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Tiltalen mod Civilingeniør Viggo Sørensen
Ved Retten i Thisted behandledes i
Formidda.g med Dommel"fuldmægtig
Muller som Retsformand og Fru Jobanne Larsen, Tvorup, samt Gdr. Riis
Jensen, Brond, som IDomsmænd Sagen mod Civiling;eniør Viggo Sørensen, som under' Besættelsen var Firmaet Wright, Thomsen & Kiel's Afdelingsleder i Thisted.
For Anklagemyndighedell. mødte Politifuldmægtig Skaalum, Thisted, og
som ForsvaTel' mødte. Landsretssagfører N. P. C. NielseDJ~ Københn.vn.
Anklageren gennemgik kort Anklageskriftet, af hvilket det fremgik, at

Chilingeniør Sørensen vnr tiltalt for
i fire Tilfælde at have medvirket til
Bedrageri, bL a. ved at underskrive
Blanco-Kvitteringer for Entreprenør
Hoje Kristen sen, Hurup. Civilingeniør
Sørensen kunde ikke erkende sig sl..-yldig i nogen af de rejste Sigtelser,
hvorefter man gik o,'e1' til Sagens
Gennemgang.
VOlll Vidner mødte i Formiddagens
Lob Ingeniør H . C. \V,r ight, Entrepre-

nør Høje Kristensen og Entreprenør
Sørensen, Oddesund. I Sagen, der har
et ret omfattende Format, afsiges
Dommen i Eftermiddag Kl. 17,30.
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anstholm rIglves
KuD. to af Gaardene gaar
dog tilbage
Eje. - For
arts tre
er Afgørelsen udskudt
i fri

De Landbrugsal'ealer paa Hanst~
holm, som Tyskerne under Besættelsen lagde Beslag paa, har siden
November 1945 været administreret af Statens .Jordlovsudvalg, paa
hvis Vegne Konsulent _l\..ndre~ls
Søndergaard, Outrup, .har fore-

staaet Administrationen og ladet
Ejendommene drh'e fOl" Statens
Regning.

ro

-

I

•

Nu afvikfas

det~

og EJendom-

mene gaar fra l. )fans atler

ov~r

til 1950. - Driften giver
Overslrnd
i prhrat Eje. Dog ikke dem alle.
I Forvejen havde Staten jo i 1920
eksproprieret en stor Der af Hansted Sogn for at have Raadighe1

heder. doe
ni Be,.,ty
om Opløbind"\;;:.e
..-akiet.
til. Ak."<,
;'fIl.lni ... tis
i tiepten
F'o;gtenrl
kun ..'il
ba~e.

Dan

Kr.

over Byplanen for den kommende
.::;tore By ved Hanstholm rla'vnen.
men do~ i (erste Række for at f;la ,
den Fortjeneste. der "ihJe bli.e
tid
ved deu GrundværdistigulUJ,!. der lh.'ml
vil :ske. Dette Statens Areal ud·;.ide~, som tldlill'ere omtalt, nu betydeligt ved, ,It Staten beholder en
R:ekke Landejendomme deh; i Hl.lu.sted og dels i Ræhr til en Lini~.
del' gaar Ve::t om Gaaroene GI
Torp og Nylol'p ,
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Stutcmt Ejendomme

fOl"

I
I

bortforpug tcH.
Dc E j e n do mme , Rom !iKKe!' Vef-li
f or d en ne Lini e. ove r uaa )' fm l
Ma r tA til A dm inia ll'uti onsud vul g,' t
for Jl nnstho lm h avncne Area ler. Ol(
dette vil derefter horlforpaKte
de m , BYKlli nl(ernt' PIUI Ej(;!ou dommell(' er forindell hh:vcl ~ut I
Stund
H el t ufgj orl Cl' det dog ikkt! fOl'
all e tlisse ~jl.:'ndommt' at dt~ forbliver i Slatens Eje . .... 01' tr(' af dem
gæ l dt·!"
Hl d e t i d l iKCI'C l<JjCJ'C hlll'

I

anmeldt TilbuKckøhsrct,
nemlig
Lnndinspektol' Smed Sondel'.'Caal'll,
Gdr. Bach Oddendwdf.'
0,1("
GeJl'"
.J"eushy JUIlHcn, OK fOl' dilHil! tre
Ejendomme t'r d('n (,l1d~IiKI.' AfJ.!"relse af, omStulen vil beholde dem,
udaku dl til 1%0,

hlln h/ll' IIdtnil1i .. ln '~,~'., - "
1111 fnt Irl(h'TlrlJe&mini ll ll'ril'l
mCHIlIlJe"I' Skri\'phlt' I'I kul vllrlll'r, ..
oJt t1 .. n'f!pl' lilhyd,'t' (h 'm, d"r kom
m('I' til Ilt flvNluvp (h '
fnr,.kl'lIhw
I';jl ' ndummf' , flll vil ,I" ikkf' kuli,. fil
dt,!! fU Ht:-'/ltll' Pri H, "kril A fhu'IH''''
IH' "k,' v1'I1 off"lllIh" Auktioll
"Ih'r h"l" I tlllt<l'
(JUKI' Ytl'II"
l\I('rldt'lt'ltH'1' frl 'mm"
nOl , ul !I"
J ,Jln(!t,nIKl'l lIn'IIIt'I", 11UfT! St.n!l '" nVI ')'
lOK j' ft"l' '1'Y l'lkl 'rnl', h,"' vinl f "
Undl'l'Hkud pUH a Mil!. ({r . Hvorda n
"tllh'r (i,'t. HiJl" mNI AI·f'tIII' nl!' pll'l
lIun " lholm? "
"Dl.' hu)' Jd vl,t Ovprfl kur!' , Iy r:ll'l"
KOII HUll'nl SIIIHh'J'Kullrt! " HVllr "O u
dt' blev ovnluKe!, vur dl' l' jo ikkf'
lil RII/I!'t, .J o rrlon Nkulrlf' hri u KI'R i
Kultur, M il dlr VIII' (,t U n ()f! r ~ klltl
del f"r..'l t.e AnI'. Mt,,, Hun khIn de i
Drift. OK <1(' h ll r l-(iVf: l O VI')'Bk ul!
s id erI ,I (' J( h a r ikkfo O VI' rHigt. OV( ' "
hVQr ml! j.Ce t. ml' n f or "ft mtli gf' A n '·
n ier i Jlul1 !1 tholm , 'I'h iHi«.'d , Vu !>t O~~
S ldh.'Hlrun d, !lo m jl'J( hal' u d m i llifl lr(! rt.' l, har der v (J'r" l f'n Btmkkon·
to, OK de l t.' 1' tULa v idt jl.'SC h uske l'
ca. 26.000 Kr" den har Sdv(~i i
Ovt')'sk ud , o~ sua Cl' .Jonh'll kom
mei i Drift, OK de r (' r fint Krcalu
l'er Ind PUH F.j{,~ndommelll' Ill HIlfIl
hol m, lI cMtl'bcsu'tnins:ccn f'r del'·
d eri mod ikk(' hl cv('l størr('.
Det ~tiller siJ( underl('dt'!i mt'd
Al'eldern(' puu jt'IYVl'pl:td!"Cl'n i Ka
rup, flom JeK ogSltll hul' IIdministn'
ret. D('r VIlI' 20 gjl'ndomm(', ,nm
Kkuldl' ~æll('f\ i Kultur. Luhegra\',·
Ol( Hndet I:Ikulde fyldl'tl op, FIYJet·
n inl.wne holdt ti l dp!" BYJlllinKCtlw
~kuld{' !-Ia'U('~' i Sinncl. der Hkuldt'
Besætning lil, (h!r var l!I1 lt:l:kh
lI emtyn Ul MJlilu'f(·t!-I Brug uf
PlndHcn til Flyvninj.C. lIanh'des IHIt
flll',

",'li

12.000 Tdr. Ld, hen i SwrtbaJll'l"
ikke manltl' HIlringe i L)'n~,
m(~n hold('H 'lom (;1'u''1, Htlll dt' ~kul
dc hun Godllinf( Ol-! Kalk. Dcl tti,
,1.(('1' ';ig 8<.'1 \' , nt und('1' diH8l' 1"01'·
ho ld hUl" dl't V~"I't·t umuliJlt at f.w
Økunomit'll til at In'ilt' i ~iJ( lwlv,
dl't h HI'" ,l("int l'lIrll'r"kurt. i\lt'n
IIHIl!-ltholm·I,HIHlhnUlt'lIl', tlum hlll'
1<1111111'1 clrivl't' frit. hul' kUlllwt
J.(iVl· O\'l'l'l"lkutl, 8l1Tntidij.{ nH'd, dt
(h'r 1'1' Iwlydl'!iJtl' In\"t'l'lt'l'ill.llI'!""

Mom

GI. Torp og Ny torp bl h'er p r h nl
J~ j c ndOIl1 ige n.
Uden fol' de An'alcl', ,~om Hlnt/'Il
vil he llOlde
eller i h\"t'rl Fuld 1111'
lug(dig v i l IlI'holdf'
IJKj.("l"· de Io
Gnlt)'d(~ GI. Torp o~ NytOl'p Humt
nOKII' )1111'(.'1-111'1', dpl" ikkt, (I)' Hy~,

nilll(f'I' PIill, OJ! fnl' rh' jn (;IIHI'<\p'O)(
!lovIr' Purr'p lI l'!" 1'1' fh·r annH'lclt 'ril
lJuJ(I'knllHI"I'1 af df' lidliKf'n' ":jt')'f'.
140m IWHI"rlf'H

hal'

fl'ul'kuh.'ll"l'l

lil

dl'lIl.

