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han komme her til TU ••• og skulde 

Bgnen, bør Polltlel underretles. kold J 
Por F 

Minestrygningen ved Arger 
,enoptaget. 

MlneslrYlInlngen ved Agger, 
der lorecur med dan.ke Marlne
kUllere, er nu genoptagel. Som 
Leder er I Stedet for Kvarter
mester Oddershede indsat Kvar· 

et UB~ 
været 
bar kl 
Tiden 
knop· 
Løv.! 
oagel 

20, lermesler BUlch, 8y\ 

'en
A.r 

Erstatning III Thisted tekniske 
Skole. H 

Teknisk Skole. BYllninK i Thi- har 
sted blev under Besæltelsen be- --: 
nyllet al Tyskerne, Oll ved Kril/ens ner 
Slutning havde Skolen 2700 Kr, Anb 
til Gode i Leje, Der blev indl/ivel cel 
An.øllning til Slalen om .1 laa op 

D • _ ...... ............, ,", 



• gnmgen 
ved Aggerkysten 
genoptaget. 

ca. 100 Bundminer skal 

• 

som de to fo
Somre hnr været beskæf

med at fjerne Bundminerne 
Kysten fra ThyborØn Kanal til 

Fyr, el' atter vendt tilbage 
efter at have været statio-

Frederikshavn Vinteren over. 
som anvendes til Ar-

1mt stalloneret i Thy-
foretages i 

under af Kvarte1'
. Busch, Hirtshals, idet Kva1'

Oddershede er blevet fo1'
KØbenhavn. 

har været ude paa 
og der blev i Nær

Fyret lokali~el'et to Bund
som sprængtes. Man regner 

al der endnu er ca. hundrede 
hIbage, og de sidsle bliver SIk

re! vanskelige at finde. idel de 
Strømrncn er d( !V1S b('r~l'avC't uf 



V 1<11\1'11 "\Ulrlll/: en 111m SYIl'('\IUSllt, 
Si~'!'l'('II(,1\ l Thl sll'(\ bll'v som nll'tl , 

d('1t. i CI\IH' ~:ll, 'Il/lil VillOI'I~ ~YA('(I\I~ 
undl'" (1(',\ rorl ~; dll' n,'11:IndllIlA lir Sil 
1',1'11 t\10d ,)('118 1', ('11\\1~I'n il/1 1,I;lkoll 
Il 1'~I':I1I1I'lI, Som Vldll(' hkv n fI HI 1'1 
'1ngvlIl'd CII 1'1 ~ 1.('l\~I'n, Sluvkl'og' v, 
B.I('I',' llIl\bl'(I, (\('1' p , (;1', III' ,,\'lldOI \! 

lkkl' 1<ll11l1,' glvI' Modi' I 1l('lll'lI 1\\'1', 
1"oI'1\(\ldl'l. dn'jl'I' ~I~ 01\1 LJdl'l\'l'dlj{('I-

; ~l' Ilt' I':tl~kl' I\l'llri1l1g~b ll\lIl\l'lll' I', ChilI 
SI'Il III1Vtll' kohl <iI'nl'nil"I'II'II' n[ (.'1Ir1. 
Sh'l\~('11 Il/'. vickl'l'solg1 d('1 III 0'1' I '1'111 
sl('d 1'01' 'I 1(1', pi'. hl I 1"l1lg1' Hl'gnlllgs ' 
blnlll«'lll'l'Il1'. ('11I\1f;('1I og Ih'1'8g1HIl'd 
hllr IIII'v(kl, III, do lillI' glve'l. [,'/01:1" 
pI', hl 'It' ('hl'l;;II'I'SI' I1, dl'I' Inddkl'lHl 
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under Vidneansvar i Gaar fasth'oldt, at • 
han kun h<lvde faa(·t 4 Kr. pr. hl, sum 
Mak: lmaJpliscn lød fJa<l. Han havde 
ikke yjdl;t, at Træet var gaaet videre 
tU Uf. Tiltalen lyder paa, at Claus(~n 
(Jg Refsgaard skal have udfærdiget. fal
,A{(~ I'ei~njngei·. 
Sag(~n afsluttes ved Retk'l1 i Thisted 

j M{)rgen. 
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Vester Landsret mildnede Dommen 
for Værnemager i, 
Konditor Bagge Jensen, Slagelse, 

havde fra April til Juli 1944 i Bonnet 
med en Styrke af indtil 300 Arbejdere 
ledet Arbejdet med Gravning af Løbe
grave og Opsætning af Pigtraads
hegn fra Bonnet iil Thyborøn, hvorved 
han havde haft en samlet Omsætning 
paa ca. 1 Million. . 

Ved Kapitulationen blev han arre
steret. og der blev ved Retten i Lem
vig rejst Tiltale mod ham for paa util
børlig Maade 'at have samarbejdet med 
Besættelsesmagten. Han blev dømt 14 
Mdr.s Fængsel. Et Beløb paa 4800 Kr., 
han var i Besiddelse af ved Anholdel
sen, blev konfiskeret. Derimod kon
fiskeredes der ikke nogen Nettofortje
neste. idet det ikke havde været mu
ligt gennem Bøgerne at konstatere 
dennes Størrelse. 

Bagge Jensen appellerede til Vestre 
Landsret, hvor Straffen nu er nedsat 
til 9 Maaneder. 



·il Atter Minestrygning ved 

• 

n 
, 
• 

Thykysten 
Minestrygningen langs med Thy:; 

Vestkyst el" nu ~noptaget, idet 
det Hold, der i Fjor Eiterllar flyt
tede til Hals, er vendt tilbage. 
Samtidig hermed el' Kvartermester 
Oddershede blevet afløst af Kvar
termester Busch, under hvem Di
striktet fra Thyborøn og nOl'dpaa 
herefter sortere. 
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Dommen i Særretssagen 
mod J. P. Clausen, Bovrup, og 

Hakon R e f s g a a r d, Vildsund, blev 
afsagt i Middags ved Retten i Thi
sted. Clausen fik 30 Dages Fængsel, 
der anses for udstaaet med Vare
tægtsarresten han har sidrlet i J 07 
Dage ,og Refsgaard fik 20 Dages 
Fængsel. 



i Thisted 
Maj. 
har været et almi ndeligt Øn

at der om Aftenen 4. ~Iaj gen
Festligheder under passen

t!l Minrlc om Bcrr ielses
hvorimod 5. Maj skal være 
Dag. der fra næste Aar an-

vil blive Helligdag. 
vil der 4. Maj blive en 

hvor Provst 
p. Skien, som bekendt skal tale. 
er Planer om. at der efter HØj

i Kirken bl iver et Fak
'1 et vcle~nct St0d. hvor der 

Baaltale. Dc nærmere Enkelt
vil blive tilrettelagt i nær 



I 
Iljcmmcværnc~ pau Nat· 

a larmcl'ingHøvelHC. 
Som cl Lcd i Trwningcn uf Thi· 

:-; tcd IIJcm mcvf('rn vur del' LSlrclH,t: 
Nut n.t: Ss'ndng MOI',t:cn UI'J'angcl'('t cn 
NataJHl'mcl'in~slivclsc. Ved 4-Tidcn 
SØndu~ Morgen blev Mecl lemmerne 
vækk('l a f OrdonnansC'r og kommun
den'l til Hl møde pan cl nmrm(>l"(> an· 
givet Sted, DeLLc vnr for nogle uf 
Gruppernes Vedkommende Østcl'bak
kens Stadion og for ancl!'cs Vedkom
mende Vandværket. EflC'l' al Grup
perne var samlet sammen, blev de 
l(ommandcrct ud til forskellip,C' V~j
klyds og vigtige Forbmdclscshnicl' 
saasom Centralen, P osthuset ·og Jcrn
bane-s lationcn. Her gik de forskellige 
Grupper i Stilling og afvC'ntedc Be
$livenhedernes Gan~. idet Grundlaget 
fOl ' Øvelsen VDr, al fjendtlige Trop
per vor soL ned pr, Faldskærm ude i 
Landdistrikterne og derfra rykkede 
JOd mod Thisted, 

Alt klupped(' 110m dpt &ku ldt" O$r df' 
for~k('lligf' Medll'mmer vor nH'g<,l hur· 
tigf' Ul ul lYI0dl', Erlrr at GruPllI'rnc 
VOl' IUlmll'l vrd Stndlon, ~ik TUI'cn pr. 
Hil til G.]pJ'sbC)! Plnntuf(f' , hvor ('n 'I'pr· 
l'ænuv('h,,:> VlI l' 1II1'C'lll>lugl. Ogsun dC'l1 ' 
IH' k In r()"l rs li I 1.,(>(1('1'11('" Til frf'dHIH'd, 
11\'II(f't Lojtnnnl Kjær Il'UV Udtryk for 
v"d dt'n uffllullNlf!t' Purndl' liltl'som 
hun tukkc-dl' Snr-dstf'd il i,'mnw,,"wrn, 
(Iel' I1gf>rpdC' 1,'jf'ndl'I', \'('d g·'i'idt'1l var 
Jnn/l Ig('1l l Thi slt'rI og lillI' vo r, ~d«ml 
IInuvsN!I' og ll'oot!(' ('ft,'l' dl' fil'!' Ti 
nwr!l Ci) v I,hH', \'NI Itodl lIu llllsr, Ilpr 
komnlP\ fll'l''' 0vf>I!lI'\' ,If I'I\1lmw 
Ring!'! i d/-Il IHPI'llwsl" 1·'rf'll1tid, Oll ,h-t 
hil f' i'S Illf'd C;hl'c!f> af Mi'rllf'Tll1l11'l'Ilf>, 
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Fjendtlige Faldskærms
tl'opper i Thy 

S tor T il gnn g til This ted Hjcmm~. 
værn. 

