or retleD.

o

kia
Den 40 aa/ (ge københavnske Ran
entreprenør Ja/gen Brandl. der uno mee
der besættelseo bl. a. oplør'e beo ras.

fll!stningi\"æIker i Sleltestr&nd, stod '20
i dag liltalt i Nordr. bl/ks rel lor ber«

\·ærntmageri. Han havde i.11 ud- bio.
f", for 5,9 mill. "r. 'l'st arbejde situl

med en fOltjene:!!t piS I,. mill. af fl
'Ir. Fortjenesten kræves konfiskeret. t.rll
Dommen falder om nogle dage. red
... a
QeU
Biblioteket i Vesle"i,.
spil

_

Vuten'jg bibJie;tek holdt i aftes fori
ae n.!calloraam 1iol, hvor formand.en. fæle
S.ren Kaniitrup, i lin beretning fors
oplYlte It de.r hayde yerer udl .. nt fin
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""1Il~lt:" Jl..1I1l~ \"IQenQ~
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Krigsefter ladenskabel' drevet ind i
Limfjorden.
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U nder de si dst e Dages stærke
SydvEStenvind er adskilligt Vraggods drevet gennem Thyborøn
Kanal ind i Limfjorden, og det viscr sig, at meget af det Gods,
der er skyllet op paa Fjordens'
S trande, stammer fra Krigstiden.
Paa Stranden i Krik har man
fundet forskellige Ting af allieret og tysk militær Oprindelse,
men da ingen ved, hvad det drejer sig om, hal' Politiet taget de
uken·dte Genstande i Forvaring,
og de vil nu hlive nærmere Ulldersøgt af Sagkynd ige.
Det kan ventes, at der kommer
endnu mere Vraggods fra Havet
i de kommende Dage, og Myndighederne
advarer indtrængende
'mod at ukyndige begynder at pille ved det Gods, der driver op.
Der er endnu i Vesterhavet Masser af farlige Ting fra Krigsaarene, og det kan stadig være forbundet med Livsfare at aabne
ukendte Beholdere osv.

Yaadeskudsulykken p2.a Fyn.

r

\

De n 30-aange Bestyrer B r i x • '\"('

Aarup paa Fyn. der blev dræbt
ved et Vaadeskud Mandag Aften, da han stod ud af en BIl,
og hans Gevær gik af, var SØn
af Forpagter Victor Brix, Sparetorn paa Fyn. Vielor Brix er
Broder til Propr. Bl"Ix, ,LandIyst« ved Thisted.
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Ungdomsarbejdet i Sydthy.
S(
Hmd. Johs. Hansen, Ydby, er S
valgt til Formand for det fælles
U>lgdomsudvalg for Landbofor- C
enungen, Husmandskredsen og sI
Husholdningsforeningerne i Syd- e'
thy, som ",an besluttede at ned- •
sætte for nogen Tid siden. Der ti
er planlagt forskellige fælles r
K ursus I Vinter bl. a. en Heste- "
pasnings- og Fodermesterkonkurn
renee.
}

Lejrchefen i Dragsbæklejren.
Alle Flygtninge i Drågsbæklejæn har underskrevet en Adresse til Flygtningeadministrationen
om, at man ønsker at behol\le den
konstituerede Lejl'chef E. Lunge
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[(dsfr1/8(,11 pan denne Post, hvad

jo Cl' en smuk Tillidserklæring til
ham.

i

fr

Terrænsporfsforeningerne D
i Premtiden
p
En Slags Fo,'skole for li !";"'",,_ M
værnet.

t

R
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Efter Vedtagelsen af den nye
Hjemrneværnsordning hal' de \.Ian- S
ske Terrænsportsfol'enin~el' vedtaget at videreføre deres Arbejde
som Forskole fol' Hjemmeværn,
Hæl' og SØværn og at foretage de
i den Anledning nØdvendige Omlægninger af Uddannelsen, Man l
vil saaledes etablere et Juniorarbejde for 16 lB-aarige og et ForsIlf/sa.rbcjde fOl' Drenge i Alderen s
] 4-16 AaI' samtidig med, at 'l'errænsportsarbejdet føres videre efler de hidtidige Rctningolinjcr
med cl!' Forandring",}", del' følger
af, at den egentlig(' Knml'uddnnnelse herefter varetuges uf HjemmeVærnet,
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5. Maj Fridag
Folketinget behandlede i Gaar
Regenngsforslaget om at gore 5.
)[aj 1I1 Fridag og at afskaffe St.
Bededag. ~[ens Frode J a e o bsen (S), Sv. Jorgensen (R)
og Alfr. Jensen (Komm.) anbefalede, var Erik E r i k s e n (V ) ,
Boeek H a Il s e n (K) og S t a re k e (RetsL) mod, at det paalægI ges at betale løse Arbejdere Løn
i paa en Fridag, tilmed da St. BedeI dag flyttes til en Søndag og timelønnede Arbejdere saaledes ikke
mister nogen Indtægt.
- Forslaget gik i Udvalg.
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r Fly~Dele ved Krik
Paa Stranden ved K.l'ik fandt man i
Gaal' forskellige 'ring, del.' syntes at
stamme fra en under Krigen nedskudt
Flyvemaskiner.
Det dl'ejel' sig bl. a . om en Ildbeholder og et Appal'at, der sandsynligvis
har været anvendt til Nødblus. Polit jet i Hurup har taget sig af de fundne Sager, der vil blive indsendt til
nærmere Undersøgelse.
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Fik...kOlifiskeret over
l MilI. Kr.
In';t'nillren, som bl. a. arbl'jth'dt· fllr Ty!>kerne 'IIct!
Slel tt'~tl'afld.
D('n 400"(ll'Igl.-- Ingl~nlijr og En·
11'('pl'('nør

J~iq~en.