VUl"fI!'rifl/l~knlt1ll1i~"inll
flJ..al
fa~tflH'llf' ri .. " l'riK, d"
kai liJh)·d.,:-t

'-;JI

"iti,,,,

dl' IirJ l i).{t'l"!- j·UI'I"I' ttl.
.,kIlJ
d" .. ,.JI," illll"1I fll'l' I /I"!" ,"Pift III'

II

I I aus1ho Im -FIIa \'('1\('
fwnd('s i Hag vlI'k
Ty kN
irl It Ild f'1I

1·.ln Ila'" th .. 1111 .111 k.lff,11t

IH' 111111.'1" 111" :l'Ill'h... lII~
,tOI I· lIIH,tllIk til \fKIW'lIill

at d,

I

kt'd pllll. om pI' ,·iI ha'" f,JI ndom
mene t il lien fa tsatw Prl. m"
hvis rlc ikk<' tt tllfn.18 m d Iii nnl
kim de )ndanke

dl II for et Ar'lk

enten odkl ndt'r
Pri!wll t.lk!" Il'ndn r dl n. Indenfor
l. UIlI'r J;kal den tidligere Ejer d 1
1l3'VIl.

om &!la.

'fh'r tage f;tilliHf( iJ/'t'lI, flV vil hun
ikke have Ejendommen, 33·I,e dCII
Ile i fri Handl·1 af FinlIIIsmini lerid, men den tulliV"re Ejcr har
Forknbsret til. hvad nllln kommt'r
overf'll!5 med en ,tndcn l<ober om
at J/'i\'c for den .
Den tidliJ,:erc Ejl'r nf GI. Torr.

er Gdr . LII1'8 p_ Bunk, IIU Thi led .
ose hvb denne Ikke vil have Gaal'den, har Gdl'. JensbY .Jc4lscn som
Nr. 2 Forkøb~n·t til den,
D~n tidligt-re Ejl.'l" af Nytol"l) ('r
Cdl" Anton Sor~lIs(>n. liom imidlertid h:l1· ovcrdrallct "in Forkøb!:\ret
tIl Gdr. Lar~ P Bunk. der Malede8
llnr Forkobsret til begge Gnurdcne.
VurderinS!I-Ikommissionen
har
forl::ongst fa.-;tsat Vurderingspri!'len paa Ejendommene, OJ! Mmlste·
riet hal" den 30. December givet
Lars P. Bunk Tilbud paa Tilbage-

~ r.

k, hvormed
bl n,er 340 miles

køb af Ejendommene .

var den, al den gamle Vogn
at kore I,

.

-0-

Undsl. . yldningcr for Frm-ærclse paa

Efter hvad Bunk paa Forespørg·
sel oplyser. vil han dog næppe lage mod dette Tilbud. men vII indanke Prisen for Ankenævnet, saaledes at der en'dnu vil gaa nogen
Tid, før Afgørelsen falder.

Grund af Sygdom, Begravelse eller
Bnrnedaab bedes meddelt Kontoret Do.·
gen for Fodboldknwpenc.
XOCET :UED )JURERE;SEn Landsbysmed havde

en meget
smuk Kone, hvis Troskab ikke stod
Mnal meØ hendes Skønhed. H un holdt
hemmelige Stævnemøder med Byenf>
Murer. Dette vnr noget, som alle vid·
ste med Undtagelse af Smeden. En
yehillig Sjæl meddelte ham en Dag,
h'·ad hele Byen talte om. Men Sme·
den følte sig forvisset om, at dette
Rygte kun "ilr ondsindet SI::tdder, og
afviste Overbringeren.

Imidlertid begyndte Hustruen at
skrunte, og efter nogen Tids Forlcb
døde hun. Smeden gik til Præsten for
at meddele Dødsfaldet, og medbrngte
Lægens DAdsattest, pau hvilken DødsU41rsagen var angivet ved nogle latm·
t:ke Gloser, som Smeden ikke kunde
t yde_ Pnt!J;ten læste Attesten igennem
cg ~gde:
»Nan, !illu' det var Forkalkning, Dc-

res H ulru døde af?c
Da san k Smeden ned paa sin Stol!

Fint Spil.
E nglænderne elli ker det ædle erikeu.ptl. De siger, det er opfundet af
Vorherre en Sommerdntr hge efter, lIt
han havde opfundet J ordbær med F I,,·

tie.'-

•

I
St.tens Ejendomme bortforpalrtes.
De Ejendomme, Bom li gger Vest
for denne Linie. overgaar fra l .
Marta til Admmistrationsudval get
tor Hauatholmhavnens Areale r . og
dette vII derefter bortforpagte
B7lDlnpme paa EJendomII'

forlDden bleh'et aal

I

.... ikke for
at de forbll-

Paa Forespørgsel oplyser Konsulent Andreas Sø n d e r ga ard ,
at Redskaber. Maskiner og Besætning, der findes paa de Ejendomme, han har administreret, efter
een nu fra Indenrigsministeriet
modtagen Skrivelse skal vurderes
og dereftel· tilbydes dem, der kommer til at overtage de forskellige
Ejendomme, og vil de ikke kobe til
den fastsatte Pris, skal Afhændel~e ske ved offentlisr Auktion.
"Der har i di~se Dage været
Meddelelse)' fremme om, at de
Landbrugsarealer, som Staten over·
tog efter Tyskerne, hal' nivet et
Underskud pau a Milt. Kr. Hvordan
sti ll er det sig med ArenlerJle pall
Hans t holm ?"
" De hn t" gjvet Overskud-, lyder
Konsu lent Sonderganrds Svnr ... OH
de blev ovcl'tnget. vnl' der jo ikketIlsnIlet. J ord~n sku lde bring~s i
Kultur, suu dH vur et Underskud
det fors te A nI'. Men 81UI kom de i
Drift, og de h ar givet Overskud
siden. J eg h nr ikke Overtngt over,
hvor meget. men for snmtl ige An'nIer i J-t ulH,tholm. Thisted. Vust Ol!"
S l e th~!'I t rund, som jeS! h a l' ndmilll
fl ire re t, hal" de r v:cret l'n Bnnkkonto, og dt>t c r ~lHI \"Idt jeg llU~kL'I'
eu. 25.000 Kr .. den hlll' g i" ot i
Ovnakucl. og loIall t'1" Jorden kom·
me t i Drift. OJ!' dl'r er sat K rcntul'er ind puu "~jl\ IHl tlmm l'nl' i ll un:tf
holm, lI efltt·bl'''ll·t ninll\'ll t't dt"
de rimod ikkt' h ll'Vl't s h 'n l'.
Det s till e r fl ig nn dt'r lt'tll's nh'd
Areale r ne I)Ua F lyvl'lllndfwn i Kn
r up, 80m jeg 01l8HU har udmini~h't'
ret. Der va r 20
11('101

•

A

Side 6.
THISTE D AMTSAVIS
l\1l1ndnJ!' den 17. Jn.nunr.

. ,

I

bes loglagte A rea ler. Denne Fnureflok.
der tælh!l" ,100 Stk., hul' ,-roret der indtIl nu, og den betød bl, n., ut fro KøpitulntlOJlcn alf Lil NO\'cmber 1945, da
Dyrlæge Toft . oj{ KontorehcC Skllalum
(ores t od
Adminis trntionen,
kunde
Lnndbrug8!lnlalcrnc pall Hanstholm
OJ(snD
/{ivc Q\'cnkud,
idet Tyskerne
trods Uldmungclcn ikke hnvde klippet
Panrene, og Klipningen af dem gR\'
Gid for 14.000 Kr.
Den store FnnreIlok har Siden noret pusset af ell tysk Fnnrehyrde og
hans Hund. Hunden vur et Problem,