Som et Led t Træningen af Thi
sLed Hjemmeværn var der Søndag 
:Mol'gen alTangCJ-et en Nllla lnrme
ringsoveise. 

Ved 4·Tiden om Morgenen blev 
Medlemmerne vækket af Ordonnan
ser og kommanderet til at mode 
pall. et nærmere angivet Sted Det
fe var for nogle af Gruppernes 
Vedkommende Østerbakkens Sta
dion og for andres Vandværket. Ei
tel' al Grupperne var samlet blev 
de kommanderet ud til forskellige 
Vejhyds og Vigtige Forbindelses
liniel' S~Ulsom Cent.ralen, Jernbane
stationen og: Posthuset. Her gik 
Grupperne i Stilling og afventede 
Begivenhedernes Gang, Jdet Grund
laget for Øvelsen var, at fjelldtli~e 
Tropper vnl" sal ned pr, Faldskærm 
i Landdistrikterne og derfra ryk· 
kede ind mod Thisted, Alt klappede 
som deL 'Skulde og de forskellige 
l\Iedlemmer var meget hUl'tige til 
at møde, Efter at Grupperne var 
samlet ved Stadion gik 'furen pr, 
Bil til Gjet'sbol Plantage, hvor der 
var Tel'l'ænovelae, Ogslln denne 
kl!u'edes til Ledcl'nes Tilfredshed, 
hvilkel L"jtnant Kjær gav Udtryk 
fol' ved den nf:sluLtende Parnde, 
Lojlnllnlen lakkede Snested Hjem
meværn, del' havde agereL Fjender 
PIUI Øvelsen, Ved S-Tiden vnl' man 
igen i Thisted Ocr kommer flerc 
Øveisel' uf sanune Slags l den nær
mesLc Fremtid og deL ht1,~ei:l med 
Glæde II[ 1IIedlemmenHl, Tovrigj. 
hllr 'J'hisLed Hjemmevæl'n ligesom 
HjcmmevIC1'net. lilie l\1H!t-O Sleder l 
l .. ulHleL hnft lita r Tilgang lIf nye 
I\Ied\emmt'I', 
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. Royøl-. ft\uilker Poul JeD~ Tf1y.t~lc --. ,.. 

~om Pormønd, OJl. einaT Peter·en ad- krlslell 
,ru dle af Bestyrf'l.en. I hen. Sted Ind· ca. 50 
'n ødle B.r~e Chmteo"en. 

4. Maj i Thisted. 
Pakkeltof elter Guds
tleoesleo. 

P, ihedslonden i Thisled lasl· 
lagde paa et M0de i A l les • . Maj 
Arrangementet. Pro\'St Seip fu 
SFien tal r om Aftenen i Kirken 
i Porbi ndelse med en Kirkemusik· 
andsgt 'ted Orga nist Munk Elttr 
denne Højtidelighed samles De!· 
lagerne til et Pakkeltor. der skal 
Raa til S ta dion, hvor et Bul an
tæn les, og hvor de r holdIS 8811-
lal e. 

Der sælges Landet over Mærka
ler, og Indtægten eur til Men;le
skerl som undu OanmarkJ fri · 
hedskamp har mi, let Por •• reere 
og derved tOlllmet i Nød, lamt til 
andre, som i Be.ætlelltltiden 
ol rede lig far frihedskampen og 
led Skade d erved. ~ . M,j btiver i 
Air en slllle Dli og t.r Eltertiden 
Heltigdsg. 
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Olleotllil Brosebad i Tbisted bar 
aaboes. 

Den ot1entlige Sadnin. under 
S ruler P18 Thilted Elektricitet.
værk beeynder pli Torad_1l oa 
linder hemtidia Sled hYer Tin· 
dag Oll Tond'lI "I. 18-20. V.r
ket Ikal underrellet pr. TeleIon 
fr. KJ. 10-f2 eller f5-f7, "" 
man pli forhllnd luD vere 
orienter&! om Tilltr.mninaen . Der 
er en Bruler lin Kvinder og .e 

s 
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,kl 
tor 
ko 

b.r 
for 
rio 
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,ke særlige 
Ir k,m 0Rlaø 
snulalioner , 

Etabliue · 
I eller Kom-

har liere 
{er her 'ra 
r Badehotel 
tvilling ned .. 
~.I.tem nioR, 
'!lnæVllet 10 
,o Sommer. 

.Ied Kro i 
IlIing, lige
.alstemnlng, 
~a:vnet gen
Bevilling -

ikke i den 
Bvde Karak
rup Mølle 

evillina lor
Evnet, økønt 
imod. Mo .. 
ker t været, 
landskendt 
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eatemmelser 
~et og dets 

slolkene er 
De hævder, 

Ilyre herved 
)g at det er 
ur en Spiri-

mod den 
lker. Det el 

Inner Grund
_loreningens 
læk· Hotellet. 
lides, .t det 

tril 
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Rivet, vil delle ogna ake j Henhold 
iii loven, 

Haaning Christensen 
for Landsretten, 

Hao fik baade Sl,al o~ 

Død. oedsat. 

Vestre Landsret bebandlede i 
Oaar under Medvirken al Ooms
mænd SaRen rnod Tømrermester 
Haaning Christensen, forhen Vild
Bund. Den bar tidligere været til 
Dom.lorhandling, men blev den
gane udut, lord i Forsvareren, 
Lrs, Brøcker, .oskede Iremskatlet 
nogle nærmere OplYlninger. 

Hsaf,ina ChrilItensen var 
lor Værncma,eri, Overtr. at for
skellige Beiendtgørelaer m, m" og 
ved Retten i Thisted idømt 
tel i S Mdr, cn Tillæesbede. paa 
40,000 Kr., Irakendt vine borger
lil/e Rettigheder i 5 Air 0ll 60,000 
Kr , V'sr inddraget. 

Han udlørte under Beeættelien 
Arbejde lor 460,000 Kr., hvo,al 
han lit 431/000 Kr, u 'betal t, 
b ',o havde 30,000 Kr. tilgode, da 
han i 1943 Irak sill ud al dOllyske 
Arbejde, Han havde ikko halt 
Materialebevilling, men havde op
givet, at alle de Penge, han tik 
udbetalt, var Arbejd8løn, 

Efter at Statsadvokaten hBVde 
paI.taset Haaning Christensen 
dømt spm vad Underrettenl ned
lagde Brøcller PlIstaod om fri
IIndel.e for Værnemageri. Hu
nina Chriitensen burde selvfølge
lig ikke have 8kjult, at han ikke 
havde Materialebevilling, men han 
var ikke Værnemaier, oa han 
~pr8ng Ira allerede i 1943 paa et 
Tidspunkt, da han havde 30,000 
Kr. Iii 00 ~e. 

Landsrelttn nedsatte Sira Iler.. til 
3 Mdr.' trængsel, der betragtes 
som afsonet ved ud ,tuet Vare
tægturrelt, en Tillæ~t,bødc pll& 
10,000 Kr, eller 30 Dag •• fænll" 
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lel. 5 Aar. Tab .1 vi.se borgerlige 
j RelliRheder, 0R 60,000 Kr. blev 
inddraget. 

A,beldøm ... de.e i Koldby
Hørdam. 

Oan.k Arbejd.mand. 'orbund i 
__ ~KoJdb ·Hørdum ha, hDldl Oene-

Kul. , 
til Ul 
med 
200 I 
60(J} 
Kw!. 
ikke 
til 
vil 
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Underretten paalagdes han Sagens 
Omkostninger for denne, medens 
disse for Landsretten paalagdes det 
Offentlige. 

