
Man tog ikke det laveste 
Tilbud. 
AktE. HØje-Kristensen, Hurup, 

hav.de ved en Licitation i Holst e
bro over et Kloakal1bejde det la
veste TiliOOd, der lød paa 72,89~ 
Kr. Det er im~cl](>rti'd besluttet at 
antage det næstlaveste fra A. 

n a 
sel 
11 
p 
Ii 
n 
v< AgLl"skov, Holstebro, hvis TIlbud 
Il , var paa 73,080 Kr. 
ID 
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har 
Tbisted brandvæsen skal sikre 

"ygtnlnrelejren. 

c ' 
re 
d 
28 

flygtningelejren i Drag_bæk har v~ 
ønlket en overenakomøt med Thi. 98 
Ited brandvæaen under hensyn til, 72 

kai al en eyl. brand i de m8hge træ· 
!D. bYRninger kunne blive en tor SlOT m 
I 0PR8ve for falck Oll elter indstil- re 

re .. Jing Ira brandinlpektøren vedtog p 
AS byrøadet j alle. at tilbyde Rlsi II 
od _tance for en betaling 8160 kr. fot V 

e.l. hver alarmering og udrykning, 
uden al mandskabet kom i arbeld{', O 

DR Ved bunde befales den timeløn 
er. mandskabet lkal havt', meden. der 
ni, ikke b(~tBle. no~et (ar materiellet. 

e 
Vandrerstævnc i lbisted. 

tJl Thilledkredaen aiDanik vandre. 
laulI h. ll.3 

bf! 



Udvidet Slukningshjælp til 

Dragsbæklejren. 

Hvis der skulde udbryde Brand 
i Dragsbæklejren, er det Falck, 
som skal sørge for Slukningen. I 
ByraadsmØdet i Aftes blev det 
dog bestemt, at ogsaa Thisted 
Brandvæsen skal rykke ud, hvis 
der skulde komme Ild i de brand
farlige Barakker. Fol' en Alarme
ring, hvor Brandvæsenet ikke 
kommer i Arbejde, skal betales GO 
Kr. løvrigt betales den alminde
lige Mandskabsløn. 



le l, Brænpselsleverancernc til Flygt
r ningelejren. 

p: 
b 
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-

Il' OveJtbetj. 0sterbel\g fra Rigs- T 
politiets Rejsehold, som har un- h: 
dersøge Prislovsovertrædelserne el 

vedr- BrændSe:slcverancernc ti: B 
iC den baltiske Flygtningelejr i K 

Dragsbæk, er a lter kommet til li 
Thisted for at udfærdige de sid- n' 

i p 
t ste Rapporter i Sagen. Der er 

gi 
t ikke fremkonunet nye Momenter g 

i Sagen. - re 
IV 
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- Foreløbig 253 Frivil- . 
lige til Hjemme
værnet. i Thy. 

, 
• 

Efter de OpgØrelser, der er fo
- retaget, ser det ud 'til, at gen-
5 nemsnitl1g hver tredie Hjemme

værnsmand har søgt Optagelse i 
r det nye HjemmevæTJi, men man

ge udelukkes, fordi de skal staa 
til Raadighed for Hæren. I Re
gion 1 (Nordjylland) har meldt 
sig 1647 af 4415 Medlemmer, 
deraf i Thisted og Omegn 253 
af 400 og paa Mors 85 af 190. 

,2 Det er dog ca. l Aar slden, Med
res lemstallei for Hjemmeværnsfor-

eninger l ReglOn 1 er gjort op_ 
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Meddelelse vedrørende tekstilrabatmærker . 
Dp "''" t(Ok tllrahn.tkorti't (191849\ Mlln A, .B. c, D . F. p'. G Olf R 

nrdr mærker ophorrr Olt hil\(' gvlchghtd w'rI lndkob al l<,kslI lvarer i 
hllnddl'1l Mn 1. april 1949 y('d (fm,;II('ts h('gyndC'i P, 

X",rlnI'HlriH'nd(" d('r har modtnl'rt de Pl\RR'ld('nd(':.~!:~~:rr;~:~::l~ ft>k .. iJl\l\rrr. kan Indtll lld~:lngrn fif april m:\nrd 1.949 
fundrrct n'd hcnv("ude]lic til kommunulbcstyrelb<Jn. ' cd 8('l1ere 
wærkerne ikke fål rl' ru ndrf'ct. 

Ha1l1fdgn!lni~trri('t. den j, maTta 19~9 . 

--- ~- --
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Over ordentlige Foranstaltninger 

Meddelelse vedrørende tekstilrabatmær~er. de 
De på tckstilrabatkortct (1948/49) som A. B, C, D, E, F, {l ol? li bei:fden 

mærker ophører at ha.ve gyldighed ved indkøb af tekstIlva.rer l deta.ilhande 
I. april 1949 voo døgnets begyndelse. f tekstil-

Næringsdrivende, dor har modtaget de pågældende mærker ved salg a, ed 
varer, kan in~til udga.ngen af april måned 1949 få, raba.tmærke:ne refunderet ikl-w 
henvendelse t il kommunalbestyrelsen. Ved senere mdsendelse kan mærkerne . 
fås refunderet. 

