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St. Bededags Skæbne er
afgjort.

~æ8 t.

V
øller,

'om
•
tit P.
beo
løller
Id lit

per.
lor -

id.te
d ere

r Ikat

Under Forhandlingerne i Oaar mellem
Statsministeren og Partiformændene op.
naledes der Enighed om at gøre 5. Maj
til • .,lIg fridag til Minde om Danmarks
Beirieise i 1945. Det kan ventes, at Stat8~ "
ministeren i Løbet al 118 Dage forelægger Lovforslag herom pli Rigsdagen
Det skal være Henaigten, at I.de Loven gælde allerede Ira førstkommende
5. Maj. Derved opn.ar vi to Pridage
efter hinanden, Idet I{r. Himmelfartsdag
i Aar falder den 6. Maj.
Endnu er det ikke besteml, hvad der
skal gøres ved SI. Bededag. I Aa, røres
der ikke ved den, men der er Mulighed
Io r, .t den til næste Aar ophæves eller
dl
flyttes til sidste OnsdBg I November.
IB

tr

,800, Ildeo slukkede sil selv,
eløb

PaIcks B,andvæaen Ira Thiated ;;;
blev i Eltermidda(! ved 14- Ti~en

kaldt til BedlIed jtrnbaneatauon,
hvor man havde konstaterel Røg

.
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Aalborg" vil gerne
beholde de allierede
Flygtninge.

p lu s
] Ol~
Qpta

Dc be ta le r 16,000 Kr. i S k a t.
Den allierede Flygtningelejl' i Aalborg skal nu' nedlægges, og Flygtnmgene frtres Lil DrogsbæklcJren ved
Thisted Flere stOJ'e Virksomheder i

Aalborg, der beskæftiger lettiske
Flygtmnge. har i den Anledning protesteret. over for Flygtningeadmimstrationen l København for at beholde den udenlandske Arbeidskraft,
som, navnhg hvad Specialarbejdere
angaat', Cl' vanskelig •.lt erstatte.

1 Aa lborg beta ler Flygtningene 50
pet. ai, hvad 'det koster Staten al
ha ve dem boende, saa det kan næppe
være Økononuske Grunde, der tvinger F1ygtrungeadministrationen hl at
! tage denne Disposition, skriver Aalborg Stiftstidende. De betaler bl. a
16.000 Kr I Skat.
Lejl'cbef HØgsbro
s l e r g a a r d,
Dragsbæklejren, oplyser over for os,
at de ca . 150 allierede Flygtninge i
Aalborglejren skal flyttes hertil.
fordI det er billigere at have dem l
een Lejr. Specialarbejderne inden for
Flygtningene kan sikkert faa Lov at
bltve l Aalborg, hvis deres Arbejdsgivere vil skaffe dem Bohg,
HØgsbro østergl'lal'd udtaler videre,
at Lejren i Øjeblikket tæller 74 BØrn
under 6 Aar, 64 mellem 6 og 14 Aar,
144 Mænd og 169 KVInder derover,
men mange er over 60 Aar, Ikke saa
raa Flygtninge er Invalider, saa det
el' Ikke daarligt, flt ca. 200 har Arbejde uden fol' LeJren - De allierede
kommer fØrst i BelragtI Flyglninge
ning, naOl' Danskerne lull' Beskæftil
gel!'ie.
Resultatet af Bc!>Øgcl af engel!'ike
I
og franske Kommissioner har været,
at 100 af de bcdste Unge Cl' kommet
til England, og lit en Del kommel' til
Frankrig. Trods det Cl' der nogl~,
som kan sendes til Lolland paa RoelIl"bcjcle, n<13r den Tid kommer Flere
Specilllarbejdere, særh~ Lettere og:
Estlændere , har B csk::cftigeh:e l This ted . mens det navnlig el' Litauerne,
der kommer paa Lnndal'bejde,
N mll Fly gtningfme fra Aulbol'g blivel' fort he rtil, vil LCJl'Cn rumnw ('n.
600 FlygtningenvOl' meget (li!>!'"
~
I
Jl'lyp:tnin ge vil I<ommc til at be-tnle i
Skul, kan del' ikk/..' ::;igeR noget ~1Clm
he ls t om fru Lejren!> Sidt',
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alurer og K~I~e til Markederne
over hele Landet i næsle Uge.

t.
Thi-

Fiskenet til Tyskerne.

Bøder ved Retten i Vestervig.
al-.
I et langvarigt Eltermiddagsmøde
P. i Vester vii Ret behandledes i OaBr
og en Sag, der var rejllt mod II Finin- skere, en G8Irdejer DR en Vognsig mand Ira Thyholm. De havde j
dio 1944 leveret lor 32,000 Kr. Fiskeyge net til Entreprenør Børge Dam,
frs Krik, som igen leverede Nettene
om. til TYikercamoullage.
else
De tiltalte erkendte sig skyldige
der, og vedtog Bøder al 100 700 Kr.
,aar Gaardejeren, som alene havde
var leveret lor 12,000 Kr. fiskenel,
Ile blev Ibrelagt en Bøde al 5000 Kr.,
al men han landl, al del var lor
e· baard en Stral og enlkede Dom.
de
[de1I0r-

Pu

i
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kørte

Ig.

lelsle
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Sil
hv
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i Havnen.
500 Kilo' RødspaUer gik tabt. h
Vognmand Rotlb,,\ Pelersen, h
Tborup, skulde Onsdag Alten af·
levere 2500 Kilo Rødspætter iii n
PIskeeksportIIr Bertelsen, Løgstør n
Havn. Vognmanden bakkede Lutvognen ned til Slæbestedet, men
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IBykiatriøk Sortbørsmand anholdt i Tbisted. Bro'
bVOI
afgivet en
En Kriminalbetjent i Thisted D.
!:mgik, al
~r
al en anholdt i 0, ar i Plantagen en og
Han aniea Mand, Th. Falkaeo , Torpl aom ikite
Il gennem Insn i længere Tid havde haft Thy
·a, at han mistænkt lor Sortbønhandel. Uno ma.
edil eene! der Vi,llalionen, lom lorealk paa al ~
lev landl, St~det og hvortil Falkaen indvi!. kent
ftmbyder gf:.de; rev han lig pludlielig I.,s Ira I
Lovover" fra KriminalbetJenten, og under skell
neJt ham Flulj:len rev han en Konvolut i betri
.lr81 mod tiere Smaulyiker. Da dine blev
BI
et TiI.yn, sat sammen, udRjorde de el større to SI
Den Soo
-arg har Antal Rationeringsmærker.
anholdte 'Iemlfiltedes i formiddag i Pil
••
i Retten, hvor han oplyste, at han
lor 5S0 Kr. havde kobl 280 Suk·
øde paa kermærkeri Smørmærker m, m.

I

p la en Kaffebar i Aalboqii~. Mærkerne .kulde ikke være brugt til
el. e lil Videreulg. men til SIl J! al en h· 1..--

on

paa lorretninll' Palks! n lIenRlledel lor

I. Dige .

Ti

•

Ilon paa

Oeakelllrelsen i Thisted Amt
bedus.
elle Iii

Yer hele

K.

Med fouaravejret. Indtræden er
Arbejd,la,heden i Thialed Amt i
TI
elll'llion rivonde TUbag.glnR. Ved 0pR.· Mart
uttm reilen d. 24. MlfI' noteredel 483 M.II
•
A'b'jdll •• e moJ Mb ved drn iii • tvæl
elle al Ivarende Opgørelse i frbruBr. I hl~ nStrøm- Thlll.d vor 119 I"dige, Nyk.hlna Iuerl
o..
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Tilte •

: aargd , øellet til Skarre hage.
~rsen,
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De lilte Sold.ter kommer hjem.

UdtageiIOn .1 de 2400 menige
Soldater, der skal lil/ge til Ellertleneate Ir. 22 April til IO. Juli
Iker paa Orundlal/ .1 en Udtræk·
ninl/, der Illerede har fun~et Sted
ved Udta~ell.n al Belalingsmandlelever. De laveII. Numle komrre mer til al forllælte Tleoesten.
a' Der er dog hullel BeBlemmel,.
om, 81 gifle Værnepliglige kan fri.
tagea for Ellerllenelten, hvis de
selv anmoder derom .

Nytørv8 Runddel I Tbisted.
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Vi har modlagel dette Indtæf::
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linalt 20 Air har der været VUlde,
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Thi· mer 'ra en sonere Tid er.d Graven.

Lej ·
og En TilsvinIng.
I.

F.~ri.l·
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En Mængde Mennesker modtager i Otto
dis.e Dage en balvanonym Tryksag
O
.Maskerne falder·, i hvilken bl. 8. fortælles den ubyrlige Løgnehistorie, at at·
døde Statsminister Stauning m. 11. I For·
vejen bavde lorbandlet med Tyskerne
om, bvorledes Besæltelsen al Danmark
skulde loregaa lor at Tyskerne i en Part
kunde komme til Norge.
Det er ,Iormentlig Resler .1 danske
Nazistkredse, der sllar bag delte ækle
Forsøg pa. at tilsvine gode danske
Mænd.
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Da Cirkusdirektøreu var VOgDmaDd i Tbisted.
Cirkusdirektør Loui. Schmidt,
Hjelmarup p., Pyn, har ved I<etten I Odense vedtaget en Bøde
sI 2000 Kr. og skal bet,le 1778
Kr. til Statskassen, Han havde I
Januar-Marts 1943 udført Kørsel
for den tyske Værnemagt I Thi·
sted og Omegn lor godt 7000 Kr.

