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paa !I(}O Kr. w:d HI;lIen l -lhi.I':d 
IflT al ha vE: gjfJTt Indkøb tor tYllke 
Soldater, da di1~e rlrrJJ{ ud III 
landet, er "Utr tilla II ved Retlen 
f,,, et lignende forhold, mf;n d/Jg 
j me{Zel mindre f)mlan~. Hun 
havde dertIle (j~nR købt n()Ret 
Kørl "Po Smør til tn tY'Ik SrJIlla!. 
fj(,m hu n aTlRa v var hendt~}( ær!;-

» , 7 

erno raten • 
18 

rliad",lI1<t. 
M~n bl 

n'f':>.t.'1r 
"1,IIJ';rK~ r 
.. il( _<,fn , 

W')~" Alt" 
I!lf.t. 

- Af (, 
tr/I;jtl t .Pr 1 
h;T':!, ha 

<'I( I\',n I!I 

ægter 
Røv 

~agt:n 
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sle. Hun vedtog en Bøde paa 
200 Kr. samt Sagens Omkostninger. 

Smuk Gestus overfor sine 
Arbejdere. 

1 
fej 
Sti 
bec 
.R 

Thisted Uldspinderis Arbejdere bø 
og funktionærer har tilligemed till 
Bestyrelsen tilbragl de sidste Par s t 
Dage i Sletleslrand. De gifte Ar- bu 
bejdere har deres Koner og mindre- se 
aarige Børn med, saalet' es at Ud· A 
flugten omfatter over 60 Mennesker. 40 
Uldspinderiet betaler saavel Rejsen m 
som Hotelopholdet. Samtlige Del- el 
taRere skal bo paa .Klitrosen". k ., . 



• 
~re5 Ro OK Pr .... -
~ den kla,~b.k,· 
:derik.<borghlnl!." 
l og CO'-flly red 
It ;;klint og el .. · 
It Schultz mkr 
""u at tabe Vtj-

j Grad plIeged,· 
'(<Jr.", I,metlan..:r 
. trygel ko. lume 
or~omme Facon 
• .,tede "tonn('n
tenur Pragr,ln! 

a. et Hundt:, 
L8nd .. prlDg-Akt, 
Dygtifl"hed, Mr 
jbn~ter pall ,-t
an mored.. Ilt 

"ILJL b:lo .... ner 
lama. Emhld," 
~ Lazana, ,I ... , 
ner oppt' undl'r 
nm(>1 .1uUe<iI' 
Il 1-11'."\(' dl'!I.o/C. 
orsoJn ('I rku ~' 

> 
senl'!. 

ptember klin 
b-gu, Veøl"., 

for øin An· 

' _ "U~" " '''I\'''' "". " "U' 
j'uhllingerne er som Følge nf oge
d.! UdgIfter til Trlln~I)Ort op; Lon
nb'lIer noget dyrere end ellera. 

To ty!<ke Ha.1.ndlangere dømt. 

Ved Hetten i Holstebro er den 
tidligere ::\Iarine\'ægter og OT· 
:'Ifand Pelet' Bonifaciu!:> Sorensen 
blc\'ct idømt ·1 Aans FIl'IIKl>el og 
kendt unerdig til almen Tillid l 

fj AilI'. 11un havde bl. !I. \<Cfet 
;\Iarincncgtel' l Hnnstholn\ og 
Thisted og vaf senere QT-)Innd L 
Thisted oSt" Struer. 

Endvidere ble\ Arbt'Jd~mtmd 

Carl Vilhelm Christensen ldomt 2 
Anfll Fæng,;el og kendt uVIl'rdiR' 
til almen Tillid i 5 Anr. lIun hal 
bL a. udovet Vagttjenl'l'ote i I-I an
sted og h,wde I Forvejen en 
Straf paa 60 Dages FIt'ngbel for 
Tyveri nf Tæpper og Lngner i 
lInnsted. 

Brud plUl L:UldeveJs(ht'mnin~. 

Ot! voldsomme ReJfl1~k)-1 (orle
dl'n (oraarsaRooe Brud rma Dæm-

,~, 

~kydæk 

mulig\"1 

Pje 

I Gaar 
Carl P. 



beaternftcner 
tandværker~ 

• Ilng. 

ksle.nde Program 
:(teraarssæ80nen. 
! øaa langt henne 
!atel'!lællonen be
Haandværker(or_ 
!dvanlig tilrette
eahllinger for øi

i Lørdagø rede
ns Thealerdiøpo_ 
Jr Hart:!; (or, 
'læde øig til, Idet 
g gav l'lleddelel
e Forestillinger, 
811tIagt pau Thi_ 

e har set lægges 
l Fredag og Lor
tldelboes Tourne 
~e Forestillinger 
~ berømte Styk
len l. September 
rerkerforeningen 
ten .. En Kærlig_ 
'1Ilerende Slykke 
Josephs Tid. Det 
Is Tourne, der 
g som Leder nf 
an den dygtige 
J.estved, Næste 
entlig og horer 

Kavalleri; det 
:lg Erik La!!sen, 
er kommer med 

med Folk som 
ul Mou rier, saa 
!r Aften. r Sep. 
23., bliver der 

om sikkert bH· 
Oplevel!!e. Dct 

øm Poulsen og 
uise Jørgensen, 
Ir Shnkespearcs 
~ften bliver in
kerioreningens 

ler tre Thenter
ep-yndelAen aC 
Gerda Christo
unks SkuespIl 

r som bekendt 
r~ pan Det kgI. 

ktober kommer 
denne GanlC 

kueøpil .. Fron· 
t under BCriæl-

Kamp('n mel
GCfltllpO. DUlst.' 

'lIge i Blland
('n dl'll 21. Ok
:llIny offl'nlli~' 
('nr I1ol"t 1U'Il • 
l'JI" med Lud
\VI'l'l oy linn A 

/I rkl'rrul'('nil1-
i Novcmlll'r. 

11 lIIum ol,i,,
Hnmld" ml'fl 

j TII,'lrolll Il, 
d"l klin Pfl~' 

hil II irit, rf' to" 

En Anholdelse i Hurup. 
Lørdag Formiddag blev Arki. 

telts :Mngnus Lund, ansat hos 
Fmnaet lIoJc-KrlSlcnaen, Hurup, 
anholdt, og om Eflenniddagen 
fremstilledes han i Grundlovsfor
hør i Vestervig. Forhoret foregik 
for lukkede Dore af Hensyn til 
Sagcrus vidcre Opklaring. Han 
fængsledcs til 1. September og 
forles til Arresten i Thisted. 

Ogsaa et Renserruddel. 
En Vognmand fra Fjerntslev 

vilde forleden rense en Generator 
ved at lægge Krudt j "Kakkel
ovnen". Da der blev sat en Tænd
stik Lil, skete enEksplosion, hvor
ved den der foretog Anlændel-, 
sen, fik nogle Forbrændinger. 

Ægtepar løsladt fra Vestervig 
Arrest. 

Bager A. Christensen og Hu
stru, Vestervig, blev i Lordags 
løsladt fra Arresten, efter at de 
har været arresterede siden 5. 
:\olaj. Deres Sager har været fore
lagt Statsadvokaten, der har be
stemt, at der ikke skal rejses 
Tiltale mod Ægteparret udover 
hvad angaar et mindre Salg af 
jEg til Værnemagten. 

Farlig Nysgerrighed. 
En 10 Aar g1. Dreng, Son af 

Karl Nielsen, 1{ollerup Klit, fik 
forleden sin ene Haand læderet, 
da han pillede ved en funden 
Gen!:iland, der elcsploderede. 

Thisted Eksportmarked 

Side 3. 
THISTED AMTSAVIS 

Mandag den 20, AugW'l. 

Fra Læserne. 
En Redegørelse. 

-
l Anledning af, at mIt Navn er 

fremkommet. I ReCerater i Sagen 
mod llr. Manufakturhandler Chr. 
Søndergaat'd, Coler jeg mig tvun
get til at. gore nærmere Rede 899-

vel for den af Hr, Søndergaard 
omtalte Uregelmæssighed som 
for min Indblanding i Sagen iov
rigt.. 

Den omtalte Uregelmæssighed 
drejer sig om, at jeg CD Fonnid
dag havde lagt cn Pakke Sytraad 
indeholdende 12 Ruller a. 24 Øre 
til Side, idet jeg ha.vde lovet et 
Par af vore gamle Kunder samt 

var 1 Lørdags tilført Hj7 slor~ 
Kreaturer og 7l Kalve. Thisted 
og Opland fik 71 store og 15 
Kalve, Anlborg 88 :,;tore, Koben
havn 20 store og ·17 Kalve og 
Kolding 25 store, m('(lens Resten 
nI Dvrcnc sendteR til \'lderefed-

• 

et Par af mine Bekendte et. Pat' 
Ruller rigtig Traad. At disse 
Ruller skulde betales var en 
Seldolge, men desværre fandt en 
af HI. Søndergaards Sonner om 
Middagen Pakken i mit Toj, in
den det var ordnet. og bragte 
Pakken til Hr. Sondergaard, der 
tilkaldte mig og foreholdt mig 
Sagen. At Hr_ Søndergaard kun
de tvh'le om min Mening med Be
talingen, er der maaske intet at. 
sige til, men Enden paa Historien 
blev, at der ikke skulde tales 
mere derom; Sagen skulde være 
glemt. Jeg vil og.saa lig~ bemær
ke, a.t jeg .... ar l Forretnmgen ca. 
1 Aar efter Affæren og forlod 
PIndsen efter egi't Onske med en 
god .-\.nbefalmg. 

:\Ied Hensyn til min IndbInn
ding i Sagl.!n mod Ilr. &mder-
gruml nI jeg blot oply~. at mIDe 
Udtalelser fremkommer \'\.>d, nt 
Kriminalpolitiet hen .... ~ndte sig til 
mig og ol1~k .. >de at forh~re ~g l 
Sn~n, og jeg kunde lkk\? 1 \?~ 
::OMdan gag skjule no~t ~ mit 
Kendskab til Forholdene) Fol'
retning(,ll, 

• Nedbøren l 
URtn IfII d Il, III d,IH. Ang. 

Sundug. 
Mnndng 
TltlIdng 
OIlKdl11! . 
TUlIdnI{. 
hl'dag 
u.rd·R 

0,0 111111. 

0,0 .. 
2,7 •• 

\2,0 ,. 
I.b •• 

14,0 ., 
1 ,1 " 

laU 'U,O mm, 
JHdlil IRIlnIl I AilI{: !'Il,1-I mm. 
NotJnølll1 I", Au~ !ltl,O 111111. I 

r l, l4hcmaa -ll,,('n~ 11111'( . l'II1pUIl Il, (." 

t~. 11l~dl\l-!' l'AUIA mm T~lllP 12,1-1 -

At jeg ~kuld(' \);\')'\.' 1\ng hl Hr. 
Sondergnm'd og dN'for hAse fol'
lUlIt.'d.iJr{'t Snsr\~n I"jst, N' Mr der
for ikke Tale (lm. 

Køllt'nha\ n, 17, 

I'oul 



f d"nn~ C'"' nntu d~n to.u. 
,.land.kc PlluAJf<lrfJ,... '''''II t,l 
Danmark It [lUdo S,ed De" {I)re
ta .... med eu Hydroplan, d .... brln
lI"tr IØ Paualf .. r~r mpd, 

{Jor fa'~ne f{ammerat 
Danml\rk er frit igen, og vi aJle er fyldt af Glæde derover 

men Glæden Cl' bllUldet med Sorg Ol'cr vore fn/dnc Kammerntel' 
lK/m maatte &i1'C deres Liv for Frihedens, Rettens og SAndheden ..... 

Som lilje \'cl \'00, lrra:!vedl! FrJhoo!'lkampen I Thy ogsaa sit ot· 
fer. Hans Peter Jensen, Sundby, (nldt pM IJn Po~t den 22. April 
som d!'n eneste i Thisted Amt. 

lIvor gjorde det os ondt at hort' om hans Død, at en lovend 
ung llnnd, en af Danmarks gode Sonner, sa.a brat skulde knldc 
bort. VI ærer vor faldne Kammernt& Minde og har tænkt at giv 
Udtryk for dette Ima en synlig Mande, Idet vi vil r{'jse en ?lUnde 
sten pall Graven pM Stagstrup Kirkegaard. MtuJge hlU' nllere<! 
henvendt sig til os for at være med lil at rejse dette Minde, og 
n'CI, at flere rundt omkring j 111'11' Thisted Amt IHl.r ytret Ønsk 
om at slutte Kreds om Hans Petera )linde, og vi tror, at mange, 
nBar de læser delte, vil være med. Det vi! der nu blh'c Lejlighed 
til for enhver. 

)ItuJ klin indsende sit Bidrag til ell af os undertegnede, som 
udgør et 11111' Udvalg, der vil tage sig af Sagen. Skulde det SM. 

,'ise s~g, at der indkommer et SM stort Belob, nt det vilde være 
uhenslrt&mæssigt at benytte hele Summen til en Gravsten er det 
Tanken at stifle et Fond, der skal bære H/Uls Pelers N~vn, og 
hVIS Renter hvert Aar paa hans Dødsdag uddeles hl et krister 
dall!k Forman! til Gavn for unge i Thisted Amt f Ek n Jr~ 
til et Høj'koleophoJd. ,. s, I J 

St«n Ffbiger. 
Forpagter, Ol_nd, 

Chr. Hammer, 
Be..tyr~r. St_,f.;tI'1lP_ 

Edv. Freder!~ 
So(Jltpren,. Gu"!) 56972. staptrup, 

Marius Jensen 
Slrra!d~, Sundby~ 

Kris tian Olesen 
lf .... trUJ~, Sundb~ 

AJbert Jensen 
Landmand. SlIndb;. 

Henry Kristensen 
Landmand. Hamt!&'.' 

Peder Poulsen 
T.ml'u, ::lundby' 

Vagner Poulsen 
Sl·~r. SuDdby , Niels Hiis, 

Dot t . Gaar~jf'r, G~rup, 
er orovni't ordnet øaaled 

tager Uidrng': 'I1usted Amtaavis CS, ,at folgende Blade opaa mod' 
Socialdemokrat, Morso Avis M ,Thlsted Amt. Tidende, Thisted 
krat og ThYlandø A vi ,01'10 Folkeblad, ),forso Socialdemo-

•• Anbefale. af; 



OG ECbr. 
For 4 Millioner Kroner 
Arbejde til Tyskerne. 

Snedkermester Niela Jenseø 
Christensen, Nors, anholdt 
IOaar. 

Sølvbryllup. 
Molorpasset j en. S iii 

og HustrU, NælS uod Pa 
VIldsund, kan OnsdlR 
telre SølvbryllUp 

Tyveri i Isbod. 
PaB Strøfldllllen er o 

ISbod, her har veret be 
brud ved at sl88 en 
Uer er Itlulet en Del ~ 

I Oaar Pormlddags blev Sned
kermester Niel. J e " • e n C h r I· 
III e n , e n, Non, ."hOldt af PolI
lIel, slglel fo r Værnemager!. Han 
fremstilledes I Retsmøde I Retlen Clrku. MI_ha 
I Thisted j aur Bflermlddag og giver I Aften , 'n .!d,te 

I Thl.led. 1 Morgen 0" jolge 
forklarede, III han, der siden 1921 gives PorestIlIInger I HuruI 
hllr holl selvstændig Maskinsned-
keri I Hø"ated. en Qang I Slut- Er De pas Valllisleø 

JndtJ1 22. August kan \J 
eflersea, og hvis ens 
glemt, skal der klages 
Aug. Klager tilstilles f 
bestyrelsen og kan f. 
saaledes : 

Undertegnede, der 
(Dato og A8rstal) aR: 
der Betingelserne Io 
Valgret til Folkellngs 
rer mig herved optage: 
lIaten. (Un 

Hvis Hustruen heil 
oplaget, tilføjes: 

Min Hustru (Navnet) 
den (Dato og Aarst 
sig ligeledeS optaget. 

I Morgen er del 
Valglisten ligger olle 
og der skal klages in 

nlngen af 1940 blev oplordrel al 
TYllkerne iii al lægge Tag pIlS en 
Barak. Han, der da Ikke havde 
noget Arbejde, Indvilgede I TIl
budel, og korl efter Uk han Op
fordring III al bygge Barakker, 
hvilke! ban ligeledes pøatog sig. 
Herved var ka n kommet Ind I 
Arbejdet for Tyskerne, og han 
Indrømmede, ol høn havde haft 
en Arbejdsstyrke pas op III IZ5 
Mand, nlen i Gennemsnit dog kun 
ca. 60-65. Han hl!lvde først kun 
arbejdet inden for sit ege t Pag, 
men havde derefter paefagef sig 
andre Arbejder, Vejarbejdet, Støbe· 
arbejder, Planlning med Marehalm, 
Opstilling af Lyskaslerslilllnger 
osv., og hans Omsætning med 
Tyskerne bavde andraget Cl. 

4,000,000 Kr. 
Bfterhaanden var han ked al TUDfisk. 

Arbejdet lor Tyskerne og havde f ra Thyborøn meddele 
ogsaa forsøgt al komme ud af S8a er Tunfiskesæsll 
del, men TYSkerne pressede som gyndl her. I denne 
Regel pIS, men efter Pebr. 1945 r"rste Io Tunfisk in 

veJede hver 500 Pd, 
havde han kun haft forskelligt for 49-50 Øre for A 
Reparationsllrbejde fer Tyskerne. førsel af andet Pisk 
Disse havde derefter beslaglagt mindre end forrige U 
hans Værksted og Materialer. Han Kultere indbragte iall 
indrømmede, al hllns Pormue, de r der solgles fo r IOS, 

var særlig Rødspæller 
før Krigen kun udgjorde ca. 3000 der solgtes for fra 55-
Kr. pr. 1. Januar 1945, var opglort lor Pundet. 3000 kg 
til ca . 169,000 Kr. Han hævdede solgtes lor 20 Øre 
p88 det bestemteste, al han aldrig Torsk, der solgtes 
havde næret lyske Sympatier eller Pundet, og desuden 3 
privat halt Omgang med de m. det Pisk. Aggerbaade 
Hans Hustru havde hafl el Pen. ger Makrel, bar indb~ paa 50-60 Snese, dl 
sionat, bvor der spiste tyske Sol. omved 250 Øre for S 
dater, men de havde aldrig holdt Kutterne, der gaar 
Pe&t1Igheder og lignende for dem Havne, faar for Last 
eller Officerer. - 2000 Pd. Sterling. 

Por Anklagemyndigbeden mød le dem fisker Last paa 
P og en gik saaledes ti 

olillfuldmægllg Svendsen, der sotgte Lasten der fcl 
be~ærede Christensen fængslet, Kr. I Perring Pjord 
hVilket Dommeren gik med III, og efter blanke Aal. De 
Prislen saltes 111 15. September. Sæson. C o 
Landsretssagfører Terkildsen blev 
beskikket Som Porsvarer. 

Sned.ted Blogr.' 
har Tirsdag og Onsda 

gram en spændende Vor 
film .Det sletleSkud' me 
son og Karin Ekelund i 
Filmen er forbudt for B 

Christensen, der UU"jede, al 
han hele Tiden havde guet frem 
efter de gældende Regler, over
holdt Prlsbeslemmelserne og søgt 
Udenrigsministeriets TlIll!.delser 
ligesom han havde l." lre for: Sultne Tyve. 
skellige Borgerskaber for 10Yligt 
at kunne paatage sig de forskel. 
lige Arbejder, forbeholdt sig, naar 
han havde konfereret med sin 
Forsvarer, al paakære Pengs. 
lingskendelsen Il! Landsretten. 

Det er kuo P 
og RatioDerings 
Tyveoe er ude 

I Slutningen af si 
der I Bgnen omkrl 
fundet 12-18 fndbr 
er hovedsagelig fI' 

ED Dame,ykle stJaelet. Rationeringskort, Ty' 
Fn Gerds S efter. Paa en Gear 

vel Thisted und, Kappelstens~ havde henkogte Bøl 
Oa~ecYkle.' er der 61181181 en! der forsvundet 80 ::it 

Der er sikkert Iler 
I • 



enD I"'rælr men .t I( U" mon tU,l.t81:1 lU Hro ,Pr. 
~c Kampe- B(!.lIlIlnj.(. lun dell, der bestiller I. Elta. 
n Relormn- ti Billetter, hellar Ikke ",Iml bclulcltloro 
lhno "Vor ond 10 Øre I Forudbotitllllng. 

E:II !3org" 
bg Bøsun. Chr. Søodergoard-Sageo. 
~et daglige VI ar ofllllodct 0111 Opla-
Imenterneø gellc uf følgende: 

igen Sejr. I Anledning al, al mit Navn er 
erc Kirke- fremkommel i Referat i Sugen mod 
tsta.ende Hr. Manulakturhandter ehr. Søn

hl for Ol dcrg8ord, føler jeg mig tvunget 
mcnterne lil ul gøre nærmere Rede, øaavel 
nu dyrk •• lor den al Hr. Søndergaard om
ggetigotc, talte Uregelmæ.sighed, som lor 

øtørre Be- min Indblanding i Sagen iøvrigl. 
en al ut Den omtalte Uregelmæssighed 
• Tider. drejer sig om, at jeg en Formiddag 
ument i hnvde lagt en Pakke med Sytraad, 
Skønhed, indeholdende 12 Ruller a 24 Øre 
ar ulatte- i Uds.lg til Sid., idel jeg havde 
Sorg og lovel et Par al vore gamle Kunder 

er folket o.mt et Par al mine Bekendte et 
Iget dybt et Par Ruller rigtig Trnad. At 
tur. Aar· diose Ruller skulde betales var ell 
es denne Selvfølge, men desv.,rre landl en 
U Blæoe- al Hr. Søndergaard. Sønner om 

tilsyne' Middagen Pakken i mit føj, inden 
det var ordnet øg bragte Pakken 
til Hr. Søndergaard, der tilkaldle 
Alig og loreholdl mig Sagen. AI 
~Ir. Søndergaard kunde lvivie om 
rr.i" Mening med Be(alingen, er 
der m.a.ke intel at sige til, men 
Enden p.a Hislo,;en blev, at der 
ikke skulde laleo mere herom, 
Sagen skulde være glemt. Jeg 
vil ogøao lige bemærke, ol jeg var 
i Forretningen ca. et Aar elter 
Allæren og lorlod PladRen elter 

• er VI 

ne, at vi 
08 over 
re laUer 
et ikke 
an poa, 

agel al, 
delighed 
iokende
uligt at 
at naar 

• 
IS 

... u 
Ikke 

1I,I,e 
fra 

borg, 
Todbø 
8um 3' 

Pr. 
til Køt 
sum 3 
Vurder 

fr. 



LI n •. -
teel øn":e 0R mtd tn god An· 
bel.1lling. 

Mtd Hen,yn lil min Indbllndinl{ 

Iler,uret 
"melde/· 
A.r h., 
dtn Ære 
ene h,r 
II. linder 
III del 

i S.gen mod Hr. Send.er$lurd, 
"il jeg blol oply.e, .1 mm Udla. 
lel.e er fremkomme! ved, at Kri
minalpolitiet henvendle .ig Iii miR ~ 
og _nd:ede .t lorhøre mig i SaRen, 
0R jeg kunde ikke i en uadan I 
S.g .kjule nogel al mil Kend.hb 
lil Porholdene i Pottelningen. e to Mde 

a .1 ,po. 
~. Billet· 
ae J Salen 

AI jeg .kulde bære Nag lil Hr. I 
Søndergaard og derfor have lor· il 
anledjgc:1 Sagen tejal, er der du· 
for iltte Talt Cim. 

KØBffiHAVN, den 17. Aøgust 19,(5. 
Poul ShwgtllUd. ,. 

har 11.... 5 
• I'· ot a' .,S.boblge". , 

/ Aftes havde Palæ/ea'ret Premiere ~ 
paa en Pi/m med ovenatBaende TiteL 
Det er en engelak film med Sylvia 
Sidney I Hondrollen, OR Yller, hvor-

I 
Pur· Jedel man løger at udnytte SaootJlge 

t f 010' fut a' skabe Panik. PIImen er r~ .pæn' I 
om de dende o~ vlale !Dange udmærket atran- ~ 
med al gerede Situationer , 
! Dage Den aktuelle Ugerevy Ville nogle i 

forlrlDlige Billeder fra Krigen wod Japsn • 

• 
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LesladL 
B muler A Chriltensen og 

ager . der har været 
Huslru, Ve~lervllZ, a· er bleven 
Interneret sl(len 5. M I, 
huladi. b I ml a' Ri sadvokalen har es e • 
der ~kke skal relsts Tiltale mod 
Ægleparret eller del tlre.nge 
Slrallelovslillæg. Sagen er 11kk~ 
henlagl, den vil blive op s~e 
efter VærnemagerloVE:-o. 

I Aftes havde PaJætet1Uel Prefn ere 
pøa en Firm med avenstøaende T1~I. Anholdt. 
Det er en engel.k t-Ilm med SylVIB . . i Dag an. 
Sidn i Hovedrollen, og Yi.er, h.or- Krilninalpolll.1et har 
lede~ mBn løger af udnytte Sabolllge holdl VikhHlllebandler Marinus 
for øløkabePanJk. Filmen er rel Ipæn· I Prskfær Ve,lergade 53, Thl!led, 
deTlde ()fI; viste mange udmærket 1l1røn· der i 'eftermiddag frem!tilles i 
gerede Situation e, . 

Den aktuelle Ugerevy vilte nogle Rellen. 
forinDlIge Bmeder frø ~ngen wod Japan. 

I Roy.Jte.tr.t 
Bevog'oiogsfjenesten ved de 

tyske Flygtningelejre. 
PoliliEo! har nu faaellin CB Tje· 

neste i Orden og da har meldt 
lig lillirækkelig lrivilliW". Vagterne 
er allerede overla~t1 i HundbofJ,~·, 
Kronens Hede, Klitmøller, Ham
borg, Klim Strand, Sviniløv Vest, 
Telling og Brovst. 

Der er nu kun tilbage 
o~ Hjardemaal, IiOm sikkert.i 
Fremtid og~a8 vil over~aa III 
Bevogtning. Der er 90 Mand, Oll 
rr.an mener, al Styrken vil komme 
op pøs 115-120 Mand med 5 
Undergruppelørere . 

I Pjerrit.lev tager man fra I Da,ll 
ogua Vagten, hvorimod Hjørde· 
mar.I o~ Hjorldal loreløbi~ bliver 

• 

under Militærttt BukyUelse. c~_ 
Der har nu meldt l!IIg BU mange VIVECA LINDFORS ~:4 

CB lil frivilliR Tjenule, ø, der ARNOLD SJøsTRAND 
ikke ønskes lIefe Tilbud. I glSr I dilte Aftener den eriben4e 

. aYeIIlke Storfilm .. Anna Lans- med 
Adgang.blnette" tn 

og Skibe. 
rra og med lørdag den 25. da. 

. (a- krævet der kuo AdganglbilleJ til 

Feruer Viveca Undfon l Hovedrollen og lI.re 
.1 Sverrfg. Itore Nnne I de ØVfllite 
Roller. PIImen er skrevet .perlelt lor 
VI"I ca LIndlorI, OR bendes UdiørelAe 
øf den slore. kfl!vende Titelrolle .r 
yderIiKere understreget den POPlllantet. 
bun nyder l sit Pædreland. Hun deftl;o,,· 
Itrerer b.ade primitiv Ol raffineret 
KvindelIgbed. 

fklprcl!ogalærgcrne fr. Koner 
et 10,52 oB Ira Nyborg 13,12, til Po,,· 

od heqil:cn Irø Karlor 4,56 (Køben
n· nayn AlgarlK 1,(5) umt til K,lund· 
e! borj'(lkibene. 
el Med Undtagel.e ,I Ood.lærRcrne 

Ira Nyborg Kl. 1,10 og 8,10 kan A L 
ar herefter lImtlige Ood.færgu pu rkitekt oDd, Hurup, IO boldt. 

I. Slorebællt fra og med næ. nle O.g Rlgtpolifleta Rel'lchoM, dN ar· 
d benyttet ,I rejlende uden AdganRI- belder med Entreprenør H~jt. 
g billet. f(fI'len,en-Sa~rn, hllr anholdt 
, fra og ml'd den 20, dt. kan I Arkllekl M.gnu!! Lund, der bar 
e der aUer modtage. Butillil1,1( pa'llyættl Pørtleman4 hos Høj ... Krr
e 0R lul.ledes nye M.uneehkorl rn J ,lenten Aidtn Mil 1940. 
r ,:>,Idrghed I l eller 2 M ... antdcr De, er .f"'gl Pæng IIng,kt'n. 
t hl ReJaer mf'llem •• mllige !',Iahontf del!e "I I. September 
t e,lIer i Slatio ."lorbinll,·lsrr, hvori I 

titorebæll il1dliur I( 
.p. o. Pr •• ln' dalal 
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Domsmændene ved Behandlingen 
af LilUdsfol"nedcrisilf.:"CI·nc. 

, 

Natu. de forste Sage!" mod Ty
skernes Haandlingere su111 med
delt om kort Td kommer tii 
Domsforhandling" ved Hetten i 
Thisled, vil dctt~ sl(~ under ::\Jed
virken af Domsmænd. Der er fo
relobig udtaget fiTe Domsmænd, 
der sammen med Dommer Holm 
skal beha.ndle de forste Sager. 
De fire Domsmænd er Cdr. Hen
rik Henriksen, Harring, Gdr. 
Jens Chl'. Sunesen, Hillerslev, 
Ostehandler Jespersen, Sned sted, 
og Frk Margrethe Svanborg, 
M~llle. Der var udtaget nogle fle
re Domsmænd, men enl,elte er 
blevet udskudt; bl. R. hal' For
svaret udskudt Gdr, Svend Ve
stergaard, 0sterild, og Gdl'. Niels 
P. Dybdahl, Saal'up, fordi man 
fandt, ai de i Besættelsestiden 
havde været fol' afgjorte i deres 

Danskhed ! 

Snedl,e,', N, J, Christensen 
f,'a Hnnsted anholdt. 

I~ol' Udførelsen !tf Arbejder for 
Tysl<Cl'ne under BC:'kl'ttelscn. 

1 Gnal' Formiddags blev Slled
IWl"meslcl' Ni I ) e s , eni\cn Christen-
sen No1's ti!1" 
I I

, ,( IgCI·C lluHsled nll-

lOdtllfPI"' ' . o Illl'L som l:Iiglet fOl" 
VærnenUlAl' I'i, 

1lan fl"cnu-Itillerles i ,'I I' t ' 
,I" ,' I' It' .. .\.C ,1:\1110-

" \l' ('n 1 TI . 
t 

" . lJl:Ilcd i Gnar Ef-
C'lllmldng O'" for11 d . 'l'o (urt' c, ai hall, 
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SIU" "v" nd el' UUI. J .lUQ_ 

j"'C DOnlSnlJ:C Dc . \1. Jjfirl"ing, Cdl', 
'·k Ilen n1(sen. . 

to Sune"en lIil1crslev . Chr. ,~, . ' 
Jcns dl" Jespcrsen, Sncdsted, 
O tchnn el ' s f'J"k Margrethe Svanborg, 
og D~I' "nr udtage!' nogle fle
I11!\]!c. ""end men enl{clte er 
re Don1s,," , 

t ud"I'tldt· bl. a. har Fo\"-bleve " \ , 
svaret udskudt Gdr. Svend -ye-

d østerild og Gdr. Niels 
stel'glla}' , ' . 

bd-' I S~'1rup fOl'cl! man 
p Dy 1.1011, ' t'd 
'd ' t de i Besre!,telses l en 

fan!', ,I ·t'd , t for afgJor e l eros 
havde v::ele 
D1\l1skhed ! 