Handelsministeriet, den 3. marIs 1949. 

Bekendtgørelse af regler vedrørende erstatning for visse tab under 
• 

besættelsen. 
Der er t.ilvojobragt en ordning, hvoreft.ef del' gh-cs a~gang til e.rstat.ning: a.f stab

kassen til danske statsborgere for visse tab, der er indtrådt under besættelsen 19!O---
45, og som ikke har kunnet orstattes efter lov nr. 475 af L oktober 1945 om erstat
ning til besættelsestidens ofre. Det drejer sig om tab. som vedkonunendc forsikrings
selska.b ikke har kunnet erstatte, fordi de pågældende som foIge af i7lleNJering, flugt 
til udlandet 1Jå grund af begru,ndet frygt tor tyske overgreb eller andr(\ tilsvarende om
stændigheder har ,,"æret afskåret Ira at betale deres pU'Hnicr og den.-ed fro. at hold, 
en bestående brand-, tyveri- eller lignende forsikring i kraft. 

Personer, Bom mener sig berettiget til erstatning i henhold til forna'vnte bestem
,:neJser. må rekvirere ansøgningsakerrw ... hos erstatningsrådets sekrotariat. Dr. Tværgtld<> 
'. Køb.nhavn jL. (Uf. Palæ 9720) sene8t den 31. maris 19J9. 

Personer, der er bosat i Kobcttha\yo, Frederiksborg og Gentofte kommuner. Uld. 

d0'6 afhente anaogningsskema ved personlig henvendelse i sekretariatet (daglig k1. 
10- 16, Jordage dog k!. 10-13), hvor der vil blive giv('t nærmere vdledning. 

Erlitatninglmid.f't. d"n 4. maris 1949. 

• • 

I 

• 
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Hjemmeværnslederen 
i Thisted. 

Resultatel sf den frivillige 
iodskrivniog afveDtes. 

Den nye distriktschef under 
hjemmeværnet lor Thy og MOri, 
overollicianl I v e r. e u, fredericia, 
var larleden pu el kott in.pel!;· 
tionlbeaeg i Thi,ted Oli Nykøbing, 
hvor han blev orier\teret om Io-
• ale problemer i lorbindelae med 
over~aneen til dellovlællede hjem· 
meværn. 

Dialrikllchelen gav meddelellc 
om, RI den (nluUe lid,ld,1 lor 
indmeldelse i hj.emmcværn f' t, der 
oprindeli2 var tallill. mari., nu \/ar 
udskudt pcl8 ubesteml lid. Videre 
oply.te han, al tjenealetide" Ikke 
vil bliv 3, men kun I Blf, 0R al i 
man roreløblg Ville alvente re.ul~ I 
latel al den Irivilliae mandakab." I 
rd:rullering. indtm der blev lore- s 
Illtd IVlngludskrivninger, e 

I; 
Snedsted ,b ~ 
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(jraoatfuod paa Drallet. 
Der blev for nogle dage siden 

)urne fundet tre granater ude paa Dril
vises get paa det sted, hvor I sfn lid 
,op u- krigsammunItIonen blev sprængt 
)V, d~ i luften, Politiet blev underrettet 
.Sol- og fjernede genstandene. 
r og 

Kommuoeafstemoiogeo 
~..... . . . 





megen Forsigtighed, saa man ikke 
rører ved Genstande. som man 
intet Kendskab har til. ' l· 
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Kronprinsen var en værdig Arvtager 
UI1l:ter Besættelsen var Kron

!lr.lnsen som sin iFlader Kong Chrl
sUan Nat10nens SamUngsmærh"e. 
iI lange Perioder mn.tl.tte lInn røre 
Regeringen. (Ban v.rste \SIg, naar 
!'I'VtB.r e .A!gør elser skulde 1ræ1tes. 
.som en værdig An"tllger at Tro
nen. I denne Artikel gengtves 
nogle, a't de EpLs.:>deT, der ,,1Ser, I 
hvor dytbt IKon gen 1øler med .sit 
.Fol:k, og lworledes han lOrd og 
Handltng fomuwede at udtrykke 
Tan~er, der alo)" Bud tU os alle - , 
ogsaa 1 Dag. I 

B ESÆITELSESTIDEN var for 
!{ong Frederik som for os alle den 
mest bevægede Periode, vi hidtil har 
oplevet, men Kongen var p<la for
skellig Nlaadc bnade direkte og indi-

! reklc i Ildlinjen og Brændpunktet. 
Amalienborg va.r for det før:-;tt! flere 
Gange Kampplads, og Kongen, der 
!-.om Kronprins under F::Idcrcns al~ 

vorlige Sygdom i Forl}indclsc med 
!?idelthcldet manlte fore Regeringen 

længere Perioder, mnntlc flere 
I G,'lng(' lage Bcsll1(ningcr. SOIll kunde 

,a.1 ddtrældlt'ndc Betydning. 