4 Maj Arrangementerne i Thisted. 

F I'ihcdsfo nclen s Lokalkomile for 
Thi s lecl holdt Mode i ArIes for at 
tii reltelægge . \,.,-angemonleme fOL' 4. 
Maj . Der bHvol' som medclelt Kirke
musikandagt og dordte,. Fakkeltog 
genilem Byen lil S tadion, hvor der 
skal bolues on kOI'[ Baallale. Alle 
Ungdomsorganisalionel'l1o vil blive 
opfordret Lil at clel~age i lPakkeltoget. 
I Forbindelse med AI'I'angomonterne 
sælgc's 01'01' hole Th y ol Mærke lil 
FOl'dcl fo r' Fr·ihoc1sIonc1on . 
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Sia)) billigere, ed Landsretten. fi 
Fik BØde.n nedsat med 30,000 Kr. 
og Fængselsstraffen med 5 Mdr. 
Tømrerm Chr. Haanmg K r i s i c n· 

s e n, Vest Vildsund, havde under Be
sættelsen og indtu 1943. da han fra
sagde sig Arbejdet. udfØrt Arbejder 
for OT for 461.000 Kr. Han blev ved 
Retten I Thisted l Septbr. 1946 idoml 
8 Mdr.s Fængsel. mistede de bor~er· 
lige Retugheder l 5 Aar, fIk en Tll· 
lægsbOde paa 40,000 Kr. og fIk 60,000 
Kr_ inddraget tIl Fordel for statskas-I 
sen. 

Haanmg Kristensen var Tdmrer-
mester i Flade_ Da hans Folk smskede • 

a! arbejde Ior Tyskerne, og han gerne 
vilde beholde dem, henvendte han sig 
til OT for at faa noget mdendØrs AI
beJde. Da OT ikke havde noget saa- I 
drmt. blev- Haanmg Kristensen tilbudt 
Arbejde ved Sletlestrnnd, senere 1 
Thtsted og ved Thisted Havn, hvlike I 
Arbejder skarrede ham en Omsæt
mng paa de 461,000 Kr. Heraf hæv- I 
dede Haaning KriStensen kun at have I 

faaet de 431,000 Kr., saaledes at han 
skulde have haft 30,000 Kr. higode, 
da han frasattdc sig Arbejdet for Ty
skerne l 1943 Ved UnderSØgelsen vi
ste det sig, al hans Regnskabsb.d~er 
"al' brændt, saalcdes at NettofortJe
nesten Ikke kunde konstateres. hvor
for dem blev fastsat skpnsmæSSlg I 
efter en 15 neLs FOI-lJcnestc 

Haaning Kri$tensen appellerede til ' 
Vestre Landsret. hvo!' Sagen var for 
i September j Fjor, Den blev da ud
sat for Indhentning af yderllltere Op
lysninger. Landsretten behandlede 
Sagen lor lUlden Gang l Gnal', og 
Haaning Kristensen, der nu bor paa 
:.CivagaardC" I Rørholt ved Dron
ninglund, mØdte med yderligere 2 
Vidner men der fremkom Ikke yder- ! 
tigere Nyt. 

Landsretten ændrede Strafren til 
Fængsel 13 Mdr .. der anses for ud
staaet med de' 7 Mdr, Haanin~ Kri
stensen var interneret, en Tillægs
bOdt> paa 10,000 Kr, Konfl"lkation ar 
60,000 Kl'. og Fri1ke'ndt>l~e Ilf de bOl
S~l"hge Rettigheder l ti Aar. Som ,'ed 
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Underretten paalagdes han Sagens 
Omkostninger for denne, medens 
disse for Landsretten paalagdes det 
Offentlige. 

4 Maj Arrangementerne i Thisted. 

F I'ihcdsfo nclen s Lokalkomile for 
Thi s lecl holdt Mode i ArIes for at 
tii reltelægge . \,.,-angemonleme fOL' 4. 
Maj . Der bHvol' som medclelt Kirke
musikandagt og dordte,. Fakkeltog 
genilem Byen lil S tadion, hvor der 
skal bolues on kOI'[ Baallale. Alle 
Ungdomsorganisalionel'l1o vil blive 
opfordret Lil at clel~age i lPakkeltoget. 
I Forbindelse med AI'I'angomonterne 
sælgc's 01'01' hole Th y ol Mærke lil 
FOl'dcl fo r' Fr·ihoc1sIonc1on . 
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Adskillelse mellem Skytterne og 

Hjemmeværn i Hurup. 

J 
1 
l 

Hurup og Omegns Riffelskyttefor _ 
ening holdt i Aftes en velbesøgt Gene
ralforsamling paa Missionshotellet i l ' 
Hurup. hvor det vedtoges at foretage 
~n Adskillelse melie mSkytterne og 
Hjemmevæmet. Der bliver dog ogsaa 

, , 

• 

1 

i Fremtiden et vist Samarbejde I Be-
• 

retningen oplyste Form .. Købmand Th. 
M a d s e n. at Foreningen har 115 ak
tjve Medlrmmer, og at der sidste Aar 
er afgivet 9428 Skud. Regnskabet, der 
bal. med 5894 Kr med en Kassebeh. 
paa ca. 750 Kr., oplæstes af Bankkass. 
Blichfeldt Pedersen Som Form genv. 
Købmd Th. Madsen. Til Bestyrelsen 
genv. Tømrer P. Enevoldsen og Jacob 
Mikkelsen. og nyvalgtes Henry Chri
stensen. V.Ulsted. Som Revisorer valg-
tes Købmændene Alf,-. Poulsen og 
Poul Højsholm. 

Skovrider ,;. F. J e n Sf: n gav Beret
ning om Hiemmeværnsarbeidet, der 
var gaact godt i det for"bnf' Aar med 
god Tilslutning baade i Medlemstal ug 
til Øvelserne. Derefter blev det ved
taget, at Hjemeværnsforeningen ud
skilles fra Skytteforeningen som en 
selvstændig Forpning. men dog saale
des, at H.1emmevælnsfolkene bliver 
staa~nde i Skytteforeningen som Med
lemmer for at kunne benytte Skyde
banerne ved Ashøic. 

, 
1 

• 



HjemmeVæl'llSmøde 
afholdes pau Huru» Nrissionshotel 

t Torsdag del1 22. ds. KJ. ~O pr. Fore
l drag af L,djtnant C e d c l' h c l' g om 
I HjCll1mcværncnc i. andre Lande. Alle 

Cl' velkomne. 
Genel'alfol's~unl. i Hurup Hjemme

værl1sfol'cning Kl. 19, 
Hjcnl1uevt:ernsforcnins:cll 

for HIIl'1I1' og Omegu. 
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SØVÆRNET 
UNGllI MÆND 1t1 tU CtL. 19 Aar, aDta .... medio Juli UI~ .om 

MATH-ELEVER 
tI1 frivillig, mldl~rtldlg T~t'nellte 1 mindat 3 Aar og 3 M .... nede.r 
neder BOm Math·Elov og ~ Aar 110m Malh. • hl!l'&f 11 1( ... 

Vlerm~IJlig'en øflj(,lJe~ øamtidi". 
ECter- Gennemgang at CD EIUlcrccrakole at: ca.. 2 Mnanederlll Va.rI.ChM 

nea Eleverne t torøltelllgo Tjene.øt.egrene. nemUS': ArUlIl!t'I-, Ka.iro.. lo bdO,. 
dJo- Intendantur. og Sn.nJlelllljeneøte. ' a., Jti.. 

• 
Math-Elever hILr fri K08lCorplejn1ng, Ophold, fuld Bekllftdnlnk By.....a .... _ 

Uddannelae samt a,1SO [{r, pr. Dag og Tlllwg under Udkommando Dl. ii-" te 
Mather har fri Sygepleje og Jl,{undl'rlng. ca. Kr. ?SO to36 om Va ... o1. " 

l{osl og TUlæg under Udl(ommllndo ru. m. ., 
LegeØl."IunderaogeJRo, Prøver m. v. tindet' Sted 1 JUDI ,Muned lIS. A.. 

Anøognlngatriaten udløber den 8. .Maj lUS. 

-



-;7"j'j;::~:;:I-u:n1lg n ~ """,'-c'·...... :- 14, HjardemaaI hos 
f!:fter Fru Andersen, Korso, Tirsdag den 27. 
en. KJ. 14. Emne: Hvad kan vi erstatte 

J Kødretten med? Bestyrelsen. 
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afboldes paa Hurup Missionshotel 
Torsdag den 22. KJ. 20 Pl'C. Foredrag 
af Løjtnant Cedel'bel'g om Hjemme
værn i andl'e Lande. Alle er velkomne. 