Snedl,e)', N. J. Christensen 
fra fHansted anholdt. 

FOl" Udførelsen af Arbejder for 
'fysl<erne under Besættelsen. 

I Gaar Formiddags blev Sned_ 
kermester Niels Jensen Clu-isten_ 
sen, Nors, lidligel'e lIansted, an
holdt af politiet som sigtet for 

Værnemageri. 
Han fremstilledes i et Retsmo

de i Retten i Thisted i Gaar Ef~ 
tel'middag, og forklarede, at han, 
d&r siden 1921 har haft selvstæn
dig Maskinsnedkeri i Hansted, en
gang.' i Slutningen af 1940 blev 
opfo'tol'et af Tyskerne til at læg
")"Iu... ge Tag paa en Barak, Han, der 

, , 
da ilcke l1avde noget Arbejde, ind-
vilgede. i Tilbudet, og kOli efter 
iik han Opfordring til at bygge 
Barakker, hvilket han ligeledes 
paatog s~g. Herved var han kom-

I, roet ind i Arbejdet for Tyskerne, 
, og han indrømmede at han havde 

haft en Arbejdsstyrke paa op til , 
125 Mand, men i Gennemsilit dog 

I kun ca, 60-65. Han havde forst 
• 

lnm arbejdet indenfor sit ege:t 
Fag, men havde dereftel' paat<l
gel sig andre Arbejder, Vejarbej-

I 

Officerer. .. , 
j\nklagemyndigheden, der m0d

t ved Politifuldmægtig Svend-
e .... begærede Christensen fængs~ se .. , 

let, hvilket Dommeren gik med 
til, og Fristen saltes til 15. Sep
tember. Landsretssagfører Ter
~i1dsen blev beskikket som For

svarer. 
Christensen, der tilføjede, at 

han hele Tiden havde gaaet frem 
efter de gældende Regler, over
hOldt prisbestemmelserne og søgt 
ucenrigsministeriets Tilladelser, 
ligesom han havde løst 3 forskel
lige Borgers1<aber fOl" lovligt at 
"}\.unne paatage sig de forskellig~ 
Arbejder, forbeholdt sig, naar 
han havde konfereret med sin 
Forsvarer, at paakære Fængs
IingsJændelsen til Landsretten. 

Cirkus Miehe 
havde atter i Afles stuvende fuldt 
Hus, og der var alol" Begejstring 
fOl det smukke og afvekslende Pro
gram. I Aften gives sidste Fore
stiIling i Thisted, og derefter flYt, 
tes det store Telt til Hurup. hvor 
(ler Onsdag Aften er Premiere. 
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Thisted Handelsskole I 
modtog i Aftes Indmeldelser til l 
det nye Skoleaar Der indmeldtes I 
125 Elever, til Normalklasserne 
hvilket er en halv Snes flere end 
~;ciste Anr. Til Særklasserne ind, 
mt-ldtes 30 til Maskinskrivning. 12 ! 
tJ.l Stenografi og 10 til Skilteskrh'- I 
ILing, saaledes at alle disse Kursus 
,il blive gennemført. 

Snl'<lstt'{l ruo 
spiller dis.sc .-\..ft.enel en dramatisk : 
svensk Film ,.Det 8jet~ Skud- med I , 
Edvin Adolphson og Karin Ekdund : 
Hovedrollerne. Filmen henter si.nHand- ( 
Jing fra Varie~liv .. "t:; Kuli~~er og "r ( 

I meget "pænd~nde" 

• 
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Snedker N. J. Chl'istensen 
fra Hnnsted anholdt. 

FM rdftm{oO('n nr Arhejd,'" for 
T}~kf'mt under Bt'~Il'U4.'IS('I1. 

fra I Gallr F -middll/{s bil"'" Slle{\-
N, J"mll'lI Chri:lltu· 

nn
igll'l fur 

i et Ht'l mø
l I f;lLJ\r F( 

klAr ,"til', nt hun, 
hart I'lv la II' 

.... '1~.i,~ •• "I;;~"" • I .... I .. , I 
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d~'I" Stobenrbejder, Plantning 
Jllcd Ml\fchnlm, Opstilling nf Lys
k:lstl.'rslJ!linger o, s. \', og hnns 
Omsætning med TyskNne hnvde 
IJlldrng:et ., }olill. Kr, Efterhnnn
den vnr hun ked nf Arbejdet for 
Tyskerne og havde ogstU\ forsøgt 
lIL komme ud nI det, men Tysker
ne pressede som Regel pan. men 
efter Februl\l' 19,15 hnvde han 
kun hrut forskelligt Repumiiolls, 
nd)(!jde Ior Tyskerne. Disse hn\'
de derefter beslnglagl hnns Værk-
8too og MaLeI'ialer, 1I1\n indrom
mr:de, at huns Formue, del' for 
Krigen kun udgjorde el\. 3000 Kr. 
pr. 1. JIIIlUnl' 19·15 ,,1\1' opgjort til 
cn. 169,000 Kl'. Han hævdede pan 
det, bestemteste, ut han nId rig 
hmdc. næret t.yske Sympati Cl' ei
ler Pr1\'flL haft Omgun~r med dem. 
Hnns Hustru hnvde hnft ct Pen
sionat, hvor der spiste tyske Sol
dnter, men de hnvde nldl'ig holdt 
Festligheder o. J. for dem eller 
oWeeI'er , 

Ankingemyndigheden, der mod
te ved Politifuldmægtig Svend
sen, begærede Christensen fængs
let. hvilket Dommeren gik med 
til, og Fristen sattes til 15. Sep
!rmber. Lnndsretssagfol'er Ter
kildsen blev beskikket som For
svarer. 

Christensen, der tilfojede, at 
hun hele Tiden havde gnaet frem 
efter de gældende Regler, over
holdt Prisbestemmelsf'l'ne og sogt 
Uc~enrigsministeriets Tilladelser, 
Jjgesom hnn hnvde lost 3 fors\;:el
lig/.' Borgers\caber fol' lo\'ligt at 
kunne pnatllge sig de forskellige 
Al'lJejdcl', forbeholdt sig', mHW 

hRn havde Iwnfel'el'el med sin 
For!>\'nrel', nt pnnl;:æl"l' Fæng~
Jilll{Mkendelsen til Lnndsl'et len, 

CirkuH .Miche 
havde nttCI' i Afle!! ~1I1\'('Hdl' luH! 
lIu~, Oll' tiN vn,· si Ol' BI'J(l'jllll'illlC 
fOl !Id ~mukkl' OK urn'kllll'ndt' 1'1'0' 
,rltnl. I Anl'n j{in'l\ "idllhl I,'un" 
~tIIlinf{ i ThiMh',I, oj{ dl'l'I'ftt'" fI)t 
k. Ild IItnrl' Tt,lt til IIlll'UII. h\,(\1' 
jlPf 0111'1111)( ACtl'n 1'1' l'I'!'mil'I'!', 
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ladehaveren af "Det koldc 
• Bord" anboldt. 

Han kø~le Tobak af de tySke 
Soldaler for Fede'7lrer. 

Dca store .konkurence_ 
skydning paa AsbOje. . ""', 

l·· .. '· 
1""" 
G"ds 
r. o~ 

ik-

Det er ikke nogen Hemmelig_ 
hed, at Viktualiehandler Marinus 
Frokjær, .. Det kolde Bord" i Ve
stergade i Thisted, j Besættelses-
tiden hal-de overordentlig meget 
at gøre med de tyske Soldater, 
der vrimlede i hans Forretning 
baade foran og bagved Disken. 

l Lørdag.'! og Søn duge Iltbøldt..!~ 
en Kap. og PrlI!mielkYdning PIIa 
250 :'!Ieter Bnnen paa Asboje. hvori 
deltog 96 Skytter SkYdningen beo 
,"yndle LordllR' Eftermiddag og 
sluttede Sonda(j" Efwrmiddag, Om 
Aftenen var der fælles Kaffebord 
lllt:d Præmieuddeling pJU, Hotel . ~ 

rIne 

" ,,-
Nu har Politiet foretaget en Un
dersøgelse af hans Forhold, og 

den er resulteret i, at han i Mid_ 
dags er blevet ·nboldt. Han sIg. 
tes for at have købt Tobak af de 
tyake Soldater og betalt med Fø
devarer, og ~ter har han vi
deresoJgt Tobakken til lIarine
\"ægtere til Sort Bors Priser. Fro
kjær fremstiUes j Eftentliddag i 
Retten. 

BrOlægolagen i Nørregade 
I Thisted lægges Om. 

Hllrup . 

Det er den første SkYdnin(j" af 
der Art her i Landet sIden Befri_ 
el~en, og Resultaterne ble\' følgen_ 
de: 

Kapskydningen: Sk.)Ue(or_ 
eningen 82,3 Points, Politiet 81,76, 
)fodat&ndabevægelsen 78,00, Solda_ 
terne 71,17. 

HoVedllkydningen: POliti_ 
betjent E. Sørensen, Hurup 89 P., 
Th Madsen, Hurup 88, J. Pilraard, 
Hurup 88, Jena Kristensen, Bod
dum 86, A. FugLøbjerg, Hurup 86, 
?II Hansen, Hurup 86, II Hansen, 

Brand i T.rvene paa Hvid_ 
• bjerg i\fejui. 

Falck i Hurup ble\' i Cnar Ef
lerntiddap kaldt.J lr-ndbjerg 
Mejeri med Sprøjten, idet der var 
opSUtnet Ud i et Tørvelager. liden 
blev slukket, efter at en Del af 
Torvene Var blevet flyttet, Og der 
\'ru ikke blevet anrettet Skade 
pna Bygninger. 

Sprængstykker fra :Minerne 
Slear Kornet af. 

De Landmænd, dcr har Korn_ 
marker lige op ad Minefelterne. 
hvor der for Tiden foretaa"es 
Sprængninger, er ikke bepjsb e 
de herfor, Saaledes er man i dis
se Dage j Hansted-Omraadet i 
Færd med at rense nogle Mine
felter, og SprængstYkkerne her
fra ryger ind over Kornmarker_ 
ne, hvor de anret.ter en Del Ska
de ved at sias Kernerne af Akse
ne. Spnengstykkeme "older og
saa Ubehageligheder paa anden 
Maade, idet de kommer i Knive-

naar Hostmaskinerne korer ne, 
over ::\Iarkerne. 

&mderhaa Skole. 

For Tiden er man j Færd med 
d€t hum. tiltrængte Gadearbejde 
i Thisted, nemlig en Omlægning 
a: Brolægningen i NOrTegade. 
Forholdene har her de sidste Aar 
Været saa fOrfærdelige. at det 
ikke blot "'ar et enonnt Slid paa 
Bil. og CykJedæk at forcere den 
uja:vne Brolægning, men det kun
de j .\lorke Va:r~ ligefrem farligt 

Hurup 86 Nic. Larsen, Hurup 83, 
KøbD'!. KoTtlgaard, Boddum 83, 
Laust Andersen, Vestervig 82, As
si!!tent Dam, Hurup 82, Overbe_ 
tjent Rasmussen, Vestervig 81, _\Ie_ 
nil-!" 1298 Jørgensen, 80, Politlbe_ 
tjt;nt Thousig, Hurup 80, Allan 
Hansen, Hurup 79, O,'e Hallllen, 
Hurup 79, E. lIadeen, Hurup 78, 
Chr. Andersen, Velltervig 78, Poul 
Høgsholt, Hurup 78, Chr. Nielaen, 
Ydby 77, p, A. Andersen, Hurup 77, 
HerlUf Andersen, Hurup 76, Ernøt 
Kirkensgaard, Hurup 75, Holger 
Christensen, Hurup 76, Jeml Kr. 
Kristiansen, Hurup 74. l..a!ge 
Drost, Hurup 73. 

Lærer Jens Henrik Sørensen, S. 
af Lerer Sørenaen, Aarup, er an
taget som VIkar ved Sønderhaa 
Skole for Lærerinden, der hal' faa
et Aal'skul'sus, 

Skyum Skole. 
Som Vikar i det ledige Lærcl'Jn-
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etten 
Hvem er den mystiske Hagelin ? 

for II 111 

o~ I:hi 
j)cdenl ... 
Anli 

K II li ~ 11 h /I V II . (Prlvul). 

I DII" fn.' ,nhllcclc& fritz C llllløcn 
I Por h,Jr i Uyr c ll t' Il , llI on de l er 
ikke tIIulnd ~y"Ii/.{I, flt 1l1lHl her vil 
kotllUlC illd pM Pr() blelll cl 0111 
Qujyli"flH Ærilldc i Købellh'lvlI 6. 
April. D {' lI!1i t redc MyndiglllH.ler 
II/tr aUtlrcdc lor lIoR'e Dage liden 
aUuHf den tidligt' re Pører om delle 
Al1l1 u"cnd e, mell Pritz ChHllen 
vll r overordenllig negativ i line 
UdlalclalJr , li Il II vilde dog ikke 
htl llhido, al hnn virkelig hl cv kllldl 
til d'AIlf.(lclerJ6 lor (It IHlVe en 
KOlllorcllce med KOl/uk" QUI8IlnU, 
'IICII hUIl hur overhovedet ingen 
l!d lldrillR 0111 , øt dcr ved d{'n 
Ltljl lghcd .kulde vrere ,.kcl (,lIcr 
v8,1(1 lI oget al lletydnJnu . Del 
turde doU ikke vW,,' snlld.yun"t, 
ni Qui~ lillp' Iod Hin dllllHku Pører .. 
kollt'"1l kl\hlb til Køb(lIIlltlvn Irn 
Søllll crJylhwcl for lat vekIJhl nOj,lle 

Ord (HIl VrJr cl, selv 0111 dll lll/tlPPO 
Iwlt k"1I mJt'!ukkl- tt 0 /11 NCHdulIl1I 

bI CVel lIo"et hetænkelig ved ni 
b l' lrO siR til IIIlIli om ~('.ullnl cflU' j --, 
a l en bel)'dllin~8Iuld Rejse til 
deres tyskt, PørC'kOllUR8, 

el MVIl!MiU1I1 llf iøvrigt dukket 
op undN liehulldlil1"Cn ni I-Ir. 
Quililin,QA KøbenhnVIII' tbCs0g, SOIl1 
det vil vmre kendt Iru Quisling
procc811CII 'piller til vis lir , HaRe. 
lin j' n oV(HordclllliR alor Rolle i 
SfllllRpillel mellem de nonke Nn
zliller ou de tYRke Myndigheder. 
Imidlertid hur det dlll\skc Politi l 

Oalll konslllleret, ni eilIf den 3. 
I\pril III KøbcnhllvlI iinkoJll ikke 
ell, men hel Il to H errer, som 

kBldle sig H IIRclln, 0R Rom V(\f 

AlvlI 
AmtlIf 

oll'ru 
o~ V 
Anlro 

Til 

Do 

i Selskab med hinnnden, D en MIl 

ene !oll 'lIIl1e luniddelb lltt Rejtlf n 
til 01'10, DI'11 lUId en 1-tIlRclin 101{ 
1'11111 Ilultil I KAh{ 1I1lftvn () ~ blev 
he, 1l0RIl' 1)"" (1 die, 9, I\pd!' Nu 
l' r Pr !)hh' lllcl, hvell1 vor del! 
.nye Il ilJi:dlo w, nu hvilk(.HI I~n ll o 

hor lian lilli Ih'! i Iil'Hwll d HcK lor 

[) 

Gøn 

Intll 
Inlle 

-111' 11 Vl'<1 (lU pt"loldij.{tl M"c!t.- Illed brrNIt'løl' '''U 
1)I&lIl1l1lrk " Iwlvlldvnlillv It"rN 1'1 

• 
Hist og her 

-

. • , Ge 
h,vlI~1 11111 t' ll I~lllkkl' I/ortl' lohl,.,1I 
Ildk Idll" l' llt, III' flVI' IHIt HIR hil 111 
lilje Ullllkl' l ~ til VnllloplwY'nduf,f 0.1 , 

o 



KRAV 
om Dødsstraf 

--
Det gælder bl. 8. 

Koud Flemmiog Helwe& Larseo, 

der sigtes for Meddelagtighed 

nu igen i Mord 

men 
vigtige 

kan 
hvor
edes 

K ø b e n h a v n. Statsadvokat 
Roepstorlf, Statsadvokaturen for 
Sjælland, bar i Oaar udfærdiget 
Anklageskrift i tre Sager med Krav 
om Dødsstraf. De tre er: Knud 
Plemming Helweg Larsen, der bl. 
a. dellog i Mordet paa Reda.ktør 
Clemmensen, Johs. Nielsen, der 
for 1000 Kr. angov to Priheds 
kæmpere, som han lokkede over 
Orænsen under Poregivende af .t 
kunne skaffe dem 1500 MaskIn
pistoler, hvorefter de blev pint pøa 
det frygteligste, og endelig Ludvig 
Adolf Hansen, der skal dømmes 
ved Relten i Ringsted. Sidstnævnle 
har været Marinevægter i Hirts
hals og dernæst Schalburgmand i 
Aarhus og Ringsted . Den 30. Aug. 
1944 nedskød han om Nalten paa 
Roskilde Landevej Træskoarbejder 
Kaj B. Hansen, Benløse, som døde 

, sva- et Par Timer efter. Desuden har 
lement, han truet Bogbinder Johs. Larsen, 
lensted Holbæk. 
Hotel I r, som 
Iret af 
meske-

kspert, 
!Jslrup. 
Altes. 

sen af 

tyder 
langt 

Jygge· 
Jerlske 

Uriaspost som 
Regeringschef 

--
Qulsllnfl har ikke 

givet Ordre til at arrestere 
Kongen og Regeringen - . 

Landet, 
Ikke hl 
Jeg ho, 
Ønske 
Uriaspe 

o s I 
Genera 
seringe 
Norsk 
fortælII 
klarnat 
Redakt 
skal Ul 

søg ~ 

allered 

o s I 
Re15ml 
kampb 
elterhl 
skred 
ind i 
kunde 
Benæ! 
ringer 
Hukor 

ban 
kom 

er 



H .. ak at 

Kl. 21. 

n r In .... n,- ... 

Vdreosoiog iodeolor Lærer. 
slaodeo. 

Danmarks Lærerforening er i 
fuld Oang med Udrensningen af 
unafionale Elementer i den danske 
folkeskole. I Kommissioner, der 
arbejder indenfor de enkelle Lands· 
dele, har man hidtil beskæftiget 
sig med iall 70 Sager. I 24 Til· 
Iælde er der indstillet iii Eksklu
sion og foreningens Hovedbesly 
relse har taget Indstillingerne til 
Følge. Nogle la. Sager er erodl 
med Frifindelse, mens andre er 
er .luftef med, at der lildeles Ved· 
kommende en Misbilligelse. Resten 
er til lortsat Undersøgelse. 

Man maa gaa ud Ira, at Lærer· 
loreningen senere vil give Med
delelse om, hvad det er lor Lærere, 
der nationalt har svigtet i en 
a.adan Orad, .t de ikke er vær· 
dige til at være Medlemmer al 
Danmark, Lærerlorening. 

I Aften: 
KI. 20: KirkemuBikaften. 
Kl. 20: Royalteatret : .Anna Lane-. 

-

Oodth 
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til D 
leded 
I mo 
der 
Engl 
Moot 
form 
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I Stedet 
Larsen, 

n, Toft· 

sen. som forsvarer. 

Faar Skytterne de tyske 
Geværer? 

dde. 
ibesly. 

Som 
sikrin· 
genv. 
nlant 

rsen, 
Dover· 
derby, 

Dans. 
e 

at ar· 
taget 

, Luft· 
Por· 

afholdt 

Rundt om i · Landet findes der 
tyske Geværer i tusindvis, ved 
Holstebro el' der saaledes et Depot 
paa 4000. De danske SkyUel?r. 
eninger forhandler med Myndig· 
hederne om at laa overladt en Del 
al disse Geværer med tilhørende 
Ammunution. 

Brevduerne spøger nu Igen. 
Til Mette Andreassen, Sindrup, er en 

Brevdue kommet flyvende. Den har om 
venstre Ben en grøn Ring, mrkt. Nr. 
1732, og om højre Ben en Ring mrl!t. 
Dan. 03,43,470. 

Sortbørshandel med 
Tobaksvarer. 

Ekstrsarbejderen blev 
fængslet til I. Septe·mber. 

Vt:t 't 

Kalle 
• 

priS P 
100 K 
m. m. 
Maksil 
kunne 

ikke 
:sunder· 
nuer og 
'et holde 

ærerne, 
er Døn-
sumlet 

sningen 
~k.pert 
ndgren, 
se med 
Ir Alex 
t Ilt In-

En Ekstraarbejder ved Statsba· 
nerne, AageChristensen, blev i Gaar 
fremstillet i Retten i Thisted som sig. 
tet for Sortbørshandel med Tobaks. 
varer og Hæleri. Pofitiet havde 
modtaget et anonymt Brev, der 
angav, at Christensen havde "Han· den 
delalorbindelse" med den loongs· v 
lede fr. Worlll, og denne ind· 
rømmede at have købt e8. 300 Pk. 
Cigareller nI Chrilltcu8t!II, desuden 
50 Pk. Tobak og cn. l!) halve 
KUSKer Cerutter. Pris rnl' Imvd 

7 I I"':,"-.,~._U .•• 
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• "'tlltl Lnn'-. 
,S'bOlllge". 
J: .Ilel .jelle 

I Mlehe. 

lededeø M' IltlIlIU· U .... 1J ..... II .. "'·~ v._ .. -- -
EJtorll, der Ifgeledllll u"dervløle I den T, 
popu II..rB enlitellkø DIIIlIIHoCklly-Cockey • 
SI.punderYllnlnjlen lededes af Ounse
herer A .,lte Plal.u. 

Fr. Thl· led dellog D8n1el ll! rerlnde 
Pru Dyrmann Chrlllenul1 og V.Tegner. I",en 

ng "I V.,ler" 15 Kr for 50 gr. Tobak. 
I lig iall 32 
'ende, tillid, 
cyer, Hllsley 

mgen 
vid,le 
Del VlklueU.beDdle, P,økj"" 

har brsodt forretoiogs. 
hel' 
læng.let I 

rupI Svane- bøger og Pakturaer. 
ona Orage, J d " 
lO f, O A I Our Eflermiddag blev Villi u- IdebrsD J 

~polek, Her- elleh.ndteT Marinus Chr. A n d e Ved 
umenhagen, s e n (p,okjær), .DeI kolde Bord"' farer vi, at 
I.rtlund, H. I Thisted, fre ml!llill el J Re llcn lom i Middags 
I C. Egede ' I O . 
• K. J. Man- sigtet lor Salg II vcrpn.er c g 
n, alle Ko- Værnemager i 
le Christen- Ved Politietl Underaøgelsc land
~tobing F'I te. han kun I Bel,ddelsc al en 
e~Apotekel, Ksucbog, der var pasbegyndt d. S I I en, Maribo I aB et 
fensen og 2. Januar i Asr, og de æ ldre 
-Apotekel. Kassebøger var tilmletgjorle, lige

LØVE·Apo- Bom han hs\'de brændt sine fak:-

hos Anders 
lev. Paick 
kaldt. 

Hos Odr, 
er en 

nsen'A SJ' luraer lor tidligere Aat. Han Tbisted 
I'~:{ek, . K: hævdede, al han ikke havde gjort 
iltelr, C. A. delle for at skjule noget, men da 
J, Telkel· han i februar Maaned var kaldt 

~
~. Hans,en, Iii Lig nirigskommissionell, havde 
Sklsrpmg man der gjort opmærksom paa, 
ri en lian, K " 

~ro, Inge al han~ aueoog Ikke var lørt 
et, Vejle, ordentligt og yaT intet værd , hvorlor mere 
~. Apotek, han havde købt en ny. fakturaer
~.Ddersen, ne var brændte, .. Iordi han 
Silkeborg . 
~ Apotet: vilde have alle de gamle 

al fylde op med-o Han forklarede, 
al Omsætningen del lørste Aar i 
f941 kun havde været ca. 

ralen Kr, men i Løbel af 194f og f942 
jderpartl lit han en Del Handel med tyske 

Soldater, sulede. at Forretningen 

et'SODIiKe i 19« kom op pas en Omsætning 
'-"'eIl!t KJ paa ca, 200,000 Kr, 

Maaned 

En Del af Soldaterne kom med 
Tobaksvarer lor al til bytte sig Kød 
og Flæst i Stedet, og den Tobak, 
aom haD suledes fit, solgte han 
bl. p. til Marine\'ægtere til 
lige Overpris~r. han fit op Iii 

Kr. lor 50 gr. Tobat. frøkjær 
forklarede, at ban ikke havde gjort 
noget lor at !hlle aig de tyske 
Soldater .om Kunder og vilde 

diet 'I hæVde, at alle han. danlke Kunde, 
... hiA b ude været godt ti/tredae 
uaJ. dtn Tildeling, de lik. Hin 
AhUe. j indrwmme. at hans OmtelninR' 

!fAR DU 

Rejses 
Der kom m 

lo; kan rej! 

og dl t 

REJSE. SI 

indklæbes 

0& man kj 
baDebillet 
Folkeferie. 

fl:l' bos 
ga., ,,, T 

kia 5P1reb 

aUe Postil 

&tI.tioner. 

"'-"' .... ,.. '," .' . . " , .. , . . ... 
• • •••••• 



!IOCIAL-DflMOKRA Tl.'N. 

Januar i Aar havde udgjort godt 
20,000 Kr .• men i Maj Maaned var 
den gaael ned lil 5800 Kr. og i 
Juli iii 2800 Kr. Han havde købl 
en Ejendom i Tilsled lor en Del 
al sin kontante formue, som han 
vilde ansl.a lil ca. 40,000 Kr., 
maRske nok noget mere. og 
Grunden hertil var den, at han 
regnede med, al en las I Ejendom 
var bedre end de konlanle Penge. 

Eller Begæring .1 Anklagemyn. 
digheden, der var repræsenteret 
ved fuldmæglig Svendsen, blev 

Asr gen· han længslet til 15. Septbr. og fik 
~Iefsen, beskikket Landsretssagf. Terkild. 

Sledel sen som forsvarer. 
Larsen, t 

Toft-

nd genv. 
Jræsentsnl 

Faar Skytterne de lyske 
Geværer? 

Rundt om i · Landet findes der 
tyske Geværer i tusindvis, ved 
Holsfebro er der sa.ledes et 

Engelske Cykler 
til Danmark 

Levering af 100 Stk. pr. Uge. 
Billigere Kaffepris ? 

L o n d o n. (Privat). 

Eller hvad Deres Korrespondent 
erfarer, har private danske Opkø
bere i England laael Løfte om 
Cykler med godt Gummi i en 
Rale paa 100 om Ugen. Man 
forbavses over at se, at Kaffe· 
hanolerloreningen erklærer i dan· 
ske Aviser, at Kaneprisen bliver 
m ellem 4 og 6 Kr. pr. Halvkilo. 
Der er netop sel Tilbud her paa 
Kaffe fra Equador til en Indkøb.· 
pris paa mindre end 1,55 Kr. pr. 
100 Kg. Selvom T. ansporl, Skat 
m. m. kommer lil, vil den nævnle 
Maksinlumspris pr. Halvkilo 
kunne dække lor et helt Kilo. 



nk, for 
ne lære, 
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lerholde 
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Oeo dødsdømte appellerer, 

da haD erklærer at være 

uskyldi~ dømt 

København. Den 26· 
aarige Hipomand, O I u f 
Bloch Klagenberg, der 
stammer fra Aalborg, er , 

ved Dømsmanclsret blevet 
dømt til Døden. Han har 
stukket en illegal Gruppe, 
hvilket medførte, at fire 
Mand fra Bopa blev hen

ret. Klagenberg erklærede. 
at han var uskyldigt dømt 

og appellerede til Lands· 
retten. 

• 



skal ophl\·v,'8. 
m(hluU Udqk· 

[ ,()\' il vn in It· 

, Snt&>rne 

er der Ikke 
Kommuni

Soc.ialde-
, 

, '" 
der skuld(' 

og 

,~ h r", ~.· f:.l' ... nd"'~ b"; .• ;' .. "" .,.,C,,,"~ I' h •• , nI mu, .... Or..,. "' ••• _, ______ _ 
.k .. r~ .... nI .,Il ..... d .. h ... ,,,,.~t ~ .. m .lr.al 'a!flla",· d~ f. ~:.. 
~:rHI"I"nd. om dH Ir. "'v,,nt"ø ,ndnu Val, Ol/ Folke .. ht"mnlnJt'n Ol )I 

tol' TilIlldel.t "".klt·t i Gn.,bnl .. nd 

Stort Tobakssalg 
i "Det kolde Bord". 

Alle ,'Ia n ne\-ægt(' rne ble ,· (o l'llynede med Tobak, som Frek.)ltr 
h.n·de købt nf Ty",kerne to r FlKle,·artr. - linn tilin~t.gjorde lille 

sine Regnska b-.bttger. 

Viktualiehandler )larinus Fro- no~t nOJagligt Regnakab. 

• 

kjær fm "Det kolde Bord" i Thi- D.: Var dl':t ikke. for at man 
øted fremstilledes som medd('lt i Ikke skulde se, hvor meget De 

paa Forholden(' I Gnar ECterM.lddagt> i Grundlov~- havde handlet med TYlkeme ! 
dand i forrige forhor, ligtet Cor Ovcrtrmdelse af F.: Nej, det havde Jeg 81et ik· 
nu af Soclnlde- StrafCelovstl llægets § 15 og 16, k~ tænkt paa! 

11"{'11 Sklftet 

li""n Karl :Marx 

som Hette!!nor 
og Folk skal 

Son af Garlnl'r 
• er død IIf 

ved, at han 
I den Tro. 