11~it'll:!lmindcvcj

Hln,

bryl
G

Duv

CiT

B r a n Q t,

19, Køoonhavn,

)

blev i Gabr Efttrmiddag ved en
D jm,;m~md 'nll i Nordre' Birk

}
(

Iml -I Mdr s Fængsel oA' fik

1,02t1.1!)S Kr.
IIi: Fortjeneste.

y.onft;;hn~t

I

ulov-

Brandt var
<som·

lil

;-- Paa lirsdag skal Hurup spille mod Tblsted.
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De

'cd LYOlby straod

Under de sidste dages slorme er
en land mine blevel afdækket ved
sandfygning paa Lyngby sIrand,
hvor der tidligere har værel el
minefelt, der Imidlertid nu skulle .
være renset. OverbelJent Tbousig, I
Hurup, har uskadeliggjort minen. a

e

Maleroe støtter radioiodsalDliolen til sY2ebuset.

a

g
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Entreprenør fik l Mill. I{r. kon.t
fiskeret.
k,
Den 40 Aar gI. københavnske st
Entrepl'en.ør Jørgen Brandt, del'
under Besættelsen bl. a. opførte pa
de tyske Fæstningsværker i Slet- ud
testrand, og ialt har udført tyske 11€
AJ-bejder for 5,4 ~fill. Kr., er ved fo
Rett en j Nordre Birk idømt 4 Maa- se
neders Fængsel og Tab af almen : sa
Tillid i 5 Aar, og desuden fik han nH
1.029.195 Kr. konfiskeret.

I
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Stormen afdækkede Landmine.
I Lyngby fandt man i FOl'gaars elI
Landmine fr" en af Tyskernes Minefelter, som val· kommet frem efter de
sidste Dages Storm. Den blev uskadeliggjort i Gaar.
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Skibet klarer sig dog og er paa vej

Gøteborg

I p

do,
I Ol

København. I mOl ges ved 5· tilbsgekuldt, idel !\kibet ikke kunne ~
Ilden op fsoge dB
e
la8vand radio nan hem iii den svenske havari,1 hel
m.
nødsignaler Ir. del god I 7000 Ions før cn R.l1~ i cller11li~dug, og d. , ••
!>toro 8venske motorskib .Sra811 11 , ville haVRri8ten~ likæbnc lorlronget
~e'.Rt.1.

uer med delle, at del var løbet pa. voo,.
en mine as,

Hanstholm.
omgaaende

liat

o~

,•

JO sømil nord for

Pau Blaftvand radio kunne man
rel
Skibet anmodede om op pDa lorrnidd lI,len int~t yderli St!I
Assistance,
da del gere oplyse om del svenske .kibs

oank.
skæbne. Hellar ikke kyste liS .trond.
En bat v lime aenere meddelte vagter har kunnet berelle nORrI
skibet Igen over radioen, al faren om havaristeu, som lormentlig be-

-,

finder sig nogte sømil u~e" for
Thylunda eller Ha" herrads ~Y8t.
Pra Hirtahal. fy, meddelte. ved
II-liden, Rt .Brui!' lor fuld krBft
havdo p.... ret Hirtshnt.. Skibel Io
var for 810rt iii Rt kunne gRa ind i M
Hi,'sbala havn. Ved 1T,lddaR"lid
havde skibet rundet Skugen, mon
farlen var da kUli ringe. O.er r.·
dlaen meddelle kllptoJne", ut aki·
radio OR' Iratikt:n pas radioen vor bets ene IlIlIuum vllr fuldt 81 vandt
stand8et en tid i lIut og i IOrlnic.J· mell ved hjllJlp 1\1 pumpcrn~

,kke var overbængende. og al
man havde lorcerel larleo for al
naa frem III Hirtshals, Som mao
h.abede pau al na •. Sklbellllherer
rederiet ,NordslJernen' I Slock·
holm.
Som følge .1 .itualionen pa.
hivet, hvor mange kullero og
damper. belandt oig, herskede
der lebrillk truvlhed pu. BI.o.Rnd

J

daR, lordi man koncentrerede MiR I hltulHlde nlnn hl kUhnu hold~ eki-

om at holde lorhindelse med d,," I bel flydende. Det vnr h.n.,~It'n,
svenakt dumper, der havde Ildsendt trods del orkBnuahRo vejr med :1
SOS.signDter.
hoJe oøor, BI lorURe ut Ma. over "
Redning.damperen • Veolky.ten· KalIegIll lil OølcborR. ~r. da"sk
i Thyborøn havn blev hoordrel til .Ide har nlO .. her.lier ingo .. løli"g
aBli.lallcc, men ordren blev "UlIere med skibet.
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SOCIAL-OHM

rængt

Petroleumsrationering.
I henh, ,Id til forayningsmini9!erie's
cirkulære af 16 ds. vil der lor perioden

1. november 1948 tu 81. Janua,
1949 kunne tildeles petroleum til ko..:!ebrug i husholdninger, der ikke bar
andre opvarmningsmidler, til belysning
i private boliger og erhvervsvirksomheder, til teknisk brug og til opvarmning
i særlige tilfælde.
Skema til ansøgning berom kan afikke kunne hentes paa Thisted kommunekontor
ke havarist mandag den 25. okt. 1948 og
ag, og d. skal j udfyldt stand være tilbageleveret

IJteborg

forlængst samme aled senest tor.d.g den 28.
ok!. 1948.

unne man

t.t yderli
nske skibs

ens strand·
etle nog.'
entlig beuden lor
reds kyst.
deltes ved

Skemaer, der ikke rettidig er indle\le-

-

ret, klin ikke forventes behandlet før
.enere.
(3864)

Thl.ted byraada brænd.elsudvalg..

