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Kommer vi af med 
Plygtningene? 

EDflænderae or Amen"'ka
øerne vil modt.,e dem. 

Der syne.5 nu irods all et være 
Mulighed lor, at i b\'erl f.ld en 
Del .al de ty1.ke flygtninge, 10111 i 
Øjeblikket opholder sig i Nordjyl
land. vil kunne lorl!!de landet, 
inden Vinteren iodlræde.r. SIa leos 
civile Luftværn i Nordjylland har 
modtaget Meddelelse om at optage 
eo forfegnelse o" .. er alle de I)'ske 
Flygtninge, som bor i de al Eng
lænderne og Amerikanerne besatte 
Zone.r af Tyskland, eller lom har 
Slægtninge elle.r Bekendle i denne 
Del al Tyskland, som ,,'il tage imod 
dem. 

Fra Sønderjylland er pas. lig
nende Maade sendt eD Del tyske 
Flygtninge tilbage til Tysklandlog 
pa.a Fanø og p!.a Flyvepladsen \-ed 
Esbjerg, hvor der opholder sig 
3000 flyg'lninge, bliver nu en 
en Tredjedel al Flygtningene sendl 
hjem, idet de amerikanske Myndig· 
beder har givet Tilladelse til, at 
de vender hjem i den amerikansk 
besaUe Zone. 

n~s Beslagæggr:lu al Tutrets \-e~ 

S«:nr:b)'gning. R~gD!lhbel lar !."S' 
T~tni.1r: Skolr:,. dr:r bal. mr:d 25 ,646 
Kr ... godkr:ndlu. I'" 

Til Rep.Tæsent1Jotshbet gen~lg. -
in Bantdire.kulr Hartz. Borgmnter UC 
Bje.rre.gaard, S";gte.lm~tr:r Kloster} re 
Drilll'beslyrtr Erichun, Snedkerm. V~ 
Ole Madsen. Arkitekt Martin An- B 
dersen. Nyvalgtes Murr:rm. JobAn- kt 
nNsen. til 

Under Eventuelt reUede Murr:r- ti 

mesler Skaarup Knuqsgaard 
et i form og Indhold meget skalpl h 
Angreb paa Sande.rhol Jens~n og e 
Ha8ndvær hrforeningens Bestyte.lse li 
lor dennes Oplordring i 1940 lU ti 

Byen:: Haand\"ærkere om at udrøre a 
tysk Arbejde. ~ 

- Nu læser VI igen i et Reb~- ~ 
relerat, al en Marid atoller si2 tit 11 
denne Oplordring, sagde Skaarup ( 
Knudligaard. I el Møde den 12. 
JuH 1942 med Murer, og Tømrer- ! 

mestrene i Thiiled gentog Sander- l 
hol Jensen Oplordringen, og den 
er fort tiI Prololtols t 

Skaarup Koudsgaard eiterlysle 
Solidarilel i denne Sag, 0R mente 
(med Hensyn lil Licitalionerne, 
hvor man udskod Værnemagis· 
Mestrene) at den ene ikke ha .... de 
Read Iii at itill~ ~ig 111 Dommer 
over den anden, Sander bol Jensen 
rnindlt, idel han ikke bio! hasde 
sløttel del lyske Arbejde, men 
ogsas hs\'de drukket sammen med 
lyske Ollicerer i ~n Kantine i 
Hans[ed. Murl!rmesier Pau! C. Stillelseslest ods!t. 

Socialdemokratisk 
; I ri , forening ., 

o jE"nsen kunde (b,"is ban hs.\'de 
l værellil Stede) be"idneRigtigheden 

• , " ' . 



nder. 
t i den 
nderhof 
~Enkell
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I Ky.'· 
en Tid 
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1 eller 
nu, a! 
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! ham 

• )ner I 

lngebor~ Pehrson Ol!' Blner Re/m nl, 11, 

første Klasses Kunstnere. 

Kommer Hartvig Prisob til 
Tbisted? 

Der foreligger i Øjeblikke! en 
Mulighed for, al del lykkes al f~8 
Folkeling~mandt Professor Harl~lg 
Prisch lil at ta:e ved et offentlig! 
Møde i fhisted. Hartvig Prisch, 
der hHr sin Valgkreds pa8 Lolland, 
er dog meget stærk I optaget ?g 
har endnu ikke afgivet endeligt 
L.fle. kørte 

,ul C. 
n ikke Dagens Kall.auktion. 

fore. 
'ukkel 
Andel 

Der foreligger stadig mange Bud 
pas Kaffebønnerne, I Dag gik et 
halvt Pund for 42 Kr" og højeste 

Is e n Bud til i Morgen er 36 Kr, 
Iavde 
erket. Hnteh.aI9_ 

I "':!II"".", 
Fra Gdr. M 

derhas, til fhv 
sen, Sønderha 
plus Løsøre 5: 
-13100 Kr. 

Skifleudskrif 
Fomsg8ards A 
Laursen, Hellig 
13500 Kr. 

Arveudiægss, 
J. Madsen, VI 
Kr., ikke særs~ 

Lægges Hanl 
skole i K 

Der har 
Tale om for 
H.nherred' l 
Bjerg, Fjer" 
Keit'up. Ved 
Afstemning I 

~Ik Kolleru 



jOr Peder 
etrine K. 
In~8sum 

~ . Mortin 
[un 5800 

ms-

været 
Ser for 
, Kllm 
up og 
/ riftJIge 
ærerne 
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;eltrup. 
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Ilngeut= I~"""~"" ~'~''''::::' ______ ","," 
kel ser med et lyet Sind. nu spuren-.. 

F ... ngallngsfrlaten 
forlænget. 

Ved Relten i ThIsted har føl
gende faaet deres Pængslfngsfrist 
forlænger: 

Købmand Arne Smith, Dispo
nent Egon Jensen og Manufak· 
turhandler Søndergaard, alle Thi
sted, til 15_ Oktober. 

Vognmand Jens Jensen, Vogn
mand Henrik Krogh og Murer· 
mester Poul Jensen, alle Thisted, 
til l. November. 

Heidelberg, Lars Kloster Jensen 
og BJnar Stahl til I. November. 

Poul Lind Auby til 15. Oktbr. 
og Johs. Madsen til 8. Oktbr_ 

dramallske 
Gange var 
borg-Holdel 
William sp ~ 
i denne Hal 
Del blev " 
Maal. Aag 
backen o~ 
skød, me 
Returnerini 
Jeppesen J 
efter scorei 
tredie og I 
at følge ~ 
manden ik 
fra ham, 
i Maal. 
scoringen 
hvor v. w. 
let ved at 

as ved I IDRÆTTEN 
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ken, vel 
men de ø 
Arbelde i 

• • • • • 



'leSIriI!· -Ær0,~ Bogø, for · 262,()OO · 
bleven Overtagelse 15. Oktober. 
neBsen 

Fyringslorbndet ventes 
ophævet. 

Kr. 

l April Maaned Indførtes Py· 
ringsforbud gældende til \. No· 
vember. Siden den Tid er der 
sket en betydelig Bedring i Brænd· 
selssituationen, og i Handelsmini· 
sterlet regner man med al kunne 
ophæve Porbudet I Løbel af et 
Par Uger. 

Slemmes 
Det mas 
sikkert, at 
Korsvejen 

I Aftenl 
Kl. 20: .V 

dr.g om KI 
verJ, Hotel • 

Kl. 20: P 
hemmelige 
gyser. 

Kl. 20: 
Prankrigll

, K 

le sig 
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endda 
at om· 
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n end· 
. Efter 
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nton Pedersen . 
sin Ejendom paa 
~Iand til Land· 
rensen Gronkjær, 
JO Kr. Besætning, 
medfolger. Over-

arald :\foller, 
in Ejendom paa 
Landmand" An· 

~g8, for 19,500 
vI og lnventar 

fe Jse 1. Oktober 
eJer er ordntlt 
d, Ydby. 

øbanepakmester 
pulsen. Viborg, 
fernbanepakme
l. Oktober. 

Thjsted.rdeling 
n til et Mo-

us Univer,<;it~t 

det nordi:lkl' 
• 

_ . -···_· .. ..:-11 UlutU ,NOvember 

F orlængede Fængslinger. 

Ved Retten i Thisted forlænge-
des j Formiddags Fængslingsfri
sten til 1. Kovember over fol · 
gende: 

Vognmand Jens Jensen, Vogn
mand Henrik Krogh, Murerme.
ster Poul C. Jensen, Heidelberg, 
Lars Knudsen Henriksen, Ejnar 
F . Stah l. Til 15. Oktober fængs
ledes: Vognfordeler Augby, Dis
ponent Egon Jensen, Manufak· 
turhandler Chr. Søndergaard og 
Kobnmnd Arne Smith. Johs. Chr. 
lfadsen fængsledes til 8. Okt~ 
bero 

Redningamand lægger op. 
Fisker Niels Nielsen Kollerup. 

Lildslrand, har fra i Dag faael sin 
Afsked fra RedmngsvOC'senets Tje. 
nCbte, idel han ha IdR~_ 

rup. 

Thisted E 
Ved Opkøbet 

10 store Kreat 
til Kobenhavn, 
Kalve tilOplan 
Forsøgsstation 
2 Kalve til Aali 
turer og 4 K 
derefedning. 

Gdr 
strup, 52 Aar; 
Egebjerg, 75 Aar 

I AFTEN 
T~'knisk Skole: 

de1se paa. Skolen. 
ldnet.sklubben: ( 

der paa østre Sko 
Drenge, KJ. 7,50 f 
paa Real kolen Kl 
ger. Kl. 51~ for m, 



Aar den 

~ "" Skole-

mellem 
og Poul 

af KBNSSYGDD 
Amtslæge Folke, Thisted 

træffes Skovgade 20 daglig Kl. 
12-14 samt Mandag Aften Kl. 
19-20. 

Auktion i Svan 
Efter Begæring af Kommissio

nen for særlige Handelssager af
holdes offentlig Auktion i Svan-

vies i I kjær 
Andrea I Onsdag den 3. Oktober d. A. 

af afdø- I KJ. 10 Yz Form. 
over en Hestestald, 40X8X7,5 
og 2,5, samt en Del Træsenge, 
Træskamler. Brædder og Brænde. 

• VIes 

ør. 

Kredit i 14 Dage. Betaling til 
Landsretssagfører Lind. 

Andreas Lind~ Auktionsleder. 

Sy 
kogerforen 

De, som ønsker Kartofler kogt, 
bJ!de!l.Jl'1eld~de.t nares og senest 

I He 
sens V 
den ev 
rekass~ 
A.r h~ 
rekassf 
ler Ti~ 
af Ren 
Dato \ 
og forl 
væl'e 

Hvi< 
Direkt' 

ka.\ 

Da 
9.706, 
26,79~ 
udsted 
kasse, 
kaldes 
rekass 
ne af 
inden 
TYI<>l..l~ 



50, Msaned 

mm IT Øre 
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to pCt. 

Jg 
mindst 

lærlig 
AlIBIe. 

Ejendomshandel. 

- ---
niske 
til dis 
prakti 

Enkelru Weyes Arvinger har al en 
solgt Ejendommen Nørregade 22, denne, 
Thisted, til Martin Skadholm, Thi- biblin 
sted. Købesummen ubekendt. staar 

Spærret Bankkonto. 
Malermester Niels S ø r e n 8 e n N I e I

s e n, Torp ved Thisted, har faaet .pær
ret aln Bankkonto. 

men c 
videre 
medvi 
al Ree 
vil ku 
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33" f gt~ 

lT o::i. .' 
a.Dg~t til 
'ff; i ga.c;.~ 

Han.sthoJmfiskernes 
• Tt.l.bage.'enden UVlS. 

. Sue s elifof Befrielun lej:iilZ 
:TWgero.e- l i,"ed Amt oyer'or .\\i-nisleriet . 
• .ng. Da Spacg3:ti.!s.JU om de t· .. ·!kuerede 
:r n::ege.: tUp..s:.holmliikens fiiemn-ndeo 
~et til en lj~ini3.te.riel stilleJe .s;ig sicsk'! vel· 
rr-ed Keb rlmg men s!orl overlor Venstetig
lt.tDl.Jg~r bet2~ al i' rf OmLang ,,·ed Fast
Bebold- l.æ.gge':iw .al ~-llopb)lgningjpla
_ f oerne. Oe15 var H8!l!thofm e02elsk 

nges ro .'.rtilitæromraade og som eadaD 

r: Il";" "'u ~ .... ~ !,,-"~.~............. - ..... 
IQrdeiU:!gUOGtOl'el og "lum de. de. 
'u- Tot.\kea ~ror . • 

.EG al d~ .... du FTh:iga filolge:A4.e 
.uslE-cue:je ~: 

..... "1:-0 Isat "ti guet og V5.tet pa1l 
ToMtlre.. 

og I:asr- i Stedet en over N9kkea. 
F1bf;g'el". deii 11II1lon er ~ o;gsordneDd e 

ToMksminlste.r 
fl4:'i de:tl Koato ,ilrk"ert mange 

Stemmff misteT,-

Til Oewing.(bveo I 
indkom i Thisted 

Bt;ndsamlingen. 
2168 Kr. ved 

pa! al d . P j" . labPærret, de .. -ar er I æs lllll-- ]).ødslaJd. 
IdeT. ~ef1 ophe:varet Ammunition i store Landmand Thomas K n 8 k k e r .. 
j~18en, Mængder og nedlagl Hundredfu- ga!!lfd Veslergaard, Ny torp. 
rng'Sd:;J.- sinder af Miner sam .. ~ilde lorbinde er i Dag ded p!a Tbisted Syge
~Idende en TiJbageJluiniog med ah lor stor 
I d" bus. 41 Aar gI. 

aUD - Risiko. Vostorgaard blev indlagt p •• 
le~e.n en En d d . . 

for. dnu er el meget al ?r ne I Sygehuset for el Par Uger siden. 
la Hansled. Psa Markerne, I Bun~ lidende af en Hjernesygdom. men 

D ~er r ters og i Hu.sene ligger store lingen havde dog ventet al den 
g~tige/! Mængder Sprængslof, "SOm ~tal ' 

d e (HintetdsreB. En Militæriommis-
e~ er sion b.ar lotrlylig besegl Hanstho'm 

'd:ælf~T. og ih' nu algive- Betænkning til 
~og J;; .\!ini.sferiel: Rf'iUUatel heraf vil 
tIk, der ~n3rf forehgg.e IuiOdt'l far at 'roma,ynde Oprydningen 
grgfl3l al PæJlningiomraadel bar Kaplaj~ 

lSver. neroe Sabroe og Ejby Nielsen Ira 
iell.enJ Park kommandoen i Thisted lilbudt 
ooen t Bi.1.a'1d med SnldJfer og Last· 
som vi vogne, og et Samarbeide olellem 
Be:!æt- Marmt:lne i Hanllfd og Parkkom· 

mandoen er nu elablere!. 
Som betendllandt E,.akueringen 

Sted i M.,I. t9.3. Piøkerne IIyt· 
ø tede tit Sar'kJ.jre , Ræhr, Ny torp 

Bryllup og Hifl.hals, og der ydedel dem I en Er.Lalning for Tab al Erhverv 

Partiets Ungdom 

THlSTED APDELtNO 

Medlem.møde. 
-TOHl~dBg~~ den - •. Oktober KJ. 19,-45 

afbotdea Medlemsmøde pH Afhold~· 
bot(:lIet. Oscar A n d e r s e ri taler om 
.D.I.U ... Iodrie Ungdomiprogram" . 

Mød alle. og hør lidt nærmere om 
D,s.U .. Program for PremtJdeøs UnK' 
domsproblemer. - Gratis Gay~pil" 
KoHe • 15 øre. 

BESTYRELSEN. 



StlallnK tn, liult"t, .Iu 
IndIa" 3'1. MIIl- Kr. 

Nu hil MlniJltrlrl U,Vtl r.I".1I 
l' vIlJe .Iholdr lill' UdlC il1 u 

A"oooCt n. 1,landsælltllr .t dl: 
be.hdi~ede Hun- Udgll

er foreløbig anltud III e •. 
K, de 
lænKe de milillll,e forhold 

Aar, hvor 

iUu~ er .Ikl.rel, klO der 
I lsenkes p.. nogen TilbaUt
lIytning, og BelolkninJl'en vII hell~r 
ikke være Ijent med at boa.Ut I.g 
IOmr •• del, I.r del er lolal renlel 

med el ;;;~~".n .in 
J I Air 

i er ruk oJZ 
men naturligvis .. voer 
glmle Venner i Hurup. 

Aften I 
Kl. 15' Sa.nl.lbazaren labner 

Afhold,holellet. 

_I'~" lor Ammunlllon. Skylde en n'! 
" Sprengning.u1ykit mdlnelle VI' 

den kunne I .. IrIt.,lral,'e P.lge" 
hvia Byen er beboet. . 

Man akal reene med a' Vinteren 
Yil g .. og muakt og ... Poruret, 
inden Hlnslholmlle.lmngen er 

,,,,Idellrmerel olj egne! iii civil Be· 
boeløe. Selvom Oprydningsar
beJdet loreg'" unde, Ilorl Tempo , 
er del ikke ... hgelJl ,t ud,lelle 
Sporene al lem A.r. IYlk Arbejde . 

Kl. '9,JO' Profeøor Skaulrup 'aler 
PorenIngen .Norden-, Holel .Roya'", 

KL 1&,30: Thllte.d Havekred., Hotel 
• PbøaiJ;" GeOerl:1I0nlmUIII[ Ol' Pore
drag. 

Kl. Palætestrel: .J'Jel af det 
PolIti", frarsk Kr.mlnllt-

lIlI: Royaltealrel : .REjsen III 
• Krfgdlrll1. 

Den n~. Tob."sord.'øll. 

mod 
svenske 
.1 frugt 

BIo Kl. 20 ; .Luftens lIelll
melige PolIti·, ameriklnlk film. 

Kvindelir Taler ved politiske 
Meder. 

Sø fanv'odl de C1dne DrliUlllDe DIA 
Rilla: I Ilnge Baner. BrutaU blu lobaks· 
bUOrreDde Medborgere. der baYde troet 
pI. et ToblkllevElltyr, revel ud .f 
dtte. Vilkfatelle gennen:l den af Hln
deisminiiler Piblger oflenlllp;lorte nye 
TobaklordninJ!'. Det blev ikke til mere 
Tobak I Løbet af Oktober Maaned. 
HIBbet gik bO~lt.velig talt op I Røg. 
og officielt vil der g .. et Par Mailile
der, Inden der bliver .terre R,tioner. vil Pru Vilhelmine Gotrschalck, Kø· 

benhavn, taler i næ,te Uge ved 
Møder i Bed,ted, Snedsled. AgRer, 
Thilted og fjerritslev. fru GoU· 

slammer Ira VlIIeralt;v og 
udlørt et bet yd

inden lor 50-
ligeøom hun er 

Leder al de store københavnske 
Om syn i ngscen Iral er. 

Hanstl!olmfiskernes 
• 

UVIS. 
Berrielsen l ejsle 

overfor Ministeriel 
de evakuerede 

Hjemvenden 
I sig shaks vel, 

men stod overlor Vanskelig
al Ilorf Omlang ved Past-

I al Genopbygning.pla-
".';;;' Dels var Hanstholm en1!'elik 
Militæromrude og som sudan 

TobaksordolnRen bar fremkaldt dyb 
Skuffelse hos manRe Mennesker, der 
bombesIkkeri bavde Ilolet pu, 81 
Oktober medførte eD Bedring I Situa
Hanen, og vi bar modtaget mange harm
fnysende lndlæg fri Læsere, det IIkæl
der ud paa Handel.mlnllteren, Tobaks
fordelingskontorelog ønaker dem alle 
hen, hvor Tobakken eror. 