Ol/ de Io ~mlla 
i St.-ptcmber 

• Slot 

ulovlig Hnndel med vrur,nemag-' D.; ~M, lidt har De nu nok 
ten. Itll'nkt paa det, Cor det er ved der

Politifuldmægtig Svendsen, der for, De har "midt det væk. 
modte som Anklagel, indlepte I F.: Det var, fordi M nede ved 
med at bemærke, at Frokjær SJ...atte\·æsenet sagde Ul mig, at 
O\'erho"edet ikke havde fort no- jeg skulde sorge for :lt fore mil 
gd ReifJlskab COf sin FOI"l'etnUlg. R(gnskab nøjagtigt over alt hvad 

Domme! Johan~cn; De har 1 Jlg koble og solgte. 
!'s.midt det hele \-æk. baade Knl<l;e· I D.: Hvoroaar sagde de det ~ 
bog, Hovedbog og Fnkturaerl. F.' Det var! Januar. - og ua 
Ilur De bfll'ndt det? I 1;1\" jeg mig til at fl,re nnlagtigt 

Frokjær: Ja-e. det !'tcmte Rtgt\sJ.:ab. 
lu.mlig !kke; jeg havde ikke fort r: lIvol' :.tol' HIl' Om!;.!l'tn.n-

1/. .. n. da De flk For~tningen" 

Skagen. 
F. ; Jeg kubte den I 19H. og da 

\UI den Ikke me~t va·rd. ~r 
ml' Ulgen TIldeling og kun tn 
Omsætning lma en hah' Snes Tu
sil:de Kroner . 

• __ .... ' l' as . ... 
• 

.. ·.'. I ' z.' • • 
• 

2 • , • 

• 

, .... ". ! l:."ltf"M Ku tU'r", " W Mnnf "-J"'b.j I" Slr, ... 
~ Ilru",It<.lI.; n. dh ~I " r.:", ., "I,., l lAlartfr n ",r:" KtllM 

n_jl. 1"- )I'!+r "Il .... Jf'dt 6o\Wl 1'\I ... j 

r.. Ih'ordnn kom De ul at 
IUlndle &afl,dtm moo Tyskerne'! 

F.: Tje . de kont ind og køb-

ti' . • 
P.: Og bc-talte O\erpri!I,Cr7 
F.: Jeg \'i'd ikk{' af. at jeg har 

tRget O\,Crpri:;ef; .- m{'n det "ar 
øommeticlel. vi byUrol' med lidt 
Tobak. Men ~el er ikJ...i' del. jt'"it 

hllr drevet }>'orrctninlt\'ll op med. 
D.: I)(' kunde da ikke !;t'h ~ re 

alt .. h't Tobak, I.'k> fik. 
F 'San. dt't \'ar nll UR'mto:st 

for !oIt'lv at rrlft! dt'l. Je .. Jt:JIV,t(' 

drl. 
D. Ilt' ... ,Iltte dA ToNk til aHt' 

" !ol rim'\'R'gl t'ml'. 



vel ca 
b 

.10,000 KI'-
D.' Det kan VJ~t ikke nær pre 

det- 'kk 
F - Nna JIl. dc~ klin jeg l e 

Sll:ldall pan stilnende Fod gere op. 
D. _ DLlJ'CS Qms.'Ctmng gtk ned 

til nn'l"lcn mgentmg, dn '1'y~kerne 
n;Jslc. . 

p : Ja, I Januar huvde FrokJILlr 
en' Omsætntng pall 20.000 Kr., I 

lfnJ PUlI 5000 Kr. og i Juli'~h'la 
2(){IO Kr. - ' 

D.' De {lnf knbt en Gllard? 
F. _ Jn, i Janunr, leg mente, det 

va l' bedre Il.t faa en fast Ejendom 
"' end luse Penge. Y-

D.: Dc kommer JO nok af fued 
den igen. 

F.: Det er der JO ikke noget at 
gore ved Jeg erJhelJer ikke gtft 

med aon. 
D. _ Hnvde Ot: regnet med at 

blive arrestere t 1 
F: Nej, Jeg regnede med, at 

'd~ Sm'ule 'l'obakshlludel kuude 
. I "Il; Jet: da IIldl1g b ivc hæn Oll pau. 

D .. Nej. men Tyskerhandelen! 
F.: Ja, IlU. dn Jog har set, hvor-

". dM det hm' udVi klet sig, san klin 

jeg )lok ~pse<.r<lo! Ikke "ar san 
heldigt, og hn\'~~Jfcg vidst. llVor
~n det vilde gru" havde jelf hc1~ 
. In· ikke gjort det. },[en det er JO 
~pnndan.J., Forrelnillgslivet. al det 

er CII Æressag [It ligge I SIJidsen, 
.81 flet har Jeg Ikke kunnet fpl·. 

D. - M .... n nu gRal' Omsætningen 
stadig nl?d 

~ 

F. - Det er fOl-dj det er ~m· 
rurmlluneder~ , . '"I 

D,' El' det ikke, (Ol"tl! Folk la
der \'UlI'e med Ilt handle hOIl Dem ~ 

HA Nej, der er lOgen Kunde!' 
:!iytJijt fra mIg. Og jeg sælger 
hele mm Tlldehng 

D.' Nu bliver ,de fængslet ti l 
Hi SelJlemoor. 

F.: Sua VIIr der 81llldelig ('Ii 
MaslIe, der IIkulde sættes fust, ' 

D : Jn, dt>t i.'r ngtllrt nok Men 
Dl! hl.ll" hlllldl('t i stor Sftl og \'1\ ~ 
I'Pt \'Jrksom fur Ilt flln dril lian 
IIt'l, idc>t De Ilrll\'l'llro lian ul fl)r~ 
OF OmllWtninjl'1I i'lIJ1lI'iII Tohak. 
bil. 

Timølønn'IlDU' "8 mød 15 _ I 
-

,. ., 
1--0"1 

, I ~_ "lil ' 

Til l 
høje! 
man 

... 
",,,Ii 

t 
.. n .. " 

J"u"",jt 
",.~l' m' 
<I. I" r 
l,lhl 'lI" ' 
til Ilt 

" .. r 

Rt'l1lhmncn genskubt. 
De ~mvukende Fagforbund~ 

FormlInd, Ejler J e II s e n, udlll~ 
lt'r: nesultatet anser leg f or re
hlll\.t ti.lf~llllende, nnal" 1 len
blik tnges ]lal\, at det er opllanet 

mIdt i en lobbnde Overenskoms (,. 
penode, Det er meget; værdifuldt , 
nt Resultatet er OJlllaaet ved 
Forhnndilng. Resultatet ej" af en 
sIladan Beskaffellhed, at der kali 
være DIvergens om, h,'orvidt der 
er Dæknmg l Henhold til Pns
\.nllet af 191·1 beregnet pM 

Grundlag af GennemslIltslonnen, 
idet det ej" u1i<i'~dt, h"ad G~l\J 
nemsmt-.slonnel\ egentlig er i Dag, 
men Uesult.atel mM ellers be
trugtes som godt. H:m kræ"e" 
dcre!ler Pnsfnld, Godtgol'else for 
Fordrrelse i Vnl'efornngel!:;e og 
SlotiefOl'llllst:lltmngel' fOL' de 

drulrh~t lUllede. 

II ." J~ Fag(oreni llgcl'IlC I<tiller ydcrligcN! 
I\:mv til J~~ennj{en 

J{ o b~ li h ri \. li, Onsdng, De 
wnvirkeJlde F,~or}.)\~., har 1 
FOI'bindelsqd8cd O\'~reU~~msten 
r9Het en l {\m,\'endelse til Rege' 
ringen om, nt der mzlo'! sættes 
md for at skabe Pl'lsfnJd ni A r
bejderne flUlr r'ordyrelsen ved 
Varefon'lIlgelscn sknffet ud af 
Verden og nt del' fra Statens Si~ 

F., Jn, det kunde JO godt 'w 
$!lndall ud. 

D" Dc {aar Landsrelssngforel' 
TCI"l\ildsell &om Fors\'arer, Er De 
miafomojet. med FU.'ngsliIUt'l'n. 
kan ~ dNlttE' c\'cntucl All(ll'1 
med h'llll 

ger 

>-lUl ., 
F oc 

S63 
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p,: !'\ej, jeg t'r ikke millfllrnQj 
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Entreprenor anholdt for 
Værnemager!. 

Har udført Arbejder ror 
Tyskl'rne ror 1 MIl!. Kr. 

Politiet I Thisted anholdt I 

)fiddnga Entreprenør Baage, Thi_ 
sted, der Aig~ll!l ror Værnema. 
gerl. ,IJ~. Pclryndt.e at. arbejde 
lor Tyskerne, efter 29. AUlrUllt 
1913 og har i Tidsrummet siden 
da halt Værnemagtsarbejder for 
I Mil!. Kr, Baagc [rcmslillclJ nn
tagelig l Eflermiddag ved Helten 
l Thisted i Grundlovsforhør. 

90 Aar. 
P .. Fredas fylder lhv. Gdr Jt'ns 

P(t('r L a r I e n, BafBlev paa Thy
holm, 90 Aar. 

Jena P.ter Lar~en Ill!rte liline 
unge Aar TomI'('rhaandv .. rket, men 
du hlln i 1879 overlol!' ~in Fode
gaard efter Faderen, opgav han 
HaandvlI'rket og tOK lat paa Land
bruget. Siden har han boel 111111-
llli.mme Sted Oll' er las ledea med 
atærke Baand knyttet Ul Baralev, 
hvortil )f1l1derne gaar helt tilbage 
til Tiden {ør 186>1. Da hanll Hu
kommeløc er øICrdelell Kod, hllRker 
han godt denne Tid Ol( kan Oll'laa 
{~rtælle om TYlkeme~ Op-

Do mange lIol'llkc Bom, cl"r 
kom Ul DannUlrk i Sommer, hav. 
de næsten allclI8mmen en lill .. 
Lommcskilding med herned, og 
for de flestes Vedkommende er 
\.let ganet snadan, nt dCl"(!s Vær1.&. 
folk har byltet dl' 20-30 Kr" 
Bøm('nc "nr i Besiddelse af, for 
{km og: givet denl d!1llSke Tikro
Tolsedlcr ror de norske Sedler, idel 
de 3M har ment ved Lcjlighcd at 
kunne 1M Pengene ombyttet i 
Bankerne. De f1eslc norske Børn 
er jo anbrngt ude 11M Lundet, 1lIl.1 
man ikke hver Dag har Adgang 
Ul ut komme i Blinken; men der 
t.r 81kkert heller lOgen, der har 
kunnet tænke Sill', at der kunde 
være noget forkert i en ssadan 
Trans,'lktion, idet de færreste har 
'Værel opmærksom pau en ).IOOdc
leise fra Nationalbanken om, at 
der efter 7. August ikke kunde 
modtages norske Pengesedler. 

har for deres danske 

F 
I~, -• 

G..., 

Nallll: Skrdnlnl: 'lied Silnal. 
pll>toler i lIurup. 

Adøkllhge l Hurup blev I ~u 
vlekket, da dtr nd 'l-3-Tlden l 
den .. ,thIle Bydel bl~v _kudl med 
SirnalplHo]er l!\'tm det H. dH 
har ~mOtl:l" ~iR JIU d~nm' "U. 
dl, v~d man lkk(· 

\lf'~t 0 ..... 11101. 
MT bortliellerH n}e ... I'-~helk~IIl'tn ILI 
And. Bj.elTe C'lIru~n. '. Cor Z800 Kr. 

VERDlo~~ El( IKK I-; SAA STOR 
\lorsinlbop'lI:" bil,,"" I \'_'obo ro" 

1\ 

.. -_1-- bo • 



Uskadeliggørelsen af Vestkystens 
. rød af være tilend8bra ~ t. I 
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tf" r'" af tf, (lIrlIg . Tlnll~ l. r 
,Iukl;.<:-<l,-' I' l nLl .. r ".ti!, A!l"', 
ti. I,.r {'ftc. hJu,wh II el n'l t",' 
Anlnl Trøkrrr' 6111 LII,t til. 
, \IHIl n'Il"'" Jlll'd, ,tiL d" It lu 

11"""rH hil' klInI" I f)crw {.Q. 

SO.O(JO .\1 IlI'r m O;oWt 11 "Il /1.1 
Il", ni' t'd 2 )ftJli "wr )Im"r 1l,~1 
Jnjlt. Ikl1l{ h."d'- mml kun ""rt 
.. ,," 111 Jldl. H ... t'·n l" "rd/lIIlI 
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jrj(lC' I Il< fI' ,\lIr. 

fo:f\."r ;,1 MJI"'l'I"rJlt! I",r lut 
du, il ArJII'JrI. fl)l ... I.l'f(~ ",.,. 
k! II<.Il "11 f';rVf'JI"olI'lJ1• ,ilt'l " 
mUll ~rlll,III"'" ult'r ,I, I tJrlJIIl',·rr 
;\11fI('{(']l, (Ilt t'ndv,rI " l(flrrl dt'r 
mflfl T.mk. h,1I0\ r d. I for at 
Illk" .11f mod. ul .-j"r ,k/(" er 
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Ammunition ...... pr <I'ng-

ning'prne JlHa J{lIjpn .... o 
Odde sluHf't I lJar' ~. 
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F ly ttes S t, pOO{'(hlll" lU d. 29 A 
So'" t>ekc" d t hu r det, fl;re ~~:,t 1 i~ 

"",r<1t 1"'" Tale nL [I yt{c 81 • nf(Q i~ 
,<orll SlruCJUI'l l "i n 'rid I dr' Bededag. 
det for en n ",kke n urte i Bie· andr" 11 111 
Pet har været gjort. ,,- Cl gdu!!;<-. 

• ..nret nlligevel G'- gml(lerule, "t F' ~ liM r' t. ,,1- SJ 
dagl!. at: del' mnatte v IV; lIlla Hellig-
JJgt i at flytte Sl J ære noget rime-
den Aarst', . kdedag til , J- /l an-

Nu skal der 
sker, Man h :-ære Udsigt tll flrlRc- ,det 
plI.B!;ant droftet germgen K'nt -

. om ,let Hd, en " 01. .. 1.>" 
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d~rnrl . 

1.lulll!!dfl KIIM' 
flJII I'U .ndre 

I bindel.e mel
de. RIK.d,"'
J den fuldellll~ 
~d de lIonJi 
/l'" de nu ,r genknyllt'1 
,lill 'fillred.-

, it'r I Ut1I1H1 , 

K, . J" hau 
M arH:: Chf 
N. jf , V 
M .. ri~ L.' 
f",lIItønde 
ØflJfll . (I 
Her.kind 

~en i,l.nd":!! 
"alere!. De.
pe klg,d.g.
le i ,I være 
ennern dere. 
nordi, llIl Til· 
følu llølU rHg 

fll e~ell L lffll 

de(. Del ha ' 
~ (, hvor fll llll 

elyd ning lor 

Flere Anholdelser. 
Bn mej{cl uskyldig 

ICanflllcverl • 
. dd li' blev r:uclou 

I Our p'lIerrlll .,. . R -lien 
Irern.tlllel, I 

Io VwrnerTI.,ltcre vaf Entre· 
d Den Jørlle 

I Thl.,c ' e ,Onl før 
Ludv B.llg, 

pre/l..,' . I Tøm(ernlf~lIler 
K . h,vde være 

ngcn . Udbrud blev øløa e l 
og ve~ KrrR':';~cjdede rufldt P~II 
ud. k I /~ Arbcjdaplfl døer ,ærlIg 
l o r~ ~ ,g T hill ied o~ ov..: rtoJ/( lørøl 
om rlo,ll ed V~unmllnd Enevold 
øørtuncn m t'I 

Nic licn, Mø oslt:d, el Entreprenør· 

lirma her pøa Egne": Dt:H.~ 811i9~: 
i Novb r. 19 .. 3 og I Apn 
ove rlog Buge alene Pirmaet Han 

O , . pøa ca 
havde iall en møre IImg . " 
1000000 Kr. i Tiden lOdtII Apnl 

"øgrernl og 1945: paa hvilkel Tid8p~nkl han 
len ringute fik ophævet sit Pirma, ,del han 

overlalle folkene til at lorl8d~ 
man ogsas Arbejdspladsen. Grunden hertil 

re scl, øl el var særlig den, øl han lor at lori
Idets Dagl- sælle Arbejdet med en Slags Træ
om nordisk bun kers elter Tyskernes Ordre 
likket, hvor skulde beølaglæ/.{ge det fornødne 
ile svært al Træ hos Byens Tøm merhand lere, 

'diske In fer
~ ogSlIlI lor
Dg nu mere 
~e t visl 'ut
k ønsker el 

hinandens dbl· d og de l vilc:l e høn ikke ve Iven e 
I !lælder en væ re med til, Han forklarede, al 

den. fælle. han havde Bi l, lom han kørte med 
kluahtel. . d 1 ,. 

Pu en tysk Tilla e se, Igelom 
blive godt B • I han fik den forn ødne enzlII ra 

vedtog en 
Ike Landes Tyskerne. . 

Eft er Ankl llgemynd lghedens Be-
lennemløre B næring blev Entreprenør aa ge 
nel mell em '"' 

hu bemyn
elstrne Iii 
igheder al 
glige Lem
~lin g. De 
~tlg(', og 
I!dte CBer, 
~e til Komw 

~odragen . 
tf vedkom· 
lom Pølge 
ISIab, eller 

:r.alen 
"bejderparU 

d. 
r perlonlige 
~ n bedst RI 

!pcdltiOR 254 
iard privat.) 

:obeen) 280. 

',f)/J, Maaned 

, mm170re 
~-7 Øre for 
'Idtykninger. 
ce 10 pCt. 

. PIadier 19 
Ord, mindet 

Idet lærlIg 
3ere Altale. 

fængsle r in dtil 15. Septbr Han 
paa kærede Kendelien til Lands· 
re lien. 

Den anden Værnemager, der var 
Iremstillel var tidlige re Køb mand 
Søren O a d e N i e I s e n, Sned
sled. Han var meget lorarget over, 
at man kunde sigte høm for noget 
ulovligt og benægtede a ll e Sigtel~ 

aer Han blev lorehold t, at en 
Medhjælper hos ham havde lor
klaret, a l Gade Nielsen havde 
leveret rationerede Varer til den 
tyske Kantine i slor Stil og laget 
høje OverpI iser. Han nægtede 
dette. Høn havde kun ~olgl Tand
paslll, Skocreme og lign. Lige
led t's benægtede han, at han skulde 
have 80lgt Zinkspande, Vaskelade 
og lign . lil en Værnemagtsaldel ing 
i Hurup, del var Opspind al d en 
unge Mand. Han blev derefter 
loreholdt en Del Regninger, som 
Tyskerne havde ellerladt sig pBa 
Miasionsholellet i Hurup, og som 
nelop viste, at han havde leveret 
Varer overensstemmende med Med. 
h~ælperen8 Porkhlling. Disse Reg
mnger mBaUe være falske, erklæ
rede han. Muske havde Tyskerne 
lelv lavet Regningerne lor at kunne 
hæve Regningabeløbene og 8aa 
.. drikke Pengene op·. Han be. 
dyrede atærkt ain Uskyld og hæv~ 
dede, al alle han. danske Kunder 
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havde kunnet faa de Varer, han 
havde, og intet var gemt til Side 
til Tyskerne. Han hævdede lige· 
ledes, at han havde Udenrigs. 
ministeriets Tilladelse til at handle 
med den tyske Kantine iSnedited, 
som iøvrigt var ham uvedkom· 
mende, selvom han mutte ind
rømme, al han havde Ralt en 
Kommis til at pasie Kantinen. 

H.n blev fængslel til 15. Seplbr. 

For 25 Aar siden. 
I August 1920. 

P. Andersen, Thisted, afslaar sin 
Brændselslorrelning lil AIS Kul· 
kompagniet. 

- Bolchevikhæren i Rusland er 
rykket ind i Polen og gaar mod 
Warzawa . Der raader stærk Spæn
ding mellem Rusland og England, 
og der er Krigolruoel i Lullen. 

- 89 Wienerbørn ankommer til 
Thy, deraf 36 ti! Thisted By. 

- .Ot. Hornstrup· i Kallerup 
nedbrænder delvist ved Lynned· 
slag. Stuehuset reddes. Et Par 
Svin indebrændte. 

- Ved Landslingsval~et i 6. 
Landøtingskreds d. II. Aug. vælg .. 
Ihv. Folketing.mand N. S. PrøkJær, 
O,ardhusmølle (K), Landsting1m. 
Jørgen Hald (R), Maokinarb. Laur. 
Knud •• n. Aalborll, og Husm. J. 
Kr. JOhansen, Kvolled (S), Frk. 
Marie Chriltenøen, Thomas Laflen, 
N. K. Kri,'cnBen·Tranderl, Fru 
M"ie LI .. en og Jenlen.Orulberg, 
Porotander Hauch, N. Oi ... lbæk, 

Stalshusm. Rob. Christensen, Hundborg, 
Købesum 30000 Kr, piuS Løsøre 
Kr., Vurderingssum 24500 Kr. 

Prs L9rs Nielsen, ØsterUd, til Jens 
I<iib. Vesløs, Købesum 1600 Kr., ikke 
særsk. vurd . 

• 

Frugttyve i Bedsted. 
Stationsforstander Heager, Bed~ 

sted har anmeldt til Politi el i 
Hur~p at der er sljaalet Pærer I 
frB ha~s Træer I Haven. Endvidere 
er der øvet Hærværk, idet Stakit· 
tet er brækket, ligesom der ogsas 
er brækket Grene af Træerne. 
Del er anlagelig nogle ungdom· 
melige Elementer, der har været 
paa Spil. X 

SolKt (irise m. m. til Tyskeroe. 
Hans Peter Hansen, Brond, er 

sigiel for at have leverel Halm 
og Hø 111 Tyskerne for modtagel 
NalurRednlng. Ligeledes skulde 
der være leveret Svin, men hertil 
oplyser sigtede, ., han er bleven 
tvungen III disse Leverancer. Op· 
giver kun at have leverel tre Svin 
til alm. Nolering. 

Anboldl lor Værnemage". 

• 

lyl1 
01' 

I 
bel 
sa, 
S. 

Vognmand Jens Jen sen, Thi. 
.Ipd, der ha, udferl store Br 
der for Tyskerne, er I Dag an· ~~ 
holdt, slglel for Værne magert, Ol! bo 
vl1 I Bftermiddag blive fremstll1el 
t Grundlovsforhør I 

Klager over V 81&lisleo. d. 
Nu l'r Vall:lIslen InddraRtl, men 



tet, men 
I denne, 
il Kom
Lørdag 

~. Kon-

l Tbisted 
18 mange 
r moolle 
d. 
""\_1_. __ 1_-

1'\.1 • .la. ,'QJI\.l ....... "' .................. b",··--- -~ 

dervisningen. 
Kl. 20: Royalteatret : .Anna Laos". 
Kl. 20: Palæteatret : .Sabotage". 
1 Hurup Kl. 19: Cirkus Miehe. 

~ 
Sommerhuse i Klitterne. 

bl 
• 

1 

sI 
li 
a' 

Der er mange, hvis Sommer- ) 
huse ved Vesterhavet i disse Be- S 
sættelsesaar er bleven nedreven v 
af Tyskerne. De maa ikke genop- fl 
bygges uden Klitinspektørens Til
ladelse. 

Malerdagskole. 
Thisted Malerlaug vil oprette 

en Malerdagskole lor bude Svende 
nD I _sprH i . 
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Tilladelse ? 
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B.: Ja. J;:len kør 
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k '\ Pr:';. ..e 
.kal me1 
Herl~r-

• 
"",,,, .. og ,,'ur 

(orle i\1us.;o· 

Entrepnmllr J lem,· Edvard 
LudVIg Bnage, Thisted, del' som 
i Gtlhr mi'tl6t'lt \'ar blevet anholdt, 
fremstIlledcs i GaAr Efl.ermid-

Torsdag En 
Jensen. del' 

Toftlund, ml:'JI 
SIden forlod 

:~r opdnget. for 
,,~anllOl,Jt I 

del'efter bl!-
~redlemmcr 

derefter selv 
li! italien. 

klar over, at 
den forkerte 

:.-or til Parhsa' 
j den Gruppe, 
bl Rettersl.e-

han 
flojet 

Lufthavn, 
ham. Han 

i Toftlund, 

dag1l l Retten, hvor Domm"r Jo
hansen gjorde ham lX'kenut med. 
al han .. nr . .1ii4iiet...fer.ll;"rnema_ 
geri. 

Bnage erklærede, at han ikkl:' 
troede, at denne Lov \'ar vedta
get endIHI. 

D.; Det er skam Ogsll."l den 
~tl'cnge V:Cnll:'magerloy, De tilta
les efter, hvor .\unimumsstl'affen 
el' ·1 Aars Fa:mg!:icl. De havde 
mnaske ikke ventet nt b!i\-·e an-/ 
holdt? 

B.: Ikke fOl" efler den UH.' Lovl 

Dommel'en oJ)I1..IJle<le dE.'I'P~l1 Baa
ges Le\·nedslob. Før Krigen ".ar 
han alnllndelig Tømrermester, 
men eJel gIk d:uu·ligt, og I 1939 
fik han &>Cmihjælp. 1IcIl saa kom 
Tyskerne, og l 1940 fIk han Ar
bejde hos forskellige Entrepre-

il 0('1' \'tlr JO 
lreprtnorel', der gnv Tilbud. -'11' 
Jeg Ina altid In\'t· ,:a 

D.: Hvad hRr'~'TJe!ltilt, 
Tyskerne rejste? 

B.. Ingenting 
.- D.: De holdt Ol' kort lør 
tulationl:'n. Hvorfor? 

Knj)i-

D.: Nu bJver De f t ,,(-'" .! 
15. September Ol' f tua r ()\f'rn, ~ 
a:.srfurer Dybdahl Andel -n 

Forsvarer. 
B.. Klul reg 

I.>h· .... fæ~ple1 '! 
D . . Nau, Dc ffJl 

ke n<Jgo:t med :It t, 
B.: Fordi der skuJJ,· besluj::'la·g· 

ges noget Træ hos Tommeliland· 
Jerne, og det var jeg ked af til 

have med at gore, og saa r,k .'eg' 

mine Folk til at. rt>j . ..e. Jeg l/l1\'de 
tidligere .!iogl ul holde OTJ. Tn"," 

har nog-t at :le C 
B:.agl et I ..... e'i 

han vjJd~ appe lere ' 

, 
t 

• n 
I..andsTt ten 

t indre 
• 
I u 

• 

kinesisk Ove 
Hl\J;land (aar Port Arthur '-Om Fltiade- og 'liIitærba-.e og Hah

delen af Dairens Havn til kommercielt Bru~_ 

, 

'l 
Kr. anrlig 

noliirmaer, der arbejdede for 
Værnemagten. Han arbejdede 
forst )lan. en Byggeplads \·ed Aal-
borg og kom i August 19.10 bl K e w Y o r k, Torsdag. Xe\'." sisk O\'erhoJh~ Hf""lC.Qld t:lJ en 
Thisted, fordi hans Kone havde York Times meddeler: l hen-æ- O\'erenskc'l1s:" der ble\' af!.. t 

TilknrtninglhertiL l 1942 bU!\' rende autontath'e Kredse udtaler i )Ioskwa unde!' )orGiet rr.:-d i 
han Formand i det Filma, han' man, at der forestaar en fælles. kinesiske )[inisterpræs 01 
arbejdede ved, og da Fll1lltlets In- I p<-litisk Aktion af U.S.A._ Eng- Sratin. meD Ru~"erne ~il faa -
deJmver i November 19-13 holdt land og So\'jetrusland med det pCt. Kontrol med. it>D kmesisILe 
Oll p.'U\ Grund af Sygdom, overtog Formaal at standse en begynden-I Ost- og Sydmancbun5-ke Je"1lba
han Fimuwt. de Borgerkrig j Kina og gennem- Ile. Port Ar~hur ; ,liv r at . '1'11."-

Baage bemærkedp...,dog. at dette fore en fælles so\'jetrussisk-ame-- s isk F1aade- og )OlJ.itz r...s o~ 

o\-cr en 
Ifolge Planen 

2 Pans'9',age-
12 sagaaende 

samt 12 stolTe 

• 

3 

var sket efter ,.et vist Pres" . . riknnsk-engelsk Be&"MteL"-C af Ko- I H"l\'delen af Ha' j nb:~ne 
D.: De gik i Kompagni med rea. Det oplyse.:; &'l1Tltldigt. at Dairen .-il sandsynhg-.-1s ,.. ·ve 

Enevold Nielsen. Kunde De ikke :.\Jachu~et. og det indre I beholdt Ru.'--erne t l k mmett e t 

selv magte det økonomisk? :;\longoli vil komme under kine- BJ'1Jg. 

B.: KeJ, det turde jeg ikke. Jeg j 

havde skam ikke san "tor Inter
esse for Sagen. 

D.: Havde Nielsen Peng? ~ 

B.: Nej, men han lnante nogen. var 

, 
ble\" und(>r l't Ophold c. 
Y:lUon ~1 Ur =.ge ~r-- t 

hedskæmpcre, tI:. 'l hdJl 

o -""t 

Fro· , 
sig sel\, i.2 \f~t;. ' roe 

\'01 
B , U· • 

:ien for 
Baee:fi 

,.,. 
• 

af 
ae 

er beregnet tll 
i de 10 Aar. 

Men ban. }W>!;ede ikke sit ArbeJ
de, og efter noglej\lamH.'dc~ For

Skudt Kvinde 
i Tro at hun 

Stikker. :"\æ'\ 3lngene en bam -
Forslaget, at 

vil bli"e an-

General 
at Japana 

pnll .... Juoø. 

løb holdt han 0l). 

D,: Tjente De nogen Penge i 
den Peliode' 

B.: Nej, d" ,,-ar del; ~lpdCl"Skud. 
D.: ~Ien ~ i April l!lll tlt'. 

g}·ndte Dt" Derelli egenUige Virk
somhed lK\D1 Entregrenor. Th'nd 
bestod ~res Arbejde af? 

B' "'"tniJl ., ~v R af Barakkel Ul 
Smuropou"tlonor. JOlr bu"'fl~ 
øde Jra IO \il 40 ~I"" 

19~4·ga;~~:nlnt.Ht 'i 

De .. • r~""';/!i'· 'kd "ar 
re. l' o Jenette"' · 
B.: Ca. 2'1.000 Kr 

D.' 'oet ~ Ikke m_F' 11* 
en Dlfullttølbt. 'S~.tf De 
if! at IIcffwloe "'d.",t. 

" 

11mb, 

-
R ('I n' Il t>. TOl'sd:\g. Tjent>r lIans 

Haagenscn bl('y i Aflt's wd det 
hornh('llmskl' X:'l'\"ningsting jdomt 
6 Aars Fa'ngsl'! for Dr;al'<'t pan 
den -12 ARr gI. Pro Cal'lI\ L\Ill~i
gren, Ronne. dl'n ao. Au .... lst i 
F' •• 

lor, naagt>m~en f(lrkl~lt\'d\', t\t 
han havde det Indu·yk. at Fru 
I.und ...... der h"'d~ livligt s.m. 
kvem med 'I')'Skt>me. ha\'de ang'!. 
Vet noaie Fisket\"'. der ha\'df> 

Joder og Politifol'k. 
blev han ... harmfuld. 

dl OD Atten fulttto _n.r h.n. 
,. ... h'llde ned. HM ind. 

hab mlln Forbm
_'Id ~be\...w.-

1M Fn-

dig i Drab. nlf''l q·are:!.e ol 

Sporg-~maalet om Sr nei 
~'" und"r lit>n,,:'o' 
Om~t.'\'ndighl*-

, f 

England formi 

For #lI 

-
Fra r nd n m~-...jd 1(" 

land har md\ }gt>t \ 

Fnn 1; ng "'''' 50 {l(I(1 T 
kor 0jI' 111._ 
\"ed al nf'dM.tlt- t 

lil hM'bIJ'M' ,. 

