
kunde 
Jlægges 
rbedres. 
es læn
Lyngs

iii Ejen· 

Tilalut· 
Jmuligt 
. . Kom· 
'bedres 
m Br. 
kunde 
under 

"rivate 
IO pCt. 
"ude, 

Dag. 

rømrerm. Jens :;ørensen. TIl Ke
visorer valgtes Kontorchel Nilsson 
og Vagtmester P. Nørgaard. 

Bovrup.BogeD forbudt. 
Det saakaldte Bovrup-Kartotek 

med Navnene paa Medlemmer al 
det danske Naziparti ~r nu lorbudt 
al Justitsminister Elmquist, og 
Restoplaget er beslaglagt. 

En Kommunislørganisation paa 
Mors har ladet aftrykke en Liste 
over Medlemmerne her Ira Egnen, 
men den bringer ingen væsentlige 
Overraskelser. 

Pra Thisted Byraad. 
Thisled Byraads SommerIerie er 

.............. 
Beavæ 
Iii D. 
Bagag 
og m~ 
Rejse!! 

De 
sig ud 
ste de 
løb. t 
kunde 
Landli 

• 
VIS Ol 
den IQ 

Ledig 
Præ 

Lodblel 
er 4730 

sluttet, og det lønle Møde holdtes __ ~ 



ud II CII "'U''''''.'!I 
. M Chr'l Krt"~"r taK V_dderen, der ve: 

III N - Co) merl "meKel Ude op Den Io' , 
~1':11.en(~~'ini: TII.kllt;'Pru Nlel,en, .'ødle hende 
~Ied. d Hu- Ind P'd og blev ved a' ml.handle 
Itn.~n I~'boral olnkul IndiII O .. rdenl S_n 110m 
n, ur hende, overnl andede del r"ende 

i,Il'n6!'fO ved III og PrU NIellen havde t"el 
/ bevil,edu Dy'· øllnp'c Skummer 0l StØd 

,.. •• Kroppen, .t en Leae 
over. d" d.' hende Indl.gt pu Pier . 
beOr re " Jep.tO .-, 

bel. Vegen d• l-
I 51.1.1 •• n .1 
ejendom med 

,end.l. Bygge' 
)!:nlrepren.' J. 
1St• t.,un 9010 
·plngbtrg.vej. 
Kr_ Byr •• del 
l . Loven 
Eigil Ol.en, 

el.e .ed Jyd.k 
j.e til .1 Ir'
~nd Ir. I Aug. 
tg .1 O.de- og 
• del .1 ,n' 

L V'(lgo Ander-
Op.l8lnin.i 1\1 
.,lItrUOIngen 

I
dgiUen bliver 
11Ig .. rd fore
opIII.udao, 

lil endnu liere 
Siddepiadier 

I 
l emviR. fyldte I 
lev I den Anled· 
3rodet I eallfor· 
! et KVlrter Olt 

ejserhjem 
le! sig godt 
I. 

,U . lev SYichu" 

I 
••• n Op,lnd.I ••• 

p.tsn p 
Iker Mar. Pedetlen, Ø.terlld, 

Mek'~ ud'tedl p.lenl p .. el APP"al 
her I.ee"". at Automoblldlltk. 
lU Ud.p 

Købmand Mortensen 
ikke Værnemager. 

Haø skal alJi,enl lod at 
sidde 0' af med maare Pure. 

Kabm, O. Mortensen, Øllerg.dc, 

d har været Købmand i Thi'led 
" D . S i 25 A.r, Itod I Ig I ærrellen • 

Slulnke lillalt lor at have ,olgt 

K bm,ndlvlter III Tyskerne, nlVn· 
• R " hg Vuke· og engaflnglmldler, 

men og." ca. 2000 Liter Petro. 
I um. Forretningens Omlletntng 
s~eg Ir. 65,000 Kr ... rlig til over 
160000 Kr.lallir under Besæt· 
lela~n, Der krævede. Tillægabøde 
p .. 25,000 Kr" fæng.el og \("Qt\. 

Ii,k.lion. 
Dom,mænd Vtr Tømrer O. Gr •• 

Th i,ted og Odr , Allred 
venen, ' 
Mldaen, Kløv. Ret,lormand Vir 
Dommer Rllmualln, forav. Lr •. 
Rumullen oa Anklager Lr •. 

7erieb.rn, der Linen. 
æatel vor Egn, M o r t e n 8 e n erkendte, .t han 
AuguII Ilrejle havde overtraadl de gældende 
og de .Igllr Be.trmmelltr, men h.n kunde 
6,50 med T.,· ikke .nerkende, II hin var Vær· 

rektør Richard nemlger. Han oplyslr-, al det ikke 
llkerpe Pleje. var Petroleum, men Solarolie, der 
ene ak. I være var 801JZt. Prieen herlor havde vie· 
flt el KVilter rel U27 Kr, 
Børn Ir. Lan· Dom: Tror De ikke, der er 
nlten overnal· 101 gi mere? 
aikkert kunne M: Nej, be.lem!. 