hold
1\1 is

Fe

~~~
Eri
stor

An
B

uden en dresseret Fnnrehund ,-ar det
Hyrden umuligt al holde St.)'1' pM den

.stare FaurcCJok, og da Tyskerne maatle droge nf, tog de Hunden med Stg,
og Fo,-.;og paa Ilt Cnn den stoppet ved
Drænsen _ Hunde mUlllte de tyske
Tropper Ikke tllge med ud nf Landel
_ mislykkede!l. Og en dresseret Fanrehund, !landan som man hal' dem i
Tys kland, va r Ikke Ul at opdrive hel' I
LnncleL. Den tyske Hyrde mnlltte sad
[-elv til al dres"ere en Hund . Dpt <--kete paa ArenlerlIf' i Tilsted , hyor Tyskerne oj:l'snn hil Yde en Fnol"eflok, og
aet Iyl.kedel'. Nanr man siden Kapi lu lntioncm har set Faareflokken paa
HOllsthohll, hal' det været. mOI'!lOmt ogsaa en Smule impor1erende - ,It se,
hvordan Hyrden ved Hjælp af den enhgt· Hund fuldstæn dig hn"df' Herred[lmmeL over den store Flok .
Nu forsvinde I' Fnnl'eflokken , Xmlr
F,jcndommcllc nu Igen kommer undel'
111mindelig lanrlbl-tlgsmæsslg Drift med
en ForplIKter eller Ejer prut hver Ejendom, Cl' der Ikke me!'!' Brug fol' el ]e1 PladR til FBllren!'. Tid"ll
nn.' nllel'
f UK, da F:lfll"ene tika] læmlllf'. ng der f'r
Jm mmcl. (li'IIn> fl'lI T!ulC'nl'igsllullifltE'l iet til, al dl' I nllf,:" Elkal Ilf~el1d(>EI h{O)'
fm til FJywplad!ll'rl\C' (VIIIlt!C'1 I'lIer
Ht'ldringl'),
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'nøenier S.ren •• n dømte. til at _n.v.r.
.In p.rt til .t.hk•••• n

hllr .
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Viggo Sørensen, men de blev der herved en ekaln
,Runil~ted, hvil ug: I gallr vllr til .Iomme,killlna - p . . 60000 kr

,

Civilingeniør

behllndllni ved en domsmandsret
Som il,ntte vidne .. Ihøllu civil.
Fler- Tbllled, blev for bt"drllgerl Idømt ~n!~~iø~l'~.
i ~II ~;b~I~~~ni
4 mdr. s fænglel. O. del IIrma, Thitled burtijll nr vokatllolltnl'r
,om blln h,vde beavegel, Wrillth. SøfenteU over hovedet, hVOrl Uf
Thomsen &: Kjer, ikke ønlkede Inln ikke Ir. firmaet. Ilde mtnle
ell/atolng, blt"v beløbel, 38,953 kr" al kunne bebrejde ham noeel eUt:r
','
••
, Inddragel I Ilalskallen. Ingen iør rcjile ersta,nillllLakrav mod ham.
Bnparelaen i yogby burde dOK
O
der- Serenaen udbad alg betænkning a- være k.ommet enten lirmaet t:l\er
P'gl. Ild med bensyo iii appel.
den danake stat til gode. Og in.
IlerIngen ler Sørenaen blev som eeniør Wrigth havde intet a' lild.
f·m . fIrmae' Wtigth, Thomsen & Klers vende Imod, II erstalningakriVtJ
,erel repræ,en!anl i Thisted kendt i \lidt o\lerglk til iltaten.
'dU kredse. H!:n var IIl1aU (ar (lere
Entreprenør Nud, S" r e
en
Iden bedrageri,ke forbold o\lerfOr lir_ oplYlle, at han havde laael opiat.
~ed- møet. BI. a. el\lde han købt telsen al, at inli"ni.r Serensen
.øre materialer ho' Hele Kflatensen I ville indbetale pengene til hrmatt.
doR' Hurup, men hos sil firma Irak
Angaaende nORle lorrelnimulot_
lid, har. ,terre beløb end der var an· bindd.er mel! m inR'enier Sølen.
ud· veD dl Iii materialerne, .Ovenkudel- len 02 entreprenør Høje K,itten.
sig blev bru21 ved el gilde p .. et sen, Hurup, oplystel de', a: S.r~n.
'II:~ Tbisted bolel.
sen havde unduskrevel noRle
I 1942 skulle Wriil 1b , Tbomsen & blanco kvil'eringer, lom Høje Kli·
Kier III et anlæg ved Lyniby strand ~Iensen derelter selv udlyldle. &øbruge et sierre parU ral oa: grus, og rensen men,e ikke, a' han havde
leverlnaen blev o\lerdragel entre-Ilet nORet lil pengene rra dille
prener Niels Sørenten, Oddesund" forretninger.
lor en pri!! af 27,14 kr. pr. kbm,,: Som vidne alherlel Høje Kri.
a-, under forudsælning af, al mat8rt-:,tenl~n, der erklærede, a' han
led alel benledes ved Stenbjerg eller , intet kunne hUllke om de næVnle
Voruper sir and. 'Ollenier Serensen lillælde.
el fandl Imidlertid ud af, at maleriUnder proceduren krævede al'\
Isl, alel kunoe bentes ved arbejds- klagt ren. polillluld mæelig Sklllum,
al pindsen i LynRby, hvilket ban tillahe idømt lænlZ"eltslral uml
Jen I!?lorde Niela Sørensen opmærk, dømt III al betøle 38000 kr., s om
hel som pIS, Ved el mede paa Morup de bedrageriske lorhold var ,I"ummølle kro blev del bestemt, al pet Ind til, hl .Ialen. fornarU t n,
I I mater'alel skulle ben les ved LynS{a
In. Nielsen, Køb enhavn, holdt en
Ikt by llrand Dit den økonomiske belanJ;!' og rorende lornaratah', der
sparel.e skulle dele!! mellem Ingega,lN" paa RllnJ;!' lik tillaIIe til al
de mør Serenleni Niels Sørensen
oryde ud i gnad. Delle udmær·
al og vognmand Krogh, Thisted, der
kede i ,dileR kunne dOR ikkt' rtdde
havde luet overCIraget kørselen .
og Por Ingeniør Sørensens vedkom- Seren'1 n, der fik ovennævnte dom.
1m
kol.

I

O;ly'!e:

n,

I

Iet

I

I

.."e- holdning

pli 126 kr. Der indestsar vi,ninR, al de mindre brujl lorlut

i sparekassen 2463 kr. Til formand i atørrt' 0i .Ierrt' om lang vil til.

le· g>:,nvalRles Ch .. Bojatn, Ojællbøi, .Iu:le aill andela m .. lI.in8Ia'ionrt,
lel 1Jll L"ufJta Chrilt"n,en R'envalglu idet der iklle pøa anden mud,. VII
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vil H.nstholm amatørteater
Thor
læøger ud.
e odl
Hin ,
Hanstholm amatørteater. der blev
I

ring'

stiftet l efter.erel, er I fuld g8n~ med
indøvelsen af eln førøte forelltllllni· H irl,
Det er Aksel Jacob,enø .kuespll .Under uBhr
et .kæbnen. lov.. og opførelien er plan.
dygl
Igen, lagt til d_ 29. og d. 30, lanuar. Skuehust
~ton
II el 8plllet har været ophJtt adøkillla;e
Ibud steder I løndet. O" omtales som et Soli
og Jtodt stykke, der egner si"
OR Idl~t
K!
udmærkel for amatører. Som Instruktør
yvemed
vIrker
tømrer
Marius
Pedersen,
Han·
øres
bjen
sted.
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ved
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havr lor
l,

at

logle
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Hanstød.arealer frigives.

ved
ko ni

To al gaerdeae Roar tilbage og
IO,
i privat eje.
A! de landbru2seJendomme I
Hansled, som siden 1945 bar
værel drevel alSlalen. Jordlovs·
udvall(, overgaar to fr. I, marts
til prlval eje. Del drejer sig om
.01. Torp· og .Nytorp·, hvis
tidligere ejere, hhv, Lari P. Bunk,
Thisted, og Anton Sørena.n, har
lorkøbaret. Bn vurderingskom·
minion fasisætter prisen, men hvIs
denne Ikke bliver godkendt af de
tIdlIger. eJere, kaD ejendommene
Bælges frit eller en beltemt frisi.
De tre ejendomme, som tidligere
ejedel af landinspektør Smed
Søndergaard, gdr, Bach Oddera·
hede og gdr. Jensby Jensen, beholder .taten toreløblg til 1950,
meden. de gamle ejere har gjorl
tllbagekøb .. et aældende. Den øv·
rige del al Hanated beholder ataten
loreløblg.
Admlnlalrallonen af St.lenR eJen.
domme pa, Han81holmen har I
lørate række været ledet al kan.
Iulenl Andr. Søndergaard, Oulrup,

l:Ian ___

Las

B
les
mel ,
fel,
bekl
øl er
sIlIII
lIog

vela

Kol

S

aft.
•• n

sen
•

COI
Ire

& ...,_,

n, og han har leveret endnu et bevis
for, al det kun er gamm~1 overlro,
at en slatsejendom skal give underskud. Ejendommene blevover·
laget i noget medtaget forfatning.
Poruden al jorden er kommet I
dril!, eJendommene islandsat og
forsynet med be~ætninger, bar
j. der været el pæn I overskud.
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Styrmandseksamen

I

F

'
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g
er ve~ Svendborg navigationsskole I t
). beøtaaet af Søren Chr. Krogleldt, fjer- I i
ri ritslev.
'
j.

~

en
a.n

Ing. Viggo Sørensen
idømt 4 Mdr.s
Fængsel.

~

Og han skal aflevere 38;t'5~
., Kr., som bart fik ror meget •.ar
for Grusleverancer.
"
lel
CivilingeniØr Viggo S ør e n - Tf!
s e TI., Rungsted, der under Be- Die
sættelsen 'var Firmaet W'right
rig. Thomsen & Kiers RepræSentant
;et i Thisted. var j Gaar ved en Snl
Dnmsmandsret i Thi5t.ed tlltaU
tll" for at have bedraget Firmaet
r
!
lor ca.. 38,000 Kr. Dommerfuldte
Lke mægtig Muller var Retsformand G;
og h3vde .som Meddomsinænd er
luJr Gdr. , Riis JE.nsen. Almasmind(;. 3:':I."~t
6,- og Fru- Johanne Larsen~""ortJP· ial
!ler Transaktionerne var bl. -a. fu- fIJI
~ar regaaet paa den JVLaad.e., at Ing•
.,le sørenSen af Tyskerne haVde be- :)4,
regnet sig 27.14 Kr. pr. Kbro. K~
U,
Grus til et Arbejde .....ed Lyngby
~;- Strand. Gruset kostede imidler- Di
!m. tid ikke nær såa meget. og be
kr
Oversklldetj
der
fremkom
her'et.
at
'k ved, delte Ing. SØrensen med uc
Entreprenør Niels sørensen. Oddesund, og Entreprenør Høje- F,

Ul'
"'~

,,-

,

.

~:

r:

Kristensen, Hurup.
Retten idØmte sørensen 4
at
Mdr.. Fængse~ og 38,953 Kr.

,
I
I

ar

se
si
S,

nels,

", J." "..

lImts Oc.1end

===.-

blev konfiskeret til Fortlel fol'
Statskassen.

-

-
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versprmgenuc rUn,Kt I ...·orbin.

t

Ingeniør Sørensen fik
fire Maaneders fængsel
Og skal betale 38,953 Kr
til Statskassen
Ved iS-Tiden i Ganr afsagdes
vcd T hi s ted Ret Dommen over In~
geniar Viggo S o r e n S e n, der
idomtes Fæn gsel i fire Maaneder.
Endvider ..! bl~" Anklagemyndighe·
dens Paastand om Betaling af
38.953 Kr. til Statskassen efterkommet, ligesom Sorensen skul betale Sagens Om l<ostninger.
Han udbad si g Betænkningstid
med Hensyn til Appel til Landsret-

