
Ider tolv Lejligheder I Aalborg Krlmln8lreU; lJlJlII "I 

V I Vestre Landsret, der J OBor har 
" fre, og tre ære· stadfæstet Dommen. dog saaledes 
nmer. og til bver al Bøden bestemmes til 100 Kr. 

Kvistværelse. Por 
er .kal flytte Ind, 
lel Revolullon, Idet 
kommer fra meget 
beder. De kommer 

Tyskergrise i Veslerviz Ret. 
Odr. Jens Peder Frederiksen, 

Ørum, stod forleden 1111all I 
Vestervig Rel for at have solgt 
el Syln III Tyskerne under 
Besættelsen. Svlnel yejede 300 Kg 
og Prederlk.en lik 3 Kr. pr. Kg. 
Dommeren Illbød al ordne Sagen 
mod en Bøde af 500 Kr., men 
da Prederlksen havde siddelinier· 
nerel Ire Uger I Maj 1945, menle 
ban. at Parseelsen var beta II 
og afslog Bødelllbudel. Der af· 
siges Dom I Sagen. 

lyse Rum og faar 
D, Badeværelse og 

ke Porbold l • Ve· 
, bedst lænkelige. 
I Køkkener, Bade· 
u Trappeopgange 
,rt, som kan vaskes 

~~~e~e~~go~ed;~~~ 
tældereo /lodes et 
sserum. Her sfSBr 
Iser for hver Hus· 
.el er belonllbe· 
/ al der kan fore· 
nlng af Oulv og 

.lIe smukke Byg. 
kan IJene som 
fremlidlge Byg. 

rr dog Ejendom· 
eri, der er Ind· 

- Odr. Chr. Daniel Larsen, 
Handrup, hsvde solgl en Orls for 
4 Kr. pr. Kg iii Tyskerne .aml 
507 Kg. Honning gennem Mel· 
lemmanden Niels Thorup l Sundby 
for 1901 Kr. Endelig havde han 
købl en Pistol af en tysk Sold a!. 
La"en vedtog en Bøde af 800 Kr. 

Ring a Publikum til kunstnarlsk 
Film. 

Palæteatret l Thlsted spiller for Tiden 
den engel8ke film .Lvdla- med den 
ejendommelige Skuespillerinde .Merle 
Obcron t Hovedrollen. Handlingen 
drejer sig om en aldrende Kvinde, der 
.. _ II u_.. __ .t ,,_ __..II _J_ .1 _.-.....1 _ _ __ 

va:ac lIC ... .n'CIlUISI 

Varerne til deres 
stemmeisessled. 

I et af Benzin-Nævne 
Cirkulære hedder del 
hvor det drejer .ig om 
af t. Eks. større Maskln 
paa Afseodelsesotedet p 
clell paa en Lastvogn, 
vanskeligt laaler Omlæ" 
Tilladelse iii en eokelt 1 
nemlerelse. Endelig vII 
givet Tilladelse l Till!! 
p.arøreode kaldes til et 

Er en Ejer al et Mc 
basal i et andet Amt 
der svarer Iii Motol 
f ndreglstrerln gs bogst 8 v, 
mes Kørselsomraadet 
køretøjets Indregistrerlnl 
og der vil Ikke kunne 
EJerens Bopæl Belydniq 
Porblodelse. 

Næssoodlærgeo pas 
Næ •• undfærl!en, der 

ARrsti" har liRget i Lø 
er nu taget p.a Beddin 
lor Ellelsyn. Skulde 
være el Tegn p", 
have færgen 81t i 0,,1 



. , - --~. __ . 
f Omlæsolng, gives skæring. Lederen bliver Pru Vod-

enkel! Turs Oen- affUP, Bedsted, der liere Gange 

r
elig vil der blive IidliR ~ r~ med slor Oygt~ghe~ har 

ledet lignende Kuraus I Thisted. 
i Tilfælde, bvor Der bliver 14 Deltagere, og liere 

l
eS til et Dødsleje. er del ikke muligt al have. 
r el Motorkøretøj 

et Amt end del. Jobao Dalsfer buner MIndesteo 
MOlorkøreløjels for oedstyrtet Plyver. 

ogsllv bestem-
, Paa Brødrene Jenlens Stenh ug-

,-adet af Motor· gvri i Thisted har man i Dag 
fstrerJngsbogsfav, fuldført en Mindesten for en danlIr 

kunne 1111ægges Plynr, der faldt under Krigen lom 
efydnlng l denne Medlem al det engelske Lullvaaben. 

Det dl ejer lig om flyverløjtnant 

pa. Beddiø,. 
, der i del .id,le 
I i Løgstør Havn, 
edding i Løgalør 
ulde delle mon 
a, al min vii 
Drift igen 'l 

Ilede 

• 

j MorR'en Eiler
ved Opførelscn 

al male,· i Thi
rde i Torldøg ll 
r ed ain .nd en 
I b.ohavn. Pro· 

maen Ikrivtr 
, Jena gJo,de 

ker iii en ny 
n klang.kønne 

Niel. Juul Ryøen.teen Buchwald, 
Søn ,I Stiftamtmand BuchwalJ og 
Hustru, Viborg. Den unge Plyver 
blev i 1943 indrulleret i RAr og 
laldl under Lullkampe over Hol 
land i 1944. Elter Befriet.en førle. 
han til Danmark, hvor han begra
vedel i flamllieMravlledel paa Biilev 
Kirkegaard ved Nibe. 

Stenen rejlea al en Kreds al 
Landlmænd, Oll TellninRen er le
veret øl BHledhu82eren Johan Oal
Iler, ,om IIlmmell med Billedh Ig · 
geren Henninll Wienberg lenaen 
har ledet Arbejde!. Mindesmærket 
er udlørt i Paradisgranit og er med 
el Marmorkon to Meler højl , Paa 
Stenens fod under Inskriptionen 
er udhugget en Flyvemtllkine aR 
over In8kriptionen er indul en 
POdrætmedaillon i Marmor af 
Plyveren. Aflløringon linder Sted 
I Morgen. 

----- - ---
-~~~-- - ---

I DRÆTTEN 

en berømte 
BnRer Todd 

øbenhavn lor-, 
88 Saogkun" 
hende om ", L.. ____________ _ 

Kan Thl.tad ba •• J •• 
Ne •••• undby ? 

orden. lom lælleae rteg 
Stærke KrælIer, der 

er parlamentariske, vid!!! 
blig Regeringen lor at f 
al lorlllelte, og dette Ika 
al Grundene Iii, .t den 
gaset al. Ikke mindst 
Sydlllelvigaktivillter ser 
kelle al dere. Agitation 
Iltre evI. mØl kaste 
tøj lerne. 

Van.tre risikerer a 
at komme 

Morgenbladenel Ko 
er vidt forskellige. lIPo1i 
slaar ret truende Tone 
Regel ingen og mf> nerl a 
er RIvel, al Resullatet 
handlinger, som indle~ 
RegeriIIRena Afskedllbell 
ver, at Ve-nølre kommer 
ny Regering. Det aoty 
dere, al de Radikale iH 
med i en borgerlig Tr 
rmg, Bom lor~.laaet I 

aervalive BI~de. Sker 
er der jo kun 188 MuH 
bage. 

"Betl. Tid· er dog 
Irøslningsluld 0R mener, 
demokratiet nok vil væ 
femkantede Porhandlin 
oglal Relslorbundet ak 

Del tidliJlere Regering 
benhavn • lager m eget I 
/Ilen" Oll mener aabf.' nb 
er CII given SaR\ at 
Ika I lortlætte, lom Ol 
hændt. 

Vigtig Kamp I B· 

Vir fllld .f 
. -- Vi hu· 
vi kan milte 
he.hjemft1(·, 
iii. TIK. Metll"rUrkichold vil knPln1e Por Mt" t('rra'kkeiørll 

Pift ArbtJdr. i Morwrll mod Mt'! paa SI"di.JIl (In Kamp i 
• • • I .::':':'lm .• iU I. 
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Hitler' !,rævede en strengere Kurs overfor Danskerne 

at da Forholdene havde K o b f.' Il h a \" n. Onsdl.1~. Gene
nal \'on Hanneken ble\' i Formid
dug- rrelllstillet i Dommen'ul-:"len til I 
dcn fur~l(' Afhoring efter ~in Ar
rc!dation for tre Aar siden. 

\'on HlInneken forklarede. al det 
ikkl' Vfil' riSltigl, al Hitler den :~O. 
Oecemb .... r 194~ h~l\'de krævet en 
.!ikaJ'pcn· Kurs overfor Danskerne. 
lian hllvrie i hvert Fald intet hørt 
til det. lisrc!'\om hlln heller ikke 
h:lvde hort Tale om Gengt1-'lde lse 
o\,er(ol' Dnnskernc 

Han indrommede imidlertid. 

sig lIg'unstigt for Tyskerne. 
de Hitler erldæret, at den 
ske Regering mnatte ~taa til 
svar. 
Om Aktionen mod dt.'t 'dall:-ke 

Jiti den 19. Se!llcmber HI-t4 
rede \'on Hannekcn. at han 
Dage forinden ha\'de \'idlit 
om den. Han havde under T",vs, 
hedslofl l! (uaet ?l1t.'ddelel:il'H 
nem Puncke. yon I·IantH:"ke-n 
ved Retsmodet~ Rlutnin~ 
til den 2. Non.'mlll'l". 



flKL It:p< .. " 
nrr I('~ Ikkr. JrM .ved 
Rttj'l'11 Irll ZOrlch til 
arer .. TImer med del 
og, man har I Svejt s. 
en kOSll1f ZI,ZO Pr. Bil· 
leR dog refunderet ol 
pOIl SlIItJnncn holdl en 
III al førc mig DR" U1lil 
Trolncx Hilsen til allc; 
I TIlISlcd. 

Sigrid Jens en. 

Alle er 

og Dmegn 
KfUM lonJag d. b. 

I Kronborg, Vallg· 

Bekendtgørelse. 
I NytorpJelrel1 er lejRende III 

Salg: 
I . LejrenS Vl8kehuB (CII. 2

1
/.,);. 5 

m Træs;;ur). 

Sparekasse 
KrwlodiJt:11 tf i Vint",halvll8f 

hv~r Tond.g Ira Kt 13-16. 
I Uecc'nber MlIBntd t:r Kontor 

hllil(~ lI,btnl hvtr 1 indllij Ira ~ 
13 16 ' 

Thisted Afholdsforening 

2 Prl!stuende MorsØ Vaskekedel. 
Dødsdomme. g L ejrens Vandv ærk (I Stk. Seesl 

h a v n. Bo 24~,!I!lrl~ Grundvandspumpe Type A. D. 

Indmeldelae mudlagU al r,æhanc 
Joh. MogenBcn, VCllterelræde 12, Pta~ 
Ø"leruaard, Hjultorv 8, O" Løgerarbej 
Einar Pedersen, Hundborllvej 2. 