Generalforsamling i Hurup KI. 19. 
Hjemmevæmsfol'ellingen for Hurup 

___ =:-:-og Omegn_, ____ _ 

Thisted Amts 
Kanillavlerforellil1O' ___ 

En 

Ke 



I Overordentlige Foranstaltninger. , 
Efter AI·modnln~ fra Iydsk Mrnlnekr)rnmando furbydeR hprved .f Hensyn 

) til Minefaren i Medfør af § 7 i Lov Nr. 21 af 4, Pebruar Isn al Badning pIIa 
Vesterhavet· !(Y!:Iløtrækning fra Høfde fl6 ved Arger ,II et f»unkt c. 1000 ro 
Syd fra LVrghy Landingsplads. 

Der u vptJst Advanels.kllte nas dell Strælmfnl!. f'ørbudet ,.,mfatter. Over· 
trædelse af Forbudet medfører Strafansvar. 

Polltimeeteren i H8~8ing-Ref'l Herre(!er. Hurup, den 20 April 19-18. 
(1508) I Sk_.lumr kat. 

BAZARI BAZARI 
Snedated H •• ndvlBrker .. og Borgerforening afhOlder stor Btlzar 

Lørdag den 1. Maj og Søndag den 2. Mej. 
S,uBren 8abnes beg~e DAge KI. 16. Mangt' eo,le Gevinster og: stor Tombola. 

Begge Doge forsltelJig Underholdning. Stot Bazaren I 
Det evenl. Overskud 8gte~ anvendt til Byen!' PI.1f8I;0'1flel~e. - GAVER tll 

I RJ:l7.Arpn modtag.eR med Tak. (1513) Bestyre.aen. 



Høje-Kristensens Gavedispositioner 
kræves omstødt. 
Særretten sættes paa Mandag i Ve

stervig' idet Anklagemyndigheden 
har fremsat Krav om, at de Gave- , 
dispositioner, som Entreprenør HØje- I 
Kristensen, Hurup, traf under Besæt
telsen til Fordel for Familie og en
kelte andre, skalomstØdes til Fordel 
for Statskassen. 



r 
Stadig B.adeforbud mellem Lyngby 

og Agger. 
Eftei' AlJ,modning fra Marinekom-

l man doet har Politiet aHor i Aar p. 
, Gr. af Minefaren uds'teclt Badeforbud 
l for Strækningen fra Høfde 96 ved l 
l Aggel' til et Punkt ca. 1 km Syd for i 

Lyngby Lanclingsplads. Der er opsat I 

Advarselsskilte, og OvertrædeLse af 
Forbudet medfører Strafansvar. 



, 
; I 

-
, , 

, 

l 

, , 

'. 
OVERORDENTLIGE FORANSTAL lNINGER \ 

Efter Anmodning fra jydsk Marine kommando forbydes herved af H<:>n4 
<:yn til Mincfarpn i MedfØr af § 7 j Lov Nr. 21 af 4 Februar 1871 al 
Endning paa Vesterhavets Kyststrækning fra HØfde 96 ved Agger til et 
Punkt ca. 1000 m sydfra Lyngby L<1 ndingsp!ar!s. 

Der Ol' opsat. Advorselsskilte paa den Strækning, Forbudet omfatter. 
Overtrædelse af Forbudet medfØrer Strafansvar. 

POLITIMESTEREN I HASSING·REFS HERREDER, 
Hurup, den 20. April 1948. Skaalum, "sL 

• 

Bok{~lid' gamlso f m nrændsel. 
§ L Fn\. 'l'lr~dJt~ dCI' I. ,Ju ,i l!H~ V"J[ 11,..!; I!'I~ B"\!rl\rI"l~l' "jl H!"ll' ,,1~t'1 ikk,· 

kunn/? Ildl"v,'r ... " 111 ,,] :\tI"'·l·ri,,~ .~r ,l. 1:1".,' .,\ ,'1"11 ;,,'1,; •• (", ·,!.,r i 11';II1"llI til 1~'~lf'm
lHell<l·nH.' j I:,·k '1101 ~'!r'.I,,(. :"\r. :!:j!i l~r j 7. \L~l j III l I l?rdJl,!..."'pl·!ind"11 I!l liiS h,~: 
kunnpt f~'\V"Il'I."' \"( .. ' KO:I ,~f K"k. lil"u k"k- Il:.! ('i,,',I,'r" ;;1~!1\l 1JI!"~"1~1I14';t' Brj· 
k"lh·r. 'l'il'VILrPlId,· H o,tI", ,~,,'lrI"r d, i lf 'nh"l<1 til lit; /Ul'ft.1\ IIl1ful'h' Jk~tt'mlH~·I;;('Or 
fl)!' 11!,('VJlI,' Fyrill~!IWrinrl.· 1I.!1!'vl'l'cd" Ilv~l,onH·rJl!'r. 

Fr,~ ~'IfJl'n" Ti l'p'lIlk~ dl B'i""] ;('1 d{kJ.' klUlIW IIfll p \,rH'eS mod .\II.'\·cring- nr d,. 
fl)r Fv,in;';'IJ"I"I<Jd,'n 10·17 ·tK ~,,'I,lt\,.d,· Illdk[JIIIt.,l)llrlel~l'!' fOl' IH!<lnll,tl,lsk Hnl'nrl·(\l, 

Vrllcv"rill:'; t~r Br;('l1f!-<e1 t,ll F{Jr!Jn,u"Il: plkr F()rh'~'ldll"o{' i H"llhltl!1 til tidlig,·re 
inrll"v('r("!" BI"R'lId~l.1-lnl('rk,~r O'~ IlIdkohltilhrl!~I~!'r. dl,r i H"llhnld lil H('~h'l1lll1('l
~crlH' j Hik. 1 og ~ !;mt,lr>S Ild "f ,KrøJt, !!ln.a fm rld i ~Ik. 1 omho.n<I1,'dl' TidHpunkt 
ikko ruull! SI(·II.' 

~ 2. J)I' af Forh;~1I11l<'n', JIIlj1urlnrur OJ.: PrOfluet·nl{·r ((:!l ... ~Y;l'Jkl'l') JIlndtl\j.:"lle 
HJ'a, Id •• .. 
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orsvars emer. 
Folkethingsmand, Oberstløjtnant B a r t h o l d y taler Tirsdag 

den 27. ds, Kl. 20 paa Hotel "Royal" om 

Forsvaret. 
Specielt indbydes: 

Entre: 50 øre. 

Forsvarsbrool:ene, 
Terrænsportsforeningen, 
Hjemmeværnet samt 
Den konservative Vælgerforening 

Thisted KV. 
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Støn .... TiI'ilulning til Hjemmeværnet 
i HurUI}. 

Hurup og Ompgmi Hjemmeværns
{ol'f'ning holdt GC!1pralforsaml ng- paa 
"Missionc;hotf'Jlet" Torsdag Aften. I 
ni rctnin9't n oplyste Form, SkO'\TidN 

I C P. J"IUI'"n, al II iem~l1f~værnSrol'
(ningen ryar haft god Fremgang i dcn 
"I(!lv't(> TId, takket værp. den :.endrerlf' 
Indstilling overfor Hjemmeværnets 

• Opgaver o~ Betydning, der Cl' kommrt I 
h'cm. HurupaCdel ng(1l har i dt>t for
løbne deltaget i Regionsoveiser i Od
dl'sund or- Vihor~ og desuden Cl' dpI' 
arhejdet flittigt med 0veIsPl' indenfor 
!'orcnmgr-Il Skovridf'r J ellS('1l pegedp 
paa, at Iljr.mm~væl·nsforcn:ngcl1 ikke 

I nlrnf' ('l' for helt unge Mennpsker, .som I 

adskdlige synes al mene. Der ('r 
'længder af Opgaver, som udmærht ! 

kan varetages af Mænd I den m(>t'(' 
modne Alder 

'I'iI Restyrel!'rn gE'nval.'!1es Skov
rider J cn~l'n, Kon!'.ulent JI'ns Fold
ager osr Geir. Jf'n::; Chr, Sprells<.>ll, Ve
slerlulld, og som n pvi"orf'r grm'. Læ
rer Ni"'jrup og Vilh Mikkels(,ll. 