ten.
Sagen mod Civilingeniør Viggo
Sørensen.
ansat hOB Firmaet
Wright. 'l.' honu;en & Kier, behandled es som korl omtnlt l GIlnl' ved
Retten i Thisted.

Tiltalen lod paa 4 Forhalet. men
TIltalte kunde ikke erkende sig
skyldig i nogen nf dem.
J"A AE1' BE1'ALlNG l'Olt VAltER.
DER IKK E VAR LEVERET.
Det fOl"!oIte f'orhold drejede si~
om Koh af l\lalerinlcl' fra Hoje

Kl'lslensen for

l~lO

Kr ., for hvilket

(Fortsættes Side 5)

1
l

," Id

over 100
arreslpret, og
,"e aflllagt en

To

af de
\" ('!'tt) .'IkIa nd
om at ,dutte
l-ri!«elige
trum~partiet.
nen er d("(

land.

Niels...

I

k~

\'t'ute nw!l Udr~'(hllIlJt ht'r"f til
ulldt>r de (>nkcltc Forhold Del kan
visl Være lt>mmulig vllnskdljl:l at
huske. hVilke Dage mlln hul' V/I'ret

I

bcruRel fOl" ri AnI' fliden!

Sonmscn forklurede derdter. lit
Firmaet havde Mine fU Kle Lever/lIIdorer, men al,. mlln Og81111 I\nmllrbcj-

dede med lIøje Kl'lsll'nRCn, end!Ikon t clet VIU' el konkurrcnmdc

I
-

Firma AngulIcndc de ovenllævnte
Regninger. udtnllc S. aL hM Ikke
kUnde huske nOf{ct derom, men hnn

erkendte. nt hll\'C modt. Belob til
Viderehetnhng' til Høje K., endskønt det Ikke blev bogfort i Regnskabet. Regningen !ikulde være blevel skl'eve! pau HoLel " Royn]" Ny tnars~aK,
hvilket Anklagede ikke

turde bestride. men han kunde paa
den linden Side heller ikke huske
c

noget om det. Det vur, som han udtrykte sig, muligt, at det val" sket

e

Fuldska b!
I de tre nndre lignende Forhold
blev Tiltalen frafald et, da det viste
sig, at her var Levering al Ma·
tcrialer korrekt indlørt i Bøgerne,
I

v

Stukket Ekstralortjenesle pau
60,000 Kr. i sin egen Lomme,

g

l Hl42 s kulde Firmaet Wright,
Thomsen & Kiel' til A nlæg for Ty·
s kerne i Lyngby bruge e t slørre
Pllrti Grus, og Leveringen blev a f
Rauleltung overdraget til Entre·
prener N S " r e Il s e ", O ddesund.
Prisen herlor skulde andrage 27
KI', 14 Øre under Forudsætning af,
a t Gruset b lev hentet i Sten bjerg
ell e r Vorupør og derlrtt transporteret. t il Arbejdspladsen j Lyngby
Meget hurtigt havde Ingeniør Sørensen Imidlertid opdaget, at d~l'
fandtc s anve ndeligt Grus paa /olelve
Al'bejdsp lnd!l.en ved Lyngby, h\'orefter h:ll1 henledte Entreprenør
Sørensens O!)mæl'ksomhed herpaa
ved et Møde i !\forup Mølle Kro.
Mu n blev her enige om 1\1 tuge
Gr uset i Lyngby og Ovel'sk herved
sku lde deles med en Trediedel til
hver fif Pnrterne, l1t' mli g ln)(eniol'
Sorcll !:\en, VOK I1Il\ . Kroj.!h, Thisted,
ilom bnvde fa:wt J\orselel1 Af Gru·
IH'L OVCl'drllKl' l ni ~ntrt'pI'CllO rC n,
flltJll l I~ ntl' {.'prc nol' S"rl'n~l'n On'!'
.'ikudl't vnr /oI('nl'l'e op)!'jort til Rodt

d
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tW,non Kr_ fol' IllKlIl1iut, SUJ't'l)lIl'lI~
V l'dkoll1llll' lidt'.
ViKKO H 'I I' l' 1\ s t' Il l'l'kt'ndh'. ut
'J' 1'1111 t\ Ilorl Iw 141) an' I~t' 11 II unit' \ ,l' n'
kO lllllwl hnllll l,'irlllil Ol( il.kl' hmn
RI,I\' li1t{ndl', IIlI'l1 Ih'llt' hU\'Ill' hun

haudlinJrt'r!H' l ~lorul' MøH,' Jlar
ml'ntl' Ilt kunne hu .. kt' ... l han hR\
dl.: tIllUnd. lUI{ Sørcnlllll, fin) P n
VI'nc Ikku økuldt! (( UU lil F \I"'rna l
Kasllt', hV01·til ~lIn'lI en h,,\;du va
ret "Ja, tlt:h·fohn·lir""
InJr~nwr 8 tl r e II. t' Il fu tholdt
UUllllct delh· Viclnt'ufhO::lltn .em all ..
r,'{h' afgivlll' Forklnrm5r" Idet han
nwuh',

hllvdt'

lil

l';nl n·llr .. nllr

mi~for~hllH't

Sør\!llllen

hum.

Underskre\ U1anko-K \'itterinR"cr
Ul Høj" KrlMclUM'n.
EndVidere blev Viso!'o Sor('n'lI'n
forc\ngt (: n Kvitterinlr lor Udlejn ing af en Gl'u\'t'mullkinc til Høj'"
KrtstellR~n, unnset han aldrig hilvde modtaget dena Paalydcndt, 4000
Kr.

Sorensen kund{' ikke huske dt'
nærmere OmRtændighcder \"ed Uns krivelsen uf K. .·ittcriniCcn
Del næste Forhold angik ORøna
e n KvitterIOg for UJcmaal hl Heje
Kristensen. Den . . . ar imidlertid blevet under'lkrcvet blanko" HeJe Krl'stensen hnvde s tukket den ud t\1
ham, idet han mumlede noltel om.
:tt det . . . a r efter Aftale, hvorefter
Sarensen havde skrevct under. Hnje
Kristensen ha . . . de saa sc l. . . !lenere
skre\"Ct Beløbet pna, men Sore,nsen
ha . . . de al drig set Pengene, o~ dis ~l'
Underskrifter havde efter Anklagerens Formening kun \"æret $ri . . .el
fol' at hjælpe Hoje K ri!.ltensen til
Ilt lorhøje sin Avanc~
Hoje Kristensen f'Qm Vidne.
SI(1."'l(' VidIlt' . . . ar Entl't!p~n or
Høje K r i s t e n s e n. som erkendte, at h,l1\ h:\\'dc udfærdlgel K . . . it·
tel'ingerne. mt'n hun næ8f.ede at
udtale sil{ om, h . . . on;dl Sørensen
\-llr blevet gjort bekendt med, hvad
de ~ku lde bruiles Lil. men han nn",
tOR'. at K\"iHcringernt' h;l\'de \'Il"~
ret udfyldt.
S k;l n lu m: Det cr nlt:-;aa mu
ligt. Ilt dl'n Ikke \"ar dl't'
Boje l\ r i 1> t t' Il ~ l' n, Dl't ka.n
jel: ,kkl' hu~l.e!
n o m TIll' r \'n Dt' mila dll l.undt
hUl'lkt'

lItlJt' K : Jl't{ kali SJ.!\J il.kt' husk<,
$;llld,1JI nO):'l't ~aa Innlt Thi ('flerna m m l' l' t' Il : \1 n,l jt J.( bedt·
mi.r fntll)l't'! for Ilt'n ~Ial>t

i Rt'th'll.

\'j t'\"
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Iltm mt i:"t t,lkl!tm

at IIl' \'II udtalt l, m'
IIlljl' 1\_ l III. kdd
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mllli).!'t, nt h.vit' I'inge I kl.t ,ar
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IIt\t\ hit 0)[ ,It ~I
kl. \
il.kP I"'nkl m't'l' i lIin Till! lIn l1
h\"ltlt tll"\ økuld li li
til
tllI Kilt', n i hnll \nr j.{I\IId ud fra. nt
k
Hnj, 1\ Ih'j k: J ~ Ih.
ilt. limit' .. VIII" klltr o\t'\', /It On'l"
H k n li III flT t'pl
t
'kUtl!'! ~kll lllt' t il fall\t' hnm 1lt'1'1\111\ - I
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'J'irsdag den l K. J ;tnuar.
o~ at. Jtan alt~m:l jkh Tt,pr~'senle
rede Firmaet. ved Forhanclhnlo(l!l"ne
i ),.l orup ~lollt!.
Som første Vidne j SttJrcm afhørtes derefler Civiling(~nj"r li, C_
'V r l g h t. København, ~om E'rkendt.e. at han havde set Pl'i::;tilbudet. fra Entreprenør N, SørenRen under en Revision!il'ej!!e til
'Thisted, o~ hHn erkendte, at der
selvfølgelig ikke val" nOR'en anden,
der kunde have Krav pall. Kørse\l"besparelsen end Firmaet Wl'ight,
Thomsen & Kiel'. ingeniør Wrig:ht.
,
. . ,i
forklarede endvidere, at Sørensen
havde været udst.yret med en Ge·
neralfuldmagt i Lighed med alle
Selskabets øvrige Ingeniører, og at
!
det yal' hans Indtryk, at Al'bejdel
,
i Thisted var vokset Sørensen over
HovedeL Sørensen var en dygtig
I r aa Vinterøvelse. EHka(lren var den
Tekniker, men en daarliJr AdminiDet første Maal er Øvelser i Aarhuss trator og Bogholder, hvorfor man
~s nogle af Torlledobnadene i Forgnmjer_ - Indsat J{ontrendmiralenikke kunde bebrejde ham Uregelmæssighederne, Af samme Grund
ønskede Ingeniør WriF:ht i~ke 'at
Begyndelsen
af
"Maj
1940,
hvor
In1>
n
geniør Sørensen kom til Thisted. kræve Anklagede til Ansvar for
Bekendtskabet havde udviklet sig Tabet, uanset om det var af lcrividere, og del' var senere blevet minel ArI..
Derefter afhørtes Entreprenør
! selskabelig Omgang.
Pfm, SkaaJ u m: Var denne N. S n r e n s e Il, Odde::.>und, som
Omgallg "fugtig" for at sige det oplyste, at han betragtede det som
,
en Selvfølge og at have regnet med
"
populært?
S.: Ja, det l<an mnn vist godt at Firmaet W'right, Thomsen &

-

,
,

I

•

sige.
Forsvareren,
Landsl'etsagfører
N i e l s ~ Il, København: Skal vi il<ke vente med Udredning heraf til
under de enkelte Forhold. Det kan
vist være temmelig vnnskeligt at
huske, hvilke Dage man har været
beruset for 5 Aur siden!
l
Sørensen forklarede derefter , ilt
li'irmaet havde sine fugte Leveranl
døl'er, men at man ogsan snnuwbejn
dede med Høje Kristensen, end•
skønt del vur et konkurret'ende
). li'irma. Angnnendc de ovennævnte
•
RegningeJ', udLllllc S. al han ikke
kunde huske noget derom, men hall
erkendte, Hi hnve modt. Belob til
le
Vid('l'chetlllinR til nClj{~ 1(" cnd~
skont del Ikke hIev ho}{fol't i 'Rt.'I{Ilk
en I:\knbel. Rl'l{llingeu Kkuldc VIJ're ble-

I

I

vellikl'l'Vl'l PI\I\ Boh.'1 "ltoynl" NylIIUJ'SdllK, hvilkt'l A nkJal{l'ch.' ikk('
tUl'de hPKtric\l', 1IH'1I han kunde lHUl
dl'lI HlldpJl Hlth' Iwlll'l' ikl(t' hll~kt'
IHlVl't nm (11'1. Ppi VlIl" Hom han udII'vkl/' ~h(, 1I11llhtl, Ilt dl"l var f:'kl't

l<icr skulde have Overskudet, og
ut det var ,F 'irmaet, lngeniør Sorensen tepl'æsentel'ede ved Forhandlingerne i l\Iorup Molle, Han
mente nt kunne huske, at hun ha\'de spurgt Ing_ Sørensen, om Pengene ikke skulde gau III Firmaet?
Kasse, hvortil Sorensen havde sva-

ret "Ja, gelvfolgcli~!"
Ingeniør S o l' e n s \!' n fa:5tholdt
unnset dette Vidncud::l.l~n sin alle·
rede afgivne FOl'klarin~. idet han
mente, at 'Entrepr(,llor SørclUwn
havde mi~for5tn:lCt ham,
UndeTskrc" Blanko· h.yitll'rin)tt..~l'
til Hu,k Krh.tt"1\!Wn.
F.ndvitlcn'! hl,>v Vi.ggo ~I'rt'n!ol('n
fOl'u!ngt ~l\ Kdth'rin)(' (\)\" \ 'rlh.'j
ning af l'll HI'UVt'l1H\l'tkitH' til 11I1Jt'
Kri~h'llI~l'lIl u Ulllwt hUll aldrig ha'

dl' modt I\p't'{ (It\n~ rllalydt'l\11l' it)flH

Kr,

R"l'f'n~(,l1 kUl1dl' ikk\

hUf.kt dl
lHl'J'nWl'p OmfltwHtliStlll',h'l' \ ti \10