I{onlirmander oplagea uden Inda 

lenI Chnrles Anker Se- komplet med l ~un~8ællcr m. '"', 
vcd Byrener) blevet slIml 2 H. K. Molor 1400 

den Under sin Tjene- Omdrejninger 220/a80 VoU) 
ske SIkkerhedspoHIl og SkrlfllJge særskille Tilbud ud 
ban delIager I en lang hedes Inder: den IS. d. M. til 
oJdelser og Mlshaod- Amlskonlorel I Thisted. 
beges et Mord. THISTED AMT, den 4. Novbr. 
O r R. Veslre Landsret E d f et U noerrel1enS Deds- ________ ~g~.=_o=_r::._ 

, en 40·aaJi~e tidligere 
hjælper Niels Riis, 

paa Poslbuset 
a v n. en Injbludstyv 

plyndret Pengeskabet 
odvejen postkontor . 
la~elJg I Alles, da 
lukkede geml sig j 

n. I en Skrivebords· 
an fundet Nøglerne 

Ibet, som den kvinde· 
tesler havde glemt. 

indeboldt 3500 Kr. I 
om Tyven tog, og 
en Del Byllemærker 
arg ar ine og Fransk~ 

lor Arbejdslekoisk 
Skole. 

Indkaldelse. 
Afvandlngskommlasionen lor 

Thisled Amlsraadskreds, der beo 
handler Spørgsmasiet om 
ding af Sø alholder 
Møde p.a 
On.dag den 12. d •• KI.14 II, 
lillortsat Behandling al Sagen, 
herunder endelig Stadfæstelse af 
Vedlæglerne for LandvlndlflgsIBgetl== 
samt PaslsæHelse al eventuelle 
Brstatnlnger. 

Tt1 Møde indkaldes berved 
I Sagen Interesserede. 

Thl8led, den 4. November 1047. 

P. K v. 
Vlglo Johanaen 

relse. 

BEDSTED 
fredag den 1. Novbr. 

derea mOf1!omme 

Billetter 2,00 og 3,00 
kun ved 1ndK. fra KI. 18. 

Thiated 
SønClag 

Man elsker kun een 
med HANS t<URT, ELSE 

PETRINE ~ONNE 
IB SCH0NBERG 

a v o. Arbejdsteknisk I Medlør al § 1 i Lov Nr. 21 al =~--
t I Atles Beslyrelses- 4 Pebruar 1811 om Politiet udenlor 
formand for Bestyrel- ~0benhal/n forbyde. herved i Tiden 

Fredag Kl. 20,115 og 
Kl. 19 og 21 

Porbundslormllnd Chr. Ira den 15. November 1947 lil og 7 Pers. LIlIebil til Udle!e 
I~et for afd. Forbunds. med del! 31. December 1947 &11 korle som lanf:;e Ture. 
r;:el Olsen. Som Næst. SalR III Pyrværll.eriaBger, dog med Peter Thomsen, 
.nvalgtes Civilingeniør Undtagel.e af «al Tit. ss. 
se n. Bo r d· o g S 111011 b o m b er SB m I V;dk.;;;;;;;;;d.;;d;-;h",.~r~f~un~d"e;,-;' 
I Bioer.1 i Skive P 

ikive Byraad har med 
indstillet Skive Kom · 

n ledige Blografbevll~ 
22 Ansegere. 

eiser ordnes 
Klokker C. R II S • 

,glide 27, Til. 61. 

lien 

Bnd,. indend ... Kn,ldellekler en PUllg med 
RlIlI.ellcr, ' 
.. Sole", ~ed~' venligst tIlbagelevere 
be.ngalske fakler lig lignende, pSS to HOrrl!"8ppl' rater 
SIJernekaatere, iIlml Snedker 
Knaldhætter og Strimler li! Kastet 
Legeløjøpisloler. 

Ovu!rædellle al forbudet strallew 
eller lommvnle Lov og § 2 i Lov 
Nr. 219 al l. Maj 1940 med Bøde 
Hldte cll~r FænRsel indtil 2 Aar' 

F.o.lbudel i § 21 Slk 2 I Brand~ 
pohhlov lof Landet mod Sll~ al 
fyrVII:rkeri al enhver Art til Per
sone, u ml. r 18 ABr illdlkærpc8. 

Den -I. November ~-11. 

Pontlm •• tren. .... I Thl.led 0ll Hurup • 

K. 
HIvnen - Inbelllea 

~n Slilling som 1881 
beJder er ledi~ lil 1. 
pIIa Thisted Oasvæ,k 0Jl 
1\1 PelBoner, der er hjl.'m 
i Thi'!lled Kommune. 

Ansøgninger I 
værkets Kontor inden 
Il. November. 

Ung Pige. 
En dy~tia Ull~ 

Kellkenel kan laa 

R •• aurant 



Entreprenør-Ægtepar i Fængsel. 
I·;t 1':ntn'IHI'TllIl'-.rEgIClpal'. dpI' hl. a. 

opholdt ~i.1.{ )Jan Tbis(c"d-Egllrll uudC'l' 
Bl~.si\'ltt'l~l·ll. {!J" n.~d NI ])ol11sllland~

rPl i NQl'{ln' Dil'k idollll Ftl'l1gSl'b
-I'-Imf. 1),,1 dl'l'jel' sig om YOgJtDl. ehl' 
lund II a Il .... (iJl og hans ]lU~tl'll 
~\ nlla MUI'gl,,'\thc 11. a n s t' 11, rlrl' fik 
IIrl1holl1.,,\ i~ 7 og 5 AldI' D0 frndOlu
Ir's hOI'g-c·l'iigp Hellighed!'l' i :J .\ al' og 
fik 1:;0,000 Kr konfi,kor<'t 1Ie har 
lJI. il rhp\'rt KlIl'sf'bklllllnl' gt'lltlf'm

Sy .Iage .r~l'''tl'om, tidl.I<lihorl: 



Bekendtgørelse. 
I Xytorplejren pr fol}!t'nde til 

Salg: 
1. Lejrens Yaskehus (ca. :lI:! .) 

m Træ:;Kur). 
~. Fntst 'Ien)le .:\.Iorw ,",aske- ~ 

kedel. 
3. Lejrens Yand"ærk (1 Stk 

~ees (;rund"and~pumpe T 'pe 
A. D., komplet med hranj<Sæt
tel' m. \' s:.unt ~ HK. Motor. 

! UllO Omdrej ninger. 2:!O 380 
y,Jlt) . 

SkritU,ge særskIlt. Tilbud ud
h{'des inden d{'u ll. d. :\1. til 
AmLsKonlOret i Thisted. 

THISTFIl AMT, cl n t. S r 
1~.t'j . 

• 



I I 

op; Hu!'up, '" I 
-::-:-----'- - -- I 

Bekendtgørelse. I 

1 NYlO'1Jlejren el' fø lgende til I Salg: 

I. Lejrens Vaskehus (ca. 2!,f., "'5 
m TræsktIl') . - . .1 

:t, Fl'iLstanende MOI'SØ Vnskekø_ 
del. 

3. Lejrens Vand""-"'I, (t Stk, 
fieesl Gl'lmdvandsPlllllpe Type 
A. D., komplet med Tgangsæt_ 
te,' m. v. samt 2 UK. Motor, 
UDO Omdrejninger, 2201380 

, 
I 
l 

VolL) , I 

SkriftJige sæl's ldlte 'rilbud ud- . i 

bedes inden {jen 15. d. M. til 
Alntskontol'et i Thisted. , , . 

1'histecl Amt, den 4. November 
1947. 

EgedorJ'. 

-- Lmreri nc/pl'1'1 h"rio • • I 



liJU no." 'U~I LlUlIlllltllJ, ut:r ItllUI 

i Dag, lød PBB en Bøde af 100 
Kroner. 

b-"~-" .............. .. .. 

Rejsen gik I All 
kanske Stater, hvo 
Besøg ved \lerdem 
i 1943 brod frem 
NæJ"heden .f Mexic 
nu 400 Meter høj. 
larveatraalende Tr 
vadora morsomme S 
Bifald var hjerteligt 

Fed.ef.dag. 
Statshusmand Anders Madaen, Hellig

kUde Hvidbjerg, fvlder 70 Aar Lørdag 
den 9 ds. 

Bøde lor Salg al Tyskergrise. 
Odr. J. P. Frederiksen, Ørum, 

Idømles I Dag ved Rellen I Ve · 
stervlg en Søde af 500 Kr. for 
ufovllgt Salg af Svin til TYlkerne. 

Overpriser paa Hotellet. 
Kroejer Jens Thomsen, Arden, 

forben Vestervig, idømtes i .Dag 
ved Retten i Vestervig en Bøde 
af 100 Kr. for at have taget for 
høje Priser for Værelser og Por
plejning, mens ban drev Hotellel 
I Vestervig. 

Cbaulløreo kunde ikke 
bllloies op, 

En Mælkekusk I Vllleroffv 
mødte forleden en Lastbil paa 
LandeveJen, og da Hestene var 

,-__ ~ky, forsøgie ban ved Tegn at faa 

Ny Lærer til Sf, 
Til Bnelærerel 

Sirup Skofe hav 
stone o indstillet 
I. Henry Krogsl 
2. Kr. Eblers Anc 
3. Henry Jacobs 
og 2, der hver I 
var placeret ved 

Skoledirektion 
at ansætte B 
Vestervig, fnt l. 

Alv8odiogsolem 
Afvandlng'ko 

Tbisted Amt h. 
dyb"lngen og 1 
Po kjær i Vust. 
modtog endvider 
~IA I 



~"-c., Tre- -ror no-gie uag 810en anmtmlll: Ul 
sølle pea Kriminalpolitiet l Thisted. al en 

disponibel! Noppe muligvIs VBr ilJulet Ira 
bans Penne I Tou9lg. er nu kom-

11 udbedre mel III Klarhed over Dyrets Skæbne, 
~des .11588 idel Hoppen er fundet druknet I 

PØB Lørdag el aer .;)'UIV' ..... ";~ 

de Konlilrvative, Bom denne O !l 
holder Landøraadlmøde pa81~h~l~ 
I,ianllborg, De aktuelle po I I' 

- ~ '''1 
al en S8m'~nR8reaering tn~i~!~ 
flerlaløregenng, da dtl elit li et 
OplatteJle har viii lig l' Ih' o. 

o • at! ~1I 

ved Beal 
e paad 
Vtd Inltl 

Vi \ltd 
loldnil,ger 
ud.e~(Jte 

l. en Vanogrøfl ved Toualg. 
Indtraf 

f.,..mle' Fnatten hærger Mors. 
I A ngemenlet er iøvrigt LæreriodeiodstiltiDIf. .. d. l!:lIer 

ku lur. rra d I 
Irullet al Pru Sygehuslæge, pt.fJ

er . SkolekommissioneniTemmM. ~~~'::: 

)org-s Sal 
Jel Sag al 
ker bel · 

ke Gange 
ri. levrigl 
ydnlngen 
Hjem og 
D ingen 

l al man 

!Bværende 

lel med
peD, Sdr. 