Efter Grncralforsamhnfil:1'1l holrlt 
l,ojtnant Cn f"r/HTf1 fra R<>gions!("dC'l

I ben F'orC'drng om I-ljc-ml11 t> .... ærllcl i un
ure Lande, idet han udfprligt Trde-

i t!jordC' for Org"3nisntionen uf Hil'm- I 
I lllC'værnenr i Fmland og EnR'lnnd OJr 

cl! Mulig'hNIr'r. dpI' kan værf' fol' l n 
mf'l'f' fast Ordning fol' clr-t d:mskf' 
H je·mnlC'Væl'lI. 1)('1' hl!'\" si ilh,! no~ll' 
!41U1r~;;l1lllul, S'om Tnlt'TCn hl' \"nn'{ll'. 
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SØVÆRNET 

UNGE MÆND 16 til ca.. 19 Aar, a.ntages medio Ju11 1948 som 

MATH-ELEVER 
til Ctivll11g. midlertidig T),eneste 1 m1ndst 3' Aar og Z Maan'i:d!'r, hera.f lIS Maa.
neder som Mlllh·Elev og 2 Aar som Matb. 

VrornepHgten oftjenes samtidig . 
~ftCl' Gcnncmgl.l'lg ar en Eksercerskole al ca. 2 Maancderø Vll.rlghed uddan

nes Eleverne I fonJkelllge Tjenestegrene. nemlig: Artlllerl~. Matrolh MIne·, P.,a... 
dlo·, Intendantur. og 8anltetsljeneste. 

Math·Jillevcr hnr (1'1 Kostforplejning, Ophold, fuld BeklædnIng, Sygepleje Dg 
Uddannelse Bu.ml 3.50 Kr, pr. Dag Dg Tillæg under Udkommando m. m. 

Mather har fri s ygepleje og Mundering:, ca. Kr. 286-136 om Mø.aneden øa.mt 
Ko.M rJg '['llItug under Udlcommando m. ro. 

Le~{!mHllndf'r~",gelf!e. Prøver m. v. finder Sted l JUUj Ma.a,ned et. A. 

/'If-' rn I:» W r/ 
MI\NDOK~f' 

I\n~"g nln,l.:'stl'18ten u(lIøhf~1 den ts, Maj 1948, 

--



begyn- tøler Dit fortæller. 

et 
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~Iimt, 

Bekendtgørelse. 
Under H c nvlsnlng til den i den s\'nne 

Tid hyppigt ~tcdlindf'n le f I~rliten i 
Planl8~en .Ch;lltlensgave- skal man 
henlede Opmærk.omheden plll , ar det 
er forbudt - og forbundet med Straf
ansvar - 8 t fjerne Træer, Grene og 
Blomster fra Plantagen, a t cykle ~en
nem Plant_cen og 8 t lade lele Hunde 
ophol~ sig der. 

Eventuelle Overtrædel~er vil straks 
blive anmeldt tit Politiet. \ 

Inspektionen lor Plantllgan 
"Chrlatlansgave". (1528) 

. Nordthy 

Folketingsmand, Ober&lløjtnsnf B fl r · 
tholdy holder I K.U. Poredr" om 
"Danmarkl Porlvanproblemer- Ttr15da~ 

den ZT. dl. Kl. 20 PS8 Hotel .Royal'" 
hvorffl Hjemmeværnets Medlemmer h.r 
Adia.j(. Billetter il 50 Øre faa. .ed 
IndEan,e.. (1539) B ... tyrelaen. 

Telefonabonnenterne 
under THISTED Contral Indbydes til 
Møde Unsdag d 28. dl. Kl. 20 paa Hotel 
,Royal'. (15~1) J. J. Lu"trup. 

Hanstholm. 

I{un 

gade 

Til 
har 

I 
(lige iii 
hver Til 



Nordthy 
Hjemmeværnsforening. 

Folkotmgsm., Oberstløjtnant B o r-
t h o l d Y holde,' i KU Fnred,·o!! om 
Danmarks Forsvar".,roh10n'f'r T; .. "" 
,lag den 27, ds, KJ. 20 paa Hotel , 
Royal, hvortil HJemmcvæl't:"'b J' 

lemmer hal' Adg""g, Bill"t a 50 ø... I 
faas ved Indgangen. \ Bestyrt"lsell. 
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Slcn'e faaes 

Den Ilye Skole I 
"00 eller PuJdendelsen 

IO' Øre 
mandøl"n Oll 

Løn i Lighed 
og Kaalererenø, 

eller Medlem.,.I. 
overtllg!!1 ., Tyskerne, et nu ble
vel Islalldul og IndvIe. f Morlen. 

hDf lIosfet ClII. 14,000 Kr. Ilt Aare" .Iore Vildøundmøder 
Skaden. Herefter laaes nu lubat iii 7. oa 8, Juli. Som 

gamle Skole I STUI 'om I T.lue kommer Stilløpron' Kaj 
for Lærerinden. AarhuI, Pa.tor Poul Schou, 

h.r været Indremillionær Hanl 

.n , 
Den rummer 

I Baderum, 
Skolekøkken, Tolleller og 

andre Rum iii forskel-

Amtmloden, 
MelJg8llrd, 

samt He8ndværkerne. 

Oll endvider!! de ,r;"i, ,,, 

Statsadvokateø kræver 
Tilba,ebet.Uo,. 

Rellen i Vestervig bea:kæUillede 
lig i Osar pllny med Enlrepre
nør HøJe-Kristlnsen. Slig, 
Stlll,advokaten havd!! forlangt 

,I Høje·Ktilh~nlen. Oue-
,o,i om,l_dl, lor af a .. 

lom muligt al Konlllhlio-
n.n pli 6,1 MiIl. Kr. kunde dække •. 

Gaver lil f'ru Høje·Kriltenøen 
".,ve inddraget 1000 Kr., en 

Pel,e, Ouldrinre Ol Smykker, 
lor en S.n. 

inddraeel 
lor JO/OOO Kr. tamt en 

I 
tAlia Sum pli Cl . 4000 Kr. 

Sønnen lorklarl!.de, It Obliillio. 

lUI 
.en, 
læl' 
m." 
in 
Thi. 
1871 

Smuk M.lerlesl i 1 hillttld. nem. alleredl!. før Krilen var hen-
MIJernu I"sa:1orenioll i Thilied u, lil ham i Thylandl Bank. in'I.! 

I~jrede Lørdae Allen 40 Aau lu' AI tn MurcrfDclaler BIIrum 
bllllltl ved en lærdel", f'elt Lomborr krævedel inddraeel 1000 ~'n ! 
paa Hotel .Phønix· under K B 
.1 Aldelinll,formlndln J. P. r., ,om Ilrum i 1943 havde 

Der vir ca. 60 Oellaa:ert'. IlIel i Bryllup_anc. fndeUi 
I .1 Forbund.lul illddraa:el nORle Oaver, 'Olm 

. KøbenhavlI, der H_je· Kriølenaenø Diller hlvdl!. 
I l lau I, men da hun ikke var 

,'ærkt R 
Rækkerne. i ellen, udtalt .. Saa:lo. 

I i O.alk Kviodesamfuod. 
o, de lidli,ere AldelitlQlo Tbistedkredø 
IlIk"'"lor S. DOllerup, • 

og Malerm, Arlhur Lar,en, hVh,o'J"' dl aUd' ,""'" o or CII110 Ir J,U 

var incJl.btf millie Lyk. Over'YflepllJerlh frk. C, l" 
Oll flru Vlcclltolein.pektor 
A_. • 
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I Bredgade 0R Vesllfffff.ran-ll- lulter. 
i Orden. indeni 

es T" .. 5. Mal som HelUlda,. 
og er I Stalsmlnlilferen fremøalte I Pol. 

e k~:~:: ketJngel' Møde I Dag Forslag om 
~evl der rra næste Asr at gøre 5. Maj
d, Den Dagln til en nat10nal Mindedag 
fmetsbl Dg almindelig Prldag. Samlldlg 

Pund. skal Sf. Bededag ben lægge. til 
samme p 
Indeise EUernret. onlagef gaar ud pu, 
Veøler- at der 5. Mal ydes fuld Arbelds· 

phængt. løn III Funktionærer og Arbejdere, 
ilt er i der er fast knylfede til en Virk
trukket som hed. 

adtlent, 
e været 
jælp al 
Ine ned 
laa en 
Kugle· 

Illardema.1 Skole tales 
i Brug. 

Den nye Skole i Hfardemaal, 
som efter Fuldendelsen I 1943 blev 
overtaget af Tyskerne, er nu ble
vet Istandsat 0l Indvies I Morlen. 

(lokker Det het kostet ca. 14,000 Kr. al 
on8tru~ udbedre Skaden, Herefter tales 
Tid et den gamle Skole I Brug som 
____ _ o.l· 'ID . u ad 

Kai 
læ_te l 
med 
2068 

Til 
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Til ~ 
Hark) 
MarHI 
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for Særretten. I 

Statsadvokaten fOl' bæl'lige Anliggendel' knever Familiegaverne 
inddraget lil Statskassens Fordel. 