En af dem sellder PIblger fllllgende 
venificere~e Hilsen: 

.Nu har \oi gl8et og ventet paa 
Tobakken 

og fa.r i Stedet en over Nakken. 
Piblger, den ralionerlnlllordnende 

Tobak.minlete, 
Konto .Ikkert mange 

Stemmer miater." 
paa den 

Til Dewiot-Ollveo I 
indkom • Thilled 

Byindsamlingen. 
2768 Kr. ved 

alspærret, dels var der i Pæal,lin- D.dsfald. 
Ammunition i store 

og nedlagt Hu~dredtu Landmand Thomas K n a k k e r-
al Mmer som vilde forbinde g a a r d Ves t e r g a a r d. Ny torp, 

e~ TilbagellYlning mf:d alt lor stor er f Dag død paa Thisted Syge-
I hus, 41 Air RI. 
Endnu er der meget at ordne i Veslergaard blev Indlagt pas 

Hansted. Pas Markerne, i Bun- Sygebuset lor et Par Uger siden, 
ker. og i Husene hg2'er Itore Ildende af en Hjernesygdom, men 
,!,~ngder SprængBlal, som skallingen havde dog veni et, al den 
IIhnteJderes. En Mllitærkommi._' 

har lornyhg besøgt Hanllholm ' 
.kal nu afgive Betænkmng lil 

'"~II _ Rnullalet heral vil 
~ forehgge _ 

."'01
' 

Ppr al.bemd.ynde Oprydningen 
.... , a IeItmnglomraadel har Kaptaj

nerne Sabroe og Ejby Nielsen Ira 
·'.'!I~ar~k~mmandoeo i Thisted tilbudt 

v II a'1 med Soldater og LutMgne, og. et Samarbejde mellem 
,'·1 ann~loe I HanlIed og PatHom_ 

mandaen er nu etableret 

Partiets Ungdom 

THIS'reo APDELlNG 

:_",,=c·.~~edlem.m.d" 
Toradag den- 4. Oktober KJ Ul45 

alboldes Mediemimøde pal Albol;",
bOltilet. OlCar Ander.en 1.ler om 
.D.I.U •• 1OCi,le UngdomarrORt.m". I So~ ~eiendll,odl E\akueranRen 

.~, ~ a," 1943. fi.terne II I 

...... III Barailejre I Rehr N IO!' 
Hlfhr,hal. og der yded 1 P 

en eutalning for rab .1 ~'hd,m L.r verv 

MiH:I aUe, OK hGt lidt Qærmere om 
D ... U.. PrOJ!.raln for Premtlden U ••• 
dos. bl pro emer. - Or.til o.VetplJ 
Ka"e Ir 15 0re, . 

BESTVRELSEN. 



nre tinge --er I aeri nærmeste Fremtid i Snedøted 
til de ny· afholdt Kursu. i Dræning.arbejde, sær· 
[e ønsker lig Rørlægning, bedes Bnørest henvende 
rigotyske sig til Pormanden. hvor Oplyoninger kan 
findende. faa.. .... BeatlIrelaen • 
• 
"nge gør 
[ældende 
le Skole· 
ø.tprøj. 
, mindre 
Idkendle 

mere 
Gang 

den 
Saa

lor 
den 

er. 

PRIVATE 

Tilfl m. 
Grundejere. der har laaet Træ 

udleveret til AI,tivning ' eller laaet 
~tal.tilskud til AnskalIeise 31 Træ. 
anmodes om "t nedtage Alstivnin· 
gerne, saa Træel ligRer rede til 
Alhenlning, der vil ske i Løbet al 
kort Tid. 

THISTED. den 1. Oktober 1945. 

sno Borgmesterkontoret. 

Imod Indkøbstilladelse kan vi tilbyde 

Hvil 
til 
Sy 
Po 

Hvil 
til 
Sy 
Po 

Hvil 
og 
8e, 

'01 st. 
Indml 

der er " 
Overt 

til Alder 



Jlan'ing 
glædet os, 

Tak for 
Tak for 

de 

• ?Gi' ;;-b~t;'deligt nedsat. 
VI s"';'me Dag opl,ræves 1 pet. 

Bestyrelsen. 

Private Tilflugtsru • 
Grundejere, der har faaet Træ 

udleveret til Mstivnmg eller 
f!laet Statstilskud til Anskaffel
se af Træ, anmodes om at nedta
ge Afstivningerne, saa Træet lil'!
ger rede til Afhentning, der VII 
ske i Løbet af kort Tid. 

Thisted, den 1. Oktbr. 1945. 
Borgmesterkontoret. 

Stiftelsesfest 
Mandag den 8. Okto-
h~.· Kl 1 Q 1"'1. ....... T.I_ .... _ l 

GUT"'U"~Ol; " 

Faste Ejend 
Kuponer, Bø 

pc1mærker 
OmkostningE 

Aktiek..pitaJ 
Lovmæssig 
Andre Reser 

a. Disposit 
fond •. . . 

c. Udbytte 
ringsfon 

d. Overfør 
forr. A 
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IhidlJjerg ;\llIrked 
vnr i Lørdags tLlført 6 Heste, 
men ingen Kreatunlr. Der solg
tes 2 Fol og en Russerhest. Der 
\'8r ingen fremmede Købere 
modt. 

Thisted tekn isk .. S kole 
modtog I Aftes Indmeldelser Der 
meldte sig 106 Elever, hvilket. Cl 
fJere end fOI">lte Allen I Fjor, og 
der ventcs endnu nogle Sbkker 
110ftI' der staltes med Undervl.':IIIin· 
gell i Aften Eleverne Cl' forovrlgt 
sl'ændtc pnll <.It begynde, idet in
~'en of dem tidligere hllr hnft LeJ
IIghcd til ut gan paa aelve Teknisk 
Skole. der JO hul' været. beslaglngt 
af Tyskel'lIe Af nyc Ting, man bc
ilkæfuger sig med I Allr Cl' )llIler
dag~kole fra 1 November, DR I den
II" Uge skil I dto(. endvidere nfgoN,;, 
om mnn ~kl\l genoptage Da/(undel'
\ 1':nUJgell for Gartnere, 

Der kan ikkc I",oos Tobak, uden 
at man er Ind~kre\'ei. !wm Kunde, 

• 

s 
boerne s 

• 

lor at 
rest kan vende 

" 

-

Men Furen fm Ammunition og Miner OK andre militære Hen
syn skyder stadig Tidspunktet ud. - Staten betalte i I<In Tid 3 h 
1\01111. Kr. I Erst.lltrung for Ejendomme, Flytlllng80mkostninger 
nl. \, _ Staten foretager (or Vinteren 18tandsættellWHilrbejder 

plUl Ejendommene_ 

Spol·gsmnn.let om lltmstholm- l1iort, hvad der kun Kørl!S, men 
Uocl'J\es Tiibnvenden li! deres lld- 1\1 SporR'Smanlet fOflSL og frem
ligere: Domæne Cl' fortsat. hge mCSL er knyttet til det militære 
aktuelt. Naturligvis llUsker Beln- Sporgsmual. "lovrigt har man fra 
eme at. komme tilbage S88 hur- Militærets. Side været meget vel
l igt som muligt, hvad Myndlghe· \ilUg indsti llet" siger Amtman
deme ogsaa i aJlerhoJeste Grad den, der er blevet givet Tilladei
el' indst.ilIet IllUl, men de l' e r for- ser ti l Enkeltpersoner, tIl f Eka. 
skellige Hensyn, der mila tages, l-iskere og Strandfogeder m, V., 

og 1 Dag kan det. ikke med blot til at komme ind I Hanstholm, 
nogenlunde Sikkerhed siges, men man man JO huske, at IIanst
h\'ornaar denno Ti lbagevenden 11(,lm fortsat er lukket mllila:r 
kan fmde Sted. Orura.'lde, 

Det vm' i l V42, ~It Tyskerne l-Jvorledes Hanstholms militære 
overfor Ministeriet. rejste Krav Stilling vil blive kan ingen sige l 

om en Evakueling af Hanstholm. Dag, men man kan vel Ikke ude
Man forhalede Sagen san længe, I JlIkke Mulgheden af, at der paa 
doJt kunde lade sig gore, og fik en eller anden :llaacJe kan foreta
udvIrket, at EVAkueringen l f 01"- ges en Afspærring, SM Befolk
ste Omgang kom til at dl'eJe sig r:iflgen III sm Tid helt eller delvis 
om en kun en Snes Huse. Sidst l\an komme ind 
paa Efteraaret 19-12 rejste Ty- Vi ha\"de en Forhandling mcd 
skE:rne imidlertid Sporgsmaalet den l\fihtærkommission, der var 
igen og fremsatte denne GanK' }-,ooppe -tued Kommandor lpscn 
el, Krav der ikke var t.11 at kom- bc,m Fonnaud, og o\el'for h\'!'!m 

m 

J U 
linge 
den, 
og 
Sce 
ken 
for 

"'0 

di 

m 

o 
d 

mc udenom, 1 Foraaret. 1913 gen- \', ledegjorde for Befolkmngl'n:; 
r:emfortes Evakueringen, der om-I Ol'sk(>r, )lan \':u fm Kommis~ln- I 

it.Hede en, 800 ~[enlle ... ker, Fn n"Uf Side megt't velnlhg slemt., l t 

Del flyt.t.ede til lIirtshab. andre )o1",1t; kan Ikk€' siges. Idet Kom- l 
kobt.e EJendomme og lIu~e nndl~ .'II.-Slonen nu skul foretage lnd
Steder i L.'lIldet elk'r fl:l Uelle tIl stilhng til )Iini~leriet, IllI'Il m,1Il 
Fnmihe, medens mange fik Op- j'hl" 10\ cl. at &lgen ,.kal Wl\' 
hold i de BarakleJ]-!.', som Stnt~r. llC'mskyndet san m~gt ~:;, . mu-

, 

Ion hrgge I ]t;l'hl' og :-.'yIOl'll, lis::t lem!.-
I 

ent· 
II{ tI/ 

Den midlerildiJ.:'l· Tobaksl'tltione_ 
rJnU" tor Ikke lige let at fm de ud nf. 
Salliedes hur m;lIIge Kunder ment, 
al det vllr rorkcl'l, nt Tobnkshand
It'l"ne ,dll'rede frll i Ga:u' kræ\"cde 
Kobekort for 1I1 udlev(>re Tobak,,
varer, Ocr kun imidlertid It.k~ \"le
rt! '1'\'i\"1 om, ilt Tob,lk:\lllIndlct'lIl' Cl' 

i del'eli Rd, idet d!'r i Bekt'ndhw
n,ISl'1I Itlattl. dt Cdlc\"l'llnll" ilf Td
tlelinHl'1I III d"1I l'nkl'ltc Rundl' for 
Oklohcr ;\[:I,IJll'd alt·nt' mali finde 
Stl'fl, lIaar \pdk(Jmll1l!1ld~ l":undt· :,1' 

In(l,krc\t·\ linder lagttalltl~e af 
Jkk t' Il d tJ.."orc I ~ell Forsk 1'1 ft er. 

lIanfl.tholmbuel'lIc !>CI11tt.~ dengang I Del ,'iltll' ogsa •• \ .I·\"e Nit f 
deres Huse og Ejl'ndoml1w til! h\"'.;farhgl at ladl' Hl'f"ikmIlb"'- l 

~tat.en, l:iom alt$l.t3 i D:tg ejer det komme hjem i Dll , Idet F, rh 
de)(>r 
t.al'C k 
kole., 
estl'l 
l'slel' 
tekl,t 

I 
Knl'gil\],.mlldt! i lIuruI/. 

PWt R~'dlhy LUIHlboKkole holdt,!! 
ror d,w ('( K '1(11\ llmlUt!e, hvor 
1'(,)"}I(t'lIdt'r L wl"il:wn, (;l"lIJts ll')l 
I 11/1,lhl"t1)("~~koh!. vd tnle om .Ik
tncll~ K\·;I·gll~lsl'l'obll.'m! 1'. 

lwle )lilll Bulmen, idl'l dN dog 1'1' dl'lH> I F:c:;tnmgt'n Cl" lIIt'gd f.I·
lIHllolt i I{nnhalderne, at Sa·l- li!;t'.l m,lngt' pllyatl' Huse iindt:' 
gClIw har FOl'ku],.'<l'd Dt'n tla n- Spl'angslofft'r, i Bunker:=.. ia sd\" 

in" 

. kt' St.at ~·dedt· wd E\'aklwrlllg"l'll 
illke mindre ,'nd :11:! :\1111. KI' I 
EJ'statning fol' EJcllflmllllll'lll', i 
FI~,th'tlmk(l .. tnillgt·l· 1lI. \ , hvo I t;1 
kOlli Udgiflt'l"lH~ wd ()pfl)rl'it;~ llf 
Hal'aklt~Jn' ni, \'. 

I ]11'(1 ;\Iarkl'l' hg~~l' \lisM' Spræng· 
htofft.'r, Il\tlrtil komme!". t,t Mi
nlfl'!tt'nw t'ndnu ikkl' 1'1' frj(:j,'t'l, 
~!UII ~aa jo \ l-Q 1'1 .... kk~,lI fOI'I«t"h II, 

1\':01' il,t dl'l knn ~h' IIvg"\.~, Jl'g 
klin dOK :-;Igt', nt Opr>dtullJtS,." .... 
l~·jdl'l flll"l.'it"anl' 1111'&\ t hurtigt. 
ikkl' mindst num mIlli lagt'!' i 
B,'!rllgtnmg, In Ilkc ,'nllrn.1." 
~la'nit"dl'l' Tr:.kl·I"tll' i~J\IWlll \ N.
I,'nt' hllr !lIIl'ht III 1I1\1l ~t1l\1ln~. 

l\1!U'iIWII \'1' IllIiqtilll,t 1'1\.'\, nt Ar 
hddt'l ~knl Jrlta hurtig1. llg p.nli,
I,onnnllntlo Nont-\"t'st har "tilh,· 

l til I .. IH 
1'\"11-

RUII 

lillIIl. , dt't~ 
li r I 7 , . f Il I' 

will~' 
• I /tit 

liaurin,iC ilf 1\\ll'1( i S)'dth)_ 

1'11 dl'lI for" lI tll"tnde KUliI"Jnll ,Il 
l(vll'j{ i Sydthy t~1' 1!1dmt'Idt ca. 70 
KIlO r. Kllul'ill)("el1 vil fUlnt' Sft·d i 
'J'1l!;lul"illjf til hallrwjfPIl ut Hf" 
1I/,·tllllll(tr ulld,·,. 'I'il"')"11 

Ejl' IIdUIIlMhn Il tit· I. 
,.J-:lrrwlurll l I " ,",trIIII ,., u f 

(;dr And. All dll~'1J ~OIKl t i l KOII" 
IIOlfllj"jH r"lIr ,\kll!·l SUl nlU,Ullt'lI, 
Mlw"trlljl, ,\ nnl"1 .'r :m 'I',l!' l.,1 
IIi( 1\ (11)1 tlmml'lI 1'1 7Ti,ooo 1":/', 
fl vl'rlajf I II ." r 11',,1<. 

Dd 1.'1" Amtmand EJCcdOl"t', 
d"1" I IIIIJ{ gi\"l'r disl-ie ()llly~nill

j:(l'r pll,1 \'M' Op(onh ing og il)\'-

I ngl fOl'tn'lll'I', III nUtll fm Stlllt'llii 
~idt' 11111' g jun a lt i S.PUl'gIlIllUU· 
II'l om 1I1111.'\lt'll. Stmkii l'rlt'l' ~I, 

~ I IIJ IOjKh' 1111\11 0\"1'1 (Ol' MltIiNlt' 

'" I Spuqnmlllnll't om Ikht lt'l'lIt'K 
'1 illlll~t'\"I'lld4'n. :'. l lll ixfl"·i,'t at il-
IN I,' NiK 

\l~ n\Jtll 

IIIt' j.! I't i 1111 ,dt· konmll' mit·, 
k.ln !liV!' Ilt d"l' hli",,!' 

\'Oglh' III Hnl\dij{ht'\i 
Il\' \ ilIt't IIt'ltll~l' i t't 

IIwrl ;\1I11'illt'lI I',l)' ,It 

t'j{ IlIn r 
S:ullHrht'lde 
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Yldtg.aende Ændringer 'or Erhvervene 

K ø b e " h a v n. Han1tl.mini'IIU. Btly.ning i Buliker 0R Re
""", attriet hllr ved en Bekendtgørelse sløur.!ioner bliver 110m lør I. Pebr. 

Pyrin~,lorbudet, Herefler 1945. Virksomheder, hvis PorbrUR 
Centralvarmeanlæg benyUta I al Elektricitet ikke overstiger 5000 

Opvarmning til 16 Or. Olien I· Kw. pr. Maaned og Virksomheder, 
Lokaler msa opvarmes lil IO hvis forbrug al Gas ikke OVtr. 

men der skal stadig udvilleø etiger 3000 Kbm. pr. Md.lalder 
den s/ørøle SpfUl~ommerighed med helt udenfor RSlioneringen . Øvrige 
Brændsel. Endvidere er der hullel Virksomheder lur en Tildeling pal 

I om Ændring al de mindst 75 pet. al forbruget i til. 
gældende Begrænsninger i Lys- ,vIIrende Periode i fjor, og livI_ 
forbrugelog anden Henvendelse vigtige Virksomheder lI:an lu op 

Elektricitet Elevalorer og el eli:- til 100 pCt. 
triike Apparater maa atler benyt. 

sidestill es, og saBledes har man komme med en Indstilling. Taleren 
endnu i Dag Io Hovedsprog i landt, al Priserne var 8aa høje, al 

der mutte kunde blive Tale om 
en Nedgang. 

entz n: lovede al 
•• • • 
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K THISTED, den I. Oktober 1945. r. 
_ Borgmesterkontoret. 
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ibel O_T._Mand demt ved Rett~n 
i Fjerritslev. 

let paa 
erdens 

Ved Særrelun i Fjerritslev 
stod i Dag tiltalt Vulkanisør Aa
go Carl Sørensen, Fjemt&lev. 
Han tiltaltes tor at have arhcj_ 

Cl' var d"t for et tysk Ingeni01'fi rma og 

samtidig bam'et O.T.-Uniform. 
Han idømtes 2 Aars FængSel med 
Fradrag af 30 Dage for UdSlflaet 
Varetægtsarl .. ~st. Tillige mistede 

! , men 
ler og 
V. 9 ) . 

e og nu han almen Agtelse i 5 Aar. Dom
mer var Dommer Holm. Vester_ 
v;g, Anklager Politifuldmægtig 

Mal'- Brix, Thisted, Forsvaret' Sngfø
~ de- rer Boel, Fjerritslev, og Doms
JJ le-I mænd Slagteriarbejder Xarl 
rre?8 Knudsen, Fjerritslev, og Gaard-

sm . ejer Jacob Jensen, Tømmerhy. len de 
Gud 

eiser 
tig

il at 
end 

rdes, 
labet 
~rige 

r er 

Gud 
gna . ; 
!nl
Gud 
øre 
<r

rd : 
• g,-

vllr 

40 Dages Fængsel for Røveri. 
Thorvald Reinholt Jensen, Ny

købing M., stod i Formiddags ved 
en Domsmandsret i Thisted til
talt for Dyrskuedagen i Thisted, 
at have frarøvet en ung Mand 60 
Kl'. Jensen nægtede, men idømtes 
alligevel for Underslæb 40 Da
ge$ Fængsel, som anses for ud
sLanet med Varet .. ~gtsarresten. 

FjemelRen a( Ammunitionen 
i Thisted. 

Ammunitionsskibet, del' i sidsle 
Uge ankom til Thisled for at. hente 
en Del af Tyskcl'ncfI elterlndle Am
munition for sellere at. sænke det i 
J:lnvet, uCsejledc igen i Søndags Cra 
Eyen. Det havde dn 108set 240 
TOUR !1M OT-Lejren paa Norre
:111(0 ')JU l' l' tom for Ammunition . 
Al,," v('nter endnu et Skib Cor nt 
11('1Ij(' l'1I ny Lndniug. 