Filmsoplaielser paa Vest-
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kysten.
Instruktør Søren Melson Irl
Dansk Kultur111m er lor Tiden
beskæltlget med at optage en
Pllm, der IIkal hedde. Vestkysten', B
Den skal give en Skildring a'
Livet paa Jyllands Ve.tkyst lige
Ira Grenen til den Irlsl.ke PladsII.
Selve Pisker let, Høfdearbejdet Oll

~ ~Bnlnln..u.rbAI.d,.t

I Klltfll:rntll ull

II VIII-

u'"

II un!t:c Mcnneell:er, OK er IiAI,! Ifrem- piIa ~
t)elluejen- uAende Indenlor blade .11881 •• OK
So
I. J. og .. a nloderne MUlllk.
Køre
~rlrædeller

i - bl. •. Mindegudstjeneste
. byggeri
denne Ari
Dobbelt natioøal Mærkedag
g.rrmel,
Il pIA den.
markeres pal stillærdir
.. en anMlIade t Tbistcd .
med, nllr
f'redag den 9 . April bllv.r 10f
.1 !lunne vort tand en dobbelt Mitldtdag.
llrenl lU Vi ved allc, al 9. April I!r Oaloen
Ilter Puld- lor Ty.kernea Be.ælletle al Danm'ark i 19.40, og denne Døg 'alder
i Au .ammen med 100 Aarø Dagen
lor Slaget ved' BLv, den I"rlle
,,
Trælnini mellem tyske og danake
Tropper i Trusr.luieen 1948-50.
De~ er ikke lyn Minder, der
knytter .ig IH dilae Mærkedage,
I de
men d e betød Indlednineen lil lU
udskiber alvorlige Olf Illgørende Beaivenheder i vurl Landl Hi,torif!l, ol der
er Grund iii øl dvæle ved dem.
I Thi,led vil den dobbelte MlndeSpeJderllllkeugen daR blive markeret ved en .erlii
~orgulur, Oud'ljenelle i Kirken om Allenen .
~erne om- Por..a,.brod ,' raell!labet hllr IlIiel
t!. Over- Initiativet hertil, Gg Pulor S. Nyeiii 0.10 Rurd hlr lovel al prædike ved
,Ior.kibet denne .æ,liie Lejlighed løv rigl
Vejr, oa mcdviJker Organist Aknl Munk,
lagererne 0i Købmcnd Peter Jennn .yoeet.
Solo .Konierne. Konge-,
Pustor Nyeøaard vil I .in Tale
minde. Danmari" Dødlolre i Be,
lællel'fIIUrene. lall mi.lede 3213
Dlnlkere Livel lom Pelgt! a' Kria-en,
'der,aru oa: delllol var 1281 8.'0111:. I Tallel
er ikke mldrcllnel Stikkere, ~ri 
kerp.lnænd e. I. Ondlllenelten
bellynder Kl. 20 1/. Oll varet ca. en
Time, 0R den er na!urligvi. lor aUtl .
I 01.,0111 Anlednina n(ldlæKgel
dltlotl ~M Blom.ter paa SoldllterJcraven plll
pt1vol,)
SøndrIl KIrIlIgurd i Thllted, olf
~lHIn) H. det hlInitIItu til .llIe Illrulle Plallel
, Melool! pflA hRlv indtil Kl. 12, hvoreltt'r
PIallene fij:llar til Top •.
m 17 Øre
7 ø,o for

9. April.
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Dcn KlImie elektrlcllflllvær't. POfj!l1
bYllnlllK i HU/up, der har vlIII'el sla e
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i 1'histed Kirke Fredag den 9. April JO, 20,30.

MjndetaJ.e ved Pastor NYEGAARD.
Solosang ved PETER JENSEN.
(i'ællessang. - Salmebog benytles.
Adgang-
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:;tlle.

Besl y,.el~u~ll.
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kommer der ikke nOllel nyt
mærke i denne Sælon ,

I
u
Koka- i
~

En Bombemaskine
forsvandt.
Har aorea
Resler?

observerel deus

De amerikanske , Udlendinge,
der lorieden beoøgle Thy Io, al
eUersøge ame,ikanlte "Iyve,begrsvel •• r, oplysle bl. a., at en 4·Mo·
torer. amerikansk Bomberna.tine
Ilyrled. i Havel d. 22. Peb,. 1944
korl Tid eU.r, "' den havde opgivet sin Poailion lil 20 eng. Mil
Ira Kyaten mellem Hirtah.la oli
Ringkøbing. M.. kinen havde l t
Mand om Bord 0' va, p •• Vej
lil Polen. Man hor aldrig hørt
nogel Ira dille •• vnede Plyvere,
og Amerikanerne vil gerne have
Oplysninger om ilanddrevet Vraggodl elc.

131 Aars PæarBlI lor Bedr.rerl.
1'0roik,ingainlpektAr Chr. M aslOV, Thi,ted, som har besvegel
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Amtsl'aadet mod Gæstgiverbevilling til Drags bæk
Thi!'lled i\mlsraad behandlede i
G~Ull·

Hotelejcl' L 0 r li d!'l Amløgning om en Gæstgiverbevilling til
SommerholeIlet i Dragsbæk.
f)
slemte imod, 2 ?;lemtc for Ol! 4 un<lJod al HlemmE:.

Sa,Ken flHH!' nu til
O v-cl'bev i II j n g'sn ævne I..
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Endnu over 2000 Miner i danske
Farvande
Forst i 1954 vil Faren være helt ovre.
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Efter h\'nd Lederen

af Mineslrygningstjellesten, Kommundol'kaptajn Borge Larsen oplyser, fIHdes del' endnu I danske Farvande
mellem 2200 og 2500 "levende" altS.la fnrlige l\lmer, og da de sidste
af Kl'igSllarenes :\Iiner nedkastedes
J 1944, og man regner med ni saa·

danne Miner kan holde sig .. levende" l indtil 10 Aar, vil Fal'~n for:;!
j 1954 være helt forbi, og indtil da,
vil der skulde udføres MinestrygIllnJ(stjenesle, og SkIbsfarten vil
være nødt. til al følge de mineslrogne Ruter, selvom disse betyder længere Sejlvej.
)1 1J1cslrygnil1gstjenesten hur haft
12 sæl'lige l\llllestl'ygninRl'i-Fal"tojCl'

I den nærmeste Fremtid
deraf 6,

udgaar

man har haft lejet fra

England, men de ert,;lattes af 5
danske, saakaldle "i\fS"-Fal'tøjer,
med lidt mindre Dybgaaende end
de engelske, saaledes at de vil kun-

I

I

ne komme Kysterne noget nærmere, hvol' forskellige Ruter stoder
sammen
~lan skal nu i G:mg med al mim'·
stry~e

en Forbindel!'\esrute mellem
den sydligste Del af Storebælt. Syd
om Langeland OK Æro, til den syd·
Iigste Del af LIllebælt. Videre ~kal
Ruten Assens---Aal'osund
S!ore~
kortere. Den mineslrognc Rule til
Ballen pan Samsø- skal forlænge~
op langs hele Østkysten af Samsø.
med Til~lutninsr til Ruterne Nord
for Samso. Disse l\lilleslrygninger
foretages især af Hensyn til Sm:l.1skibsfarten.
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n- fra Vesterv!, Ret.
aVed Rellen I Vestervig blev en
aa
ed
el
er
al·

Olardt'jer Ira Jegindø, der havde
solgt for 12,000 Kr. PIskenel iii
en af Tyskernes Mellemmænd, i
Oaar Idømt eD Bøde af 2000 Kr.
Anklagemyndigheden hllvde krævte
5000 Kr.
. To Blektrlkere fra Hurup
Idømtes hver en Bøde af 80 Kr.
al for Overtrædelse dl færdselsloven.
~e,
.
Bn Oroaaerer Madsen Ira
up Oden le stod IIltalt for at have
sol at 10,0000 Briketter til Organlsalion TOdt, men Retten landt det
Ikke godtgjort, at Handelen virke.
lig havde fundet Sled, og Or08
~r- .ereren blev derfor frifundet.

45
ig'or

fs.

:Is.
til
~d

Brevduerne.