!\fed den Begrundelse. at Entrepre
nor Høje-Kristensens Bo ikke ('r I 

Stalld til at udrede de godt 6 1\1tll. 
Kr., som H-K. ved Dommen i Juli 
19-17 hle\' dom t til at betalt' tilhngt· til 
Statskassen, hal' Slatsad .... oknteu for 
særlige Anliggender nedlagt Paa
stand om, at Hoje-Kl'istenselJs Gave
dispositioner under- Besættelsen ODl
stØdes til Statskassens Fordel. 

I den Anledning afholdtC$ del' Sæ.r
ret i "estervig i Gaar Eftermiddag, 
hvor Politimester Gauticr oplæste 
Statsad\'okatens Krav, der stottpr si.!! 
til Yærnemagerlovens § 8. Kravene 
gik ud paa, at Høje-Kristensens Hu
stru, Fru Helga H-K dommes til a:
tilbagebetale 1000 Kr., som hendes 
Mand forærede hende i 1944 og end
videre til at aflevere en Persianerpels, 
2 StenmURl', 2 Guldrillge. 2 Guldkæ
der og 2 Sølvræve til en samlet Værdi 
af ca. :~aoo Kr. 

Hoje-KI'istensens SØn krævedes domt 
til at aflevere 14,311 Kr. i Kreditfor
eningsobligationel' og Bankbeholdning, 
o~ )furermester Aage Baarup, Lom
borg, ~jJ at- tilbagebetale 1000 Kr., som 
H-K forærede ham som Bryllupsgave 
i 1943. 

Sonnen, Jens Chl'. H-K forklarede 
at 97.1 Kr., der var ind'Sst paa er: 
Bankbog, var Vederlag for Arbejde 
han havde udført i sin Ferie j Som~ 
meren 1939. Ved samme Lejlighed 
havde han faaet at vide, at. Faderen 
ha.vde kØbt Obligationer for 10000 
Kr. og henlagt i hans Na"\'1l. Paa 
Dommerens Spøl'gsmaal oplyste Vid
net, at han i 1939 var 15 AnI' men 
han kunde tydeligt huske, at det 'netop 
VBr dette Anr. 

H.-K tilfØjede, at han havde kobt 
ObhgatlOnerne allerede i ]!):.17, 111aa
ske.1!)!<l.8 {li Fordel for SØnnen, men 
OblIgationerne blev liggende i Thy
lands Rank, sauledes at de af Ran
ken kundp benyttes som Haandpant 
overfor hans ~gne Forpligtelser, o~ 
der blev ikke I Kreditforelllngen no. 
teret ny Ejer, hvorimod afdØde Rank 
d~rf'kt"r Kjeldsen skreven Bemærk= 
mng paa Ohligationerne om al de 
tilhørte Sonnen. ' 
. MUl'erlll. Rnarup forklarede, at han 
Ikke havde opfattet de 101}() Kr. som 
Bl'udp~~:l.v.e, men som et VCdprlng fOl" 
OVf~l';lI'heJd"'. udført paa forskellil!" 
I,tlvatl· Bygnlllg'eT. Da nommeren 
~pUTgtc ham, hvodor hlln hll\"rip for. 
kla~(>t. ;!Ild('rl('de~ undl'r Sagf>n mod 
J~OJt-KTIMlp!lhPn, hvor hun l-dart ha\"
ne h.cydf>t, Hl d~r var Tulr om ('Il 
GaVl'. tkke om Tantit>mt', svart'dr han ' 
at hom clf>ngang havde' fJpfllUrt Pohti~ , 
ct.; S"ørg!l~a.ul saaledp.8, at d('r var 
Ta." om Jo .. fterhelaling for tysk Ar. 
Ilt'~df~ I Agger! og riet huvdl' hlln a.1~ 
drtg' haft med at gøre. Han plejede 

hvprt Aar at faa et Belob som Efter~ 
h,-,tulillg. o~ Størstedelen af de ]C}OO 
ICl". ha\"de han opfattet som værende 
lien iæd"anlig(' GodtgØrelse. 

H-K stotlerle denne Forklaring og 
Wfoj~·(!I,;. at han havde haft et Ord
·kifte JnPtI Baarup og opsagt denne, 

men ~'('nel'e havde han sendt ham de 
1.000 1\,,"., for.di han havde været. hOf-; 
hnm i 10 Aar og fordi han plejede at 
yde iUlll1 "t særligt Vederlag, svarende 
!il det OVI rarbejrle, Baarup havde som 
Formand, men !jorn han aldrig fik I, 
Tim~kll hr. 

Sagen hlev udsat til AfhØring af I 
H-K's Datter, der har modtaget til
s"':u'ende Gaver som Spnnen. 

En Misforstaaelse. , 

I 
Radioen bragte SØndag Aften en ' 

udmærket Udsendelse, h\'ori man hor-
t(· en Samtale mellem Forstander Pe
tersen-Dalum og fire kobenha .... nske 
Arbejdere, De sari 11yggeligt i Maskin
a rbejder Nielsens Stue og snakkede 
ud - saa vidt Tiden tillod det - om 
Forholdet mellem By og Land. Det 
var, som næsten aIbd j den Slags 
Diskussioner, ByfoLke.ne. der var de 
mest aggressive, og de gjorde sig, som 
ogsaa næsten altid, Skyld i en Del 
Misforslaal'lse, der navnlig ha\'d(' sin : 

, 
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Aarsag i manglende Viden om Livcl 
og Forholdene paa Landet. Det \ ltU' 

imidlertid glædeligt at 110re den for
dI'ageIige Tone, som Samtalen ble\' 
fØrt i, og navnlig fæstnede man sig 
vcd noglc Udtalelser af en Kohenhav
ner, der mente, i\lisforstaaelsernf': 
:nellem By og Land navnlig har sin 
Rod i den politiske AgitatJon og i den 
Maade, hvorpaa Pressen behandler 
Emnet By contra Land. 

, , p 
u 

neT er næppe Tvivl om, at Kohen
hav~eren har Ret j den Opfaftels('. I a 
BeVIdst eller ublWidst bidrager Hoved- l ~ 
stndspres&8D ofte til at uddybe Khtf- ; i 
t{'·n mellem de to Befolkningagotupper. m 
Het er Intllyaeruls, at det er til langt 
større Suda. .nur: en Di6kuuioQ der 
pr basoret paa utilab:ækkeJig V.i.de~ om . 

h 

de faktiake FOrhold, fo... fra en .. ' 
hcnhavnak Bladredaktion, 400lJi(ur I 
naar den finder Sted i en ~e. 
Som at _pel fra dø...8idaqo ~ 
kan ni' 

, 

1 
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t 

, 
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Foredrag om Hjemmeværnet 
j Frøstrup. 

Venstres Ungdom i T3mmcrby-Lild 
holdrr Gc·neralfor~amlir.g r;aa Frøstrup 
Afholdshotel l Morgen, og i ForblO
delse hermed bliver der Foredra~ Og 
Forevisning af Film om Hjemmevær
net, Dcl' Cl' gratis Adgang, 
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Hjardemaal Skole, der indvies i 
Morgen, har kostet 120.000 Kr. 

, 

Den hle,· bygget under Krigen, men omgaaende beslaglagt af 
Tyskerne. - Nu udbedret for 1-1,000 Kr. 

Det bliver e n Festdag I J-Ij a rdem aal 
i Morgen, naar den nye Skole om 
sider ka n indvies til sit egentlige F or
maaI. Amtmand, Provst og andre Au
tor iteter er indbudt, og saa deltager 
na turligvis Beboerne, der glæder s ig 
over nu a t fa a en god og f uldt m o
derne Skole. Det har ogsaa varet 
længe. Byggenet blev paabegyndt al 
lerede i Efteraaret 1942, og det lyk
kedes trods visse Besværli gheder at 
fa a det gen nemfØr t, saa Skolen s tod 
færdig i F oraaret 1944. Men saa kom 
de uindbud te Gæster - Tyskerne -
med en Beslaglæggelsesordre, og de 
var saa forhippede paa at faa Skolens 
udmærkede Bygnmger , at de end 
ikke kunde vente, til de var helt fær
dige. BØrnene m aaUe blIve l den 
gamle Skole, og de n har de maaUct 
nøjes med helt til nu. 