Gymnastiken
begynder alter
mandag den 25. oktober
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paa

gaa Nord om S kage n .
Kohl'lIho\' 1l (RD.) . I Morges ved 4-T lden opfa ngede
Bla avand Rad io Nødsignaler fra del godl7000 Tons slore svenske
Molorskib nBrasil", der meddelte, al det var løbel paa en Mine
ca_ 10 Sømil Nord lor Ha nstholm. Skibet an modede om omua nende Ass1stance, da man sank. En halv Time senere medd elte Skibet imidlertid over Radioen , a l Faren ikke var over hængend e,
al man havd e fo rceret Farl en fo r al nan frem til Hirtshals, som
man rennede med al nu... Skibet, der er paa 7205 Tons Dødvægt.
tilhører Reuerlel "folordstJernan" i Stockholm .

Strandvagterne
blev alarmeret.

man meddelte, at Skibet
havde været ude Ior en Mmc:;prænl{mm; og var blevet læk Store
men Damperen var dog i Stand da de
til at fortsæUe Rejsen ved egen
Maski nk raft. Da • Vestkystene
{orsl kunde være pan den opgIVne PositIon l Eftermiddag.
vilde de t :;ycnske Skib :;elv
sælte.
Piia R';!dning:;damperen
ma n Ikke oplyse nærmere om
•
EksplOSionen. men man gik ud
ira, al Skibet var stødt p!la en
mindre Sprænghøje, da Skad!'n
ikke var stprrc, end del sclv
kunde sejle.
fra

Ved 4.Tidcn i Xat blev OPllynSInllnd JC1UJ Bjrrrtgaard. Hans\.holm, ringet op af Blaavand RI!dlo, der gav Besked om "lIrRSiJu
l l mcspnengning o~ barl ham ~Ør
gc fO l', at der blev holdt Udkig
efter
Skibet.
Slrandvav:!.erM
langs hele Kys t en blov aln rmerct
og holdt ska~t Udkiv: uden dog
a l obllervero Nødblus elioT andre
Nødsignaler. Hnvet VltT i {randendf' OpNlr. so.u det "ar helt
um uligt. at fan Redningsbnaden
lIol ud, hvnkel man vilde ha.ve
gjort, h,is Vejret ikke havde været snn hMl'dt, Ved 7-Tiden forespurgte Blllavnnd!! Radio igell.
om man hnvde nbl'lcrverel Skibet,
mrn riet VR I' ikke TIHæluel. løvnlrl: kunde OplI}-nsmanden Ikke
l Formiddag "fod
Il_Tiden
komme I Forhlndolse med Red. meddeltes dl· t , at #Br8$lh har ikke
nlngssbtionen J Llldstrl\nd pas, kunnet holde ~IR flydt'n,\e ve:
Grund af SklLdt'r IIDD Tclef onnol- a t bruge Pumperne, og dl'n \'11 1,
prøve ni J:an nordom Sko!!f:'n for
trt.
S
at komme i Læ of lorm"n.-Rednin p danlllUell oplilUede
Skibc>t har CD. -IO :>.1110(1" Be>'æl0 I Il IUI NØds llrlUllcrlle ,
ning .

-,

"Garm« kunde
ikke komme ud.

1,',,°,',

Svitlcl'dampl'r~n .Gafln",
Ved '!i-Tiden i Morgl'" opføn Ve~ t  cr stationer!.'t 1 Hirtshals, hk I
• dl:> l' gl!dc Rr<dnl ngsdnmp('ren
ky!lll'n', Thyborøn. ti,,! 5vl'nskl' Nat Ordre til at jtna til Assi!ltan·
Rednmgs- Cl;', mt'n Stormen hlndu'de i f"r," no ~klbø f:iOS-Sig na]('r
dQmp('rl'n h nvd,' din'klt' Radio- IItl' Otng:mQ ~anl'mc \ at gan ud.

,
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I ~torges vcd :;.'fidcn opfange . SOS S·
I r
de Bla.avand RadiO ~ ~. Jgna e
fm det hrodt 7000 Tons store
svenske Motorskib "Bl'asil", der
meldte, at det val' lobet paa en
Mine ca. 10 Snmil NOl'd for
Hanstholm Fyr.
I de hus hoje Bol gcl' vaJ' Skibet
hastigt vcd nt synke, og man anmodede derfol' om ojeblikkelig
Hj ælp. Fra BJaa \' and Radiostation
slog mank !'trRak !'dl Alarm tt il alle de
nordjyds e
e 11I ng ss t il Ioner, Ol!

,ru v· tk steJl" ud for at ) d
l en " et> Y
"T'd
A ' · ~tance.
Jo;n halv 11ml·l'I. 1
se~~;e blev ,.Vestkysten" irmdlertid dirigeret tilbage. idt:1. man al,saa det fol' umuligt. at Skibet kUIIde oaa frem gennem dd opr"rU~
Hav til den synkende Damper

er rundt om i Thy
Tagbek læ dni n ~e n fl er e Steder røg

ned.

om
Jse
en

vel
ud

"!le .
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Galt med Telefon og Elektricitet i Thisted
Strflmmen afbrudt i T hi sted j Af-

tes. -

F lere Telefoncentra ler afbrudt.
Paa ct vi st Tid spunkt j Aftes
gik Lyset ud mange Steder i ThIsted. Kalamiteten skyldes. efter
hvad man oplyser overfor .,Thi~

A

t ' ~l c'''