I de lamme O o m: JI, lor De har \0 ikke 
de ikke kan .elv bidl8gel Iii Sagena Opk laring, 

>rgenen, men og Papirerne er brænJt. 
el, mil deUe A n k I: Tror De ikke, al De 

til Hr. Hove, .kulde sige, al De ingen Mening 
pr Udllrael al har om Salget? 
lIrengere, men M: Del kln Io ses i de lundne 
e Madpakker Papirer. 
~ej.e. Plelelor. A n II:. I.: Da ikke i dem, lom 
r lov iii en Tyskerne hal brændt. 
f .en~e indl!' M o r t e n a e n erkendte, at der 
~ed.mldler hl havde været en ulorholdamænig 
p'ltjlt . 2 Kg af Itor forljeneate paa Solar.Oliesal· 
~lle . mdhenle' l gel men hævdede, at der pu de 
Ig.dlrektoralet, øvrige Varer kun var oppebaaret 

København. en rimelig AVlnce. I Morten.en. 
" med Barnet ~Iendom indrellede Ty.kerne el 

Kontor og mødle med en • TYlker. 
l'er oglal, .t pige·, lom .kulde holde HUl lor 
IIITnene lunle dem. fru Mortensen satte Pigen 
~I volder atort paa ?orlen og ,lillede !elv en 
IlIe Ir.a Togel Pige Iii RaadigheJ . Ty.kerne madle 
rred~nk.havn, I aelv med alle M.dvarer. De betalte 
Ihdt mdpakkel 15 Kr, om Dagen lor Værelael. 
I lom 1111lea A n Ir I.: Hvad begyndte De med 

har belundel 
nkelt Pige rej
IS Dagea for 
~ Købslad, og 
~e .ig under 
~ var naturlig. 
nikeligheder i 

e. 
~Vldbl.r&.Ørum. 
r t ledt,. L.nnen 
:ende til 8100 Kr 

r V .. dder. 

lae n, TlnK'au. 
blev lorieden 
den. Vedder. 

e lilie nOKle 

BI .. elge Iii Tyakerne? 
M: Peltoleum. 
D o m: Del Iror jeg ikke. 
M; Nej. men jeg lager Inuske 

Pejl. 
L) o m: Skal vi ikke hellere lige, 

al De begyndte med tilheldig 
Handel? 

M: Jo. 
D o m : Saa er Hovederne klip, 

pel al Regningerne. 
M: Ja, hvorlor glorde TYlkertle 

del? 
D o m. fordi de udmærk .. t godl 

kendle vore Lovbestemmeiler. oa 
de vilde ikke bringe Orm i Fedte· 
ladel. 

Mortenlen Irilandlel lor V_rne· 
m.gerilillalen og dlmlu eller Be· 
Itemmellerne Ir. 1940 om Sala 
lil Ty.kerne. Del blev iii 50 O •• " 

I(J,I)()I'J r,,\H.ndel .k 
•• "ut 

-'-J bp"l~ 
I ~"fr. "euepl.d •• ". k· ... Jd.n 

Sp k nlednhljit II Klall.'. (lvtr \l"flUd M. 
I ;hllket ha ø.tnertu ~,,'~I.d' Ht'fll H,u 
Ind Illed Pllntlj(e Oply.u In kUIl dIS' 
htr tn Side. .t alle L".Ud .... , 
l!v l'l.u hver Alten KI lotu ~ 
Pu e~luel Uro eller delt, I " •• 
I t, I k.n derlOf Ikke p .. hutl 
.eUpl.dlen. Ktedltkonlu. 

..... tv.J,.t. 

bi t.. ... /rykkel _Iold'nd Ol SkOlt.od. 
Rt~·I" .t. Itlln ""&emnt I I 
h IIlnl p .. lyd,lde. ".'11;.' .;;;.,~ 
li .roQJ.le".ld. led"let al enk.tte I 
f yl(t. . Ind over d. brill,k., ø.r 
,~= OlaJ O.n_rk. Der kllll I 
~y~:~le Pr.lld "'nlee ... "",,, 

k., Ol( IIfter tatndell Ilttn. 

88Ire.Skol t _kll,eo 111 
Mil] later let. 

I F~. UndervIIOlnglmint.tulet 
Ore .. I Alita lor Thisled 6y, .. d 

Meddelt/It om, II Mini.te,ie! hlr 
meddelt SI.,lerme.ter Chr e. 
L'rten, Byn.d.medlem Ole Jen ' 
ten og Avllbruier Chr. B.lle. 
Mllli.teflet Ikke ler "R I SI. \Id 
at 10ret'Re eia nORet i 
.. I den IOd.endte Klage ovel 
Borgertkolea Anvendfltt iii 
Ultium . MInisieriet henvi..er I 

dl:! ved Skolelovgivningtn t:r ,;"' ~ 
hllt hl Kommun l lbe.tytelttrne. at 
tr.:lle Beatemmeilt om, hvorledt:. 
de fornødne Skoltbygninger .ka 
tilvejebringe .. 

l1usmaodspræmler I Ydby. 
Ydby HUlmandsfon:ning har 

....ed IIIDommerhold bed.mt lø1· 
,gen de Roemarker RuuU.let er: 

N. A. Andersen 22 1
/ ., Niell 

Leeg .. rd 21 1/ •• P. Gr.ve.en 20, 
Jen. LIrlen 181/ • • Chr, jonisen 
181/ •• Seren j M.dlen 18 1/ •• Rys· 
i/II,Utd Sne\.lrup 181'. , johs. Poul
lien 11. 