Tyskerne fl yttede ikke 5. Maj. 
Da K apitula t IO ne n kom, blev Sko- I 

len i Hjal'demaa l ikke straks rømmet, 
idet den var mdrettet t il Kontorer, 
Telefoncent ral m . m " og nogle Ty
skere blev fer at afv ik le Desværre 
efterlod de Ikke Skole n i samme 
Stand, som de havde faae t e Jler ret · 
tere taget den. De n va l' s tæ r kt ra m
poneret, der var bygget noget ti l. de l' 
var æ ndret ved Skiller umme ne. og I 

Gym nastIksa len var der opsti llet 
Sk illerum, nogle af Ribberne va r re
ve l ned og Skolens elek triske In~ta l· 
lation var de lvhi Ødelagt. 

V entet forgæves I1na J'i.: r ., tntning. 
Naar de t hal' vare t san læ nge, in· 

skyldes det bl a., a l ma n havde ven-

den Skolen el' blevet sat i Stan J, 
te t at faa en Erstatnmg fra Statl' !1 
for Tyskernes Ødelæggelser. men det 
trak ud, og endnu har man Ikke {aaet 
n oget. I Fj or besluttede man. at nu 
skulde S kolen gøres i Sta nd. Det V:lr 
Ta nken, at m an skulde ha ve begyndt 
• • 
I Eitel'aa ret, men de t k neb a t [na 
H aandværkere, og ma n f ik fØrst b! 
gynd t ] Ma r ts i Aar. Skolen kosteJ e 
J sin Tid 106,000 Kr. a t bygge, og Re
parationerne nu er lØbet op 1 14,000 
Kr ., saaledes at S kolen s taa r Kom 
munen l 120,000 Kr 

En fuldt moderne J .. andsbyskole. 
Resultatet er blevet, a t man har e n 

fuldt moderne Lundsbyskole. Den 
rummer lo Klasseværelser, Gymna· 
stiksal, SkolekØkken, SlØjd loka le, Ba
derum med to Bruser, Opholds- og 
Omklædningsrum, Toiletter og Cykel
skur 

Den gamle Skole 
vil ikke b lJ ve nedbrud t . Den rummer 
Le jlighed for Enclæl'cren. og det el' 
Ta nke n, at Klassevære lset skal ind
re ttes til Bolig for e n Læn-'r inde. dl>r 
skal underVise bn:lde i HJardemnal 
og I H jarde maa l Klit. Mnn har dog 
endnu ikke fnaet nogen Læ rl?'rindl' . 
Skolekdk l<enet ska l være fæ lles fol' 
de to Skoler , saa]cdcs at B~jrnene fr a 
Kl itten ska l have UnderVIsning i 
H Jm"de m aa ! De rimod har be~gc Sko" 
kJ' nll S JøJdlokn lC'l' Den nye SknlC' 
<.'1' bygg(' l d ter Tegning a{ Arkitekt 
J 1". I v C' l' S e n , 'fhist l:d . 

E. L . 



RUlrIc.,. nf Dnnnebroq. 
Kaptajn Th. P. Ejby N' i e I s e n, 

sem under Besættelsen var Chef for 
Modstandsbevægelsens Styrker i Thi- I 

sted Amt og senere blev Chef for 
Sektion Nordvest i Th:sted, er ud
nævnt ti l Hidder af Dannebrog. Kap
tajnen gpr for Tiden Tjeneste ved 10. 
Artilleri afdel ing. 



! 

I 
i TILSTED AFHOLDSHJEM Tirsdag den 4. Maj KJ. 19,30. , 

Tale af Pastor G r e g e r S e 11, Snedsted. OpfØrelse af Claus Clausens na- , 
tion ale Sk uespil »Jeg er Dansker«. Musik og Sang. Fælles Kaffebord til med- I 
bragt BrØd og SuJ{k er. Entre for Voksne 3 Kr., for BØrn 1,50. Overskudet I 
gaar til F r ihedsfonden. ' 

Den konservative Vælgerforening. Venstrevælgerforeningen. 
Afholdsfor eningen. GYIDnastik- og Ung'doIDsforeningen. • 

Dansk-nordisk Ungdomsforbund. 
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Iserne ren-
ses nu alle Ko sier 

J(OIllIlHlllistisl, 1111'1' Il"" (~)lK) vf'//)f'va·hoPfj/> 
I IIj;·mmf' \lt·rm.rol"t-ningf'rm· . 

m ... trilds.A fdj'lmgcr huldt·.; dl'r i 
dCflIH' Tid (;{·nl'I'ILlfnl'samlingl'l'. 
Og o\l'ntlt Cl' dl' l IIlIldninAl'll iii 
Komll1unistl'l'm', dCI" l'r dt-l ,lfAfI
rende Hpm'j.{811U1111. ()~ lI\enilt sy 
Ilel' 'J"'Jl(Jen!'#;'1I al vwn' clf'll, a t 
1I1:j1l følge, I'rofci'i.'jor Hu sfddl "i 

P ll l"Oli ' om. al l(ommunis t"I' iklH' 
Imn havt' ledende Stillingel' inden· 
fol' HJcmmev<C ITll' t . 

Dell Ilurdj~-d"k,- RCI-'ioll hllr \'\.<1. 

laJ11'1 lil "til]" I"or_~rlljl lil LilIHl 
kOllgrh,qt-1l j .Juni om. lIt Kommll
nislenw IJdcluklw~ af Bjl'mmcv I 

Ilet. Og pua RelllOll 2 .. \lidth-lIan,IM 
GCI\erlllfol',\;HmliuJf i SlIhbul"g to>( 
IIHU! l:ikal"pl Af laud fra Kommuni 
~tt!I'II(>. men tOI! ikke Rtillinjt HI 
Spor~"mRalet om Cd('lukkl'L~c, l" 
Slatt'lI i Løbet af lm MUUIIl't! OVI:1" 

tagu' hele HjemmevwrUl't, h\or 
cfll'r RljC!ldajCen >jkal af~ør,', om 
Kommunister kali \·;en' .\1~'dJf'm ej· 
ler f Eh, skal holdes borte fra h,· 
d,mde Po"ter l HJemnll.!\·,I.'rm't. 

Vi kan ikke uddanne Kom
munistel'ne i Gadekampe 
Cnder .\Jodet udtaltt< ~Iulikinm 

J;ler E. \'\'interbel'j.l", AU1"hu~· 

I PrO\-inf<en lipilll'r I"::ommuni,..· 
men ingen Rolle, men I Koben· 
h.n-n kan l\ommunislerne merl 
kort Vorsel stille 60UO velbc\"æb· 
nede Mænd, 
O\'erfor dem har vi ell Hær p •. 1 

10,000 !'.land, h\·oraf 50011 )I:md ~l· 

i Ty.;;klflnd og Resten spredt O\'cl· 

Landet.. Det el' den d)">.trc BIL,,· 
S!rund fOl' det Arbejde, "nm HJl'lll 
nle't"ærnet sk~tl !lore 

Det vil ikke \·ære ud"moIu-atisk 
at udelukke J\ommuni!<terue [l~l 

Hlernmev:ernsarhl!jdet. Kommunl· 
sterne l Dnnmurk er efler derl's 
Stillinp- til Udviklingen I Cz"kko
lilovakiet ble\·et, ·hvad \"i ni kalde 
.. nationalt uværrliJ:("e", OJ! d ~kal l 

Danm.irk ikke \".erc sila hla.wjedl·. 
ul \"l sij.!"er til Kommunistel'n\'
~Kom hlot til o;;. ~ma skal VI ud· 
danne jer i Gadekampc·' V\ \"1;-'.1. 
al de i srin:t Fald vil :I11\'cndl.' d,,· 
lef<, Uddannelsl' mod dPII dansk,' 
Befolkllinl1 

De to f;.idste Kommunister 
ud af Københavns-Ledelsen 

PalL Hjcmmev:l'rn!;fol"l'nill!:'l'1 n"~ 
Genemlforsamlinsr I Kohenlu1\"n 
blc\· Formandell. Oherst (' .-\ Frll~ 

~l'nval!n_ De to ~idste KommUIlI"tt'!" 
l Bl$t.\Tel!Ocn hk\- h:l·ldt ud, Dct 
\·ar d~1l tidligel·p komnlUnisli8kl' 
Folketin$l~maHd, ~l!kret:I'1" S\·\·IHI 

Niel!<fm, OJ! dl'n kQmmullls.tisk.' 
Di~POlll'lIl O Dirch. Den sidste vi
dt·" IUvri!ll al ha\'I' udnwldt si)." uf 
Partit-t. I 1!t>I·l·:; SIl'd \l\lgh'lI LalHl~· 

Il 
;,{ It, I 

l Jf f 
fil Id, Id 

/ljc",,,,' • 
Ilt; IhllV I il 

1<H ., dl Uh 

II f<li 

J J. I 

I', 11,11 Hf, 

t-, I II 

,d' 
1111lyt I 

IIi 'I d 
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IJI·r ,. flv/"IVI 
lil Uj,'nrn;\a>rll 
mUlllh'd,11 
heil {III; I 11 J Ifll 