!l

fr.,,1rø

·

Thvboron J{ik Rednlllvs damp

I HAVN VED (:ØTEBOR(:.
Lidt !;enere meldte man fra tkt
mineramte Skib. at man trotis
Sprænl!ninS!en kund~ holde Skibet
flydende ved Hjælp af Pumperne
og de vandtætte Skodder. og at
man vilde forcere FaJ't(>n oS! søge
at naa til Hirtshab. Man blev dog
klar over, at det yar umulisrt at
gaa ind i denne Rayn, da Ha\'et
var i kogende Oprot". og man satte derefter Kursen videre nordpa.a.
Ved IO-Tiden i Formiddag:; pahserede Havaristen Skagen, hvor man
observe rede det fra Fyret. Radiomeldinger fra Skibet gik da ud
paa, at Lastrummet var fyldt med
Vand, men at man mente at kunne
klare det, og ved Middagstid naaede Skibet velbeholdent i Ha\-n i
Gøteborg, efter en Sejlads paa kun
2 Timer over Kattegat!
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IIf'fl1lOld Ul FClfflY llingfi llliniHi!'
rh.LH Glrlwl:f'l'l' I~f I (~, (b~. vil dp)' (f)l'
p(~l'l/leh'" J. :-';cwt.·ml,{·r 1!MK Iii :11. Ju·
nll ar HI/W kUli flt' WUI'\C,H 1'/,lt'oJ f'UIYl I,i!
KlIgnIJJ'u~ lig J lu ihlll drd/lJlI')', df'1' ikke'
hlll' 'tndJ"l ()r)V111'rnldIJf~flllddh'f', Lil Br··
IYflnhlf( 1 lIriVHV' BI,IIg/ll' /I~ 1'; /'IWf,I'V,
vlrlcf!()ljtlllidr.,', Ul Lt:kltitik Bnl~{ oU" til
(JJJVlu"nldnl~ i m·/·vIiW· fJ'ilflJ·ldt"
Hkl,trlU Ul AIIR~l,{tdlllr, hl·r,/In, l~hl1 ,tf.·
hrllllf,:
JIMi- 'r1Jifilf)d l(olrlmulJ{·kl,ntc)l'
MnllflJl~ (!t." 2ri. Oklullf'J' HJtiH /J~ Kka!
j udryhlt SL:IIJ'l vu,r(' Lilh!I~H1(·v(,r(,t
Halnllll'

Hu-d HI'IIN~i T"n-uJau;

d"1I 2H,

0k.1 U!Jl'I' Hlt1.H.
H I«\m ;lf~ r, dl'r lIikl' \',,1 Uflij.{ (,r inllII'VI'rfll. 10\11 lldw fCHvf' nIN( III,hundh'l
f uf IH 'III' I'I'.

'r lll H'I'I,: 11 IlVltAAIJH
III(MN I ,Hh: LHI!..!.IV A I:.:.:,r:~_
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I'"

!"ler blall ,lun II"lInde b~vld." ••.
-P.. Thi_lild lYRehu. knntralerede
kron111brud Oll en
,
IllIgent
D hl
" bl.dnluJ(, Pru I
slterk Indre
, ko Pl i ope.allnnlburdel,
kO"1 I ra
Ilk IIaod1fll deo Indre
hvor mIn
bl.do ,OR' B .."dnu I dal( 1111ler hun
bevlda ttllll hen, Ol: Il1:gtroe er be·
Ir. tllHlkeU"e ror hendes liv,
P.
d" Arbejdsløshed i Al(ger.
ArbeJdsslyrkcø iodøkreokts
sorD løllc al det da.rUgerc

vejr.
Ved IlkrlnY;lIInlæKen. I ARKer
I lommer været belkæltla et
arbejdltyrk. piO 150 mlIlØ, og
min har ikke I VcstervIK-AIU;:er
arbejdamlndslorbund hall en ene
I'e dag~ ledighed, ImldlerHd blev
IIYIW 20 manO liredal/:l 5111I t op, allo·
ledel at kontrolvlrk50mheden og
udbetalInSlen ,I understellel.e nu
1011 bepynde Om el par u~er,
elterllrskulden OK slOrtne
.tærkere Ind, bliver det annødvendJat It ,Iandse enden del arbelde. løvriR' manKler
. : ~ II ,lore oemenlblokke I den
store mole, og her vlllortut væle
beskæIHgelac, Vinteren igennem
vII man formentlla; kunne holde
over el halvl hundrede mand I
arbejde.
Under .tormen lorieden alk iøen
haardl mod ,lkrlnaSanleegene, men
de har hol~1 .Iand oa Inlet er øde·
la~1.

Hjemmeværnsmøde
i Thisted.

hrdon .1, .1 den kom.
Ved luttIn 10rrIOR'" præmieuddeUna, OK der ytr tonkelil"
undetholdnlnl(.
Prremlll' ne IIlfeldt de bedsle
IkyUer I hlemrneværlllkledStllt:
Ollelen, Snec1sled, 66 polntl, V,
Anderlun, Slenbjera, 67. H, C,
HerIIn", Thl.ted, M . Nlo. Jeplen,
Tvorup, 62 VIRRO Anlletlen, Ktlt,nøller, 62. J,III, MIdien, Hundbor y, 68, p, Munkholm, Nørhna,
M, M •• tln Han."", HauloK, 52.

Haveto
I

Flere huse!

Und". odllnen
vtde Klitmellel et t
aten 110m i oo,~n"l
tortød, al 110!ile
. . ed Iltnl udlø"
del Irudelult ho',j
dt'1 skulle vært,
ohiflJ(, der ville
himmelorAelt
IIkum.proll 0i
torden, ville .n'
mt'1 op Ic Ile,
køtle d';lud med
Itorl ani III
'Jern idorde
Allerede pall
8evidsUøs dreo&, p . . '.adeveleo. Iter Vandel, en
LørdllK eftermldds(.! blell den møller, kunne
II "rlae Brik Jen'to, sen III klædte, bUKtede
,
I
Vllh, Jensen Ploulev, lundet Ila:l!C'lnde bevldsll'" plHI velen ud 101
Hoelglllrd I Ploulev, HaQ ver
under ,Iormen væl1el m.d lin
cykle. Malcrsvend Poul Chrlllen
sen, HVldblerg, der III/Ilt drengen,
Uk ham br.g' ud paa HoelAlllrd, t'i.keklller,
og læge Buhl tIlkaldtel. Drengen pIl der
ferles derefter IIIHvldbjerg 'Y Aei en lydl .. B
hu'.
IlolmSptklahl
Ilellede al'e