)'rodukt r t 

g 
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Vognmand Jens Jensen 
i Thisted, anholdt_ 

Kriminalpolitiet har efter læn
gere Tids UndersøgeIset af Vogn
mand Jens Jensen. Thisteds, For
hold under sine Arbejder for den 
tyske Værnemagt i Middags an
holdt Vognmanden. Han vil anta
g·.ligt i Eftermiddag blive frem
stillet i Grundlovsforhør. 

Kirkekoncerten i Thisted 
i Aftes blev en meget stor Sukces 
baade musikalsk og hvad Tilslut
ningen angaar. Allerede et Kvarter 
f"r Koncertens Begyndelse val' Kir-
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.d 

lU 
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-n" .Men <ler er ved al 
...... ~II."~ en ardlr-Klrkelloncertf!r, 
mnn v\1 mlndeø med 8tor Glæde være ophostet, og det er Kun 

undtagelsesvIs, at. nogen harKorn 
l)/Ul Roden endnu, &Ul. na..v !3ill. 
kan blive Tørvejr, vII der blIVe 
Travlhed overall. 

kore noaet ind, &elv om 
det meste var tjenUlgt dertU, da 
Regnen øn.tte md. Nu kan det ik
ke blive. de førate Dage. Jeg tror 
dog Ikk~, Kornet har taget Ska-

mag 

u~o1\egial 

træden ar 
Årgorel~n I I..ICn !rIlRK= fra. 

Ol'ilerHd uWikudt. 

Sparokassedrrcktor Jena Chr. 
J e n a e n, Vestervig, udtaler: 

de endnu, men vi tumger haardt 
ul noget Irisk Vejr. 

DlLlImnrka Lærerforenllll(& Unuor. 
1I0geløCllkomm lsI!loner nngnnendC 
Lu.lrerCII Optræden linder Krigen. 
har nu nr de ca 70 Sager afgjort 
dl' 21 med vedkommende Læreres 
Eksk[ualon af ForeninKell Afgørel
li('1l ar Sagen U}od Lærer Surcllsen 
ØsterUd, vil font falde om en n 2 
)!nnncder, Idet UnuerBugelacskom_ 
ml.'lslonen onskede yrlerhgere Op
lYl'ninger, 

Del er cl kedeligt llostveJr:Man 
hnr fnuet· opbOJd.ct herude pan_ 
nær ganske enkelte Steder, og 
der scr ud til at vrere en god Avl, 
men der er saa godt AOm Ikke 
kørt noget i 11u&. Der kom lidt 
ind lige iUgens,.Begyndelse, men 
det er forsvindende, og bliver del 
ikke bedre Vejr, ender det med, 
at Kornet vil gro anden Gnng 

Endelig udtaler Gdr. Lara V e
stergaard, K1im, om Rost
situationen i Hanhened, at der 
er ved at være ophost.et, men ud 
over lidt Rug er der aldng kort 
et. Neg ind. }lan kan Vist godt 
sige., at der er opbostet overnlt 
pna ).larkerne. og d,er E:r ogsaa 
ved at blive det paa de lave Jor
der. 

manges 

Harrin g Skole. 

net sluge af 
MudsFrost 

LOOl'er Lehm, Harrmg, hllr efter 
Opfordring tlltrnadt Pladsen som 
Locrer ved Brcininggaard Efter8ko
It> ved Spjald fra 1. November Loo
l'er Lehm fortsætter l Lærerembe
del l Hurring, men Inger et Aar"! 
Orlov 

Sløjfningen ar Tyskernes militære \ have købt forskelligt Værktø] og 
An1~g. , Vlderesolgt det til en Gunnar 

Arbejds- og Soclalmlnlsterlet har N· l ·u U 

Tyskernes Skure sælges. 
Der "nI' vældig Tllstromning til 

dl!n Ud\igere tyske Lejr pau Kron
borg"eJ i Thisted i Gaar, da del' 
holdtes AuktIon OVI!l' nogle nI Ty
akernea Efterladenskaber, bL R _ en 
Del Hundehuse, et Skur, et Anli
luftskytsst1l1ads o, s. v. Der bl~v 
budt livhgt, og Auktionen indbrag
te ialt CR, 3000 Kr. 

beskikket Amtevejmspektor G, Bi.e- le sen, som var _u~ emmand 
ring-Sorensen, Thisted, til at føre for Tyskerne, og endelig for paa 
Tilsyn med Sløjfnmgell af Tysker- nogle Regninger at have kvitte-
nes militære Anlæg i Thisted Arna- ret med P. Jensen for at unddra~ 
HIAdskreds ge sig Kontrol af Prisen. De to 

Lynet antændte Strunttaget. 
Under et kortvarigt Torden

veJr i Ganr Eftermiddags over 
Nordthy slog Lynet ned i Skor
stenen til lIusmnnd Anders Bis
ghtl.rdS Ejendom i I-lillerslev. Der 
er Strnntag pau Ejendomme.n, og 
dette antændtes, men det lykke
des i Lobet af fna lIlinuter Be
boerne selv at fan Bugt med Il
den. Falcks Brandsprojte fra Thi
sted var iovrigt blevet tilkaldt, 
men Ilden var slukket, da den 
naaede derud, og der vnr heldig
vio; ikke anrettet nogen Skade 
pa}> Ejendommen, 

Ilundt'n rort\lyrrro<- Xattt'rOf>n, 

l<Jn Hund hylNIt' I Nat Inft'l"n!\11lk 
pRR Stor('lol'\,. l'i\i.idMl hle" del Jk.bo
('ml' ror grort. .qRn d(' umle~'tt dl' 
Pohth,t, 110m rundt HunMn, OK II('nl'! 
g\<-nnnntl vil nu fR;\ ('11 no.\!' 

.:.la _\MM Juhllreum. 
O\"l'l'lIl1l1iMtl'nl II UdH'n, Thislul. 

hUl 1.111"08,11' dl'n l l-4'ph'm\wr ,'Q'n't 
ItP,,/l1 I PO!lt~ Ilf( Tl'h',Ilrn(\'II'[iI,('nI'tfl. 
Tjt'lU'fI.!t' I 2'; ·\nr 

FruJ(lIperi I Bt'flHled, 
l<riminfllpolitid I lIunlP hUllllR' 

It Anmt'ldllRl' fra Hlalionll(l'Il !Itnn' 
dt I" 1111 fWl'r, Hl'O!1ll'd, om Ilt ,\t'l 
t'r .. tjllnlpl Fru,IlI fI'R hntlM llnve o~ 
),t,ftftd ('11 ptl 11"'1"\11'110. OH'lfør 

TI Il el lU' 

I AF'I'EN 
Royal-Theatret 

l TRISTED: 
Kl. 8 "Anna 

y t'irud&\.g~D 
gældende til Fredag :\Iorgen for hcle 
Landet: Svag tIl irisk vestlig og nord
... -estJig Vmd med omkring nonna! 
Varmt' og ste<h;s B)'ger, muligvis 
med Torden.. 

Fem Maaneders 
Fængsel for ulovlig 

Handel og FalSk. 
Robt og \;deresolgt stjaalet 

Kabel og \'ærktoj i Hanstholm. 

-

sidste Forhold indrømmede han. 
Anklageren krævede ham idømt 

streng Straf, da det ikke var for-
ste Gang, han var paa Forbry
derbanen. Han har tidligere faa
et en betinget Dom. for Tyveri 
og Bedrageri og en anden Gang 
60 Dages Fængsel for "Underslæb 
og Bedrageri. 

og 

Forsvareren ønskede. at der 

heste 

sel 

6<.10 
ved Strafudmaalingen blev taget 

Hensyn til de særlige Forhold. 
der rsadede dengang, h\'or Svin
delen trivedes stærkt i Hansted, 
S&.'l. der skulde en ;itærk Karakter 
til for at mod:;t.&a Fristels.;orne. l 
hvert Fald kunde der lkke være 
Tale om Hæleri, da Lauritzen Ik
ke kunde VIde. Ilt Kabl~t \'ar 

stjaalet. 
Anklagen!D gjorde opmærk

:som \.lR..1, at d('t \'~r kobt Og' ::'l.'\g"t 
langt under T'ri~n.:suL dl.."'t m.l..'it
te have forekl.lmnlet tiltAlte ml:::' 

tænkeligt. 

1400 

Kr,. 

'2....'-00 

\ 'ed Retten i Thisb .. '<i behrwd
ledes i Fonnlddags en Sag mod 
O"cnnontor Lnur. Yldeb.'\'k Lau
ritzen, Herning, del' sigtedes fol' 
lIælel'l, Kn.--dehnndel. Falsk m. Ill. 
Relten beklædtes nf D(lmm('r Jo-
hnn::.en. og Wlll Dom<:'llla:ond med· 
\'il"k('(l(' (;d1'. n~·bdahl, SMrup. (lg 
Fru P('tersen. Kjl'lstrup. l,""nds
l'('t~~l\gfnt'\'r 1..n1;l'1\ \'IU' AnklaJt'l.'l 
og L:nlli~l'('tsAAgf\'ll..'r Hl\smll~~'1\ 

F tl I~ VI\ 1'('1'_ 

D(lmmen kl\m ul at 1) d l~' 
)l:llUll..--den<o Fængs.el, ID.:-n Laun\ 
;;:.(>n \ldb.'\\l :-olg Bt.'-L'l:'nk ll\f:~t d 

mt.>J 1h'1\--' n til Appt" 

SiRtl'h~ Il ~Ik i {,\Ist ... ' Oll\lot"nng 

url p.Hl, Ilt Lnunhen l\f l'n t~ sk 

f'Oldllt lun dt' 1\\\ht .lll() 'h'h'l" 
GUIllJl\ikl\llt'l {lg' idt'l'\' \)1..,>1 ,il't 
t II t'n ~ll\l\d fm h.\\ht'nh~\ n, ,h'r 
lH'd llllmhlll')t. 1.l\Ullt \'n \'1\1' dl'n
J(IUlJ( nl\sl\l l\ll~ h\",tI\lall1'l" Hu",k 
Pif Ol ht.'Jdl'(l! \ Hal\"'thl,}m \,,,1 
\ 11l\n l\l\\'dt' f{l\et 

Fra læserne. 
.-

L.·\ftdbru,t et. 

-
~\m Id .. \;.ie- trl..-.d(>f 

0\ \ l' I\ti~ 'F'rNt \ \\tiD\ll. 

:s~ n paa Landbrup 
nl\ ttnf'tlre F mUd 
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S l nJ frUlI g"en u f T)'likel"lu.'M millUen~ 
A nlæg. 

Arbejdll- OA" Sociulmlniøll!rit!t har 
bClSkikkcl, Amtavcjinfl.pcktur G, Bi,.)
rlng_SoTenllen, Thillted, til lit føre 
TilKyn mC'd Slojfnin.A"un .uf Tysker
ncø militær e Anl!Cg I T hl Kted Amt;!
\'lllldak reds. 

I hove koM. fOl'skel1iKL Va'l'ktøj oy 
vid(·reflo!gt. del til en Gunnar 
Nielsen, !Som V/Lr M<:Uemmand 
fol' Tyskern(', og endelig for pas 
nogle H.egninger al have kvitte
ret. med P. Jensen fol' al unddra.-

I AFTEN I T HISTED, 
Roynl-Thcutrei: K l. 8 "Anon Laus". 

Vejrudalg~1I 

gro1dendll til FTcdng Morgen f or h(:le 
Laudet : Svag til frisk , 'c J;Uig og nord
"eatlig Vind med omkring nonnaJ 
Varme og stedvis Byger, muHgvis 
mCd Torden, 

-

Fem neders 
Fængsel for ulovlig 
H og Falsk. 
Købt og videresolgt s tja.alet 

Rubel og Værktøj j Hans tholm. 

-
Ved Retten i Thisted behruld

ledes i Formiddags en Sag mod 
Overmontøl' Laur. Videbæk Lau
li.tzen, Heming, der sigtedes fO l' 

Hæleri, Kædehandel, Falsk m. m l 
Retten beklæd tes af Dommer J 0 -

hansen, og som Domsmænd med
virkede Gdr, Dybdahl, Saal'up, og 
Fru Petersen, Kjelstrup. Lands
l'etssngfører Larsen var Anklager 
og Ll:lndsretssagførel' Rasmussen 
Forsvarer. 

Sigtelsen gik i forste Omgang 
ud paa, at Lauritzen af en t ysk 
Soldat hHvde kobt 500 Meter 
Gummi kabel og videl'esolgt de t 
til en Mand fra Kobenhavn, der 
hed Hamborg. Laul"itzen var den
gang ansat hos Instalaltor Busk 
og arbejdede i Hanstholm ved 
Værnemagten, Han havde givet 
'750 Kr. for 'Ka.blet og vider& 
solgL det til samme Pris, klet han 
troede, forkla.reoe han, at Ham .. 
borg skulde bruge det til Mod
standsbevægelsen. Det var forst. 
da Hamborg blev sat fast for 
ulovlig Cigarethnndel, at han 
blev Idul' over, at. ha.n ikke var 
saa fine Papirer. Han nægtede 
sig skyldig i Hæleri, da han ik
ke havde nogen Mistnuke om, at 
den tlTske Soldut kunde have • 
stj.aJet Kablet. 

ge gig Kontl'ol af Prisen. De to 
gidgle Forhold indrømmt.'<ie han. 

Anklageren kr3.!vede ham idøml 
streng St.l'af, da det ikke var før-
ste Gang, han var paa. Forbry
derbanen. Han hal' tidligere faa
et en betinget Dom for Tyveri 
og Bedrageri og en anden Gang 
60 Dages Fængsel for Underslæb 
og Bedrageri. 

Forsvareren ønskede, at der 
ved Strafudmaalingen blev taget 
Hensyn til de særlige Forhold, 
der randede dengang, hvor Svin
delen trivedes stærkt i Hansted, 

Pa.: 

j ( 

°R 

h 

saa der skulde en stærk Karakter s 
til for at modataa Fristelserne. 1 f 
hvert Fald kunde der ikke være 
Tale om Hæleri, da Lauri.tzen ik
ke kunde vide, at Kablet var 
stjaalet. 

Anklageren gjorde opmærk
som paa, at det var købt og solgt 
langt under Prisen, san det maat
te have forekommet tiltalte mis
tæn keligt. 

Dommen kom til at lyde paa 5 
'11aaneders Fængsel, men Laurit
zen udbad sig Betænkningstid 
med Hensyn til Appel. 

Fra Læserne . 
L'1.ndbntget_ 

-
Som Niels Gade glæder jeg mig 

o\'er Mads Frosts optimistisk 
Syn paa Landbrugets ViJkaa r i 
nærmeste Fremtid. Det horer til 
Sjældenheder i hl. Frosts Gen 
ration. 

Dog for Sandheden, Skyld bo 
Tilfoldet sikkert belyses lidt kj. 

rere, san en uhildet Læser ikk 
skal fna en helt forkert Opfat 
telse af Landbrugets okonomiske 
Stilling. 

En<hidere tiltultes hnn fur aL 

Dengang .M. Frost og hans i 
tilfredse Partha\'ere overtog de 
omhandlede Gaard i Skaaru 
1943, stod den med en god A\ 
flerdig til a t omsætte i Kroner 
med Bygninger og Besætning 
n\(lJlstel'\læ.rdig Orden, Saa ,i 



KonS<llf~erinl: undrr Kr.gen. Hil. 
dersle,' Kobs(3d, G.,. , ., . u, f'r I 

pn 1940 "3r 4 s \1,·" ,. ., 
dl'd '··"r_\, 

ih:' 1!"3ngen al inde\"~rende Allr 
rr.ære nedhragt til 1,7 l/ill Kr 
t':0mmunen har forbedret ~in SI": 
t"" med.: llill. "r .. idet d~r er af
~f<t:et 2,8 .\lill. "r. pall Gæld~n Olr k op.!lamle( 1,2 :'IliH I\r i en J\ri_ 
I fond 

nudBach Reflen 
FOrlæller om LS.ernes 1~\'''''' 

landsrejse, 

-

fra 

I GMr Eftermiddags anholdt 
Politiet Brænd.wJshandler &Iren 
~lIde Nielsen, SIledSted, ni h,is 
J'orhold under Besættelsen man i 
nogen Tid hlll'" foret.\J"TCt en Un
dCI"!;IJgel$c. Denne hllr fort til. nt 
man hnr fnnet et snndant Mate
lillIe, Ilt man kan sigte Gnde Niel
sen, der tidligere vtlr Kobmnnd 
i Snedl:lted, for ,rærncmageri 
Hnn fremstille·del' j G,mr Efter
middnV fOl' Retten j Thl!lhxl l 
Grundlon;lorhor. 

Jttlll. vi kUllde' ikke oh'rkomm" 
Ekapedltionerne. OSf d"t IU!.gUc 
Jej!" ul en OffiCl1r. Jex ""gd,_. "t 
de nll\lutc flyltl' .'t flnd('l Stl',l 
hen n1<ld deros IImulel. ,"j hnvdl' 
ikke haft Bud efter dem. 

D.' De "liT nl!.slla lll>!nne~1 
uloNlklUnmet mod T~·8k"rne. 

G. N.' .la jcsr hnr nItIrig "leret 
Il.,nge for dem. Vm' RnR"henderne 
kommet, hnvde Jeg ~1\'f"llJeUg 
ogsm., solgt lidt tiL dom. Ml'lI 111m 

kom den Ovur:>llNfnhmde og op
Dommer Johunsen nleddeltil, I lmndte Il1l,!lfllt \'oIOO\Ømt., OK san , 

Gade Nielsen, Ilt denne wu' sigtet biev vi enigt.! om, ll~ del' skulde 
fOl' Ya~rnemllgerl og spurgte, om I indl"ettes en Kantme l Stedet fOl", 
det, nJ' rigtigt. han hnvde \·~n.'t l og san sagte jog om Ti1lndelsE: til 
Vrernemng"\1\". nt sælge nOgt.!t del". 

Gade Nielsen Nej, jeg har al- l). ,Fik De den Tilladelse? 
ring begaact uo~t ulovligt- G. N. J(I, j~l. 
.D.~ Ja, nanr del Cl' fuldt lo\ligl. D.' Hvad gik TiI!ndelscn ud 
hl'ud De hlll" foretaget Dem, snn p1\.a1 
Cl' det jo ingen Sag. Indlli hvor· I G. N. Ocr "nl' nævnt en Ræk
nanr hal'de De Kobmanåsforret_ . k<! pe.rsonlige Fornodenhedel", som 
nlng ISnedsted' l VI mantte sælge lil Soldaterne. 

G. N.: Indtil 1 Juni, siden har / P: Del vil vi undeTSilge l Mi-

Den 73-annge L. S.·Ledcr Knud 
Ich, der for nOlJ1!n Tid sideli 
~l"" anholdt :li )Iod.slnndsbem ..... 
Isen og indsat i Viborg- AITI'st, 
mstilledes i G;"\ill' i l\obenlllwns 
ret, hvor. Fængshngsfristen r ham blev forlalnget med eu 
~ Re!smodet drejede sig nl\\'n
om den meget omt.1Jte Tysk_ 
rejse i Oktober 19-10. Knud 
erklærede. nt '/I('t Ikkc I'nr 

der havde ledet Forhnndun_ 

Jeg hun Brændselsforretning, l nbteriet, om De hnr funet en san-
Politifuldmægtig Svendsen: dan Tilladelse. 

, da han ikke forstod Tysk 
'elær RaneJ, som Knud 
beLegnede "som saadan et 

:Menneske, del" gerne vilde 
~, hVal" han kunde komme 

~
~,,, "til' den e~nt1ige Fol'
'ngsll:'der. Knud Bach for-
~ e, at det tyske Bondefor
havde været med til et L. S. 
le, og L. S. Fik Indbydelse til 
øre Gengæld i Efteranret 
Man vilde under Tysklunds-
soge at fan en hojere :-"0-
prul det SmOl·. der blev af
'ra D:mmark. Delegationen 
af Knud Bach, lIartel og 
Lund, Spanager. Desuden 
fjægenneswr Sehellted og· 
~tede. men han var ikke 
f L. S .. "han talte Vist om 
dernede". tillojede !(nud 
. 1. 1L t. Relw· Forhtlndlin
,m den højere Sml)]"Jlri.~, 

,../egationen f"lnskede gen
niet, fOJ-lall(' Knud Hach, 
t}rieta!r Ilnrtl.'1 VIII" gllllet 
'Jnf>n, og pn hlllv Tim\' Sf'

" hlln tmmgc m"cJ den 
at der lod UL 1'Yllkt'l"n(' 

Kunde Kobmandsfon'l!tnmgen ik.! G. N,: Det man De snndchg og
ke gaa, efter -Ilt Tyskerne , . .ll. sna, Regningerne blel' ogsna 
væk? sendt derind. 

G. N.: Jo, }O, men det var nem- D .. Har De san ikke solgt mc-
. mere kun at hnve Brændse1sfor- re end det, Tilladelsen lod pan, 
relning. G. N . Nej 

D.; Hvornllnr kom Tyskerne til P,: Vi har en FOl'klarillg uf 
Snedsled. Kommis Ejvind Thomsen, der 

G. N.: Der kom et Hundrede 1'111 lUIsnt hos Dem, og som stod 
Stykker I 19,12. j Kantinen . 

D •. Og de handlede alle i Deres G. N.: Lad mig hge bemærke, 
F01"l"etning inde.n \'i gaar \'idel'c, nt Jog lt.wde 

G. N.: Ja, det \'I\t" lige pa..'l den ikke I(a.ntinen. Del vm' \a:rnL'-
anden Side Vejen, san det var san magten, som selv koble Varer op 
let Ilt løbe OI'CI" og solgte der. 

P. Ilvnd solg1.e De til dem? P.: Thomsen :llod l h.llntillen, 
G. N, Alt, hvad der var lov- os:- De gav ham Lun for det, linn 

ligt, og ikke rationeret. fOl'læller 
D.: Tog De Over pris? G N.' Nan, Ja ja, Intl os sna 
G. N.' Nej, aldrig hore! 
D,. Sua hlev der lavet en Kan- P.: lIun ror{;ellor, nt De hl\1' 

lmc dl'rude. . solgt ruboncrede "/II'er lil T~'-
G. N . Jn, vi kunde Ikke have skerne, haud", Sukkrll' (IR" Smol" . 

dl'l rt{'nd ar Tyskere i Forretmn- HHn har selv udle\'er('1 ·100 Pund 

lE T • 7 II :-:imor hovedsagelig til Soldatel", 
del' !!kulrlo hjl'ffi pnn Ol"lo\". Alle 

I .... nnung-Nielsen, der hllvde Mg!. 1'llllonC/'t'de Vnnll' bIc\' hr-lnlt kon
til L S.-Folkene, al de hnre kun- limit, nwr!rlls iklu' mtionel"l'({c \'n. 
d!"! I"t">jtl~ til T.I'skland og ll"Hlffe I rel 1>11)\' indfm·t i I\Ollll"lIuog. 
A f(fI!rrJH', IIMi" de kom l]Jol/ll, I G, N.; Del vil Jrlg "t'l'M Bt' n~" 
Mkuldl' HrUl'l"ingen nok blive viL' fOl" Det ('l" slIl"n\(' hgellwgl'l, 
tVI1nR"E'l Ul at boje sig. I hVfld hllll sHfol', fOr j(lg hnl' ildH' uvillig/' til nt /lrl'I'~/J1" 

ti! .-j ~2 [{r. pr. kg. Hil 
'('11 l)(-mwl"kMio, at L, R
"'rho\ierJel ikh hllV/I!' 
il rIt forhRndJf' rl/lf~ rlp! 

-llndbJ"lJg: V('JV!I', BV111""· 

BIIdl, at ri" hIlVd.' m"n!, 

Knud Hnch I'rkhcrerlr, I\! hun "'(lllfl 11oget. Lild O~ flln IIlnndl\ll 
hl1pl\PllE' lkkr san naj!!, fn.ml 

, 1fr vf'jlr;df'ndp. 

purK!" 
pn N':r:i t 

flHl, 

",' 

j>!'t Opnuth, fiOl" IIlev 1I~IIl('ndt 1).; ])ot 11\' ild", 11111l.'c!, Ik bl'-

(>[1I-r IIj(~mkom.!lt\-11 Hf hum ng 
11111"11'1, hIp" iklw forl'lllgl T.Vllkl'l"· l 
Il lIli Anklngol"l"n r(Jl'ldIlrNle, al 

IIlwdr'l1 I1/1Yllf' Iflulll) !lngt, 11\'111"1'-1 
ri" Knud Bflf'h "Nl\Il, \!({ (>1' ugllllll 
n<lVI'1 Ilt tlljl'(' Hens,Vn li!." 

1l1(!IlHlI01', 

/'.; llnn flll'idnn'l". III ni' rik 
[I ~ Kl', fOl" 1'\tIl(I~'l nf S\llllrn'l. 
Pu/U'{'r dl'! ? 

G. N. ~ .Jeg !lIK('I' jo, 

dng "ulgl Smll/'. 

,i hHl" nl· 

Sid .. :;. 
T HI STE D AMT S A V I S 

Tor><dag den 2.1. A ~t.. 

l'. Il .. n >lii"l-f ~~dere. ul han 
"h- hnr ,·"j"t r.o Pund SUl<k"r url 

til "n Sol':hu. 
G. X., \·",rn~mZ!.ltttn .... t~ II! 

Oll" til uh' f!n Sæk Slikker ind i 
Kantinen, for nt vi kunde Ml:1l{'! 
<let.. 

p . Thonl><en menu, .. t i de 2' ~ 
M~tnned. hnn '"lU" hos dem. hRr 
hnn !«lIgt 1000 Pund Sukker til 
~l!kernt for 2h Kr. Pundet.. 
linn SiJt(!f videre 11\ De kobk 
Smør· OJr Sukkerm3!rker nf en 
Pell!f '\loUl!r fra Kobenhal""Il. 

G N.: Nej! 
P.: Jamen d<!l er dll ikki! noget, 

hlln SllfIdun h~.r fundet paII.? 
G. N. Der cr olt$llllli~ meget-. 

- J\)g vil ikke høre pan det... del 
er det mellt forCrerdelige, jeg- har 
hurt. 

p : Og SUIl er der en Forkllu'\nJr 
ni KonUllls Hrutll Holm. 

G. N.: Herregud, den Mand har 
uld rig "æret hos mig. 

P.' Hnu slgl!r, at De kDbte Svin 
up hos Landmændenc i Omegnen. 

G. N.: Nej. det cr dog den vær
slc. Tror De virkelig, leg er snu
dun en beskidt V;llrn",mn~r og 
Forbryder? 

D.: Naa., nna, nu maa De bu· 
ske, De er l Retten. 

G. N.: Jamen det passer sor'me 
ikke! 

D.: Bagefter kam der en Dame 
til nt pnsse Kantinen. 

G, N.: Jamen det var for Ty_ 
sLerne - det havde Jeg ikke med 
n~ gøre 

D,' De har ekspederet Ordrer 
pall hmgt (n'!!r de tilladte 2()Q Kr . 

G. N.: &11 mange Penge. ha,"dc 
Soldaterne uldrig. 

D.: Vi man hu\'e a.l .se den Ti1~ 
hHlelsll, De hm'de til Snig. 

G. N.' Den Cl" desværre blevet 
"a"k - men der J,un \'1'1 skaff's 
ell Gcnpart. 

P.. De har ogsaa le\'i!r\!t en 
Masse Spande og ligne.nde til stu
I'~ Bclub li! T~'skerne hl, a. i Hu-
rUl'· 

G N,. Nej 
Ikke, 

det paser st\lIdehg 

P.: J:mlen her skal DI' se cl 
Bundt HeRTIlllger, vi hm' fuudet i 
Tyskernes Eftcrlllrlellsknbt>r l'mll 
MIssionshotellet i Ilmup. ~ Cl' 
()"a UNll. og hel" er bl. n. 1ll.lfI 1("10 

Spnnric 
G r.; ; S,llldnn en Regning hal' 

j\'f nldng skrllvet. 
P.: ,Tumen det fremgnnr t~'d ...... 

ligt lIf HegniJlIf1-'n, n\ dl'l\ t.'1' ffll 
D~\ll, 

G. N .. T"8kenl{' "Hl' n(\gen !ll\)-, 
1'\' 8\'111111('1'('; Ii!.'l" er it~"l.'l\ Gnmd 
iH nl rose dom, 

1'.: Og her l'l" I.'n R{'p;t1l11)l; }'I\I\ 

VllnMade {Ol" 7flO 1\l", [lg 11M an

dll \'1\1"el' l~nl Kr, en PM 3(\ 
.\~I\t'llll'g('l,(, fOl' u.l0 Kr .... n .... t 
{'l' jo Inngl udovcr l!{'1'('1' 'riIh\ril'I-

80, 

n.: lh'\>]' ~I(I1' \1Il' n~'l""!l. Om
,"t Illiltlt. 
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Cyklen, er nu bleven anholdt af 
Politiet j Aarbus, og Tyverisagen 
beroppe fra bliver nu sendt til 
Aarhus. Andersen sigtes yderligere 
for en Del Cykletyverler m. m. 

Fæ02sliogslrisfeo lorlæoget. 
Bogholder Harald fr. H e i d e I

b e r g blev i formiddags p.any 
fremlmle! i Retlen i Thiated, idet 
fængølingsfriøten var udløben. 
Den blev forlænget til l. Oktober. 
Heidelberg beklagede over, at et 
Par Vidner i København, som han 
havde begæret alhørf, endnu ikke 
var afhørt Politifuldmægtig Svend
oen lovede, at gøre, hvad der 
kunde gøre. for Sagenl hurtige 
I'remme. 

T,skerbarakkerne I Thyborøn 
torsvinder. 

Et Firma f Struer er for Tiden be~ 
.kæftiget med at tage de store Barakker 
ned ved Thyborøn Havn. Barakkerne, 
der sid!! blev anvEndt til tysk. flygt
ninge, sksl flytte. III flyvepladsen i 
Rom, hvorIII P1ygtnln~ene f .Idst. Uge 
blev overført.j 

Husmandsprlllmler paa Thy
holm_ 

Thybolm Husmandsforening har 
foreta2et Bp.dømmp),qp Af Mønlørn_ 
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"aosteds Fremtid. 
Admlolstrølioosudvalge. 
kommer paa Besøg i Sep. 
'ember. 

Spørgsmaalet om Hanstedboer .. 
nes Tilbagevenden til deres gamle 
Boplads og om Oenoptagningen 
af Havnebyggeriet ved Hansled, 
Interesserer naturligvis vor Egn 
stærkt, og under et Besøg i Kø~ 
benhavn haT Sogneraadsmedlem 
Marius Madsen, Ræhr. henvendt 
sig til Formanden for Statens 
Administrationsudvalg, Kontorchef 
Buchwald j Ministeriet for off. 
Arbejder, for at høre noget om, 
hvad der kan ventes. 