!-Ikl'l\,'\ t'll <It' Kyittt rillK "ll,..,_ _ _ _ _ __
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Barakkeroe koster 4 pct.
al anskaffelsespriseo.

E

ved
kele
S.lget al d. 010" "YRlninl/elej'. lor
ved Karup er nu i fuld gang, 0R Hftl
der er chancer for al købt billige byd
Iræhu ••. lait skal 331 barakker af Har
forskellig atørrelae alhændes til til f
N
privale. PrI •• n Ii~ger pa. 20-40
kr. pr. kvm'l dvs 4 pcl, al on •• al· køb
felaesprlaen. Da man skal regne har
med, at ti:!berne laar udgifter til boq
Iranspari og nedbrydning al ba· Ilerr

Jmme rakkerne, har prilerne ikke kunnet Jan

vil 8111agt:lig Jem
j, p aæftt;9 højNe. Lejrene
1
indbrinlle
CB.
2
/.
millo kr ve-1· sev
P. O.
Jdva'· IBlg. Poruden barakkerne lælRes indl
lunne en mængde kakkelovne, varmes"- .sP I
!endre læg, 8Ilnilelsvarer og møbler, Ud.
ung- salgel beregnea at vare lil 1950,
Bill
delte
Rødspætter i NissnID bredolOK.
O
~raen . '
Nu da fis.keriet nu hAu",t
l fes
IO"

for perioden I.
addeJ..

til li • mal • A.
'IlIIltell

on.d • den 88.
~

r.llksleal
I

ulige numre mellem Iil.
lige numre kl
•

Kortene maa afhentes Bf
I buulanden, der
talonerne fr. tidligere

I

torslFnet med
Oer Udlever"" lukkertIl personer over
rabatkort til barn,
tIl
kort til kød, flæsk Oll
Oet henltllles, at
udleverede kort finder eted
mulige teJI kun rett. . pa.
Karl wering.stedeL Endvidere "area
bil' mærk_om paa, at det er forbundet
I I ' 1lrafanlvar at begære
bvll betlnllelseme for at erholde
Ikke er III stede.

O"

.t·
k.n

I Rationeringskort, der Ikke

lall- hente. udlewerlngsdagen.

og 'ør.t ta.. udlew.r.t pas kom.
I mun.kontoret mandag d_ 7.
; tebruar 1949.
Kommun.kontor.t og eoel.I.
IUfI" kontor.t er lukkat h.le dag.n• ..,;.._

I

18mlI~e'

sklne_
n har '
lig

THISTEO BYRAAO, d. 18.lan. 1949.
(2121
Chr. Iwersen.
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Rationeringskort
for Perioden 1. Februar til !H.
Maj d. J!,.. uddeles

i Thisted

••

,r 6
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•
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On9dag den 26. Januar 194.9
t
Realskolens Gymnastiksal til
'3eboere i Ejendomme med
d ige NUI1)re mellem Kl. ·9 12 og
ige Numre mellem Kl. 14 17 .
~oruene maa athente:s af en
loksen i Husstanden, der ,maa
nedbringe Talon~ne .lra· tidllge'e udleverede Kort fOl"'Synet
ned .Navn og Adresse. Der udeveresSukker- og SmØr kort m.
~. bil Personer over og under 6
j

SmØrrabatkort til BØrn,
'i}l.,gskdrt til Sæ"'e og til
\aardtarbejdende samt Kontrol:,ort til KØd, Flæsk og P,alægs'arer,
Bet henstilles, at Eftertælling
f de udleverede Kort finder
)ted straks, da mulige Fejl k,un
\81',

·etfes p.a UdleverihgsstMet. ~ ndvi<;l,ere.

gøres

opm~rksom

aa, at det er forbundet med
-arafansvar at begære Kort udeveret, hvis Betingelserne for
lt erholde disse ikke er til Stede.
Rationerings.kortJ der ikke aflentes Udleveringsdagen, kan
'ørst fnas udle~t;ret piia Komnunekontoret J\.fandag den 7.
Febr~lar

1949.

K:ommullckontoret og Social;rontoret er fukket hele Dagen.
THISTED BYRAAD, den lØ.
Januar 1949.
Chr. Iversen.

...... - •.,.-1
I

,er

ror Perioden 1. Februar til 31. Maj d.
A. uddeles i Thisted
Onsdag den 26. Januar 1949
i Uanløkolens GymnusiikM11 til Re·
boere i Ejendomme med

ulige Kumre
mellem KI. 9-12 og
lige l\umre
mellem KI. 14-11.
Kortene man afhentes uf en Vok.-.;en

i Husstnnden, der rona medbringe Ta-

•

lonerne Ira tidlif{cl'C udleverede Kort,
forsynet med :Savn og Adref';se. Der
udlevere:; Sukker- og Smorkorl m. v.
til Pen;oner over og under 6 Aur,
Smllrrubntkort til Bom, TiIlregskort
til Sæbe og til hn:lrdtarbejdende Bumt
Kontrolkort til Kod, fo'llT':-k og PanlæfCtwarcr.
Det henstilles. at Eftert.ællinJ.! af de
udleverede Korl finder Sted ~traks, dn I
mplige Fejl kun reltes paa UdleverinKsstedet. Endvidere gores opmærksom puu, at det N' forbundet med
Strafansvar at. begære Kort. udleveret,
hvis Betingel~rne for at erholde dhl lle
ikke er til Stede.
RationeringfIkort, der ikke afhentes
Udlevenng6dagen, kan (orst fus ud·
Jneret pø. Kommunekontoret Mandag
den 7. Februar 1949.
Kommunekontoret og Socialkontoret
er lukket hele Dagen.
Thi_ted Brmod. d. 18. Januar 1949.
Chr. husen.
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Th'l~~d; fylder I morgen

7580f.

Mød€' Der er træbarakker a' købe
Som meddelt er milo for Ilden
alto"- ved af gere klar til bortsalg af
Chr. liere hundrede Iræbarakker i flYilolnge/ejrene ved Karup. og flere
idrætsforeninger har I den anledKnud

btd1G
mue

til
mani

Vcs/,
Renv
doml

Hov!
Iii 08 ang. løsht

ning relief loresp':Jr~sel
fremgangsmaaden ved køb. Barak·
kerne sælges for 20-40 kr. pr.
d od kvm., Dg man kan foreløbig henvende sig pas telefon Karup 47
og 55. Udsalget Babnes I februar.
! var Ocr er hele 300 barakker at vælge
!ld I imellem, sas der skulle nok være
p •• chancer for, at idrætsklubberne
lo/m kan lu gode og billige huse.
ml·

lene Tborop-Klim sogoenød

.... ,.

harold

m~ute,.

Mari!
pfæ~

Lars l
Rtl.lr(

mane

De

have

"liml
marI

D
Aarh
dygti

,s

Brændselsaffære i
Flygtningelejren
ved Dragsbæk

L-

Thisted har i disse Dage Besøg
af Overbetjent 0sterberg og en '
TI
Kriminalbetjent fra Rigspolitiets
Rejsehold, som skal foretage nog"
I le Undersøgelser vedr. en Brænd~J I selsaffære i Flygtningelejren i
- I Dragsbæk.
Det var Overbetjent Østerberg,
'n
der i sin Tid havde den stOl'e Svin, , delaffæl'e med Brælldselsleveringen til Aalborg Flygtningelejre,
-, men Overbetjenten kan endnu i~e
oplyse, af hvor stort Omfang deng ne Sag vil -blive.

,.

I

Ol

d
n

l.

11
e
f
1

•l
j

,

J

•

l

;-t-

~;m

...

pr. baad. Oli! ••• IIsulle m~n
-~
~, """'1:: 'I:'HJ lllml
cilie T:- I dk d
I
I rtnj,t .. ,. 111 101 al m~n kilO .". til It··«
r-ndda være a c en', Dr ikh. før.koel I Th boren.
It.de. T
J~per~

I

.dlZ,ng. Ii<ke·medlemmer btl.eler al del I (ffjm'iovt,v'I'!'!5en hav'le
? kr. J eolre,

-

spillel en rolle, al CI~U~fD hliYde

Indl agt ,i~ aa 'lore IOrljeneliler
D.dsfald.
; onOer kflgen.
SY2tknspformand
Jens Chr.
Hans bUlder, Sv B "1111 Clausen
Je n I e n Hvldbleol$Z. er I ntll al· d", hllr Rlort rorug pu al lag~
gutl ved Eløde'1 eller Io t1a~e~ hele akylaen for banOenl mente,
:sy~dom. knap 72 !lar gl. Afdøoe skal lor domsman alr et. OU\la~
var feal I Ba<slev. 0" b,," drev P ruel~uro oe Peter (niema r,n
en 'andtlendom I Kalle'uo rh. III Dabl Idømte'! lI,b~lds"'us. OJ ae
1934 da han a[,IOd d~n Illain aen. lIopelh!!ltOe beg~e. 0 110 Jen!H'
D" Jfn!en lor ca 20 ur 'Iden IOømle. el un lær.~.el, !om ban
... ar formand for husmandslorenin moalo~ e"elo J , c obun idømte,
gel'1, var ban su uheld:R al bil" . . , 5 mdr.! lleu~"el, og bia BOSluOe
(lverl<ed af en lastbil, dtr var paa' bet æ nkningstid
Thyholm med be~øaende huo;.
..nænd Ulykken mea/erte, III ban
mallIle have del ene ben unpu
t
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1934 v~lgle, J Chr. J ensen Iii
.~
f'jfmand I or sygekassen. 0R hlln
rylled~ til Hvidbjerg. Han gik op
Danmark vandt EuropaI
SYJ::ekusearbeldel med ator dyg . m.sterskabet I badminton
_'gbed og inlere.se. J Cl 30 ur
Danmark v.iOd, i altu Eur op a·
R
m!'lle,.~ abet I t adminton \led et
lIlIr ban IilliRe IIllJdsmand I bu,
manasbrandkassen. HaD eft er111d er bel jre En'l:'and 9-0 l linlllen i d·.
si~ to be rn, lØnnen i Kallerup. EU fop= z , nen af 1 hornu CUp.- IUI·
~JI en .ø.atlerJ
det er gift jl) ed n ~ r inRen. Ddnmark ~"r derml"d
male rmester Micbaelsen,
Hvid · lil finalen om Vtrdentmeatertkabel
bjerg. en plt>jedatter død. for el mod en len Amerika eill'T Malay •. tira
par ur siden, og bustruen døde Denne k.mp .pill",. i Prts 'o,1 i Au
Enli/:I,nd d . 21. og 22 . lebIUlr.
IJgeleC2e l for ca. to aar siden,
~

Krigshelt for Thisted ret.
Dommene i de!!
.tyverisag alsagl.

store

En !\,and, som er heil dekore
af &o glænderne og af konjl
Cbr. X tor sine fortjenester I
engelsk tll!oeSle under krigen.
!;Iod i tflerLQidd8j,! lilia It ved Thi·
.Ied rel for tIh<!dvirkeo under lyve·
ler. Det var den ca. 27 urige
rborv81d C lausen, Aalborg. del
ret

::,ammeo med de øvrige med le m·

R

All" do dstlske boksere
vandt
Ved del pr-,Je ... ionelle bokse·
;Iævne i .hea i KH hallen vand'
.. Ile de danake: bok,e,e. Knud
Chd llophersen
lik
l ejrt O p.u
v ... intl !lver fran.kmanden AI Renti,
d er bavde dan. keren i Q'U'vel III
8 I lør,le omeeng. men !Iden blev
helt udbOkset.
A81ltr W .uburR' Vind, pu poin"
OVer M.lilcd Auclolir, frankrill. elrtf
t"n lige kamp, og •. g .. e J,ueen
JohanlIen be.elrfd~ .in f,øoiimiwd
R )b~1 1 A,lolO p,e point •• Ahenen~
hovt"dk"mp .Iod mellt'm de lu
!rallike bokatle Emile Bt'n'z OJ,!
Luuc,~ n Corel ,lhm, 02 dt'n \'lindi
B- n Z paa points eller 10 hUlde

emmer al Aalborg.,yvebanden,
har
brudt iod hal købmænd
1 Thy. Thorvald C susen, det kun
tJar haft nnge del i tyverierne .
l(jemtes fem maaneders fængsel
O"linget,
og ______________________________________________
domme'en ulltallt, om.l!.n~e.
__
~~~~~
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ligeledes en ilafler.