Luo paa p.. 800 

lde lse . , 
'0, Dals
olRI en 
er Palle 

lor Co. 
Anbe-

om Dis
af en 

n, 1950, 
al Ind-

• 
Ion for 

Er Nykttbioi et UtøJets 
Eldor.do? 

Der har i den senere Tid været 
en Mængde Tilfælde al Po at paa 
Mors, og alene I Oktober Maaned 
konslaleredes I Pølge Kredslæge 
Sligaards Oplysninger 52 Tilfælde, 
deraf 26 I Nykøbing og 26 psa 
Landet. 

Kredslægen udtaler, al min 
sløsr uhustaaende over for Syg~ 
dommens Premfræn2en, og han 
udl.ler, al Nykøbing er ved al 
blive el UløJets Bldoredo. Blandl 
Skolebørnene findes mange Syg
domme, der preklisk lait aldrig 
forekommer blandt Børnene I 
Thisted, hvor Boligforhold, Ad· 
gang tlI Bad OiV, Ikke er bedre 
end I Nykøbing. Del mas antage
lig være den personlige Hygiejne 
I Hjemmene, del er galt med. 

aen og Pru LæRe Cranda • er· Lild indstil.lede i Altu tn'tt~-"1 , al de 
riIslev. 1"lgende Ul del Itdi~e fOfsi. vælts m 

læ1erinde.embedevedCenlnl'i.t t'. rlig Van! 
MøDstrio& i Snedsted POP. I. Marie Mad~en, Uahtn Vea elsen j~ 

f OP, Snedsled, alholdt Tirsdag mark ved Aarhus .. 2. flida p~ mg om. 
Allen Mønstring psa KFUM. Eller, dt!rsen, Munkeby Tllhlze. 3. 0'11 t Svn p 
en San holdt Kredøterer,. Pabri· i Sø e, Idom. . hem n 
kant Ha~8ld Ryigaard, en hlle Talt ,?er var ~ Ansøgere. Til ~ I Snakke. 
j Anledning al Mønstringen, hge· ledl~e Lærenndeembede hil dr. !lem. De 
lom han oplæste Lands·forbundets slet Ingen Ao&øgere meldt liR '~t:P~~~"'f 
Mønstring. Appel. jo ikke 

Efter al Drengene havde øel el Elektricitetsværkets Kuli e Dage i 
Par muntre film, serveredes der cren kan 
Kaffe, hvorefter Kredsens Medlem· Vi har m9dteget dette Indlæa: e en fil 
mer blev "skrevet i Mandtal-, og Nnr man tæller Dommen I dtlllf elaen til 
det vilte sig. at Snedsted-Kre,laen Sag, saa lorbs'ile.. man nOllet, ide lad Ol 

nu med Førerne tæller ca. 60 Med- vi almln:::lelige Borgele. ikke t: nuvere, 
lemmer. Kredsløreren .Iutlede Af· lorshlar SaRen, relle Sammenheq t:Ise kan 
lene n med Andagt. Vi savner Oplysning om, om det pu 

Sølvbryllup 
kan Mandag den IO. d, lejres 

af Huamand Niell' Mikkelsen og 
Hu.lru, langvsd, 

er vedtaget paa et Made, 11 Bt. ens ogsl 
styre lsen skulde bave lillendt r.;. e Sit_der. 
Ira Værket, vi kan jo ikke godt om Saee 
sudan noget, nemlig fordi \'~e ted d B}T 
vt>1 ikke har Tilladelse lil 11 .. ~eS er 
Leverand.r til forb.ugere II KJ. ag.K. 

Lltbluiske Børo Ul PJerrItslev, U f b d t og naar del alligevel er .k" • Afbolds- Didoms or UD e S 
30 Børn fra Lilhauerlejren i kalder man en I .. dan fremgl1!fl' 

Dragabæk .tal p81 Søndag give Formaod taler i Tby. m8sde illoyal Konkurrence 
Optræden i f jerritalev, aR Indlæg- formanden lor Danmark. AI- Byen. Næringsdrivende, dem, Hun, 
len gaar ubeell:aarel iii Hjælpear· holdsloreningø Ungdom.lorbund, akal betale de høje Skatter og i l N . 
beldel blan"dIUørn I Europas nød· Kjeld Pederlen, Køb~nh8vn, taler af Salg til Byenl forbruger!!, lo,~ligt. 
lidende Lande. Amtslæge Polke, i næste Uge ved en Række otlent· hører ikke, og vea ikke noge moder h 
Thisled, udlaler, at Lilhauerne Un· lige Møder her pu egnen. Vi hvorledea en saedan Tanke') milf'rker 

emcrke 

der deres Landllygtighed opret- henviser ril Cenhlllalholdølorenin· er det Ira Bealyrelaen, tor II Ira I. 
holder en god DIl sUIld Bonde· geni Annonce andd Steds i Bladet. Iloget mere Varme end Ol I el er d 

-------~=~---------=~=:.:..::.:::.::===::.:.:.:.::.:..:=:::..:~~..:.::.:.:..::__________ ")'''td 
lil si' 

saa RENSERIE 
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500 KI', i Bøde fol' Gl'isesalg 

lil Værnemagten, 

Gdi". .r. P. l<' I' L' cl l' l' i k" l' 11, . 

(JnlUl, hit,,, \"eli HelleH j Vl\9lcnig i i 
nag jllnml 500 KI'. i Bødt' fOl" dl'l ! 
lidligl'l'l' omtalte Salg af el Syin lil l 
TyskLol"lll' lJaa Lyngby Balteri, l 
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Callesøe frifundet 

~;n Række Domme ufRllgt ved 
V csten'ig net i Oll/{. 

Ved Rellen i Veslervi!\" e.' der. 
Formidda!!"R afsagt en Række Dom
me. 

Minerulvundafnbl'iknnl C ni le· 
8" e, lidI. Hurup, dc.· var tiltalt 
for al hllve solgl Mineralvund lil
sat kunst.!!"e Sodesloffel' uden at 
bemærke dette paa Etiketterne 
blev frifundet. 

Gdr. Jens P. F r e d e r l k s e II, 
Ørum, idomtes en Bode PUH 500 Kr. 
for uden Tilladelse at huve solgt 
et Svin Ul Medlemmer af den ty
ske Værnemagt. 

En Lundmand fra Villerslev fik 
en Bode paa 100 Kr. for trods de 
!\"ældende Beslemmelser a~' have 
solgt Mælk med et Fedtindhold paa 
4,10 pCt. 

Holelejer Jens T h o m s e n, ttdl. 
Vestervig nu Arden Kro, Iik en 
Bode pau 100 Kr. for ut huve taget 
Overpris Ior forskellige Varer. . 

Chuu HOl' C h r i s t e n s e n, Th,
sled iE~cksport. der var lillalt for 

-



II r I 
~U I [1,'111 

1111 1\ 
,h ,I hl 
~II 
III 

IH I It 

I , t II ,I 
1111 V"III 
I hl 1'1111 Id, 
1\ II v.I,1 
III_h lh" 
,\ "Il"' 
111' t",I_h, 
I "",IMlIlI 
lilli, hl \ 
l'l~h ~tl'lI 
~ I i1,~1 

I 4/\ 0\,. 
Ilølllllll • 

IIlIt. II, 
I It ~II •• 

Il lilllkk \I lo V 
"II I 1'lIf , 
'III "~llIdl hl, v ,I I \ It 

11\.111 111\,,1 I ,h I I "lih 11111",1_ III' 
,I I II l, ~I,\ltl lillIlillIlIllI V" 'II 

III' II I bl'W 11111\ 'I II \Iltpl.I" 
kil" II .,\ 1"'Iln!!,,1 l lili I h" 
I VMhlll, ,", .. 1 II ,hu· III 11011 
I\.hl 111,1 ,I.'llli 1IIt.;"""I11I.k, \ II, 

" .. hl 111111 ,,,"iii ,lIlh'". \'I'VI""III 
Il I 1"'"Il,,,llh,,"'~ \' 'IMhlll~1I11 

,~I' " I 1'"1>: ~I"lilll I III \ hIMln,l, 
hVIl, I" 111111 VI'I/IIl11",,"1 i~1I1 11\ ,h" 
11\ l\lh II" i 1',11111101,,, .. 1111,1. 
1,,""1 II I h., • ~kil'I"1II u~ . "III 

h .. h' vil It 'I hIl klll' h,!:!, I'.' 
• '"111 nlll"". ,I ti hv\,\ \I". It" 
Iklh II .klll IIIhil 'III, .hllll III II_lUll, 

y "' • JIU. u 
.11 III' l. 

, , 

, 

1I11l1!' li h'lI t 

Muh.tl It t" • 

" ~ I' " It li 
I I, 1 ;1, \(1 I (IA~I lilli' 

lul.IIIII1I111 I 1 111111 I , 

"" liV lIllIIllIh', l'~' "II 
Ilh. Vllh 1111\11 11111111 
lilli ~ 1\ "'II~"II h~ It 
MI .. ' () Ol '''lul, " Ilet 

• '1,,",11111111, "I 10'11111" l 

I'"IIIJ~ III I .. ,hllllllh-
11111 l'", 11"11 ikh V,I 

kl "111'1 IlP '"'Il'"1 Milli 
l" 11\' I ',Il' IIUl;. I.It l' 
IIlh lili 1'1 l I lili», ~ "III 

I "lill'" ttl'I~lh\l ill'h'l' 
ni lIlI.lølll II MIIII!:II 



-
s 
b 
f 
-
t 

-
-

• 
l 

l 

t 
t 

n 

600 Sager for Tysker
kørsel til Behandling. 
hlllUiualpolitiel i Thislt'd hal' i 

Dag maalh'l 0\ ('dade' rl1 Dp] .Plads 
til (!-l HC'\'\::'lon-;mh'alg Il'a ~\arhu:;, 
,"iom t>r kOmml'l til Thbtet:l for al gen
Jll!l1lgau 1'11 Hfl.'kke SageJ' 1110d Vogn
mænd, d\'1" u rHl(.' I' DesIl'11C'bl'11 Jod .<dg 
iok:,l' til at køl'e ror T~.:>k~rlJt' 

Enr!' hY(l(l 'I har fnilet opl\"",( JJ'a 
y, hmdt'l'I'elttll Kilf!t, {h,t'j~r (h'l ... i.r< 
om iU(' ffillldl'(' {'ud l'a. unn SagN' 
f[':l TIIl~ll'd Pulltik,'peJs, og Herisiolll:i
udralt;C'1 l'cgB!'I' med. ;:tI d"" ,il gnu , 
2--3 'Idl lI1ell at kODlIl1(> gl'nnl?-ID 
olh,' ;I!,,,~w Sagt'j', 

I'oldi('l hal' ildit KPlulskab til dl'l! 
sl"'I~' Pall al diSSt, Kor~l'l~fol'llOld. 