Bil eC(Joem el f80kværk.
81 jumbekerelol, lørl al MIlIIn
DIlhigurd, SkloldborlZ, Vlt lørdaa:
.!Ien ved 1911dlln urllg til, III
vOilumand Jesper ølltrl(&IIrd, Thiøled Uk ,In bil øterkl beskadiget.
øet~rglUlrtt lIar pli vtl mod Slør,
rIng;, Ol( lor .1 undilll 51mmC'nsi ød mell lumben, lom Ikke: IØllt
lovmellslg IYi'lte, brem.ede ben
UII krelllgt op, III bilen kurede ud
aennem rækllærk~t ved jernbanelIverlkerlnaen. Bilen blev slemt
molesteret, Ovedor pollllet lur
Dahlgl4rd forklaret, al hIn lad
med en lommelYile I hunden,
men tlen milo 0slcrgøaard Ikke
have se!.

Bo rey' for daosk tilelutnina:
til vesluoionen.
Nordlhy hjemmevrern8forenlng
ejeDb,I,ini, de
ladt, holdt I flUes pllll holel .Royal- I
bære Thisted en velbcsøgt alllurnlngs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ liyldlel iike, II
Illst, hvor IlIndtrorbundelS forrelGod fodbold.endDII
Dl vi kom !..Id
nlng,lerer, Anker Olsen, Keben.Iod der
hiv n, boldt en bemeerkel9uværdla
for TIK
tale om forholdet øst-vell.
I gur spilledel der i Thilied Vivie, Det lIar
_ Her r Danmark har vi de lire fodboldkampe, der alle Tuul- nini, lilkere,
,.mme frihedtidealer lom 'lealens terede i Thlllrd-.eJrr_ Ynglinjlehol- koner, i
lande har, udlalle Anker Olsen det t;'1dledte, og gjorde del [fleRCI mange old
bl a. Kampen gælder Ikke mere overbevi.ende vetl al vinde over blot ud Clver
lonvaret for en nlllional enhed, ynglinRene Ira Vemb med 19-1.
dreler lig om foravarel lor JuniorholdeJ .... ndt en mere kneIdeololl. Danmark her kun een ben acir onr Lemvig med 2-0 Na.r
Irem: VI maa bygge 'lori for· og er TlU lærdigt lor ellenalel o~
I
op og seRe mttllærl um er nr. 1 i kred.en,
IIrbejde: med Norøe OK Sverria.
I dllgefl8 hovedkJmp mød les
I Ilvninaen
0ll VII SverrIg ImIdlertid Ikke være Thi.l~d og Ve!lerlllg mellemræt· hu.~ne,
med, milli Norge oa; Danmalk kehnld, Del blell en iii Ilder vd- 1 hnet.
D.'
still elene 8IImmen, VI mali SiRe epillet kamp, i hvilken hverl hnld ! Jendom 110 d
til ve.len! lande
Her har los, praktiserede aln Ipillel.con, Vestef' allrrede V"'.',,,I
'II milli være med Ilelea Ideolo- vig spillede larlnnlVill med IlnRe meler Iri 'u
holde "emelIer, oe der 'ler lige ~eboerne
Irfhedikamp,
Anker Olsen udlelte 'Ildere, .t iii k8rnp~n. slutning larc pu ISIu.IOlJprejlet
bJemmeværn var nødvendigt I'"rde lor Thitteo hver Rllne hol· Oll lik de
I
baRlandel' lor.var I en kr la:, del havde angreb TIK • pillede mt!d .om om de
0R del var heidiS!, at hlemme- IRlall korte punrngar, Vil derc. AIna en
veernel nu kom med l fonvau. Ipil blcv dClved Ilhele og mere illd mod
ordninKen, Der havde 11947 været ctlektivt o.; lIaf meael va:nakelia delbart
nogen IIIblgellang lor hjemme. lor VealC'rviøl lorivIII nt lre~le op, lIo~nle.
veernet, QlIln IIcd olllvæltglnecn I Oll dg ,ulllcblll lor.tod II 1\1"lulIe
1 Jtn.
Tjekkoslov.klet Uk hlemml!værnel Ilt 'flgreb lik Thillrd en aikker
puny ,,~el IIlllllng De danske Illir, men til VIl8hllViRI 108 111.111
arbejdere '1'1 oprindelige antImIli liau, III de kæmpede III del ,hl· nok en
tarlller, IJllln under beuelleleln vir II .." lor ,t vende al.get. RI.11l ag .001 Din
alllaovel QJ(.ld I lOrIvare!. De .!iPP!! bOrl Iro .idlllepllldlen i vorlia 9)'11.
nu derel plld. i hlemme, kredsen. MUIIII Thl.hd .corMJe
- Vi "",
hvor der Ikke her.kede lem Rlnic nøjede. Veaklllill med 1916/ \ Il
Indkllldel- Cl tlltIRI PØIlII1II1\lvltlR endle 2-0, 110r
urne I del lovle_lede hlemme- laul .corede Ounnl' elul.lemlen Jord
, væm kunne mullllvl. ake lennl.'m Ol defllKl.1 driblede Arnold Jen- lurl.l1c:
en 1!!Illon eller \/ed, II vlull lir· .en forbi mulm_nden oa pl.cll· ikke II'
aanae blllv IndklIlIdt, _Illede. al Hlde holden .Ikkerl I nettel,
vi hn
yen v, lIen.kede penoner dOI/: kunne
I 2. h.lvll'/{ Icorede "liRe len· liae ml
økyooe Ild, Taleren ,hittede med len Io lI1ul, Arnold 1.'1. Sejlen havel elli,
t erklllllc, el krlRimodstandere \/It ,lkrl'1. U~tJ.led oR Velhm-IR do<
kunne lorhlndre ktlaen, DA hu I'IU 3 poiul hver DR lIaR!!f
multI' man I en 1U1'I111I neder.l, Thiah'rI h .. 8 pllint UI1\vAue Ind.tlllel (lll millie" men 11110'11 HolTitf!bro Oll S~-~"~.:"~''_~~~::'-----I
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I henh old til for8y n ing8mini9terie ~8
cirkulære af 16. ds. vil der lor perioden
1. november 1948 til 81. Januar
1949 kunne lildeles petr'Jeum til ko ~
brug i husholdninger, der ikke bar
andre opvarmningsmidler, til belysnIng
i private boliger og erhvervsvirksomheder, til teknisk brug og til opvarmning
i særlige tilfælde.
Skema til ansøgning berom kan af-