Paa S 
Vig i G~ 
Uheldige 
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Vig Skol 
Torvelie 
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de bru 
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delt 8'1 
manden 
seh' he 
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og C~ 
for 7~ 
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nl('df 
P C. 

i ~Io , 
• og , 

Lnnd 

v 
hllnl 

Bibllo(('k('t I TflmmubJ-Uld hvor 
hRr /lU flllU ' j Min Cm'flh.' Bl'RtYft'hle, 11 1 
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"'YIII.J\.. moo nye Dæk. For Aalborg 
Rutebilens Vedkommende gælder, 
at Ejeren Lørdag skal deltage i 
endnu et Mode ,for han træffel. 
Bestemmelse om at kore. 
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Sagerne for Særretten. 
DommerHolm, Vestervig, har 

nu fastlagt flere nye Sager til 
Behandling ved Særretterne. Der 
begyndes Mandag den 8. Okto
ber i Fjerritslev mod Ev. Jensen 
Spanggaard, samme Dags Efter
middag Sagen mod Anna Kirsti
ne Lauridsen, Tirsdag den 16. 
Oktober i Nykøbing mod Aksel 
Ingemann Madsen og om Efter. 
middagen mod KarlOsvalp. Jen. 
sen, Onsdag den 17. ds. i Vester. 
vig mod Købmand Reinhardt 
Korsga..·ud, Dover, og Fredag dp.n 
19. ds. mod Peter Norgnnrd Jo
hansen, Ydb)·. 

l\1ilta MødRen ntler til \'es lufrika. 
Frk. Miltn .!\IndlH~n rejser tol No· 

vember igen ud til !'oJ"uman i Vest
afrika for al forl'l!tte 'tiRsiOl1~:lr· 
bejde. hvor hellde~ Arbejdl' ~nn 
brat blev IIfbt"udt, dn Kri gen brud 
ud !'1I1l Honda~ holdt's cl!;'l" _Af
IIk( d M- Oll'" l'dt«'ndellll'Mfl'st i Nykø
biuK Kirkt, nv'd pnllfohcl·ndl' Slln~. 
vær paR Afholdshotellet. Her \·11 
Forstander KildR. N.rre N' •• um. 
lait> om Aftt>nCII. "'rk. Milta llad
Iwn bliv!'l' fOrl'l .. hiK horh' I In' 
Aor 

ForMilj{ 1)/11\ OI.H'lld,", uf AndcIM' 

bnllKrun'nlng 1 lt'jt'rrl.tM l e~" 
I ,·\(tt'M hohltl'M IllUl l"Jt'rnt~h', 

fil '1111141 for at 11I1I11'I·lIlIl(t' 'Itlh~ 
• • 

Mishand 

... v'''~ns Plads fornyes og -nyt,.. 
tes, og bande her og i Fiskeri_ 
havnen skal foretages Opfyld. 

• nmger. 

SOlgte Heste til TYSkerne 
efter Kapitulatiosen. 

1800 Kr. i Bøder til de lo Sælgere 
i Voruper. 

MælkekuBl 
Hustru, G3 
Gaar t-rækl 
Hun blev 
Kvie, man 

lndkobs.fon! 

Ved Retten i Thisted fremstil. 
lede8 i Dag Peder Vestergaaro 
Chlislensen og Mads Jørgensen 
:Madsen, Vorupor, der tiltaltes for 
SaJ~ af Heste til Tyskerne ved 
Pejlestationen i Vorupor. 

Peder Vestergaard Christen. 
Bell havde "da Tyskerne havde 
tabt Krigen" farst solgt een 
Hest for 1280 Kr., derpaa een 
fol' 1300 Kr. og endelig to He
ste for 2600 Kr. Hestene havde 
han umiddelbart forinden kobt 
til de samme Priser og havde ik
ke haft andet ud af Handelerne 
end nogle Pakker Cigaretter i 
PtoYision. 

?l1ads Jorgensen }'ladsen havde 
Ie\'eret Tyskerne to Heste fol' 
3000 Kr.. da de ~kulde vende 
hiem til Tyskland. Samme ~~fte~, 
s~m han havde t.'olgt, ~tod l A\"l~ 

t O.'H til T\.·skt~rne var før .. sen a ..... ,'"6 ~~ 

budt, han havde ikke anet det. 
Fakti~k hAvde han tabt Penp 
)lan ll('~t(ln(', Oll df't \'"Rr ikke for 
n-- hj:l'hw Tyskl'mt>. 

DOnl1l1l't"'t.'Il: nl' hnvdt" i h, (>11 

Fald ild,t' hnnrt·t l1(>nl ad Stlm 

l'n dHn~k ~I:md. 
~ 1""1' S\t" Il \ 

Ineget. vild. 
i HOVedet 
og der Vat 

des Raab I 

sig Over t 
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længere ! 
haarde MI 
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formand, 
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el l'nd· 
Paa de: 
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Oll" t'd~i 
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290.U7 
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6 Pund 
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bJerpt 
lt~eQ 
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IIt'U m. " ,L Dltkk('110 ('r fOnlkf'1 
1I1l. PRR SillldRg- QeKyndl'r I !ttnflt· 
holm og T1R111horg Rutl'bilt'nw 
saml Snl'<løtl,<1 HUl('hllcn mNl 
KOrllhm, OK" de kommende ~ndn
IN \'enter man de Qvrige med, nU 
('.{terhnRlldt'n r:om do b!iyt'r ror· 
8)'net med !lye DICk, For Anlborg 
Rut ... bl lens Vedkommendl.l gll' ld('r, 
At Ej('ren Lur.:!ng øklll deltng"c i 
endnu ct Modc ,for hall lrn'ffer 
BestemmeiIIe um /tt kore. 

d m"tt LovlQ 
, pøl! Klt'rJlp
,taonkt'r pa .. 

cn"ynt"lI"t'n til 
t' lv Ilt ko",",'" 
toerlll"o! "III", Oj( 

'rlill"bl'dt'n ~o

Kor , 13, 71 

!r hun~ Dorn, 
Ol' Næste .-om 

Sagerne for Særretlen. Ilt VIl'I'I' de 
underdnni .. .,.. 
'gheden PRU 
Lovlosheden 

lhindret, iH!.!1 

DommerII olm, Vestervig, hnr 
nu (nBtlngt flere nye Sager ti l 
BehlUldlillg vcd Særretlcrne, Der 
begyndes MSUldag den 8 Okto
ber i Fjerritslev mod Ev, J emøen 
SpanggAArd, S/lmme Dags Eft.cr.. 
rruddng &gen mod Anna Kirst.l
Ile Lnurid&cn, Tirsdag den 16. 
Oktober i Nykobing mod Aksel 
lngemann i\1ndscn og om Ef ter
nl idda~n mod Karl Osvaifl J en
sen, O!lBdag den 17, ds , i Vester· 
vig mod Kobouuld Reinhardt 
K orsgnard, Dover, og Fredag d"n 
HI. ds mod Peler Norgturnl Jo
hansen , Ydby, 

a t han er 
id"n 1.o\'IOle 
~ jdr 2 

, 
. om Star
r~dAen pan 

n)e HIl\'~

!.I Intreniur 
sen vnll{tes 
~ing, Blik· 
ltorist Poul
~ Agerbeck 

sforeninl: 
?rdmær Ge

n af Hen
rkc VæklIl 
Isse prak

vcne . For
eltoPlto 

Grupper 

Ilse, Og lom 
flImiS Hans 
!lerer Arnt· 

110m Sekre
r V. Lau

lpræsentant 
Ip leder, Oll" 
jPræsentullt 
ler. 

til I re. 
KendIlIge, 

r, 1Iloller, 
ed Retten 

litivedtæg
eruget P/I,l 

ke, delte 
kun snm· 

drukket to 
n og en 
II du ikl.e 

hævdede 
reJcdc 51g" 
selse mod 
Sngen ud· 
Idncl". 

.\ar. 

Juhllæum 
Landpost. 

Trod/i dl'n 
/«1m ~tll.'\"" 

r lkk~, al
An, anu 

I :\lnd n 

" " 
m 

'" " 
, 

r' 
12 . 

.Mi/In MlldbCn nller lil VetllaJrikn. 
Frk Milla ::o.lndllen rej~er tol No

vember Igen ud bl ~umall I Vest
afrika for at forrette :\111!S l on~al'
hejde, h\'OI' hendes Arbejde saa 
brnt ble\" aebl'udt, da Krigen brod 
ud Pan Søndng holdes der Af
skeds- og Udsendelsesfest I Nykø
bmg Kirke med panfolgende Sam· 
vær pan AfholdsholeJlet. Her vil 
Forstander K aag. Nørre NisBum. 
tille om Anellen. Frk :MIlla lind· 
sen bliver foreløbig borte I tre 
Aar. 

For~jg pRn Oprettelse af Andeltj
boligforening i Fjerritslev. 

l Aftes holdtes pan Fjcrrilsle\
et )!ode (Ol' at undersøge Mulig· 
hederne for en Boligforening I 
}o~jerritslev og del'yed gøre en Ind
sats mod den herskende Bolagmnn.. , 

Der var saml et 60-70 Menne
sker, som blev budt velkommen af 
Slagteriarbejder Kud Knudsen, 
hvorefter cn Repl'æsc ntnnl fra Ar
bcJderbo, Chr H:.nscn, Viborg, i .! t 

Foredrag klarl:tgde, hvorledes By,!"· 
gelovene knn udnyttes I en Kom
mune lIf Fjerritslevs Storrelso!. 
Endvidere redeKjOrde Tnleren (or 
II u IIlejelo\'en. 

SlilgterlUrbejdt')' Knudden 111l1:l1U! 
do! mange modte ~om et Udtryk 
for, at. dCI' VIII' ·Brug fOl' en Bohg
forcnlllg De1" bh:\" Iled!'at et U.I· 
v,tln best.l<lcnde af SJ.lgteriarbcj
clt:l' Knudsen, Sl;lgt~nne,;h'r Po!· 
de1":lell, Oj.( :'Ilu1"er Niels J01"gen 
Bt:rtelsell, KOlllllluncla' l'c r Nid~cn 
O~ Snedkt:1" I' OleKell 

Hude for uh)\ but Snl/{ ,Ir Bil, 
10..11 Chauffoll" k, Thi ,tul 

te· l 1l.1g" H't! Ih lIl'n for udtll Til 
11It!~I~c at h:a\~ 011(1 ('II Pl'l".onhll 
Hall (orklllrt I\J·, III K ... hl'n·n kuldl 
lHlH' lirKet fOl", ,It l'apir"1"lle \111" 
OnlclI. IIlln I,]umtl .. n Hudl' pH,1 
,IOn 1(1", Oll "II ;\10 k,mike!', II I' 11,1\ 
d· P m01l1 lO't \'nlClIln 1;"111 fHt ,r 
ui n flll uh I I' 1,1 

.,'J'. lu. Il I m II II uk\ 11 ~ 

IJt Ilt t 'II ',11 I' ,,,lIlOlOt I ,II 
kOl.r. k .llldlu'l( II" 
C"\ll I j)H~ 

. a s s ESp; , 

er al henvdnde 111111 en 

' .... "",~,~ .. ~ _, .v., ... ~.,,_,..._ 
broen .. r, IIIf mali vII lilbyd" Ul 
nl"lJcjd,. \:ldl'l"(' 1,,·nnl·,I, lIIll1 ""lIIrt 
det er aflfjort, fml Bygnillgell IIf 
VlCrket bllvt:r til Ilolff't· 

"""---;:,=r: liø.Kt·n, Valgt~, 

~t ('r '1~'ninJf('lI, III samtidig" 
skul .\Iol1.'n !)ll/l n .. tllid,·n nI P. Q. 
J'OUlsellll Plllds fornyes OK nyt.
tt'8, og balid~ h~r IJg" i Fiøkl'n
hllvnen skal (or4>tngell Oj)fyld, 
ilinger. 

(;prl\trom, )1'Jml 
("hr. Ifellel)('rK, 
III<df·gaø.rd, Sky 
!JY, TIuJrau.'<I, Oll 
,"n, ThY/Clitrup. 

Solgte Hes te til Tyskerne 
cher Kapitulationen. 

1800 Kr. i Bøder til de to Sælgere 
i Vorupor. 

Ved Ret.ten i Thisted fremstil· 
lede~ i Dag Peder Vestel'gaard 
Ch'lstensen og Mads Jorgensen 
lfndsen, Vorupor, der Wtaltes for 
SnJg 'af llest.e til Tyskerne ved 
Pejlestationen j Vorupør. 

Peder VesLcrg1UU"d Christen~ 

SClL havde "dn Tyskerne havde 
tabt Krigen" f ørst solgt cen 
Hest for ] 280 Kr., derpaa cen 
for 1300 Kr. og endelig to He.
ste for 2600 Kr. Hestene bAvde 
hall umiddelbart forinden købt 
til de aamme Priser og huvde ik~ 
ke haft andet ud af H andelernc 
end nogle Pakker Cigaretter j 

Provision. 
Mads Jorgensen Madsen havde 

leveret Tyskerne to Heste for 
3000 Kr., da de skulde vende 
hjem til Tyskland. Samme Aften, 
.som han havde solgt, stod i AVl
sen at Salg bl Tyskerne var for
budt, han havde Ikke anet det. 
Faktisk havde han tabt Penge 
paa Hestene, og det var ikke for 
m hjælpe Tyskerne. 

Dommeren: De havde l hvert 

F ald Ikke bnnret Dem ad som 
en dansk Mand. 

Madsen : San skulde de fakt.isk 

med alle l Vompor 
Dommeren: Det konuner ue 

maaske ogsan. Forelobig kræwr 
Anklagemyndigheden Friheds

straf over D em 
Madsen : H vad menes der moo 

de:t? 
Dommeren: Fængsel. 
Madsen : J amen, saa er man JO 

Ikke fri - ! 
_ Sagen blev dog afgjort nlet.! 

Boder pau 1200 ]'1'. td Christen

sen og 600 KI' , til Madsen, subSI
diært 30 Dages ll:efte til hyer 
Dl; 6 H esle el' konfiskeret til 
Fordel for Stnl!'knr.sen. 

Frifundet Hd ,s,l'rrctlcll. 

MlHhandlet 
M~ lkekusk J 

JIUlItru, Gyro] 
Gna,r trække 
Hun blev da 
Kvie, man Hg 
Jndkøbsforen!n 
meget. Vild. Dl; 
! I10vooet og I 
og der var in. 
des Ragb om 
sig over til • 
Larse:n, der 
der venter Dl 
længere Syge 
haarde Media! 

La.ndsthinWUj 
blev i ~ 
Tirsdags ge 
formand 

Thyborøn FIs. 
et Unde",kt 
PIIa den ny, 

rea der et 1.!nl 
Fiakerih,,"·n J 
Indtægterne. 
alf Udgiftern 
Forrentning 
290,417 Kr 

""\"fe med 

Vesten'ii" 
Dall fra Gd 
strup, mod 
havre, der \" 
Vægt !'Jo 
86 Pund. og 
enmgen I 

bjerget Hao; 
vægten kun 
hollandsk V, 
Rlkord for 
har faaet ,; 
Bnngsgaard 
sna har le\ 
gen Hnnll 
Pu nd 

F 
Automob' 

dcr.-;en, Thi 
i !lin Forr~ 
rit!le\' til 
dl.'lcr :-'fad~ 
300.000 Kr 
Forrl!lnin 
Erlk~cn ~ 

~kt0r. 

Særrclten I FJl'nit.:;le\" hl'· 
ll:LIlJll·dc l FOl"llluld:lg Sugl'n 11\\I(i 

Al"tl~t c. ),1.\"1" ing. del" ..,ltkl til· l 
llllt f..r T), l'l: Hg for at ha, e 

De ek .. , 
1.'1" nu fa"ll 
dl'\' Se",-~io 

Hm~l", 1 \ 

o~ T"l'~llu 
Thht .. d T" 
2~, l..-.rd:ut 
2~. J:\lwar 
rl1.I~\ T1r 
l)u .. d:11l d~ 

\. rI" ('l\ih.lg1l'l' \~'d t't l)sk I 
lllgl nWI'[lIllla I Aalool"g. 1\1111 
ruldm,l'gtig Bnx, ' I hl;;tt.>tl, \ur 

A Il klagt'l", l.aml sn'ls,,",gfun I" 
\r,'ilp FIll' \11 I', IlWdlll :\h"(l· 

m:ndn \ l Alhl Ih 1 
•. nl If 1,1 l· u ih 

h'lIl 

~Il, n~ bh\ \ ti I, nlll 
11' rI' Ulld t fur 

, 
U"r kom Tlln, ~(11'r ut (,III n 

\lIr hjd 
RII11I ti 
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• ~ængde lup Mandag d. 8. ds. 
510f. 
skrIver AlDlDuoitioosbileo væltede. 

LIdI før Middag i Dag blev 
PaIcks Ambutance fra Thisted 
kaldt til Ræhr, hvor en dansk 
Militær-Lastbil var væltet med et 
Læs Ammunition. BI Par tyske 
Soldater kom til Skade og brag
les til Sygehuset i Thisled. 

søger 
meget 

• mnger 
toner, 
ne for 

gen
pa og 
e, var 

t ikke 
n Gren 
boet i 

skil
erred 

le reli-
GO I 

Ingen Veremengel paa Frelsens 
Hærs Bøzar. 

I Eftermiddag Kl. 14,30 aabnede Frel
sens Hær I Thisted sin BIUBr PBB Af
holdshotellet, og Bordene bugner af 
store og gode Gevinster, der omfatter 
en Mængde Varer, som ellers iktte er 

• 



IderhJem I Nurup 
siden. Lærer Jens 

!Iler Minder om 
og hans Slægl og 
l om Amtmændene 
60 III Dalo. 
teressanle Aarbog, 
p, L. Hald, Thi

'alls til Historisk 
mmer, som endda 
Kr. asrUg I Kon~ 
Aarbogen alene 

I. 

røder. 
Ind Chr, Jeeperaen, 
iPerevend Joh.ones 
:rup, Købeaum 25000 
100 Kr., Vurderings-

r Vald, Sørensen, 
Ism. Ejler Chrlsttln~ 
sum 5000 Kr" Vur-

I Chr. Hedegaard, 
J Johs, Pedersen, 
, 2900 Kr. plus Los

{Cs9um 5000 Kr. 
KrogsRllrd , Sned
and Vigge Søren· 

Gudrun S k III ti øJ. 
N. C. M. N i e I s e n. 

NI balve Puod Kalle tilb"Ke. 
1 Dag solgtes Kallen lor 50 Kr. 

Det højst foreliggende Tilbud ,il i 
Morgen ar 45 Kr . 

111 Borge roe i Thisled. 
Som Dem sikkert bekendt blev 

der straks elter vore egne Solda. 
ters Ankomst til Thisted oprettet 
et Soldaterhjem lor de ca. 150 
Mand Dragoner, der er indkvarte. 
ret paa faartoltvej. 

Ved slo l Velvilje fra Militærets 
Side blev der stillcl fortrinlige Lo· 
kaler, samt Inventar o. m. a., til 
Raaclighed, mens K.f. U ,M,s Sol· 
datermis8ion skulde pnatllge sit,! 
al udrede Løn, Kost m. v. til en 
Soldaterhjemaleder eller Med~ 
hjælper, 

Soldaterhjemmet er aabenl hver 
Dag fra 9 Morgen til 11 Alten. 
02 her kan Soldaterne ak rive Breve, 
læse deres Hjemegns{ Aviser, spille 
Skak o, a" købe Kalle og Mælk, 
Skosværte, Barberblade og andre 



Chr. Christensens 
Boghandel - Vesterg. II 
Telefon 264 

!':'m8alornø denheder, idet Oversku
det ved SelRel hera! ubeskaarel 
gur lil SOldaternes Vel. 

Tillige er der olre Underholdning 
al bude lødig og munter Art, og 
der synges mange fædrelands
sange - i det hele taget belllræ. 
ber lilan sig lor al gøre sit SS8 
godt som muligt lor vore egne 
.. JenlIer·, men lil Sløtte herlor 
trænger vi iii Deres Hjælp . 

Vi er dE'rlor saa lrie al bede 
Dem .Q'ive en Gave iii delle Arbej. 
d r s Videreførelse, idel \ j vi! IiIla
de os al henvende 09 penlonligf 
hOl Dem j Ugen fra den 8 . Ok!. 

Vi lakker Dem paa Porhaand 
for venlil< Hjælp til et Arbejde for 
danHke Soldater I 

Bestyrelsen for Thisfedkredsen al 
• SOLDATERNES VENNER" 

I Olæde over, at vi alter har 
danske Soldater i vorl Land og i 
Erkendelse af del gode Arbejde, 
der udrettes gennem K.P.U.M.s 
Soldaterhjem, vil vi gerne anbefale 
foranlIlaaende paa det varmeste . 

S. Nyegaard, H. Juul Sørensen, 
Knud Holm, Byens Præsler, Ejby 
Nielaen, Kaptajn, L. Sabroe, Kap. 
tajn, J. F. Iversen, KF.U.M s for
mand, Erik And ersen, formand 

Ilor De da nske forsvarsbrødre, 
.Axel Axelsen, Soldaterhjemsled er. 

Veslerga( 
Telefon 149 

Bekend , , 
--

Min bedste Tak 
for udvist Opmærklomhed vec 
Aars I 
l7n Chr. Draa 

Møde Søndag den 7, ds. KI. 
Sekretær Pr. Hansen, Elbjer 
Alle er velkommen. 