De vide ikke, bvad de score l

V,

sk
I dag er del tidligere omlalle d
opraab Ira en dellldllgere kendte
modstandsfolk m. fl. ble.,en om· s
delt I Thisted og formentlig tillige i
i egnens lIvrige kommuner.
II
De paagældeDde folk kræver, v

at Danmark øjeblikkelig skal Ind·
træde I en stormagtsblok. Disse
folks mening er sikkert god nok,
men de aner Intet om rækkevid
den af det krav, de stiller.

•
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Rationeringskort
for Perioden 1. Februar til 31. Maj d•
.A. uddeles i Thisted
Onsdag den 26. Januar 1949
i Realskolens Gymnastiks.al til Be-

boere i Ejendomme med
u li ge Nu mre
mellem KJ. 9-12 og
lige Kum re

mellem Kl. U 17.
KOl1:ene maa afhentes af en Voksen
j Husstanden. der maa medbringe Talonerne fra tidligere udleverede Kort
forsynet med Navn og Adresse. De;

I

udleveres Sukker- og Smørkort m. v.
til Personer over og under 6 Aar
Smørrabatk01t til Børn, Tillægskort
til Sæbe og til baal'dtal'bejdende samt
Kontrolkort til Kød, Flæsk og Paalægsvarer.
Det henstilles, a.t EftertæIling af de
udleverede Kort finder Sted straks, da
mulige Fejl kun reltes paa Udleveringsstedet. Endvidere gøres opmærksom paa, at det er forbundet med
Strafansvar at begære KOlt udleveret,
hvis Betingelserne for at erholde disse
ikke er til Stede.
Rationeringskort, der ikke afhentes
Ud Jeveringsdagen, kan først faas udleveret paa Kommunekontoret Mandag
den 7. Febr uar 1949.

Kommunekontoret og Socialkontoret
er lukket hele Dagen.
Thisted BYTaad, d. 18. Januar 1949.
ehr. Iversen.
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... ,,t-:

dt'll 20. fanuar. Slalron~byen kr 9-12
ug lan Idlllrlkt ...rne kl. 14-18
(232,

-

lor perioden i. lebruar Ul al. mal li A.
uddele. I Thlaled

onedall den 26. Januar 1949
I rcalskolen!! 2yrn".~llk~ar 111 beboert:
I eJl'ndomme ;lled

ulige numre mellem kj. 9 -12 og
lige numre kl 14-17.
Kortene mu afhentes al en voksen
mcdbrlnl!;e
talonerne fra tidligere udleverede kotl,
forsynet med navn og adre •• e.
Der UJldVer~!I!!ukker Oit smørkort m. v.
til personer over 0R under 6 aar, am 'T'
nbatkort til børn, IlIJæli:lkort 111 Bæbe
og til hallrdtllrbeld<!nde saml konholkllrt [IJ kOd, flæsk o~ P9Blll'gavlITer.
og
Det hen9t1l1e~, al ellertælHntz af de
udleveredI' kort finde. 81ed Rlrbk., da
[I
fojl kun rett •• paa udle~
v'u
Endvidere gl'lreø oprnærk.om paa, at det er forbundet med
I
al begære kort udleveret.
betJnlZc!aerne for al erhulde dia"e
Ikke er til siede.
R.tlonerlngskort, der Ikke .f·
hentes Udleverlng.dagon, kan
først f •• s udlaverøt pøa kommunekontoret mandag den 7.
hU86fønden,

I

der

mali

febru.r 1949.
Kommunekontoret og socIalkontoret er lukket heil) dugen_

Tt-lIsTED BYRAAD, d 18. lun. 19-19.
(212)
Chr. Iversen.