In!',l rng!1nh~'llrl{>nc hlC'r i ... ;in Tul ap
f·m.lJ(',\ til ",(-h a\ iJlcllll\"P .\nulI'ldl'l:-'l' 
~tOJ' ritH! :i."mlllt'1' der 81kkNt ik1;:, 
ud ill Ud"nl~('h -\rhl'llil'. i,Ip! rlel 
antagelig kun blin'l· 1"1 FaahL dt!l' 
:-.k:d !'l'is!'" 'flIlale mod. llwn h~"I' 

. d"r 'fJ)·rlig-J(PI' nt!1bol'llg-t Sanwl'hf'Jdr 

. l1l!'d BI>'''c1:lld'i(l;-;m~1g-lpll. k:lll dl'l" bll
'"c Tak Hil SII·aI og Konfi!'kiltiCJI1 af 
);1.1 oforlJt'lI('~lcl·-



En Appel, der frugtede, 

Boghandler J[('chlenhmi!: P e cl Pl'

~l'll, Ll'lllYig, val' v"rl UndCl'J'f,!tPIl 
idomt Pil Bnel!' paa 4fiOO Kl', og ha\"
dl' faa"l konfiskPrpt 871 K r, i 1110\'

lig FOr!jC]lPHtp, fol' lIllder J3esætlf'ls('n 
al haY(' :"Igi KOJllnl'al'tiklp[' til f,l 
Fil'ma Hl'l'mall 1Iollpr, Thyboroll, 
som IHl!nlcdes al han' sortt?rel unMr 
\' a'l'llt?maglcn, Bogha ndlp!'('Jl ap]lf'lk
l'pue til Lalld~rettf'll, h\'OI' han !lU PI' 

blc\'p[ pmc ft'Hundet, idet 1\('tl('n ikke> 
skol1ncde det tilstrækkelig godtgjort, 
al dpt llæmle Firma hanle sorteret 
under Ya'rnemaglen, 



JCI'nlænke til Minebøje sljaalet 

paa Aggerlangen, 

FIJI' pi Pal DaQ"l' :-.iclel1 dl'l'\' ('Il ,11:1'

gpl ,";(01' OOJll i Lanrl mrllr-111 rIorde 
I; og 78 }ltl<i .\g,(!rrla nl.!pn. Bnjf'll. 
dl'!' havr]p sin Pinds i !.lpn mine
.sll'OgIH~ Rllte,. lang" dPll jpl ... k.· Vf'sl
kr::.I, yar fOI'SYll('1 med en ca, 20 ).f[L. 

11'1' lang UlC'g('1 ~,U'r .]rl"llkH'dt'. hns 
t>nk,·!tl' LL'!I ,'al' C-H. 30 r1l1 (nugl"' flg 
fl'l'fl1::;lillet af Rundj"I'n mod 1'11 1.'om
mps OU-llTIfltf' l" !lfl :\lillHl'l'n 1 \!:tRl'r 
vild" l1('nl(' Boj"II. opclag"C'dl' IUUl, Hl 
K,Pfll'1l val' <.;tja~lh·t. jrJel Samh·h·dd(·t 
,",II' Habn!'l. l[rh· Kl1,dpll Y('jl'!' nl1la
gf'lig 1--- 500 kg, san UPI' 1111-18 haTe 
YiI'!'l't I'IPl'C! (1m fn't'ril'"!. ligl'~om K<~ 
dt'l1 maa Yæl'p fjr'i'LI Pt pr. Bil l~lIl'r 

VOJ..rn. hvi" df'1l ikkr. ('I' --kt,j1l1l f't 
:-:;tpd lUI.<l TungC'n. KI,jminalpohtl('t i 
11111'1111 hat, fHaC'l ~\l1meldt'ls(l om Ty
YI'I'i(lt 
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Træbarak
for 134. 

Der er ikke opmme1 Enighed med Kjærbol ODl KobeL af de tre 
grundmut'ede Huse og Erstatningen for Ødelæggelsen af Jorden. 

Trrobllrakkernes Skæbne i Faur
toftlcjren er nu snn ,-Idt afgjort. 
at der er opnnaet Enighed mellem 
Byen og Staten, og I{obet venter 
blot pau at blive ,'edtllget j Byra:l. 
det pan TIrsdug. 

Byeus Knsse- og Regnskabsud
valg forte i Gn.31' Forhandlinger 
med Minister K j le I' b o l, I{cnter· 
chef S k a I t s, Kontorchef Ent'ico 
H II n B e n; Civilillgeniol" N i m
B k o v slim t lllgelliøl' .11\ c o b ti C n, 
Aalborg, del' hidtil har f0rt FOl" 

handlingerne pau Stntens Vegne, 
IngeniOl' Jncobsen oplyser overfor 
.,Thisted Amtsavis", nl Minister 
I{jæl'bol og de andre Herrer el' pau 
en Ruudrejse i Lnndet fol' at klar-· 
lægge FOlTetningtlgall~en ved Af
Viklingen af Tomtel' efter Tysker
nes Barakker, og da Udvalget alli
gevel kom til Thisted, havde By
raadel anmodet om en Forhandling 
om Sporgsmnalet. 

Efter hvad vi erfm'cl .. ble" det 
vedtaget at kobe Bm'akkerne for 
112,000 lu:, og Im'cntal'cl - Var
meanlæg, Ror Of!' Sanitet - fol' 
22,000 Kr ] flumme Forbindelse 
diskuterede mnn den Leje, som 
Kommunen skulde Jlnve af Grun
den fra ](npitulntiollen til Dato, og 
den fa~tantte8 til 7500 T(", Man 
unnede iJ,ke til I~llighcd med Heu-

srn til Sporgsmaalet om EI'slal
nmg for de Ødelæggelser, der 
var -paniart Jorden. og man kunde 
heller ikke nM til Enighed om 
Kommunens Kob af de tre grund
murede Barakker - den stan! Kn
nonværkstedsbrKning, Smedien og 
Barakken, hvol" Grosserer Noe!! 
har Kornlager - da der var alt 
for stor Afstand mellem de Priser, 
Staten forlangte. og de Pl'hHn-, 
Kommunen ønskede at give , 

-Oll. 

Minearbejderne i Rullr hu !'al n) 
Hekord for Dagsproduktion ved at 
producere 269,524 1'on9 pau en enkelt 
Dag. Deres hidtidige bedøte PræHta
t.ion naaede" i sidst" U~e med ~5R.2G2 

I Tons, 

Ifulge kinesiske Bladmeddeleh.rr har 
en Bondekone i Wanhsien i ()8t. 

I Chungh.ing fadt Femlinger. Bude :\10-
deren og Femlingerne, tre Drt'n.:e o~ 
lo Piger, befindt'r !tig godt, 

, 
Tre nye 

seks dræbh 
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Tl'æbar"akkerne paa Kronens Hede el' nu ved at blive revet ned. 
- 60 Tdr. Land skal beplantes. 

Minister K j æ l' b ø l har i For· 
middag været paa Besøg paa ' Kro· 
nens Hede, hvor han besaa Træ· 
og Murstensbygningerne og forle 
fOl'sl<ellige Forhandlinger med 
Overklitfoged R a s m LI s s e", Sø· 
holt. Da Millisteren forlod Byell, 
aflagde han et kort Besøg j den al· 
lierede Flygtningelejr i Dragsbæk. 

I Som et Resultat af Kjærbois Be. 

I søg paa Kronens Hede kan næv. 
nes, at man straks er gaaet i Gan 

N d · . g 
med e rlvmngen af Træbarak. 
kerne, del' bliver solgt til forskel. 
lige private. Om Stenbygnillgel'l!, 
bliver købt af den international, 

'
I Studenterorganisation, saaledl, 

som det hal' været paa Tale, vide. 

• Under Besøget paa Kronens He· 
" de spurgte Overklitfoged Rasmus

sen Ministeren. om del' val' Mu
lighed for at faa et Beløb tilkendt. 

i endnu ikke. -oll. 

• 

l saa et Areal indenfor Pigtraaden ' 
kunde laves i Stand af de arbejds- i ski "Der 
løse I Klitmøller. Kjærbøl havde I 
intet imod, at Arealet blev lavet i! S t o c k h o I m, Fredag. (RB). Det 
Stand, men m.H.t.Bevillingsspørgs. I skandinaviske Flyveselskab SAS for. 
maalet henviste han til Landbrugs- i .handle]' om Salg af FIYYemuskiner for 

alSAS 
] 

l 
• 
J 

l 
c 
r . ministeriet. Indenfor Pigtraaden I 20 Mil1. Kl'. Det drejel' sig om de 'l'\' 

el' del' ca. 20 Tdl'. Land, der sknl : Maskinel' af Typen Douglas DC Il, som 
heplantes, og ltdenfor Pigtl'aaclen I ble,' bestilt fol' et Am' sidelI, Illen n 
er del' henved 40 Tdl'. Land, sOm . endnn ikke el' leveret. Til Gengæld \il h 

~ 

el' blevet ødelagt ved Tvskernes man udvide Bestillingen ar ll<'Oin~. 1 
hensynsløse Hugst. . Strato Maskinel. 

~~ __________ ~~====~n 



1600 fra Pol til 
g hos Revisi , 

Rejsehold fra Aarhus i Thisted for at behandle Sagerne mod 
Vognmænd, . der har kort for Tyskerne, men ikke er Værne~ 

mag'cre. 

1-
,-
" 

Et Rejsehold fra Revisionsud
valget i Aarhus er i Dag kommet 
ti) Thisted for at tage fat pao. Be
handlingen af de mange Sager 
mod Vognmænd, der har kørt for 
Tyskerne. 

Naar Politiet frafalder VfCl'IlC-

magersigtelse mod Vognmændene, 

1~1 gaar del'es Sager til Revisionsud
valget i Aarhus. Nu er aJle Sager

II i ne bJev~t samlet, og Rejseholdet 
t skal i de 3 4 l\faaneder, det bl i
t ver her i Byen, behandle ikke min-

-
t 
• 

dre end 600 Sager fra Politikred
sen. Efter Forhandlingerne udar
bejdes der et Kendelsesudknst j 

Aarhus, hvorfra Sagerne sendes 
videre til København til Revisions-

udvalget for tyske Betalinger, 
hvori del' sidder Repræsentanter 
for Modstandsbevægelsen, de for
skellige Ministerier og anden Fag
kundskab. Dette Udvalg afsiger en 
Kendelse over, hvor meget der skal 
betales i Henhold til Loven, og 
Kendelsen, der el' hemmelig for 
Offentligheden, forkyndes af Poli 
tiet, Aarhus-Kontoret hal' aJle 
Vognmanåsssger Vest for Store
bælt til Behandling. Der er sær
ligt mange Suger fra det meste af 
Jyllands Vestkyst samt fra Flyve
pladserne. Blandt de Politikredse, 
der trænges om "Føl'stepladsen", 
Jigger Thisted efter Sigende .. fint" 
placeret. 

, 
• • , , 



kallen med sig. Kasaen er i for
middag' lundet pal en Mark i Nær. 
heden, og den var da tømt lor sit 
Indhold, ca. 50 Kr. 