Læge Schmitz 
Iræffes Ikke fra Predag dell t 
KI, 13 til Ol! med Søndag d. ~ 

Thisted-Fjerritslev Jern 
SÆRTOG • 

St. Onsdag løber følgende 
Særtog: 

Fjerritslev Afg. KJ. 8, 
Thisted Ank.. 10,5 

Thisted, den 5. Oktober 194! 
ml Drlftabeatyr 

D.F.D.S 
An~.J •• 1.9terlern •• Lands. 

notering 
fi shudlea I Dag til 272 Øre pr. Kg, 
Vægtgræ nse 60 Kg. s ls ptel Vægt o,e 

AfdrSl!ene for Und"'r. na ()uør""" ... I . 

MIS .JENS JUHL· lasler i K 
forventelig 11. Oktbr. Frag!· o 
gods modtageø her 13, Oktbr. l 
Jukket 9.-12. Oktbr. Ind. 
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cent al de FortlyHe' •• ved 5t.tabenerne "t"OllllK-, lom- navue 
nger, men • dem. Man maatte 

naturligvil Portør H. Lus!! n, ThIsted, forflyttes interesser,,! i at ktl 
fra 15. Oktober til Hjerm, i Samlundel til Hjs 

elfaglet &r 

eller ingen 
plysnings

€lighederne, 
Vi er meal 
ringsl8gere, 
Ile Grunde. 

Ingi, langt 
tillredsslil· 
[k al gøre, 

ge i allar· 
arbejdet en 

Thornlld, 
t Ind I Thi· 
Bestyrel,e. 

lforBamlingen 
Idet ud. 

Ibede. 
~rogh, KIit
~ Skolekom
o lærerem
kommunale 

i ban_ø"'-

Tyskerne fik Hestene - og 
Sælgerne eo Døde I 

Peder Vesterg8srd Christensen, 
Hundborg, fik i GaBr ved Retten 
i Thi.ted en Bøde pia 1200 Kr. 
for elter den 5. Møj al have 80lgt 
lire Heste til Tyskerne. fortjene" 
IIlen og Hestene, der igen var Ira
taget Ty.kerne og var i Beholdt 
blev beslaglagt til Pordellor Staten. 

Mads Jørgen Madsen, Vorupør, 
der haYde solgt to Hesle lil Ty
skerne efter den 5. Maj, lik en 
Bøde paa 600 Kr. fortjenesten 
og Heltene konfiskeredes til Fordel 
lor Ststska8sen. 

80 Aar. 

Der løflea en ko 
lør Mødet slullecl 
Misaiana Arbejde ir 
Kroner. 

I Aften.; 
KI. 19: Porsvsub 

aften, Hotel .Aalbor~ 
Kl. 19 og 20,45: 

greb paa Panama", 
Klo 20: Royaltea.tra 

"Oodsstraaleren hæv 
nes Hævn-. 

Rnedated BJo 1<1. 
for", dansk Pllm. 

D s. U. i Th 
Ungdommen 
drøltes. 

Onsdag den IO. Oktober Iylder 
pens. fi.keribetjent J. P. J o s e he n. O.s,U, i Thist 
Asylgade •• Thi.ted, 80 Aar. el velbesøgt M 

J08ef8en er lødt i Nykøbing paa pas Afholdlholel 
Mon, hyor hanl fader Var MUliker'l E.fter en Sang 

Iter onIirmatlonen sejlede han velkommen. Af 
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SJ Storhefter å Kr. 6.00 

• 

: Chr. Christensens 
Bogbandel - Vesterg. 1 t 
Telefon 264 

SmaafornødeDheder . :.-
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Indsamling til Kaj Munks 
MindefO'nd. 

I disse Dage foretages en 
Landsindsamling til Fordel fQr 
Kaj Munks Mindefond, hvis Mid
ler er tæn.k-t anvendt til at støtte 
det nationale, kunstneriske og 
kirkelige Arbejde, som Kaj Munk 
viede sit Liv. 

I Thisted er nedsat en Kokaf
komite til at forestaa denne Ind
samling, og denne Komite har 
følgende Sammensætning: Over
lærer Aage Jørgensen, Formand, 
Kommunekasserer Erik Ander
sen, Kasserer, Redaktionssekre
tær Vilh. Ravnemose, Sekretær, 
Pastor Nyegaard, Pastor Juul So
rensen, Pastor Holm, Læge Bel'-

Lastbil med Ammunition i Grof-
ten ,-..I 1W.... .. 

Falck i Thisted blev -ed Mid- B 
S 

dagstid i Dag alarmeret til Ræh-r, 
hvor en dansk J..filitær· I.astbil, 
fyldt med tysk Ammunition , \'tal' 

kørt i Groften. Ved Uheldet var 
to tyske Soldater blevet klemt og 
kanunet til Skade, deraf den ene 
ret alvorligt. De blev indlagt J?83. 
Sygehuset, medens Falck t rak 
Vognen op af Groften igen . 

Ny Uddeler i Br ugsforeningen 
Nordthy. 

Brugsforeningen Nordthy i 
Thisted har f r a Nytaar antaget 

( 
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Auktionerne over 'lYskernes Efter
ladenskaber _ 

Kommissionen for særlige Ha.'1-
delssager holdt i Gaar Auktion i 
Svankjær og i Odhy. Førstnævnte 
Sted in<lkom ca. 15,000 Kr., sidst
nævnte Sted 13,ØOO Kr. 

50 Aar 
fylde r i Dag Overhetjent L. Chr. 
Møller, Hurup. 

Lærer.irulstilling. 
Til to ledig" Lærerembeder i 

Under 
gjort si 
Kvægbe 
det enerl 
UdryddeJ 
Besætni 
Man hall 
pagne m 
vil nu og 
roe Yver 
til haab~ 
kan bliVE 

Langt 

Besætni 
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TIL fE S BO GE E 
~"1lI D('m !likkl'rt hl.'kendL bhw dt'r Rlmkll l'fll' r vor t' t'RllC' 

Soldnl"I"!i AlIkollIlIL iii Thilll{'d ()ll1'(!tl"L ('L Soldnwrhjt'm for flt' l·n. 
150 "Iund I)rngonl!t', dl'!' lit' indllvlu'l('1""L PIU~ 1,'lIl1rlofLv(>j, 

VI.'d KIM Vclviljt' fl'fl l\lilita'11.ta Sid" bl"v dl'l' !ltill(lL forlri n 
ligl' 1.,0].;1111.'1' RIIIllI In \"{'ulllr o. m. 1\ Lil Hnndigllt'd, ml'drnK IC .... 
li. M.s Snldnll'l'IlllKRillll RkuldC' plUl.lugl' !lig at. udn'dt' Lun. l\ fll>L m . 
\". III "II Suldnlt'l"hjl'lllld''l:lt'I' clll'1' JI.1l'dhjlCll>CI'. 

Suldalt'rhJl'IIlIlWl "1' IIIIIH,'II1 ItV"I· Dag frn 1<1. !) l\!orgl'll li l Il 
,\fl,'II, og h,,1' lIllIl l"ohlnt"I'UI' l:Iknvt- HI"I·\,t" hl 'S(' 11"1"1'1> Il jt'llIt'KIlK 
Ads"l', spiJl,' HI,ak o. 11 .. l\Ohl' J\nfft, og Mu'llt, SI{{Uo\V:t' I-tt' , Bur
IWl'hIIKI,' til( Hlldr(' :-Imnnfol'llodt'Jllll'dt'I', idl'L Ovt'rllkudl'l vl'{l Xul
gel IWl'af ulX'skanl'l'l $Cant· lil Soldlllt'nw~ Vel, 

TiIligt' 1'1' dl'l' oHt' Underh oldning af bande loc\ig og munlt' r 
Art, og dl'l" synges Illnngc Jo'ædrclnnd!\Rnllgc -- i dt't. h('lc lngd 1M, ... 
IItm'lwl' IlIIUl sig fol' Ilt IfCll'e HIL lilla godt. 110m mulig!. fUl' VON' 

t'1fI1C ".l t'USN", m(>1l til SlotlC' hel fol' tJil'ngcl' vi til J)l'I'('S Ilja'lp. 
Vi ('r <1t'rfOI' SIW fri al b{'(lc I)t'lll give l'll C:aw 111 dette Ar

bcjdl'S \'iclt,rt'fol'ch(>, iclt'l vi vil tilhLClo os al IWIlVt'Ilt!I' Oll 1X'llSOIl
ligt til Ikm i Ug('n fra H. Okt,,!>(ll', 

Vi lukk(>l' D(>1ll pan Forhn:U1d f t))' \'enlig IIjll'lp Lil cl Arhejde 
for danske Soldater! ~ • 

BestYl'cllle!l fOl' 'L'hislccl-Kredscll nf 

,<Sold af ernes Venner' 

I Glæde ovcr , al vi nlter hlll' dnllske Soldater i vort Land og 
J Erkend('l.<;(> Ilf det gode Arbejde, d('1' ud,'ctt(>s genTwm I(FVM.' 
Soldaterhjem, vjl vi gorIle a nbe fal e fornnsllulcndr PM oel vnr
meslc. 

Thi-tted, ; ::;cpt(ombl'r 1945, 

S. Nycg:ULrd, 

gjby Nil'lSCl1, 
.Kap!Jl.jn. 

fo'onnlluoI 

J . "'. Jvel'Hl'n , 

II . . Iuul HorCI1!i('I1. 
H)'t!nø 1'1"1l'!flor. 

}o; rik Andel'Ht'll, 

,Knud Holm, 

],. S:lbnM', 
.KuptllJn 

ror /)(' dn"sk(' ~'oI"lH·n.l'llb rIHIrt' 

ti. Jo' t' _ M" J"ormllud 
Axel Axel~'Jl, 

,"iolt!tllC rhjt'lll!iletll.' r_ 

- -- --

... " - ... ...,-



se Pz ... mB, .. 

Soldater
Indkaldelserne. 

Nu laar de unge Mænd 

Besked. 

I mange Uger har Tusinder .t 
unge Mænd venlet po. Besked tra 
Indenrigsminilteriet om, hvornaBf 
deres Indkaldelse iii Hæren skulde 
tinde Sted. Det har værel de 
Værnepligtige umuligl al disponere 
over deres nærmeste fremtid, og 
der har været Vanskeligheder 
baade for Skoler og Arbejdsgivere. 
Eller hvad Jyllands.Posten erlarer, 
er alle Indkaldelsesordrerne imid· 
lertid nu IiIgaaet Udskrivnings· 
kredsene, og i Løbet al faa Dage 
kan alle de Værnepligtige, der skal 
ind i Løbet al November lIIaaned, 
venle Meddelelse om Mødested og 
Mødetid. 

Uer indkalde. yderligere 6000 
Mand al Session.aargang 1943, og 
der er kun laa Frinumre. 

Mads Toft-Sagen. 

v8agne 
aandelige 
vort La 
og 
denne 
Iii 
at den 
idet vi 

Premiere I 
kanske Pli" 
handler om 
japanske PI 
makan8len. 

Filmen e: 
drlng ol Kr 
er farvet Il 

tede Atmol 
Humphre 

.KonvoJ 0\ 

mandlige t 
Hovedrolle 
Astor, et 8 

Ekstra v 
øt Verdens 

Fhv. Fiskehandler Mad. Tolt, 
Thisted, har tilslillet 08 et længere 
Indlæg vedrørende den Injuriesag, 
i hvilken Landsretten nu har a • ___ _ 



aliets 

men der e KaUeposen, 
nogle halve Pund tilbage. 

.. 

Ræbr_Hsøsted-VigsØ Sogøeraad 
øndag, i holdl Møde Torsdag Alten. Alle 
isted kan 

. var mød!. 
emme I _ Pra en Lejer lorelaa Klage 
5-18 i ver Huslejen, som han mente var 

res la aede fOor høJ' i "orhold til Kvaliteten af 
ndersenJ d I d 
Thisted. Lejligheden. Del ve toges at a e 

Marius Madsen Ol( M. Odderøhede 
se paa Lejligheden. 

.illega 
sigt al 
Paglo 
fik 70 

Politi, 
-

dring, 
og 

loflerøen, 
Igik ved 
Sygdom, 
t Ophold 
, blev i 

'erritslev 

riblandt 
de Baa
Ira Kø-

_ Det vedtoges at søge Tilbud 
pas Installation al automatisk 
Vandværk og Indrelning al W.C. 
ved Vigllø Skole. 

- Teknologisk Institut og Lands
lorenir,gen til Kræftens Bekæm- al 
pelse søgte om Tilskud og lik Ira 
hver 15 Kr. 

to 
ste 
end 

bragte 
sidste 

Endvidere vedloges at Sne
kastningen i Vinter udløres til et 
Beløb al 8000 Kr. Derefter Pligt
arbejde. 

- Da Tyskernes Ophold i Ræhr 
Skole havde bevirket, at Trappe
lrinene var ødelagtr , vedtoges det 
al lade dem sætte i Sland i den 

'rø Bazar, kommende Elleraarslerie, 

'et : .An-



en lysk· 
som nU 

Under· 
1sr købl 
1 Slo!!e 

ledkred· 
Jacob· 

Thisled, 
nsk Ti· 

I Holm 
llonien) 
~alarin8 
rke. 
• opstil· 
~n, Ny· 
Thisted 

O. Prø
le Kan
~dsen . 

,nsætter 
ing Sø· 
lør. 
rhisted
, Valg
Ivalget: 
!d, Pru , 
,versen, 
g, Ves
l, Klim, 
,,"shuse, 
p, De· 
histed. 
horup
e!trup, 
Murer 
smand 
erby. 

Vælgere lra (len r\UIIJIIIUU,,", IIVU' 

Mødel holdes, eller fra dens Na· 
bo kommuner kan fa. Ordel . 

Ham vild" man via' nødig ae 
I Retten. 

StatstIdende er Ikke netop det Blad, 
man griber efter, hvis mBn føler Trang 
til OpmuntrIng, for det er tørt o .! 
kedeligt, ~~entllg oplivende er det 
ij8sledes ikke, n8sr Bladet dSRlig brin· 
ger hele Sider med EfterlysnInger .f 
tyske Fædre til danske Kvinders Børn 
_ Fædre, der I 99 af 100 Tilfælde al· 
drlg kommer til Syne. Men et S.,;iI 
I,sn man dog tillade sig, naar det i en 
af disse Stævninger hedder: 

Herved indstævne. Underofficer Wil
helm Wlllltz eller nu hanø Dødsbo, født 
30. Januar 1916. Feldpostnumer 56398 B, 
Kr. G. AngerSOlIInde U/m, sld,t boende 
Kildegades Porsamllngsbygning, Hor
sens, dræbt ved Mineeksplosion den 
16. Juli 1945 og begrovet I Lemvig, til 
som sagsøgt at møde I Aarhus Køb· 
stods Civilret Tirsdag den 20. Novbr. 
1945 Kl. 15. 

Sorlbørsmand snuppet. 
Politiet i Thisted anholdt i Gaar 

en Sortbørsmand Ira København, 
Ulrik Richarcl Chleoø, der gik 
rundt og soigie Tobak iii Over-

• prrler. 
Ved Retten i Thisted indløm· 

mede han i DR", at have solgt CR, 

40. ~k. Tobak med en gennem· 
SRIllig fortjeneste paa 2 Kr. 
. Ved Anholdelsen var han i Be

.,ddetle RI Over et halvt hund .. de 
Pakker Tohall. rlpr hlpv h_.I.ol f . 



tBibel 
le! Nu er 
~t er end

Isenkr. Tage Jeppesen, 
Thisted, anholdt. 

Sigtet for ulovlige Salg til Værne-
magten i stor Stil. 

. hvad vi I Efter et grundigt Forarbejde 
, at naar , skred Kriminalpo1itiet i Thisted 

skal vi igen j Dag til Anholdelse, denne 
. vi sknl Gang af en nf Thisteds kendte 
Og hver Forretningsmænd, Isenkræmmer 
Haab til Tage Jeppesen, Vestergade. An
.Iv, Iige- holdeisen skete ved n,30-Tiden ef-

• 
Vl som 

or! Og 
js Barn, 
I Vej til 
g til at 
sigt og 

aa dri
komme 

jo da 
• .. ....... .... u 

ter at Politiet gennem flere Dages 
Afhøring af Jeppesen og Fund af 
et stort Materiale havde al mulig 
Grund til at sigtet ham for ulov
lig Handel med Værnemagten. 

En Gang i L.bet af Eftermidda
gen vB Jeppesen blive fremstillet 
i Grundlovsforhør. 

Udnævnt til Skoleinspektør. 
Overlærer Carl Hansen, Roskil

de, der i sin 

ventes 6 

i Hurup 
er tilstr 
saadan j 

Krimij 
elAnmeI 
Dahl, J. 
stjaalet 
hus. 

Kr 
i Gaar 
l'er og ~ 

Egnen I 
til Vide 

Enke: 
gade, H 
8. Okto 



fæn-Iet .11" D ........ 
6U' herom. 80. P'o""'''w., ... 

1)IIIe Len' ••• ' I .,.". dø LI .. TerlllldNCI. 
O .... , •••• MI ..... rI ... LRz:.' ..... 
TIll.d..... J al' II El " 

III .t _,... aJle 
l.enll,IImDler T'le J e p p e I e n, Op • ' h, 

. , j IC, ~ . _ ,.." 
Tb','ed, blev L.rd" Mldd' •• 0- ,.et I I :"1~ .... _ .. 
holdt .r Krlmln.lpn""et, Ol om ø,. _ J.p. Ha'2211 Ira_ 
Bh"mldd.,tn frem,lIlIet IOrund· boa: for Jn:rvs., et to 
lon'orb., I TbI,I,d Rel, de, beo lOGI d;'1 b.krI ... w de " 7711e 
III.dl,. ., Dommerfuldm •• ". ~rf" Ol: J ..... p .. dt .... Ol ~ beo 

-. ~11 .. H .. der· "' 
H ove. ;i ... J .... .,h ... III . .. 

Jeppe.en ".'" lor Ov.rl, •• a. lilie Boe .)_s •• a, H. d" Ol: 
delae ., Slr.flelovaU".aCI. P". ø ..... • ... er eIt _. ko,.lalt .. Pr_ 
I" ved uoder B.aellel.en .1 b.ve .,UII .. af de 'HH' PI' w. Amd )0-
leyerel Ty.kerne V,re, I ,,.". b ..... er rep •• II.leret ._ et .tort 

Udi.1r: If Sq." der " .... 1IIJer 
Oml'Da eod IlIIadt. ta'lIl1eft .. ) •• 14"1 sti D ... "'" 

Jeppeaeo forklarede, al ban Iltd .. ,. fllld .. hil u .... tre JI!II4, 
19ft) bavde leverel 'or '2,000 Kr. de .J.' Udpver el frml." ... 
K.llllen,lrer IJI Pryvenllllonen I L ..... tu .... 
Drlltbek. I Benndelaen II I!HI J 
leverede bln med Udenrll.mlnl- order.nI I Ha •• ted. 
I'erlel. Tilladelse 'or yderligere Tbom.. Ve.'erlaard, 
7000 Kr. IlInkr.mn,.r, Idel hIn belr.ved .. I Oaar paa 
•• mtldll Hk Underrellllng om, a' KlrkeRa.rd under .tor . 
bln Iklee kuode 'orveole flere Paslor M.br, Ræbr. fr. 
Sall.flllldel.er. DI Ty.kerne Imld. Jobl Bog, bvor Job l'ler: .Jeg 
JertId .,adlg klemte pal, for'"lIe gI., den Vel, bvorfra Jeg Iklee 
ban SIleel, .om e'terbaanden It'e ,leal vende IItb.ge- . 
III 124.725 Kr. Tlllel v., bIO dog Afded .. Par, Jenl V.ter.urd, 
f."t blevet k'ar over nu, 'del ban Rebr, brlgte en TIll: lor hvad 
Ikke ferte .peeJel! Reanlkab lor Sønnen bavde betydet for dem. 
de 'Yllee Levereocer, og kun bavde Mld. HInsen, Ræbr, brlgle en 
lidi PIUog med forretnlngeo. yerm TIk fri IlD gamle 

D.: Del rur De ou logen III It afdlde bavde vera' gOd 
tro p ••. Leveranceroe bil lundet .om Imod. Ved Oraven 
Sled IlImlede Ilore Ordrer. Port L .. rer La"en for OeUlgelsen 
relololen. lUgende Om.ælnlng for Kranie og for en Sleo, 
fra del Tldlpunle., bvor De over. var .kenlrel, 
toa den, lyder og .. a paa, a' De 
" en d1l"1 Po"e'nl"ll.mlnd. Møllerfest i Thisted. 