~t!lling li1 Tyskerne, som ll1amfeSIC
redes d. 29. August det følgende Aar, 
men forinden vi naacdc saa langt, 
skuld~ afgorende Beslutninger træf
fes. Man husker Affæren omkring 
HUlers Telegram til Kongens Fød
~clsd,u!. For at formilde de fornær-
--------

KONGEN" Pt\A CYKLE. b.Ql\g('n be
nyll('f u[t(l CyklNI, Mar han fl\'rd('f! i 
)i.ohl'IIJlln n. :;:IA'rlifl linder Ktig"n 1l:ik 
hon Hln'rkt ovrr til deUt> n\·rordrln~",-

Den vlglig:-;Ic, den. HI:-;!Ilricn i 
Ilverf F:11cJ in!crC':iSl'n'r sig mest for, 
j'l" vel J)rltll1l'II\{'ll :11 ~cavcl1lu!;-I~egc
ringen. U/l'!", Iftl Jq·l~ hlev tI{'n n.1~ 

\'"rliy '] id fIJI den dnvil'rcndc 
Krllllplin '. <'>"IIIIII"ll'lI IliIvlIl' hr,IRI 
!'injfl'I'IH fil dl n '\TkI.Hjn~ al Fol!.;cl~ 

I midd ttJ. Uer li"'" U IU lf! MJ\.it'~IR't palt 
Vd g('nnl'!nl AmlUc«1uh" 
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: mand faar sin Opgave I 
Som han tøger sIg af i en Krisesituation. siger· 

l 
I 

lhist~d Amts DI.trikfschd 
Den nye Hjemmevæl1lsdistrikts- I 

chef, Overofficiant I ve r s e n, 
er nu ankommet til Thisted, hvor 
han el' gaaet i Gang med at for
berede Overgangen til det nye 
Hjemmeværn. 

Indmcldelsesfdstcn er som bekendt 
blevet f.01'længet, idet man, efter hvad 
Distl'iktschefen oplyael' overfor l>Thi~ 
sled Amtsnvis«, endnu ikke hOl' fanet 
Disll'iktsudvalgcllc nedsat, hvilket 
imidlertid kan ventes om et PUl' Uge)', 

,HvO!' mange Hjemmeværnsfolk 
skal del' bruges i Thisted Amt?" 

·Ca. 700, og foreløbig har ca. 300 
meldt sig frivilligt, og vi kommer gik. I 
kert højere op. I de kommende Dnge 
tikal jeg til de forskellige BYCI' i Am
tet, bl. a. Hurup. Hvidbjcl'g, Ydby, Ve
stervig og Ræh!', for at give nogle al· 
mindelige Oplysnhlgct' om Hjemme· 
værnets F'ormaal og detfi Virke i 
Fl'emtiden,« 

MATERIEL OG UDRUSTNING 
:!:>Hvilkct Materiel og UdrU!;lning 

1':\..11' Hjemml!VOO1'11cL 1-

::toH"ornanr sker Udleveringen 1<7. 
:toDen vil ske somtidig med, at lIob. 

tcriellet fra det gumle Hjemme ... " .. rn 
afleveres, idet mnn g.·UI. klin ordnl' d!'t 
pao. een Gang, hvad der vil væl'e en 
Fordel for mangoe, flom mnuskr. .. kul 
cykle langt for at ordne det....: 

UDDAN~ELSENS ENKELTJUmER 
t>Hvorledog vil Urldanllt'lscn fonne 

. , 
!:ilg',C 

liDer bliver tre Uddmmehmsk'nleg'll
del'. 100 Timet' aar1iJr,Iljq~' dem, del' 
begynder pall bar Bund, 60 Timer for 
dem, som hllr nogen Uddannelse, og 
24 Timer for Folk, som har aftjent dc-
l'es VærnepligLc: 

"Og Uddannelsen?e 
»Hjemmevæl"nafolkene vil Ia3 lin

dervisning i Vaabenbetjening, Skyttc· 
tjeneste, TelTæno\'c):;er og Egn:;lær(>. 
Eksercitsen vil kun blive indøvet i be
grænset Omfang, men det kl'ævc:-, al 
del' skal kunne fonncres i Mnl'chkolon· 
nel' og Rodekolonnel' m. vo 

Det skal komme dertil, ut h\"\~r 

Mllnd j Tilfll:,lde af en Krhw.<!iluation 
hul' ::lin Opgnve.', Rom hun Rklll log(' 
sig lIf, 1'lclv On! der ikkt' indlober Ol'· 
drer uf nogen Alo

', ' 

~r fØl'Rto Omgang lun)' hvcr Mand 
udlcve)'et en Rvcnflk Riffel. Mango nf 
dem el' i0vl'il4"L allorede kommot til Ro· 

I gion L Derudovel' uolCVCl'{'f! de~ cm 
australsk J{hnkiunifOl'll1, Horn dng Ikke 
blivel' <lr det. nImindelige HnttledrelHI-

En ('ventllel Overrnmpling ,·iI drr· 
·med vmre tI(værgel, idel Iljt'mme
værnet ikke sku l modI" pnn. noget 
bCRlemt Sted for af modtagc Or
drer. Snit, ml-n mf'd Unifol'mHjnkkt~ og Ben

klæder. Stuvh-!" bliv(,l' ,1t'1' ikln> udlt'· I \-'(-'I'ct i fj))"Rtf· Omglltlg, og dt'tll' grel· 
drr og1in[l lIjolm, DN'imod udlf'vCl'pfl 
mullJ{ViB foL I{r·grutlag til h"cr Mand .• 