Fllr Tbisted Kommune 
saa Tyskerbuseue ? 

Ved Thi.ted Byraadl Møde paa 
Tirsdag villoreligge en Indstilling 
om, at Kommunen køber de olte 
omtalte TYlker-Træhuse ved faar· 
toltveJ lor 112.000, og at der yder
ligere betale. 22,000 Kr. lor Varme
og Sanitetsanlægene i HUlene. Om 
de grundmurede Huse paa Arealet 
og om Erstatningen lor Jorden har 
Kasse- og Regnøkabøudvalget ikke 
kunnet opnaa Enigherj med Statens 
Repræsentanter. 

Kommunen har haardt Brug lor 
HUBene til Boliger. 

Ligkapel i Hundborg? 
Ved el Møde, som Hundborg 

Menighedsraad Torsdag Allen 
havde indbudt til, vedtoges det at 
arbejde lor Oplørelsen al et Lig· 
kapel paa Kirkegaarden. Udgillerne 
anølaas til ca, 10,000 Kr. 

... ø:;1 Cl CI1IUCU .... ~ 

Anløgninger , 
retse. 

Indstilling ang 
Skolevllesenel. 

Indstilling anli, 
lor Skoletandplej 

Indstilling an~ 
.Store Torv'. 

Andragender , 
Danietilladelse. 

Indstilling om 
rarer lor Udlørel 
ved G}mna.iet. 

Indstilling om 
dige Lærerembe, 

Andragender 
garanti lor 
byggeri. 

Andragende 
Indstilling 

lørt 
Indltilling 

Nedlægning al 
Indstilling 

al Areal. 
Andragender 

celler. 
Andragende 

al Boligtagere. 
Ind.tilling , -
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lhavn, lor 470,000 
e Luft/ar tsselska b 
at leie den nederste 
et lil Kontorer, 

Erker i Horsens. 

Horsens er der i 
!r udgivet falske 
g Kriminalpolitiet 
!n, Mærkerne er 
jorde, men Ordet 
'Bundstykket er 
Samling Sireger. 

• • slngenlør 

Hjørring Byraad 
lilingeniør E, IK 
en, Hjørring, som 
By~nlOgs og 
Hjørring fra I 

le Stadsingeniør, 
bar i de sidste 
stent paa Byens 
or. 

Dividendebøger 
samt Rabatmær
ker bedes Indleve
ret seneot Lørdag 
den 15, ds, ..,. 

Bestyrelsen. 

Nordthy 
Hjemmeværosforening 
Thisted Afdelings Grundskole 

paabegynder Undervisningen Tirsdag 
den II. November KI. 20,15 paa Reat
siwten, Nye Mp.dlemmer oplages, 
.. lO 0velsesudvalget. 

Thisted Afholdshotel 
HUSK: I Morgen, Søndag, 

KI. 20: 
De populære københavnske 

Gaa 

-
i kommende Uge I 
Vægtgrænse 60 kg 

Kr. 8,94 
+ Kørsel8go 

Aldrag lor Underv 
59'/.-55 kg 
54"8-50 • 

Vi Rør opmærks 
Ira den IO. Noveml 
Fradral{ paa IO 0, 
Svin, Søer og On 
80 1/ S kg og derovl 

. Smaagrise paa Konti 
Henvendelse paa Slagt 

Slagteheste købes til 

Aktles.l. 

J. D. 
Tbish 

En Seng 1 
El 



, 

Nordthy Hjemmeværn. 
Thisted-Afdelingens G I'undskole 

paabegyndel' Undervisningen Tirs
dag den 11. November TG, 20,15 ' 
paa Realskolen, Nye Uedlemmel' 

. o~~tages., ' ø,:eisesndvalget, l, 



Carlsen og Son fik 
Straffen mildnet. 
r firr" na:rc har Vestl'p Land:sr"l i 

Aarhu.!'l hehnndlet Sag(\l1 11Iorl Inde
h3V('l'I1<' ltf Firmaet C. C~Hb('n, Han
dl~r~t fGntn'pl'CllOr C. Cal'i$('1l Ol{ den-
11('S SOlI, lngc-nior Hoh:wl' CH\'1s('c1l. del' 

under K1'lg'(~n udfor1:f' Al'bddc for l'y
skcrm' til cl Bddh af godt !IO Mill. Kr. 
n" udfnrtt' hl, a. PH 1)(') ~tnrrl' Arlæj
del' lHHt Thill:.tcdeglH'J1. 

llonullcn {.,Lot iC Gaar Bftt'l'middatt 
o~ hl"y l alt \"æ.~ent.Hgt (111 Stadflt'slt.'ls(> 

,lf Untll'rrd~dQmm~n. dPI' hlpy :lf~uJ..>t 
, \"I'd fi:'il't'thll\ l Handt'I':-; for knap t.>t 

Anr :ddt'll. Ht'l' hlt~y l·'lld('l' op.: 8011 h\"('l' 
idomt l A:ll':; }l'æng'si"J, lllt'n 'I'd 1.1\11<18-
r('tt\~n fik C. C'lli'Isen FællJ{$~b:-;truffL'n 
1ll~d$f't til 4 i\1a:.mN:lel" (I}~ Holg'l"l" ('(trl· . 
~<,n til 8 Mnanede-r. J lK'ggt' Tilfa~ld(> I 
anH'!' 81 raffcll dog for nf!'ønd med II 
nf"Tl ud Rtn:'H'clt.. V Rrdæ~t $,.1 1'1'1':-;t _ 

tlh'o lh'll~yn til l\Ol1(i::;I,!\tion~bclnb('t 



Træbarakkerne 
toftlejren. 

• 
I Faar-

I\:ohes ant.'\gelig af Kommunen 
for 136.000 Kr. 
Der N' nu opnuaet Enighed nll'llem 

Thisted I\omnlulli.' og Staum om Prisen 
paa Barakkerne I Fnsrt'3ftlejren. Fhv, 
Minister K j re r b o I er for Tiden som 
Leder af et særligt Ud\'slg paa Rund~ 
rej;;:e i Landet for flt klnrlreg\tl' Fortet
ningsgangen yed Af\'iklin~en af Tom
terne efter 'rrskerlles BarakbY/lgeri, og 
da Udvalget forleden \ ar i Thisted, be
nyttede Byrandet:: Ka~ .. t>" og Regn
skabsud\'alg LejHgluxhm til at spørge 
til Priserne paa Rurnkkerne. Man ene
des om en Pris pu.n ] 12,000 Kr. for Bn
.rakkerne og 22,000 Kr. fol' In\'cnto.r(;t, 
Va.rmeslllæg, nor OK SIlnitet, Dell Leju, 
Kommunen skal have uf Grunden fm 
Kapllulationen til Pato, fastsattes til 
7500 Kr. J)ermloO hk\" mnll ikke enig 
om den Erstatn1l1g. Kommullen skal 
have for Skade pall. Joroit-n, og man 
naaede heUpr ikke- ul Enighed om Kom
munen!" h:llb af dl" tr" grundmurede 
Bamkker. Her forlnnltt\~ Stu.ten langt 
hojerc Pri~, !'lId Kommunen kunne 
tænke .~I!r at gin Koh, t af Tæbara.k
kerne "kaI nu ~P'(Idkendf" uf BYTaadct 

Fhv. Minister Kjærhul '"al' Og:t<1CI P3& 
Kronens lh~e og forh'lI1dled.. I!lpd 
O\"erklitfo~erl Ha:--mUSSM1. der (Insk{-d~ 
PenKe! til at faa f"t An'lIl ind('nfol" Pig" 
~Taadcn I!lyet J Stand IIf de Arhej{bJo~e 
i Klitllwllcr. Kjæl'bol ho\"df' inttt imod 
dette, I11CJ) ru. II. j Prni{l' henvbLe hall 
til LJlnrlhru~. mill1tiU·dci Mlln op
nalV'de dog dt>L 11f't;ultl\!. ru n"Sl1gd petA 
Kron(\l\:I Hede, at maJl nu hil!" kunn('\ 
.l!"aa i GlI.lI1{ l1l~j N(ldrj\'nln~r"1l af Ba· 
rakkern'" Jet At'lgl'J' til l 'rh'ute KjlllC'" 
høl hesøgt" Ogllll.lI 11rng.hrekJf:jl"" n 



• 

ThistE'd te' 
Imabegynder ti$ 
TI1-sda~ den 11. ~(I\'embel" l 
20,t:'i PlUl. nl..'alskolt'll ::\'"e :'oled· I _ 
lemmer olltnge:,;. 

Øvcbesudnth:!"c! . 



fordi han 
Litauer I"ommer til Skade ,"cd 

En ~proglig Mi~(or ... ttluclsl· er 
hujst stand.,ynligt Skyld i, ut en 
litaui~k Flygtning LUfdag \ftcn 
sprang af Toget til Struer mellem 
Thisted og Bjurring. Hun bic\' tem· 
melig ilde tilredt, ideL hlln bræk
kede cl Ren og ril< Hjerneryst.e lse. 

Litauel'l!ll hHVdc i Fl'edllJ.l'8 kobl 
en Billet. til BedHled, hVOl' hlln vil
de bes9ltC en llLltuiKk Flygtninge
pige, Af en ellcr onden Grund kom 
han ikke af Sled. men Kik ud fra, 
at han kundp bl'nyUe Billetten om 
Lordagen 

Togbetjeten Corklul'cde Imidler
tid, at Billetten vllr ugyldig. OK at 
Litaueren skulde stnu af ved næ
ste Station. SRnd~}'nllJ(\.'i~ t'l' Li
taueren blevet bange OJ(' er sprun
get af ~ten hun hul' luden overfor 
Politiet forklaret, Ilt Konduktøren 
flilV ham (>t Pu!. IillR han mistede 

af Toget 
Sproget 

Uheld mellem Thisted og: Sjllninl!,. 

Balallct:1l OSt væltede OHI' mod TOJ(' 
doren, "om Ilr:.lllll op . 

To~betjenten. dCl" Cl" fm Stnlt'l' 

har overfol' Strut.'l" Krimlltalpohli 
erklæret. al der a\"l'rhowcll,t ikkt, 
hal' \'æret Skændcl"I l'mltllill' om 
Skubberi. lian hIlVdl' hlot forkln
l'et Litaueren, Ilt Billctll'lI VlIl' 
ugyldig, Oll ul hUII ikh kUllcll' kun' 
med længcrc end til nU'Nlc Station, 
hvorpau Konduktul't!11 VIU' .R'Ulu~t 
videre. Litaucrcn hul' aulll'nblll"l 
ment, nt Om~tiglllnsrt'n ~kuldl' fore· 
lages straks. 

Da Litnueren efter Faldet VRr 
kommet ildt til Hreglerne. "læbte 
han sig hen til Gdr. K...u'l J(lllsen, 
NorgnarJ, h"orfra mUII l'iUgl'1'l' ef· 
ter FI),RtningelcjrelH~ Ambulance, 
Bom kørte den till'kndekomnt' paa 

I 
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V i Thisted Politikreds 
vil tage et halvt Aar. 