-Fr
Loke

~~~c
Pr

P. I

Kr. I
sum

1"1

~:~:
8U~1

~::I
ri ni

PI
VI har modllgel delle Jen
Indlæg:
Lø"
JeR bar læst I Avisen, at der Kro'
bliver skudt Duer paa Raamus
PI
Smldts 0R Jens Klrks Jorder. Hvis !orJ
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M inde-Gudstjeneste
I Thisted Kirke Fredag d. 8. April KI,
!\\lndetale ved Pastor NYEGAARD.
SolosallR ved PETER JENSEN.
Pællel8sng •• Salmebog benyttes.

1__~A~d~g~.~n~g~'O~'~.~I1~e~.__________~(1~2~14~)__________~B~.~.~ty~"~I~.~.~n:.__

I

i

Thisted Tennisklub.

I
Hotel RRoyol:

lorsdag den 15. April KI. 20 afholde.

hver Tin-

Pormanden har

Generalforsamling paB
' j da~t Onsdag og Lørdag Ira KL 19-20
Fn. Sædvanlig D8~8 o rden samt Tilf0jelse I TlnRstrupvej 20 A II Sal
til Lovene.
Bestyrelaen_
Indmeldelse kan øh hOl Beatyrelaeo.
Anmelde1Me om Spilletid bedes inden og Opkræveren. Mekaniker S. ChrleteaGeneralforaamllngen opgivet til 18en~ sen, Tingetrupvej 20 A II Sal, Skole·
IHæmmer Agcrholm. Tlf. :257.
(1224) betjent Hyldahl. østre Skole, AD,'?er
0, Andersen, TIngstrupvej 6 B li S.~
D.
A.
F.
BedI-!_ I.II. ___ " I/_II.A."~_ Pisker Hol.Q:er Lanen, O••væ.bvej 11.
1'-'""'-

•

,,1_ _

_ _ _ _II" ..·.......----. ... U. ... .....,

.,

'Ol '

.......... nlll!l '!:

Jrillbe.øg fur. Pri.myndiehederne mener .1 Skive
kunne tætte KIUeprilen ned med Morg
~ d meict
16 ør. pr. Ke.
Løb
~tyder

er-

lidi. Det Flaeølørea d. 9. April.
:d,te GeStat.mini'leriet meddeler: f're-

siede
. .

lig I.

d Turist· dSaJ d. 9. April lI'eu der paa I AtI
•
• gerne I halv Slang indtil KJ. 12 Oll der· RI. •
ed i fjor efter paa hel Stang iii Solnedgane· forø.tr
KI, :
Byen banser

Soclallilaalroplsk Dyueri
Ile m Ho·
I Nykøbløf.
Slagtere,
n forudter hertil
til dem.

ed, hen.

~1. ~

evenak
Det lIocialtilanlropilie BYIICKl.
lel.kab i Nykøbing har holdt Oe- Iyøt N
oeralfouamling.
KI,
Pormanden, Direktør 0, Skær- vil ha"
bech, opJY..te. t Selskabet An-.

t" agcn ra Jcgindø.

0111 ;

\ "d

H

1

(,a~lI t','

\

",t <'l \ 1"

b .'\

.'11

fIa l"gl'1<I(\. '\<'1' Il,p)!.!.·,l,'
ill \(,lIag,' ('n Bod<' 11a1 :iO()!) l l'
dt'l! lIdI. omtalh' Silg \<',h, Rillg IIf
Fiskl'l1rl lHlen Tilladl'l~('. i FOI'mit!
dag idømt 2000 1'. i Bøde.

r

Frifundet for at ha 'c solgt Briketter
til Tyskerne.
ed Retten i Vesten'lg var der rels;
Sag mod en Grosserer i Odense, der
val' tiltalt for under Besættelsen at
1 ha e solgt 10,000 Stk, Briketter til
Organisatioll{~n Todt
i Sydthy
Han
blev frifundet. da Retten ikke ansaa
det fol' be\'ist. at Tiltalte imod sin Benægtelse havd~ leveret Briketterne.

I

T:h.isted, 8. Apr.iJl 1948.
lag '

ti

i tflol'ge .

St<lJl/iUlI Jl~Lf'I'iøl illHclClI!PI, Hl (f I
l'E~dag GPtl ~, AjJl'j I J"!agp,'i Jl(!,,,
\
KJ, 12 og dpl'f'fLp~' P<W
el Sta, g Jl Solucd galJg

I
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Minde,Gudstjeneste
i Thistc(l Kirke Fredag llen 9. April KI. 20,30.

Mindetale ved Past or NYEGAARD.
Solosang ved PETER JENSEN.
FÆLLESSANG Adgang for alle.

Salmebog benyttes.

Bestyrelsen.
---====----~-- -

------ -

•

Lej io eder
l

•

•

J FaartofUejren er en Stab af
Haanchæl'kere fuldt beslU'eftigct
med at indrette l'ræharal{kcrne til
J.Jcjligheder, og Maalet Cl' at fan
Barakkerne færdige inden 1. Maj.
'fil den Tid hal' Kommunen paataget Rig al skaffe Plads til syv
Familier, del' bliver boligløse ved

l·

[.

re

Over-

gang til den gam le Ejer, oplyser
Dil'. l\( i k k e l B e n overfor Thisted
Amtsavis, men alt jalt bliver der
indrettet 19 Lej ligheder i Lejrens
Træbarakker. Lejl ighederne blival'
lyse, tætte og tørre, og uden Tvivl
bedre end mange af de Lej ligheder,
der a ll erede bebos hel' i Byen. Ocr
er l1uturligvi~ Gas og Vand til hver

•

er ID

Kun en Brøkdel af Ansøgerne kommen

Skødeklausulejendommenes
•

•

LA!Jlhrhed.

I
j

Betragtning

oS! man hul' huet .. tor

Vægt pau at HI<nbt' gode Kokkl'!!

forhold.
Pau Borgmesterkontoret ligjter
del' en alenlansr Liste o\'er Familie,.. der anmoder Kommunen om
at være dem behjælpelige med at
skaffe LCjli!(hed, OJl enkelte vil altsaa j nær Fremtid faa en :\lulighed
for at faa deres Ønske opfyldt,
men givet er det, at der er meget
langt igen, for der kommer' en vi::-kelIg Bedring i Boligsituationen.
Først uanr Andelsboligerne til Efteraaret kan tages j Brug vil del'
komme en mærkb,ar Forbedring,
-on.

Stor Tilgang til Hjemmeværnsfol'eningerne
Gennem de sIdste Par Aa!' knn

man vel Ikke sige,

nt HJemmeværn~fol'eningel' har været popuhUl'e i Sydthy. Paa Thyholm mantte mnn indstille Arbejdet. Og tilbage var hel'eHer kun Hjemmevrel'llsforeningerne i Hurup og Ydby, del' ikke havde re\. mange l\Ietllemmer. Nu . . ylle~ Stemningen
overfor Hjemmevæmsfol'enlllgerne
"imidlertid at være vendt. l Ydby
har ma)l. efter hv'ld Landmand
Hennlllng
Chl'lsten:;;en
oplyser
overfor Thisted Amtsavis i Løbet
af kort Tid uden Agitation Hf nogen Art faaet 10 nye Medlemnier
og fol' Hul'ups Vedkommende hul'
mnn modtaget et li~nende Antal
Henvelldelser, og Jlel'c vil antagelig komme til

9. April

•

r Hansen,
r balanct·
vi,lc en
50 Kr.

el Hlund·
lou8r.!1 al
-d. MdSllj·

Forskellige Højtideligheder rundt i Landet

d ryr, "il
en .

r h u s. ARndlaen for den
IYlke Beaællelsc var her melt
præget RI det militære Beredskab,
idet ikke blol Garnisonen trlk
gennem Byen, men tillige ankom
fri Vibora 9. BRII., der skal overfores til Bornholm lil AllosOinll al
del dervæ!ende Vagtmandskab.
Pas de de Ire Kaserner i Aarhus
'andi Mtndeparader Sled. Mandskaberne var op,nllet I Kuernegasrdene, og d. militære Chefer
mifldede5 i korte Taler de akæbneavangre Begivenheder lor olle
Aar siden. l Allen er der Mindegudstjenl!ste i SCl, Paulsidrken.
0\

ds.lej les

laller ol

sirIs

I

•
iii

I

Mladef.atl1l1heder I Boy
H A o b e o r a a. 100 Aars Dagen
lor Slaget ved Bov mindedes I
Dag ved en Række PestlIgheder,
Bfter al Reglmentsmuslken I Mor.
ges ver maroheret geonem Bov,
blev der ved Mindestenen for Slagel
oedla~1 Kranse og holdt Taler,
hvori MIndel om den danske Hærs

Seir d. 9. April 1848 blev Irem.
draget. Kl. IO prædikede Pelt-

præsten, Paslor Lund, ved en
jser med
digel, at
Mlndegudsljeneste i Bov Kirke,
og derefter nedlagde. Kransen paa
!ne, og at
ligger
en Soldatererav paa Kirkegurden.
Overall i S.nderlylland er der I
Jre Steder
Kupeerne.
Formiddag nedlaKt Kranse pas
IIso der
danske Soldatergrave.
kaller 0R
lasr folk
Dar op • •U •• MIndeplader
MIldpapir
Mlndeud.lIl11nll
pa. K ••• rner
ene, og
paa Københavns Tøjhu.
l Dag afsløredes paa tiere K,Næret ude
K ø b e n h e v n. I Anledning øf serner Landel over Mindepl,der
derne har
ne mang- 100 Aars Datzen lor Trcaaro: krigen l for de under Besættelsen dræbte
VandrIas- i 1848-50 aabnedes i formidda~s Befalingsmænd og Værnepligtige
I .1 Vand· i Tøjmusæet en Mindeudstilling. fra de pUl1:ældende Reafmenter.
taSia Nød· H.jtid eliil heden overværedea bl. I. Dlue Mlndtpladj!:r er oput paa
on"undet. øl Kongen l Dronningen øg Uden- POdlolkets SeraeDI- o~ Overseru, vi ahl rigømin ilteren Bamt Repræsenlan- genlskole I Sønderborg. bOI Luft·
oplyse, at ter lor de civile 0l militære Myn- værnsreKlmentet paa 0.lerbrog.·
ud Sæbe- di~heder. Der blev bl. a. taU al del Kaserøe i Københavo, pli 6.