MloIslk.Progr.m 

lor des! kommunale Koncert I Thl,ted 
PlanlIfe I Moriea KI 20-22. 
/. C. Olien O.n.k Honnør-Marcb. 
~ W.ldteufel : EnSommerafle •. VI 
l W. Kollo : 3 .maa Piger I ~""L 
~ j,P.E. H.rtmann: Flyv, Pua;I. 
5. Cbr_ Rymlng _ Aftenstemning. 
6. E. Reevea: oHobomoko·. 

- PAUSE-

7. G Wennerberg: .Glantuneo. 
Potpourri. 

a. Mydlelon ~ Negeren. Drom. 
9. Pranz Lehar : Zigeunerllebe, V.ls. 

10. E Seller: Hvad bellØ!rer dintOrd 
Slow Poz. 

11 8 . Hoyer: Det glmle Cbatol. 
J2. Th. Poulsen: Ungt Blod Galop. 

Marinerne i HaaSletJ daDner 

Forening. 
Besælnin~en pli Hansted B,I 

leuerne holdt i Alles Møde. Det 
\'edlogn al danne tn F . renin~, 
1I.ldtl H.n.ted·Balleriernu M III· 
IltlOreAing. og der stules mr-d 80 
Medlemmer. Kun Marinere, d~r 
har gJorl TIeneile i HaTllted. lian 
oplagel. Belllingsmæn ! lian og· 
fi;all. blive Medlemmtr, mtn de hto 
illke opnaa Tillidshverv. FormultI 
er at styrke og t'evare det ~odt 
Kammer.llkab, der er 0pSlaatl 
mellem Basserne under Indkaldt!· 
nn. og der Ikal holdu el Modt 
hv ,I A.r. feriIe Olng i Køben· 
ha ... n i Seplember 1948. 

Formand blev KommuneIlsIsleni 
frot.'e S.rensen, Thialed. og til 
Bestyrelien valg les ievrigt Typo· 
gi .lIerne Aage Brandlog Lr-il 
H.neen, København. 

Tblsted By, .. d uddel" legat". 
Købmand Blinkmannslr-J;:II lor 

un$Ze Handelamend ble\' I Allts 
al Thilted Byrlld hIdtil Kontor
.ui!ltent Lr-o RingguId Jer,,;tn ert, 
Or)'delorv 7, der en.ktr at Kt"n
nemg"a KUlIu. p.. Bro('. 

l 
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le-

-,.._.-.-. . · ··~-"''''7.'=o 12. Th. Poul~en: Ungt Blod, Glllop. 

Marinerne i Haosted daooer 
Poreoiøg. 

Besætningen pIB Hansled Bd 
ferierne holdt i Allea Møde. Det 
vedtoges al danne en f ,rening, 
kaldet H.naled·Balleriern t> s M ,ri
IlcloreRing. og der stades mf'd 80 
Medlemmer. Kun Marinere, dltr 
hu gjort Tlene.te i Hansled , kan 
optages. Befalingsmæn ! kan og
t;na blive Medlemmer, men de kan 
ikke epnas Tillidshverv. forms llle l 
er at styrke og l'evare del ~ode 
Kammeratlkab, der er 0psl8\1.el 
mellem Buserne uoder Indkaldel
sen, og der skal holdes el Mode 
hv ti Aar. første Gang i Koben· 
høvn i September 1948. 

For:nand blev Kommuntusistent 
frode Sørensen, Thi,led, og til 
B eslyrelsen valgtes iøvrigt Typo
graferne Aage Brandt og Leif 
Hal\sen, København. 

Ad 
den aoy( 
blevet indt 

bf 
Løl 

Et Cl. 
Køb 

meddel 
Tideo 
al Vir 
Kookul 
byder 

Tblsl<d Dyraad .ddel« legal«. m .. "li 
Købmand Brinkmanns LeRsl lor ItC!rlel 

unRe Handelsmænd blev i Altrs I •• 
af Thisted BYfaad tildelt KOOlor· p 
.l!Ii~'t'nt Ll'Q Ringgaard Jørgensen, laf 25. 
Grydelorv 7, der ønaker al gen- I benle 



Hjemsenilte Hansteil-Mal'inere 
laver Forening. 
Besætningen paa Hansted Batterier 

holdt i Aftes forinden Hjemsendelsen 
('n Kammeratskabsaften, hvor det ved
toges at danne en Forening, kaldet 
.. Hansted Batteriers Marineforel1ing fl

• 

Medlem kan enhver Mariner blive, der 
har været tjenstgørende paa Hansted 
Batterier, ligesom ogsaa Befalings
mænd, der har haft Tjenestested der, 
kan blive Medlemmer, dog uden at 
kunne opnaa Tillidshverv indenfor 
Foreningen. Foreningens Formaal er 
at styrke det Kammeratskab, der 
igennem Soldatertiden er blevet skabt 
mellem Soldaterne og gennem Udsen
delse af maanedlige Meddelelser at be
Vare Sammenholdet. Foreningen hol
del" hvert Aar en Sammenkomst. Den 
fØrste er fastsat til Afholdelse i KØ
benhavn i Septembel' 1947. 

Til Formand for Foreningen er 
valgt Kommuneassistent Frode S ø -

J"ll"!~, r SI n .l n ( e '"':-
af .\no"ar('(; men man har ogsaa 
Mistanke om, al andre Faktorer spil
ler ind. 

Vandværksass. Aa. D a v i d s, Thi
sted, oplyser paa Forespørgsel, at 
man ikke har mærket noget til daar
lige Vanllrøl' i 'l1hislcd, men Vandet 
her er heller ikke saa rustdannen[le. 