En .i\1Imd sklll f. gkf!, hil\'!' 1'11 Op· 
gnve ved en JembWlelinif'. en ,mlh'lI 
,-ed et Elc.ktricilf'tli\'!l'rk o:n·,C 

Hof - , l 

I 
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Afskedigede Tj bør 

Konservativt forslag om at komme Tjenestemænd til 
Hjælp, der er afskediget 'for Forseels.'r i Besættelsestiden 

I Folketingets "Mode i Gaar f!'e:c.l~ I 
satte Det konscrva.U,'e FoLl{epartl føL I 
gende Forslag tO Beslutning: 

1) At Staten, Kommunerne og de 
lmncesslonerede Virksomheder skal 
kunne genantage Personer, der 0:
afskediget i Henhold til Kende!sc 
at henholdsvis Tjenestemandsdom_ 
stol eller den 1 Medfør at Cirku
lære af 12. JuIt 194.5 nedsatte Kom_ ' 
missIon, saafremt et af Adminisira
tianen uafhængigt Nævn fInder, at 
de af de peagældende afskedigede 
begaaede Fejl lkke er sa4 alvor_ 
lige. at Ansættelse I Fremtiden lklte 
bør finde Sted, 

finller, at de 3f de paagæJa.enae tie-

gaaede Fejl ikke er saa alvorllge. 
at hel eller delVIS Pcnsionstradrag 
bor opretholdes, og 

3) at tilbagebetale afskedigede Tjene
stemænd de af dem indbetalte Pen_ 
slonsbidrag. 

IJt>mærknlngt>r til Fo~ooet. 

Der er gennem det .sidste Aar::?tld 
udfoldet stærke Bestræbelser for at 
resocialIsere de efter det ekstraordi
nære Straffetl11æg dømte KrtgsUdsfor
brydere. Yderligere Benaadnmger og 
Lempelser kan antagelig' ventes op til 
Grundlovens lOO-Aarsdag. Det mas pas. 
Baggrund herat anses for urimeligt, 
at de etter Tjenestemandsdom.'ttolen 
dømte Tjenestemænd. hvis FOlseelse 

2) at der kan t1llægges Tjenestemænd, 
der helt eller delvb er fradømt 
Pension ved Kendelse al de o\'en_ 
nævnte 'Myndigheder, told Pension 
for Fremtiden, saafremt et af Ad# 
mlnlAlt'8.ttonen uafhængigt Nævn 

I bar været al langt mindre graverende 
Karakter end de efter Straffelo\.~U-

I 
lægot dømte, Ikke kan laa Lcjll&tled tU 

(FOrtsættt>8 Side 8.) 

-
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i del ydelfllo 
Nor~fl Of{ 

Tjenestemænd 
(Fol1$Jt [1'(1. Side I). 

en t.U.v.rtndc AmnutL VJrknlngerne 

, "rf' .1 I 
, U, 

, , 
J 

• er I 

B Il r I i TI, Fredn,q. (RB.) ~,..!I 

'f 
I 

iH '. Hil 

den mrll"rikMHkC Mllitrerregermg 
er det bekræftet, ut HerJilUl V~Ht. 
~ktorer og Vesttyskland horer Ind G 
under Atlanterhavspngtens For- Ole 
_wurøomruade. By 

" Vat og Vand kon-
D d " traLægenog ø en 

Ch, 
og 

H 
"tin 
do< 

K 
J~ 

PD). 

al TJl'neQlcmJlndHdommenb er - I ~{od
~ll1lng Ul VJrknlnll'llnl6 øJ' Domme et. 
ter StMltteJovstlllKlK6t _ l.Iden tldE
mæMJg Bl'gmmsnlng, Jd~t BtrarCen 110' 

ntIsøgcJJ/: ~taar I fortabt eUer nedM 
, t r>rn~lolUrct og lrotl1!:'et .\dgttnS'" til 
pnany at Oplla8 An~roUclM I del af· 
fQntl!gu Tj~n~ste, 

E II bJ c l' g, Lordllg, Nnturhelbredc
I'f'n Ejnnr Nielsen, Varde, der for kort 
Tid !liden ... ed Retten i Vnrde blev 
idnmt fire Mnsnooerfl Fængsel og ved 
Rotten rik PlLØlæg om Ikke i Fremti
den Ilt t.ø.ge Syge i Kul', hul' nppclleret. 
Dommen til Lnndsreiten, Til Drug for I 
DIJ"illførclHIl ved Lnndsrctten hllr Nn· 
~urhclbredllnm ludet Dnnsk FIlmkom
pagni i Kl.lbcnhnVll optllge en lo'i1m, der 
villOr hIllIS Helbredelsesmetoder. H(lll 
/loger Lnndsretl:lpræsident_OIlS TiIlndel~ 
se til at VlSC Filmen I Lnndsrelten, 
FUmen vil fllll Titlen ,Vlll og Vand 
kentrA Lægen og Døllen,=,. Det er hllns 
,?Iemnlf nl tnge pa.. .. Lnnds-Tounnll med 
FilnllJn, hvis hlll1 og~nl\ bliver domt 
ved T,undllreHel!. 