kogenainde Musæum.direllør KaptaJo Poul.er. Regiment. Kilerne I Odense, Pli
er de lik· og den kommanderende General I. Podfolkaploner-Batall1onl Ka·
foreløbie Ebbe a"rlz, hvorefter Kongen serne l Tender OK pli 2. Podlolk,ploner~Bataillonl Klllrne I
den lille aabnede Udstillingen.
Lefren ved S.borg.
acr event
IH .ikkert

per

r

ikke

l"

., 1.I,ende i Skive Social-Demoeen, I'eer inl :
runden er,
Paa Orund al det ineUeklive
Ikulde hu- AnRrebupil mod A,tborr PnJ-,
."iu":.i_'n_ o_m_..".:;h:,;;r-.;S:::p:;i1;;le:.:":.:d:.:v"' :.lIIl!';::.'..:;bYI.I,t e" o m P!••'".D~._r_._k_._I_bet.la. ..ed Smer

-

•

fra Ruhr
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Thisted, 9. April 1948.

9. April i Thisted.
]3,HI.(/[I VNI ol'l'l'l)l!igl' og "I'iVilll'
B ygllillg('I' i 'l'IIi's·lurl V'<ljf'c!(I 1,'lilg'p]H' i

I

}I'(JI'Jn iddag IHHI. halv Hlang' i 1\ nll'J!
Iling ar 9, Apl'il. Da Kil'!c-Plll'pl r,Jidl
i Slag KJ. 12 ::;land:-w<!0 hHUrll' dl'll
kØI'OIlc!l' Og' gaaPIHlc Trafik i lu NI i,
Jlll llC'I' lil A.Gl'e rol' do ,M~J'nd, soiYl pau.
d WllJH' Uog' rol' 1) Arit' og rol' I()O AilI'
::>idl'Jlfial.to LivPl lil i KaJPJ1I'll rOI '
J)aJlmark, Ogsua i rlYJlWl SkolN lllill dl'dc's mHn /)agC' Il , 1'~rt{'J' di' lo Milllll Lers I)lilltl~d gled J,'la,gPLH' lil Tops,
'- j\ 1'[(111 Ila" FOl'IlVal'shl'ød I'('ll!' S OIIl
h pkoLld l arl'::tIIg'll!'('l ('Il M i Jlr!l'glld sljl'
llesll' i 'l'llislp(/ Ki,'kp, U('I' ('I' l\dl~HlIg
fut , n l l(l, og Ulltlsl,jol)('filul1 lH'gYJldl'"

KJ. 80,:30,

Stor Tilslutning til
Hjemmeværnet.
/ II Samm.I 1!I~11/"'1I!1 m
JTæm'p07f1:lj?YI7I il/IP 11 ~

l'il (f, r Ill.:

d

Tf
SfJm de fleste Hjcmmeværn"forrnin_
;!. r Landet 0'((>1' har og:>aa Hjcmll1~
';El nsfe!' ningen l Thl.!>ted haft stor
Jlganl! af nye Medlemmer i drn "It:ltt> Tld Sidell Jul har (IP Imod ,
htln Bundredt> nv·Jdt sig ind i For.
pmnt!fn, og kun for ganske enkelt p
Vedkommende er dens Handling fo-

Da de tyske Radar Ødelagdes

r<>ta~l?'1 '11.-d Paahudet om Vaahenaflenring fornyhg som Baggrund. Lang~

Af de nedkastede Slalliol-Slrtm1er.
Hit1~r tabte Ikke Krigen veo El

Uf':1 "tors!e Ilel af de nye Medlemmer
11ar meldt S:ig ind med den alvorlige

Alamc.ll1 og Stalingl'ad, men ved det

uclf'nng.!;p liti<;ke SituatIOn for Oje.
::-iordthy Hjemmc\'ærnsforellirur tæl]"1' nu ca .iOO Medlemmer, Oj.!' der er
oprettet Lo nYF A delinger l VangT\-ol'up med Phnt9r Lanen, Tvorup,
;;om Fonn. oJt i HrJlerslev mI'(l f<or~te.
lærer Thorup :>om Form. Iovrigt kan
': r qmte'S oprt:ttet i'!ere r den nær·
;"c:=.:e rrrm :d,
TJll<:ted Hj('mme\'ærnsforcning har
nu ca.
!JO Me<:Ilemmf'r. hvoraf den
terst.,.. Del staar som akti\e' d, y,
er med paa saa godt ::;om alle
D\-elser_
Yi har spurgt Sekretær!'n for :-:nrdthy Hjemme\'ærnsforenln~, Laudrn"p
(' H ••Ii/lq, hvad han mener om en
Fialltmenslutning af Hjemmeværn {Ol"
('ningen og' Terram port~fol'cmn~l'n
U?,'hed med, hvad nltln bar gjort : an·
dre R,'cr
- bet kan kun !tOres wd, at Ter·
rænsportsforenlngens ?fedlemmer melder sig ind i Hjemme..-ærn:o{or('ninJ!C.Il, ,,\'arer Hr Herlin~. ~l.m da J('
to Foreninger!:; FOl'm8,tl stort ,q;t er
det samme,~ skulde der \ ære j..."ol! Haggrund for pn Sammt'n,;lutning. Yi har
db ow.;Cla Sllmarhejde med TcrrænspoTt.::forening'en, idet d€'r af og til nfhotrlE"~ samlrot> fhcls!'r, Dt'rimoo "r
rier II1tet Sl,lmllrbejdt, uddllnllE"!stSmæ-'lgt set, Pet el' ~iwt, at Hjernm(>-\(~rns f(lrl'ning~n
\ Idt' staa (>nrlnu
stærkert, hvis den linden Jo, rt nmg
\ole,' til·duttet dt'n.
/,;

store Luftangreb pas Hamborg on
begyndte 24. Juli 1943. og den' saa1<aldtc Operahon WolfC i Atlanterhavet J August 1943. hævder den tyske Forfatter, Dr. Curt Bley, som har
udsendt en sensationel Bog, der lØfter SlØret for Krigens Hemmehgheder.
Fra Norge til Biscava-Bugten var
Tyskland

skæl mel ai

taarne (ogsaa

l

~tOl e

Radar-

Thy). der afslørede

fjendtlige Flyvere paa 300 km":;. Af-

stand og ledede Natjagerne og Luftartilleriet Gonng vidste, at hele det
kunstfærdlge, elektriske ObservatIonsapparat kunde sættp.s ud af
FunktIOn af en liBe Tmg, som det
var 5tJ:engt forbudt at nævne ved de

tyske GeneralstabsmØdel'. og som gik
under Kodenavnet 'DybbøL,.
Et VII'var af Tc~n og Kurver skar
pludselig gennem Radarbilledet. som
opløstes i fuldkommt'n Taage. Hamborgs Kanoner skØd fOl at berolige
Folk, men faktisk V(ll' det Blindsk:... dIlmg, Næste Dag fandt man TusIndel:
af sJnaa S t a n 1 o I - S t r I m l e l' I
HambOl'gs Omegn. Del val' Aal'sagcn
Samtidig skele cn anden Katastrofe. Den 23. August kom Korvetkaptajn Luth hjem fra OperatIOn
Wolfh med ct Tab l Atlanterhavet
paa 19 af :J5 U-Handl' cHer et Angreb paa en l>ngl. lsk Konvoj,
.
I Febl'Ual' 1043 havde TvskerOl' l
en nedskudt engC'lsk MaskIIle fundet
nogle ØdelaGlc Apparnter, Bom \ ,-d
Rp.konstrukhon ViSt!· l,ag at <lrbt'}dl'
paa en Bp!f.{l'llI.'Ogdl' af 9 ('m, DenOl'
Opdagel"'" \"u II \"Iden ka!;l'!lgl
Jordskælv! Dl't l'C'konstrueredc Ap
parat bl ... \! pl'øvet p,m I't Fllktaal'n l
B(!!'hn, og Gørm ti AdJudant('r bl gn"dp r pn Olllkn.dt! CIf 30 km :-;.l,l
lmlll ved Naltditl i1c:d I Gader o~
BagglHlI'd~ o~ kund. skelne alt. ~v.HI
dPI' rUI'('gik I den nlllrkC':-;tc K"{I~
Df' vidst •• hvo. (III' ~,i~dllg t ,lUl "'--'nø:'
land v Ir laLt. og at dl • nl'll<ike l< IyV('!'I' fim
undp!"

Il!

N.,ttl'll . il l
lUl 0111

nu

Vlu"kJult flll flt 111,

Iy~kl

ti"
11

Il);;

BYt r
II\td

SKB,

Strid om "~iskered ... kalJer forligt
ved Landsretten,
Ved Yestr€, L. nd:-r-t, behandk<ics
Gaar en Sag,
om F1S erne M nw
NT i k k c: l s l' n og J('ns <. 'hl' C h
:;'\l;'l1st'n. L)n~~. ha\dt' anlagt
lhv. Fiskl'r J. P. r..; I I;' I
n. L~
d('f
kræv('d ~ dømt tIl at ud \ .
forskdligt Tilbt.~hM hl F <;;
~d
b r Sa~"<ll{l'l'nl" købt

f

lf ('11

T

i si

dt'n Nirlscn$ RI.ld t'R R 'k b r
13800 Kr nH'n Inl ntc:, al li k('1l
T,ib('hrrr ,',kuldt, føl
mt cl \ ed R( t
t'n i \'(SIt'1'\11{ Ilk S\~:<lge.lw ~kd
hold. m('o Nn Ist'n arp Il
\,' t I

L.tndsr('lkn, 11\01 han I ( ••11. mlo.ilt.

---

--_._~----_.~

..

_--.

---_ ...

-

befries for Tyskernes
•
,
Det vil afhænge af Materialesituationen, om Bl'oen straks kan faa
s Ølvskinnende AluminilJlns farve,

,,

l,
R

h
h

I. -'

Skal Oddesund broen alumiiliumsmales ligesom Lillebæltsbroen'!
- Del' har været forskellige Forhandlinger herom, men nogen en delig t
Bestemmelse el' ikke taget. Hvordan
Broens Farve bliver, vil kom me t.il at
J
afhænge noget af, hvilke Matel'inler,
vi kan faa, men det er i hvert F'ald
givet, at den nuværende KamoufJagemaling, der stammer fra Besættelsestiden, skal bort, Om det bliver i Sommer, vi kan gan i Gang med at male
Brobuerne, tø" jeg ikke sige noget. om,
Det Cl' jo et. stort Arbejde at holde en
saudan Bl'o vedlige med Maling, og vi
hal' 1wel' Sommer nogle Folk gaaende
fol' at foretage de fOl'nØdne Repl1"u- !
Hurup, bekl'æfter overfClJ' THIS'!'ED
tione1'.
OgStl8 Vi ldsundbl'oen skal male!';, op- ,
AMTS TIDENDE, at Broen trænger
lyser AmtsvejinspektØr B i l' l' i n ghaard! til Maling. Det el' særJig
Broens Und~l'deJ, der er medtaget, sj- S ø l' e Il s c n. Det Cl' dog ikke Mcnin·
ger Ovcl'banemc!:ilcl'en, og i LØbet af : gen, at Broen ~kal have en Omgal1~~
ove", det. hele, kun de udsatte Sh>del' !
Somn-wl'cn ga:lJ' vi j Gang med at