Minesprængninger ved Agger 
, 
Igen. 
I Løbet af de nænneste Dage vil 

Marinens Minekommando, som ledes 
af K vartermest.er O d d e r s h e d e, 
atter tage fat paa at sprænge Cement
minerne langs Aggerkysten. 

Arbejdet har staaet stille siden 26. 
Juli, da man var saa uheldig at løbe 
paa en Sten med Dykkerbaaden, saa 
en Del Dykkergrejer gik tabt og Baa
den blev ødelagt. Det er nu lykkedes.' 
at bj erge det meste af Dykkerudsty
ret, og der er en ny Dykkerbaad paa 
Vej til Agger. Naar blot Havet er roe 
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r e n s e n, Thisted, til Kasserer Typo
graf Aage B l' a n d t og til Sekretær i 
Typograf Leif B r e da h I, begge Kø
benhavn. 

Foreningen tæller ved Starten ca. 80 
Medlemmer. 

ligt, vil Minerydningsarbejdet gaa 
rask fra Haanden - det er saaledes 
lykkedes at sprænge 17 Miner paa en 
enkelt Dag, og Minerydningen ved 
Agger konuner antagelig ikke til at . 
vare saa længe som først antaget. 

• 
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Tl'tlhHII" lx-1:YIllH,' i HI-1 l, OS" d"1I fJ\'l'TLn)l: l[<Jrl<m»t'11!> F'II'"!.,.tJ)jng i Ile'-
hal'd" Ilkr hafL ~[j/rri' OmfaTl!!" MlIl cemI)!'r 191-1 og al Om,"mlrJin~rn d,'! 
11('[ f~'IJl.,oik nJ 1~<1,· H"'ll"lIl11~,.bil/l.l!, I ~"n;le Aar ha",'d,l ræret Ila. l:W,OOO 
dt'!' I"ar fr"mlag[ I n('lh'n. linn ;t.n- Kr. 
~lh:t dM s:unll'(]/' OUl'll'llling- fll,'d jFor:w.: Var dCI' et godt Yarclagl'r, 
Tp,k"nw lil 4.:!,OOO Kr da De o"erlo.!:" .i"orn'lDing:('n? 

Dom., lJf.'tre> Hundol mrd TyskerlIt> V: Ja, ei eIlaslaaend,> goot. 
hul' "-un ,'Il'tl't pna 1\0,000 Kr.? I !F.;lI'S\.': Hvad mc:m-r Ho ml'l"! det? 

:H.; .111 I . \' Spiritus, TdlakS\ver. lli..<;t\Il
Dom.: Skuld" det "lr!",lig vær" g:n'l! m. lU, rar der en :Uæu .... .u .. af. 

rut' I Ank!., &I d"! ('r 'jo paalalrll'fldl', at 
)r: Ja, del skal nok passt', Om..~\ninl!t'n i J!l42 V.:lr meget :<>Ior-
Ankt 1I<lr III' ,,1'11' ,'n .,r"lling rom, ro "JI,1 lIog..-1 al}(!l?l Aar TJen (lr pall 

hl"or l1ll'''11I. d"r bk'l' .so~~t til Tr,kt>r~ 217,1')O(J Kr mød f Eks l·H,()(lO i 
neP I Hl~;~ [Klllld(> dat ikkr Iu'nk,''';, det 

.\f.: J~';.r 1'('(1 da n()t\"I,t ()lin, h~'u(1 ,IN' .,;kyld('_~ den ty".kG Han,l,'j 
hIIlY <'(lig!. Jforten-S\!!L n"j klin dct ikke. 

Dom.: DI' iI.1r I'cl ImSI rlogt'i om, 
.H dor 1.'1' j:'U1J,'~ 2 TOIIS V"'l'lll\mll

gur-r"6'111,n1j"IJl', SIHl dOl, nI' l'IH'("~L fnr 
nom, al Do nu "jJ<f'!' Sallll h('(l"n, N! 
~klkl' LH,I't'I' l~r.'l.'lSI'nL(>rel for en 1'usl 
1J1I'N' jlHll I\IJ,OOO K I'. 

.M,· .rug kllU ik.ke tll'uko lIIlg, d{o\, 
Cl' i;Olgtl (vr nKlrl" 

d)o)I]l .Ta, jog I'lrnæ. aJll,Il"Byrol iklkr 
clet Jl"'dS.-';{'r. Sig Jl1!l<', so:rlgto Dl' ma,ngo 
FlJ(]llHlItll,}r Ir! 'j\.~k{']'J1t'? 

lf N~, I 
Hl.l!ll II .. r t>r t'( P ILr nl'l:"llm::fl'r . 

In'or dt'I' bl..1 <'I' StljgL ItX)O o·j':";. 
no \""". del \'ilr s!t..'llgl forbu,lt _ 
11,,[ "r HI' khu' (H'{ol'? 

)f: .1'1, 

hhlV 

." lk1.: Ih ill,,· \" ;!mr? 

I 50 Dages Hæfte. , 
nellen idømte lltJr(l'1l's{'oh 50 Do

g!\<; HlI.:Jfle og del' l/lthlrogr.'i to,nm 
KJ' l~l F(lrdt'l tor Slalskn,.;; .... 'n. ~lnr
t\»J1,ocn (!r ikku doml of1l'1" Ya'l'!ll'ma
,It"l'ltJI'l'I1, ml'11 h'r OI'"rtJ'U"II'Il>l' a.r 
li('<i;Il'\U~ruolstl-rne fra HHn (lug Han
dr-l 1m,,1 T}$k-t'rtH' Enn l!,lk,.1 "i;,l" 

nNmJtkn[u~tid ruewl U t. llldaukPl
M wf DommtUl. 