II"H 

till.n· 
"",. 
5I.IV· 

Crnd 
, ) '11"1- Næn'ærende ,",arslag Ul Bclllutnlng 

lIf Folk~Unget op/oNlrer Flnnnsllllnl_ 
literen til nt sklloo Lo\'Jljcmmcl for en 
MIMclI!lHgnende Ændring pIIa de hel' 
nll:ll'lllc OmrIlIlder, 

ntlll
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Dcn OmKtmIldlghed, nt mlln oll3ker
U!1'rJcbraKt GCnllnI;C\)Uellle,'lrl:t for de 
at de ntøkcdll::cde TJen{,lItcmll'nd, Mm 
~t Ilt ,\dmtnlstrntlonl'n U!ll'htllngigt 
Nll'1'll finder egnede d~rtn. fordi der'('~ 
Forhold MI' VIIIret nt mindre gfnVI!" 
r~ndr. !(nrnlllor, Ol' Ulke en'lJ~!\'dcnde 
~ntd. Ilt der pnlll!l'~e" del orr~ntlJ.GL' 

Igt til !!!IlIdll1l Gcnllnlilt'tlcl~c_ D(ll 
man Imldll!rih.l forekomme urlmrllW 
nI d~t otfcntlltre er nrIl1mn-t! ',' • ~ .~.. ,~ Ta a 
F ' -nlldnn G~ntl.n.'~l~rt~o h\'l~ 
orholdl'n~ llll'rlgt Ln!~r 11ft I " , 

nI ' ,r Ol', og Fnr_ 
d:nl!'~l li) Igler drrCor nt tllvcJebrlngl' 

urno!!nc Hjemmel hertil, -

~Ion ~ -• ~L'dl af .lca .. o Ul 1'('.11_ 
, OP! I'r omtalt I F'o 1 

:I IIlIIlgltr nJeno Udbt! ' MI °!:'lUl Pkl 
tro ilet Tldspu k' l:aUng lU' f'eIL'II.lln 
"nt 1k~1'l 1\ ... h\'1)t 1.1<'1'011\ fi'\!m_ 

nR' er Indgivet III d 
!l1lt~ nt A.dmllliJt I o.l om
Nnwl\ 0lr hllr Mal:' oncn unnul'nr,l"" 
KOnllL\ Kran rQr denNI IltlIe tllbnltevlr. 
{'eriOtIll, all~r('do rOrlnbtln 

l""l'!'<h\~()kI Pilt. 3 Il 
nJonRWdrog Indbeu mhlUlln~r Pcn, 
'l'Jfnllll!<'lI1l1'n.t ..... Ilt at de at de dOm!il 
" ' ,,,,PI Ikko ha " "IIMo Rtnntwel'V() r I' ~r vI! 

Petrole 
og S 

Gd, 
Kn!'l 
7 c, 6 
Kr. p 

Gd 
K o b C n h n v n, Lørdag. Han· Ejnal 

deløminister Krag bebuder, at der derop 
fr,t Mnj kun n.'nlc~ en Forogelac 37,900 
' If Pctroleumsrationemc. Plla Ba,/ ~6,OO 
hlnccplunen er a(lmt Vnluln til ('n Boe 

n" 
mund oge s orre Import. 

I 12 FISKERE 
SIDSTE MWED 

KobenhllYIl Lo-' 
.. , "":lg. l FillkC!'j-

mIlIIS ('l"Iilt.~ O, ' 
F b ~erslgt Q\'er Fiskeriet \ 

!! ruar hedd('f det bl 
V J ' H.: O\!t urohgE' 

Il r fOrlllntto i F b 
ptH;«! il 1"1131', o~ Storm-

k 
Ol'llll kl"l\l\'ede St-Cll'l! Oll'\' l" V' 

Il 01"11 onlkom • F • ' H I' 
MnHneflu\, .' '"k ti nrtoJ.~r f(\rliflto, 

]l~ ' un fnll. I . flal!'!! I d, !tOI U Plsk\)· 
nV're llllbnc J.' 

UdbYU('l blc\' do' 1I1'\'lInde, men 
de' (.,...... g l'et tllfl'\'dsgtilkn_ 

... r • ul'flk:e· o S'ld 
\'1'<1].;0'- d Ir ~ l ef:\llKl\terllf"!\ "men ]'_ 

:;trup, 
\'"Urd, 

Mu 
JohnI! 

I 
Hl'ltbo 
SIlOO 

Lan 
Lund 

"' r, 4 
plus I 

I Sogn 
1'1. til 
tl'U», 5 

I 43J!fiO 
Sllnu 

G~ttt'U 
s. .. 

GtJttrn 

" t, 

.la~~UJt~rnl' \'11 PCIL~!onHI'(lt. fl'o!'. 