skal males, og det drejer ~ig navnlig
male IJndcl'JiidE'11 af Broen paa den
om Undcl'l'Iidcn af Broen. Vild:lllnd- i
SIde. som liggc'r j Thisted Amt, broen t-\lnp Rom bt>kendt fri fol' at oliVe
Bf~lg(!liprøjtC't fra Fjorden og det barkamouflel't't. i TYlikel'tiden,
Hke Klunu j det hele tal~et. tær,e r
'rhiated Amt VIU' nok med til ut byghaj;;J/'dt poa Broen, og det ('I' nØdvenge A~g(,l'aUlldhl'Oel1, men H('JH1"l\tio1l['1I
digt, al d{'r /Hl blive,' gjoJ't l10gd ved
HOJ·L(>n,'" undel' HjølTillg og Anlhol'g
UndNSid('n. JJCt el' den Del Lir BroC!I1,
~om F{)Jk aldrig SCl', )nen d{~t CJ' her,
Amt.c".
d('n tHl'nger mest til MiJling,
Fol' Tiden bliver Lillebæltsbl'oen
malct og gcnvinder sin opl,jndelige
SØlvskinnende Farvepragt, idet Stats~
b,,:nerne har faaet saa megen Alu~
mJnlUmsfal've, at det kan slaa til til
Lillebæltsbroen. Efter hvad vi erfarer, forhandles der ogsaa om Maling af Oddesundbroen, der ]jge~om
Lillebæltsbroen skal have de oprindelige sØl vskinnende Aluminiumsfarver
paa Brobueme, Det vil dog afhænge
af Matel'ialesituationen, hvornaar der
kan skaffes den fornØdnr- Mængde
Maling, for der skal bruges ad6killige
Tons, naal' Qddesundbroen skal have
en grundig Omgang.
Overbanemester S T, H u n s e n,

j

I

I

I
I

•

To H old Litauere fra
Thisted til Frankrig
Dral!:"bækleiren venter 2~O nye fra Lej."e i Esbjerg og Aalborg.

Den j:j. April rcjt-ler et Hold l.Jitauere fra den aJlierede }'Iygtningelejr j Dragshæk via Kolding til
Frankrig.
"
I første Om$(ang afrej:-;cr 4;'), o~
jg
."enere ydel'lig-cl'c en Sne~ Stykker.
Det er Meningen, at de skal ht··
:=:
skæfth~es ved LandbJ'uget,
'
Lejren har for Øjeblikket ca. 150
1- Flygtninge repræsenterende sek~
N:ltionaJiteter,
nemlig Polakker,

"

Ungarer, Rumænere, Estere, L t
terc Ol! Litauen~, men man venter,
al 50 ikke arbejd,dyglige fra Aal
borg-Lejren i na r FermtId ov 1flyttes til Thisted. F.ndehg er det

I ogsaa

paa Tale, at hele E bjer Le.il'pn Rkal nedlægge!'\, og atDl'ag
hæk-Lejren skal have alle Indbyg
gerne fra Esbjerg
200 ialt. I
Dl'agshæk-Lejren er {lPr ialt Plad
til 700 Indbyggere.
-on.
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'!'tl!æg:spH)\"C. sorn giver sproglige Slllc\enter RCluehedCI "nm malcmntiske StlLdcnlcr,
('Hel- 31 en tJ! ~ludcnt('rel{s:tmen "<varende Eksamen ,;3111t e,"('n
IUl>11 ~'n Tilla' '''provE'
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hvorfra Ann'cldeb'('shlnlll{(!ller 0A
I':las ved ~krirtlig HC'n\'cn(lt>lsc.

JIlIll tl\

S~JO[flcersskolen.
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en mmflre H'lllll! Af HI
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er I Ugen 8.-13. April faalsal
Plonerloreningen lor Thisted Oll Om·
Ivde 111 70 pCt. Incl. Cl. 20 pCt. Spædeegn nedlagde paa Mindedagen i Gaar
lor kalve.
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Kirkegaard i Tblaled.

Vi savner Aanden
fra 48.

Oed.led SkyUelore.ia,
holdt i Alle. Generallorsamline.

Porooanden,Sten huggcrm Wen , ien,
Krieeøs Tid salte ikke dybe ankede j ,in Beretning over den

Spor i Danskernes Liv.

rina e Til.lulning iii SlIlon.kydnin·

Ken, RClnlkabe\ Ireml'ides al
Thl81ed Kirke var til Mlndegudil- Sløgterm. A. C, Poulun, Cl de!
~aa ·
Ilenesten I Allea propfyldt al Men~ .Iullede med en BeIJ oldnine: al
~de
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I
neske, fra Altrel ned til 'ndglo- 179 Kr. Pormanden genvalgtes, og
gen, o~ mange opgav helt al til Be.tyrellen valgte. S. Berlel.en,
komme ind. Det bicven smuk og frit. Ander.en og Mar. Jen.en
værdig HøjlldellRhed, og den ind· Til Skyd eudvalgel YBlgle. S. BerKø
led. des med Salmen • Vor Oud lellen, Pr. Andenen, Allr. Haarhøj, Datle~
han er 82181 fast en Borg-.
A, C. Poul.en og Smed Skriver. Sørenl
Puler S. N y • il 8 III r d præc:ll. Det vedtoges at alholde Skydning dag 1
keae over de Ora, der lød til hver Søndag formiddag i Sommer- bl ev
MOllea, da han I Ørken~n stod halvaaret.
elter I
ved den brændende Ternebuak: --------------------------------.OraK dine Sko II, Ihl Sledet, du
,tur pu, er helligt-. Suledes
illod del danske Peik nu I dob
bell Forstand paa hellJg Grund ,
'=
nur del befandt Ile Inden for
Klikens gamle Mure I Dvæler! ved
-- S. vorø Vind
biitorlake Minder om Senner, der
I Kampen ' Ior Polk 0R Land 88\11"
JULIUS
deres dyreste BJe, Livet Ind. Dl:

Glasmagasinet

to Bellvenheder, man her Uf
ngo samlelom for al mindel, Treaara- (13OllJ
.. ., '.A._. ,_' .. _ .
. a. ..
...
ngl krigens løniie Pægtnlng I 1848 .
-.,. ......-y . :;'''''!I!''t'' " ,'~ '1
.~- ,.
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, ~

SOCIAL· OftMOKRAT8N

1940,
",Ir vlrJ' 'or.keIIlICr , men h.... d~
IHllI't.... el meRci II"elle, . 'I lden lor
100 Air alden var prlt'''fOl al
Aanden rra 48-, PæIlU''''bel
•mellcm
ajle Oanlke VM &tia IIlf1trkl
snm Inllen Sinde, "lit I Nødens
Slund Vllr en hver rede !II a' yde
~iI bedste I den fælles Kamp. 1940
0R

D

d~n

ty.ke

BeueHtl.l'

I

Hjemlivet I
Kaar.
Unrdomme
boldes kUD
,.r tIolet I

Ved Oeoerall
thy HUlh oløni~
lalle Pru Pora~
ding, om Hle
Bondesamfund
var Hjemmel

Begivenhederne havde e l mørkt
der næppe ble· Præg ør fremmed AaR, Under·
Havnen . Itykktolae og Vol d, men O.UI I
der endnu lir· Be.ætteltena Aar knyttedes alle
evtlnlueJt endnu Oanlke summen I Kampen lor
hindre KalIlIIro· Prlheden, Huledes al den merke pladl, hvor d
Tid pIS lin Vis blev en rig Tid.
mlldl~ med,
Røres. Del Der var Grund ItI al minde om, sa
Plada lor de g
l",'. der har An· .1 der Ira olllerel SIde nf lovel, gamle pli Ald
aerge· .1 Olrene 'ra 1940 Ikke sk ulde unge er atadlg
for 30 Aar blive glem!. VI h.vde alle en Til· POJOøJeller. H
Klemme hurlJel • • , Tid en alene
i
OaoR i bIJlellehed til
Til Besælleløealldena MInder var
Hjemllvel b
Havn en lor·
ORS" knyttel MIndel om 5 Maj
færdig aR Iii 1945. da Prlheden. Time slog og durlIge Porh
Ilahederne olle
vilde have an- Krigen s'andaede lIee uden for ude paa Arbe
al del Beløb, Danmarks Dør. Qud Vir meget De alore Byer t
vil til del sid· barmhjerllg moa Danmark, men S88 sundere pd
at Ira , al Rigs· havde delle buret Prugt I PoJ· Pu L.aodet

l'

kets L.lv?
Verden var knap bleven færd la:
med den 510re Krig, før nye
Iruende Skyer Irak · op, og del
danske Polk havde rel hurllgt
glemt Pelle.llelbel oJ" Bnlgbedeo.
Pibifier har i Der var Trang for noget af A.nden
Medde. fra 48, som knyttede Polkel lam·
meD, Sil den enkelte vilde Ijene
aladig Iror paa, Helheden og ofre noget for andre.
Partierne Vi mllUe aøre oa kl.ri, al Hjæl ·
Sagen lore· pen skulde komme oven fra, og
kan man have at der end er en Qud lor oven,
om Slillineen. der raader for DanmarIes Sag.
BUN Præstens Søn rel.te MenIg.
heden sig for ved el MInuts SIII·
bed al mindes dem, der ofrede
:01. har indbudt Livet for D.nmark, Købmand Peler
i HUJ· J e n I e n Slog Solo .Kongernes
b," Konre-, og fra Allrel IYlte Pulor
og strække .ill N y e g a l r d VelslJeoel.eo over
Timer. Der MenIgheden. Nølagtlg en Time
sig 26 Elever, efter A.bulogen sluttede den .Iem·
Oll man huber, nlng.fulde Mlndegudl'jeneste med
hel Del liere. Salmen • Mægtigste Krilte-,
ha,
knusende Slag
.n., lom det
det Hnvnebye'
alore Inlrres.er

. AI
er d er I lel
22,'& Itjl51el