Der forest..1.ar Revisionsudval,get et stort Arbejde. 

F.(tpr at R('\'I"iollS\1lhnlgf't ('I" kom
met. til Tln ... tf'c1 flH al behandlo H
iOO SagN mOlL dl' PI'I'SOIH'I' , dPI' UIl

liN' Hl· ... }(lt t('L ... f'Jl cl l 'fI\" V OgUllUllld ~ku r
~pl fol' 'I', "kf'I'IH', hn l' liN fUL nt're 
VOgllll1IPlld,.., HId!' \'tP!'pl Pil J)f'L Mi s
f r)l' II oj ('1. ... (' mNL HC'\' i ,,,ion s ud \'a I g"l'I.s 
.\rhf'jrlr .. ,,,,'I\. om lld\'lll~(>t. ~ .. (>Ldolg~ 
lig {:!'aa l fn'm f'ftC"1 1.0\"1\11 og forn\'
rigt handll'l rflrl' FinnnsmllllslC'I'il'ls 
Ord !'l'J' Og naal' clf'I' !,tunr I LO\"l'''n, al 
YOS!IIDUl'ndpIW :-;kal tilhagC')}(I!al~ fle-
1('..; :\,·tlofCllIJrnp~lC'l IIlflf"1l fnl' n,l'!'-
1JH.'rp R.lmnH"l, f'1' dpI' Ingen V('j ulh'n 
om, og dpi rI' pn Krond, ... gf'l"l1l1lg, al 
de' al1t'l'nro .. \(' km"lt' fOl' Tysl..(·rnl' for 
y 111 d inJ.(s SI.. \ Itl, 

Fru Pf,JIILM,:-i Ridr> ni mnn ikke 
,C;(. bort fl".l, nt ripIIImirI' siCls!C" Dpi 
a f nl'~,I·ltpl ... rll hlll fOl ph~g('! TIIra>l
,h" 11\"01' ('II 'Ianrl ('I hl(>\"C'! I \'11 Il gC't 
td at kol'f' fOL' T, ~k(,],IH', I1WIJ de! fil' i 
1J\'rJ'1 Vuld g l\e'l, nI 1 HJ.1.2 -- --1:-1 hal' 
dPI' ingl'lI 'I\'i\ I Yfl'I'i"1 Og 01-,('1\, om 
1'yshr'I'Ilt' frn Iling!!' m('~I't. k!",!,\'p,cJr (l ,' 
dog ikkr" al \'OflIlHIII'llflfl!H' .... kuldr 
ku!Jp .. ~{J!·lu {~IIr11l11i fnl .Il hUlllW h,'
ljl'll!' cll'm, D(·t l'I" dpI' Ill'mlig nngl'll. 

d!'" har ,Irjo!'! - mrn s!'ldolgl'hg I 

Haahpl om nt fan. 1'IA"('hg FOI'IJf'n(· .... tf' 
dc>rvN 

Et Pa l' lfUIH1r('(l (> af dl" G-7OG Sn
g(>! omhandlf'j' pj.{pnt hsw Vognmamil, 
ml'lL.S H(\,I.\tr n rOl'cl('!rl' .~Lg pau Ilu~
mwnd, Guul'{lmn·1J(1. og liv('m clf'l" (·1-
Ir ('S hUl halt ('l Spand lI l'~lp, cl"l" 
Ikkl' ha\llro fuldt 0ll n.1 g'(JJ(> hc·la TI
dnC'. R("\"i"loII"'IIt!\'algl't f']" rC"IJI'Il".,el1-
IpI (>\ n~l C"l PIlI' -'land, c1f'r ('1' [ol'ht"-

1'('fll Ima fil hln"p I Thi~INl ri halrt 
\al's Till. idet IIlnn kun kan bl'hanil
le' omkl" I:!O SugrI' om .\lnnnf'dl'lI _ 
): aa r Sag<'JlH' PI' r.l·rd iA"l)f'hn n!lll,t 
gaal" dC' til li'innn~minisINlpl . :-,O!n 
dp)'ntT's\ kru'\'f'1' c!(> nt·luh indlx·tnll. 
man i hHr! pnk(llt Tilfu·lclp mna nn
S(> fol' l'('thPIi"!Jgt. i Forhold III Km
~plrolH . \ ri og StCJl'l'l'lsp 

D<>t rI" fl ll 1·'Pjl ni 11'0, ni Vogn-
mrt'IHlrnf' fuldkolllnH'n l'\" 1 H(·yj ... i
OI I:-iud \'uhfl'I R Ilg dPI'lIwd 1'~innllsmil1i
~tC'rir l .s Vold, fOl' srol dulj?('lij.! lilli' r\l~ 
Hf't ti l al klngf'. h, i:-. dt' rllll'l ' Hig 
1I11~li~t IlI'IHIIHIlI'I , Ji~I' ... nm rll'l ~a'l
dpI' i HJldl'!' SI1.lrrr mOlI tll·m. liN' 1-01;.

ll' TV!'ht'l Jlf' 1'11 hjn·!JIt'mlt> JIlIand 



Ulovl igt Ophold hos tyske Flygtn inge. 
En A.rhf:'jd~illaDd ira J.g:gpl" !Tlodtp j 

G(lal' fOl' Hl'tIl'Jl l Yr·f;.lt'/'Yig, tiltalt 
fOL at han ('IH~"aD~ 1 ,""'otnnH'I" uden 
TilJarh']"o haHl opholdt r-i.g hah:t!l
dt-'lI Time 110"; }p I)""h Fl)"!:!lninge 
JI/Hl GI. Ry FJy"pplarl",. Han Nkc'udte 
Forboldl'l, og 8a~(,11 hle\" d('l"t'flt~l" 
"t'odl til Rt>I/l'n i ~ilj.t'h(jr~. }n Ol dl'r 
faldf')" Dom. 



Vogn rendene i Thisted 
vil have Pro 

• 
l 

1)(. hævder, a t Ile\'i~ i onsudvalgl' t sender dem f ra Hus og Hjem. 
_ ftcvh.; ionsudvalget har' s int.' Pa ragmfer a l j,t.Ul e fter O.Lr hæ \' 

der. at Vog nmændene hall klHl~e til Finanl'oiminh.;tede l. 

13f'Jumdlingen af de 600 Sager Vognmaud Kllagalu'd, "og h\'lI~ vi 
mod \'ogrunænd fra Thisted 1',,- I 'k.i1 have dl'! ordnet med Afdrag", 
litikrNls. som ikke vil hlive ti1~ .eau :okal StutfIII hu\'t~ Paul i Ejen
talt ~ftCI" Værnernagerparagl'Hf dommen. U .. t ('l' lIlt for Hlif' ('Il 

f(!n, men :som vil komme til at Procentd(·J, vi lO"iI bt-halth: ~If 
gOle rede for deres PengefoJ- Brutto-Om~:l!tIlIJlyen, QJl jeg kUli 
hold (}veJ1Qr HevH;ionsudvalget. ikke,;e 'lUd!'t, {'Ild ill ch·t k()mmel" 
er nu g-oot j Gang; ThiHted. ne- til:tt S(;I<J hnal'cll'~l ud (}\:('r dem, 
VisjrÆMudvalgeL kan behaU<.lh~ del" hJu' p!tt\!:H~t del'e! FOI'I'C'lllill)( 

henved 120 Sager om Maaned(~I1, UJIUeJ' l{,'jKf.'J\, Vi Vognlu:el1d mua 
og det vil sige, at I{ejselwld(>l fl'if11~, dpI g:I'Jdl!l' vor l:udel'jtllll~, 
lJli\'~J' I Thisted · det næste hah'(1 O~ je;r vil fOI":-\flVC at ,.;umlt.' VOl{n-
Aar, mIJ:ndenl' frH ..'\'ol'djylland t il Pro-

Kun faa af Egnen!; VogJllTJænå 1r'8lm0d4~ i Hl~J'IIlIlg 
hal' fa<JPl deref; I{endeJse, men Sua vi(lt Voy.llmand K,I:IJlII:U'd, 
de: fin' forste Kendelseer, del' el' tlf"· tul!:!}' pau l\,.eds~n~ 200 Vogn
kommt>L, og som ligger paa hCII- mænuti VeJelII', rit! "\TjK/' ·1110 
hold~vjl\ 44 /000 Kr" 28,000 KL, SusreJ" /~r mod C:aHl'dej"j·l:, lluK
~3,OCJO 1\", og 14,000 Kr., har; mu't1d O'{ ,lIldn', dl.',. ikke> lidliKI:!t'1.! 
ffJl'unl,.diget Vognmund K a a· hal' væt, .. t VOSfJuna.'lltJ 
ga;J.rd, Hørdum, d(~r c::r FoJ'- Vi hal' tall /lied fortikl'lIiJ,l:c RI:_ 
ma.nd fol' Thisted Amts Vogn- 1,,':pscnlHllli'!' fol' Rf','jKiollsud,'nl~ 
mands1'orening, og som sidde!' j J(f~t, OSt df' .11'"111' 0Ilnw'rk"om f Jall, al 
lftJvf.·dbelitYl'c!t-;en fOl' Danske r de h:u' KIIII/'lh IJ{'l'Itl'lllt, Rc~lt. al 
Vognmænds FOJ'(~nlf)g, til at ud- II udi:I'l'diil~ KI~IIc1eJ."f'RUdkalil paa, og 
tah" at hvis dl! af"agie KendcJj- . hvb~ Olau mt.'nl'!", ,ll <lt'I' hH\I'!" knl' 
~.(~r iSkal være l'etningRg-jvpnd~, t vet foJ' meV-l'l, l'!, d('" flL'l'" :\Iulifl 
~aa /}J' dtti ent;lJf~Lydende med, ~lt. h~d~/' f',r al ILJlpellel'p KI.'nc\(;·Ii'll'lI. 
mang{' uf 8gn~ml VugnmH:' l1 rl Mun lOUI *If.{I· III Jdaj'(\ !.il li'illlll1~-
m:ut gUH.. fm lJ us fIS( JJ jC'rn, rni/liHI(>rli~l. 1Jj,( 111l'1I kun Illlkt, 

"gftl'l' K f'IHJI·ItH~1I flkltl PellJ(l'JH' 

IJtUdls Ind(!t! Irl' IJw',." utltu lel" I 
,-(m . 



Langvarig Tyskel'sag 
En Karetmager fra Sydthy mød

te i Gaar i Retten sigtet for i FOI'
uaret 1915 at have opkøbt Arbejds
vogne til Tyskerne. Som ved tidli
gere Rotsmøder nægtede Manden 
sig skyktig, idet han hævdede, at 
Vognene - efter hvad del' var for
lait ham - skulde bruges til Tor
ve- og Brullkulstranspol't paa Sjæl
land. Sagen blev paany udsat til 
fornyet Vidneførelse. 