H

e. ved bekendhl.ores, It kld. ek<itler
Oll undre af~iller, der opkræves ved

Rationeringskort
for Perioden 1. Februar til 3L
. Maj a. A. uddeles

i Thisted
Onsdag den 26. Januar 1949
i ,Realskolens Gymnastiksal " til
Beboere i Ejendomme med
ulige Numre mellem Kl. 9-12 og
lige Numre mellem Kl. 14 17.
Kortene maa afhentes af en
Voksen i Husstanden, der maa
medbrmge Talonerne fra tidligere udleverede Kort, forsynet

med Navn og Adresse. Der udleveres Sukker- og SmØr kort m.
v. til Personer over og under 6
Aar, SmØrrabatkort til BØrn,
Tillægskort tIl Sæbe og til
haardtarbeJdende samt Kontrolkort til KØd, Flæsk og Paalægsvarer.
Det henstilles, at Eftertælling
af de udleverede Kort finder
i Sted straks, da mulige Fejl kun
...,ttes paa Udleveringsstedet. Endvidere
gøres opmærksom
paa, at det er forbundet med
Strafansvar at begære Kort udleveret, hVIS Betingelserne for
at erholde disse ikke er til Stede.
Rationeringskort, der ikke afhentes Udleveringsdagen, kan
,.. st fsas udleveret paa Kommunekontoret Mandag den ,.
Fehruar 1949.
Kommunekontoret og Socialkontoret er lukkp.t hele Dagen.
THISTED BY!tAAD, den 18.
Januar 1949.
Chr. Iver~n.

--l!-:======J~D"·'
Telf. 808.
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I Anledning af Bekendtgol"elsen fra
NOl'dthy Strømfors)rning gøl'es alle
tidligere Ejere af Statens Ejendomme
paa Hanstholm, specielt dem i Gaal'·
dal, Hamborg og Febbel'sted, opmærkSOllune paa, at de muligvis har Krav
! paa Andele i Nordthy Strømforsyning
og bøj' henvende sig skriftligt til
Sh'ømfol'syningens lContol' i Thisted
inden 31. Marts.
Hanstholm Lejerforening.

-

29

a
n

it
ns

de-

td-

•

I

res

Ira

MEGET MILDE LANDSRETSDOMME
De
tyske Krigsforblyderes
Voldsha,n dlinger i Nordjylland
blev i Gaar ved østre Landsrets
Dom i Aalborg rent strafrnæssigt
takseret til Halvdelen af Byrettens Afgørelse sidste Aar. Den
eneste Dødsdom blev ændret til
livsvarigt Fængsel, og de syv !IVrige tiltalte fik stort set deres
Fængselsstraffe halveret.
Btraffenz fastsattes saaledes:

ar
og
d
ed
nt
~e-

I

Den 52~aaTjge tidligere Gestapoleder
Vilheini Herman Berndt: 8 Aars
Fængsel (ved Byrettens Dom idømt
14 Aars Fængsel).
Den 37-aarige Willi Kniest: livsvarigt Fængsel (Livsstraf).

Df-n 48-aarige Frits Beck: 12 Aars
Fængsel (18 AaI").
(Den 42-aarige Willy Døhlernann: 6
Aars Fængsel (14 Aar).
Den M-aarig':! Waaer Thiel: 7 Aars
Fængsel (14 AaI").
Den 41-aarige Paul Jess: 6 Aar (14
A.r).

Dl';!n 46-aal'ige Rudolf Brandt:
AaI" (6 A"r).

4

Den 46-aarige Paul Gross: 4 Aar
(5 Aar),
For de 7 føl'smævnte var der af
Anklagemyndigheden
nedlagt Paastand om Dødsstraf.
Kl'igsforbryderprocessen j Aalborghal' vl.l1:et j 14 Dage, og Dommernes
Votering afsluttedes først Søndag

Side 2.

THISTED AMTSA
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VI S

Mnllclltg de n 21. Ja nua,..
. Id

h\'or/,(lN J)flnumflligl·j

FormH .Ig,
foregik K!. 12,:m.

tt

f.:'IJI

,

"L

f)Qrnnll'l1 f;n:lll/lll/'II dl·t, ,It. ( f
or(('IIt1igc udred!.'I' SaJ(l'n ~ Oll1k()~l
lIing'>r, Ilerun<l"el' J"-, nnn R/'. :dcnI' ,,III'
dc FOI">,'arj,rr, dCl' hlll' fØlt Sag('n \CI
I

og

LnndRl'dll·ll.
Eftcrhn,lIId('1I 80111 de pnkelte 0 0111ml..' blev oplæst. lif L1Uuh;dommel' LuC3.", df'r Cl" 1'I1csidcnt for LHnd~n't
teJlS ,~,lIIkllldte . Fnflndf'lscsafdeJlng",
br('dt.c Smilene sig i(1. . JylundRpost~n ..
pau Ty~kcrncs Amliglel', Kun Knlell'bcvul'edc Alvoren, men udll'yk:c dog

en hjertelig Tak, lill DOllllmf.ilg-eløcn
VUI' afslutt.ct.
Han blev bl. a, kendt
skyldig i de to Mord, hun VUI' ;.In~Jagct
for. Dog afgav to Dommere DIssens
med Hell !lyn til Drabet paa Frihed!!kæmpel'cll 1I ,111 S Henrik J ensen, idet de
ikke her flmdt Skyld<'iporgsmualet fuld
klarlagt. Med Hensyn til Kniests koldblodige Ncd~kydnillg !l f den uskyldi ge
ulige Kontol'assistent Erik Thomsen
foreina der fuld Enighed om Skylds porgsmualet, men allige"el ønskede
Illgen ni Landsrettens Dommere at
.. følge Anklagerens Pntlsbmd eller
Dommen fra Byrett.en. Tyskel1le el' i
en Række Tilfælde frifundet for Tortur-Anklagerne, fordi Landsretten hal'
ment, at der ikke har været urokkelig
Sikkerhed i Orrenes Godkendelse {lf
deres Bød len,
I Principperne erklærer Landsretten
sig enig med Byretten, idet den ikke
fil1der, at Tyskerne kan undskylde sig
med de fol' Krig og Besættelse gældende Love, ford i der ikk e er handlet i
Nød\'ærge. Man findel' heller ikke, at
rle fritages for AnS"ar pau Grund af
givne Ordrer eller t.jenstlige Afhængighedsf-ol'hold. Allige'"cl hal' Landsl'etten ment, at, Stl'11ffelle burde nedsættes, fordi de tiltalte har været udsat for ct Tryk, SOI'1 del-es tjem.t1ige
Stil ling medlørte, og !\t dette i særlig
Gl ad hlll' gjort sig gældende, efte~' at
Gestllpochefen Bolle nflosle Berndt
som Leder af Afdelingen i Aalbolg,
De milde Domme kom som en Ovelraske Ise for lilie Tilhoreme, og d(>1'
blev udtrykt megen Bitterhed 0 \ Cl' Heliultat.et., !'lom sammenho ld t med den
Tankegang, der besjmlede :1I1e fol' blot
lire AnI' siden, "i~t tor siges nt yæl"C'
forbløffende.
ø stre Lrmd~l'ets A fgorelsc el' d~t
sidste Ol'd i Sugell mod Krigsfo1'bryderne _ De res Sug skal kun behundl('fI
gennem t o RetsinstallSE'I' og k a n ikke
appelleres til l:loje!:lt (' l"(~t , T yskerne b liver nu nll(' sendt til St m fnfsoning i
Stlltsfll.'ll g SIClllC,
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Aa' eringskort
•
f or Periode n 1. F e bru ar til 31. Maj
d.
A . udde les i Th isted
OnSdag den 26. JanuBr 1949
i Re nl s kolens Gy mnast.iksa l til Be.
boere I Eje ndomme m ed
uli g e Nu m cc
mell e m KI. 9- 12 og
li ge Numre
me lle m KI. 14 17.

Kortene maa afhentes af en Voksen
i Husstanden, del' maa medbringe Ta10nenle fra tidligere udleverede Kort,
fo rs ynet med N a,," og Adresse. Det'
udleveres Sukker- og Smorkort. m. v.
til Personel' over og under 6 Aal',
Smorrabatkol't til Børn, Tillægskort
til Sæbe og til haarotarbejdende samt
KontrOlkort til Kod, Flæsk og Paa-

læ~svarer.

Det henstilles, at Eftertælling af de
udleverede Kort finder Sted straks, da
mulige Fejl kun r ettes paa Udleveringsstedet. Endvidere gøres opmærksom paa, at det er forbundet med
Strafansvar at begære Kort udleveret,
hvi s Betingel s~rne fOl' at erholde disse
ikke er til Stede.
Rationeringskort, der ikke afhenles
Udleveringsdagen, kan fOI'5t faas udleveret paa Kommunekontoret .:\Iandag

den 7. Februar 1949.

Kommunekontoret og Socialkontoret
er lukket hele Dagen.
Thisted BYJ'aad. d. 18. Januar 1949.
Chr. hersen.
I I

1

,,, ... , og Jemnne t'eaetøen.