Af del: videre Porbe, fremgik 
det, al forrelolnaeo 119ft> bavde 
blfl en Omselolnl paa 120,000 
Kr. og I 1941 eD Om.etnlng paa 

Ba Vaders •• Ue1snfoBd 
Iraadl·et. 

2M,OOO Kr. I de fe'geode Alf I Allel fejrede MeUerla'beJder. 
var deo tYlke Handel tagel a'l nel Paglorenlog I lblaled 25 
.aaledea al der f 1944 kun 911 J I 
leveret lor 'mll Beleb ubl ett ved en Pe.t p .. 

O. : Poregik Salgel " .. mlede .Pbønm-. Der blev IDagenI 
Ordrer til Marloelndeodanlureo? ledolng vllt Paaforeølogen 

J. : Tildel., Der var ogaaa øo. Opmerklombed. AIS. Tbl"ed 
get Delailbaodel. DampmelIe, .keokede , .. led .. 

D.: De vld,le Jo, at kun Salg SOD Kr. til eo Under.'ellel.e.food 
paa uoder 200 Kr Ul enkelte 
Ty.kere var lovllgl . udeo .erllg for arbeJd,udn llg6 . Medlemmer. 
Tilladelse? Der var fr. Arbelderøea Pellel-

J.: J.. organllaUon en .mule 
Plm.: Det lyder merkellgt med kurv, og der var mlDae 

alle de Hegolnler, der er udlledt nlngllelearammer 
Pli Beleb lel op ad de 200 Kr., • 
og .. a er der en Tina III: Der er Porbund,'ormaad J. M. 
ydet Z pCt. Rabat paa Leverao. 110, K.benblvD, overbr'ate 
cerne. Br det forevrlgl Dem der M.UerlarbeJderforbundl Lyt.D.k. 
bar kUppet Hovedet .f HeRnln. nlog Ol Tale for godt S.marbeJde. 
aerne? Han udtlUe aln Olede ower de 

Jeppesen kunde Ikke Ind,e al gOde Arbeldalorhold pa. Thl.led 
Tyllcerne var blevet I.vorl,~rel OlmpmeUe, bvor man 
De fik og .. a Rab., J .ndre Por~ 1.le lig III Relle om 
retninger, og delle havde foran- Slide Indultrlen, Arbejderne 
ledige, ham iii l' }·de RabIlIen Slmfundel var bedlt Ilenl 
Han kendle 10lel '", al Plrma: rollRe Porbold, og der 
navnet var klippet ar oogle Ir lagee beelemt Aflland trl de 
Regningerne. lige Strelker. Der maafle Ilu 

Plm.: Bn HUlmoder fik da Reapekl om det K'vne Ord. 
logen Rlbatl Dlreklø, Richard H o v e ønakede 

J. : Ne" men paa elllmlet Køle. Pagforenlngen III Lykke med de 
kenUdilyr ga v vi 4 pCI. til en. opouede Resultater DR' P,eml 
hver Kunde. I den kommende Tid. Hvis PI~ . 

Anklagemyndigheden begærede foreningen Irlvedes !lOdi, I 
Pænglllng til I. November, hvor. der være gOde forho ld for hele 

~o~i.I-DemoLr.fen 
Uqlwet II 'ef .... ke ArbeJ'erpar" 
KOfI/Of. MellevE!l ~ n '.ted. 

Virksomheden. SamarbeJde I 
BelfnQelaen for, al beRge Parlt'r 
kunde beatll. Dlrekløren relledt' 
en hjerlelIg Tak III line ArbeldetC' 
fordI de blev Pli deres Posl I 
Krigsperioden, hvor langl aløne 
LennInger billede. 

I 
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\htndllJl' d~n II. Olclø ..... r. 

",t .. lukk .. l, "I ,j,. Jl'IUIr .... mm .... 
' .... 1 UI.,,"II,in..,.' "' ... t . 

Jj(>"d4 Jl.lrllrt onh ... "r. 
" .... r F .... ·I "" h"r ncdllll(l "il 

l .... "cI thl" ... ",,,,,,t"l. 1"·IIJ1'l.·r e/ .. t 
."lIII""" fl'f!'<! Itl Hune/I'partiet 
<I"r f,k lIn,· :->t.'mnwr hnl~·(,1'I.'t 

\' .... t ~ "Ik, thI n .... ' ,1/1f\'1 i I !l 13. "g 
IU6\'0 ('Iu"' .... ·r hllr fur 'Il f"n .. ,,_ 
jfl,a Fon,,,th'l1.II1'nlnncl ,ltla-/. 1.'<1 
\':'t\g('t J Anr. Ikke uJ>~tillur Kan· 
di,bt.'r ",d F,"k,·lllinJr.'<l'lIIRl'L 

I 

• •• 

'or 
Jeppesen 
124,000 Kr. 

Tyskerne. 

K. Ij' )." l t "J!" - " . 
ft,.lu,l t .1 ..,111 ;.: J,I , 

J 'I')'_I<"'-Il' '. ./.-11' ]1" 
. {~I,.n&' '0 tr .. J Itøl.oat ø, l ... d at 

~ p '0 I ~ t .. \ .. , , ... ~, .... lULl" "'J" 
l - t. r_ Il ~ d,· 1'lIl' ,~ 

j ... ,,"Ir, d, r p l< ,o. 
F dl'1. l~ , 

K.·~ .f i<VltV IC 
,,,", .. I1uv,..-I nI' 
,,, 1 

.I Hd' d 
J'PI !l1C1 r 

. 'I ,h'n "",r"H. ,ulr' d" Ilt han ltlrla' 1 l' "-/1' ..... " \ .. , kJ", nU p 
' .. ·nl;r .. ·mm ... · Rir' I I 'fYlkNnf', Nlg!'n" ~nljw: Onl$!' .... II' d 

TIII,t.-d d," " .. ", nu~ld.'Jt ,!;"r !llln,h- 'ln'~",1 ~,rtl k,mlAnl FalK Il' d. tonk' ItoP Tvllkt:rt:', ,~ 
. I r t lu Idt at,..II VII( K"·'> "' \1 Ic I ,I dl~ llU" 1('" an e<;"" I (;n,",I. Al'" \'111'<"" vur Ir-\, n'l II . n· F',rr. tru'!." n. ," " ud 

IIlInll"",lItil't, r""lPl 'l il" . "'''dnntul.UwIlØ .... to'lIf. pall fu" ,I., \: r r. ,kr 
1(",,,toril""'1 14",illll' f t .. rm rll.''" , t IlIlWI, han 11" ,j. n 
d I I l\ow-ml/t" dl"" "t h".. 1"/llLrt,,(tu') n.....J ' 
,.:~:~(.tI\Jl lit "",.,- hnndJf'l "'''I'' J(UflI'lt'f 1),-1, r m~ rkt lI",t, ,It /IIJ' 11"'''' B. ri (. Nt lig 

n l I I r "- " loo,,,"<,,( ,ndeh<,lfl", O< ",n.N f J f l hit! nu'd T~lIk~'nl'" til, I t'"'' nUlrlKe "' •• , . t l J '" I' , o 

T,"e Danskere 
J øde i japanske 

Fangelejre. 

Sl'''dt·~ :?I,OOO.J<I, " ~ 111"'~4n IIj~t.' 1:14'11110 /N1,:' 11$1'1' uut/,'r:!(1) Kr, >tf / dt'lBt'n ·q;;' .. n l 
I O"~rLr.wI!lI~,· nf 81.'lf("I,:;"I<- J nd IUI\'.!" Ty"k"rrw 1>4' l 1.l'I,oi~r, I " 
ur " 'I I I .. m For ur,'r. 

tIl/.relf<)la Pil'·' r r, d"r ""rol' l, f (' f::'''~l ____ ,-______ ~~:~=~~-;-;:~~~~_ ",C~l IlI\'orllgt' I'su'llgn, r(4'" • (t .. n-

"" SmrJuL ; • Engl' "d 
KrmlilllolpoJitWl 11I\\clu 11I'r1j(f' 8ra'"s.",.oens Lu tfartsminister I ~ • 

')'0 A"~l>il "nfo'r .I'ff ", .. ,hus Olil"
fnuri/. ' 11:" !lcn (-'Ilet; ~u ... 

",,11It. al J"J>I)I!."4'" hnnl(' dr .. wE'l L." 
en mnfnltundu 111mdel mt·cI Bu
lIa'ttull;Cllmn.$fU'n, mm, hllWli' Ik-

, , , 
' .. 

, 

- ke hnfl clu"!}kl" Ur"lsel. r··o~ VII 
t)j!!l,;tjd sithm .r,wdt mlln lmidl"l"
tIIl 1.>I1I1:Id1 TUlkf'l7IcS Eft('!'I.well
~k.ll)(!r t>n Od K\'lttcrinj(liIJllln
}tet!cr fra JeJ)JX''!.C.'n,: F'orl'elnmg, 
I'·"ende ~ "'Ul et sumlet Btløh Bf 
ca 33,000 Kr, Foreholdt dett~' 
\.t>d t>1I AfllOrlllg mdrømmede 
Jellpesen bercd\'ilIl,II't nt hnn 

, 
'0 - -

A.-u·hu. Olil'fnhrik hRI' fn. d(-' I 
lIt1stmlllkt> 1I0\"l:>(/k\"l1l1('r P,1/1 M~ 
lukkl'M!<' modt/lgtll lIIedd,'ldse 
om ,.JI I~kkl> ~f d"VO; .Funktltlll'l'--

1'1-'1' I O .• t('l' unclcr KJigen, OK u<!t 
i'n.'mpnr h(' I·.lf, Ilt I In'crt Fn/,I 
tr.' Dlln .• k" er cmkomml!f, OK Ii!'r 

ssvn{'lII Undl!rTChllng om el Par. 
_-\s.~lswat Elol Alllien;en, An,.. 

hus. d('r ble\' godt ·10 AM, har 
:Silt Lil'et tJi i Kngells fors/c 
Anr, dnt'bt al JllpnneM!e, men de 
nærmere Omstændigheder ken
des Ikke. 

ASSlst<'nt August Andersen fm 
A nrhus, der hIet· 31; AUT, ble\' 
sammCtl med' em lille Søn og fle
re andre Dnn~kerc fo rt til en JH

Jlt.nsk Koncentrationslej!' PM ell 
til Derne i Molukkerne og her Cl' 

luwdc solgt VIIl'er ul dettt> Helnh, 
men fOfflikrede·'§AmtidIK, at der 
O'·erhovc<let ikke ml' Tille om 
rneN'. Knapt havde han {allet 
Lov m: gru\, for Politiet fandl fiL'

fu SkR{(er fyldtti rned Regmn
g~'I', derlbllUldt mange fnl "Lege
toish'usel", JeJlPC~en!lForretni ny'. 

Disse K\'ittcrll1gt'! viste, ut. dl!r 
'lir solgt Vm"!}l· for el mt'g('t 
I::iwrt Belob p.'lU ulovlig !Ilnade-, og 
derefter f:Uldt Anholdelsen Ste6, 

1l"'~IIIN'.i 
:::::;';;---'-:p .. l,lldo F, ho 

Luttr,,~t "1U\J.t.!r J, .,.. • , 
Ophold j England 

E 2 

Det blev til Ne i F 
lmnde Fader wr Son dud Efter de 'Tage Jepj)('s{'1I forklul'eue I 

Oplysfllngcr. ,I('r mdtll n u fOlr Grundlovsforhoref.. at lian i Juni 
lt/!ll"Cr. "'nr Forholdene i de j 1- Mn1Uled Hl40 'lIr komme~ I FOI'~ 
pnnske Kone!.'nlmtionsl{')TC at' 1Jinde/se med Tyskerne, iii hvem 
lignende Art som l de t.vske. Au- Jum havde solgt for ca. 12,000 Kr. 
gtIst Andersen havde h aft SI..:1- Porcelæn In. v. I Begyndelsen ~f 
tton p.1Jl Cele/)l>s 81den 1937 19 11 havde htln .!<agt Vdellrigs_ 

t I fIahier:: .-and endt 
'r, I. K.II Mesferrækk.chald tabte 2-3 cHer n . mutte bcn)Lte en 
l - I '- \nlbo rg-Dommercn udl!blC\. ",na man 

Dommer fra }'recerik;ha\"Il, 

Baade Elof Ander:c:ens og Au- millIstenet om at maalf.c sælge 
gust Andersens Hustruer og endnu et Parti, dellJlc Gang fOl' 
sidstnæmtes Datter Cl' 1 Lnt'. 7000 Kr. Det fik han ogsaa Til
Der Sl!\"'lIC& UndeJT<!tning om A~ 1.1delsc til, men samtidig blcv det 
sistent.erne HI:'IIIJ"1ch Jensen med ml:'ddelt hrun, :o.t han Ikke mmtUe 
Familie og AabMrd Jensen med regne med at flUl !>et'jlget flere 
FllmJlie, som hll~·de Station rma Ansogninger. Alligc-vel solgte 
C-('lebes, Men de mt'ne8 at væl"J 111m stadigvæk Varer, idet Ty
i Behold. skfllllc .sagde. al "det gjorde Ik-

ke noget, nUt'lr han fik Pen~erie, 
val' det jo ltge meget". Fagforeningssekre. 

tæren, der var 
• 

Fagforbund{'lll'S Sckrl'l æ r fik 
2100 Kr, af Ty&kerne (Ol' s In 

Slikkcr\'irksoln hed, 

-

T I Kø :\ll".l('rrækkl"lJOld vendte 

Ikke hJl'm fra Fl"cdcrJk~hll\ Il i 
Canl' nlt'd ell S('Jr. men l,eller ikku 

me.:! rll "SD.·k'. Nl'derl:J(lH ble\" ua 
lill., >'om ot'l'rho"l!dl't muhfl1, nem
hv l'all 2 lianI mod 3, Oll" del kUlldt' 

hlll! ~nn godt "lI.:n· bl<!\ et uaCI:jort 
')'. f. K manllledt. Poul R. :\"l'S
Hanll~en 

1I111lll!dl' 
mnn hdt 

for h"l'rn \'1).,"11'0 Klostrr 

I 2, Hnldcil' rornndn'dt' 
I'Ml Holdel, hvilket 1.'11\' 

meget meN! Li .. ot'er SplJlet. 
Kamjl(:11I1 Vommel', Jens EII/ttl-

11I'lchhcn udeblev "un~kl' ro!jK, 
HIet IHII) I,I kuldc t il KonCiI·rn.:lllon~! 
l1 ulI hnvde I UI!"('1I9 Lob Ill'nt'{'ndt 
Rig lil T Il{ for ut komme mcd dl.t. 
j(' Jl old hl Fredl' l'lhh:l\'ll, men fik 
Nej, 

Bill'n 
du dl'r Jkkl nu' P lnrl~ ; 

&Ia ble,· hlln uden \'Id('re 

HoldC"lC har 
Pnlllf~sullin 

H .. rnlllll' 
An. B. 
Thi~ted 

Hobt-t!loro 
BroudtN-Ie 
FtcS",rllu!h , 

.F"" 

• , 

• 

, 

" l 

• 

l 

T. I. 1)... ... \·Huld :-<lojrt>d., i Hurtlp. 
Tumerin~!tnrnpt' , IIUnlP 

Gssr ml"i1l"rD A,H. d r II· 
rUjl (Ii!" T. J.1\ bl t m \ nte b o· 
dl: ,,!-Jocndellda o h ard T 
';f'Jr .. dt> med li ,al mold :!, 11 
del" var ikke nO)(<!l nl~" \ k. f 
HuruJlit audd 1:11.1 1 \ (r t 
pna SImrr" "ark. :\laall<l'Ol'\'nll!' \IIl' 

I for TIK Ll"o .\ndt'rllt'Il, Kar K, f'S' 

].!'anrd Ol< 'errwr DiSdnll' 

On'rra,Jeend(" Thi .. ted 
\'Il". 

TIK 1\ H·Hol '1 
Turnerllllf"kllmll , 
R·Hold \ I t ud 
I't't I de hldhdl 
l'" mt"n II I li.,. 
blt;\' ala e 

jri\t"Shr 

Det er oplyst, at d('1l anholdf,c 
Sårelær Ernst Berg 1m For
hunds(onnand Ej ler JcnS!(!n~ 
SI.rivebord har tl lvelldt sig Do
kum{'n l..er, der blev benyttet \eJ 
Vd,ntdM'1l ll( et fal~k dlegnlt 
Blad " Forum", som bIc\" udsendt 
1m DII..ImIIII'hu~ med det F0l1na:11 
al akaheUtryg/wd indf'lIfol' dril 
d nllke Art.IC]derstllnd. Det 'tlr 
Udkomme' I 1--1 Numre OK H, rll 
hA~d •• ( l.llt·t 7ft{) 1(, fur hvert 

bort l" 1.'11 O"r'lrH'I, dl'r IInturlig\':§ 

\"II f/tll Kon~t'k\'eIUler (or hum. :\Ied 
TIK II UilJil{elsl! OhTtOl< KlIrl 

I\I'(\/I'h, F'n'duikllh:t\ li, de"'('h.'r 

Darnmt'rhH,,,,·et, (lll' tid \ .Ir i Il\'t'rt 

F"It! ikke hllnR Sk.ld. at Thfshd 
t .. hh 

Paa Polltifuldmægtlg KOI'SlIel'S 
ForesptJl'g&!1 om, hvor slor Om~ 
sætning JepI>csell havde han 
med Tyskelll{', sVllrede dl' ll lle, Ilt 
del hawle han ingen AllelllC haft 
om, idet JIIUl ikke lun ue forl 
Hegnskab derover. Han b/N 
gjort !>ekend l med , nt l)oli tiet 
hllvde reWlCt Summen Ild til fu
l'eJolug godt ] 2,1,000 Kr. , og ded 
\·111' de forale 12,000 Kr. ikke 

mCc!nJgnel, og dette Tnl \"ildc 
hnn ikke benægte, idet lillI! dog 
('I klwl·cde, nt han lmn \"lir for

bavset o\,e,., Ilt det var hle\"cl til 
Ml' meget. F((M"(,tningl'ns Om

}\nmlwl! Otl'flal dls:tf t I' r 

fUHtlldl' ~It nne kl r UR" 101, \ b II 

1t\IiJt 0l' tl!'l~",1I1 J."( I~ ik hl" 
tOI( F'lrlllltl" midt I lilah 

llling \"llr :;{cgt·t 1m I:W,1I0 I 
Kl". i 1910 lil :!f:5,OOO Kl'. i JHIJ, 

h\,ld J)omml'l"f'n, Domml'l'ful,l_ 

ni K"lK How, menl(' \ill' snu Uh.' 

gel. __ J('/I/le$ n malittl' hOlte \Il 

/

. kt>m I SI I 
d ik, 
l c kk 
t. II It 

N Ummer Hl li enll' mild HI rg , l' 
Afllllr I tf,. bl. .\, hnl I'lIl1el" 

Uwn mand ri nd l\1l'Yu' U(. 
lulCf- T Il W. I df'rom. 

J\Vjndf'//1r "tf"'l k )' lrll~ ul/luMt . 

nI'l1 TIK udli ,ll'rlt! k et r \ d 
"'-ni (h, t~n. II l Il hl 
IIluttllle I I 11/ 11\ 
11:1\ d" ,I . o 
tIPIlUe 1/ th I, 
114 ,1,1""" 

Io I III rl'/ 
1, I. I 

I I 

1\Ia I 

h, 

fik I Jun 
• d 

k,, 111 n i, . II, m! g, V" 

t h( l " '1<.''''''_ 
I 1111 I 

'"- '"' ",,"n, .. 

s 

Ta 

, 
• 

... 
'" 
B 
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all nr man 11 .. 
I al olre lleade Arbejde o, Pen,e 

medene .,.. •• !relI1me Saren me • mg ilt. 
iii bil- ........ 

Ior... .......... s.r.. B ..... 1'IIImoI 
øJae-

ø'ru.... Tullik. 
ÅJ'der Pn n."", ............ 

I denne Uge har .. .lIer 
har H..,e .. Oilfllntw her, nellllia 

lialten. KUlle, en .Jenn,· kom 
2 o, 

er 



n var i 
er høle· 

e pund 

eller 

Købf!nI1I1 VII• I "",. I 
V , . Noo.' 

.pontllllce om II !lct I 
-

- -l(ubelUnI \000 Kr., Vllrderln"l.um 1200 

Kroner. tJ,a 111mnIC III Arbejd1m. Mllr A. 