~;On~t>lurnr.:: undør ~~:l'~ ut dl!ll;o Pen_ F lo:t l..onnTilllllNttsk Ka I 
t..\~t>ctnll'~ 11<' D , "o rhold ll.lr Ul. armani nt Inl'll ml! ol mild dl'l 

" 1'0 ,1m I' nml'rlkonliko ~Ililt II ~h~rl'" ten' dilll 
' r ut fro.: ", ~n hUHl, t;cr\~flll ,lImUIi!&lOn i Gr:dil'n. 

1lI\~lI.rlet Ar. Flct!t, tI' OlldllmnJ, ot Jltnl!',. A ___ ~ _____________ ~'m .. _ lU! og rur lU " 
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b!:jdl'lyh'crtTl Bital btt.aJt ;j(J J>Ct 
Tilltr:g til Y"ag'fonrJing, Syw:kas.l' 
m. 'Io'" OJ( Skaltf:rnl' f:r mf~)<!'(::t 81<1re 
W(.III MUt mlH'kt pa .. L:mdbruU"el 
Fremtid og troedf!, ul (:0 Faltitbøl 
~(i vilde komme til at gu over 
Landf't. Og' ramme d(:m, der jkk~ 
havd~ villeL IHc lP'l' til df:n 5t)r11' 

BøTll 

[) anqk Flertal blandt de hjemme
hørende. 

I Sntrup By vur der ved VuJ${Cl 
Jf)6 hjf:mmehørend(: Vælgere og 
Sydsleflvip'8k VæJverforening fik 
2(12 St.. j Landdl.'~trjkt.et var der 
1098 OR' Sydllle~vigp.k Vælgerlor
/:lnlog fik 5~~5. Støt.ten rra La.nd
boerne er ikke SUlt al:J:Tk. som mSln 
!'kulde have vtmtet, \Val! !ii ger, at 
det skyJde.s Fl'JuiJ,rtighed.. h\-ia Dan
mark havde taR'el Landet i ]945. 
\'ilde det huve ligget helt anderle

. des I 
Nu kan mkn ikke rep'ne med Gen

forening ind~nfoT et rimeligt A:t
remaal, men Syd~lesvigerne tror 
paa, al den kommer. Derior fort
sættet- de Kampen. Behovet fOT Sko
I ~r er stor. Befolkningen skal g"~ 
r:9 modtngelig, og det er lngen 
lIlJe Opgave, Krigen har gjort 
)!enneskene Illøve og uimodtage
hge, og her har de danske Skoler 
en stor Opgave. Har BørnenE:: førsl 
faaet Forbindelse med dan "k 
Aandeliv, vil det holde s ig, 

Det er af stor Bdydnmg. at del 
dan8~e Arbejde holdes i Gang. Vi 
maa Ikke lade dem sejle deres ellen 
So . 

H\'ad kan vi gate? 
Hvad kan vi gøre, hvad Hjælp 

kan vi bringe'! 

Sa~r~p Skoles Forhold er meget 
pnmlllve, Det maa skuffe ~[Od 
ler n TOI s , I • 

l ~n I bygning, saa Forhol_ 
dene bliver mindre primitive 

1:~ ik~e skal vaftkea ude, Bræ~d8~~ 
.e ltgge ude og blive vandt 

Lærerens Bil Hom h og 
i Arbejdet, al'tid skal aa~a~k~~ebrDug. 
maa OR'8aa r j . er 
hvor danske e SCA en Gymnastiksal. 

holde GYmnas~i~ge og ~Idre kan 
stel'. og Sammenkom_ 

~I Men først o f 
~ knyttes mere ~ ~~mmtSl mCia der 

I Thisted Amt °Sr undeisE: mellem 
det vcd at Bog. alrllp, Bedst sker 

~ F . ørnt:ne ko 
n ericophold. det har . mmer pna 
ir tYdning for B Ikke blot Re-

~ f F ornen e men 
01' ~ot'ældr ' og8ua 

I ene. 
Vi KQmles for l ' 

:ti Fodselsdap- a fCJre Kon.lfCO!l 
ti- d~l i SYtlsl~,,<~om mn,n 0KlJan gør 

, I~ - \'1 f ' e gen, liom 8(" elrer KOll_ 
t D a.lr lIOm S b , nnskhedt:llll V'W Ym ol fot· 
k- sleo til D I 1(:, :'I1t:n HYlde 
" bl unnlntka Ko • 
!'- Ol va-re ft'Rtøt Ogr' !lkal ikk(~ 
i. I \.'ære HandlinR'. emt!.' Ord, 'h·t ~knl 
r-

o 

land f'.I$C S~I>:r,.t.æ'r i Jt«1~ Kl)r" AW, 
Ilø" (flT b.ltiMkI- .Pl,rtnjnttlt 

Anklagen gMr wJ paa, &t KUe 
.}!~ tmidt-r tv.! af U"~rlejrk~I. 
nrag~t.æk, da. r,an k'.Im ~.efT.>J'.I ftW 

nll ~ r',aa. bal1 .. kl::' YTygtn ti" ... 
læ.tl!P.. Si&::nhlm h&r h"n I':'a UJ 
fanl<t L-.. 17 a.t Clpht>ldf:: Ill~ i vjl'tn, 
kun tø 'Ii~t. 