I Revolverrøveri 
opklaret. 

• 

."\1 HI. a . li i~l1 h" , "", t,, " " ' l' .. \ I'\'j 1,'rll'1', 
'1 - J'I~:nn <J. l U.;1 I 
F.\I \' ,: II , . 

r , ,Ir t I> s ll lj.( l ,kn ,'ll:q", 
.IT"I' 111 T) ~ " lUl ''!' 
'l \ ,'j t"' , ' d ' . , .. , l ... . lilli1\> .t.,]] .... I\\' 1\\lu-
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seD, 
O. Morten

for 

Omsætljngen sleg fra 60.000 til 
160,000 Kr. om Anrot. 

,S' rf'(: "11 111 ,_I '" 1 n n f'( v<IIIUnl'r 

11 a" IO 1I.~.' II ·.om U<'!.o,r'JrlllOu\" og 
""'lUrt'I'm tJ G , raYI'SPIl. 'nhL'l'I('d, 
,,.:-I,lr .. Lr \la,I-" \. KIm, "Iln 
~I,,:rdnm. rtlil'lIIl ImhaJlrlll,,\i' l Da~ 
li 'l nod lY 1\1 hm:ultl UJJ~ 
. () r r.' II S f' Il, 11h].-h .. 1. dl'r '-,Ir 1,1-

I,dt f'llfTat 11,IH' .. oIlti KdmJaI1'/ >la
r, 

Formuen vokset under Krigen. 
Fnt-

\ f II,.' 

0111 'l' 
",)l1I'n,,' II op!) 'I', DI ha ' Fur-

lIllI,' 11, ... 11)[1 ,~f I'n rnM EJt·lIt.!om, d~'r 
i l'_JI'f!'!ru]l.' "y!d "Ir 'Ur<.l<·N·\ ,'I 
JU/KKI Kr" lwr;r[ ,-ar d.· ~~,:«JI) Kr_ 
GwJ,1, IH'~U 1"11 ",1",1, "Ul ,,'II ,Sf} 1-

n~3.s._~.j,:T,! Pll:l 2.J,000 Kr _ In'oraf 
de' J:J,fifM) lndliJrh' fr,l forr<'l.IJIJl;:i<-

æ liW: ,'Il 

Juk!.: "g,.)r .~llIr ~lIr 

mu.' tur Kr ~'II? ~'-Ia,iolt 

Ill'r('5 F .. r
J'~ h,lIsker, 

,"lir .1"11 :Jg" :\"111 
)1 . ,ja. d"l er (la !!all',ke nalur

ligt, fil d('n ml" ~ul .. ,Ic· m:ml'tle jo 
"a.,' P''ll;!" W<l,o·I..tIl,lhl 1'.:,"'Skri

_>;I'n 1 Tr '(IlYI'mf'. 

Tyskcnlc maaltc betale dollbclt Pris 

for Solarolien. 

\'1 ':01<1,· IH'\"<' lidt 
SolaruHl', Ul' :rolgtc 

at YIII!' 

bl Ty-
:-;)wnJ{' • 

1oIorl,-.IIS"fl {orklnrt'd". ni Tr_~lwrJIt! 
,ha.,·da l<'Jl4. ~JaI1.~ Stald, df'.!' haVlit· 
PInd,; il·H Jl,'~I(>. l Slnl<lt'll h:l'\'d~! 
11811 I'l Oll'lag nI ~;"Inruli{', og T~ k~'r
Ile "iM~' ,!:"I'TlIt' krllll' .1.,1, 'lVordl"f 
,\fnrlt'~sl'n solgt-, dp'!TI Sol1l.l"o!il' fur 
2~'27.Kr III t'lI PriS ai 1 ~I Kr Jlr. 
1:111'1' • .sXOIlt \Iak;:.jm:drri.~l'n vllr l'a 
GO Ore, )1./riNI""JI (or-k 1arl'.-!e. al d,a~ 
~ln.nll' \II<!{<>' O\'{'rprJS, {ol' III 1'p,k._rlll' 
sk-\lh-'~ holdt! i<ig v<pk! 

I P~irer og Regninger bramdt ved I 

J PullerkamOlerrydnlllQen. ' 

Ank]. ]h~ har jo JIIgl'n P:lIJil'i.r 
"Iler RO>':IlIll~wr tJbagi', Ihad ('r dpI' 
1111>\'<'( wf <11m? 

-'I n" ['r hrwutll 
\\nkJ.' ~\,r ,hvilk.'u Grlln,l? 
.1, For Ih'l JUI-";!C r I·' - • (lit I J~ 

I I, 



ttI""ebnmnd O. MortcolVlt'n Idomlt'H I DuK rlO U_K"" 
for ()v('rl l'æd"IM' nf 200 Iir.tI Ikott ll"mJnrlMrn • 

• 
~'lTl.tt .. '1I I TlllSll.,<1 1Ill',J HolII- 811'111111'- I 1938 havdf' 

nWl" A. fl.'r Htl!';mu !lt'lI !lom Ht'l UoI,!JM I(r., I 1939 19,000 Kr. 
fomumd Ug' Tt.mn.·I'J1lt'sle,' n. i 19'0 &2,000 Kr, men i 

,,""~ (" \ 'f,· " Imhwll'" \'nr st .... ct til 2 17, GI'.ln~ en, I1jo1h." " og .~ I. ; " .... 