en V.rdi ,I
mærket med
!enlnumer 912.

endnu Arbejdl~
og Kone, me ~
Alderdomsbiee
pu Spring b~
der lavnes ung
for vII eo un,
Cbauffer eller:
vII

væl e

ved U
ringen ligaer
~edeo paa Lil
Ikke er tillo~

Kallekamrene
Kapilet, og i
der geres oOt
matt vil holdf

det. Del kOlt
I, Ek •. bedr

er endou dy
bejdsknften.
Por den u ~
ingen premll
bun Ikke bl
Grund iii lor
over al gøre
Interesserede
Ansvar oa
Kartoflelprie.eroe , •• r ned.
selvom de
bare at bru
Som en Pølge .1, at Kartofler Arbejde.
i den seneste Tid har kunnet
Taleren si
købes ha l Prod ucenterne til Pri · sin Tro pu
aer, der er lavere end de læl . god nok.
de nde M.kslmalprller, hlr Prla.. V8!re lorkel
skulde tllke
konlrolraadet I nl.
offenlllgelo,'
I!o
da unge, m
en Sestemmeiie om, ,t Prisen blVe et .ab
ak,1 nedl8!ltel m.vtrende, .... unge, !la de
lede. al PrI,f.ldel lIommer Par. Livel9 vigil
bru ;:;
""n;.::'"",
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"d.'::..______l.'l!..!A~fl.n I

Thi ted, IO. April 1946,
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,:.la

og l!1-tO ---, havdl'
lu·n' n~, at mange

.,wa up, !JI r IfHIlr.tIp<If's mPd
J.,'1l n dc' KUIll""alml': "or Gud

r !:J,a fa t f Il Borj{ . -, o('n SulKr 1 "f'IlS vndp Au! ffkabtf' nyt Li\',
r)rh \'/lfjlfl.ar,J talte ufi fra Or-

~lu.l!'; J)rJ,K dine Sko af, th1
Sll'O du "tuar pan, f·r hf-!lig
I

i'i"c;p Ord gu,-hh'r i

hog~!a\'e

r~.Jnd dl·

Stc"d, hvor vi er samI AIII'n, bag flt, gam le Kirkpmure.
el Sl~"'-lf'rnl' kommM. ,ned {(TeS
t l J,alliWIl, hrr er dl' modt ps j

ofr "'(Y.l, hrr har Gud talt sit
il Jf"!Tl, og hH hul' Klokkerne till ngtt aVL'T dl'res Suw jo, det
hdhg Jord, vi ?~a3r paa, men der
ou§ a ud.
Klrkcrnps Mure Ste-

"rOr

lort Lanll. hvor \'1 mas sige, at
r'r "i puu hf'llig Grund. Det ,g-ælie St('d< r ~- før df'nne Krig
i

\'ort omstridte Grænseland,

nu ogc:au munge undrp Stedpr
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Land -~ hvor de Mennesker hvi• der ~(\\' det dyrt Htp, de l~jedC', dergN Liv for df'rt'ti Folk, nem min,'i i AftC'I1, Og \'i hU!'iker den"
i
i I !l1Q, !'om vi, der oplevede
aldr:g vil glC'll1me, da vort Land
h'sut Ul{ flt· lange og tunge Aal'
dt'rl"S TIeln'ndelse, men vi mindes
1'11 andf n A pri Idag for 100 Aar
Kampe') v('ri Bo\", der blev Indtil Krig('n 18,18-50. Er der
i rid ydre Jnf'r,I'O Forskd pau rip
IJaJ;t(l i f)unmarks Historie, blev
ar dem dOJ( dyhC'sl ~et rlet
"i takl' om Aandpn fra 48
~ærligt loftt>-nde, som den
tipl' ska.bt<, Samling i det danom nOg'i't, rier vur større end
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Lituuerne i En gland,
Fol' nogon Tid siden rejste flere LI~lUere til England fOl' det at fna Al'bejde et Sted, hvol' de val' i Sikkerhed
for Russel7le, og hvor de l.-ullde flla
Lo" at bosætte f.:ig og skabe en virkelig Fl'emtid. I Dl'agsbæklejren har mim
fornylig f-anet Brev fra dem, og de udtJ'ykket næsten alle deres store Glæde
ove)' Forholdene i England. De Cl' hovedsagelig beskæftlget ved Landbruget, del' givel' dem gode Indtjclling!;muligheder.
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Endnu er der ikke truffet
Inspektionsbesøg i Dag
Bestemmelse om 38 Centimeters-Kanonerne

•

Viceadmiral Vedelog Forsvarsminister Rasmus Hansen har
•
•
i disse Dage været en Rundrejse
til Danmarks Befæstningsværker.
•
Og i Dag kommer de fra Fortet i
Frederikshavn
til
Hanstholm.
Det
l
er Meningen, at hele Omraadet
•
skal forevises Forsvarsministe•
ren, del' ønsker at sætte sig grun, digt ind i Forholdene.

•

•

Fortets Mandskab har i de sidste Aar været beskæftiget med De-

montering af Kanonstillingerne, og
Flackbatterierne el' fol'længst blevet fjernet. Endnu ligger der store
Mængder Ammunition, men Søartilleriet har ikke taget endelig Bestemmelse om, hvor Sprængstoffet
skal flyttes hen.
Der er heller ikke taget nogen
endelig Bestemmelse om, hvilken
Skæbne de fire 38 Centimeters Kanoner faar, men man kan antagelig snart vent.e en Afgorelse, da der
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forestaar visse personell e I ~d
skrænknillger. BL a. vi l Maskmmester Møll er an tasreJiIl forlade
Fortet i J uli Maaned.

Forsvarsministeren
udtaler sig
Lida o,'er Middag korn Forsvarsminister Rasmus H a Il ti e n til Thisted for at spise paa Hotel .. Royal",
inden Bilturen gik videre til Hanstholm. OjZ Thisted Amtsavis havde
LejlilZhed til at veksle nogle Ord
med FOl's,'arsministereu. deJ' bl. a.
oplyste. at han efter Inspektionen
af HaDsted Fort i Morgen rejste videre til Lejren ved Nymindegab .
.. Er det Meningen. at de store
Kanoner; Hansted skal fjernes 1"
.. Det kan jeg ikke sige noget som
lIe1st om endnu. Det er blot !lIen ingen, at jeg .skal orienteres om Fol'holdene. Og hvad der skal ske med
Kanonerne, kommer F01'svarskommissionen til at taJ.!e Stilling til."
,.Hvad mener De om "Information"s Oplysning om. <lt Paaskeberedskabet skyldes en Ad\'al'sel fra
Amerika om, at Russerne vilde be:>ætte Nyborg og Korsør?"
:,Jeg udtaler mig af Princip aldrIg om Artikler, jeg ikke hal'

læst"

-

Forsvarsministerens Adjudant el'
~rJOg~kaptajn D a m ID, og Orlogsk.aptaJnen benyttede Lejligheden
hl at s.por~e om, hvormange del'
nu 1~<1 1 Lejren ved Valldfly,'eplad_
sen. I Dl'ug::;bæk. OrJogskaphljnen
hal l flere AHr vil'ket ved H '
Fln'et
ælens
,
roppel', men han onskede ikke nærmere al begrunde sit SPOl'g'smunl.
.
hol,
Viceadmiral Ved e J h . . .
ret
I
~H JO neste(
mec P,I:I Inspektionen hidtil
men han "endt ' F '
' Mej
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~rede~i~Sh~~~~l~~t~:b~!~~
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Luflvernlllreølrøe kommer

I,eø.
Eller Kri,leni Slutning i J 945
blev Byern .. Luflværnllirener pli·
lel ned oll .. ndl til K"benha~n,
oll in"en har IOvnea dem. ImJ~
lerlid har Sirenerne kun være! III
ju.rerin", o, del meddele. nu, II
do vil blive lindt lilballe lil de
IonkelliIIe Byer Ilmmen med el
Pulail/ fr. SIaleni civile Luftværn
om al opbevare dem amhYlIgelll/1.
Del er duvæ"e Io ihe heft ude '
lukket, II der en Dag lllen Ibi
hyl ...
I Thilied har Myndi,h,derne
endnu ikke modlagel Sirenerne
Iilbal/e, men de kommer jo nelk.

Aften,
Kl. IO: Oe.era!lorllmflnll i Arbej.
dern .. Radioklub, Orand Holel.
Kl. 2O,J~: Pa.tor Torm taler paa
K.P.U.M. om Jodeøpørg.mlllel.
KI. 20: Royaltealr_J: ,Værre end
Pa.den' og ,Sorie Jack. Oen"lnl/er',
amerik.nake Pllm.
Ki. 20: Pllæl.. tr.t: .JI, var S~I.n· .
~

Oodsllebsluld fOrDøjelse I
VI har mOdta"lt dette

In~I",~ I

Hunde Oll Katie i HIver laelte
l1!an om i Blidelle for ~n Ti I
arden, men Vedkommende kunde

I

T o riP pr. Thlatd.
C h r.

J. n I

e n.

Roy.lleatret IlylIer I. NOYbr.
Biogr.lejer Pari, Thialed har
0pl/iVel at I.re lin LeJe ••• ' Irem
for Høj .. teret Oll hlr Iruffet Alt.le
med Holelejer LIIrud om, Il Royal.
tellrel J. Novbr. flytter ud If Lo.
kalerne i Holel .Royal". Hr. POrt
prØver nu .t ,kalle Indre Lotaler
til Biografen og har TIlbud paa el
Par, hvortil Biogralen kan lade
aii flytte, hvis Malerialebevilling
ian lu,.

Ejeødø.shandel.
Jena Nørg .. rd, Ø,.kov, Hum.
lum, har lolgl ti" Oaard til Ak.el
Ø.lerl/llrd Pedersen, Thyholm,
for 55,000 Kr.

S. Maj er ikke HeHi,da" i Alf.
. 5 M'J.Da/l~n bliver ArbeJdldag