Hanler:, Koldby. KllbcIUnl ,000 Kr" 

Ikkll lænk. vurd. 

Mere Gas 
og Elektricitet. 

v~d Rellen I.llevet lø,llIdt 
"'(d.en er. øl .ajl. rll1U~ Onl1811 
al Straffen Ikke vil ovetlligl'l Uødt 
eller Helle. 

OareolJ TobakSbullello. 
Del meddelel i Dau, .1 Americ.., 

Tabacca Co h.r buhltlet al htt. 
doble Cigatl'lltatimJerne lil Tab.q. 
handlerne. Nogle andre Tob.kt. 
fabriker bebudede PorhøJel.er m~ 
50-7b pC,. 

Foreløbig- dOJ( kup iii 
erhverVsD1æSsl/C1 Brug. 

~glJ Re. I Dag bekendlger Gu' og Slek· 
I Møde, IrlcltelSværkerne I Thisted, III Oen_

k 
operettetI1

m 
I Thl._d. 

d, Bir. Rationeringen of Gas og BIekIrI· Den danlke OperettefIlm .Man tt,ktr med. ]wn een Oanl;- "ur I Pølætealret,1Io 
~Ior In. eitel Iii Erhvervsvirksomheder, der den skal noll trække Polk. HOVed" 
BJektri. ikke bruger mere end hbv . 8000 lerne udføres af del populære Parf! .. 

vor stor f{bm. GIIS og 5000 Kw. BIekIrIcl· Murle og Henl Kurt, OR de er Io ti 
og sær. let pr. Møaned, er ophævet. I Vælten, Dc er 0"11811 Cl Par tlltalt~ 
ngslrliad For ThistedS Vedkommende vB og chnunerende Kunstnere. Operelltll! 

d I al alle Virksomheder liandUng er Ikke mere ophøjet ... 
imedem. elle 8 ge, lopereuelllwdtlnger I AIOltndelllbw 
~g Odr. med UndlaReJøe al enkelte Slor· nlen den er heller Ikke all for " .... 
rlf Med. forbrugere _ Dampmøllen, Vand· synIII(, ug der er lOtl.nU smukke Se ... 
• Thisled værket, Bryghusel, Mejerierne m. og morllomme Poul und, II!.:e8om der_ 
for Chr. " _ nU er uden for Rollonerln· Indlagt en I~ække gode Melodier. Ilt 
der er ~ Kun lu har el forbrug over Elllkerpørret medvirker RIIit 

tremfof. g n. • Kendinge lom Petrine Sonne Ib Se ~s Mari der ligger over det nævnte. berg fil, II, ,"-
mnerup. Por alle de mindre Virksom· 
'ormand heder betød Røllonerlnuen en nvalgles "Mladte flæsk 0° mere Ked 

stor Gene, og denS Bortfald hil · ,.. 
'8 Mari. ses med slor Glæde. f Lsndkom' Landbrugsministeriets Blconud-

munerne, hvor Strøm III 8rhvers. valg og Kød· og Kvægudval,q med 
og prtvatforbrug oftesl gur pas deler. at da England ha, Irem .. 

Ir Pilker umd1C Muler, er Rationerlnli:clI Ønske om fOløgl!de Tillerieltt II 
Øall al ølge heil borHaidel Bacon, nedskæres Tillerslerne til 

!r: F.nke- ' d 'ød, Vur. Rationerne III Husholdningsbrug el danøke Hjl:mme0l8,ked. fd 
er uforandrede,og der foreligger Gengæld lorhøjes Slag td.:voI8'!n \j 

! IlISldlel , lote! om, hvorvidt de sna rl vil 200 pCt., sB!l.ledes Ilt der bli"r 

lbOO Kr., I blive lorh.Jede. mere K.d ,t , ... 

for Arne • 
, Vurde. POB I,. Pod. I Sorlbørøm81lr.lcIl Ulrik Chcli0 
len, Ileri, København, der lori eden blev ør re: ". H,w" i ,I"el ,I Poli,iet i Thi,'ed, er i D"~ af Arbejdernes RadloklubJ 
:IIUtrl 400 ! I =:=:::==::===:::~=~~~~=~~~~~~~~~~~;:; 
~:;Ib~~;:' M a ~eri ud sti iii n g = 
, Thltle<.l, 
I(!nt Vild· 
Hderln"l' 

, Koldby, 
I(oldbv. ". 

i tia/ti "Royal"s UdS/i/lillgslokø/fT 
den H., IO" 16. Oll 11. Qklbr. frll 1(1. 10-11 

MALERII~H III 

CA RL BENDIXSEN 



,/ ~~de, vil fremtidenl BoligbYRgeri 
'gas over Boligforeningerne, ~g 

- I Resultalef er ikke svær! al laa øJe 
I pa8. Kommunen vil til sin TId 

~--,., 

Med Bane 
ialt 280,000 

blev i Ugen alsendt II. 
kg Fisk brutto. Pr 

C o I u m b i n e, 

r komme tii al ligge med en Mas~e 
r Grunde, der ingen Købere er til. 

Frlhedsk.mp-P'lIm I Frelaena 
Hær. 

Frelsens Hær afholder Onsdag et 
apecielt Møde, hvor Major C. P I Y c k t 
fra Aalborg taler. Der vises endvidere 

a. 
I 

J. 
Men del Tab - der .k .. udrede. 
al SkeHeyderne - er maaske let
tere at bære end Indrømmelsens 
og Nederlagels Tab. 

De omstridte filmslorestillinger. 
BIografejer Pru Thomsen, 

Thisted, tilstiller 08 dette 
Indlæg: 

en 
Pa' 
Oa 
I d en PlIm, "Prihe.1skampen I Sejrens 

Tegn-, en Filml som alle Vegne har aal 
faset den bedste Omtale. Den viser Aa 
Festlighederne d. 5. Maj, Frøslevfan~ 

gernes Hjemkomsti Gest,poanholdelser, T~ 
PoJlitiets Tilbagevenden, Tyskerne paa 
Vej mod Syd, Englændernes Ankomst 
m. m. m. 

I Anledning al, at en HøJllaler
vogn i Oaar i Thisted reklamerede Varme i Togene. 
for en f'ilmøforeslilling, gør jeg Handelsministeriet har ophævet 
opmærksom paa, af ing~n i ,Dan- Forbudet mod Opvarmning al 
mark kan Iremløre ollenthR~ fdms- Jernbanetog. Del vil ikke vare 
(ore~i8n~n~er ,uden Bevilhng fra mange Dage, før der kommer 
!ushtømmlSte"el. Jeg har I. Eks. Varme i de sene Allen- Oll de tid. 
Ikke Lov al øælge Øl Ira mil Tea· lige Morgenlog Senere bliver 
ter ~den Be,villin~ dertil, og ,lige ogø8a Dagtog~ne opvarme1e. 
saa hdl kanP!lmsvlrkøomhed drives Kupeerne bliver Iyret op til samme 
uden Bevllhng. Naar HøJttaler- Temperatur som lør Krigen. 
vognen med delle, at Fllmsreklame-
plakalerne var bleven stjaalet, 888 Fødselsdeae. ... .. . 

sel 
al 



"'" ,,""'u, J." muu 
)la.d~n, JU' med 
h,'or ,I to pUHr 
iR $ah'ede, Gud. 
hardt. ) 

rand ... all/tu lIen
f. 1I0le Dallaard, 
?"nrdder lIarry 
i! le,', Redaktion!
Rnnlcmoae. Th,

KaHn Andcn('n, 

"Dt-Ebamen 
,nte Karakter Oll' 

Point lal Gravs 
Gdr Chr, Lykke. 

}t!dsUd_ 
]r "'11'1'1 Somml'.r
,. den 29. Aurult 
Rln~, h"or"ed 

ntproJektet ar-

pu Ingenior 
u I KobenbllVn 

It hn,'e O,'e ... tlla· 
K mundtlige Ek· 

arbejded. ua 
'rojektet, mtnl 
r lukket under 
Bes",Utleen. .Ik 
~Iuttende Ekaa· 
• IItter "in ,,1Ib
tiet fine U.Il1I-

Na'-n har ...... ret 
B' før i Forbin

r('Bultat, men 
hnK med hana 
Petersen, Søn 
Peder,en, (or-

rorening 

r Gent'rnlfor
Fonn/lnden, 

nøgde Beret.. 
balancl'n:'dc 

r er en For
Det \'edto-

r IE,yeret 100 

In'll!(lll~ 
I'l'tRr Poul

Nwb Olt'il'n, 

t: I .. 

mru>d for 
fr\'n ... al~ 
lIo.-IIOr,olt 
Idasminde, 

"to<! B,døu- }{ri 
hAr Ad.ran •• 
opford.". ind 

"""". 
h,,-indebg SIu.kter rra Ft_nlJ> 

denIt , 

\qenn~e"i 

Særretten i Fjterritalev ldllmw 
1 Gaar Annn lhrsllne Lnuridaen, 
Frøs trup, 2 ARnI Fængsel og fra
kendte hende nlmen Tillid i fj 

Aar. Hun VIU" ai.giet for Angl'-en 
overfor Tyakeme arunt for nt ha
Wl fungeret som Tolk og end\'ide. 
re for Tyveri. Dommersa'det be
klædtes af Dommer Holm, Ve
stervig, med Gaard~jer Lund Sø
rensen, Glæde, og Fro MlU'grethe 
Nielsen, OJand, anm Domllmænd. 
Politifuldmægtig Brix, Thisted, 
var Anklager og Sagforer ~J, 
Fjerritslev, Forsvarer. 

Om,taaendj 
moderne, Uu 
CYnder I Vi 
hUl Mnndag 
holdea talt II 
110m {,dh~ 
li"e, Venat 
demokrt\te~ 
nI' i Fa>.llessil 

OT-?tIand fm Ves!1l8 demt 
i Jo'jecrritslev. 

Ved Særretlen , Fjemtl;lc\' 
idomtes Lnndllrbejder Ed\'srd 
JenlIen Spanggll.llrd fra Veslas , 
GMr 2 Aars F~npel og fra
kendtes nlmen Tillid I 5 Anr. 
Spnnggna.n1 '-ar tiltalt for som 
OT-M/lJld at hm'e korl med 
Trnnsporter i Tyskland og tillige 
var han Iligiet for TY"eri. Dom
mer Holm, Vestervig, "Ilr Dom· 
mer med Gaardt'jer Viggo Hoj
Imk, Oslmt, og Arbejdsmand Karl 
Pedersen, Skovsgan.rd, aomDon\&
ffia.'nd. Politifuldmægtig Brix, 
TIlisted, var Anklager og !..nnda
retsaagforer Wrile, Fjerrit!!le\', 
Foravat't'r. 

Ut! kon.'«'rTalino 'lede i Th;"IM 
i MO!'Ken AHen, 

\'1 nund,'r om, nt det I'r i )lnr
gi n, ON'o<laR ,\ fI.'n KJ. )0\. nt .1., 
knn~l'rvuli\'l- F"I,'ninKt'l' indh,\" 
.I"r til nrft'ntligl p,,\ltl k )1",1<
I '1 1I"wl ,AII\b .... g .. , h,or dt!!' 

Der er ved 
{Ierne i Kred 
ning, at Pal 
sæUu Din, 
dern(', Oll' DI 
hnand bli.-e 

Hver af 
font I 25 
Vælgerne l 
ter, og 
terne til 
ningcr, l. 
TaletIden 5 

LlrellOm 

1939 bes 
Ilt en Vælge 
.-ed !!Cl 1\0( 

Poll''''· ~ 

Soc:lftlde 
ha. 
lu i't D' 
trup, 
Hvid. taler 
deltagi'r 
krro:l<'lI, 

Hel'et 

I I .... ltxl!l! 
T.lmn.'r )h 
IOlllhn\"em, 

fan'mlt! uoI 
t'l Par Il 
rendtø 1- I \ 



~1:.a. .... • "",u ,n." ... ... ... " . - ~ -_ .. _--< 
THISTED, den IO, OklobeJ 1945, 

Ikon..... Gade- og VeJUdV8'Øet. 

KR E DSBESTYRELSEN. ... 
Danseskolen er udsat 

HI fredag fil sædvaoJiK Tid. Afholdshotellet, Thisted 

• 

l . 

Ja •• le Lund. Fredag den 12. Oktober Kl. 18,1& og 20,115. 

DANS 
pee SJerr'nø - Vold Søndag 

d. 14. d •• Kl. 18,30. 

De tyske Dødslejre 

Afhold.hotellet, Uglev, 
Torsdag den II. Oktober Kl. 20: 

De tyske 
Dødslejre 

En Politimands Opleve/ser 
l KoncenlraiiclOBlejrene, 

68 aulenli.,.. Lysbilleder, 
velvilligst ud/llnt Ira de engelske 
Arkiver, Billederne vises ollentligt 
lor første Gang . • PoJk med svage 

Nerver 'rar.adeø Adgang. 
forbudt for SØIn . Ene8te Gang 

Billeile, : K,. 1,s0 og 2. . 
Billetlalget .. biler 2 Timer før 

Poredraget. .... 0 

En selvstændig Pige 
kan faa Plads 1. Novbr. 

.... Pru BUSk, 0sterbal{ken 27, 
Tlf. 152 katl benyttes fra KJ. 9·17 . 

VILLAGRUNDE 
til Salg. 

• 

t il SA L G . 
Ved Johnsens Alles ParalJelvej 

Ydbyder Thisted Kommune en 
Del BygRegrunde til Salg lor en 
Pris af 3,00 Kr. pr. Kvadratalen . 

Saafremt Køberne indga&r paa 
al bygge Beboelsesbygninger her
paa, færdige til Indflytning pr. L 
November 1946, kan Grundene 
købes for 1100 Kr, Kvadratalen. 

L...-....:En lIyotio Pin8 

for at fremme Boligbyggeriet 
udbyder Thiiled Kommune herved 
12 Byggegrund. p •• Højlo"e-]or. 
dern~ til Salg for en Pris al 2 Kr . 

I r,r. ~~~d(~!~len ..... P8a ~elingel8e al. 

Oplysninger om Salgsbetingelser 
Ill. v. f88s ved Henvendelse til 
underlcjl'nede. 



omheden paa, 
i Bladet blin· 

nye Køreplan, 
Fredag. 

In. 
laabegynder 1 

Det er en Ro· 
ykkens Gave". 

t fylder Skræ· 
ustru, Sønder· 

, der 

Skinne1'up, 56 
es Svannorg, 

ester Th. Lal'· 
Lærer SvEn· 
usrnand Jens 

ring, ~5 Aur; 
n, ThL~ted, f:i7 

holm som Dirigent. Det er et Or~ 
kegter beslaaende af 17 Musici, al~ 
le i Solistklassen, bl. a. tre af det 
kongelige Kapels Medlemmer. 

Kystminerne sprænges. 
Fl'U Thyborøn meddeles, at en 

større Minesprængning foregik del' 
i Fredags Eftermiddags. Det drej. 
ec'E" sig om ikke mindre end de ca. 
31) Kabelminer, som Værnemagten 
havde anbragt tværs over Kana~ 
len. Detonationerne derved var saa 
kraftige, at Bygningerne paa Hav
r:E"n rystede flere Sekunder efter 
hvert af Bragene, 

Med Hensyn til de mange andre 
:!\1inel', som er udlagte langs Ky· 
sten og i HavlH.·n. bl. a. de farlige 
Cementminel', er der ankommet en 
t vsk Minestryger, og den har alle-l r'ede paabegyndt sit farlige Arbej· 
d·.! . 

• 
varet d 

Dan al 

har I 

ReP13 
for TJ 
Amt l 
lertid 
een l 
plean 
Tho 
man 
'stru 

som: 

L 
Aal 
AnC; 
Sko 



, . 

""'n, •• ,, ' - Klitmøller. 
I.-I,.! ,j'II~Ul8"d ti ,,'y H~,' .' 

lalr. Mendeg d. 18. d.. ' 
p .. I\llImolUtl B.drh"tcl 

." 
AU .. IndhyJU_ 

socl.ldemokra".k 
Forening-

DANS 
p •• SJerrlng - Vold 
I d . 14. de. Kl. 

Afholdahotell." Ug'.'" 
To."d.1I den 11. O ktober K1.10, 

De tyske 
Dødslejre 

En polhimlndø Oplevelie r 
l Kon(:e n t rlli" n slel r~ ne. 

68 autentiske Lysbillede" 
velvUUII" udlun! \rl de ~nMell.ke 
Arklv~r. Billederne viI" ollenthg t 
lor fonle Glng . • folk med eVI1C4 

N~rver Iruud" AdR1ni· 
fo rbudt for Be m . fueele GanlC· 

BilløHtll: K,. /,50 ag 2. 
BlltetllJget .. bner 2 TImer I. r 

fo redu get. ~'I 

Herdum Kro 
Lørdag den 13. Oktober Kl. 20 

Henvend.'" .... 

I'rttda;c "I( ...... d •• ~'JU 
", .. ".1111: KI HI Oll ' 

•• bot.g.·F1 ...... " 

"Lev farligt" 
l~fI Bpll!nd~nd~ 0lo! lænft·lend~ 
Film 0 111 Kampen melie'" PI i 

tnLlu"ne, hemm elil(ll o,,,.nl'\
.. ,io" .. , 0,1( de ty.''': Under 

trykke." i NorKe 
Forbudt for aarn I ' 

IO ,ct. ,I F11fftS1t1et1 "'h .. det' 
Sabollrers Ellertadle. .... 

Støt de Annoncerende I 

Arbejdernes 

Begravelser ...... 
"I pe .... KIokk. C.-. 

'VoIllerKaOI l1 Tlf "I 

IVilr 
Uhrmager og Op .• ,.". 
Vester«ad. ')3 cl 
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Kaj Munk·Mindeaften i Thisted. 
Alle unRe og æld re Indbydes III Kil Munk· Mindt'llten pli Hotel 

.Aalborg " Fredag d. 12. Oktober KI. 20_ Skuespiller Tromef Punder 
leser Kaj Munks Skuupll . Pilatus· - Slng og MU!oIj[ - BttJe"er 
Il 2 Kr 1115 ved IndRøn2en - Aflenens Overskud tIlI I lder K. j, 
Mu nks M lndelond. Lokalkomlte.n for Land.'nel.a.lln •• n 
. 11 til K.J Munk. Mind.fonel. 

De tyske F .. B' K f 
Dødslejre orsvarSffilOlster Jørn ra t 

en PolitImand, Uplevelser I 
cenlrBtlonslelrene. 

68 auJenliske LysbiJ/edu, 
ve vlll1f{st udlallnt frll de engelikIl 
Arkiver. Billederne vise! offentligt 
lor lorale Gang .. Folk med 8VII:;,e 

Nerver f rarallde~ Adf{ungl 
I'orbudt lor BortL. Eneste GMI'g. 

Bil/øllel: K,. 1,50 og 2. 
BllJetBalget lIabner 2 Timer for 

I'orellrllf{et. 

Gæalglvergaarden. Snedsled, 
Sondafi: Jeu H . lU. IS 15 og 

De tyske 
Dødslejre 

1-:>1 Pull t h!lllnd~ Opleveløl! r I Kali' 
celll rtltlon~I'·lrene. 

68 aultnli~kø LysbilJetlør, 
,tlvllllgrll odllllllll fra de engd.lte 
ArkJYl' r. l~lledH' e y"ee olfcntlill. t 
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11u tC d rn)l~1. 11'1 
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ANMARKI 
V"Khr Ihl" 17 T el t'hm ~'t\ 
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Oflt'l\tligl OplysnirlRsmøde lor 1\~ l nder OR.da. 
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Kvali· 
Por· 

I"oe tyske Dødelejre". 
I Aften Kl. 18,15 og 20,15 holdes 

I Foredrag med Lysbilleder om de tyske 
Dødsjefre. Foredraget er skrevet af en 
dansk Politimand. der selv har været 
tysk Fange. EllIederne er udlaant fra 
de engelske Arkiver. Der er ingen Ad· 
gang for Børn, og Arrangøren frarseder 
Polk med svage Nerver at overvære 
Poredraget. 

deholder Forræderi.Sager i Tbisted. 
vitaminrig - . 

modtog' Den I. November behandles I 

ort Parti Særretten i Thisled Sagen mod 
em Islands Johan Ch!. Jørgensen, der har 
ve fra det været Mannevægter og SS·Mand, 
af denne den 2, November behandles Sagen 

et forelig- mod Vitalis Vald. Jepp~sen! der 
ig er Vita. har være; Medlem af .Reglment 
is for alle Nordland , den 3. November beo 
~ for alle handles Sa~erne mod Brandmand 

Maaned, Hans fr .. Carstensen og Manne· 
ide o saa vægter Kaj Edvard Jensen, Ende· 

g lig økal Særretten den 7. Novem
ber behandle Sa~erne mod Hipo· 
manden Anker P. Hagensen og 
Marinevægter Peder Jørgen Otto 
Sa muel 

et ventede 
gt, at de 

et fo røget 
r vil jo 
hun alle- • 

Kaj Munk-Mlndeaflenen. 