:'IlaJ1Idl, 1';:111\", !'IlJm Ilomsnll\'nd Kr. Hl'tlen kom (Ion-Her ind 
har I Dag bdumdlel 'sagen moJ tll'1I Kl'lldllXt-'1 ninK. nl flere 
fin' KubmIlIld Otto ~lørlcIlSCI1, Offic{'I"('r luwdf' !lpisl 
Ostt.'l"g~ldl' I Thi5fr'fl' 80m lUll: :'I1"rh.'1l 'IlS Lejlighroer, 
drevet KOI.)Jnnndifop.-etrltng her l :'Ilortcmlt'n havde modtaget 
Byen l 25 Allr og "'U stod tiltalt IIlIg for L) • Gas, 
fOl' utJiborligt Samarl>CJde nhlll m. \', IIRn hævdede. a l 
T~ skt>mc \'(-,,,1 Handel fm FOI"~t- selv Ullede med en Pi 
Ilmg~'n. Som Fors\-nrc!" "Jtr te- lave Machm, a t de 
1;kikket Lands!"i'lssngfol't'l· Ras- bragte alt 
mussen. og /lom Anklager mødte I Maden. Momnaen da 
r..rmdsrdssngfurer Larsen. dtke tiltal r d Forhold 

Tiltalt'n mod Mortensen. Ankl. Ifvad bqyndte 
Ikke hla.~ siddet fængslet, lød len med Tyakern med. 
OVt'l1ræde~ af M.: Det var med Petroleum. 
Nr. 2 Yed !)lUI ulilboriJg ~laade at Domm.: Det t ror Jeg Ikke, 
have ~ama. .. beJdet' med Værne- kan sige 
magten I erl\Yel' ... ·~inæs:;ag Hense- DoDlmeren halede derefter 
ende og OP.'!I.tUl •. €l~ 'cd Fortjeneste. Bunke Regninpbdag ~. """ 
der ikke ·\oInr Corrwngsml\!SSlgt var f undet i Tyskernes 
rimeligt begnmdet. idet han in denskabel' og viste en 
sin F~'t'rCtn ing i Anrene fra 1941 Overtrædelse af 200 Kr.s 
til 19·U, da han afstod Forret.- s tenunelsen. hvorbl 
ningen, h/n·de sol~~ en Række bemærkede. at Regningerne 
\ 'arel', mest Vask." og Rengø- ste, at der ganske Simpelt 
ringsmXilor, I Aarene f ra 1986--- snydt. 
H Ot'emeg Forretningens Om
sætning j intet Tilfælde 66,000 
KT., nmn mThede i Aarene 1942, 
·13 4·1 op paa Omsætning 

144,O~O 
var 

at have solgt 
, um til Tysker

ne Cor ~2.7 Kr. uden Ratione
rin~Ker og for at have over
traadt.-;.)!Oq, Kr.s Beatemmelsen. 
UdOYI!> 'Straf krævede Anklage
skrif!ft .l!p Tillægsbøde pas. ikke 
under 2,5,()OO Kr. samt KotU18ka~ , 
t ion af den ulovlige Fortjeneste. 

Mortensen erkendte sig delvis 
s kyldig, idet han erkendte s iJ 
s kyldig I Overtrædelse af 20d 
Kr.ø Bestemmelsen og for ikke at 
have sogt Tilladelse til Salget 
med Tyskerne og derfor havde 
modtagef' kontante Penge i Ste
det for Checks. • 
Dom~ Var /.' et&letroleum, 

De so,gte Til Tys e;t, '! 
M.: Nej, det var SolarolIe. 
Domm,: Hvorfor er der 

skrevet Petroleum pas. Rernins. 
aerne ? 

M,: Det forlangte Tyskerne. 
Domm.: Har De IOlat 

end de 1970 Liter? 
M. : NO;, 
DoJruø.. 

Domm.: Tyskerne har jo 
pet Hovederne af 

M.: H\·orfor det? 

Donun.: Det, der skete. var 
Brud paa Aftalen mellem 
mark og Tyskland. ol' saa 
man ikke bringe dem r 
det! 

Dommeren gav derefter 
skellige Ebempler paa, hvad 
var solgt til Tyskerne jfølp 
Japn', bL L hel1ved 1000 
mange H~t\ Koate'katt:e, 
flere Hundrede "bJcftr 

e1ektnske Puer OSV., 

til Priser, der Iaa 
mellem 190 og 200 K:;., og SPllr&'

(Fortlettu Side 6) 



• J .. rdII" dril JO. Juli 1!l21' tiuh 
Oll' P ... l t>noder "iII o ... 'r Ru.l.nd 
!Jti Milllo,lI:r M""ne,,kt,r. der ,·r 
rllmt .C lIu"lI'er.n.dell. h.r forladt 
1104 Oli' Iljtm (or /Il drUJ/I' til 11"
d", E"lH'. I :\I(løk~" t'r du lili" 
Grund .! L'rol"rheder ukl.·r,t 

IkleJrlnll'øtllll t1l1Jld . _ 
d," 
A", 

Konll'l'l1 oll" Dro/IUIU"t·n \-e"t!· 

te i l!:{t .. rntiddllfl' l!lbMre til U .. n
maric. idet de ankom til Nordrt> 

Toldbod. til 

d," 

pnn 
for 
har 
pna 

dot 
Liv 

F or

fm-
82,7 

Sagen mod 
Købmand Mortensen 

(Fortaat fr. Side 2) 

te, om det var !ofortensen& 
Handel med Tyskerne. 

hele 

)ol.: Ju. 
DomJll.: KM det passe, at De

res HMdel med Tyskerne har ud
gjort. ,10,000 Kl'. ? 