hentes paa Thisted kommunekontor fra
mandag den 25. okt. 1948 og
skal i udfyldt stand være tilbageleveret

Ig

samme .ted Benesl toradag den 28.
om· okt. 1948.
Skemaer, der ikke rettidig er Indleve·
ndel
ref, kan ikke lorventes behandlet før
senere.
(3864)
Thisted b~raads brændselsudvalg.

lin.

e er GeneraHorsamlin't paa ~æstehjemmet
e og Fredag dan 29. ds. kl. 20,15.
ske Alle inleresøerede er velkomne. (388~)
37
t 36
, 41

Samaritterkursus
afholdes i S

u,

•
Hjemmeværnets bedste Skytter.

de

Ved Afslutningsfesten l Nord_
thy Hjemmeværnsforening raa
Hotel "Royal" i Thisted i Aftes
fik den bedste Skytte i hver
Kreds overrakt en Præmie. Præmietagerne var: Ovesen, Snedsted, 68 Points. Andersen, Stenbjerg, 67 H. C. Herling, Thlsted,
66, Nic . Jepsen, Tvorup. 62, Viggo Andersen, ICitmøller 62 , Johs.
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A f tes udsendte JU!:lt!tsm!nislecl.'lI
('11 meget lang Rt>degurt!llie for
hele Sagen, og iI!'ri oplyser linn,
Ilt han efter Fredug Aftf'n ut hu\'e faal't Oplysning um dl' fundne
Brl'\'c til Fru Stells)l'aard hf'!ltelllt e, ..at Undersøge/sen s traks skulde fortsættes, sual.:-des at Lciff'r
om fornødent kunde llJlholdes".
Viderrgivelsen af denne Bf'slut·
l11nA' er imidlertid s ket san1ed\)s,
s iger Justitsministeren "idere, "at
Pohhet nnturltgt ll1uatte opfatre
det som en Instruktion 011\ straks
at s kr lCle til Anholdelse"
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LI iftT !oto!lTfl!ad

ttd''1tjfJr [}omJl!lxct

i

Kob"IU,lJl'"JL

D .'n Kvinde, som hlevanholdt
lilll~(, med politifordmægtlJ! LeJfef 0.1" Po"tor Ryhede Fredng
og Aften, var ('II Slægtning af Ryhede - .Fru Stensgaard,

-

L,rdag Ert"fmllldag hlev de
a t Irr: Hl'holdt._ fremSlillet i Grundlov1>("1'hllr sit!l"l fnr ulo"./igl ,LL
.~' hav.a: ~."" j rorbindrise med
-a : Fan.;, r i Yc.itre Fængsel.

Fru

Sten.~ga:. rJ

opl}"_ te, ;lI hun

for ntJgJt Maanrdcr

Hidt il

hnvdr:

modtag'(' Hr.-~'r (ra et P"r 1"angf'r, ,I",. mrntt' at kunne op~w,

Ved en Afslutlllngsfest i Nord-j .
t hy HJemmeværnsforening i Aftes·
tB Ite
Hie mmeværns forenillgel'nes
LandsforbulHls Forl'etnln~sføl'er
A l/ker Olesen, København. I TJ!l<fIytning til Professor llUl'l feldtQ
Tale pan >ledk1l8tningsmødel I
Ru Ilders J'ol'leclen udtalt.c Allllcl'
Olesen bl. a.. Vestover har vi det.
rælles i Frihedsopfattclscll. nt vi
vII tænke, tro og tnle frit. Derfor
kan vi Ikke være n eutrale. Det
drejer SIR' Ikke om FOI'svar for
en natlonlll gnhed, Nu ~lder det
('n Ideologi. Nu kan V1 ikke Sidde
med Hænderne i Skødet og Inde
de andre falde. Vi hul' kun ccn