End7!dere ~ .. de; det, at '[ ~ 
~hiP"Pill.hr.den j Flyg-lrlirlg:e1tj 

e tIll;gf.:L :;'tØ~ fond : ~f(jlkninp; , 
at Aærli~ F1ygtniTlI;f>-S'anatoril\t 
Thill"u-d /;!r mt:r.t!t. d.a.1.rJigt hK ø, lidt 

Overfor diSM': A nk!a;!;t:l' 1r/at'(:T ~ 

wrche1 A a rø!:". d/JT !".,.lf:,r ~'l'I At. 
Jing, cl.;:r ~gn ' ig af F1ygtnin.'\f:lIe k.
J Landet. at e-flhv~r Forhipa-3Cf.~ 
hn ;r:w. ind j Lejff:n urll;1) .. l bl. 
kontrollerp.. , Der er ganlJ!re vist t! 

Art Porlrtr:.nlDtltnti, n, men deUDfl 
ikk#! noge;t med Beaojtf<r", at gpre,. -

• 
Hvad Rtnnihe~:htil!!:tanden j LeJret. aJI, 

gaar oplY.&f:r Kcmtnrchefen, t raMkt
\'iat er T~rkuJoaegygcli~l:f:lfm 2. 
Promill<! mod l Promil!,. j &foJJm:n
g(>n, men der! ene PromiUe t:æ der- tf,. 
:.lIe Danske i aU'E: Alden:klb'!"'E". M' 

.F1ygtninge~ er næsten a..~e ~ 

llennet'ker j de AJdenik· "'aeT, 11 • 
Taberkuloæn ogsaa i den danik.e. Re· 
folknins-; er mest udbredt, ~r!:~ ha 
mange af dem bragt Tnberku1o-;;"f, Dtt· 
op, da. de kom. 

TuberkuJOl're?fdelingen i Drags'*" 
lejren er god og modeme, IJlBl dt, 
burde ligge et andet S~, da "Klimaet 
ved Thistf:d er barsk og køligt, hvor' 
for man ikke til nok hn benytte th· 
gehallen. 

Kontol'Cbefen slutter med at udult 
al F1)-'gtrUngelejrene ikke paa noV: 
Maade er at bett'agt.e som Fængsle 
idet Flygtni:ngene kan tage ArbeJ« 
uden for Lejrene, ligesom de kan ~~.1 
sil!; med Dam;:ke. 

TERPEXTIX.K('R 
Mexicanere er et lan.lIsommetigt ...... 

kefæn:l, der ikke s pilder Tidt:n med tt 
.snakke for meget. En Dag sad 1'3_ 
i Skyggen af el Palmetræ. da lØJ 
Ven Sancho kom hen til ham. ~ 
kende et Muldyr. 

»Hør,c:- sagde Snncho, du h:tvde IC 
Muld}"r, der var stædigt. Nu er It!
gl'llt med det her. Hvnd gjorde do'" 
dit? (; 

l>Gnv det Terpentin, 
Terpentin? c:

J·Ja ". en Flaske . .: 
S:;lQC~O gik sin Vej og kom ett ur, 

('(ter blbage til Træet, hvor Pi 
ltul og døsede. 

.. HvI', Pancho,c sa~dl! &ncho, 
dl't ikke Terpentin du sagde! JtC ti' 
mit Muld),. l!n Fl::'<lkt'. og det _ 
Time efter .. ~ 

~Det gjorde mit 01'&"," • .-
Pancho o~ raldt i g.Yn. 

Den tykkp. .Mand tlJ.:' han." KOIlt' 
te at (indl! til bagt" til deres p 
ler Mp.llemukten. 
_ Traadw jeg dem O\ .. r 
Jejf ,:Ok Ude, spurgte hAn eD 
AAd )-dt!fet pnn en lUi;lkb. 

I l 
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Taget 75 100.000 Kl'. 
fol' meget for Brænd
SE'I til DragsbæklPjrE'll 

Skive Kriminalpoliti arbejder for 
Tiden med en stor Affære vedrø
rende Lever~ng af Brændsel fra 
Skive Brændselslager til Flygtnin
gelejren i Dragsbæk. Der er paa 
Brændslet taget Overpriser paa 
75-100.000 Kr. og det er opnaaet 
ved at føre urigtige Udgifter paa 
Fakturaerne. 



tI~ 
n'l'ol'fedee bil_r "e)r.t" 

Mel.~Orf"l<lIr!.k IMlilul DIdde! , 
Ud.llJl II ellerblllnlS.n efllltende 

nOldveltll. Ilonn med n0ltel I.vere 
lelllper.lllf oJ eøkelte bYR.r. 

,. .. rd.el.JYWlffne 'u 18,6.3 'fl 
I,klr .. 6.15. 

Flyvermystik over 
havet. 