Hr. Buchw.ld oplyste, .t Ad
ministrationsudvalget omkring 15. 
Septbr. kommer til Hansted for at 
se paa Porholdene, men ud over 
dette kunde han pas nuværende 
Tidspunkt ikke sige noget, idet 
der iogen Beslutninger er truffet. 
Hanstholm er stadig Militærom~ 

raade under de allieredes Kontrol, 
og Omraadet skal frigives, inden 
de danske Myndigheder kan fore
tage sig noget. 

(øvrigl mente Hr. Buchwald, al 
Ministeriet lor off. Arbejder Ikke 
vilde komme fil af administrere 
:Statens Ejendomme i Haosted. 
men at Administrationen vilde 
overgaa til Admlnlstratlonsudval_ 
get. 
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Sølvbryllup 
kan Onsdag den 29. ds. lejres 

al Slagtermester J. K I o 8 t e r og 
Hustru, Storegade, Thisted. 
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Vognlll. Jens Jensen 
i Retten 

I jun 
n ægter Ilt hllve foretaget s ig nogel 

bkalle sig lysk Arbejde 
lor al 

·"" I" • J r ". ~" TI,,- n 1I~" ''''' '".".t It I .",lt" .... , ... , 
~. ~,n" l .. , ... ""/1'1 (j,undh,ul.rh •• t ...... . ' '' 11' "". Io..." •• "d. d.l 

. r.,I. 1t,1I'" j T hiilt" III" 1m_ "" .~"d' 01. , IIIhiK' hl ". 
"", "rI.' lun I "HO ''''1/ ' ' I IIJH ~., O ,n ... tn"'IIU

' 
~r.,," , 7UI,U04.1 K. "II d. " .. dl. /.,1'"'''' ':;,,;l 

.1 SI."h.,," '" "Il 111I. 'ed Ild ., !'h'n •• ' I'm ,q~b ,., " ,;" ,1 il"'II' . •. 
1U1I' ver b l .~c" ophlld'~1 ". R~ltn.k.h WI" '.h .t.l"nd ~~::' "umIl , 'd , 

• ~ ",~d 11011'. Iyo •• Ml lt, i,lcf, ,n .. ri r I , ,... h ;,'::'::~::::::)i; .1 II , r," .. ., I •• Uuuludkom.' J. h ... i ••• II I. ,. •. " . .... t 
.. , ,.,.1 VIl,n""ud 1I . II"k KroRh J·1t ... t I." IIjo" ""It·1 /I'" hrl.,. .." 
,,,.d 1;11 lJet drtltdt "lI hn II .. Dr ,lIh lU 

, 
"
,ind,. rrl". pml." mt n t lltr- 1000 K •. Iii dtll ." .,,, '., 

, •• Udtll 1011 KII,d.n ri .,,,,. - Nej. 
- Hil 

UUII. nu _ Del 
_ Kunde IJ ~ ikke hlv~ und- JeR kend~1 

" .. er I)elll? 1IIIIIflle Polililuldm. _ Dr ,hl ve,,' •• ;'; 
'jfendlen hIVe rl_k'tfe' 'r 
- _ Del kundt vi 1II ... ke. Jcg .Ro,.r· I!r 
,td del ikke I -Del h.ndle 

_ Deru Ornne,nlnll v.r 11940 .r IrR blev •• ' ' t li l 
ca 120,000 Kr HVal .hH Vir den GK ., Jea d. Riven 
III Kriflcn? _ _ en Unl 'Jene, hlr 

_ De' tør Jtll lkh udiiie m'R ,t De GII De,u HUtllU 
"m. d. , til ,klrt 'orle Rtlln.klb f 1944 .. d rammen med 

l)on1l11: I 1941 beW,,,"'e De Krogh "IIH ulllu, GR II 
Iulll Ent,ep,eUD' med K.belntd· IGd se,ve,e liere Oenl,.nde 'Gr to 
lori/mUfler. Hyo,d.n 1I1k dtl hl? Iy.ke OUlee,er med O.mer, 
UerU OmSi!lnlOfI ntre d. Reko,d ud ved el .ndel Bo,d. 
lI.td 1,430,000 Kr _ Dcl crlndru JeJ!: .blOlul 

_ Det bltv v, pruse. tIl . Ty.hr. nage. om 
ue lIWde, II v, .kulde, .kunl vr _ Ho.eltler P. Poul.en 
.. ",dr, •• v, Ikke hlvde POII ' .nd lo'kl.rer, •• Dt d'lIl1l1 kom 
I)U del Halelle. Ol oUe g.v ud 

_ l\Iell Dc log det .lhgeYd Tyske'" 
Var de. ikke Indre firm'ef, .om _ Del p.lle, bestemt Ikkt 
~u"de hive t'Rtl dout Arbejde'? - Poulsen har . nllln lIe,e 

_ De' ved jeR Ikke Min Broder, 5'emlt frLlelde. bl. • De 
Poul C, Jenten, der er KORlI'u~- Sled t> til O'nR, d. nOR le 
tør, ,ndluldte "' i PI/mltl Over- Tyske'e Imllllede en Del 
, kudet lordeUes med en Tredu!el HoleUel og Pouben R'Y 
t il hver ,I o,. III $Imle alle Olunne ummen 

- Hvorlo/ henvend!e TYlkerne Tys~elne bley meg el opbllg!e 
.. ile IrI Dem a"~ . K.ble,ne ? herover, og De blandede Dem d. 

_ De! ved jeg ikke I Sagen og 111bed al bel.le Ol .. • 
- I 1941 er Om.lelningeo op· sene. 

l! IDII IrI 9.',000 K,. oR d. kom _ Del kan leg beSleml 
l.d, lløm, A.lbo/K, ",d I F"nllet. huske noget 001 
'V. r hil, uc,lIil .. gk,ndiR? - Tjener Jespersen har 

_ Nt j. h.n var VORnnJlnd JeR al De olle Vir i Sc!sklb 
1r .. "de' ,.ke nOllel III, hvorlor hin Tyske.e, og e' De som Regel 
kom med 'elle 

__ St,ble De Belonbunkerl o l? - Del pluer hestemt ikke 
- Nej, YI lavede en Vind- _ Jespernn hl' I 

$luv ved Furtoftye, (ler en O.ng var 
- Stillede De BIfIIkker op? samlel, Døren e blev 
- li, der ,(fjorde v, YISllIOk Jeg De skulde betale all, hyad del 

havde Ikke med dd'e at gøre . serverel , 
- I 1943 h.vde De et Dr,fll- _ Der puser Ikke. Jeg 

mrderltud .1 "3,000 Hvo,dln ler Ikke, ., Jeg enkelte Olnge 
kunde det være? givet en Oenst.nd 

- Del ved je.lZ Ikke. _ Tror De, HoteteJer Poul.en 
- HvorlGr er Checkene Ir. Nlrioo vilde forklire 51,ledes, hyl~ det 

/I.lh'nken . Iørre end den Om9æl- Ikke var rlgllgl? 
Il illl{, ReRllaklbet udYlle,? Man _ Nej. men han kan vel ogsaa 
Jlynet dø, de Ikulde være mllldre? huske forkert 

- Del ved Jeg' ikke. Det hele _ Har De rO'Irrel dcn tYlke 
Løjrn.nt Sil hl to Lenestole 1 

- Nel, det kender jelt IblOlul 
hed LlVmelt, som vi er _ har ikke .ndel III, end al Jeg ogsll 
vi Ikke pubernbl o. I Utide, vore h.r hert Ryg' et i Byen . 
Po/hold er fremlagt hos heJeste - Deres Nellolndtægl i K"gs. 
Aulorlte' Tulmodfgl har vi ven auene hlr Ifølge Regnlkaberne 
1lI og venler fremdelel eltH el andra'!et 2"2.000 Kr., og det er 
gunsrtgt Udf. 'd, vi gar geldende, jo i Orunden ikke Sil Yoldsomt I 
.el TIlImodigheden k.n udsellel PorhOld til Omsælnmgen, 
fo r en .. a hurd Belulnlni,.' Potltlluldm Svendsen mente, .t 
den nermer alg BrIstepunktel, _ del drejede "g om slaue Belab, 
tltr vilde Inltl være .t bebrejde og .t JenJenl ReslluraHonllor
O!, deuom del kommer .u vldl. brug bl a. i et enkelt Air Vlt 

VI hil et ennle fæltes 0n.ke _ 35,000 Kr Jensen elklerede, al 
ionl en.kes opfyld I, nemlig: al ReRoskabernc ma aUe vlsc del hele, 
der skalles Ol Adgang til Bksporl lom del var, H.n havde aelv 
I r Pisk Ingen Pont.nd Pli BogfarIng, 

Snlrl SI ur Eflerurel. Pl,kerl men havde en Bogholder og en 
lor Deren, og dermed skulde vi Revisor til .1 o rd ne del. 
h.ve Udafgl til en Ultrængt Por. Jen Sen Bjorde løvrIgl opmærk. 
Ilene"e, vi er rede III .t I.ge f.t som Pli, .t.r hans Indtægler hid 
Pli foreliggende Arbejde, _ nu larle en Vlelent1i~ Del f. 
mil denne Chance Ikke ga' ,.bl mali dansk Ar belde. I del 
ved sendregllgheda og re8ull.t- Au hlvde han SIlledes 
lue Porh.ndlinger In hejcsle sednnlige Vognm. ndsforretnlng 
"ulolllet, Side. Skil det 'ykku Indkert 150,000 Kr, 
.t h.'e del ror o •• lfe l .. liva. PollUluldmægllgen 
viglIge og nødvendige Porl/enetle Jensen lengslet Ul I. 
frem, IIII.der leR mig II henlillIe og del gik Dommeren 
111 alte Plakeriforenlnger Pli Thy. Jensen f.ndt Prbten 
kyllen om al made la/slerkt op men Dommeren .n enle 
den 8 1 August ved Vettjydlk kunde vere korlere, nllr 
Pllkerllorenlng.Oeneralforaamllng nærmere skulde underuwes 
i Lemvig, der er netop Stedel, Ank'lgetkrHI udfærdlgu. Jenten, 
hvor vor PorhOld og TII".nd der IIk Lrs. R •• muuen III POt· 
IIlIlIgt og grundigt ber komme IVlrer, vII nlUlIgvls appellere 
Ul Orde, og vi forvenler, al Re. Pængsllng.kendelsen. 
prlr_enl'nlerne vII opl. de deret 
Rits!. Por vI trenger l høl Or.d 
iii al lu en OrdnlnR for eksport 
a' Pilk, og tlel alJeun.rul. Her . 
~td være Rtpresenlanlerne vel. AI 
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I Tyskerne. 
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En af Japanernes 
Hjælpere død. 

J...,-' d"" T,.nodllg. FrI> ""Jkut 

o ....... " .' '"' ...... 
J. VI ",lUl "" 

It",t tro.. . " 1 II •• 'HUnd 1< .. , ,_ 
I) , :-;"". IH' I I ,- I d.'r " . ,I<I .'r · ,r· 

uwr "ri )"~',i..-,rJI' nl'" i f 11'1".-
~, ... "" fr.'''' II ' f om_t ni,,", " • '" 
(,t "K " I , • 

o '". 1I~"rf( " ,,"'" , !1I J,f)(~. r 

f)1 L..-l ! J. Od \-,~J jl'lI' &llJt1T,,,:,,,J ,kk" 
D' ilnn ,'nI' \'e! 1,14 MI rUIt 

foIIltkyndhr ~h-n hlln '\lur \,nlrfl 

mand? 
J Ja. det ~gdl! d,', 
D : ;'.Ien FOT1ltand 11M Kabler 

hr\'de hnn ikke IIM'd" De hlll' 
vehdt DI·m t U ham" 

J _: Nej, d('t maa ha"e vll'ret 

K togh , 
p , lIar Dt' udført Bet/JnarlM"j-

der . 

m ,Id I .. l<t d .. n i",li~k,· !'inti, 

Illtll~lf"!'f'r Suhhnr ,h""dm Bo· " 
l'C d..J l;l Aar 11'1 llo·u ",0.1",1<' 101'<>'1 
mrd GhlUldl f,.nli h"n fllll~' ,h'n
nI.' for motl"11!I1 Oll' ,-runrllllg,h' 
,...mmc'll nwd :.'~hru d"n Indl~kl' 
lI"tha:'nRighe<l~iJrll. linn f"ri!' en 
ufol"$<onlig hiunl' mod d .. bntiøkl' 
Myndlghedl'r 06 und .. r Krigen I 
(lst .. n tnuldte hnn h~l~ i JOf'NIcr
w'. Sold. h M \.111' fl.\·g:t.'t tm Jn
dIen "g gennem Tnlpr 1>\'l'r Ja
IIr~kolltrOJlen.-..f.. J~adi(l,~tati ... 

.-
ner opfordn-dc JUln uden Hcld t tl 

mWlen? • 
J. Jamen dtt \'Ir Ul \ ærne-

J, - Ikke udover Vnndl"uluner 10tH 

Fnartofto.ej, 
D.: I HH3 har der "n' ret et. l'n

derskud pml "3,000 Kr H\'OMlln 

knn det vØ!re' 

O~'I\'r r' Jndten, 

Præsident Trul1lan 
standser Lever/ltler 

øf/er Laane- og 
Lejeloven. 

mnjften 
1'.: Kommunen opf:lrdred!' Dem 

y .. / Ikke til fremtidIg: at kore for 

YIl'I'nomnK!fI\' 
J.: NII'. meu j~g kunde Ikke 

la'nk .. UllR', dl'l' "nr noget forkcr:t 
j dl}t. 

J.; Det " ed Jeg Ikkl' 
D ., De Chcc:k/I, dllr er url8tcdt 

af Nationalhanken, udfro r et Itnr
fe Belob; I l !lI2 er de 1 Ek& pM 
2.300,000 Kr lh'ordflU hll'ng

er 

d"t sammen? 

'Q e 

$ lilIlH.>r en kll lllS. rofu l Silmilion 
ror En.l:'lands lÆ''lll'lhmidrie/for

.tAiru:;r hl ' -mier lIj::' rnmmer eks-
" ~e.,.nde amen knnske J"'fmner 

hannll . 

-

P. __ Der er dolt Forskel pnn nt 
knre et r.:l' S Jln/m f m Sjorrmg 
plln Kommunens Ri.'R:llUlg OK SlUI 
Deres senere Vlrksom!led! 

D, r.!t'n det \'nr 1I1tanll Bell'Yn,
ddJ>cn 

J, Sall gik der Il~ngerc TId; 
men san kom deJ: en Dng Bud fm 
GodSt'k:<pe(htion;'~n, :lm ikke jeg 
kUllde kore nogle tysk€' Bamkker 

tIl Hnnsled. 
D, Og AA.o1 gik De derop 
J . Jeg tog Jtenrik l\:rogh med, 

for )f'g forstod Ikke Tysk :;el\'_ 
P; l'!k.pr Betalmg ni Ywnle

m,lg1.en (or den KOr.ICr'; 
J_ Det tror Jcg l)I.'st&nt, 
P hundt, Di." ikke hnn' AAIrt 

NeJ 1 
,I.' Jo. det knnde mMI JO, 
p , Sogte, 'dt'rnen1l1R'ten deref

ter fort.~llt fil ina Dem til Ilt kore 

,I.' Ja, dlf kom stadig ned ti l os, 
" , " 

n.: De lær te dem lO at kende. 
D('! \'Rr fore lobig Deres egne 
'"0_ r. De korlt' med. mel! sila i 
1!l,ll oogyndte J)l' at driv(' EnLrt.'-
J)1'l>nol'\·lfk.~omht'd mt'il Nedlll.'g
ning af Kabler. lIvord/in gik det 
tIl '1 

LonDon,Torsdag U.~.A har 
plud!<l'hg standlk.'t,alle Le\enDjt'e1 
efl~~ La{ltte- dg, LeJeloven" hdl
ketd!ør for.taTSIIgCt Blor Bestyr
tt::t<e i England og er blevet bc
'ff.·goet som et For:og llall at slll'-I 
Ben('ne væk under den ny(' Ar
bt!Jderregering. stnndsningen VII 
betyde, at Engiand kommer tll nt 
atMlOVerfor Sin ludti l værstc 
Vin ter. idet ~lrlnnd Ikke llHr 
H41.1d til atbeta.J~ de Varer. det 
havdo regnl!t.·:med at fan fra 
U:S.A., og den nfncrikllnske Eks· 
port- og Jmportlmnk tillnder ikke 
Krediter til SnIg at Fodevflrer 
fn. Anlerika. Der e r strnks IId
pc~t en I'nge/sk KommisuJI>n ti l 
Forhandling om OpL'lgelse llf et 
Kaeml)(!laan ul engelske Ind køb af 
Fode\'Rrer l Amerikn. J . D(' kom og prt'!Sl'fie ns til 

Ilt lave det. 
flandsnmgen af Le\'enngcme 

dt(!r Lnane-- og Lejeloven hnr 
Nlmt dl' amen kanske Eksporf.&. 
~I hanrdt, Idet store ~lfI'llgclel' ar 
\ Ilrer IanI Skibeen el/pr PIlkhuse 
IJttr<ll tIl AIstmd"I"" d "' ..... OK eli 
~l!nK" TI](ælde drejede sig om 

arer. dpr pr fl'cmliuIJet nwd 
ffl11hhk Pftlt det engl' l ~kl' :"Ilm'kl'd 
og er II~ "'.Il'elig-e i Aml'rikn. 

P.: ml"\' Dc t\'lmg"l.'l tI! det! 
J ... 111, men jt'R' 8I1gl'1(', Ilt \'i m

!l{l! FOlslnnd hn\'de 1);la dt't. 
r, Men De tog det nllj~vel t 

Ut r mnatte nol ha\'t' nen't lindre. 
dl"l' hedN' kllnd~' la'ggt' K:lhler 
lin!. 

J_ Ja, det nlH/! IIIL·re forkert. 
Men vore Regn.'kllbC'l· er god
ke ndt af Landsskatt~retten. 

D.; Det mM n h:we opklar;t. 
CheckbeJobet skuMl' da \'rerc mUl
cirt end Om;;'l-,tningcn. I l fI-11 hil
\'j"r O/lL.'<æ!IlIngcll 1718,000 Kr., og
da er Jarlstrorn Igen tl"l\.'I.dt uri. 
Hvonlf1n holdt ve op at AAmnr

bt-)de med Krogh-
J Det var fOI$t pan Allret 1 

Aar. 
D: :"lIen det. d.,t I:r>mnil'r -an 

p.'lD., er, hynd De har gJort for at 
filll Omsætningen mro Tyskt'me 

&IRdaIll Vejrel 
J.; Del har Jeg Ix>~temt mwt 

gjort for. 
D.: Del' er Tale om, at De hnr 

ydet 1000 Kr i Bldrng til den ty
skc Vinkl'hJrelp. 

J. ~ Det el' bestemt H-kc ngtigt 
D.: E n Mand ha'r forklaret at 

hll\'C set Deres Navn paa Listi.'n. 
J.: Jeg kender Ikk(' dl·t mind

ste ti l det. 
P.: ni De ogsnn n;t>gt('. at d~r 

('r ydet Bidrag fm. FI,rh.'tninjt'('r~ 
Side? 

J.: Jeg har mtd hort om dl't, 
og jeg tror det ikke. 
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UIfIke f r · 
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J. ~ roaa f'OJ~ 

k.rt. 
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en t yak J><:: h, r f o:,., e 
LejtnlUlt 1.-0 ~, 111.<. to I J C. 

J. Ja.dethar.'-"trh rt, "'" r M_ 
1"1l kend l"r ,,,k" " ,.g,·l ::U det !,adt II< 

D . Han .kuLd~· ha Ve hl·n_o.J- ~I M 
I la- t il u,'n-a B".twld"r. Pete~ h.n re fl 
ten. ~"'i Jlll"m " n F ormand jac·,.Q- af Gdr_ C' r 

........ ~--

"'n. "" .,.,. allolde Fi~t. ha'" d~ kJttrte en 
1t'~'I.t hl,m L<z.n.,.tolen" . n.e Gaard JL ~e 

J , Jeg y .. od ikke, hv.m de r na r d .. IIOlP den II' 

5I',\'I't Ordre u l df't_ :s'a'!rbed af 
D.: Dor blev t illige udfæ rol i"'t do.:r er &' • 

en K\itto-rinlt, iOW- d " t p.a. ud. Plt,jedatter 
10m om lAtJtnantcn navd. betalt r SI'n re ~eoJ., "'-

for Stoknt:. ~e"'J )b(be s 
J. Jeg hur aldrig t.alt m.''] 

den lAltlUlnt ' men JI"I' var F or
hØI' hos T)'a" rn 'iedrørend dell 
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Forlænget Fængslingskendelse. 
Harald Fr. Heidelberg frem

stilledes i Formiddags ved Ret. 
,den selv ~d. t ten i Thisted og fik sin Fængs
and, at Vl er . lingskendelse forlænget til 1. Gk
n naar vi er tober. Han har været en Tur i 
aa Arvinger, København af Hensyn til Sagens 

og K~is~i J Undersøgelse, og han beklagede 
t ellers Vl 11- sig over, at man derovre aldrig 
or ogoaa at fik Lejlighed til at tale med sin 
I ham. Thi 

e]ser er for 
Id den Her
aabenbares 

Id ved sin 
et Menne
f naar det 
/Cal haabe 
Lrbejde os 
de han til 
Ilev døbt. 
tens ufor
lnd nogen 

m fra sin 
I Faderen 
r det med 
, er min!U 

ndre end 
j er hane, 
t vi Bom 
det evi· 

a.m, lid, 
,'ri ham 

Forsvarer. Man saa intet til ham 
- ikke enga'tlJt' it Retten. Nu fik 
han Landsretssagfører Rasmus' 
sen beskikket som Forsvarer. 

General Bennike i Fjerritslev. 
Chefen for de jydske og fynske 

militære Styrker, General Ben
nike, ankommer i Eftermiddag 
til Fjerritslev fra Aarhus for at 
foreb.ge Inspektion af Militær
styrkerne i Fjerritslev. 

De Radikale i Hurupkredsen 
har som Kandidat til det kom' 
mende FolkethingsvaJg opstillet 
MurelJoe,ster P . Nørgaa.rd, Sund
by. 

lndsat til Afsoning. 
Politiet i Hurup anholdt i Gaar 

en Medhjælper ved Cirkus Miehe. 
der i Februar 1944 i Herning var 
idømt en Bøde paa 100 Kr. for 
Sortbershandel. lIan blev indsat til 
A fAOninj(, 
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-o - ~·· ~ .. .... l\.Jt.I.u.~- T 
~. I borg, hvol' en Ko var faldet I en 

Aa. Dyret blev taget op i Løbet af 
et Øjeblik. -

r. 

-

I Regimentsmusiken fra Randers 
J,rav i Gaar Eftermiddags Konctrt 

I j Hurup. Da ' Tidspunktet ikke var 
meddelt, gik Musikkorpset først en 
Tur gennem Gaderne. hvorefter de 
i Anlæget gaven Koncert for en 
HtOI Forl<ilmling, der hil.te de man
)(~ Nemr. med stormende Bifald . 
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vesle, 11,7 Gr., sidste Nat. 811 

Fæøgsliøgerøe blev stadfæstet. 
Disponent Egon Jensen, Thisted, 

og MeJeribestyrer Svend Jensen, 
Sundby, har appelleret deres 
Pængslingskendelser til Vestre 
Landsret, som imidlertid har stad· 
fæstet begge Kendelser. 

Hesten væltede 
omkuld. 

Bil mod Hestekøretøj i Ydby. 
Paa Oddesundvejen lidt Syd for 

Ydb Kirke skele i FermiddJUlB e.I 

Noel 
samled 
fuldt l 
og nog 
Aar se 

Det 
Publikl 
gen SI 

I Berthe 
I e d e, 
Rollen 
fantasi I 
Rex, s 
mentsf! 
disse 
Gange 
fuldene 



b811edetekliv Malhiesen. D~n~-e I tør senere. 
havde imidlertid laUel M' t I.' Thlated a.raads Br_nd.el .... '18n .. e hl t\I:lI udvalg. 
. , 

*-
• 
In - aven 

Som et beskedent Udtryk for det danske polka Taknemmelighed over den 
lykkelige Udgang p •• Krigen, der blev Dahm.rll til Del, aR: lor vor Erkendelse 
.f de Savn, Storbritanniens Belolkning har udholdt under sln Kamp for Liv og 
Idealer, opfordrer vi undertegnede danske Kvinder herved tU at yde Bidrag til 
en dansk Gave iii bri1is&e SoJdatert.milier (Ha r, Flaade og L.uftvaaben) - ikke 
som en Nødhjælp, m~n som en bjertelig Hilsen fra Pol k til Polk Det er Planen 
al give denne Hilsen Form .1 ca. 100,0 10 Gavepakker indeholdende Smør. Ost 
og Bacon og samtidig en mere varig Erindring om Danmark, antagelig et BiUed4 

hefte med engelske Tekster. 
GeneraiOewing har inden Afslutningen al sit Hverv i DaDmark givet sit 

~$;.Jmtykke til, at Indsamlingen kaldes .DEN DANSKE DEWING-GAVE TIL 
' iU-'ITISKE SOLDATERPAMILIEW' og velvilligt love at yde Raad og Bistand ved 
~"""berede1sen al Gavep!lklternea fordeling i Storbritannien. Denne tænkes tore~ 

lagd i Løbet af det kommende Efteraar. 
Vi anbefaler Planen til den danske OffenUigbecls Velvilje og opfordrer uavel 

;Privale som Firmaer, foreninger, Institutioner 02 Organisationer til cOaIest at 
iodsende Bidrag til Bl.dets Kontor eller Ul Kocniteens Medlemmer. Lister over 
indguede Bidrag vil snare-st blive offentliggjort. og Bidrag al enhver Størrelse 
modtages. 

prisen pr. Pakke, inel. Emballage, Frsgt ete. er beregnet ikke at overøtige 

I 

"" 
20 Kr, for hvert Beløb af denne Størrelse sikres Afsendelsen al een Levneds· 
middelpakke. Denne k.n, om ønskes, lorsynes med AP!?ENDER-ADRESSE p,,' I h~yr 
een eller liere Bidragydere. Endvidere kan der lor hvert Beløb af 20 Kr. Mindl 
Adressen p.ta en britisk S oldatenamilie som MODTAGER, al een Pakke. ~i~~ 

Hendes kongelige Højhed Kronprinsesse Ingrid er Komiteens ÆreølontlJlnd. "kole 

fru Borgmester BjeTlegaard, 
Pormand. Dr. Louisegade. 

Amtmandinde EIf"'or!, 
Kua-erer, Amtsgaarden. 

fru Stenhugge, m. Sande",ol! Jensen, 
Asylgade 12. 

f ru fakta, HaflS4n, 
Møllevej 16. 

frk . Mari4 Kristiansen, 
Vestergade 39. 

fru Kommunekllssere, AIlikrsen, 
Jyllands.lle 27. 

fru Di,.klør Hove, 
Oampmøllto. 

fru Pastor /uul Sørensen, 
Tingatrupvej . - - -

hu G,osser., Jacobsen, 
Kronborgvej 23. 

fru MlJlia Høegh-Nielsen, 
Jylland.aUe 2.;. 

hu Redaktø, Lus/rup, 
Jernbaneg.de. 

f ru Redaktør Kjeld Jetm1l, 
Saode.rgade 1. 

Bid", kan indbe'a1 .. pu Bl.de'. Ko. '0'. 

skabe 
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De tyske Flygtninge gik poa 
Hostarbejde. 

Dl'r er nll Nit en StoPP!'r 0Il:"''111 
for dl'nne to'orm for Siunkvenl 

med Befolkninll:en. 

Da dl't har knebet nogel med 
n~ skaffe tiløtr.ekkelig Arbejds.
kraft til J1o~ten, havde de t.,vske 
Flygtninge, der ligget· i LtQren 
voo I'ejlestationen i lielligøo, be
gyndt Rt gl}re &lg nyttige ved at 
J:'&a ud og hjælpe Egnens Land
lt1ll'!nd med lIostarbeidet; men 
d<-nne Form for Samkvem med 
H.:-folkningen er der nu frn Myn
dIghedernes Side blevet saL en 
~topper for. Ligeledes ha\'de man 
flere Steder \'ed Kysten Indet 
nygtningene under Opsyn delta. 
ge i Bæl-pluknlngen; men olfSM 
dl'tte er nu blevet forbudt. 

For at forhindre, nt Flygtnin. 
gene benytter enhver Lejlighed 
til at komme udenfor Lejrene, 
har man nu ladet foretage \'isse 
Sikringer, 81\t\Iedes bliver Pig· 
t rndshegnene om Lejrene gjort 
n erI' eCCektive, og de Vagtakure, 
o"r hidtil har ligget indenfor Af-
8rærringeme, flyttl'6 nu udenfor, 
S<1.'lledes at man forhindrer For
bindelse mellem Flygtningene og 
Pe\'oglningsmands kabel. 

Indbrud hos Sektion Nord·' es!. 
Politiet i Thisted undersoger 

for Tiden en Anmeldelse om Ind
brud i en af Sektionens Barakker 
pn,n Fanrtoftvej, Der {Il' her bic
vet stjaalet 8 L.1gner og 17 
l Innndklæder. 

Irer. 
ærk

!ae IIf 
Kobe
erenø 
Skat 

~omkorxel i Eftermiddag. 
Det hur i Dag tOl'ret saa stærkt 

pun Kornet, nt mllnge n>gncr med 
sidst pan P.etenniddngell at kun· 
III' begynd<, nt kore ind. , 

-_ ...... ~ "'''"n .. '''' ...... ·'ocu----n\1JCI 
d~m Noret tIl.varende kl'nder man 
ikke I den Grad andre Steder, Ol{ 
nu har POhUt:l O/l'lIa bI',tutlel, at 
der ~kal øblde. ah·orhgt. Ind Nu 
kommer der ønart n)'!' VeJøkllte op, 
0R ~a" vil mllU ikke " dem ml •• 
handlede Enhver ~r foraer BIR vil 
bhve tiltalt, Ikke rfter en eller an. 
den Vl'dtrgt..bMtemmel~e. men ef. 
h'r Straffeloven . ••• det kan blive 
dnt 

InRen Nazister i Snl'd.sted. 
I Retllmodet i Thløted hvor 

Brændselshandler Gade Niell!en. 
51Joosted , faldt der I'n Bemærk_ 
mug fra Dommeren om, at denne 
troede, at de fleste i Sned_ted var 
Kazlster, 

I den Anledning gur man 08 fra 
~ned8ted opmærksom pnn, at ved 
}o-olkethingsvalget i 1943 blev der 
i Sncdsted ikke afgl\'et C('n ene
st(> Nazisutemme. 