Havebl 
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frugtf 
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de ~ 
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K~ 
for 
og H 
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sorg msa 
de under 

ale Vita· 

Pro~rammet for Kai Munk - Minde
RItenen pas Hotel .Aalbor~· I Thisted 
i Aften bliver følgende: 

U 
di 

rn op lil 
te Bvært 
(en slor 

, 

VIS man 
re Gange 

Bven· 
for Vil~· 
a tever· 

tdir:øl/on 

Fælles@anl(, Kaj Munk8 • Vort danske 
Kald·, Tale af Overlærer Jørgensen, 
Londln'pektør Boe synger Sanl(e al 
I{øl Munk. Derefter vII Skue~plller 

Tronier Ptander recitere Køl Munk8 
Skue~p 1 .Pllatus·, Ol{ Aftenen slutter 
med fællesPAng. 

fed Haandværker- og 
erforeni 

do 
d 

id 



Elvlscenhe. 
Svineavlen s 
len fra l, 
n, August 
ngerne 110S 

d Amt som 
'Iscenstl'e i 

Dybdahl 
107 Points, 
md Mølle, 
v, 101, Vig
~rupgaard", 

Vil holm, 
nke, Tødso, 
)ppenbjerg, 
, Ejerslev, 

af Arbejds
en og Hu-

æk og Hu
:, fejre Sølv-

• 
• 

. J. Raid : 
under Be
iO. 
WDEL, 

Tlf. 90. 

~.,.-t;" .I"U",)'Utll' Igl::1\ bøndag Af:en til 
'l'heater.fol'esLiIJing. Denne Gang Cl' 

det en af dnn .. k 'rJlcaters største Suk
cesS\er, "Landsoldaten", der gaar over 

fol' Hurupkredsen Ki.'·4o/.~' 
Snedsted Gæstgivel'gaard, 

u. 
paa 

Aal'; Di:rek 
Bryghus, 57 
gaard, Sned 
Christensen, 

Brædderne, og mon ikke dettl,! Stykke Domsforhandling fastsat i flete 
lA vjl kunne samle fuldt Hus· Det er en Forræderisager. 

rigtig god gammeldags Folkekomedie, 
der denne Gang præsenteres med Mu- D~mmer Holm, Vestervig, de 
sik, Fest og Farver, Emnet med Dan- beskikkede Forsvarere i Thisted 

, marks Frihedskrig 184S--50 mod Prøj- samt Anklagemyndighedens Re-

Ungdoml 
paa Hotel 

Baptistn 
stor J. p, 

1 serne giver gode Muligheder i øje- præsentant har paa et Mode i \ 
Royal-T I bUkkel, og "Land"oldaten" har da og- Dag berammet Afholdelsen af 

saa haft en cventYl'lig Sukces over- endnu en Del Sager ved Særret
alt. Muntre Soldatersange, Humør, pa_ ter. i Thisted. laIt blev der be
tliotisme og Kærlighed er Ingredien-
ser, hvoraf der nok skulde blive en I rammet ni Sager, 

gældende 
østlige J 

god Aften, Rollerne skal være i de Den 1. November skal hl. a. be
,bedste Hænder hos Skuespillere som I handles Sagen mod Johan Chre
Aage Staubo, Bodil l!l.ch, Kirsten An- sten J 01'gensen, del' har været 
drease~, Arla Poulsen m, fl. i Marinevægter og ss Mand, den 2. 

Nord og 
Vejr, N 

Foredrag om de tyske Koncen
trationslejre. 

I de kommende Dhge, saaledes j 

Morgen Aften i Thisted, afholdes 
der rundt om paa Egnen et Fore
drag om de danske Politifolks Op
levelser i de tyske Dødslejl'e. Fo
redraget ledsages af en autentisk 
Lysbilledserie, der er stillet til 
Raadighed af Shaeff, og som ~r 

en rystende Dokumentation af det 
tyske Barbari, 

Bedsted tekniske Skole 
hal' paabegyndt Undervisningen 
med 25 Elever, deraf 9 nye. 

l November behandles Sagen mod 
I Vitalis Valdo Jeppesen, der har 

været Medlem af "Regiment 
Nordland", den 3. November skal 

i behandles Sagerne mod Hans Fr_ 
I Carstensen, del' har været Brand
\ mand, og Kaj Edvard Jensen, der 
l hal' været Marinevægter_ Ende
i lig skal Særretten den 7. N ovem-

bel' behandle Sagerne mod An-
t ker Peter Hagensen, der hal' væ

ret HIPO-Mand, og Pedel' J orgen 
Otto Samuel, der har været Ma

rinevægtel'. 

og inger 
og her 

De I 
hal' ve 
selsdal 
bragt 
bedt 1 
BesteI 
ket d€ 

DeJ 
givet 
Kron 
store 
Kapi 

del. 
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" 11,20, 

, 11,35, 
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',30. 
13,20, 

ge : 

21,45. 

17,30, 

11,15, 

Gæstgivergaarden, Snedsted 
.søndag den 14. Kl. 18,15 og 20,15 

De tyske 
Dødslejre. 

En Politimands Oplevelser i Kon
centrationslejrene. 

68 autentiske Lysbilleder, 
ve1villig.5t udlaant f ra doe engelske 
Arkiver. Bmederne v:ises offentligt 
for første Gang. - Folk med svage 

Nerver fraraades Adgang ! 
Forbudt for Børn. Eneste Gang. 

Billetter: Kr. 1,50 og 2. 
Billetsalget aabner 2 Timer før 

Foredraget. 

lapning Sto • ng 
udføres. 

Sine Laursen, 
Dr. Louisegade 12 (Kælderen) . 

Træffes bedst mellem 9-12 Fm. 

Ok1 

og a: 



KelseH, I:\,J, L<ueL~ . 

Auktion over tyske Barakker J 
holdtes i Gaar i Dover. Den ind- get 
bragte ialt 6077 Kr., saaledes solg- ! til 
tes bl. a. en Hestestald for 1100 l Pr: 
Kr, l pr . 

• 
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n .. m fkre Forhor. tJll:ip"rr1nIl-P~ 'er_ 

.,ndrUjf ... II.lIr. at h"" m..,,\.e Krig&
fortl'y.,..,..... ..,rt a.. ... Hnrer. ElIt,..,.. 
prrn".er, d .. r -"yder paa .... v .. raneern. 
og HjI""",n<k- .IndiVid... Krlrntn..ln&o1-
It·n. der d<"1 Iydc<ia .. n T .. leron_m_ 

ed .... '" Ul .e .d6O lra 
ml Ion Mude. al hllll 
rOll' øl drlv~ 1UI11-anle
",nda. i{;>C<lWII udl"',,r 
.n h"r tuet en noo
t', m .. " "' man bHr er
nnolalltJ Ikk .. Yll op
ord amerikanske Tem
rika "d,..,u"r piia een 
fa",," ~I [)<Isn Ul Ja
r KlIR.w" "Ide .... , Ikke 
11011 p"o .. oden M .. ado 
.Is:cre VnT Und .... Gtt· 
le Sv"rl~ Krlll O' 
lal'. ""n tabtl! ~Id"'n 

Ind.oaa III $Idol, It 

lale pall .kulM "d ~ et Pigebarn 
og !,lad Ikkr tortuet ... mer .. og tillOd 
Pr&I""-,, .t tage hjem mlO" "-n .kulde 
komm .. I;-e" nI~"'" DaK og hore Pr ..... 
tokollen Oil"" d .. t gjorde S""rrln&"
Peler""". jo., da han C'tu,r denn~ F o r
malitet der to t lob I fil Elakverdlghed, 
<!lIdnu en Osn&" .rtJt op I &h .. Uhu_t 
tor at tu aln P Ibe, aom han ho.vde 
gl .. mt, akete ogaaa dr-tte udeJ! videre 
K:l.lamllettr 

l oe Ophon .. som An
vII lIaQ J opan .. "" 

.... ·mlld"n "dlaIte 
ixI~~1 c-n KOlmh! 

.11 milHar;_ 
fin

,~;;,I Ja-

SUkkl'N'n PMlor S lrobeeh. 
Møn .,.,,101 .. alt.1:a8 II)'nu. e l P nutcn 

nU kunde ' .... re roUg, men en B ISkop. 
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Nogle ufomyede J.,od.sed.ler 
till. Trækning sælges a 1.S0. 

Kaj Karner, 
v C: tea ladt" 32. Tlf, 530. 
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A 
Afholdshotellet, Thisted 

Fredag den 12. Oktober KJ. 18,15 og 20,15. 

DE TYS E. ,DB SlEI E 
En Politimands Oplevelser i Koncentrationslejrene. 

68 autentiske Lysbilleder, 
velvilligst udlaant fra de engelske Arkiver. Billederne vises of
fentligt for første Gang. - Folk med svage Nerver fraraades Ad· 

gang. - FOl·budt for Børn. - Eneste Gang. 

Billetter: Kr. 1,50 og 2. Billetsalget aabner 2 Timer før Fored.r . 

Lyse , er, Bordlam 
j stort og smukt Udvalg hos 
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I: Politisk Skattesager. blev es 
lJotlscllalcll, hvad 

Frihedskæmper-Skuespil 
elsker kun 

m. Søndag 
14 Oi! ·16: 

kansk Shl,-

, og Gokke 
an8k Pllm. 
,4.5. 
age-Filmen 
9 og 2),45. 
n Ki. 11: 
ted 2. Jun. 
clr. T.I.K. 

rrækkehold 
. Kl. 19,30 : 
forestilling, 

'vindborg
Oaar blev 
Maskiner, 

I ThIsted. I Byen. 
. Ved 

I Thisted Haandværkerforening op-
fører Poul Vendelbos Selskab pa8 fre- sliUede 
dag Leck Pi.cners Prihedskæmper- Oruppe 
Skuespil .Pronten". forhøje 

Brand i Klitterne. ikke 
Venstre Under &prængning af lysk 

AmmuniJion i Oaar i Klilterne ved imod. 
Vigsø lænd tes Ild i Lyngen, og et paany 
Areal blev afsvedet. Soldaterne ligger 
slukkede Ilden, som dog om 
Eftermiddagen paany blussede op. I 

falcks Brandvæsen fca Thisted I øen og 
tilkaldtes lor at udløre det ende· i med 
lige Slukningsarbejde. Øre 



JnspeKløf tloe flang ~oJ(), og Skuespiller 
Tronfer Funder reciterede Skuespillet 
,Pllatu.' el Kaj Munk. 

Købmaod Høje - Kristeosen 
løsladt. 

Paa foranledning af Rigsadvo
katen bfev Købmand H ø j e - K r i, 
s t e n S e n, 0sterbakken, Thisted, 
i Gaar Eftermiddag løsladt fra 
Thisted Arrest. mens Sagen mod 
ham gaar sin videre Gang. 

Høje- Kristensen var mellem ce 
første Handlende i Thisted, der 
fængsledes for Samkvem med 1'-
Tyskerne, idet han den 15. Juni I;;;;;;; 
indsattes i Arreste,,_ Saa vidt det BI 
kan skønnes, slipper Købmanden 
med en mildere Stral, idet der i 
Sagen ikke kan føres Bevisligheder 
for grovere Overtrædelser af Straffe
bestemmelserne. 

De ærlige MorSingboer. 

Mens der rundt om i Landet ved 
Por.:;ueopgørelser afsløres store ,Strøm
skafte-Formuer', ser det ud til, at 
Morsingboerne ved deres FOl mueop
gøre Iser er gaaet mere ærligt frem. 

f NykøblnK har man kun faaet Kend. 
skab til et Par enkelte skjulte Pormuer, 
og I Landkommunerne venter Skatte
myndighederne heller Ikke .tore Afslø
ringer. 

Sjørriol!-Thorsled Snun" ... "" 

Je 
Begl 
Klrk 

V 
Aar 
Klr~ 

A 



1"''''"'0' '''~ ,.""..,. 
hur Ogl<lLIl ud· 

I;~~~,~;' til ('II af 11t\'l! n> 
d~I'E't; Udllflgn 

• dl' miliOl"
,,-,_ og lig"h.'''' 

P(llitJk"I~ 

NPCc!· 

bll'n'l fo
fon·lIgger for 
parlnml'llla ri
Indheret ni'H' 

TyskernO 
Oprettelsen af 

i Thy. 
Alh.rtde i Junuar Indlllb dl' flll'
~tl' ahu'ml'n'l1de ':\1e1ding cr t .1 dc 

dall .. k c :U..I"ndI Kh t·d c r. p" ('I Ht ,00lO 
d ,'" dels o~n-

':t:;~:~~~' dels _> og 

Af Bel;l' ll k n ingen h n ng u VI 
pun Mandng cl udfurl igt U dclmg, 
mell der klin nævnes f(l] gende af 
særlig Interesse fOl" di~s(' Eglll' : 

ar 
"'

ofte 'cho",," nen tyske Beslutning om Over
faldet 1)1111 Danmark og Norg(! 
blev L-lget allerede for ... t j Decem
ber 1939, efter hvad der opl)At"s 
under den norske Quisling-Pro
ces, og allerede den S. Januar 
uanede de forste Eft.elTetn~n~er 
herom frem til KobenhaVll. DeL 
val' den nye danskeMarineattnche 
l Be.rhn, Kommnndol'kaptajn 

Kjolsen, der meddelte det i en 
Indberetning. 

Ud\'iklln)f, 
9. Apn l, \/g 

Misfol"stallc!
ni de lnh i

fonld 
en skæbne.
SnOlarbejde 

dlplomati
Admim-

05 f rem ti l 

sine Under-

1\111-
cfter dens 

Grundls-

de!') 
idt:t 

udeluk-
komme 

alle 

er det mu-
har for
Ide, _ hvis 
Uranium 

12,000 Kr. 
er Pri

Un
der fSV3-

el
en Million 

Det hed deri , at den militære 
SituatIOn indti l det tidlige For
aal' kunde forventes at forblive 
nogenlunde sLabil, men derefter 
skulde det tidligere planlagte, 
men opgivne Angreb pan Holland 
fmde Sted, samtidig med at man 
ved et Tryk paa Danmark vilde 
forsage at faa vort Land til at 
tillade Oprettelse af tyske Luft
baser j Nordjylland, nærmere be
tegnet i Thy. 

Dette uddybedes nærmere i en 
følgende Indberetning fra Mari
lleattncheen den 13. Februar, 
hVOli der blev givet Oplysning 
om, al der i de tyske Planer om 
Okkupation af Holland og Bel
gien Ogsaa VaJ" mdgMei Ovencj
eiser ga.:'l.ende ud paa at indrette 
Støttepunkter fol' den tyskeFlaa
de qg Luftmagt i Danmark, nel~
lig paa den jydskeVestkyst, samt 
paa den norske Vestkyst. Der
imod var Sverige ikke indbefat~ 
tet i Planerne, forst og fremmest 
fordi Svenge ikke har Nordso
havne, men ogsna JHlH Grund af 
Sveriges bed re militære Bered
s kab. 

l ' lI fn rdrnJ!'f'11 
enmll\l' 1\/1 

godt i ,h'n I. 
t. n,'" Indl,I·j.t 
j.,>"O(It l (IO IIf 

PlllL s.oda 
111' hml C Il l' 
kOOlmt'll, () 
lhingl'\man 
Carl To! 
:;\Iul'crmc~ 

hver for ~ 
ri.. Pnrtl{, 
ud~p.lndt ø 
Forhnlldl illJ 

Fo r nrfl1in 

pa.u l\lnnu/I 

Af ${Crh 
. v hngen 

L .n nd l'\thill 
en Venstr 
FOl'hnndl iO 

l"ru;en 
ul hnm 
skulde vm; 
med 20 pCJ 

Sjørring 

har holdt J 
df' Tdskud 
Kr., Kræft 
TeknolOgis 
lands Oll 

_ Til 

SO.!l'nerna 
el' syg, 
SJorring. 

_ lilan 
gra" paa 
DolleruP· 

Visby-

h,11' holdt 
for 194 
skrlfl. K. 
Indtæ/rt 
bl'ug nfK 
tæJ,!'ter 26 
Opkrævn" 
Udgifter 
Afdl'ng • 
sorg 39 
4565 K 
Kr., 'fil!> 
Skolevæs 
Ilel 4217 
Bestyret 
dre Ud 

gedc~ 101 
10 Kl'. 

Til 
l V.:Ilg 
Adolf H 

De 
pn:' Ko 
Sa'"OIl, 



~r at elske hnrn. 
! det jo da ikke 

lort, og vor Af_ 
vældig, IAn kan 

:er til Herrens 
let, og han vII 
m selv er Kær
:trt, lige til 00-
eget! 
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aaledes, at der 
nde.8 en Række 
lig hvad Arde
laar; den er 
Afgrøderne er 
, der domine
er en meget 
Georginer, og 
sige, at det cr 

Udstilling, der 
ojde med nn-

le, 

'urup 

gerforerung 
'ralforsanlling 
11 Bestyrelsen 
;{obberø, Fru 
'. Kjær, An
anus Mourit
Isak Isaksen, 

~dom8Corenjng ,. 
lIaar Cort ~n 

IP. mfln ntl pr 

'''''''Urlllcr Ul Landet. 
Under sit Besøg paa Jegindø be

nyttede H'nd l l ' . . e sm nUlte ren ogu.n 
LeJhgheden til at bese Jegindø 
Havn . 

Rædslerne i Koncentrations_ 
lejrene, 

J?cr var stuvende fuldt Hus pau 
'Thisted ~holdshotel et Par Gange 
J • Gaar bl Forevisningen af Ly,,_ 
b.llIcdc~e fra de tyøke Koncentra_ 
tionsleJre. Selvom det jo hnvde væ
ret nok saa intereSllant at hore en 
M,nnd, der .selv havde oplevet disse 
Ting, holde Foredrag, saa inde
holdt dog det Foredrag, lom en 
dnnak Politimand havde Ikrevet, og 
110m en navnløs ung Mand læste op, 
lIaa mange rystende Enkeltheder, 
at Forsamlingen fik el godt Indblik 
i. hvad Herrefolket præsterede. 
Billeder af lignende Karakter, lom 
de, der vistes, har man set talrige 
af paa Tryk, og det er egentlig be
skæmmende, at man ikke foriær
dea mere end man gor, nanr man 
tier dem. Man bliver kynisk overCor 
den Slags Ting, skønt man burde 
rysles i sin Sjæl, hver Gang man 
blev stillet overfor en sandnn Do
kumentation. Mange i Forsamlin
gen var dog stærkt grebne af, hvad 
de fik at sc, og man har Lov lil al 
haabe, at Forevisningen af Bille
derne alligevel har sin Mission, 

F&dsc.lsdage paa De gamles Hjem 
i Bedsted, 

I de nærmaale Dage er der cn 
Række Fodsclsdage pan De gam
les Hjem i Bedsled. I Morgen bH-

fyldt, det 
1'oIunkø M, 
Prol(ramm 

Ket. S~ 
I(t:nsen 
- efter f 

Munk . Ma 
skt< Folk I 

Taleren, 
Hjertet, r 
dybt i da, 
Morgen, d 
dl:ebl Vi 
der I!('nnt 
Sjælen, I 
\'l ri. Fo 
s18m'.wil 
Levetid t 
villi('n I 
eciv de I 
hæn';rcn, 
dt<!. l:aj 
Sogll, ha 
Kru!!'t 1 
valgte D 
/oJlu t 
tionnl sct' 
at Tysk~ 
a~ fpn 
Luften, 
denne 
talte til 
og Live 
talte 
Folk, h 
kel' un 
Ilden, 
tændte 
OJ PI·of 
Dand. B 
faldt i 
Nytid t 
de. Sat 
knstede 
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Handelsminister Flbiger 
paa Jegindø. 

Oplyser at der nu er Flertal inden
lor Thyboronkommissionen om 

ikke at lu , 
Handelsminister Fi Iger ta lte I 

Gaar Eftermiddags ved et politisk 
Mede 
gin do. 