)1.: Ja 
Ank!.: Kan De i det hele taget 

ha\'e nogen 2\fening om, hvor me· 
get De hllr solgt til Tyskerne? 

Domm.: De har nok læst, at 
man har fundet flere Tons Reg
ningsbllag. Det val' rarest, om De 
vikle indromme ali nu og ikke .se
nere blive præsenteret for yder
ligere Regningsbilag pM ,10,000 

Kr.! 
]d.: Der er ikke solgt mere. 
Domm,: Har De solgt Fode

midler til T)'skerne? 
!Io!.: !'{ej. 
Domm. : Her er en Regning, 

hvoraf fremgaar, at De har solgt 
675 Æg til Tyskerne, og her er 
et andet Bilag paa godt 300 Æg 
Det var jo forbudt_ 

}f.: Ja. 
Domm.: Det.. er !>a.adanne Ting, 

man rent tilfældigt finder l Reg
ningerne. Det gor, a.t. man ikke 
rigtig ved, h \'or m~tn hal' Dem. 
11ørtensen. Det er ikke s&.1 rart. 
at man bojer liig for Be\.'iserne 
og derefter siger. at Resten kan 
man ikke huske. 

Paa For6\:arerenJ; Foranledning 
oplyste Mortensen, at han havde 
kobt meget ind j 1939, og at FOr
retningen var den bedst forsyne
de KoJoniaJfOlTeLning i Thisted, 
da han afstod den I 19,11. Der vnr 
bande Rismel, Risengryn, ægte 
Krydderier osv. 

Domm.: De hnl' drevet Forret
ning i 25 Aur. Hvordan knn dpt 
san gaa til, at De 1,ludsehg el' ble
vet en !';ua gemal Forretnings
mand, at Omsælningen stIger Slt<l 
meget? 

FOl'svnl'eren gjorde her op
mærksom pna, ut Indbyggeran
tallet i Thisted vnl' steget meget 
under Krigen, ligesom del" hnvde 
været flere Tusinde 10se Arbej
dere, 

Domm.; Hvol" slor el' Deres 
Formue '! 

M.: lÆn Cl' nu 5·1,000 Kr. 
Ankl..: 1 1939 vnr Del'Cl-; F01'~ 

mue nærmest negnti\', 
M.: Ja, Jeg mistede hele min 

:Formuc ved )Iomtorielovene. 

Om fJ!ie.,u1f('1 f/Jrkla.re-JI! Mor 
ttonMm, aL Oli' Il llLod I st&ld,'nf', 
hvorøl Ty.k,·mt' h,. ... dtl t .... t't L~" 
I lk.lddtll ... ·. -ry.lw'"ll'l" havlit- dJ1 

..... At dt" \,i1d.' ba\'1t. Olien, ,.~ 
IUle >, ' 
han mt'otc jkkl' Itl kUllIw III"" 

Nt>j. 
!kImnt.: Jo, J)e kan tro, d' t 

kundl' ha\'C' nyttd. H\lClrfor loK 
[)(. ana dt'n "wr,· 0\'er,,".1 

M. : San troede j"l' ikke, Ty

.. kerne kom il'en I 
Damm.: Syn~. De, at dt't ken 

detegnNle Mn tyske Krigg(un-'· 

"'. Det oplystes, at ~tot1.eIJ~f'n 
ruwde Olien til 11-18 Øre i Jnd
køb pr, Llwr, m~n havde taget 
en Gennemsnilsprtll paa 126 0n! 
pr. Liier, eller med andre Ord det 
dobbelte af ~laksimalpnftCn, 

Som Vidne llfhortes Købmand 
Villum L n I" s e n, der overtog 
Forretningen efter ~Iortensen. 
Han forklarede, at.. der ved Over
tagelsen var et stort Vareinger, 
og oplyste, at Omsætningen det 
sidste Aar havde været 130,000 
Kr. 

Dommen kom til at lyde pa. ... 
50 Dages Hæfte og Konfiskation 
ni 10,000 Kr., men mgen Tillægs-
bøde, )lorlensen blev dømt for 
O\'ert..rrodelse af 200Kr.~ Bestem
melsen, men ikke eft~r Værne
mngerlov Nr, 2. 

Mytteri paa 
dansk Damper 
Sek~ :\1and af Bpsætnin~en 

arre!Oteret \ed Ankorru.ten b l 
Dan mark, 

-
O d e n s e. Onsdag. Om Bord 

PM Damperen "To\'clil", ttlh. 
Rhederlet "Dania", Kobenhavn, 
har der paa Rejsen fra Emden til 
Odense med Kul nerei Mytteri. 
Seks u! den 26 :\Iands store Be
sætning gik lutlok i rum So, brod 
Spiritussknbet og holdt Dnkke
gilde , hvorefter de kus tede en 
:\længde &lger o\'er Bord os\". 
Ved Ankømsten ti l Odense ble\.' 
lem ~land 3l'l'esteret, medens den 
sjette )Iand sprang i Land og 
undslap. Hnn e r dog senere nrre
stel'et. 