65 Air. 
KOflekone Johanne Simonien, 

AlmhUI" i Ketlrup, fylder paa ", , 
Tindag 66 Aar Hun er (odt I Ble
gtbrondc og boede t·fter Indgaaet 
Ægteskab med Boelamand Juliu. 
Slmonaen nOlTle Air i Trualrup &e

n('re paa KeUrup liark. Da hendcø 
:\Ianda Helbred s\'igtede, solgtes 
EJendommen, hvorefter Ægteparret 
købte HAlmhuø~ med Forøamlinp
~al, Ok der blev hun Fnke (or en 
Del Aar øiden. 

Fru Simonøen er vidt bl::kendt 
øom en meget dyg1,ig olt tjenøt,-il
Ilt' Kogekone 0/1' derfor stærkt el· 
tenpurll'l Ikke blot l 1-II.n llerre1, 
men O/l'MII paa Himmerland. 

25 Air \ed Thisted nandelilSkole. 
Forstanderen (or Thu.ted Han

delsskole, Viceinspektør Anthon
sen, kan i )Ior/:,en (ejre 25 Aarl! 
Jubilæum (or ain An! .. ttel~e \ed 
H r. ndel~lIkolen_ 

\' Ikar til " bteni" 
Lærerinde Karen Svenmg~en er 

bleut IIntaltet 110m "arsnkar for 
Lærerinde Frk So\'{'ucn, Vester· 
"hl, der ~klll paR Allr~kur~u8 i Ko· 
benh/l\'n, 

~ fhv, 
;, HI 

h.olonlhll\'eforbundCls HO\M
be"'YTcb,t', 

Politi .. , IJlUI Ekllllt'dillon \'t'd Kolo1l1hllVeforbUllddM nyhJl 
l'mhld~lhnlt 1'f!{'T l R{'pl{'mht'r IIfholdh' KOlll/te8 j{t'Il\nlll'tu Elltre

I""d<,,",g~,"' 'WP~o~l~iiU ;,~" ,!., .;I,.;T!.:hl~'~'~"~" ~I ."".'.I"""'~""'"'' nnr m ... 1 .. n"'n Thi._It·d. I i l Ho-
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"Y<' 
En 
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held I Ydby. 
ind inlO!l Lastbilt!n 

FOlTnlddnn ~t 
Paa Oddesundvej 
Il' Kirke. En Last
n køl"ende S,YdplIa 

relt-R'OdIl og kørte 
!"t. SYdfra køm 
wmuSien. Skib
ide I et- Ensprun_ 
Vej IllOd Ydb>'. 

t St.Ykke Sejldug 
ede, Og muligvis 
o.t Hesten. Den 
il sky Oll' SPl'Rng 
n idet I...astbihm 

Tyskernes Barakker I Nors 
solgt ved -t\ukUon. 

den ene Vogn_ 
, og ved det 
rt«!e Hesten. J 
den ene Vogn_ 

Ullsen holdt fast 
~ndrede ved Sin 

en storl"C Ulyk_ 
tpdet !luj nogle 
~Jen og knustes, 
at Hesten blev 

:. Ligeledes fik 
~n nogle Rifter 
den ene lIf Bi
DusteS. 

linge gik paa 
eJde. 
S topper ogsaa 
for SamJo'em 
;nlng(:n, 

_ Der "'nr nleget dtærl( Tillltrom
nJng til AukU2ncrne I Gnar i 
Nol'JJ, hvor der iolgies nogle nt 
TYSkernell BlU"akker, Ilelt fra 
Mors var der kommet Købere, og 
Auktionen indbrn.gfu ikke mindre 
end ea 21,000 Kr. Mest Intel"eftIIC 
&mlede der sig om den GO ~Ieter 
inllgl!! CemenUnde i Nora StolIon ... 
b). Den kom ht at koate godt 
13,000 Kr. Endvkiere solg-tes 1101"_ 
](> Anmltllutlollskas.ser ved Non 
Kirke og tre Bal'llkker ved den 
nordøstre Side ni Nors So, ved 
ørgrun-d øg ved IsbJerg. De ind. 
bragte 2-8000 Kr Stykket. 

Trangen til at ødelægge 
har altid "ærel ejendommehJl stor 
pan dlllle KlInler l[lIn ser bojlstn. 
velil{ tnlt ikke et Plankeværk eller 
et Stakit, uden at det pan den ene 
eller anden ;:>.Iaade bærer Spor af, 
at Hærvlllrksmænd har haft det uno 
der Behandlhil{, og IIlJeJedes er d"t 
et BOrlJeUgt Syn at se manlJe af 
VGre VejsJuJte, idet de bærer et 
s argehgt Vidneab)'Td om ubetænk. 
somme Menelkers Adfmrd mod 
dem . Noget ti lsvarende kender mon 
ikke I den Grad andre Steder, og 
nu har Politiet og~aa bes luttet. ut 
der skal ~1U'ldes nh'orligt ind Nu 
kommer der snart nye Vejskilte op. 
Ol! IInI!. vII man ikke Ile dem mill
handlede, Enhver der forser sig vil 
blive tiltalt, Ikke efter en eller ao
den Vedtægtllbeetemmelse, men el· 
tCI' Straffeloven, asa det kan blive 
dyrt. bet noget med 

kellg Arbejds
lavd d.e---.i.Yske 

Ingen Nazister i Snedsted. 
'~ T D"f" ... ",",,,! ; 'T'hi .. t",1 \,,,,,,. 

So 
hed ov 
Del, OJ! 
har ud 
dert.eg 
Gave t 
ikke 8< 

Folk. : 
Gavep; 
mere . 
clDgcls· 
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mark 
SKE 
og vel1 
Ga\'ep 
.ret i I 

" opfon:! 
og Dr: 
tor eU 
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mod" 
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sendei 
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elter at være blevet behandlet 
køres hjem. HHn havde la aet den 
ene Arm klemt o~ Hovedet en 
Del lorslaael. I der 

blev 
nlor- Bøllestreg i Torp. 
den Der blev i Alles kastet en stor 

Sien ind gennem el Vindue hos 
p~a I fru Møbius i Torp ved Thisted. 

hVII- politiet blev tilkaldt, idet man 

. ere Bombe. Endnu er Bøllerne ikke 
die lundet, men del er saglens nORle 

Drenge. 

Di
· ede 
ret

lem, 

fridagen paa Onsdag. 
Statens Virksomheder holder 

som bekendt stille paa Onsdag i 
den Udstrækning, som Porholdene 
tillader, til Minde om 29. August 
1943, da Danmark gik over i den 
aabne Modstand. Thisted Haand-

Tje· 
ret 

ede 
ube 

• I lr.:.rrnrønin_",- 8n. __ ...J, 



gt i 
d. 

fed 
isl, 
vel 
en 

Dm 
,ke 

,n· 

- 1--"" .. .., .......... , ....... ~ •.• JO::~ VII aldrIg la 

elake mere-, amerikansk Lystspil med 
Deanna Durbin. T 

Ikke Nazist. 
t i I 
fo 

Købmand Aage D i t z e l, 
Buddinge, forhen Thisted. h. 

d h,' skriver i Hove øtadsbla-
dene: AI 

J Anledning af en i nærværende O 
Blad ~en f5. Juli d. A. optaget 
Repotage vedrørende en ved Kø· V 
ben havns Amts nordre Birks Ret so 
verserende Sag. hvorunder en af io 
de afhørte Personer ifølge Referatet t 
har betegnet underskre\'ne Manu 
fakturhandler Aage Di'zeJ, Bud~ SOl 

til dinge, som "Stornazist" , skal jeg 
herved oplyse, at ieg ikke har TI 
eller har halt nogen forbindeJst: er 
med Nazismen, hverken person-
ligt eller forretningsmæssigt, og ~~ 
at ieg heller ikke af Myndighederne " 
paa noget Tidspunkt har været 
sigtt:1 for unational Optræden. KI 

Buddinge Hovedgade 124, den 16. 
August 1945. 

A a g e D i t z e l. 

Mulighederne for Slal,. 

pa 
Ku 

la· gymnasium. 
.et 

se 

.B 
To 

ar Byra.dsmedlem P. N ø r g. a r d 
r- Thisted, gør. os opmærksom pas: 

!J'p _ ~t der var Indløbe' en feiLe 
Pi· 

• 



Aar siden der Uel IOrljW"l". 

ilet,værk btev Døllestreg i Torp. 
lIhy Strømlor• D bl . Aftes kastet en stor . den er ev I 
" _ og I Sten ind gennem ti Vindu~ hOIl 
3 I Aftes paa fru MøbiulJ i Torp ved Thisted, 
Fes', til hvil .. j Politiet blev tilkaldt, idet man 
og Strømlor· Irygteue .t det drejede sig om en 

e og tidligere Bombe. I Endnu er Bøllerne ikke 

dl 
lundet men det er sagtens nogle 

udI og mø e I 
Drenge. 

formand, Di· 
ve indledede 
~ngen og ret· 

iii alle dem, 
Værkels Tje· 

I havde været 
der vidnede 

,vnel al skabe 
s, Sarnarbej· 
~ Land, der 
Impaar, men 
slærkt. Søm·' 
Ilet Olre Ira 
~t man ofrede 
n iii al holde 
selv gav Slip 
si værdifulde, 
Is Værdi. 
~ Haabet om, 
, udvikle sig 
m Amtels Ire 
til Gavn lor 

synings For· 
. e I s e n, lølte 
Irømlo,aynin. 
i Mørken aom 

han rettede 
Kabelme.ler 

lører ~kov.· 
Ilgøaede Be· 

n f z e Il og 
UP Beslyrel. 

fridagen paa Oosdag. 
Slalens Virksomheder holder 

,om bekendl slille paa Onsdøg i 
den Udstrækning. som Forholdene 
tillader. til Minde om 29. August 
1943, dø Dønmark gik over i den 
.abne Modsl.nd. Thisted Haand· 
værkerlorening og Thisled Han· 
delsstandslorening hensliller til 
alle privale Virksomheder i Thi· 
sted al lølge Eksemplel. 

Del maa være en Forudsæl
nlng, al der udb.lales Arbejdsløn 
lor Fridagen, Ihi ellers er det lor 
Arbejderne en blandet Fornøjelse 
at holde ekslra Fridage. 

Ministeriel hensiiIler , at der som 
i Fjor Iagttages Io Minutters SliI· 
hed Kl. 12. 

Slagteren ude p.a Vulkaner. 
En Slagter fra Thisted var i Lørdags 

med Toget paB Vel til Hurup, men da 
han var fuld og generede de øvrige 
Rejsendel blev han S8t ud i SJørrlng, 
Hun I{om 888 Itter til Thisted Oll: for· 
søgte paB Cafe .Rltz" at faB mere Olie 
p8S Lampen, men Forsøget mislykkedes 
talalt. I Stedet blev hin inviteret 0111 

til Politiet. og efter en Spiritusprøve 
RII{ Turen til en tiltrængt Udsoven i 
Arresten, 

• 



rings 
maa 
~ og 
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• erin · 
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SOCIAL-DEMOKR 

29. August'\1 ; I 
ForsvArsbrødrene med I O 
Damer mødes Kl. 1910 

! • 

pøa Hote .• ,Ph.nlx" for at mindes " : 
Dagen. 6 

Nationale Taler ved bl. a. Hr. Trafik
kontrollør G. R. 1. Bagger. 

Solosang ved Hr Landinspektør Poul 
Boe. 

Fælles Kaffebord - Sang - Mu.ik. 
Kon~e8angbogen bedes medbragt. 
Gratis Adgang. - Emblem bær.s. 

"" BESTYRELSEN. 

Thisted Haandværkerlore . 

Harald Stabehls Toum •. 

lørdag d. I. Septbr. Kl. 19 

I 
I 
• 



",., ......... ~-, _ ..... 
Ekstra: AKTUEL UGEREVY (Nr, 401 

NB. PalæleaCret fremvl8er Ir. hver Mandag en ny S,H,A.P..P .·URflrevy 
Porudbealillln.ll af Bllle .ter modtages dORIiR KI. 16- Hi, Til. J9ft 

henstilles til Byens Handlende og Haand
værkere, at de i Lighed med Statens Virk

somheder holder lukket Onsdag den 29. August. 

'lU 

"" 

Thisted Haandværkerlorening. 
Thisted Handelsstandslorening. 

ecen ra en 
/favnen 20 . Te/efon 93/ 

har endnu Masser af gode Varer 
i gamle Kvaliteter til Salg 

Pæne Ting I Tøj købea endn .. 

Clara Dissing 

A 



histed, hal' 
Enghavevej 
ersen, Sell

Overtagelse 

ielsen, Thi
~handel til 

histed, f)1' 

raks. 
~1. lngen , Ve·· 
'rk. Nielsen 
.gaard, Ves
e'tagelse 1. 

hisled, har 
In tage vej 2. 

Andersen, 

Jaget ind i en StaJd;-llVol' den 
blev bundet. 

Stenkast mod Villa; Torp. 
Fru Møbius, Torp, anmeldte i 

Gaar til Politiet i Th'.sted, at del' 

• 
m 
p • 

. hc 
I . b, 
I 

! fø 

var kastet Bomber mod hendes Ej
endom, Villa "Schwaben". En Un- • V, 

VI del søgeIse viste dog, at det, del' var 

I 

V I sket, var knap saa drastbk. Der va" 
"levet kastet et Par Sten, som hav- I 
de knust to Vinduer. I ,s 

I 
Numerløs Bilist. 

Politiet i Thisted hgr igen note
ret en Bilist, en Mand fra Ræhr, 
der kørte i Bil uden Numerpladel'. 

I 
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- , 
til Byens Handlende og Haandværkere, at de 

r i Lighed med Statens Virksomheder holder 
" lukket Onsdag d. 29 August. 
ir. 

g 

0-

Thisted Haandværkerforening
Thisted Handeist ndsforening. 
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Side 7; 
THISTED AMTSAVIS 

Mandag den 27. August. 
-

søger nogle propre og 
unge Piger til 1. November, 
en till. Oktober. (Gerne 
Landet). Henvendelse til 
l'erinden, Telf. 492. 

Plads søges 
til November som 
inde af ung Pige, 25 Aar, 
enlig Embedsmand eller 
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Gratis 'Ad15ang. 
Emblem bæres. 

. ' Bestyrelsen. 

Thisted . Skakklu 
Spille aftenerne: genoptages Man

dag den 27. Kl. 19,30 paa Hotel 
"Phønix". Nye Medlemmer opta-
ges. . . , 

arkkontrolleret 
Sædekorn. 

Medlem . 

sø 
d€ 
L~ 

-

sø 

1. 
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ler. p vr::~~g"'~COid~iudeUI~~t~~'i;k~i ~æ~e 8S or· e. ~ 

berpaa, pa3 Valghsten. 
konsta
være I 

specielt 
er rime-

Kirke
særlige 
kj n k. 

• sig. 
ud 

, Io r-

Vinter 

i Gang 

n88et 
vII 

Nye Gæster i Thisted Arrest. 
Tømrer Lars Ghr. Henriksen, 

Thisted der har været SS.Muml. 
er Ira' Frøslevlejren overfort til 
Thisted. [ Frøslevlejren -- ell 'r 
Faarhuslejren, som den nu he.d.ler 
- sidder bl. a. Thistedboen Tjener 
Henning Andersen, men han. yil 
muligvis laR sin 00111 i Fredencl8. 

Fra L~jren i Mogel ··jær ved Hor· 
jijllS er Io l\\arinevægtere. jorg?n 
Bruun og Johlw Jessen Hansen, 
overfort iii Thisted og fra Randers 
er enllland, der hedder ETIk Torki 
over lort til Thisted Arrest. Han 
haT Forbindelse med Sallen mod 
Drohbæk sngasende nogle Foto
gI alier Irn Hal1stedlæstningt'lI. 
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morsom. Der er dejlig MUHlk og nye musik a 
Sange. 

Fribedsfondens Bortlodning. 
I Morgen begynder Salget af 

Lodder i et storstilet Lotteri, der 
er ar raD geret af Frihedslonden til 
Forllel for faldne Fribedskæm· 
peres Bfterladte. 

Lodderne, der kosler 2 Kr., er 
Tændstikæsker, der er skænket af 
Sverrig, og en Mængde al Gevin
sterne kommer ogsaa Ira Sverrig. 
Det gælder saaledes en Mængde 
Numre Tobak, Cigaretter, Choko
lade, Kaffe og Tbe og andre 
sjældne Varer. Men iøvrigt er 
Gevinstiisten imponerende og om-

Sorial-DemoLralen 

omtalt 
Dybde, 
aftene[ 
gængs 
er en 
baand 
og sal 
ter et, 
bvert 
orgeliq 
ligt O 
musik, 
Karakl 

Bazæ 
Fo 
d 

Naar 
beredel 
Det e. 



faller bl. a. en Plyvemasklne og 
: General Panckes Automobil. Der -

Ikke øklflende er lait en Million Lodder, hvoral 
og veks- 51,000 skal sælges I Nordjylland. 

20,02. Ol! 

faas 

bejdet i 
i Dag er 

i Hus I 
synes 

sket 

fridageo I Morgeo. 
Thisted Socialdemokrat udkom. pr._ 

mer Ikke i Morgen, d. 29. August, 2253 
borg og Konloret er lukket hele Dagen. 

VI betaler naturligvis vort Per· 
sonale Løn for Dagen, og vi hen· 
stiller, at alle Arbejdsgivere holder 
Arbejderne skadesløse. 

lAflen: 

-
søgte 
om 
V 

K!. 20: Royalleatret: .Min Mands 
Porlovede', amerIkansk Lystspil med udarbejt 



"'"-~1'tltilea 
I 

K lI lnmUnllK Onmr 
Qau UddelInKen 

til LI~el1 lær 
med .579 

med 

'" ,om næsten 
mulle an aca lor al 

men Kommunen , 
Ikke aller liere Ind

Idel man er nød · 
e I - ;k"~ holde et mindre I a I , 

III I SYRdoma-
tilbage øom klin Indirrelle I o. I. 

~~I' Løb. I R IlldkØbØIIll.delae ~ ver et 

Bt.lemm et,er, 
Den øk onoml,ke Trallk I"JITII 

gennem 

• 
Du uden havde Vid"et holdt 

!IB/cl 1940 bukklld ..l han under I hal Gu dmund Sl1l renatf\ 
d en tyake Propagand., havde h.1t Qplallelat n al 
MUfl ed er elter log hIn til al vir Kom mu nist. ' 

Dom : Som Sold. I ? Dorn : Han var Eventyrer med 
O S : Nej. Li" og Sjæl , d et aigu h. n 'tlv. 
Dom : Som hvad da 7 Phv. Købma nd Jørgeli JtOlen, 
O S: Jeg vilde .u j oplyate, at hll n var korn. 

gerne 'orklart, men jeg kan m!;1 i .Nordmar"- pu en lidt 
Dom: Sig Ue blot, III De mærkehg Mude. O S og HII'y 

været Solda!. Derel Sag er lom ptleraen hllYd e o ply.I, at der kUIl 

al 2'1. Meler Stof I dob· 
og Tilladelserne bil

I de pøsgældende saa 
som man kan lu dem 
ud. De 67, der hit Isa el 
vII løll sktfftllg Meddelelse 

alle de andrea røn! kom De skulde dansk Vejarbtldt, 
pu Sellien og eiden til Lejre i k.vde Villigt 
Tyskland. _ I foretagendet. Det 

Porinden havde Oudmund Sø - om 2!)()() Kr. løvrigt 
renlen indmeldt li,;r 1 det dansae hall med Drillen al 
Naziølpulli Oll underBKrevel al qøre, O" egentlig 
ul hun vilde være lydig mod ikKe belraglt:! aig lom 

Under den videre Alhøring De 2500 Kr. var blot et 
Ilik". G SI al han var trUKket i ly'" I Lun, ,om han Ik".ke beregnede It 
Soldalerunilorm og IIIK11,1I: hurle lu Udbytte al. Alligevel havde 
værel tytk Soldat eller nogle Indskudel kutet d Udbytte pu 
Maanedert Forløb, blev han Iri- 8000 Kr, al sig. 

for den kommunale Koncert I Thlated 
vd-, PJonløge J Morgen Aften KI 20-22. 

lagel for Tjenes!e mod at arbejde Slultelig alhørtes Forretninglbe_ 
civilt lor Tyskerne. Porinden Iljorde Harry Peteraen. Hana Ind. 

I. Btankenburg: Fled og Frihed. March. 
2. P .. ul Llnche: Zenus, Vala. 
3. O. BI.z:el l F .. nlaøl over .C.rmen". 
,I. Mydlelon: Negerens Drøm. 

han dog Tjenesle paa Frikorpa havde værd 5000 Kr. og 
Danmark.s Kontor i København. 32,000 Kr. 

Dom. Hvordan kunde de alaiges acnl i Elter. 5. Pucclnl: Arie og finelo al Op, "l.a 
TOSte". 

6. G. Wlnkler : NeapoUtanslr. Serenolde, 
tage dette Arbejde, elter at De 
al Krall lubejdede paB al 
ud al det I Tyakland? Dyr BestiJlior - PAUSE- at være Dom&-

7. l.ouia Danne; Marche Lorraine, 
8 Axet Hansen: DanSKe Toner, Pot· 

pourri. 

G S: Det Ikal jeg lige Dem, maud. 
Hr. Dommer. Det danske Politi en Husmand Ira Djernæs var i 

9, H. C. Lumbye: KroUs 8ølklenge, 
Vals. 
John. Llndsay: .Alsh.", Intermezzo. 
Bjarne Hoyer: Del gamle Chalol, 

og Tyskerne var begynd I at arre· Dag lor anden Oana: i denne UKc 
liere mine Kammeraler og Om- Domsmand ved Særretlen i Thi
gangslæIle r, og jeg troede, jeg sted. 
kunde hjælpe dem gennem Pri· _ Det er ikke nogen billig 

12, C. E. P. Weysc : Der øla" el Slol. korpset. Historie, udtaler han Iii Thisted 
Ankl: Hvorlor blev deres Ven- _~~~ 

Krigsfirmaet "Nord
mark" i Retten. 

ner arresterel? 
O S: Kun lordi, de var 

munister. 
Ankl: De er maaske aelv 

Eventyreren Gudmund Sø· ~ munist? .. 
reo'seo holdt paa flere Heste. O S: Del behøver Jeg VIII 

at svare pas I 
Dommer Asger Rasmussenø Om Sladen af firmaet .Nord-

i Thisted beskæftigede sig mark" oplyste Gudmund Sørensen, 
Dag med Sagen moJ Krigslir- al han i Tytkland havde Irullet 

maet .Nordmark A , der udlurte sine Kompagnoner Harry Petersen 
L "~,: I . A og Jørgen Jensen. Arbejdet blev e Entreprenørarbejder i Thisted ml dog tkke lige straks iii noget. 

under Besættelsen. Tiltalt var _ Det d anake Politi mistænkte 
Tømrer Gudmund Sørensen, Aar- mig lor at skjule kommunistiake 
hus, der har siddet længstet siden FlygtninRe, og au lurde jeg ikke 
16. Maj 1945, fhv. Købmand Jør- tage til Danmark og begynde Ar

JenlIen, Aarhus, og Forrel. bejd~t, fo rtalte G udmund Sørensen. 
Harald Pedersen, Dom : Del er jo kun noget, De 

lorImIler lor at være interessant I 

"
'1 Nr. Snede. tre Sagførere var 

Da Pirmael kom i Oang, blev 
forsva rere i Sagen. de r udlør! Arbejder i Hansted, 

De Tiltalte lørles i Retten pas en Dragsbæk, Hjardemaal og Klit. 
og fik oplæsl An kligeskrillet. mAlier. Arbejdet varede til Kapi-

Ire liflnlles lor at have udlørt lUlationen, og der omll8ltes C'l. 2 
lor Tyskerne for 2 Mill. Mi ll. Kr. Gudmund Sørensena 

Flrmael .Nordmark " blev Portleneøle blev opgjort til ca. 
1942 a l Gudmun d Sørenaen 32,000 Kr, Selskabets Li kvidation 

viser, al de t ikke hø r givet noget 
Iyak Hjælp. Han var pa a Nellooverskud. 
Tidspunkt SS-So ldal, hvilke t Som Vidne a lhørtes Maler Ejnar 

og'saa IHlølles lor, og blev lri- frantz Petersen, Aarhu s Han 
lor denne Tj eueste mo d at havde været Medlem al en Sabo· 

civilt lor Tyskerne. Der tagegrupp e i Aarhus og kendle 
Paat land om Konliska . Oudmund Søre nsen tra sit ill egale 

Arb ejde, Pete rsens Svo~ er blev 
al firm aets Pormue og Mate riel lodulg! al det da n. ke Potiti lor 

Pængseløslra l lor de Tiltalte. illega t V,rkaomhed, oR G S hl vdt 
O'ttdmund S~rensen 100klllred e, hjulpet med a t skjul e ham, O S 

Il t ha l! lør Kngen havde en ator hsvd e desud en give I PenA e til 
Tø mrervirksomh ed i Aarhuli. Da Sabo lagegluppens Arbejde, 

Først med det ny_ -" 

Marine 

SERGES 

Fisker-

Denne prima engelske 
Kvalitet er nu aUer 
paa Lager. Kan an .. en
des Iii ArbejdJbenklæ
der og Hlbitter og er 
især velegnet til 

Benklæder 
Stollet er 15~ 

bredt, der skal 4 

ker lil en Meler. 

22.50 

cm. 
Mær-

0gsas levere 
Dem et Par lærdige 
Benklæder 

Vi kan 

• 
e enhvCf 

Størrelse. 

.Sø 
de! dansk!' Arbejd e hørle op, kom Dom ; Har De In dtryk af. at G 
han i fo rbi ndelse ,med Tyakerne, S var med pBa alle Slags Eventyr ? _-;~~~~~~ .~~~~~~_ 
lor hvem han arbejdede lom Kon- V :· Jeg tror, al han tOlllil Tysk. ~ 
slruk!ør ved Lemvig. Senere kom land l' økonomiske ASllager, K 
han i Kompaani med er. Lemvig- Vidnet oplyste videre, at der • 

. En Period~ arbejd~de han VIIf blevet opbrvlret Vuben o~ Bal b.r-
BY8W ert, men I Elter l Ammunition hOl Oudmund S.ten-

I 



Generationer. 

fejrede Sal mon Chl'i
Hu!<tru, Nørhllll, cll:lyes 

r"", og ved denne Lejli/l-
ovellstllaende Billede Hf 

. taget. 
ses GuirIbruden, Ka. 

Christensen og bagerst 
Datter, )Ial'en Jen. 

med Tømrer !'olm·tinus 
pall Sjælland Til 

Karen .'farie Chri. 
Karen ;\Iur· 

med Grænse· 
''": del' under 

døde i tysk Koncelltra. 
Den lille Pige i Forgrun. 
"es Datter Britta 

rie til Thiloted Arretll. 
.Ipolitiet i Thisted nfhl,ln
Ir i )10,1('elkjærlejren to 

bal' UD eTel Bom M'-

, Første i Thisted Amt 
• 

Handelsmand ~. C. Vestergaard fra HlI,l,'up blev ~ Dag idømt 2 
Aars' fængsel og Imkendt a1rp.en 'l'jllid i ;; Anr. 

, 1 Formiddags kom den forste 

I
, Sag efter Forræderiloven heJ.' i 

Amtet til Behandling om Doms
afsigelse ved Retten i Vestervig. 
Det var Sagen mod Handelsmand 
P. C. Vestergaarcl, Hurup, der til-
tales for at have haft Hvel";e
kontor for Sydthy for danske fri' 
villige til østfl'oten. 

Dommer Holm beklædte Dom
mersædet med Fru Marie Jensen , 
Hvidbjerg, og Fisker Carsten 
Rimmer, Jegindø, som Doms
mænd. Politimester Herting var 
Anklager og Sagf~u-er Jacobsen 
Forsvarer. 

Vestergaal'd vilde i Retsmødet 
ikke erkende sig skyldig i noget 
ulOVligt, men efter en længere 
Afhøring, som vi paa Torsdag 
skal referere nærmere, nedlagde 
AnkJageren Paastand om Straf i 
Henhold til Straffelovstillægets 

Hundborg-Jannerup 
____ ~'"'n."'n,.,_."lul.d 

Paragraf 10 samt -om, at Vetster
gaards Formue bU!\' inddraget til 
Fordel for Statsklil.Ssen. r!. 

Forsvareren procederede irdid
lertid paa Frifindelse, idet Ve
stergaard kun har hvervet een 
Mand, som selv meldte sig, og 
ham havde han endda advaret. 
lovligt mente han, at Vester
gaard havde handlet i god Tro om 
at følge Kongens og Regelingens 
Bud. 

Dommen afsagdes efter kort 
Tids Voteling, og den lød paa, at 
P. C. Vestergaard idommes-2 
Aars Fængsel, hvorlra gaar 100 
Dages udstaaet Varetægtsarrest. 
Han mister almen -Tillid i 5 Aar 
og skal betale Sagens Omkost
ninger. Anklagemyndighedens 
Paastand om Formuekonfiskation 
kunde ikke tages til Følge. 

Vang-Tvol'Up Søndagsskole 
I.har i Aru: bestaaet i 25 Aar, hvil· 
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I Vogntoft. 
videde man 
jen var ble 
gen de Om
:lan som en 
nger at ud
:ontant ,Va
.e man Fo
sæ_lig Af
~e Pakhus. 
tofforenin-

!\.nton Jen
et stadigt. 
~estyreIsel1 

Karl E 
~l'. Jensen, ' 
Nørbo, Kr. 
up, og Pe
der ogsaa 

ie. 
nlede Om
r 3,300,000 
tooverskud 
ar Omsæt
IO Kr. og i 

l·et Brugs
t var i Ti
u·hundred-

tiollslejr. Den lille Pige i Forgrun
den er deres Datter Britta. 

Overført.e til Thisted Arre1il. 
Kriminalpolitiet i Thisted afhen

tede i Gaar i Møgelkjærlejren to 
Mænd, der har fungeret som Ma
rinevægtere her l Byen og skal ha
ve dere.."I Sag paadømt her. Ved 
SHmme -Lejlighed hentede man i 
Faarhuglejren en Mand, der hul' 
virket som SS-Soldat. Han er fra 
HUllatrup og skal ogsaa have Sill 

Sag behandlet her. Fra Randers er 
endvidere overført en Mand, hvis 
Saf,"har Forbindelse med en af de, 
der sidder fængslet hf'l' i Byen . 

Fjernede en Pistol. 
En ung Mand fra Agger havde 

efter 5 . Maj fru Modstandsbevæ
gelsens Kontor i Agger fjernet en 
Pistol. Det. blev opdaget, og der 
blev optaget Rapport i Sagen, men 
Stadsadvokaten har nu resolveret, 
at der ikke skal rejses Tiltale, 
hvorfor den unge Manel er sluppet 
med en Advarsel. 

Sul\'bryllup. 
Slagtel mester Kloster o Hustru, 

Anklal 
Henho 

H 

h.&.r h· 
Tillad 
Geran 
Tellns 

• emng 
-

valgt< 
kjær. 

-
l'Up, 

som J 
at p , 
Aar. 

-
sig f 
t.fo! 
han 

-
bad 
S,·ef 
ste 

-
de il , , 
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I 'bl' tH 10-
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'havde 
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Dragonerne flytter fra Hurup 
til Ydby. 