• 
) Husflidsskolen paa J e-

Foruden de fru tidligere Moder 
referede Punkter kom Handelsmi· 
nisteren her ind paa en Omtale :lf 
Tllyborønsporg.smaalet, hvis Los
ning ogsaa imødeses med Interesse 
af Fiskerne paa Jegindø. Fibiger, 
der er Medlem af Thyboronkom
missionen, udtalte herom, at man 
tidligere var af den Anskuelse, at 
skulde der laves noget effektivt 
derude, da maalte det blive en 
Lukning. Nu var det derimod Fler
tallets Mening indenfor Kommis
sionen, at der ikke skulde lukkes, 
da man ved Forhandling med In
geniører og Entreprenører havde 
fallet det Indtryk, at en Lukning 
ikke var nødvendig, hviB man blot 
vilde tage de store Bekostninger, 
der var nødvendige for at IOBe 
Spergsooaalet uden Lukning. 

Fibiger besvarede endvidere en 

Brand i Klitten i VIgsø. Idømt to Aars Fængsel 
Var opslaaet fra ~mmunitions- for Tyveri og Angiveri. 

sprængrung. Ved Domsmandsretten i Fjer-

Aa~ 
L 

I Gaal' opstod der Ildløs i Klit- I r~tslev var Anna Kathrine Lau-

I ridsen, Frøstrup, ~lt&før Ty
arealet ca. 300 Meter øst for Sø- ven af forskellige kIldnings- ma 
mæliket i Vigso. Branden opstod genstande og et Halssmykke fra 
ved li-Tiden i Oaar Formiddags en anden Pige, hun arbejdede 
under Ammunitionssprængnin- sammen med for Tys erne. End- K. 

S Id te . t'l t videre havde hun indfundet sig 
gen. o a rne gav Slg . 1 a ved Rutebilen Thisted-Aalborg, 
slukke, men forlod over Middag da den en Dag passerede Vust ... g 
Stedet uden at sikre sig, at Ilden overfor den tyske Kommandant 
var helt slukket. Resultatet blev, udpeget Chaufføren, som blev 

mand 
teri, 
sendl 

at TIden ved l3-Tiden blussede op . udsat for Anholdelse. Hun næg-
. 'tede sig skyldig i saavel Tyven 
1gen og antog et stort Omfang. som i at have angivet Chauff0-
Fire Mænd var hele Eftermidda- ren. Hun forklarede, at hun sam
gen beskæftiget med at slukke, men med en Veninde havde væ
men man maatte til sidst tilkal- ret i Aalborg, men blev afvist ved 
de F I k . Thisted. Da havde Ru~bilen,hvor der blev sagt, at 

a c l del' lkke var flere Pladser, skønt 
Mændene paa det nærmeste faa- andre senere fik Plads i Bilen. De 
et Bugt med Ilden, der havde to Kvinder maatte tage med To
hærget et Omraade paa 20-25 get til Fjerritslev, hvorf. de med 
Tdr. Land. Falck slukkede efter, Lastbil kom til Vust. Oberstlojt

nanten var utilfreds med, at de 
kom saa sent hjem, og da han er
farede Srunmenhængen, beordre
de han Dagen efter Tiltalte med 
ned til Rutebilen. Hun saa straks, 
at det ikke var den sammeChauf
for, men Tyskerne beordrede al
ligevel Chaufforen til at afle\'e
re sine Passagerer og derefter 
kore den tomme Vogn til Vust, 
h"or han \'ar under Anholdelse 

og da der samtidig ankom Solda
ter, gik man hele Omraadet igen
nem, hvorefter del' udsattes 
Brandvagter for Natten. 

Kaj Munk Mindeaftenen 
pa3 Hotel "Aalborg" i Thisted i 
Aftes havde desværre kun samlet 
en. 100 Mennesker. Hotellct~ store 
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mte det dan
leisen, eflRde 
gik dybt til 

g ramle flmL 

r. den Januar 
blev voldclljt 

..nndets Fjon
~ rnmme os I 

f. ndllvilliell i 
(Il som Mod· 
d inKen Inng 
v Modølnru]s
II Tid, men 

1
10d Sammen
I hCII styrk .. -

, ræd for et 
Inie 1Il store 
Digter, Hnn 

lcd Kaj Munk 
pan vor Na

kke hlfa'ldlgl 
K tillloga Ior 

1fJ. 'l'henl('t I 
li' KuJ Munk. 
Mand, lIall 

8 SllOr~lIln ll l 
j'r, Kn :\Iunk 

m nnaanten, men "1III1,OU , I. , ..... u "''''''""''''..,,= 
lCJlighC!dsvis hIlyde fungeret. som 
Tolk for Tyskerne. Hun dorutcs 
til 2 AIU'S F ængsel og f radomles 
nlmen Tllhd i 5 Anr. 

Kobmand Høje Kristensen, 
Thisted, løsladt. 

Efter Ordre fra Riglludvoknten 
er Kobmand Hoje-Krlstensen, Thl
s1cd, der nu har sidd<>l fllmgøl('l i 

fire Mnnncdcr, nu blevet losladt 
frn Inlernatet poa Fnnrloft.v .. hvor 
.han IIId8t har siddet arresteret. 
LosladeIsen er dog Ikke ensbety
dende med. al Tiltale mod Kob
mnnden er frnfalde!. 

ogsaa det dan 
manUeL stan 

Indre 
Samf~ 

Indre Mi 
Torsdag 
med god 
middagen 
Odby Kil'k 

NL'tlsæUl'l~ af Gn.spriS('1l d t' e 1\ s e u 
i ThlHl«I. kl'de, og e 

Thisted ByrUl\(1 skal i sit Mode 
lian TlrlK]ng drofte en NcdaæUel- de udcnby 
8f'l uf Gnøln-ilK'n . Del' for(!ligg'l'l' l'et i Odb 
en Indstilling fra GI\S\'f\' l'k~udval- IUad. 

- ___ ,_ .'::m In .. ~_ 



anvende 
u, 8000 

at an
me. 
r Skjold. 
I Sogne
Lærerne 
Jg Chr. 
valgtes 

samt 
Jensen, 
~dersen, 

~omsen . 

iræftens 
i Kr. 
lae. Jør· 
li Mark, 
r. Byg. 

lor Landsrellen. 
Dr. Lenbroch. Hurup, der ved 

Retlen i Vestervig blev idømt tre 
AlIrs Pængsel for at have haft 
Hvervekontor har søgt Ankenæv
net om Tilladelse til af appellere, 
hvilket nu er blevet bevilget, og 
Sagen vil komme for Landsretten. 

Saa gaat den sidste Kalle I 

I Dag var højeste Bud for Kaf· 
fen 53 Kr. f Morgen gaar del 
sidste halve Pund, og foreløbig 
er der budl 50 Kr. Ingen højere? ' 
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O __ rksomlle .. _ .... 1 ..... 
...... at Tld.n fOr Konv.rterlng 
I er gunstig. 

KRIGENS DAGBOG paa 

503 
Anden Vard.nakrig 

i BUIeder og T ekøt • i20 Hefter 
il 6 Kr .• lIIustr. m. Farvefotografi 

"8 Balleby':; BOllbandel 

740 " 

SI. Torv 5 - Tlf. 90 
Thisted 

" FRISØR·SALON 
Store Torv 
Thi3ted 

lUI 
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anen daabne I I)a • • k Soldol o"" bl for I HJortdal. 
. II l IIIC d'er H,rrlll(' Sound.oTnUtr"'iJI v", u ro_d,h,d .. "r. 

,- t>~d"n! med en H_pIOfll .. Gen"lIu>d • 

• k""d. I IN lJ'd.. :Ilr. b tf. 
I'" I (;"nr MuJd,.st- .... ,It'n 2.1 An .. 

.. ' """It ..... E .. rll.h,,,J, Ol' " j "L S .. hllll JllrW"" M"".,,, und .. r 
"I Ikke ~· .. · r ..... tlO· In .t ,·f. 

,Id".. a. I:"k/ld"m. d.'" I'r "umi ..... "'· .... j. • ~rn" " Il •• " ... " 01,rord,I"1/ ... , 
,10."'" • j I· jtorril"lev, hko",,,t dnPl'l. Han ••• J' .. II .. """"r,,r ~rlPr KlC"rlh.-
~ huvdt> VncttJl'ne.te t lljortdal. fI' .• (;",1 OK Ir .. :tot.nnc, . .... .. 
~ ... ' , , .. hvor der lirltl!!" "n Ammunll'tm. (;<lu If,r t ~.1IIl oll. m .. d "11 
,J<o Lo·huMnln .. , mto" d" h.n prt .... · 111' .... dial"'" Til. Im"d d"n. luk 
r' for .I,'''' OK du hllr ti .. " I EJ... o:mdl Frival(t .kuld.. I· ..... VlIl'l 
.. ,' .. K iln-n. u<l~'l>Jev hllll_ l.k·r bl,. 'I,·""t~.,, r .. rll.h .. d Oll d" 
\" *r' ,lu'" 'If"" ,utlen 'l'"i", iVIl'rkaat ('n Efwl'lIØgnh'Jr. "IC '#:Iø dl'r er ,-.', 'n" .. n IJI .. ku~~lo" Jllan ( .. ,><.Il dA Sr.oIdalen lilClI:endp 

lilf h.,r. Vort Ord I>(!lyt!!' r (1'('01 dødelig ann~~. Fru'k fra "'jer • 
... ~ Cor ,ll. l _. FI' " d rital~v hlev UlkRIdt, ~n inden rØr "H, , • "f'n u, U l'r 

8""'ddel .. ,, a( ror III vile d~m mlUl naaedll til FjerrilAlev SYl"'" 
~ •. rllll'hCd, "Om du r.'rdc. ml'd. hu •• VaT hlUl død. 

J>t'l kan v.' re P •• aln l'l"d. Ilt lI "orlOOc. Ulykken ('r tlkel vii 
lll" dh'r n ll. lIandellp N .. d ... a- aldrIg blive opklaret, dn der In_ 

~ ~ det o"rord",,, vi o"' .... Ul men gen 0je nvldn<>r var, Ilum und-
ff''' 'II d )I'/I"ner d .. t. Onl jejf havde d um lIyn IrVlø h"r Mad",," fundel en 
11;;:,11 •• 1' Jejf var uden KlIlrliMhed' eller anden Cenølaod, 110m dj!rer~ 
• ,'.Ifor I Kor , ]:1, I.-a; Taler ter er ekeploderel i Ha:ndemo 
JO ~cd lIlenucakera OK med "'n,ln pau ham. H an er hjemmehøn:m. 
'ti ". d ~,øII'., r, men ikke har K~rlill'hed, , e I Slnuby Plm Fyn og var gifl. 

er jelC blevet e t 'ydende ?aInim Hane KODC opholder sig 101' TI_ 
da elI klingende Dj~lde , Hnr jeg den i Fjerritslev. hVor hun har 
øl reti/lke Gnver og kender nile iagct Plada som E~itnce i 
p" .... cliShedernll Oll' ni Kundllkn. en Bngerforretning. medenaMan. 
l/tØ , .. 

og ho.r jc/C 0.1 Troen. aan jllg den l_a 110m Soldat. 
"". B ' flytte Jerll'e , <nen Ikkc har ._n _ 

Slog paa en Patron 
eD Rammer. 

med Jtt:rlighCd, da er leg- Intet, og ud· 
deler JeP: nit, hvnd Jcg ~jcr til de 
f'Dtthre oj/; giver jes mIt. Legeme 
!lep f Dr ut br~ndee, men Ikko hur 
~rliltbed. da fCo.vner del mig ill~ 

Ilt! 

D~ fra Hurup f BaJ- den ene 
Uaand -delagt. ved uronqughed 

rupor, hur faøet 200 Kr_ og en 
~rindringsgave for en beun
dringsværdIg ROOrungsdaad_ Den 
3. December 1942 blev Fisker 
ThomllS Chr_ Thom -en ca. 100 m 
fra Land i Havet aløset over 
Bord fra en Baad og kunde ikke 
bjerge sig i Land_ l høj So svøm, 
mede Jensen i det iskolde Vand 
ud og reddede ham. 

To Soldater fængalet for at have 
overfaldet en KOlporal. 

Lørdag Eftermiddag blev to 
Soldater, børende under Garniso-
nen i Thisted, fængalet foreløbig 
for otte Dage ved Retten i Thi
sted. De to Soldater er Svend 
Chr...lørgensen. hjemmehørende 

J BØiiJmn, ow Rs. Henry HolIn, 
hjemmehørende i Grenaa.. De 
havde Fredag Eftermiddag over
faldet en Korporal ved Viggo 
Strand og tilredt ham ret slemt 
med Slag l Ansigtet, Soldaterne 
forklarede, at de ha\'de været i 
Færd med at kore Ammunition 
til Sprængning. Under Nedkors.
len til Havet sad Bilen fast, 
hVorfor de begge var nervøse for, 
at der skulde ske et og andet 
med AmmunitIonen_ Da Korpora
len iastholdt, at de skulde forso-
ge at komme Igennem eller prø
ve at køre en anden Vej, om de 
kunde finde cn, der var bcQre, 
var de begge blevet ophidset og 
havde sinnet til Korporalen, der 
bedder Nlelsen. 

politiet skal nu undersøge Sa-
gen nærmere, 

Fundatsen for Fondon til K1il~ 
møUerf'askemes Efterladte 

"ediaget. 

Lørdag Eft.crm:iddag fik den 
13 Aar gL Aage, Son at: Smed 
Jenaby, Hurup. ødelngt ain '\"en
slre lIaand ved en Ekapl06ion 
som Følge af, at han hamrede 
løs paa en Signal patron. nln 
havde anbragt den i et Stykke 
Jernrør, hvis ene Ende var fyldt 
med &md. HpD aatte JeJ'Ill'8l'l!t i 
Klemme ved et Stakit og gav 
sig til at hpmre los P» Fæng· 
hætten, hvorved Roret spræng· 
tes, AaI'!S Haand blev ilde med· 
taget. En Finger blev revet af. 
og de andre blev slemt læderet. 
Læge Drost ttlkaldtes og anlagde 
en foreløbig Forbinding, hvom· 
ter Drengen korlcs til Thisted 

Sygehus. 
Ulykken gav Anledning til, at 

man fik travlt med at spørge an
dre Drenge l HunlP, om de hav
de lignende farlige Ting, og den
ne Razzia gav ilere Resultater. 

MindehujtideUched paa Tilsted 
Kirkegaard_ 

Sondag Eftermiddag var Son~ 
dngeskolebornene i Tilsted samli.ll 
til en smuk og gribende HøJtidelig
hed paa Kirkegaarden ",ed Afdøde 
Jens Odders hedes Grav iAnled· 
ning nf, n.l Jens skulde huve \'æret 
konfirmeret. H\ler af Bornene h:w· 
de en lille Bukel Blomster ombUD· 
del med rode og hvide Baand, som 
ble\' lagt. pau Gra\'en. 

Der blev llllt. af Oskar M a d· 
8 C n, Thisted. og derpaa snng Bor
nene .. Ingen er saa trH:" (or Fa~. 
sem Guds lille Enltle8k~re.' 

Ny Assbrtent (or Konsulent 
FrandllCn. 

og 

Bestyrelsen for Centnllior
eningen nf FiskenforenlOger ,l 
Thisted Amt samt Klitmoller F17 
skenforenings Bestyrelse \'ar l 

Lørdags samlede i Thisted for at 
godkende og oprette Fundnts 
vedrorende de indkomne Midle,r 
til de forulykkede Klilmollerfl
skeres JUlerl.mte_ l Bc!>tyrclsen 
kom fra KlitmoIler Fiskt>tifor
ening ehr. lIausglulrd I1e-tle. der 
valgtes til l.'ornumd, N. P. Jt'n
seo og P. Munk Mnosen, ('entral
foreningen rcprælH!I1tercs af Jt:ns 
Baltescn, Vorupor, OK AntonF.rlk
len, SlenbJcrg, p, Munk MadSl'll 
valgtea som Kasserer. 

l Stedet. for Alsistent Linde. der 
rejste til Oktober, er Landbru,ga
kandidal Ra~mu8 Søren!len, uyl
hl1sr, antnsrel 110m ASSIStent hos 
K01l8Ult'nt Fr8ndll(>n. Thisted. 

s,tyrtet med l')·1J,en. 
Fm (in'the BarM, Jobn81!118 Alle 

Thisted, styrtedt' Sondag- Eftermid
dll~ nll'J f)klen tll'd nll ø!ltt"rbRk~ 
kl't!. Hun for3lo11 HOH'dd ol' d t 
l'tlt' Knæ og- llill\dr .... 1t f;ill en HJ~l" 
tll'r~8tcllt' olt hh:\' i Falck" mb",-
1111Ice kurt til S)R\"huaet 

Solet fol' !IDOO Kr_ MIterier, 
KonJul Bendixena Mil riu I 

'nd.ted Skakklub 
hu holdt GC."IIeralfonamlinlt, h,or 

lina i Thisted i GUl' \Ort 
Beøg bleV o Il TI e 

T. 



Arbejdet 
de at fort-

-- ..... ~ 
for Handelsminister Fjblger del
bu!'er fra konservativ Side Red_ 
aktor Kjeld Jensen, 

'.'C1.' (Dell 
udstedt 

Læge Lehnbrocks S.U (or 
Landsretten. 

Læge Lehnbrock, IIurup, der 
blev idomt 3 Aars Fængsel for at 
have haft !:fven'ekontor, sorte 
Ankenævnet om Tilladelse til at 
appellere, Dette er nu bevIlget, 
og Sagen kommer derefter for 
Landsretten, 

Tre F'iskere beJønnet for 
livsfarlige Rednings_ 

bedrifter. 
!-f Kaptajn .Joh.tn Va1dl'mar 

W1
tlhu,'If'IlS ~fj"d('It'Knt, dl')" ud

dl'lt'1I som A nCl'kl'ndl'hH' (Ol' Per-
8tJllf'r, f!t'r lUll' vilit ,\fod og !-in.,.. 
raruiJghN! und!'r HulninK IrheJ
df' f", kiblmuhl!' ,,/l. r l il Bed
flln ru Jd n I ftf"hdt, har 
trl 11 'h, P IJI ~ I n rAMt 

I!( lonn I "K"r. 
,'''nu I I!J J 1 JII fIp 

I ri ug \\' Ilfl, Ih. N I 
h (h r 'IIJO 

... U"'~'V" ,," ... uu ulluersoge-.:sn,~_ T 
gen nænnerc. 

Fundatsen for Fondon til Klit. 
mllllerfiskemcs Efterladte 

vedtaget. 
Bestyrelsen for Centralfor

eningen af Fiskenforcninger 1 
Tlusted Amt snmt J(Jitmollcr Fi
skenforenings BestYI'else var i 
Lordags samlede l Thisted for at 
godkende og oprette FUlldnts 
vedl'ol'cndc de indkomne :l\lidler 
til de foruI,\'kkt'de Klitmollerfi
skeres Efterl,ldlc, l Hest,\Tclsen 
kom fm hlitmollcr Fiskelifor
ening ehr, lIausg:Ull"d IIt.'(le. der 
valgtcs til FormlInd. N, P. J('n
sell og p, ~Iullk )ladscn. ('cntrnl
forenIngen repr.l-~enh.'rc" af .Jl:n~ 
Ba/tcSI'Il, "flI'I1Jlur, ug AnlollEl'lk. 
st!n. Sll'nbJI'I'I!, II, ~llInk ;\11lc!seJl 
vnl~rte" slim 1\./1· 't'rl"', 

'l'hIMIl'd Hkukkluh 
hm hlllflt (Jl'lII'l'ILlfol'8I1nlliuK, h\o1' 
J.'nrnuHuh·/I, .Jt!IiM Ollllc H mu li 

IllInK(h- BI,rt InilLll nU" udtull 11111 
I,,·t (Inl, III ni Lil 11ILll ;"lIl1lh (a 

lu'H idl·tlll j'lIllwll! 31 ,!rk 
dl'l. fil'! fik 11111/1 Iwmhlf Ikk •. 
dl'l mnDltt- JlII!t b"k'II KI 

HI'lIl11lk"ltl t hnllll1l'f'relll' lIll'f! 
1\1 , I1J1' IIlulll cif 1111 li n h cl 
hnldnhlJ1' IIKII ti 1 1\1 ....... .;;;.. .;~;.;;;...;.- .. 
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