Un,

Bles
~nde

Ejbye Nielsen bliver obersl•
løjtosnt.
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sa,
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•rpe,
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under

ledede modiIlt:r øtandsbevæRelsen i Thy og
uie MOri, er udnævnt lil oberslløjlnant
det ved h:lIartilieriet i AHhui,
:Iige
træ~
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der

T. 8. Ejby. Niel · en •
krigen
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Ingeniør Waidlløw pas besøg
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Kapt.u.l Il I. P. Ejby N i e l E\ r Il,
under Kri"cn lcdcde Mod·lands hcvægols rn i Thy og paa
Mors 0A' elnor Tyskornes Kapi' ulation on Tid var Chof for
Parkkompagniot i Thi sted, Cl'
blevet udnævJ1l til o.brl'stlØH,n\mt
og vi l fru 1. Fobruar bLve Chl'<f
for 8. ArlJilll'rin,f{loJing i Aarhus .
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Udenrigsministeriet meddeler:
Under Forhandlingerne i Uden-

,n
in
tie

r igsminister iet i Gaar mellem paa
,s- den ene Side en Repræsentant
for de franske Militæl'myndigheder i Tyskland og paa den anden
;
Side Minister J ohs, Kjærbøl og
te, Embedsmænd f ra UdenrigsminiIon l stedet og F lygtningeadministra1.1'- tionen er der truffet nærmere
r- Aftale om Hjemsendelsen til den
rl- '\ franske Besættelseszone i Tyskede land af de sidste ca, 2500 tysl,e
ik- Flygtninge i Danmark,
Hjemsendelsen finder Sted i
'ge
er Dagene 7, 15" f ebruar,
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Sprængstoflager fundet
i Hurup.

i •

Nogle bør. la.dt de larlige
.ager I a.lægel.

.ar

ligo

lig9
ov
lig
oll~

I anlæget I Hurup fandt nogle ak
legende børn Ilorgaars el spræng- ko
sloflager, og fundet hl!lr rimeligt
nok givet anledning tll nogen
ængstelse bll!lndt forældrene. Pundel blev gjorl under nogle tønder
bag købmand Larsens ejendom, læ
kr .~
og da et barn fortalte sin lader
herom, optog han straks en mere Mu
grundig eftersøgning. Oader løvel der;
j skovbuaden kom yderligere no ~ og
gel sprængstof frem.
hu!
Det drejer sig om detonatorer, ;~
spræogblyanter aR plastisk sprængstof, og man ant8ger, at de far· Ul
lI~e sager er lagt ud IIf en mand, eUI
der eller vaabeoforbudela Ikralt·
træden har taaet durlIg 88mvlt. ~a
lighed. Imidlertid bar han Io ved ' vu
sin letslndlehed udsal andre men ..

Ti

I

han __________________________
di
me. nesker for fare. Det plastiske (
sprængstof kan godt minde om I
ler eller voks, som børn kan købe I
sig I legetøjsforretningerne, og en I
pa8
fejltagelse
kunne
være
blevet
af
I
aar.
frygtelig virkning.
1
Politiet i Hurup har foretaget ,
en undersøgelse i anlæget, og
fre·
men herunder er man ikke stødt paa (
dIet yderligere sprængstof. Man hu- l
om ber herefter paa, at hele lageret I
ar · er kommet for dagens lys. Man
952.
ved
Ikke,
hvorfra
sprængstoffet
l
om
dIes stammer, men det er antagelig
~Iaa bleven skjult i krigsliden.

~o~

ren,
laen

. og

1ger

Alsing Andersen
i Thisted.
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Gr ænselØs lets indig Omgang med de farlige Ting, der var
lag t ved BØrnenes Legeplads.
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I L ystanlægct i Hurup er der
i LØbet af den sidste U ges Tid
ved flere Lejligheder fundet farlige EksplOslver, der formentlig
stammer fra BesæUelsesaarene.
Nogle legende BØrn fandt fØrst
n ogle smaa Messinggenstande,
som de var saa fornllftige at"lade
være med· at pille ved. BØrnene
viste Funqet til deres Forældre,
og det blev oplysi, at de smaa
MeSsinggenstande i Virkeligheden var yderst sprængfarlige Det onatorer til Haandgl'anater. Senere fand t nogle andre BØrn tre
Pakker plastisk Sprængstof af
den Slags, som blev anvendt ved
Sab'otagchandlingcr under Besættclscn, og i GClar blev der
yderligere fundet tre Æsker 111dcholdende et halvt Hundrede

ny Detonato,e,.

l

,
A

D c farlige Genst<'Ulde llyHgt Jagt dr
i Anlæget.
Samtlige Fund er gjort mellem
Træerne ved BØrnenes Legeplads, og der er ikke Tvivlom,
al de farlige Tmg er anbragt i
Anlæget i -LØbet af. Ugen. FWldene er afleveret til Politiet, le
som nu spger at finde ud af, H
hvem det er, der udviser en saa
grænselØs Letsmdighed i Om- s
gangen med de farlige Genstande.
Politiet er af d~n Opfattelse,
at det drejer sig om uanmeldte l
Eksplosiver, og at Ejermanden
nu bagefter er betænkelig ved al \
henvende sig Lil Myndighederne.
Vedkommende kunde dog daarligt have skilt sig af med Tin'~ene paa en mere uforsvarlig

M.ude,

-~~rIlJl'! 'fTllrl

Sprængstoffund·l
H urup
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Dctonaiorcl' og plasti sk Sprængstof fUlidet iAnlæget.
l Anlæget i Hurup fundt nogle
Børn i Guar under nogle Pakkasse.r ved Køhmund Larsens Eje'Ildom

en Pakke p la-stis]( Sprængstof, som
gennem Lærer Christiansen blev
afleveret. til Politiet, og da del'
derefter blev foretaget ell yderligere Eftersogning
iAnlæget,
fandtes her i Skovbunden tre Daaser med Detonatorer.
Man mener, nL en Mand, som
efter Vaabenloven el' blevet be·
tænkelig ved at have de farlige
Ting liggende, hHr skaffet sig M
med dem ved at henlægge dem i
AnJægeL. Dette el' meget letsindigt,
da saavel Detonatorernc
som Sprængst.offet, dcl' ligner Ler,
kunde have .fristet Born til Leg
med det, og der derved kunde væIre sket en nlvol'lig Ulykke.
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Stuerne, hvor han fandt et LOffinw·
ur lig.ende frit fremme. Han ,tak
L·ommeul'ci til si}!".

dans

Ved Dommen fik han 30 Du.'!"et>

iebo

Jo~f

der

betinget ll'ængscL
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Udnævnt til Obcn-ltlojtnant.
Kaptujn T, P. Ejby Njelsen, ch!r
under den sidste Del af Besættelsen val' Leder uf Modstundi'Jbevægel sen i 'Thisted Amt, O,lt som efter
Kapitulationen var Chef fol' Sl!ktion Nordvest, el' udnævnt til
Oberstløjtnant og ansat. som Chef
fOl' 8. Al'tilleriafdeling i Aarhus.

'fhiRted Eksportmarked
el' til paa Lørdag tilmeldt
Kreatu1'er og 85 KnIve.

170

Natligt Indbrud i Øslc\'.
Til Kriminalpolitiet i Fjerritslev
skete i Gaar Anmeldelse om, at en
Mandspel'Son havde aflap:t el llatligt Besøg i Forbindelse med Tyveri hos en ældre U$lift Damp, :i\leteu
Nielsen, der siden Faderen~ Død
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Brænd.elaudvalget.
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I henhold til handelBmlnlsterlehl di,·
kulreTe BI 8. dl!. vII der for perIoden
1. februar til 80.• pr1l1949 kunne
tildeles petrol eum til 1wf{ebrulit I husholdninger, der ikke har endre opvarmnlnJi!:lmldler, til belysnln(l; I private bo·
Iiger og erhvervsvirksombeder, til tek·
nlsk hru~, til opvarmn1",!; i særli(l;e Ul·
fælde lIamt tfl rugemaskiner og kylllnge·
medie.
Sllcma til ønl0Enlng herom kan !Sfhontell piia Thisted kommunekontor
mand.g den 31. Januar, 0i skal
I udfyldt stand være tllbB~elev. IBmme.
lied lenelt onadag den 2. februar

I
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a 40 1949.
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Skemaer, der Ikke er rettidig
Indloveret, kan Ikke foryente.
behandlet før .enere.
Thisted byreads brændsel.udvalg.
(321) had'

Meddelelse.
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J Hen hold t il lI ' lIl(h'l:<lllini~tetieb.
I
u f S. ds. 'n i dt'" fOl ' Perio•
den I. Februar til 30 . .\Ilril 1949 kunne til deles Pelrole\11ll til Kogebrug j
Hu~ho ld n in gel'l de l' ikke har nndTf'
Opvnrmning.smidler, . til RE'ly~ning i
private Boliger og Erh\"ervsvirkøom_
heder, Lil lekni Hk Rrug, hl Opvarmning i særlige Tilfælde snmt til Rugt•.

lI1aski ner og Ky 11ini-!C'modrE'.
Skema til

A nsng-niJlg

herom

kun

11fhenles PUll Thitllcd Kommunekontor
:U a ndag den 31 . Januar og sklll i ud.
ridt Stand være tilbag('leveret Fnrnmr
f;e nest OIH~ dDg d('n 2. Februu
] 919.

Ske maer, del' ikke er rettidig Indle.
veret, kn n ikke (orventetot behandlet
for senere.
1'IIISTED HYRAADS BRÆNDRELS.
UDVALG.

skete nogen skade.

se 1,
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Johs. Møbius vendt hjem.

Se

Efter at have været borte Ira
Thiited sid,e n den 5. maj 1945 er
Ihv. slagteriarbejder Johs. Møbiu8,
Torp. i ga lf vendt tilbage. Siden
flugten har haA opholdt sig i Tysk·
land, hvorIra han et par "ang~
forl!ævel har anløgt de da nske
myndigheder om at mulle tage
til Danmark Igen. Omllider fik han
indrejsetilladelse, og i formiddag
henvendte ban lil! til kriminalpoliliel i Thisted. Møbius har imid.
lertid ikke gjort lig skyldig i andet ulovligt end at han uden
dani" tilladel16 har buret vaaben,
og det risikerer han højst en bøde
for.
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Kuponer til Kød, Flæsk og
bedes afleveret snarest.

NORDTHY SLAGTERMESTERFORENl1\G.