IH ildsluer, der meneS at 
slamme Ira nedkutedo 

bomber. 
Om de' myslIske begivenheder 

lørdlg allen ved Jyllands vell
II:YII oplySe'J Ir. AgRer, l' fisker 
Chr, Llur/dlen, dl h.n ved 20· 
tldeo vir pli 5lr.nd1llgl betle 
steJ frl llvlguende flyvemaskiner, 
der pluerede nord om Agger by 
med veaWg retolDi, og korl eller 
lagllog biO eD nedrakel. der sI eg 
op Ir. blvet oOlle lu semll ude. 
Pu mlnuller eller oplysles bave! 
.1 slærke flammer, ligeledes I korl 
.fslaod fra Ilyslen. Laur ldJeo salle 
sig Itr.k. I forbindelae med red
nlngslorm.nd SereD Tbegersen 
Sørenseo, Agger, der underrelled e 
redologsvæseoel i Thyborøn. 

Der bleV sendl rednlngsbaad 
ud fr. Tbyboren og Vamper, lige
som Tbybor.n.kulleren .Narvlk · , 
der v.r paa "Bked, blev dlrlgerel 
til '.rv.ndel, hvor Ildskæret var 
blevet 'agItaget. Ved mldoal9t1d 
medt.. de lee fllrløjl!r pu del 
formodede kalllslrofested, men der 
var Ikke spor hverken af nogen 
oedslycte, flyvemaskine eller .f 
oogeo forulykket ba.d. 

Pra Tblsled rykkede P. lcks am 
buIInee sim I poJltlet III Voruper, r 
bvor man bos strandfoged JulJus • 
Poulsen afventede nyl fra red- I 
oinga'afløjerne. I en kortbeIge· 
modllger kunDe man følge med J 
I de r rednfogukllon, der var l! 
lværkSlI 'ndre steder plII vett· 
kysten, bl. I. ud lor BSbjerg, bvor ~ 

eD "eoeode begivenhed bavde II 
fundet sted. Ved g· liden alblæstes 
aiaemen, og redolngsbaadene gik 
mod land. 

Biler .11.1 dømme er forklaringen 
paa begivenbeden, l' engelske 
lIyvemasklner, som hlYde delt.get 
I en bomban:lemeolsøvelae ved 
HelRo llnd, er kotJImel ud af kun 
i del burde velr og lor al kunoe 
Oll bJem, bar de kutet dere. 
bombe111ler I blvet. Delte under • 
• lIgea for liden al d.nlk& og 
eogelske ml1l1ærmyndlgbeder. 

Jerobaocoverkørlleleo I So ed-

sled forbedres. 
nw oanpu .. 



gt- Driveode mioe ud lor 
v:~ H8ostholm. 

Lørdag dttrmitldal/ ved 15 tiden 
blt,v ohserverel en drivende mine 
20 lømil vest lor Hanstholm. Søen 
var imidl<,tid lor haard til al 
minekutteren I,a S~alZen kunne 
gaa ud, Clg det har ikke siden 

ne 
de 

des 

be-

st. været mulij/t al Opl81Ze efte,søgnin
gen. Minen var i d , ilt mod kYllen. ner 

Ion 
)J!ll,,, . ... T'"'h::.;i""8;;.;le:..;;d~.;;.;m~t8:....s:;k:;o:.:l.:.er:.;.::.::d~ __ 

s· 
I 

• 
I 



Stedlige Nyheder. 
(Fortsat fra 3. Side) 

En UdlØber til Skive af Brænd

sejsaffæren fra Drags bæk
lejren. 

Brrondselssagen fra den balti
ske F1ygtningelejr j Dragsbæk. 
hvor Brændsolsfirmuer i Thisted 
h11r leveret Brændsel til Lejl'cn 
W Overpriser, har faaet en Ud
lØber. Under sine Unclel'sf1ge!ser 
af Sagen fandt Overbetjent 
ØstcrbeJ'g fra Rigspolitiets ReJ
seafdeling frem til et Brændsels
firma i Skjve, del" ogsaa havde 
leveret Brændsel bl Flygtninge_ 
lE'jren i Dragsbæk Kriminalpoli_ 
tiet i Skive arbejder videre med 
Sagen, hvorunder det Cl' konsta
teret) at det paagældende Firma 
hal' taget Overpriser paa 
Brændslet ved at paafØl'c Fak
t'Ul'ael'ne fingerede Udgifter. 
Hidtil har man konstateret Over. 
priser for op imod 75,000 lCr., 
men da UnderSØgelserne Ikke er 
forbi endnu, kommer man mu ... 
ligvis op paa et hØjere BelØb. 

'Sagen, hvori Thistedfirmaerne 

Lu 
I 
~ 

I 
F 

'Ie , 
Pcc 
(orl 

lin 

Pel 
Ef t 
~Øn 

ud , 
er indblandet, er nu ved at være 

PIa færdlgbeharidlet og vil en af de 
n æl!-meste Dage blive forelagl 
P oliti mesteren i This ted, hvoref~ 
tor det s ikkert. ikke vil vare l æn~ 
ge, fØr denne Sag bliver afgjort . 

• 

Fanget 77 Gedder 
i Løbet af et Aar. 

SPOr(sfiskerforeningens Genc~ 
" ra.lforsamJing. 

T histed SPOrL&fisk.el~forenjng 
holdt Generalfors.amhng nna Ro .. 
te1 ."Aaiborg" Fredag Aften! Læ 
? , 

, 

~n 

Ski 
S ' 

1fir 

I" orJ 
Horn 
'g 
ml. l 
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