I 
I 



Litaui8ke Børn 
fra den allierede Flygtningelejr i 
Thisted har været i Fjerritslev, 
hvor de li KrosHlen for en Forsam
li ng paa 150 Mennesker optrHadte 
som Folkedanse,'e samt foredrog 
Sange saavel litauiske som danske 
og hvoraf Nationalsangene !<jorde 
stor Lykke, Fru Sygehuslæge Pe
dersen, der .9ummen med Fru Læ
ge Grandal val' Al'rangorer, bod 
velkommen, 



I mllle~ 

Ilede l 
~nd\llt'. 
..lSI! , 

geo al 
Ise li 
BrOOd. 
!'!eJerne 
lage I 

lmmu· 
l 8nBIl 
el!Jere. 
18 mere 

trkede, 
1m eD 

-

Bn Tjent! 
Ihy, dl!r I tll!r 
hentede. pall 
ved log en aød 

L a nd væsen akom m 1,,10 nak e nd ela e I 
~eØr"rende Afvandlng,udglfternes 
pordelfng, og UdregnfnRcn VIr 
foretaget pu Orundllg af Area· 
lernes Størrelse. Dermed 1111rudle' 
porsllgel. 

Krone.,! Hede 
Kr, pr, Uge. 
Opsyn, vilde 
hurtlgl blive 
Borgere. 

udbl!lalea over 1000 H •• m "'.r V" 

Thisted Byraad 
køber Tyskerhuse. 

Der iødreUes DU LeJUabeder 
ved FaartorlveJ. 

Thilied Byrud vedlog I Alles 
eller lndslllllng Ira Kasse- og 
ReRnsk.bsudvalgel II købe lIaml· 
flge 14 Træhuse I Pae:rtofllelren 
lor 112,921 Kr. plus 22,700 Kr, 
for Invenlar og Jnalallalloner, laU 
135,621 Kr, 

De Ire murede Hus!! om falle. 
ikke af Købel, Idel der for disse 
Huse er lorlaogl 90,000 Kr., og 
denne Pris linder Kommunen alt 
lor hej, I Leje af Jorderne vII 
Tblsled Kommune lor Tiden 'ra 
5, Mej 1945 III I April 1948 lae 
udbelall Cl. 7000 Kr., og desuden 
vii der kunne opnlls en erslal· 
nlng for J ordernes Porrlngelse. 
ru si forel age en uvildig Vurde
IIn2 udpegefJe Byraadel I Alles 
Ingeniørerne Carl e Bach og 
A8~e Jensen. 

Der vil /lU blive laQt.'I lat pu 
Ht InOrtlle nogle Lcl1lgheder I 
HuselIe SSIl hurll(.tt som Materialer 
k~1I ~kll!les, l de to sl",!>I!! liuse, 
hvor Ocr er Cenlralvtllm", kan der 
bliv.: 9-10 Lejligheder, men J. 
Mllj næsle Au skal der 0llsa<l 

Hvil der Ikke VIT 
HUlene desværre 

ødellRI II danake 

Dea nye Sladsdyrlæte. 
Bor~meølcr Bjerregaard ,dorde 

I AfI~8 Thl.led Byrud opmærk· 
som pu, al Byrnadelf Antagelse 
øf Dyrlæ~e N. N.fRurd lom 
StadSl1yrlllPp,c er endelig. Byr .. -
del bar Afgerel.en, hvad man ikke 
I letsle Omgang var heil klar over . 

IO llen CykleslaUver pIIa 
SI. Torv. 

Phv. Skipper Oscar Skaarup, 
der passer TolleHerne ved Slore 
Torv f Tblsled, ansøgte ved By· 
raadsmedet I AHe. om al masIle 
overtage Reoholdelsen a' Slore 
Torv og evi. Pasnlnjiten af Parke
ringen pli TOrvet. Oade· og Vej· 
udvalget IndsIIIIede, al Renholdel· 
len .f den Del al Torvet, der 
paehvifu Kommunen, blev ov!!r· 
draget Sk~arup for 9,64 Kr. 
ugenlJlg Udvalgel anbefalede til
lige al give Sklllrup Tilladelse III 
aloprelle Cykleparkedng pllia 
Torvel. Udvalget var villig til at 
afbolde Udglflerne tlrCykleslstlver, 

B o t g m e s , e r c n var imod 
al Cyklesla1fver kom tJI al tage 
filede op lor Bilet, o~ der ud · 
spandl sig nogen Diskussion om 
Sp0rgsmaalel. 

Ravn K l a V s e n IOle,log, al 
Beakyllelsesrummeoe ved Torvet 
blev taget I Bru~ IIICy kles tald. 

Ren holdel sesloffila 1l!:'1 11111.11 li d les' 
mens Cyk1epsfkcrinRcn paa Tor 
vel lorklist~de9 med 6 SI mOd 5 

Vd!re Pla"s III 7 ,Psmll icr. s\}m l ' Aften: 
Iykker ud al .:le E/end!)m me pu KI. 20: .Uden Ansllt'- pu Thisted 
NOldshleo al Paarloftvel. som Igen Teater. 
()\lerl!l~ell al de IIdJlKere Ble le. ! l{f 20: Hoyal·Tclltrcl: .GGg og GOR2:e 
Url ve nll'S, al Vandrelhjemmel vII PI!B Evenlyr·. 
hUve tJcv8rel IlJdlll vi D I I{!. 20: Palæ·TclIlrct; .Flultten Ira 

acre. er Haremet", unga1alt Itll!mpclllrn I Parver. 
hllr f no~le af 11u ';('r1e v!etl'l 1<1. 20: Snedølcd BIo . ,Hen Hua. 
Va'~gI:l01. men dtl1c melies al o.tl9.18lenl~, svensk LY!lIi'pll. 
være ud'yddel. I 

P .. , S, , d forsinket 8vueri i Tbisted, ... a en mila Cl være en . 
"110t Par del al faa Husene alham I Por Thllile~ Byrolld loreila I 
.1"1 Id 'I Aflcs en Ræk"e Andragender om 

., l.! dtr olene III Opsyn med UIlsæll el6e al Pr I~ten for Oplørel-
t!tlSene vcd Pasltorlvel og pas se BI Beboelseøl1ulic pau dl' Orunde, 

drejer .1" om 
Io Dunke Pem 
November Ired 
2059 og 3614 I 

Nur POldeD 
Bn Mand I 

IIlr:er!! har være 
.1012 lorIeden 
Rel lor Vold al 
hsvde halt 
Pogecf slImt 
el OrdskIfIe 8 
Ans/giet. Dom 
sundby. 

Hvo, dybt tit 
I eOleøe , 

ArbeldfludvlI l 
nloaen I Tbilile 
til Byraadel al 
dersø~else øl, 
lil den fasle ( 
den Slreknlnij 
Rln~veJ skal fl 
strupvej IH NII 
analoges til h 
Byraadet bevll 

Klassl 
(U •• 

Ved den I ( 
KJ TrælirdnR I 
Oc:vlSlcr : 

15,000 Kr 
10,000 Kr 
5000 Kr. 

28743 100646. 
2000 Kr. p 

17053 17797 
33395 34042 
48043 48430 
74680 75210 
95537 10191 
111748 112Bq 
122676 12380 
141052 15226 

1000 Kr. ~ 

4493 5178 64 
9789 12637 l 



Thisted Kommune 
køber Faartoftlejrens 
Barakker. 
Thisted Byraad vpcltog i AJles al 

købe> samtlige Tncbal'akker j Faal'
ioftlcjren. Prisen for selve Barakker
ne Cl' 112,921 Kl·., og ful' IJ1:;lallalion 
og InH'o!.ar s~al hr'lales 22,700 }{J'. 

Vcdlagpbeo gaar 1111 til anden J3()
Itallllliug. 



I 

Købet af Barakkerne 
i Faartoftlejren. 

Det vedtoges at købe samtlige I 
Tl'æbarakkel' i Faartoftlejl'en fol' I 

112,921 Kr., og fol' Installation og 
Inventar skal betales 22,700 Kl'. 



er 
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Fin' af \Iarald<erne "endt til Hil' t"hnls til Hl1nslholm-Fiskel'ne_ 

;Hl'!'t' ('nd til .\al' .. '!'te r Tysltcrnes 
l\tl)lItulatinn er der nu \'ndelig ved 
at ~()1nnle (;:mg i Sllhtt.'t uf 1'y~lj,er~ 
ne:o- Bn r~lkk!.!r. Tr:cha r .1Idu:,rne paa 
h.ronl'n~ Hede er H'd at hHn.' brudt 
nt'd. Cl,!' Tr.t'barakkerm.> t Faarto[t
ldrl'1\ i'f liRe bll'\ \'1 ~nl~l til Thi
sIre! K(1U1mune. 

}(ftt'J' hnlri •. Thi:-;h'd .\mt:.:lavis" 
t,rr,lrl'r "r de 10 HlIl1!-1tholl1l H:u'uk
k('1 1\11 I !.'I.la ,('ti .ll bli\t' n';l1i:::::e

It Idl lE) :lf Hlfakklrllc l\' hle
, t !linl t o,r SI :\tt't\ holdt') kun 
H,I '1 dl" t: I" dl Il "'HL \. Ha· ak
kern. d l der Mu,1 l ri for. at 
11t'1I I IC1 -t h' ~Ottl \om n~tr,l-, 

11011 h\ HInJo!" \t ri l' 1 .11' Fb \t'll1.td-

1H'I"tH. \ f de n\ ri l' H,u.dd" l' (,r 
j'V hle\11 sohrt til ~t')t'r 11.'\ Kt'nl

mun, hH!!' ål' !l:kal III \l l"~ hl Bo~ 
1. :, \ rhljd l" \.1 'l. I l1 

Vll!l'ket. Slllldh~"~Solbjt.·I'}t l\nmmune 
hal' koht fil'<.' Bnrakker til Bl"llJ.! fol' 
Torv('~\l'l1l'jd{'re, blandt hyilkt, der 
('1' en :-;:tadan Boligmnn,:el. at de" 
1kke t'r l t Særsyn, <tt (in Famili 
ml'd tI' > Blwn bor i eet Værel~e 
8ndelilor har Hirtshals kllbt fire 
BarakkPr, ~(lm fortrin~\'i!" f'kal :n'U
ge~ af de Hrmstholm-Fiskere, der 
hlll' ~la"ll't sig ned i Hil'tsh.!l~ 
KomnHllll'l'uC har forphsrh,t:;.1 til 
nt :\11\ l'mk' Rarakkel"Iit' u.lelukk n-
d~ til Ht')nar~heboeht',~. rr: I 

kal1 :-tlkre :o;1}l". at de.. kKl l !'o 

:\h~hrll~ ~t{'d. 

De Hi R.\l'~lkker, de:- ør 
1700 h". Rt.vkkt..'t dIt, I' : It ,'"Ir 
27,2tW Kr. ,il s3nd~ynh \ i~ , l' 

l't.'\'d n~'(l ('I~ flyttet f1'<\ H,\l1stholm 
i dt n l g81ll1:1,:1l:tf dl,ne :\1. ,IT d 
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Der rejses Tiltale 
mod Leifer. 
Statsadvokat Haslund har rejst Til

tale mo,l den tidligc~e Fuldl11æ)(tig fra 
Politiet,; Puskontor, L e i f ~ t' (tid!. 