Nnvn(; pau l'c'rsoll('r, :lIIm vidsIl Vej ol glW.: bygge VOl't Forsvor
nogd (.m Ldf('r-Sngl·ll. Ll"Err op og fle rener gnn ind tor miH·
Il .,\'lIr!!!!!', nt hRt! havde Jro.qL Hrt> lrcI'! Sllmlll'nejde med NOI'A'l' (IP:
SVl·dv:,-,. og vil SvcnK{' Ikkt· v[l're
~. ru, ;. at ri ..., \'ilr noget Nonmf'fl, man Norge og Drtnrnal'k
hf riS,
'IIIlIl ~ftLmnlf'n flOm fdl' 6. Mnj. \Ti
"attør n~h"d,. inrlrølnlil,.,l!·, af maa slJ!'f' klart III V('st: H,·I' hal'
han un,I,-,. 111 1 Arlwjfk ',O:fl Fæn'!'los. \ ' j vil vært! n1('(1 i dt'n id{'olo.
pr lu ],;pr
hll\<Jf, l~ar!r,' lAO:!'( r
gl~k(' f'rihC'll!ikump. Up! Cl' cll'11
ul.,Ol'h'S/I'n ' r f,'a nop:l~ F,lnl{ll'
lJoMniug, 110:'1' t'r 0:-\ VlI'I'I!iIr, hvi1l
(1m 1>IJJ'tiin~Jl,1<tdr Hlllt/ou og vi vii lH'k('ndt' Cl~ til f1.-! v,".lhg('
R l' a .....I<at 1I11~lulJd.
Demokrati. Vi vl'd jo 1111, III DanlP.lfr r nm,v.t;r'df' IIi/( ø!<y l'rUg i mAI'kll kommunllltbllu' P.rU ikke
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I Henhold til ForsynlOgSmlOl- ~1~
!'>leriets Cil'ku]rel'c ai t6. ds. vII
r!er fol' Perloden l. November
194-8 Ul 31. Jalluar 1949 kunne
.tildeles Petroleum til Kogebr u g
'j Husholdnlllger, der Ikke har
andre OpV31'mOlngsmidler, tIl
Rc 1ys:ni ng I private Boliger og
r;rhvervsvirksomh~der,
til teknisk BruE:' og til OpvarmnlOg i II
særlige Tiliæld e.
n
Skema til AnsØ2nmg herom
kan afhentes paa Thisted K om"',unekontor fra Mandag den 25.
Oktober 1948 og skal i udfyldt <iS tand være tl1bagelf>veret sam me
Sted se nest Torsel. 28. Okl. 1948.
Sl,cmaer, der ikke er rettidig
indleveret, leah ikke forventes
hehandlet rør senere.
Thisted Byraads
Bræl1dselsudvnlg.
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Kirkeligt Samfunds
Vennernode.
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Ind for

S,dltlt' Dag tndredcdcll med B,""Ulme I \'aMov ~'ed
Thorv Dalsl .. v, og
IIImlcd di' maolt'
rr I GrundtvIp ~ h\'or
li _ r ' ' ' ' r d.
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au at
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PCdte. : Gaoce
v,1 , .. no med tIl al f"Nv ....
FQrOlm1CIse.'lOff Blodofre Ol
".. ",t Bhvrr ~ I Ålllrt
B.- 2\'t m,·lIrm Frod I
·~Im· d.-n tryøt-II,t' On:n\'fln",clse 3( fremmede FIYltflm,,-"
,I
t. ..,r,·r 0lt f-'rlh.>d. Imr J"II:".'"
Del er Iklu' noaet Jet Arbejde
at ,nd- Frihrden
de 18 danske Præfte.r bltr derEt Hjemmn_rn , r uunlhwrnlll r:.~e nu!II de mød II med Ven-

Dlb

~

fra men,. Suk:. dog ikke

vi naer vort
bar Oll· den danske
1tirke en ltOI' Fremtid i Sydllesfra Tyakrrne Kw

ved GruadtYlPOluf Oben talte derom det fl"Ø!dtvtplre Ar·
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I Henhold til Forsyningsministedets Cirkulære af 16. ds. vil der for
Perioden 1. November ]948 til 31. Ja•
nuar 1949 kunne tildeles PetJ:oleum til •
Kogebrug og Husholdninger, der ikke •••
h ar andre Opvarrnningsmidler, til Be- ••
•
lysning i private Boliger og Erhvervs•
virksomheder, til teknisk Brug og til ••
••
Opvarmning i særlige Tilfælde.
Skema til Ansøgning heliOm kan af•
•
hentes paa Thisted Kommunekontor ••
fra Mandag den 25. Oktober 1948 og , :
skal i udfyldt Stand være tilbageJevel'et samnle Sted senest Torsdag den :
28. Oktober 1948.
Skemaer, der ikke rettidig er ind- :
leveret, kan ikke forv entes behandlet I :
før sene re.
THISTED BYRAADS
BRÆNDSELSUDVALG
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Hjemmeværnet beken..
der sig til Vesteuropa
Paa et Hjollllllevæl'nsmøde i 'rhisted slutter Forretnings-

fører Anker Olesen op bag Professor Husfeldt
r\onlthy' HJemme"ll' l'/I holdt 1
.\ftc~ Af"llutninJtsfe!lt
pau Hotel
.,Roynl"
FOI'manden
Steen
F i b ] K t'" r,
boel \'clkomnwn, OJ( Aflenell!\ Kon~
fC"cnclCl", 'l' h o r Il i l d, ~uv Orclet
iii Taleren, F'olTctninllsfon']" I
H J t!1l1 mc\'u' 1'11:-; f o rc Il i Il J(cr n C1'\ 1.1111 d'l~
forbund, .Anke.· O I c, e n, som
o\'crhraR"tc en Htl!'lcn fra Profe::;~
sor Husfeldt, som sdv gt'rUl' vilde
• I • • • • • • • • • • • I I • I I I • • • I • • ~

!