Dragonerne, der er indkvarte
ret i Hurup, flytter i Morgen til , 

Ydby. Grunden er Betalings
spørgsmaalet for Kost, der i Hu
rup skal betales med 5 Kr. pr. 
Kostdag, hvad man fra Regimen
tets Side mener er for meget. l -
Ydby el' Prisen lmu kna.p 3 Kr:-

"Thiste<l Amtsavis" 
udkommer ikke i Morgen, Ons
da.g d. 29. August. 

Royal Theatret 
den første 



.... '" Skoven i Aer. Entreen er som sæd van' 
erkKet, lig gratis. 

r. 

, !~i~J Misl!kket Pigebortførelse 
risen l Hamborg. 
sælte 
~tørre 
• Ingen 
/uvæ· 

Jnrad 
• Ak· 

En PigebolIførelse var Tiradag 
Aften planlagt i den tyske flygt
ningelejr i Hamborg. En al de 
tyske Minører kom ved 21-Tiden 
paa Motorcykle kørende ud Ira 
Lejren med en al de kvindelige 
flygtninge paa Bagsædet. og han 

man jl 
i Kirk 
være 
god A 

Ægn. 
var 
Sid! 

Sms 
var 
Sid 



)CIAL-D!MOKRATL'N. 

,000 Kr. og standsede ikke 101 C B. - Vagtens 
Tilra.b. Va,,!ten sendte derlo r lire 

.a lgteo Str.e- Skud elter Motorcyklen og lik den' 
)g fabrikant nes Bagring punkterel. Saa fik 

genvalgtes Tyskeren farten atandset, og Turen i 
gik tilbage til Lejren. 

I henstillede Ved Lejren paa Kronens Hede 
Kommunen vilde en tysk Løjtnant lorieden 

elysningen. ignorere e.B.·Vagtena Optordring 
til at standse. Løjtnanten lortaatte 

Thisted. sin Oang, men da Vagten anyrede 
et Varselsskud, landt Tyskeren det 

:giveobed alligevel klogesl at gøre Holdt. l 

Der hn i den nærmeale Tid 

Fem Føldeseoer - og Io gik 
til Aalborg. 

IO 
faldne 
til Hv 
af del 
Paa I 

for ty 
laa , 

Kister 
synli~ 



, B" V.glen' 
Ile derfor fire 
n og fit dell 
el. Saa lit 
Jel, og Tureu j 

'onen8 Hede 
anI lotll-den 

• 

ri æ es ave se 
• 

I 
, OplordrinR 
,len lorl .. ue 
.ten IUytede 
)steren del 
re Holdl. 

. k en bisat under 
106 Ofre for Friheds amp_ 

overvældende Deltagelse 
~-=-; • " 

fmeiIe Tid "" b e n h a v n. (privIII.) I 
i en Rælcke k I 

I 
OUT ruigie hele Daomøf s ne 

gnen . Ved D I dl 5 
sPilledeS i faldne Helle til Graven. e s e e 
'erne mod Iii Hvile J den Jord, som er vædel 
'/1 Barber al deres unge, vørrne H/erteblo:. 
Lcnbroch, PIIII del Sled, hvor de se~ne e 

for tyske pclatoners Morderkugler, 
Illa de nu I dsunebrogssvøble 

Kister, mens del danske Pol k si od 
B} nllg og usynlig Æresvagt om· 

to gik 

e mindre kring. Hundredtusinder var korn
tkel ind i men før al bevidne denne tapre 
:køb. To Ungdom den sIdste Ære, og 
ode Ken· næppe el øJe var tørt, da Kisterne 
blf'v om- I l Vo n ids2nllalt sænkedes I Gravene s n g 

Forøvarsminister BJØRN KRAFT 
dem var sød vor gamle Konge og lod 
~jgrørt j dybl bevæge! Tsarerne lu frll Løb. 
Ires ved- Hos alle Danske vII denne slor
n senere sille de Jordefærd blive bevaret Irsadle op mod en overmægtig 

som et dyrebart Minde. Den Ung- F/ende og sejrede, omend i Oøden, 
dom, der ofrede Livet for Fædre- Poran den Tribune, som er relst, 
landel, vil aldrig kunne glemmes, slur de mange Kister paa Række, 

alle svøbl i Dannebrog, og ved 
København oplevede paa denne bver enkel! hviler eo mægtig 
sIraalende Augustdag en Jorde- Krans med Bund i de nationale 

~~n~~~ færd, som eJlers kun bliver kro- Pal ver. Til begge Sider for Taler
lefsdag, nede Hoveder III Del. Hele Byen stolen slaar Fanevagter med Prl· 

Id. 
,u 

belriet sørgede, og Landel, med den hedskæmpernes Armbind. I den 
lige Li- overalt vajende Flaget paa halv. store Midtergang slur el Dela
'Iive en cbement fra "Bopa- og .Holger 
I( alle I alle ·Oader, hvorigennem Sørge· Danske" opllillet, jævne danske 
Ijælpen toget, del hrngste, der nogen Sinde Mænd, arbejdsklædte, som man 
'nde en er set herhlemme, skulde køre, lu I ser dem paa enhver Arbejdsplads. 
og paa el tykt og blødt Tæppe af grønne Længere borte slasr en Deling 

[

Ip ude- Orene og Blomster. Par nogle n.orske Prihedskæmpere, . der med 
Nød- Tlmer glemte København sit glade sig har brag l en vældig Krans 

.r ~ad, Smil. Dyb Alvor prægede alle med Baa~d i de norSk~ Parver, 
, Ul· T k d S som en Sidst,! og ærbødig Hilsen 
og del .ræ, a ørgetogel, der strakle fra den norske Modstandsbevæ-

delle sig ov~r fire Km., udgik Ira Krl- gelse. Ogsaa de norske kvinde
in ende 511ansborg Slols Ridebane, stod I lige Studentersangere, der for 
r\ ~f alle Gader, som del skulde pas- Tiden gæster Købenbavn, er til 
tm a, ' sere, vældige Menneskeskarer og Siede, foruden oaturligvis et slorl 
r(K~~ overalt, hvor Toget nuede f~em, Antal danske Frihedskæmpere. 
t Træ. hilstes det med dyb Ærbødl h d Inden lor det afspærrede Om-
~kken. g e . raade har alle de paarørende laget 
lerolle! Det var med en særegen Pøleise, Opstilling, og uden lor slur den 
Jamre, man l Ryyangen belraadfe den vældige navnløsf" Mængde, som 
IHave. Jord, til hvilken saa mange unge er kommen, ikke i Forventning 
Grebe, danske har ofret deres Hjerteblod om at opleve et farveslrulende 
I tagelI Stemmerne dæ . bevægende Skuespil, men ledet af 
uanee, b I b mpedes, og man Hjertets dybe Trang til at vise de 
lellka. s:s ræ le sig for at træde let, faldne den sldsle Ære. Hoved 
'ælder m frygtede man for al forslyrre ved Hoved slaar de utallige som 

ikke de døde. Ryvangen er el skønt Havets Sand, og dog er der Stil· 
el er Terræn, omgivet af heje sia k bed som i en Kirke. Pas den ene 
rdrer Træer. Her vlJ Vindens' S n I~ Plej ses en Gruppe polske Sol· 
til at IJerne Tider fortælle SI I US dd·lt~r, Dg paa den anden en Af-I kan f æg eroe om e mg med Sovjetflaget 

r
e vil en ryglle,!! dansk Ungdom, der Lidt fer Kl. IS kom' Regerin .. 
sam-, 
leOln. It U Qj' 

I 
, .. ..... .. . ~ 

-
I bliv 

gens Medlemmer . --
KOIPIi og de ' de,' (hpIOma'Llke 
Derefter Kronp ~V!'ie IOllbudtr. 
Knud o nn'parret, Pf\()1 

Matbilde, gog ~~'pelle. KliO IDe -
KI 13 kom K ar M'Duttet ler' 
gen i 18beo v~nien og Dronnin. go, 

Hlter al ma b 
Qud baD n avde 5uIlget • Vor F 
boldt Blsi er 'p88 tast en SOfa-' 

Op ug l8lO i.D 
~~:;e~al~=d Krafl og Myncll~~~ b 
lad - I og loretog ISen rituelle M 

Vie se af Mlndeste:del lor de bl 
Pa~dDe. SlulSenh~,sangeroe 'In E' 
~al Munks .Danmark besuØlet o: d 
OUt"dBe,-, bvorpu PonnTltnlQ~er lt 

e la r D K r I ft De Kitk.e .. 1I1i. c: 
sier Arne Sørenseo lahe. Slu- 5 
d:otersaogeroe intonerede Grundt. ( 
vigs Strofe .Ouds Preø med VOrt 
dede i Daomarls ROlen&llrd t 
Ouds Fred med dem lom bllCle' I 
al dybe Hjer1esur·, bvorpu 
Minister MogeOl Pog 'I.te, I 

Biskoppen læste, men.i al e b ot~ : 
lede Hovederne, Nnnene pu "e 
106 Prihedskempere, dM .kulde : 
stedes Hl Hvile, og tte Preller 
'Io.retog Jordpul&Ste\1en ud de 
Ku.ter, bvor del Iklt Uf lllet 
uoder Bisættelsen, Meos IlIe una 
.. AlUe! frefdtg- Iltnkede Prihed'. 
kæ,mpere de mange t redl ~e: I 
hVldl Indbyllede Kil'f:'f \ O-avene 
Æresvagleo prlrlen1ereOe Pine ne 
sænkedes uoØer dyb og 
aUe Byens KIrkel otke k mt4t 
Iii Ære 10r Øe taldne 

Sfter Helht)e gbeOeo. A 
OtDg samledes de' en 
GraveDe', og lurt VI IS 
dE~k.1 .t 810"' toT 
rens , øRne Fln"t( 

- - """' .~ --. ____ r _~ 



rU'OII_ JnbfJIJft .11I1,lfh,T fim hHf}JI"" v.,. "otldltl jUl I'Mt 'fJf d"e. I1f"f)hH~ 
Ilfl~t. 

To A.rø l'IIIDE,el 'or tlverynlnK, 
V.d R.tI." l VOlter.l!! er H.,,· 

d.l"n."ct j', C V •• ttfl! • .,d, 1111 
rup, idømt Io Aars ~wng.el jor al 

KARTOFLER 
P_o,;rer Ol( f3øll1erl 

køb •• , , 

M. MOURITZE 

n.lH' V) rJlI"I~ ~ l, I J 

Dag f;lr mim" 
btlY"Hn~&r1 er 
'j redredel, vi h 
kiv. hold O 
delle er ikke h 
dcl koaler Va 
a['''lillt. VI lyn 
om IC ornrnunt, 
hetlil . Ani" 
hJaber VI 101 

Pri •• n ned Ol! 
Salg, men ••• , 
varer, maa VI 

rende Priser. 



IJret 7 
meddeler: 
fg overvejende 
{Ind, ustadigt 
)rdenbyger Oll 
Iget over r.or-

les 19,57, Oll 

1 Klynge 

ItiOD 

lel kunde 
[lige følger, 
I Korsvejen 
I .. K I ruger, 0. -

have halt Hvervekontor tor fri
korps .Danmark". Som Domi
mænd medvirkede Fru Marie jen
sen, Hvidbjerg, og Fisker Carsten 
Rimmer,Jtgindø, Vestergaard kun
de ikke erkende sig skyldig inogel 
ulovligt, og !'orsvareren antørte 
bl. a., at Vestergaard havde været 
i den Tro, at frikorpset var oprel
tet med Kongens og Regeringen. 
Billigelse. fra Stralfen gaar tOO 
Dage lor udstaaet Varetægtsarrest. 
Vestergaard kendtes for 5 Aar 
uværdig til almen Tillid, men An
klagemyndighedens Pas stand øm 
Konfiskation nt hans formue blev 
ikke taget til følge. 

110 A.r. 
Købm. Johs. J e n 8 e n, Magasin du 

Nord I N købln • f tder i Da 50 Aor. 

Genel 
tit Besly 
om Til. 

Kaprl 

Sia 
pae 

Pas l 
ved Thi 
siden, 
Begiver 
Løgstør 
iall de 
Hold. 
lire He 

Bane 
stien, ~ 
nen og 
bens 1 

Thisted 
arrang' 
ikke er 
D<r f~ 



• IItfun· ra rinle-

kre har 
I Ol'thys 

Ise 'af 
lrne og 
~ meget 
! og de 

uktio-

. 
ene l 

!rrU~!JO 

Læ.l'er J e n s e n t8lihl:lUe vaa l"a_ 
mi]iens Vegne for Deltagelsen. 

En Løsladelse. 
Arkitekt Magnus Lund hos Fa. 

Høje_Kristensen, Hurup, der blev 
fængslet for nogle Dage siden, 'lr 
i Tirsdags blevet losladt. 

Forrædderisagen blev udsat. 
I Gaar Formiddags skulde den 

forste Sag efter "Landsforræd· 
deriloven" behandles ved Retten j
Thisted. Domsmandssagen blev 
jrr;idlel'tid udsat og slml forst beo 
handles den 12. Septbr. I Tltisted 
vil der paa :r.landag bli\"e afsagt 
to Domme. r

ejdere 
5 pCt. 

I Mat~ 
ret var Hilsnt>r fra Berlin. 
kun 25 Fra danske i Bel"lin er der gennem 
~ ,'ar i I Rjl;tIlUS Bureau sendt Hilsen frn Johan 
J Svenningsen og Familie til otto !llor-

=
== ! tenSCn, Ostergade!!), Thisted, og fl'll 

I Herbert Andren_~ Cllristenscn ti] Fru 
! Hildcgtll"d LarJ;(,>n. Lild$tTand. et har 

bange 
ngnin
sla'net 
~ækket 
n ikke 

, 

Laden til IINorbjel'ggaard" 
brændt. 

Stort Lager :tf l{orlkJoverfrø 
giJ( 0l) i Luer. 
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at skIl' 
iiI" fyn
~tlsmen 
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""'" , lighed 
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gt er 

Tirs<illlt EftemuddllR' fort.Mtte 
I)om"rorhandhn,"-'n n-d Helten , 
,·e..t .. r-.... g mod d .. Inll'merede. 
Dt-nnl" Gang \"Ar det S~n mod 
Fru EU .. n T II o m I .. n. 8<!dsted, 
de," \ lir ankll1~t (or at ha"e [/Ul
el \'a:rn~~en til al forhindre 
BEdsted Ynlrtxærn i Belllnglæsr
jt't'J'W'n af Flæsk. et Hver.- de 
havde Dommerkendelse for at 
maatle udfore. 

Dommer 1I01m beklædto Dom
ml'raædet, Dorm.l1lænd '"ar J~nll 
Peden.en, Jegindo og Fru ISRk. 
aen. Kobbero. Politinluter Her
lmg" repr.e~nwrede Anklag('
myndigheden. og Land~reu.r.agfo
rer Lind HU' Fonll'arer. Der nr
hortes ('Il lang Rll;'kke Vidner og 
n~t.;mod .. t. d~r belO'ndte KI 2 og 
forat sluUede KJ. ti, fik et nogl'l 
dramatisk Forlob, id",t Domme
ren nCN' Gang!' Ol'crfor et Par 
\'Idner dl"r førte.- af FOr.\\"aret, 
llkan.t helUltlllede ul dl"m al tale 
Sundhed. Der \ar el Par Gange 
etærkt l:dsigt til, at de IO \'id

h ncr, Mor og Datter ~kuldl" hll\'e 
ar \'ZN't arN'l'wret., fONIi de Ikke 
op vild~ lukke /IP for Posen, og '''I Dommt'ren hebudt'<l",. at df'r kun· 

et.. de blive Talf! om. at Anklagl'
rf! myndigtu~ll"n \'ild" rejse Tiltalt· 

ti :.. 

"il 

,mod <lem (or !alsk Forklaring 
P"lit,""Il'~tl'",n !Qrell<gt!e An· 

klaFn. DPn 12. Januar \'eneretlc 
ner ved HeU .. n i \'eIIlerv.1t" "n 
&lrtberuag mod Ped"r ~lolll'r 

'.' JI&n!lf"n Ol ~Iartin Jørlll""nscn. 
Hffiatffi. n .. r b .. gge \'lIr IIm"1lIf'
r .. t af BedAte-d VAlt"t"rrn. fl1r dl"r 
bk·v .,.,.(1. Oom"",rkl'ndeh.e fnr, 
a' Valt"f. ..... rn .. t kund .. {,,",lage 
Jlulund",rMl"l"" j PM",r M.nl'r 
"nu .. Hjem, Ved Hjælp al ",t 
I'a, tyakt' Holdater, nk F:llpn 
Th~ d",n"!.' t'ndpnl8l"pl.e 
.ttJpppt. Ol ~r1or .lrtH hun (or 

kOI\Mn-AUft .'oIkrplrtl Ikke al· 
pm til d.t forntaunde Val •. 
rrwn pu de, by ••• , Mt .it Virk. 
I .,. øvenJcUlfU. Yr.mtki. 

K, G. 

Hl have gjOrt aig Ikyldig I ~Iod· 
vIrken af ]o~lig dansk ~Iyndlg- . 1" 
hedll Udo\e]&e af -.in Gerning 1200 

[)(Immeren Erkender De Dem Iltb 
ak)'ldlll"? kn"<l 

TIltalte, Kej, det s}'nu Jell" il.· :IiIød 
kO!- jeg er. Hun forklareM. al Fru 
Moller samme Dap Eftermiddall" 
kom hen til h~nde, hun \·ildc tale 

R.,~ 
mod. 
8tkl~ 
bod 

med den tyske Fouru Flik og ha' 
\"{! Besked PAll, om det Flæsk, der 
\"lIr i derell Hjem, var Tyllkernes. 
eller om det tilhørte Martin Jor
gensen og Møller. Men Flik "ar 
Ikke hjemme. 

D.; lI~ordan \"Idate De. at han 
ikkl" vllr hjemme? 

T. forklarede, at hun arbejdede 
for TYllkerne pø.a BedBted Kro Oll" 
derfor som ReFl \-Idlltl". om han 
\'ar hjemme eller ej. 

P.; Skete der aaa ikke mere? 
T :\ej, ikke for onl Aftl"oen. 

Oll &endle Fru Møller Bud eftl"r 
mig. det var hendes Pntter Ebha 
o g en anden unr Pige, Erna "l"
steraaan!, der henled'! mig. I 

D.; Ihwdl" De da undl'rrettet !lI 

"'Ik. II" 
T. henægtede dette oll" forklare- • o I 

de VideT\', at hun \'ar (ulgt med oer 
de IO unger Piger ul Skril'elltUl"n 1 ,u~ 
paa KTOE'o. h\"Or hun havde hen· ["lIn 
\·tndt 51g til 1'0 Løjtnant ThomIUl. k 
der ",rkla-~, at han ikke kundl' en. 
gort' nO!ftn ved det. da han ikke I "lHn 
\"ida!e Se.ked 1Md. h"em Flæ:sk~t Ang 
tilhørte. da F1lk Ikke "ar hjemn1E' hum 
.ndnu, men han ment..' ikke, der 
kunde Ike nopl ved al lade et 
Par Soldater lU med Oll" lade dem 

I hede Vqt"'''bH vente med Ft. 
t aket til Flik kom hjem. 
l D.; De var med 10m Tolk

' 
Kom 

dpr ~ SAmtale I ('anr mellem 
l Tv.k.-rne Oll" Val'h' .. rnet 1 
I . T.: Tys_"", .po ...... dem. om 

dl' \'i lde lad.- FlInke! aW. til 
1·1ik kom hjem. 

l' : Hvad laP \ ·HI" .. ,aet til 
d .. t '! 

T: (}ofr var In,.n lIia1m_on. 
d .. wlk "rakl. 

I'.: l"'r "ar OI.lJa n'''"'! med Ib 
S.,le. , 



"' .... , Til IB'ftelJ All TilA \' 1 1:1 

(111<1"" ,.~.k'·"'~ "".1 Fru 1'h . 
.... n ..,n' '·,...110. h"",I" r"rlll .. jlt ", 
V.et ...... " .k"I,'" .,.Id" I".,," 
m .. 

1 
tI,~I,.""'J", ... n. lIit

n
''''''-

~:o,.k'U J .. ""'" ""I""" ~ ... " •. r. ".I~(,,". "' l'lk h"."I~ .... 11'1. ". ,I<'. " '" •• r'" ~11.r,,""I ........ 1 "r 
IS 

Fru Thomse n 
fra Bedsted dømt 

,I.' ,,, \1'10.'" I.h.t~r ~b" kil' ,I' 
h •. "t •. 1_'" I· ...... ' .. "" .... ", 
",.n .11,1, ,. I" "I"" ,n' l.'tU '1"'"'' 

" ('t,l'" "nT "101"' ( hund. Ik" ",,'r",~'" 
d~rl"t'" dl'll" ", •• " ",lu,II .. , Ilt 
tllon .",' ."" "" .. , kUn.

l
" ".,,10' 

.kl. ,,~,,~ hu" ",'" I 1'1 j,j",." t"r 
... , "'.~" !'oll,lø,,·r 

r Ja. d. \·.,I,..,n" l .t" 
_I,,, ... t .. t ...... \I .. lkf .. n .. r"" "'Ol 
, ... "II' ..... ... ,. 1)'~k.'''''· .... ",I~ llh ",,"ll"r I " h"" .... " ~I ... I, 
d. o. ,.{to·r .t d .. h.,'du t .. ,·,·n«1 
<kil .t "..,c.1t~I, " ..... ",·jlken 
N~jIi .. d .. t ,..,r "od J ... Ik"~· 

,, .. ..... r ".1 Ikke l)o<m, der Itk 
... ..re" udJ,wer""t f 

"'m .f ' •• I'· ... ""·t ~" " "w.
tll 

, jd"( " ~II P<I ....... ""."1 .... " k"m 

m~-d TYlkN""vT 

'J_ . Jn. jrK fik ... ".I~" ". p' 
Mn I-kH''''' 'U Fru )looIlfr 

I' Ih"d .tft" d~r ... 1 

\' :.:d I I' JI\,nkt" non" fI,IUed tl hun, 

... Jj"dn "U" "",.., ~ v , Nej d('l .y"'" je,K ikke-r . K'. ,O'.r k(}fll d .. 1<1 unge 
I .. ~r I/{O'n; da \'lIr V .. tl·IIrnet 
.ommen I~", I'JM''' jClt ,·Ud. ikk .. 
n,,>d, da Jr. Ikke \"11d" hll'lI mert' 
m"" dtn ~ Ilt ,..."" ..... f'o"""""rcn.l F OJ1\lIledUl

n
tr 

"ply"te Fru 'Ibo"....n, at bun "",-dc hpe! pNl c::y,ehu' J 9 
Maaucder Olr ett~r ,t ,"til"" kO"" 
met bj~m. toC hLl" "ed Juletid 
19-'2 Atbtjde'~ Tyskerne. dJo. dl' 
!,n.-d" pMdrllJll!t .IK en »el GoeId 
I JlJfmmet. ,del de hlll~lø I",ft 
EuinbJ"/P dl UU.M'I, 0lr )lillI' 
den Ikke kunde 'Jene nok t,l øt 
klAre del. »er ,'ar t O Børn ))o'IlI 7 
Øf: ø AM. Jill" oply!l''-'. nt der ,k· 
kø h,vde I"1Ii!!'I!t nø.ren pnl'øt 
}(ornJIIITU"eu m"" Trake",e l 

U,iemmet, 

r , 1I,-anla" , .... .. ru '111Om· 

~ns OpI,....:len T 
V_ JeK ""r ... et Mt ul nnp

pørl
en

, mcn kil" lkkl' huske d l'1 

nøJ~rø "U, D S1K mIK, Udtr Dl' .r d/Uo .... 

Fllnnandl'n for }lediIted V.gl, 
V!l'1'1l, }{<I .... lmetlter N I e l . e n td· 
gal' F'orkllU"lnll'. V.!J1.I-ærnet M'" 
d" efter ordre (erelØlf"!t lhl~un· 
denll~l&e hOl I\Inrtin J"r~ .. sen, 
der J.,otde ho- p l!øller. oll' da I' 
vidste, ø ~ der I"IIr l!ogoVll, (01'
lalIlrte vi Nogien dcrtl' h08 Fru 
~eller- Dø "I pu. dette Tidspuukt 
lkJ<e ,'ar klar Ol'er, 0111 Dommtr
kendelllCll op:w. gjøldt før en 
}JIUU~ hOl pi!der Mol· 
' 1'1". hcuvendle Jeg ",III' genneIII 
Telefonen Ul den ofr Auklngcr og 
fik Besked pJIIl. at det gj(lrde deJl. 
D. 11 kom tilbage for ae hcnte 
det FlæBk, \"I luwde fundet. (III' 
som der stod Vngt I'cd, ,,'nr det;, 
Fru Thomsen k(lm ",ed de tyske 
SoJdater_ Ifun ~e. Ilt vi straks 
ak "Ulde st(lPpe Undenøgclsen og 
nt \'1 KJ tO &kulde hen"end~ 05 
pall Skn\'Clltuen 

p ~ SRgde hun (It Tyllkerne 
stoppede Undersogclsen 1 

V . JII, hun var Tolk 
D ' Ih'Rd ga" det PlI Anled· 

nIng tflT 
. V,. N~ de vilde SIIl ide Oll ud. 
~:r der J(I Ikke rmdel at g'OTC end 
de gnlI, men VI VIlde Ikke hen ven
\'e ~~J),"U1 Sknvestuon, ",en hen· 
d n os til Luft .... ærnscheren 
me~ '~~te':tte &il' I Forbtnde~ 
le! : Var der noget med en Nog· 

f ~ J(I, dn I'i vllr ved at g1I!I 
: gte Fru TholllS(!n N(lglen Lil 

OKt'net udleveret. hvilkel ,',. 
nægtede Sa.a I til T k' ,envendte hun sig 
OlI fif'dec:.ne, der san {(lrlrmgW 

p . Hvorledes "nI" Fru TI 
sens Op{ol"$Cl ? IO"" 

V.; HUD ,ar me .... t del ,'ar hende d .. ~, agleS8IV, og 
l.t Ty k ,er lenvendte !lig 

s eme. 

de~~~':I~es~r We n s t e n, 
:Medlfm nf rede SituatIonen 10m 
de i O' VagtvænlOt, (orkIJlJ"e--

~erenllllwmmeJse med Kll 
belmester Nu:I!IC1I om det fore: 

JIll' UUkØmmehl'" , . Det vil jeff IIldrnmnIC. Ilt 

J~ .. nr l 
Tmnl'l!r 0'0 G r II m 1\ t r u P 

Mlodltm Ilt \"$I."'lCrnl't. kund" 
heller Ikke forklore alK poaH.lvt. 
Ila" /runde ,kke husk'" SIImt.rllcns 
f'orf .. b. meu det "lU" hlllls Indtljlk, 
nt Tyltke"," Ikke nsrti'K vidste, 
h,-ad de , kulde der e{lolr, men Fru 
ThomS'-'n tpJte med dem 

D,. Do hllr ogslLJl en pIIafaldcn. 
de dll/lrfur lIukommellwl. 

V . J~K kan ikke huske andet. 
elld hl "d Jeg hIIr fortalt - Ulm 
elr J ohllflllCU ha"de l/rke neret lIlUl 
d,rekte med I F'orhtmdIlIlWCn , men 
tsll pmmen I Baggnmden. 

p )Jøllers Hustru {orkIarede. 
(Il. hun sendte sin Datter ned t il 
Fnl TIlom8Cfl for flt (all hendo ti l 

flt komme 
p ,; H\"(Irfor &kulde hun det t 
V . Jo vi hfll'de det 11M t)'ilt 

øg kedcliJrf. I 
D . Nu VII Jeg' sige Dem, nt De 

mM I.MI't>t det 1Ilvorligt. ellers 
gnur det galt for Dem. 

P., Hvorfor .sendte Do 6fIB 

Buel efter Fru Thomsen' 
V. guntog. flt det I'nr fonli de 

i'.a,,'de det sall kedehfrl;. ' 
p, ! Er Do sikker pnn nt del Vllr 

Grundenl 
V,: Ja l 
p , ~ Kom Fru Thomsen alene? 
V. ' Nc) Itun hnvde IO Tyskere 

med sig, 
p _: Skulde de ogs:ln trollte 

Dem? 
v ,: NI'J vi kunde JO Ikke snak· 

kl med dem 
D.: Je/C har Ikke noget Imod 

om Anklageren forIlInger Fn: 
Moller Hnn.sen skal aflægge E,I 
pall SID Forklnring. 

p Vllgtv:ernel var dcr jo 
V.: Jn Tyskerne Mgde, de skul· 

dl.' komme pIIA Kroen KJ 10, 
b ~ ... : Kan De slet Ikke huske 

v ..... R~lIe Fru Thomsen spillede: 
V .. Nej , 
D.' Nu er De kommen SIla 

~gt ud, nt det ser gl\lt ud for 
. m. De klln bhve sal ind I ind· 

t'~G MlUlnedcl", mdtil Dc kommur 

d
, anker om nt fortælle Sandhe--

" . 
TbP; Er det for nt hjælpe Fru 
ha omsen, nl De holdel' Dem hi-

ge, er det ,"'l' k n'ud d "', or om hun 
Anede e to Tyskere, ud!!n nt. De 

meget ~~:rl~gt'"l' ,d,'"' h
stanr 

det I or ende, 

Erindringsliste. 
Ø .. ldbjerl,LyDP Spaot !. I - I -..on 
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TI!. ,. 
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leR Tysker forsøger at bort
fore kvindelig Flygtning. 

i ., !,! .j.: TrOfDst l'r han, 
kald/c eder. Unn skal 
j gflr~ det! 

, Vngtposterne hindrede Planen 
"cd lire Skud mod MotorcYklen. 
- Ogsan Skud mod tysk Last

bil Igt Mærke til noge n, 

diede. ' deres Bon aatl.- CB-Politivnglcrne Ved de tys ke 
troflLstc Gud 1" Hvor Flygtningelejre i Nordthy er nu 

tnlc til vor himmelske ved at komme ind i fas le Ram-

~r godt nt holdt fnst I mel'. l ØJcblildtct. beskæftiges cn. 
under aJle Forhold, 100 Mand. der hal' meldt. sig som 

er trofnst. fnvlllige. Der er nok nI. lave for 
vor daglige St.rid og dlsse Vagter, idet de tyske Flyg1.
~i8"l nok og Ilder end
~Ing, mnaske aller-

ninge ikke alle Cl' gode Børn. Ved 
Lejren i Kronens Hede forsøgte 
en tysk Last.bil snaJedes at passe
re forbi Posten. Denne skod Var
selsskud, hvorefter BLlen stoppe
de op. 

kæmper I vor egen 
r godt at minde! om, 
rdte 08, ladel' 08 ikke 
I gore det, vi ikke 
g Kampen bhver en 

Resultatet el helt 
n fører Striden for 
age. 
nllermorkest ud for 
uldt for 08 al hvile 
ganr foran, Og den, 

l efter, naar dog 
t rette Maal, for 
Qte sin gode Ger
Idfore den LIl Jesu 
vi syndet og vm

Ion forbliver han 
2 ., 13. Og trofast 
Forjættelsen, thi 

et er han mægtig 

g, Laden ned· 
en. Den nye Av) 
• rt ind, men der 

Tirsdag Aften KJ. godt 21 for
sogte en Mand fra det tyske 
Sprængningskorps at bortføre en 
kvindelig F lygtning pas Motor
cykle fra en af Lejrene i Nord
thy. Han blev stoppet af Vagten, 
men fortsatte. Vagten gav deref
ter TId, affyrede f ire Skud med 
det Resultat, nt Motorcyklens 
BagrJng eksploderede. Derved 
stJ~tls_Et4es Ma.skinen, og Vagten 
kun~e ~ke sig af de to Herre
foJks-Repræsentanter! 