,I , 

n 

- -
Lille Lettelse i 
Sv~rigesrejser 
l:øb"rth" " Tr 

hal' 'I,n·t filr' Yurh,:mdJ n r 
!<>m flulIIJlark nI' ~vcrip. um lull 
hed ror R"ensidlg TildeIII al lt 
~e\alub. ::'tlen det er ble'· t kOI 
leret, lil lJanmaJ·k"l Valul tU8.tl Il 
f 01- Tidl'll ikke tillade.· æs{' lllur.' 
LI!HdtH·'· for H. er l Eve J 

Fra K\"l'n"k ·1(1 VIJ m:au g4' e n!o
rI:! vi . e FOral!l1 lnJiop:er flJ' 
stimulen· R"lllcr til Danmark F 
dllm Side ]Jadl'g d I [r l 
lit RcJl'em e til SvenJ71 kau k 
Rcturbillt-tte< mellem visl!e' li 

oS! !wt'n~kl! GI a=nse!;1 ttiol!t-r· li. I 
lem Køhl'nhu\ ·!\taJmo He -icJrØ:r 
Helsingbt rr- Oll Fr.:.te II ha\"ll .e 
tCOOJ" 

Inge Tiltale mod 
Renthe Fint og 

Konsorter 
~ a' t ,- - d, T tlidaR SammeD 12If'. 

l~ Rndre tyd,l' Inler- f'-~l' 1 flute .. 
Arre~1 forladt'r On C;l'll.llndt ,ur 

Rl.'nlhr-Fink oe 'h I·""" ..... ua· 

ch(' 'I e j ..... 1l e r i (hermoreen Han· 

mark for ,·ja I'odborg al blhe ."crf.n 

lil dl'll brit i,,]...· Zune. SlabadH,!.;ah'n 

hllr frafaldH Tiltale ... ~ T~8kern .. kan 

dererll'r It" t' ","m f ne I.' Ni .. Ror::_", i 

de ullll'rl-de Zoner 

Slor dansk Sejr i Brydo
mod 

Il ,l ,l K. Tirlida.g (RR Del 
dansk-holJ:.nd"lkt'Rrydl:!!'ta\ne l Af· 
t":,, i Ha:l.R" endte med t-'n !;traalen
d,-' Scjl· for Danmark. der 
t>-·2. Rc~ultaterllc bit"·: oS,· 
Thom~t"n, Dallmark 'andt 
)Iullilrr, HClII:md. auAlam: 
u'bt'l"owit h, Danmark. Il\ er Nolh II. 
Holland }o'jt'1'\ ægt : Kabbt>dIJh_ 
U\,II:IIIII. on'r Mich.t>! KurllUld, 
Dllllmal"k. Lt't\·æp1.: oSlultt>rli- Hol· 
lnnd, O\'C1' ,\bn~hJl;m Kurland nan 
mnrk WC!tl'\"\"il·gt; Henrik Han 
D/m nI/uk. IW.,\" ~tl:"'l'n nia. HolI 

, , 
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Den nye S\l.ole i 
Hjardemaal 

\
Vw 
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Seh'c Byggeudgifterne \'lIr 106.UOU 
Kroner. 

\ 

N, 
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Som I G;,I;lf omtalt har det kostel 
Cll. U.OOO Kr. al gore den nye Skole 
j Hj,lrdemnal I Stand efter Tysker
nes Brug af den. sllaledc~ at Sko
len nu kan indvies. 

Det \'ar j Oktober 19,12, al Byg
ningen af Skolen ble\" bortliCiteret. 
og da den slod færdig i Foraaret 
1944 havde den kostel 106.000 Kr. 
i Anskaffelsessum. Inden den kun
de tages i Brug, log Tyskerne den. 
og den Skade de anrettede pau den 
indtil Sommeren 1945 var meget 
betydelig, ikke bio l ved den sæd
vanlige Behandling, som de ituv de 
Lokaler, de overtog, men ogsCI:I 
ved at del' blev foret.aget meget 
omfattellde InstalJationel' af Tele
fonkabler og at der blev indretlet 
nye Rum i Gymnastiksalen og an
det Steds. Derfor har det kos let 
saa mange Penge og har \'aret saa 
lang Tid, for Skolen kan anvendes 
efter sit Formaal. 

Det er Arkitekt Iversen, Thisted, 
der har været Arkitekt fol' Skolen, 
og den rummer to Klasseværelser, 
en Gymnastiksal med kombineret 
Opholds- og Omklædningsrum, Ba
derum med Bruse, Redskabsrum, 
Slojdlokale med Materinierum, Sko
lek0kken med Spisekammer, Gara
ge, Toiletter, Cykleskul'c os;! Læ
skur. 

Læskur, Cykleskul' og Garage er 
indrettet undel' Gymnastiksalen. 

Skolen bliver pna en Munde Cen
sknlskole, idet Skolekokkenundel'
visningen for Hjurdemual Klit Sko
le ogsas skal foregllfi i Hjllrdemaul 
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Skole. derimod er del' i den nye 
Skole i Hjardemaal Klit Slojdlokale 

n- og en Gymnastikstue. 
It- Foreløbig er der ingen Lærerin
('d dl' knyttet til Skolen. idet der, som 

f' nævnt. før~t Rknl indl'etteR Bolig til 

•• 
• 

Llerel'inden i den ~tlmle SkolebyX-
ning. 

Den nY<' Skolebygning liggeT 
umiddelburt Vest for den gumle og 
er opfOl't Hf rode i\lul'!.;ten o.'t' med 
rod t Tegltag. 
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En Sikkerheds(oranstaltnin,:::. 

~'::m.r Besl...-yttelse.."rummet "ed Gym
nasiet nu bliver nedlagt, ,;ker det først 
og fremmest af Hen~~'l\ til K'\"arteret!' 
Bøm. Mange leger pan det om Ef ter
middllgen, og du Brædderne er godt 
rundne, kan rn~n riSikere, at Jorden 
styrter summe.n en skanne Dag. Der
for fjernes det nu pau samme Mll3de 
som BeskytteJ~rummene "ed Planta
gen o~ paa K.irke~aarden, der for
læ.ngst er blevet jævnet med Jorden. 
Men p!ldsi.srt er det, ul det at fjerne et 
Be~k'yttel.<;el"rum kan ,':ere en Sikke!'· 
hed~ oran st!l.ltn'ing. 

Hys\'eJlden. 
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Bøde i SLollcL 
"ctfcn, 
Barb"I' og Tobult~hul.. ClJr, O, 

C h r i ~ L e 11 H 0 11, RIdi]" vm' v<'d 
Retten i 'J'histed idømt 40 D<igcti Urd 
te og fil, 3000 Kr, konriskC'\'ot, fOJ'dl 
hun huvtlc Holrit 'J'obultsvnl'cl' til 
OV"I'PJ'iSCI' og ti I 'l'yslwt'l1l', liun up- , 
Pt'lIl"'Crlt' til V<,sll'c LllllclsJ'd, dol' i 
(,Ilal' Ll!ndterlc l fnd"l'l't'tHrlOl11 111 l '11 HuU
'l",h'H, ut .llml'tl'sLrn 1'1'1' 11 borLfaldc'J' og 
c','s latl"H med l'n BØdc' pun 2000 Kr., 
og dur skal jklte k{)llJ'iHI<(JI'eH nogvt. 



edsfest. 
i TILSTED AFHOLDSHJEM Tirsdag den 4, Maj KI. 19,30, , 

Tale af Pastor G r e g e r s e n, Sneclsted. OpfØrelse af Claus Clausens na
tionale Skuespil )}Jeg er Danskel'«, Musik og Sang. Fælles Kaffebord til med
bragt BrØd og Sukker. Entre for Voksne 3 Kr., for Børn 1,50. Overskud et 
gaar til Frihedsfonden. 

Dell konservative Vælgel'fol·cnill~·. VenstL'cvælgerforeuin.lrCll . 
Afholdsforeningen . Gymn1o;;tik- og Ungdomsforeningen . 

__ -::-_____ -:--_D::.::a:::n:::sk-nordisk Ung·dOlllSfol'bu_ll_d_, _________ _ 
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Musikunderholdning ved flere Med
, lemmer af Idrætsforeningen, 

! En drivende Mine 
er observeret 36 Sømil Vestnordvest 
af Thyborøn. 

Vej,..,ulsigten 
gældende til Lørdag Middag: Svag til 
jævn Østlig og' nordøstlig efterhaanden 
mod NOl'dvest drejende Vind med 
forbigaaende Regn og ret uændret 
Temperatur. 
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