I

De el' ind bilds)(,
sigel' Stalin til Tito

London
(nu)
(;enem]il<flimus
Stl.lin erklære I i et B'"e" til Mar. kai
Tito kOll (Ol" J U/lo"l,l\"I{!nt> Udt'hlkkel~
H'

kUli

KomlllrOl m
Vi m",l1el, .ll de Jugollll\\'j"kc Kumme!"atel el" blevet Indbildske
Dl'" Cl"
ikke hlol lndbild~ke, men dl'" (II Iver
ogf>UU I' roplIganclil med deleN I ndbildskhed. De tnlel lkkr <1m nnd<,t t'lld
den'" Rc .. ultalcl
Stllhn beskyldel 'flt" for Ollportunlfmw og ({JI" at hcnglv(' SIf.( lil 'den
l'Uudlll' 'feol"" ul KallilaliArnen rredcJil-\:l kun omdllnnc,.; lil Soewl!14lT1e.
a(

mpn.~

Malxl:-;Il1CIl lig Lenini:-;rnell lærer, ui Kh.ls!ll'kumpeu mau rorl"ættN;
ug g un'H e ndnu IIklll'JI{']"(',

rh andlinger
ndoverfarten
Post-og 'I'elcgr'urvæHcnct hUl'
aurligt Til skud til Urilten

h.L\(· v:!'u' lll'rojJ, mt'll "n

fOl"hil1-

drN .
Talen'lI kom ,h·rt'fler LIld pIIa
Lo\ f:l"~tlllllvell uf IIjcmmcva,ynet,
tlom h,1Il hclraJl"tcdl' som 0plHwel·
sen af det fm'."fl' :\I.ull. man havdt,
"at s ig- Ankt'r 0lc~l;'n ).'<1\' d Til
h,Llwhilk u\'t'r Jljpmnw\ a nwt 0r'
stU:I{'II.

~om,

at VI" Jet

frem

Frihcel5kampen und,-)' Ht'
l'1I F'l'illCdi'lbeHl').('I'II<'·

af

I cl 'c

jo;om

efter

TalcrclIs \lcmllV de.~'·ll'1
'lar
)lh.·ml dt· flt~stt! Stl'dt·r. nll'lJ, for
satte han. lIis!on\'1l \'Il scm'n' vide
.tI Qcd"mme c1l'1I OJ.' skl'i\ e derom
Fl"lhed~bc\'æ){eh.cn
opstod. tor Il
del mc~t elemenla'l't' hos O~ Cl' Fnhed, Oll fordI \'I ma'l'kcdt', at denIH' Frilwd blc\' tl"aarlt I SmUtbet
Dl'lI var s])(1II1.1I1. Oll ht I lUl ~pl·
n'n til Jljt'nlnlC\'IPrn~idecn

Daomal'k et militært
Tomrum
\,pd Bdl"ll']';l'll den '-l. :'\Iaj fQl'
~nart In' t'I haht ,\ar 'Idell. ,..toi
\"I
helt "frusll'lh' ht>l'hJ\'mmt>. OK
nu (hm n,l)! I DHJ( h,lI' vi kUll Ud1·IISlllillJ.> til 2(1.01111 )land. Clg ht'nlf
t'l dc ·1\100, som t'r de t'R"t'lllligt,
h,:In1plroPIlI", st,IIIOIlCH'! udcnfll!'
l nudel<;.
, (;l"II'l1:-t'l' Ilt'l"ftH' fik IIJI'mnll'\"ll'rllst,lIlkt'l1 \'iml ! St'jlelll', dll
Ht'~i\"t'l1ht'\h'rnl'

I

('zt>kkoshl\"ukiet

dt'lI 1 .Iuh hl e'
111I'mnw\"II'l"llct lu\"Ll'sll'l II" den
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Præmiemldeling ved Jljemmeværnel.
Som omtalt havde Nordthy Hjemmeværn Møde Søndag Aften pau Hotel l>Roynl«. Herunder uddeltes del'
Præmiel' til de bedste Hjemmeværn~
folk:
1. Præmie plus Ærespræmie gik til
N. Ovesen, Snedsted, som fik tiS
Points.
Dereftel' fik følgende Præmier: N.
Andersen, Stenbjerg, 67 pojnts, li. C.
Hel'ling, Thisted, 66, N. Jepsen, T\'orup, 62, V. Andersen, Klitmoller, (12,
Johs. Madsen, Hundborg, Ba, p,
Munkholm, Norhaa, 5:1 og M. Han~('n,
Harring, 52.
Aftenen, Hom havde sumlet slol' 'f tlslutning, sluttede med rælle:;; Kaffebord og Dmls.
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Fini .;Ua~rkeijalg for ThistedH Lotter.
Thistcd~Lotternes Salg al :i\1ærker
t il Støtte fOl' df'l'es Al'bejde gik fint
i Gaal'. Af de 4000 Mærk(,l". del' blev
spn d t III Byen, ("l' del' fololgt aGno .
•

Pacifis t.
En af Loiterne "ar i Gaar, da hun
henvendte si~ til en Mandsperson for
:It sælge et Mæl'ke, ude for, nt han
fornæl'met ~val'ede, nt han ikke kunde
fOH,taa, at Folk vilde !;tøtte Salg af
Mærker til Fordel fol' Uniformer og

anden - Krigsgalskub! Han hal' formentlig hørt til "Hva d ~kan-det-nytte
Folkenes-Brigade« !

-----.
Ilde.

MIDer I bavet.
Bn minekutter fra mlnekommandaen I Prederfkshavn var I gur
morf/es ved Hanstholm, hvor der
ca. B sømil ude I havet var observeret en drivende mine . Man

Social demokraten.

ske m~
Kassen
fremlai
cerede
kasse b
bestyrt
Jenøen
rup. S
Jenseq
III kr.
Skur
sen.

Social
Udgivøl af døt danskø arbejdø,parti sen o
I a·
Kontorl MøUevej 4, Thisted.
I loge
Kontortid: Kl. 8-17. For pe,oonllge
.. mtster træffes redakløren bedst kl. oveIII
fra Sq
13-15.
- - - -l'oBtJrl'o\.olll o..uru87",9_ _~_
Arbell

faodt miDe o, som blev spræogt
paa stedet, Ved bøjde 48 pas
faøell eggertangen er ligeledes lundet
lDed en mine, som er blevet bort1e- sprængt.
de

)!se.r'il

Bagatelsag i l'ykøbing.
Borgmester og skibsbygger
tiltalt ved retten.
Ved retten i Nykøbing er rejst

l{vindctlll'S Frcdsliglls Thisted
Kr(d~~
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