t Thisted), der en Tid lang hal' siddet. 
arresteret. Oprindelig var eler rejst 
Sigtelse mod Leifer fol' 40 Forhold, 
men efterhaanden som Underspgelsen 
el' s It l'edet il'em, et' Sigtelserne bort
faldet paa trE' nær, De ir" Punh-tei' 

, drejer sig om Skyldners\'ig, \'ærne
mageri og Forsøg paa at faa Tyskeme 

t til at hjælpe ham til et Statsadvokat
, embede, 
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Civildommol' Asger Rasmussen har haft sin sidste Særretssag. 

CiviJdcmml'f Asgt'l' Ra.sm u.s~ 
j:; Co n, 1\..okl1og, bi?h8Il<i.llerlc sin. s idste 
Sn.'l' !'li'lssag: ycd Rettf'n i Tlnsh:«l l 

Gaa.t IUh'rml<hlag, og dl.'t e l" et tydL'
ligt Tl'gO J1IlCl, at Udr(lMD lDgcn i 
Thy cfk.'l'haallden Cl' Tjld at ",'æon" lll
(·niJt'.bl'agt. DC'l' l'j" knn {'nk(·ltp. Sager 
tilbage. og lwo !'nn:l.r df' kD mmm' fol', 
kan man ikke- ~gt' nog<l\ ll1ll, da det 
arhællgt~r af R(I\'1S1011smhalgc:!,:; om
falll'uo.dC' i\rhejdp mfld al fafl Nt>tt.o
for!jell('stf>l"lW l PglH'! ud, 

Dowme'l' Rasmussen begyndte sit 
.AI"l)('joc' som .Dl!illllWI' ved SI:eI"l'eILE".n 
flH'st paa. S0l1111lC'nn 19413, Man ha,,
d" fru .J1L'itllsmmi:,t~Ml'I{! Sidl~ ind
Sf'I, ni e;};llldl' man hay(' "'II Emle IHl3 

\:t>rn{'roag-l'l'!:'illgl'r!ll' it1df.'n fol' l"n 
(ln~l'::kuelig ]"l"l~mlld. ,ild" rlel hLh'c 
nm!Yf>mligl al ~U:I..:;a\lt(' nogll" f'ksl ]'A. 

DOU'lmf>l'~ Teel dl' Dmn.:;tok dc-r VIlde 
faa .særlig mange Ya'l'nC'ma.g<,!'sagCt 
at b!'ha.Julll~, T1lisl('d hlM PU uf dom, 

En dejlig Egn med dejlige Mennc~ 
sker. 

Inden Asgcl' Hasmu;:.sf'u i Gafl!' 
furlad TLisll'd IHlnl{' \'j ('Il Samtale 
fiNl Dornm"J'Nl. dl']' oplyste>, il l ]uln 
haj' bi:>IH111llh'l il\lt ~dl ('I halrl 
11 u nrh'l"ll I' l::lllgl'1' l'1!llh·l' "iu(' mange 
Df';;{ig i Thi.'-IOfl, 

110.1' lJt ~\ul!·.'i lJnl ul \ll,!'t' lll'l'~ 

orp" ~ "' IHlT'RI'J' \ i 
- .JI',I!' h;)i' ho fundl,t mig uallniOlh .... 

lig '-rt!!] I DpI "I 1'1\ ,h'jliq By og ~n 
dl'JJi,~ J'.,m, "',,1Il kg lill/' hnf! I'lg 
v·;liglllu iii HI 1/1 1'(1 t <; j j l-inlHUll'!" 

_ 1111 \1"1111"1.;];,('111 vgSlt1l nUI'!:'1 

dejlige? 
- Dtlt hal.' de &andelig - indho-

fatlel dem, jl'g har døm.l Paa duo 
Maade scr jeg jng(lD Forskel. JCj:! 

har baft ~t udmmrk(\f Samarb(')de 
])aad~ Dll'd Anklagel'n,~ og Fors\"a
rul'D1,\, BC'folkn.in/,,"Cn h~roll}l;?1 har in
teress{>]?! g ig me-ge:1 fol' Værnrunager~ 

Mg'('rDe~ og mange Domm~ ttr hlm--p.l 
JlIlod,('S&l ruPi! S])ænding. 

Sagerne skal gøres levende. 
- DlilDlnel'C'u h/lJ" haft Srum for 

dr! lntmonsti:;h, d('[, Qr frNnkommd 
u nder Sagl'I'De-S Gl"nll('mgang? 

- .Ta, det s-I..-rld(·s j\l ikkf', at d-.N 
dil'~kl.(' tlar nogt'l m(.n SaR\"ll at gøre. 
ml'U na.aT man skal s.icl{h.~ mcl t>n 
Rl,Lc;::;a,g fra. Mor-gcn til Anett. ])ar 
d('! sIa r Bl'tydning, at ma.n g\Jl' don 
le"\?'Dde og ~kabpl' Konlakl D'l,l'IIl dem 
paa don sm]r.on Side af BO]'rll~t 

- Sagt'll mod Harald Y\Jldmn 
ICh6",t~D~n vaj" DCl"e$ 6Jdsle he~ 

OPPf\? 
- Ja, jt"g 1'11 nu nlftddelt,' ~Tu",lit.<;

m inist.0l'ic-l, al :}t'g el' {,æ.rdig mM Su,
g<'lll(' i ThistN - og jf'g- hal" da \~!!
~all aDfl-et Al'h('.id~ ... ,lN wnlt'r. O~ 
, .. nn k/UJ, Fru 8~.n""'" rl\~ l ri. hu!} bar 
1111 Ski~"'-t>t .1lnkriUl:. i'tW) Sidl;'l' J Pl'O-o 

h'lk (llln'llC', 
DOlTlll.H'J' Rn .. '~1U\l-"5CU ~h;.r sil'H' 

Papil'l'T sttntnlpn og f('u"ladl'l" R~"'\d
lw.'>Sfl.lt\ll fur sl(t"tl' Gang ~ ~'Pl'
l'l'l~mllnu'l' - dt'1\ Sa.l. h"OI i hall 
IH\] nI,("(·t m~·d Ul "Ill algOtL'.:;a~ lllM-
g{' TIl} bOl.'I·~ Ska,lHJc 111 i I 
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Tyskerne fik Rabat. 
Kehm. VohJum Christensen, Thi
sted, hJemt en Bede paa 5000 Kr. 
Olt 4250 Kr. konfiskeres. 

lJoUlJnf'1 _"~~('r ri a I; m u f' n Ilt·· 
lWlldlpdt, _ 111 f,lrI"lr> HWI'JI'I ,:t~ l 

Thl .. t'·,] I G'.u!r l~ft(Ol'nll(lfl<llf. 111mlig 
mod K"hm Ilnrulfl \loJdum G It r I-

o I t' 11 .,' n. SII'llllllga!! .. 5, 'l'hhlC'u. 
&r:tm )Jnrn.';Tllf('llrl ml'r[,'il'kr.,],. VIII 

LOlli,r ,/ I' Il [' n, j:ll~h·rild. 1J!!; ,11'T1 
IJllud.h' /Ju.hJgMnrfl, ~t:nlll'l 
P"li\jflllrlnu'"I.!I;g JJ o Il I' U h l) I r VAl" 
.\lIkI1l2f L Clfl 1,111 .1('1. H It lil 111;-

I' TI FfW "ill'I'I' 

1IIIald (;hll.1o n en \"ar :iltnJl 101' 
ulilhoJ'llg1 foiIlIlWJ'lK'jd" flwd 111" u·H,,]
!' IW1~rl'n ('I'h\'I'I'v .. mff', ~ij{ I-Ir'n
l'lllltb', ill"1 d!'I' 1m hfln" II'rlttl(lt.llin~ 

I SI 1'0 nrlA'!lm' hil I' fll/luP! SlIlg Hhl/l 
iii T}~kl'lnl' lil f.1 BI'lllh lir 41iO,000 
1\1 ]11'1 rII'Pj"1" "iR' nll\'nhJ.! 11m (;IUI1-
'llJ(t'I' 1IJ( I,'i k, og Chl"blt'IL en \'i~'" 
Ilt .\,1 tnlll!l,'klllnJl1"l1d,' 11\'''' fol' 'r}

"hnll', dl hun j.(J1\ IO pCt /lnlJltl pa,l 
I'i k!l~ \;, pl.! lUll (j"llIll1ftW'L' J/'In 
kIl1\/1,. Ikk" 1'1 i1I1h,', h\f'1ll d,q' \ II' 
lwmml'l ml'd IfI"f.n olU ni !.!tr,' Huh It 
P/Ul 1-', k, 111\'11 huu,hlll'dl' ""h [11111],'1 

1lUlI, ul 'l'y. k"I'I1" Mkuldl' hlIri' {lrlln· 

,1,I{1'l'1I1' hilll$("1'I'. I'H"di fl!, lU,' ~kul
,II' !lill' [uld J'rl'; r'/I' Vl",L 

Ftllll'lnhllll'u hlu 1111111'\ -tm,lp 

fl,·I"11 ni ,h'u Till, tuHIt, .. IIvl\k,'\ .'-in[· 
1t1'1 iiI '1\ ~k"IIH' hil I [1IIl/1t·\ Rh·d. ir"n
ni I Tlllu[l,,,, ;\fmlt'l' .. Nu,,!! .. \n kIH~"4 
11'11 mlfll·lj{d,· l'/Ifl'lland rlJll t\ol1li .. ~u· 
hlJII a[ l'lI ~\ilJlIlliIJI'Ijt'LlI'"h' ]lun oaoo 
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: . Kl'. Hal'a.ld ClllistensE'n var endvi
. dere til1alt for at have taget Over-
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PJ'IS. . 

V ccl Dommen blev Christensen 
idømt E'n Bøde paa 5000 Kr: og han 
skal betal c lJ0250 Kr. i. Konfiskation . 
Han blev hiflll1d-et for Værnemageri, 
mE'l1 dømt fOl ' Overtrædelse af Pris
loven. Han udbad sig Betænkni.ngs
tid m. H. t. Appel. 

, 



Tyskerbarakkerne fra Hanst
ho!rn(>n sælges_ 
Af de 10 Tl'æbol'akJ.:er, Tyskerne 

efterlod sig paa Hansthohnen, har Sta
ten nu solgt de 15 for en Pris af 1700 
Kl'. pr. Stk. eJler ialt 25,GOO Kr. -
Sejerslev Korrunune hal' købt 7 af dem 
til Boliger for Arbejderne ved Molel'
værket, Sundby-Solbjerg har købt fire 
til Tpl'vearbejdere, og Hirtshals fire, 
del' fortrinsvis skal bruges af de Hanst
holm-Fiskere, de.r har slaaet sig ned i 
Hirtshals. Den sidste af Barakkerne 
har man ikke villet sælge, ide1 det el'· 

muligt, den skal bruges som Admini
stl'ationsbyg'ning paa en af Flyveplad
sorne. Dc It~jbte Bal'akl,el' VII sandsyn
ligvis være fjernet fra H_unstholm iu
den Udgangen af November. 
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