r A.r. I'."t til nætle All vil Plyt.
"!Ol/en al SI. Bededag til denne
0811 finde Sled.

• Ølaod· 801,1.
Polketln~lm.na V. PIbi,er

har

aflteatt ,ØlanO" I Harrlni til lin
Søn, Steen Plbll/er, der I de Ild.
Ite 8 Aar har hafl OurOen i Por.
paatnlng.
V. PIbi,er køble I 1909 Øland
af C M. Nybye.

,u ved·
tun faB
!fdende.
r•• 1 lor·
.1. O.r
SIBa Irl
,Iald BI

tnerne være IrI lor t\oullngem 111 revel
Lokalaldelingen.
Oll k,
kener
forsvarllmiDistereos HBosted· lem (

besllg.
Forovaramini.ler Rumus lian·
•• n. Be.øl i Han.ted i Lørdll'
nslelt.
havde lill'ormaal al orieoler. Mini.leren om Forholdene. Hin kom
ild
Ira I'rederik.blvn oll er ude lor
Bt se p•• en R.kke II Ty.korn ..
ild holdl eIlerlidi. Minder. Endnu er ingen
mlioa· ... Iiør.'" Irull.t om de store
Hanltedklooners Skæb.e.
~retninr,
50 Med·
en A,i· LullværOllireOlrøe kommer
I LandileD.
,alænkl.
Eller Krilleni Slutninli i 1945
luværre blev Byernel Lullvæmnirener pil·
,.Iorhol·
Pormlo, let ned 0ll undr til Kabenhlvn,
leo, der og inllen har .. vnes dem. Imid·
en Del lerlid har Sirenerne kun værel iii
JUlrerini,
O( del meddele. nu, II
l$pørlll.
de vil blive lindi iii balle iii de
.1 lenI 10ruel1;R. Byer ummen med el
.1. med P.. 1IØIl Ir. SIaleni civile Lull.ærn
opbevare dem emhYllgel1l1l.
,behold· Om
formue DO! er dltvæ"e Jo ,k. e helt ude
.an I•• t, !u~kel, al der en 0,'1 IlIen akal
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CIvile Luftværn har som
besluttet. at der Ikke skal
Bunkers i denne Omske der endVidere det. at
skal sendes \lIByer. hvor de har været
at de er blevet Justeret I
Idet de hge saa godt kan
i de forskelll~e Byer.
kan faa Plads hl
København

•

paa Besøg
Fort.
inister Rs. H a n s e n, der
af SID Adjudant. OrlogsD a m m. aflagde Lørdag Afdet tidl bebudede Inspek)::aa Hansted Fort. Ministehans Ledsager fik Fortet fOl'eopholdt sig i Hansted et Par
Maskmmest.er Møller Hansted,
til os. at der ikke blev drøftet
Spørgsmaal under Besøg"t,
rent orienterende for Mimste-

0'

vo

'Søofficer

k
T
\

Co. l Juli d A. antages \J.ngc Mænd til Uddannelse til SeofLu::crt:r For Dl kunne komme t Bctnlgtnlng ved Antluælsen
kræves det, at Ansøgeren har dansk Indfødsret. at han Ikke før
J Januar 19-19 er fyldt 21 AnI', og at han har bestaaet enten
( matematisk-naturvidenskabelig
11 Studentcreksnmen
nIel
eller 2) Studentereksamen \'ProJtllllc Llruer) SlImt yderligere
n Adgang6eksnmcn t I "Polyteknisk I..æreamnalt". Uanmark s tekniske Højskole, eller
b den TIllægsprøve, som giver s prOlll1g e Studenter Retu ~beder som matematiSke Studenter,
eller 31 en til Studente rckllnmen svarende EklIamcn samt even-

tuelt en TlIlællsprøve

Ansøgnln l.'cr skal Ind!lCndcs scnest l Juni til SøoUIcru-sskolcn,
hvorfra Anmeldelsesblanketter or: lovligt alle Oplysninger kan
fau ved skriftlig Henvendelse
l hele UddannelscstLden erholdes gratis Undervisning, Kost.. Logi ,
fri Ovennunderlng samt Løn For Undervlsnlnlli:smpterlcl ~tales
e n mindre, IlGrU" Afgift.
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Kirke.

rindae Telefoneo Ol der
vet Ordre til Øvelse.
fik Lov til at blive
dren blev givet
~

førere,

hV18

Op,.ve

alu ere de meniae
O..... rlkd.hd
BeSI'IlD paa Nakken
Gen8rålatabakort over
rIk ~ i !letal_. mød det

samGi... ted, Her var
medl1 Jl6-20 JIeu.,'!ør:
kOlD !til S4Wt; aUe "ar
at der tun

.ar Tale om 8Il

lighed for Flyvebaadsstation i gsb
I Marinen

siL,rer sig, at Bygningerne er i Bebold
bvis Forsvarskommissionen beslutter sig herfor
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Da Forsvarsminister Rasmu ..
Hansen og Orlogskapt.1Jn Damm
i Lerdags var i Thi!itcd. rohede
Orlo~"Ska ptajn(!n en ..""i.:; Inlere!'Se
for Dmgsbæl;:·Lejrens Iklægnin~
for Øjeblikket. og Thi.... tcd Amts<\\"is har nu forhørt For.~i·,'1U"S1t\i
nisteriet om BaJ!grunden for lnleressen. Orlogskaptajn Petersen
bekræHer overfor ~. at der af
Ministeriet er g'h'et Ordre til, at
der skal foretages en Vurderin!!
(lf alle Dragsbæk-Lejrens Bm-akker, men pointerer sambdi!!. al
der ikke er endelit::c Planer.
.- Sagen el' den. siger 01"\(.),."$kaptajnen. al \'i ikke har villet
give Afkald pan Lejren. Vi vil
fOI'!\l vente og se. hvilket Hesu!FOrS\'l\rs.komt1li:4~illnen Jl:ommel' til, og hvis Kommi~~ilinen er
intl'l"('.:;.. ~eret. ~aa \'il man ikkp

lat,

gort' Anlægningen al ." F1~"t'e
hall.rlsslation dyrere ,ed. at der
!\a.'l Fald ~kal f .... retage,:; for meget. Xybyggeri.
..Er d~r Bro$!' fOl en Fl ..'v,lJa.·ubstation he-roJlpc""
"Det er altid ønskeligt 'l ha
FlY\'epbuh:er i for"k ·n.gc En r
,If L:mdet. ~..l'\om ni~wnee:l ;kke

er ret stor._,Er Vandflyvcol.ul .

bæk vclegnet~"
,.Den l'1" ikk ud
del knn jo ordne-
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I (Ialil'n 'ar dt'r i «.ar .. n t:n·Ti·
m('~'Gellernlst",jkc ,.om et' l.ed i dton
hn mm UIl i,.1 i~l..(' Y a 110:" Itit. t iml. Uent'n .
d.' ug Inultl'r.' :-;trejkf'f tru .. r Kommu·
n\f'1l i denne l·KI'.
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Mindestensafsløring
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Kammerater sætter Minde
b.
pil Oo,hlndlermedhJæJpor 'kI
H. P. Weø' H,nacns Or.... B,
k.

Pia Nr. Nebel Klrlcellllrd bl~Y

der I Our paa Boghllndlermedhl.
.rlll e Hans Peler Well Han.ens pc
Byg- 31 Aart Fødsel.daa II lslerel en

i

amuk Mlnde,len, t"I.11I1 Sluekllm- II

,kat menter I Prøelevl_lren. Pal den SI
11 .Ire ,lore, sm ukke Nalurølen ølur :
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Han- f'eter W.,I-H ll nlcn
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~ for-

l ut7 - ' Ii 1947
Hall vl.le da vi I Kamp vir sledl

bl!
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Ved Alsl.r!n.en var mange al O

Thy'
i lln ••• al
l , Ol

WeBI Hansens KImie PIngekammen!er fra alle Egne al Løndet, p
foruden ramllien og ul,llIae Ven·
ner fr. Tby og Nr. Nebel mødl. m
Stenen blev .I,lørel ,I Pulor TI

klor'
vi ~r af Vlklngcret"J
de
lIe.le Re!.' Ilf Prøllevklmmerlter I Barak 5, de
In i
Stue 4.
de:

ud!!!n Aage D II m I o II, "'alborg. der
hav Cle kendt W-H . un der del melte
1'11 denne. Pange periode. Han ud. ørgl' lalle bl. a.: VI mindea W-H. aom
anie en god Kammeral, lom en alo u!
etagel Dan.ker, der med Ilt dlærve, danmod ske Lune van lit lil Venner. Han
var en iod dansk Mand, der
· Pro· elskede sil Land 0i Polk og der r.r Er· for uden Prn1 kæm pede lor det.
II ved Prlhed.
Civilingeniør R. Z. P I o o r,
nden
gs .. AarhuI, udtalte, at W-H.s Minde
blev æret melt ved loriIII al
r tl I kæmpe lor del ban kæm pede lor
og gøre del I Danmarks Navn .
holm Pr u W e I f·H a n s e n, Nr. Nebel,
I m.d lakkede bevæge I lor Slenen og
iCanll, aa"de, al del var hende en Tr"sl
i hendes 8tore Sorg at vide, II
~sle r·
hende8 ::ion var en gOd Kammerat og en god danlk Mand ..
, og
Bltet al Plslor OlmloH havde
bln bedl en Bøn, 81ultede Mlndeb8J.
Siede! tIddigbeden paa KIrkegaarden med
~ IOD Salmen " Du Herre Krisl - ,
Ved en Minde18mmenkom81 pRa
erne Byens Hotel blev der boldt en
?oran, Række Taler, bl. I, al Sekreter
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Rye, Thl. led,

hos hvem W· H.

storl boede i 8 Aar, Ol Oyrlæge Kap-

pel, Nors, Pa.lor Peler.en, Nr.