5 Berusere paa een Dag. 
l Tirsdags anholdtes i Thisted 

PolH'iJkreds 5 PeMoner Iot'l Berusel
!It, deraf fire Mand i Tbisted og 
een i Sundby. Sidstnævnte og een 
ru de fire andre blev i Gaar sendt 
til Tvangsarbejdsllnstnlten j Anl
borg, medens de tre øvrige efter 
endt Afhøring fik Lov at gan igen . 

-J 
'J 

I 
by 
dag 
der 
Føl: 
dig} 

1'C I 
R 

ko" 
som 
dia
sin 
Vog 
Jon 
Hllt 
hCD 
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En 
I 
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TUf S TED AMT S AVI S 

Fredag den 31. August . 
. 

4 Aars Fængsel 
Vagtmand • 

I 

ti I 
O. T . 

~idm'c, I.t han lu,,·de ..,eddclt 1',1_ 
eylleVIl! I'g .. n lI;n Belllutnm~. Den· 
np hovd<'" ikke fl'oraadet ham at 
I"<'J"". m<ln ,."gt. Al han jo Ikk .. 
I-.und.' forhvde del.-

I I'ohtlme~ter I!erting krævede 
Petel""!\{"n dum\. efler Till.,'!len, idet 
hlln hn,-de ladet 'I'g hverve til 
tIsk Krig.'ltjenegte. Q'I'.g Opgawr 

,!,Inceret i <:II, 70 Ekaportforret_ 
tiinger i Esbjerg, men det store 
TJgodcha"ende er nn blen,t dæk
ket med 50 IlCt. i Kl'aft af den 
sHllede Gumnti, og sell, om Ta
llI!'I: "ltsnn 1m!!' ojlgores til mel"e 
~. 2 Mill. Kl' .. 'liIM det dog si
g~1 at Fisken~ og Eksportan!!" 
sblp'nogelllunde let OVe]' den Kri_ 
se; liam truede. 

Hnn hov-de "irket i «',"""krig og T)'''kh.nd Øj!;" u"de-.... kn: .. et p:oa 
!{ri.b",tid. 

Men Vnl' Vanskelighederne fOl" 
"01 Fiskeafs:etmng kun sman i 
Tiden indtil den tysl;!! Kapltul/!_ 
tJon, ble\" de i &ndhed st.ærkt 
forøget efter den 5, Maj ] Aar. 
Til Trods fOl', at d"r ol'eralt I 

Europa fore[mdes en stal" Man
gel pan Fisk - ikke mindst i 
Lande som England, Holland og 
Belgipn, som "i er særligt intl!res
S('re!ljf'q,'har det vist sig umuligt 
forelohig at komme til at eks
ponere et blot nogenlunde stort 
K"antum Fisk til de Lande, der 
fer "ar Aftagere af den danske 
O\·erskuds[angst. ./.) 

Ver I~etten i Vesror.·lg hlev 
d~r. 21 gi El)nn1" PetOl";'it'Il, der 
ijUlmmer Ii-il F'!"(~d,HidiR,'PDa~ Lil. 
tun for OVQl·t.·,edelse nf Stm[fe-
101 etl1lægete § 10 fOl" i Tidsrum
met fra 15, Feuruar 1944 til 17. 
Marts 1945 At hAve været unifor. 
meret og ue\"l('bnel. Vngtmand un
del OrgAnisatIOn 'I'odt i Frankrig 
og TyskJond, Som Domsmænd 
fungerede Gdr. elIr. Ludvigsen, 
Semb, og Gdr. Lars Hamborg 
Nielsen, Spangbjetg. 

Petersen nægtede sig skyldig, 
Han indi"ommede nt hnve vIeret 
Vagt.mand, men mente ikke al ha
ve begultet noget ulovligt. l Fe
brum' 19·I,j henvendte hlln sig plln 
et lysk ArbejdsanvisningskOlltol' 
i Aarhus for at søge. Arbejde l 

Tyskland. Hap)lev da tilbudt Ar
bejde SODl Sn.ootage.vagt, og hau 
ut·derskrev en Kontrakt. Hanl 
kom til Paris, hvor han blev ifmit 
en brun OT-Uniform med Artn-

Medens det med Hensn" til 
Landbrugseksporten Ilr Priserne, 
der er Diskussionsemnet mellem 
Eksportor og .llftager, saa er For
hcldet srutledes for vorl Erhverv, 
at der ikke er noget j Vejen med 
den Pris, der kan bet:lles fOl" 

·ltanslåanget Fisk, idet Prisen i 
.. 'iJtlindeJighed talt "ngag ligger 
(Iver den Pris, der var gældende 
da. . Eksporten foregik ti! Thk

foJgelig fon'inger den i Forvejen 
uUlstnukkelige Ordning for Val' 
Flskeafsælning betydeligt, 

Der kan kun herfra gives Ud
tryk for Forba.vselse og dyb 
Sliuffelse ol'er,. at de engelske 
Fi!;kerimyndigheder enten ikke 
\il eller ikke kan overholde en paa 
fuldstændig nOlmai .Mande trof
fet Aftnle om Samhandel meUem 
England og Dnnmark, 

billd og fik udleveret l{1Il1\hill og 
Sldevnnl}"n. Endvidere ge11l1t;m' 
gik hun en delviS nlllltwr Udcl"n· 
nelse. lUle>' eud!. Kursus fungere
d' hllu som vngtmancl l en .Lejr 
vcd Pm'ls, Kontral,ten lod paa et 
hnlvt Aars Tjen<e!lrte; og du den 
udlob, underskreI' hlln en ny J(on~ 
lJakt der lod paa Tjeneste , 
Kri~tid. Efter IllI'nsionen flyt
tedes Lejren tH Tyskland, hvor
fru Petersen sagte at komme 
hjem, men forgæves. l Berlin vllr 
hun Vagt.mnnd ved flere Le)!"e, 
bl. R. en l"tlssisk Al·bcjdslejr. Hnn 
hnvdtl ikl,e dclt.uget i egentlige 
I<umphnnd1inger udover et An
g]'eb, som fmnske Hjemmest~l'
ker foretog pM en Levnedsmld
dcJt.l"nnsport, del' bevogtedes af 
30 Vagtmænd, deriblandt ham. 

Det oplystes, Ilt Petersen under 
Hjemrejse pall Orlo\" til Durup 1 
September 1944 hal'de været ifort 
OT-UnifOlm, men! under Ophol
det hnvde færdedes l civilt Toj, 
Han oJllysro, at han intet Kend
skab huvde til Q'f·Orgllnisationell, 
da han meldte sig, men regnede 
med at det var Arbejde ligesom 
del, de danske Sabotagevagter 
.1.\lHol·le, lIan l"ejste li! Tyskland, 
f"(i)w hnn ikke onskede atarbejde 
fol' Tyskerne i Danmark, hvilket 
vilde III! fOl" graverende ud. Peter
sen, der VIl!" under Værnetil~j""l\ 
efter nt hlll'e udstaaet 10 :\!nLlne
del'S Straf for Tyveri, forklarede , 

,:n,. ur ,N' m;U!..""l'I" Art. Peter,",n 
hur tll~tnnet at ha,'e været VHgl-

11l1\11d os::" \','11" ~(!lv frivillIgt sogt til 
dd tysk" Arhe'j(I~/Ulv,ii-ni~l'tlI'kon. 
l,)" for nt fa:' Aroof,le. Hun kun-
(h. il,k .. V'''l:'' i TVld om, hvllke\. 
Ad"ll!Jde' hon s::"\k,.md ... ,til; D~n! 
K,mdsp,"Cl'nins::". a\._ .J,1.?'\1 ro;:\ ~llr 
hvc'rv .. 1'1\11. Krigsl;id~{'d~er fk'ke 

'
mn. at han havde Lys t. til at 

,uL·'" ,"" l.omme ud af TJeneso..en .. , I.ars 

Fængsel bor ,.æ,: 
strnften, og IIItet 

"Irup, 
A .. r 
cl" fra 

l'el en Nedsættelse i 

de K;:,',~~ . Landsretssagfører Lind G , 
d~ PJ\~\ffiimrl om Frifhiae.1~,i~; ter 
sl<l;Il)\)lti'~ltens mildestE;· el1~ 
~!"''lIl 1uI ' 'r""r m' )II&"~n T\,jvl om, at . dø for 
stenltr OT cr At gøre tysk An! hi 
tj~n.};st.e . men det er ikke ensbe- h,'ld Il 
tYden'de\;'1~d, atPeter<;en er s'traf- \ _. 
værdig. Uan var ikke klar over, Anc 
hvad han gik ind til. Efter 10 \ ha!" h 
il1uaneders Fængsel kom han ud Hustr 
Of< vRI'ikke orienteret som vi ~Ul- Afdu( 
dre, linn søgte Oplysning- hos sin \ vIeret 
Tilsynsværge, der havde al mu- , K\'im 

. d ' lig Gl'und li! at sætte ~am m l ! Hjem 
de reUe Forhold, mCn Ikke gjor- De!' ~ 
de det. Skal hall idommes Straf en D 
fvreHgger der en Række fOlmil- Lnnd 
Milde Omstændighede\. Egne 

Ved Dommen idomtes han I I Ulf\>! 
Ahl"$ Fængsel, h,'onrR gaar 85 I sten 
Ilage for udst...'l.aet \"arelregtsllr- ret ~ 

r{'~t. Han fmkendtes endvidere al-I men 
IllIlIl Tillid i ii Aar os::- skal betnle :'Ilnm 

S:\l!"ens Omktlstnillger. lige 

d som vor Hovl!daftager. Af 
~re Grunde ser man sig imidler_ 

'd lkke i Stand Ul i Ud/sndet at 
unne affagc et Kvantum Eks
rtfIsk, del" kan l'lave h/ot nogen

tJde Betydmng for den danske 
/tb af Fi8kcekapOl'tørt'r og 
dgsforenmger. 

1::tndcr ForhlllldHngcmc I Eng
d, lagde man ikke Skjul paa, 
der ~nr flt udtalt H<:huv [Ol' Til
rsl r af Fi k, m('1I mnn hen ... -is\.(> 

Hvad angalll' Eksporten af Fisk 
ti! Hollanu o.cr·BelR"ien. h:h' nogen
lunde de !lamme Vnnskeligheder 
som i Englnnd SiJ01't sig gælden
di', id{!t l\lnngulen PM Arhejds
kraft og 'frafiks\'stememes Snm
rr.enhrurl el" muget fremlr-.edende 
K .. nd~gerninK!'r, mell hertil kom
njer, at (le tu LanrIes Vnluta enu
ni' lkk~ (Ol" . tabili>Y'I·~t :an meget, 
at mali I,an omro'R"II" hu!lanru..k" 

Da Danmarks Flaade blev sænket 

"tær 
lIun 
:lfho 

t der \ar tor :"orangel pa<\. 
, 'rlakr ft og til 'le vigtende 
(i}mwUer', i. '. iTket foraarllage
~ m. n ikkf> klind,· (ml Fiske-
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THISTED 
BY EGN 

Flere Domme 
LIli. mlllc.r HJ. m _ nd. ' -:'; Id

i TyskerslIger. PI", Marl._Id~,tu!"'IJ:"'::IICIlIlI I 
• 

'

a rs feurac ' til eø Maod '~I~ ~dl.t':'I," III Udi Bulleri p .. 
~1. Tu..... pultdel lu.. dl!' ~a~:' 

or Z Aar iii eø " viøde. Soldale,ne bl ..... hl~,="..tl, lidi med 
l:I .. u, du .. ,... u 

Ved tO Domsmindsret i Veller· Opllv .. b .. lu' ""re Mean_Iler 
.. ii beh.odledel I D.g Slien mod " 0111: ...... 1 I .. ,.II:.oIng 

Hole/kIT/ E/nar Petersen, der er DtI Thl.t. d . ::;':~,~~::~;I 
f.'1 192a ,Prederic'a Hin blr I Nyhblllj' Vir dn' ved 

f t bl ve "n IIlJ7 PerWIlef', hilkel er 11~ 
Ilddel lolernerel, 51glet or. eød ved PolkelæJ!lllllee I 1940 " '00'. 
'.del s/g bverve Ul O.T.· Tleneste, Tbl.led bU"" .. ed TælUnl!en I 
lor .1 b. ve værel i1.rl tysk Un/- mer 1HJ8 /ndbYgJ!;ue. 
form ae lor II bave vcret Vaø l- Hollaø d. 
dand I Tyskl.nd. Som Dom.nl/rod Hjæ lpeø iii 
fungerede Odr_ Cbr. Ludvigsen, Den 

al BUleltet 

o-mb og Odr. Lars Haogu,d 511mlinø I 
.x; , B d t d scller. Der er 
Nie/sell, Sp.ngberø ved. e s e en Opgørelse, som. 
Som porsv.rer val beskikkel Lrs, Thisted Aml er , 

.f 
KærllghedldrOIll" 

;~I": I "'~ 
"" . liDdi f MOIgel vllr u . 

Snlelletlle tilbage, 0It 
inden r MOfji:en Aften~ 

Lind, Hurup 134,500 Kr., deraf de. ' 
f de sig skyldig, l1li Mou og Resleo I de 

PederselI næg f gete III Amlel Indsamlingen 
men erkendte dog al bavl' uoder· led By bar indbragt 13.62.3 Kr, 
skrevet KOd/rakI med Tyskerae, ~ 8Jdrtlg Ira Sparekusen for Tbl
men de! var kun lom ArbeJd!, sted Amt et modtagel 1000 Kr" 
m.nd i el balvl Alf. ArbeJdel In Handels· og Landbrugsbanken 
beslod I, al ban liwide lun~ere 700 Kr., In Byraadet 500 Kt. fra 
som Vaglmand ved en Lerr I Lister I Sparekassen 1128 Kr . Del 

b ·d I I reslerende Beleb er Iremkømn.tet 
Tyskland, men da Ar ej e ved enkeltvise Bidrtlg, Indsamltn. 
Lejren var uudholdeligt, forsegte gerne gennem Bladene, Ira Meje
han at komme derin, men del rier og Kommuner, som vi tid· 
mlslyllkedes Han underskrev da flgere bar bragl Meddelelse em. 
en ny Kontrak', elter bvilkea ban I Tblsted Opland er indsamlet 
lød sIg bverve til almIndelig Sol· 40,102 Kr, i Hurup Opland 24,641 

h d og i Pjerritslev og Opland 879B 
dalerileneste, men ban IV e Kr ., medens knap I I,(){)() Kr. er 
gjort del udelukkende fo r al Indbetafl i Padderskaber. Der la
kømme borl fra del løule Sled. ges stadig mod Bidrag, 
Dere'Ier blev hin mililæruddannel 
og lærle Brug af VII ben, hvor· Turistattraktion i Nors 
eller ban senere køm iii Prankrig, Unga rern •• amukke 
Han havde dog aldrig deltaget I ved KIrken ød el_ gse •• 

KrlgshandJlllger. Ved NOT!! Kirke ber I en dor Del 
Porsvareren Indstillede ham IH BesæUeløesllden ligget nogle ~'~' 

Rellens mildeste Dom, Idet han MandskablbørakkeT, o.e den kønne 
gjørde opmærksom pli hans foran Kirken blev derved tildetl 

Det 8jd~te Hold Soldater, der unge Alder øg at ban var ar-
ber, var Ungarer, og blandl dem be

be/dsles da ban lod sig hverve fandt sIg en Profenor o.e hans Hu.stru, 
III O.T.·TJenesten. Dommen kom StJm meget klIlUllfærdigt ved Hjæ.lp af 
iii al lyde pal 4 Aars Pængsel ,mu SIen paa jorden ud mod Vejen 
minus as Dage og 5 Aa rs Por- lavede et alort Danmarkskort med 
label!e af limen Tillid. Rigsvaabenet og- de springende Lover. 

Oven over atur .Leve et trU Danmark" 
- Retlen j Vestervig har ogua og neden under .Gud 

behandlet Sagen mod Fru EJlen De.værre er det lille Kllnsh'ærk, 
Thomsen, Bed8ted, der var sigtet har vakt megen Beundring, nu 
lor al blve luel den fyske Værne· odelagt ved ufouigtlg Bort/ugning 
magi II/ al hindre Beslag/æggel8en Ukrudt og ved, al Regnvand har IO'"~ 
al en Del . Iorl· P'æsk hOl Martin vaskel Farverne fra S teneIIe, men 

elldnu kunde det godt bevares, dersom 
Jørgensen og Peder Møller i Bed· der blev lagt Glaa over, og det vilde 
Ited, bvor Vaglværnet ilølge en Ikke betyde nogen Itor Udgift 
Relakendelse foretog en H usunder. Paa den anden Side af Kirken lavede 
.søge/.e. flere Vidner fo rklarede Ungarerne et ti/narende Kunstværk, 
al Fru Thomlen havde oplraad; forestillende 

oa: PIoder, og delle haT ligeledes 
megtl agrel,iv!. Da der kom en Del Skade, men kali endnu 
Tyskere hl Siede, he nvendte Vag l- fra ren Øde1&eggelae. Var del Ikke en 
værne I .ig til de dan,ke Mynd ig- Opli:sve for Sognerudet eller de 
heder og fik he r bekræliel, al Be- . Foreninger al bevare denne Turiit. 
Ilagfægge/len kund e lo retagea Itl rsktlon o, "ærne om det slnokke 
ua nl al hVid Ty.h d ' Arbl'jJe, lom Ungarerre med Itor 

roe . ag e. M"le udførte? 
f fl er en læng ere Vidnea/høring AI. 

&rævedt! Polilim ealeren fru Thom. Mede pI. SalgferbeJ. 
l en døm t i Henhold til Anklagen P I.d e-Sd" Druby ,~O~I.,,, 
men. PorJYare ren, Lu. Lind Hu~ krlUl ke P ore nln g afh o lde r 
rup, krævede frilinde l. e ~nde ~øndlg el o flenlllgl Møde Pli 
Henvi.ning JjJ al de ' kk Io I ' I a/g.lerhel, ~ bvor PoikelIngsmand 

I • r I e re II M.tlnus Sørensen og La ndslin s' 
nogen .. a al,.orh. Handling, a' mind Hvid, Th isled lale r g 
d en kunde 1.lde ind under Str.lle- I • 

lOyeR' Be.temmel. er. Drealea blev drabl ted 

Om Opl.retlen ,lut 
blød bl. a : Kønnere P 
vi ikke It fa.! at .. 
Møn kl1tlde hengtve 
over Ilt det lkønne, 
hltre 

Det hænder, 8t ml 

en Operette, bvor 
msngler, er SallElte 
prile Hr. Stabebl for, 
en lille Buket .1 KUl 
111ene plluer g()dt til 
of;l!aa kan I}'lIge. 

Vort Billede viser 
:Jirekler, KOrPponm 
hedt. 

Ejendomshandel 

Manufakturist E 
Sindal, har sol 
Rantzausgade 37 
Købmand Serea 
Prestrup, for II 

I 

96,000 
- Rutebi le jer 

forben Pr 

berg, 
Vurderingssum 

I Aften: 
Kl. 19,15 : 

\1OOe, Hotel 
Kl. 19,JO ~ n. 

Kredsmode, 
Kl. 2O! 

mere·, 
Durbin. 

KJ. 20: 

Viclor HUJ!:oø 
Soe1f1led 

gear amok", " i 
Første 

Ol" " 
er l E~I, 

lu _hftl 

"'. I V"'. 

Dommen tom til .1 /)'de p a. ublktenel. 
Io All. feDlle1 med fradrag al En lemllrl, Søn ., 

De 
100 D.ge• Vareleglllrre,l IIml H. C, Meller, NyJund 
Tab .1 alm. Tillid i 5 Aar. Pa r. blev Tlr'dll Bllermlddl& 
muen blev ikke kenn'kereL ved ea 1"1'111: Ulytll:e. 

[healen Vir lebel ud p.I 



~Iokkert n tr. 
k film elttr 
møn. 

.Bedtternor 
II. 

rhisted . 

lOer Tbl.lt'd 
!Øllte B.ur 
m:dt lor lire 
le l l W.! 101( 
:ke til nGud. 
en Oani vu 
yde pUl en 
r:lejder, h,t. 
Imel Knlftet. 
den.r, '(lm 
• • 

• • 
Kirken ()~ VllabenhulJcl U'I Jaa 
langt ud Ir/!. Kirken. Hovedindl'!ang. 

Skud gennem Ylnd",.rne. 
Nat/en til On!lda~ blev d", pEle Kron

borgvej i Thlatt:d affyret et f'ør Skud. 
• om knu"te el Pef Ruder I Købmand 
SmIlhIl PabrlkllbYl'nln", j,vor e ' Pør 
f:kapedrtrlcer bor. Skuden~ IItnmmer 
fra et Vuben af ~øn!lke lilie Kaliber, 
OK mullg",r!! drejer dt! "g (,m tmv,le 
Dren,.e. der hør værel paa Rf,tleløgh 
og .om har været ufon'l('f6!:_ med 
Skyderen. 

Udf •• r 1iI I MorKeD. 
Bt I.ængere Indlæg ang. ø.tre 

Skole j Thisted har vi al Plads
hensyn multet udakyde til I Mor~ 
gen. , . , , . 

rl"KtI8urn 1301 
rra Mø"ufJ 

BttI,ted, til 
L.emvlK. Køb· 
ol( forrelnl,. 
fIIWl1 2"lOUO K 

Sklfteud.,kl 
M. H"..e' 1.,.1 
!luro 2'JfJO Kr. 

f'ra .ammt 
Sønderhfl8. 
Løsøre (j/$X) • 

Pra Ove 
Ul Erik Po 
M46 Kr., Ikk 

Pra K. K • • 
M_ Krabb!. 
Kr. pIlt. Lø 
lum 7500 Kr 

Pra Jen~ 



ne8ibel 
glemmer du, 
~rren. • 

Ilder Tllt.all' , 
18 JndbysUr~ 

hede n Hei
t det, de r e r 
Inærcs, Af
Mord blom-
ringeagtes. 

Slikkeri 
for Lands

ar lanet en 
st skændige 
,10L for oko

• og hele 
:le munder 
- du!" 

e : "Du hllr 
lidforl dine 

:er, som du 
Re din vel
uretfærdige 

Død8stral-
du knn be

Dig er som 
Ike en gen
g til Bund!'. 

ende' .. Jeg 
• min Vrede 

r til Efter
spilel hOl" 

('nkomKt i 
Rionæren~ 

, " , 

Kvinder frn Thisted 
besoge.. de tyske Minøre ... 
Politiet nUu\lte I Aftes tnge Hig 

:tf en gift ](one og en ung Pige . 

Hvor ut.rohgt deL "nd lyder, er 
de ', virkelig T ilfæ ldet, at del' er 
Kvindel, Hom intet hul' lært, mcn 
som Cl sknmlose nok lil elldnu ni 
dri ve del"es Spil med de fnu tys ke 
Soldater, der Cl' lIlbnge her i Lan
d('l. Pohtiet. I Thisted hnvde SIW

ledes fuuet Nys om, nt del" fore
gik et livligt Snmkvcm mellem 
Kvinder fra Thisted og de t.yske 
Minul'soldater, der ligger i Blwnk
ket ne pan Tils!.cdvcj. 

l Aftes foretog mnn en HIl,Zzin 
dc rude og fnndi 'ogsna 'en ung Pi
g~ som blcv lngct med pan Sla-

• ! J ," bl kl tJonen, ligesom mn.n cv ur 
over, ni en gift Kone lige hnvde 
fOl'ladt Burn'kkerne. Hun blev der
efter afhentet pIIa sin Bopæl og 
ligeledes taget med til Politista
tionen, hvo)' der blev optaget 
RnppOl·t. Derefter fik de to Kvin
der Lov til at gaa, men de havde 
forinden opgivet Nnvnene PM en 
lang Hække andre Kvinder, der 
havde deltaget i det. forargelige 
Samkvem med Soldaterne, og alle 
dipse Kvinder vil nu ogsna komme 
til nt gøre HPgIlsknb oVelior Po
litiet fo) deres Fa.·rden. 

I 
I 

IG 
Cirku 
Pram 
forml 
blev 
ikke 
dog 
fra r 

F. 
met., 

, 
om", 
korn 
"Til 
GrI 
sen 
dod~ 
n al 
hav~ 
res 
Kril 
k.r1 
by 
iK 
ste 

E 
lig 
tra 
se 
tal' 
2: 

Thcalercjcrmflde I Thisted. . m( 
ForcninJ({'n aC h'di!ke Thcltll.:I'C)- SOJ 

Sj, 
M, 
M, 

en' hllr holdt G('nl'rnIfOl:httmlhlJ( Oll ke 
til na'~t(· AaTK ;\!(l/I!'Ml(>d vnlj:fl 11\J 
ThlHtrd 



Bog' om l 
~et viser 

Dokøen. 
• 

, 

• 
I 

-, _··u_ ug 
Tflegratvæsene'C og indkaldt til pt 
7 Ugers Kursus 1 København. 

Skud mod Vinduerne. 
Politiet har faaet Anmeldelse 

om, at der Tirsdag Aften er ble_ 
vet affyret et Pal' Skud med en 
Salonbøsse mod nogle Vinduer i 
Valdo Smiths Fabrik paa Munke_ 
vej i Thisted. Skuddene blev af-
fyret mod Vinduerne til et Væ
relse, hvor et Par El<speditricer 

I boede, men del' sllete ingen Ska
de . 
, 

Thillglyste Skøder. 
Gdr. P. C. Sørensen til Glarnl. N . 

J. Pilgaard, Fjerritslev, Matl'. Nr. 
I · .. ·t. lu 1., 



~de 4. 
TUISTRD AMTSAVIS 

Freda« dft1 :11. AlIIfUKt. 

Amt og By. 
(Fortsnt fni Side al· 

Den 29. August mindes 
I Thisted. 

F~_I] t " ~llmm.'nkom Kt h ... • for · 
.. , II r " hrm] r('rH', 

IIt'r I"m 1~IlII('U fllllld"tI"!I d.'1I 2!' 
AUj.:'ullt H'd ulminddl)l FIMl'uin)/ 
p,w hILI\' (rn lulll)/ ~Iuq(u' til k011 
dlt'r, at Bt'lIn,\,(,I;Il'~hnjlllIQh)(h,'. 
df'n l R\'\'IUl~,'n \'M' '1Iultt'1 ~lc(h'l1~ 
R,)(llotr'lln~m,~~iOlWII r ,nell ~lt'd 
vur dt'! \',\101'''\ fna "'h'nnl'lIk,'I' l>;ti\ 

(;ad •. l'Ill'·' d,·t hdl' U1I1l't ud" ~hll 
nlf'o n'JUll' IIll'd, ul I<llIl1'l. IIIIII/t d,' 
rlt'st,., del' hll\'1I., ~lllh~hl'(1 (III' dl'l, 
full/tl' den I/rllwncJl' HOJlid"lill!lI'11 

F()rtl~'llrllbrjJdrl'l1t' hu\cll' om ,\f· 
ICUl'U ~umlt't henved ul P ur hund· 
Jt'de )lcnn('~kt'1 pIIa Hold ,.Phn· 
ni'''-' fOl ni DlJlldt'K I) n)(t~n, Det hll'\ 
t'U UththL'rkcl .\HUI, ,kr indh'd",11'1I 
med Vetkom~1 af Formanden, Kom' 
mum'kll!lAt'rer F.rik A n d c I A f' n, 
Bom motl ver ... d,' f'l U'\C for KOIl' 
"NI eHl'r nl .. Slll)l~a n )l('n' " ,1' ltf· 
BunlU't T I',lfikkonlrollør B u k k c 
holdt et Voredrall, hvori han IhI\" 
nede de firc Datoer, del" Ul scne 
Tider \"II blive husket i Dfumtnr),:A 
Hi storie ' 9 April , 2!1 ,\UII'U!l1. 19 
Srptt'mber Oll' ,I Mu), H,1n talte om 
AnrlWl(t'l'ne til den !l AI)I'j[ 0(': om 
Ty~k,'rllell Lø(tebrud !lil a dl' fOl"
IIkcl Hlfe OmrUJldl'r, om Pr('l.IlIc n !l 
~lo .. e Illd ~ntli IIkont hUlUld Imu 
lIælldl'!' Ol( Foddel'. Ol( om de Bc· 
I(tVcn!tedH, del' fMlc op Ul deu 29, 
,\UKU.'It, PIIH hVilket Tidspunkt nHI/I 
ttl'1' \ Lundet v.w I'ltll{ Hm .. t t llKe 
Knmpf'1J op Det vnr {'II lykkdll( 
BCldulmnJl', dn det l{nv Dnnmark 
(kil "di(' Pl llCNillJl I Udlandet" 
OJne. ;\1(111 !tItliedr' ~Il{ jo nok lirl! 
jlktllti~k o\oerfol Snhot.\lI('lI m. \' I 

Bt:llyndt' IAfm, ml'lI I nall \'t'tl alk, 
t.vnd dt'lI haJ" hdydd. 

Arrlf> Bnk!! Olkf'~I{'I", dl'/" "]J,I!!" 
dt, nfl"~{('1I uf Llllldill~l)f'klnl' B o 1'. 

dCI 11111111 (>tI Hu'kk,' rlnllllkt· !'anllt' 
fl!' h(l~tt'fk yt'l rnl'lj" l1t ntC,.!d 

Endt-lill hil'\' dl'r lull ,+f ,J,IUI'IW 
lift Ir ",' b II Il a II \"1. fh'l' omtnlt,· 
IJulll(rlll1dt,u for 1"l'i hl'll"!i;unpt'lI r It 
m;d VI)I'~tllnlll1,11'f'lIl1 Til~lullllll)l 

~"nd.'delll d,· J)ill\~kl'. df'!' \111" fuld. t 
\ KlImprII, 

,\(h'lIcn IIl utt"dc nWf\ .. KoII)("'· 
nell KOhIlP," 

/I \'Id hJ!'rg Elel! trl ,,!tets \'I<'I'k 
\'Il'rkrl kflJltmf'j J.rolll /o:~'nllf'm 

I nrl",k til' fik nlllJf!" 1111('11 , 

'db.1 Ol 

dl , 
f 
I 
i 

k, 
Il, 

". 
!Oll 

FI' 

et Il r 
B," 
iii, 
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