glia!. Nebel, lovede. I t Sgnens Befolkd og nini vild. værne om Mindelilenen.
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Dr. pbarm. Jeal O Hald
fortæller om slae Fors.,
med Kø Diaer.

,
I

Thistedboen , Dr. pharm, Jena O,
H a I eJ, Sen af MU leumsforstan der I
p, L, Hild, fouytre de lor en Uges"
Ila Illden i Oanmarlls fltmaceu1111le Højskole I Købenbavn sin
Doklorelb.ndllng om .Bliminalianen .1 fonyløublWuerede allf.tllke Allllner I Kanlnorglnlsmenoa fr. Opponenternes ilde 1.(1
meKen Anerkendeiie af Dr. Halds

Mindestenen 113a Weslh·Hansens
Grav a:sloret.
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Pan Nr. Nebel Kll'kf'R'aard nf,.løn~'.
des i Gnal' en -:\Iindcsten paa BoghUlldlcrmcdhj. Hnlls Pctl'r W('dl!.
IIf01111'118 Gru\'. HUll druknede som
bekendt under Badning \'cd Hanstholm
:W. Aug. i Fjor. Stenen er rejst af
huns Knmmcl'nicl' fra Frøslevlejren.
Pastor Damfolt. Aalborg, foretog Af·
sløringen. og Ch'i hng-entør Flur. Aarhus. overgav Stenen Ul Familien. net
Cl' en 1 ~Ietcr høj utilhugget Natur·
sten llIed følgen de Inskription:
Boghttn dlcrmedhjælper
Hans Pct<>1' Westh·Hanspn
f. 13.-4. HH 7
d. 29.-8. 1947
Hun "iste, da vi I Kamp var ~tcdt.
\'i Cl' uf Vikmlt'Cæt.
•
Rejst af Frø"ll!vkammt>l'Blcr i Barak 5
Rtlle 4.
y cd t!1I pnnfølgende ~lindl'hdj tidt'lighed. h\'(lri cn. tOO Mt'nnesker deltog,
hlev Westh-Han8Cn mindet i en Række
Ta\{!t', bl. a. talte Dyrlawr Kappe!.
Nors, Fru Telefonm. Rye. Thisted. o~
Rej!lcsckr. "ilh. Ravnemoae. Aarhu '\,
fh . Thl:itl'd.
Der var sendt en Mængde Kralllll.' til
Grnv('n. Fra De danske Fonvarøhrøtlr~'
i Thi!lted (lg Omegn var dør en :<tOl'
KrnnN med rødhvide Daand og (ni
Snc>dkc>rm. ~1ax Hanscn. ThiRtt"d, t' ll
Kt'an~ Ilwd Indskriften: Tak, 8!r(lt \"rel't~
dit Minde.

I

I

Endnu en Sag
fra Besættelsestiden.
Der kommer stadig Sager til Behandling ved Særretlen i Thisted. I
Dag var de Tiltalte den 43-aarige
Handelsmedhj . Jens P. C I a u s e n,
Bovrup, og Vognm. Hakon Ejvind
Fruergaard R e f s g a a r d, Vildsund.
Dommer J o il a n s e 11 var Retsformand, Lrs. L a r s e n Anklager, og de
Tiltalte havde henholdsvIs Lrs. R a sm li s s e n og Lrs. T e r k i l d s e n
som Forsvarer.
Clausen var tiltalt for utilbØrligt
Samarbejde med Besættelsesmagten i
erhvervsmæssig Henseende. Under en
Del af Besættelsen arbejdede han for
OT i Thisted, og i dette Ti.dsn~m har
han udlejet en PersonbIl tIl Tyskerne, hvorved han har haft en Fortjeneste paa 10-12,000 Kr: ~an var
endvidere tiltalt for Hælen, Idet han
har kØbt Bildæk, som val' stJaalet, og

endelig lØd Anklageskriftet paa Tiltalte for Bedrageri, idet Clausen har
kØbt Generatortræ uden Tilladelse til
OT og udfærdiget Regningsblanketter, hvorved han har haft en ulovlig
Fortjeneste paa 2275 Kr.
Refsgaard var tiltalt for Dokumentfalsk. Der skal afhØres nogle Vidner
under Sagens fortsatte Behandling i
Eftermiddag.

Smuk Mindestens-Afsløring
fol' Peter Westh-Hansen
Pait den Dag, da den fidligere
Thistedbo. BoghnndlermedhJælpcl'
Hans Peter Westh-Hansen, del' i

September satte Livet til ved Drukneulykken i HClllstholm, kunde være fyldt 31 Am', blev der i GaB r paa
Kirkegnarden i None Nebel afslo-

ret en Mindesten for afdøde. DeLte foregik ved en overordentlig
smuk HOjtidelighed, der foruden
Familien og mange af Sognets Beboere havde samlet et. stort Antal
af
Westh-Hansens Kammerater l
l
rundt fl'lI hele Laudet.
En uf afdødeR Froslevkammcl'U_ ,l
ter, PHslor D a ru t o f t. Anlbol'g, •
lalte ved HojLideUgheden megel
smukt og personligt om Westh- d
Hansen og fremhævede de Km'ak- u
leregenskllber, del' havde gjort ham d
til en sa~l ægte Dansker og god
Kammet'at. Derefter fjernede han
det Dannebrog, del' dækkede Mindestenen, en stor og smuk Natursten, del' bærer Indskriften:
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,
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H.t\NS PETER WESTH-HANSEN
13.-4. 1917
2.-9. 1947
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Han viste, da vi i KAlIlpcn var sledt.
vi er af Vrkingcæl.

L,

Begl! a od Icrrnedh jæl per

Rejst af Froslevknmmerutcr
i Barak 5, Stile 4.

Foran l\1indesten<m bredte del'
sig et skønt Blomsterflor nf Buketter og Krunse, bl. n. var der en
stor signer et Knllls fru Forsvarsbroder.se lskRbet i Thisted, og Stueformanden f ra F t'øvlev, I nge niør R.
Z, F I o o 1', Aabyhoj, ove l'drog plla
Kammeraternes Vegne Mindestenen til afdødes l\'fodcl', Fru W e s t h
H a Il s e Il, del' grebet takkede for
den Ære, man havde vist hendeS
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Efter Afslol'lllKen $llmledes man
td en Hojtldelighed. hvol' del' blev
Udtalt
mange smukke .l\lindeord om
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afdøde, bl. 3. af Dyrlæge K a p_
p e I, Nors,
Fru Telef..onmester
R y e,
Thisted,
\Vesth-Hansens
Frøslevkammerater Pastor D a mt o f t, Sekl'etær Vilh. R a v n e m os e, Brabrand. og Filmsfotograf
Gunnar W a 11 g e I, København.
samt af mange af Beboerne fra
Nørre Nebel, bl. a. '\,\Testh-Bansens
gamle Skole)lærer og Sognepræsteu,
der lovede ,at Menigheden og Kirken vilde værne om Mindestenen,
der var mere end et almindeligt
Gravminde, og 'Som for kommende
Slægter skulde føre sin stærke
Tale.
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~o& en sen, Maihiasminde, ~ønderh8a,
l Osar Udryddel.e al Ok.ebremselarver,
[enæg

ll:::r~
li om
il.lev,

r.erie I,

Retten tog til Viborg.
El VidDe i eD Besællelsea-Sag
ur blenl SYr.

rkede
Ved S",,""en i Thi.led .Iod
iledes VOJ/nmand Hlkon RoII,lIrJ, Vild.
11'01. aund, 0ll HlndellmedhJælpor Jena
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P. ClouIon, Bovrup. i Dall tiltalt
lor lorokelli,lo Porhold under B •.
I.,"elaen. Clauaen hud o i 19.4
lejet en Bil ud til Tyakorno o, hllt
en Porljoneal. p.. en halv Sne.
TUlinde Kr. Endelilf ha.d. han
hbl lo 8i1dæk, lom S.,I,.ron havde
'11.. lel. Ankla,eren tro..ede en
Till_ll'bødo p.. 10,000 Kr.
RII'lIurd lilla u•• lor Dokument.
lal'k. Han hlYde •• mm'n med
Clauaen opkøbl .Iort' Oonerator·
træ til TYlkerne, Oll i den forbindel,. udlt,dle han lallk. Kvin.·
Hanl Porllen.,le hav41
v .. rel Cl. 2700 Kr.
Under Rel,aal/en var el Vidne
Ira Vibof' udeblevel paa Oruno
al SYidom. Dommeren IBndl, at
den pa811ældendea Udaalln hovde
slor Belydninl/ lor Sagen. Udlald.
ol/'han b •• lullede derlor. BI Retten
akulde lilie iii Viborll. 1<1. 16 i
O .. r EIt.rmiddBIl hrlo hel. S.I.
,kabet i to Biler iii Viborg. hvor
Retten lilie. ho t .en .ygo
Demmen vente. aflBgl i Oli'
Thi,rod.

rir.,,,.

M."".

' :~z Socialdemokratiet

h Il
rod e

i Fjerritslev.

SærreUen for Thisted sat paa
Viborg Sygehus.

I

Ved Særretten i Thisted begyndte
i Gaar Sagen mod Handelsmedhj, Jens
p, C l a u s e n, Bovrup og Vognm, Hakon R e f s g a a r d, Vildsund. Efter a t
de Tiltalte havde udtalt sig om deres
Forhold blev der i Gaar Eftermiddag
afhørt el Par Vidner. Det forholder sig
imidlertid saadan, al et af de vigti~e
Vidner i Sagen for Tiden ligger paa
Viborg Sygehus, og her blev Særrelten
sal i Formiddag. Hele Retsmaskineriet
fulgte med: Retsformanden, Domsmænd, Anklager, Forsvarere, de Tiltalle og Retsskriveren, Først naar Retten vender til bage til Thisted kan Praceduren gcnn0mføres og Dommen afsiges,