Overbudet paa 
Lønninger 

Del' ud .. 1cdes Fm'bud herimod 
(or S tu tsnrbejder og hen~ttUI.":!> til 
]{ommunerne at g øre det sa mme. 

-
Stutsministenet meddeler Om;~ 

dug: 1 Anledning nf den for Ti
den stedfindende Tendens til, at 
Virksomheder l de n indbYI'CIes 
Konkul'l'encl' om Arbejdskraft 
tilbyder Lonnlllgt' l' 0 \, ('1' de t.a rif
mressigl' Takster. har ~tatsmini
sleriet i Henhold til Beslutning 
PM Minislermode n'd Skri\'Clser 

al zc,. J ui 
ri,"r hl"n 
pu, .. t dl 
t.,na ar 

m"" 



Marineforening for Hansted 
Batteder. 

Paa et Møde i Aftes stiftedes 
"Hansted Batteriers Mal'inefor· 
ening", hvoraf enhver Menig og 
Befalingsmand, der hal' gjort Tje
neste paa Batterierne, kan blive 
Medlem, dog kan Befalingsmænde
ne ikke modtage Tillidshverv. For
maalet er at styrke Kammeratska
bet, bl. a. ved Udgivelse af rnaaned
lige Meddelelser og ved Afholdels. 
af en aal'lig Sammenkomst. Den 
første af disse er berammet til 
September næste Aar i Køben
havn. Foreningen tæller foreløbig 
80 Medlemmer. 

Til Formand el' valgt Assistent 
Frode Sørensen, Thisted, til Kas
serer Typograf Aage Brandt og til 
Sekretær TYJlograf Lejf Bredahl 
Hansen, begge København . 

I 

l 
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lkhoelse..,I(ljligheder i Hal'ilkkE'r 
pa.'t Faal"toftvej. 

Thiswd Kommune har nu fa.n-
et stillet to murede tidli~ere tr
ske Barakker paa Faartoftvej til 
R.adighed, og (la Boligsituatio
nen i Byen ligger ret vanskelin. 
el' det Byraadets llenKigt at lade 

,. 
l 

! 
I 

J 
de to Barakker indrette til Be- . 
boeise for husvilde. Der vil j Ba- , 1 

rakkellle kunne indrettes en halv 
Snes ganske udmærkede Lejlig- , 
heder med Køkken, og det er 
Hensigten straks at gaa i Gang 
med at indrette de rem første, 

, 
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Marinens Bus i Grøften 
ved Tved 

Uoverensstemmende Forkl.'lrjn~ 
ger om Uheldekl Aarsag . 

l GaaJ' Eitel'middags kørte Ma
dnens store Bus fm lIansted j 

GJ"Often vcd Tved. Da Politiet., 
som nu' blevet tIlkaldt, ankom, 
vaj' FOl'(>ren, en Marinesoldat, ta
get til Ranste<!. DIl Øjenvidner 
mente, at han Vur beruset. blev 
han underkastet en Spil'jtuspr&
\'e. dcr dog godtgjorde. at han 
ikke sJtonnedes PM\'irket af Spi-

kommet korende med 40 km's 
FaIt, da hojre Forhjul eksplode_ 
rede. Bilen vm' straks kørt i 
Groften, og han havde ingen Mu
lighed for at stoppe den forinden. 

Øjenvidners Udsagn lyder mod
sat, nemlig at Bilen kom koren
de merl en uforsvarlig Fat1:, og 
alt tyder ogsaa paa, 'at Eksplo
sionen af Hjulet forst el' sket ef
tel' tiL Bilen er hamet i Groften . • 



I{obeson. 

for SærretleD. 
Den 16. August behandles I 

Vestervig Særret Sagerne mod 
Victor Skaarup og Martin Jørgen
sen. I Thisted behandles den 20. 
AUlust Sagen mod Købmand K. 
Høje· Kristensen. 

Lavvande i Politiets Bedekasse ? 
De rede Stopskilte ved Vester

ak gade og Prederlksgade I Thisted 
le- bliver Ikke meget respekteret. for 
og de er vanskelice at fea øje Pal ,-- ......... -

Ind, 
Ar~ 

gade 
Arh 

veJ l, 
Ed\ 
Lar 
KUl 

B 



Erstatning for tysk Plyver-
r : angreb øuskes. I 

I frisk 
~ med fiskerne Marinus Pedersen og 

eller Thorvald Han.en, Thyborøn, der 
i 1943 under dramatiske Omstæn· senere 

Sydøst digheder kom til Skade, da en 
Regn lysk flyvemaskine beskød deres 

d Ret Baad paa Havet, har gjort Vester· 
. vig·Agger Sogneraad opmærksom 

l, Oll paa, at de ingen Erstatning har 
laaet. fiskerne vil nu laa Skemaer 
udleveret, saa de kan søge Erstat· 

arge ning lor Skaden gennem Kontoret 
lor særlige Anliggender i Thisted. 

ening 
vellykl 
i Dra~ 
og dl 
de ski 
Sat v 
fru 

Th}l 
fæ r. 

IJ 
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La 
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50 Aer. algav 

_.g_e~li-,g _ •• O~~værkSar~;jde!,_~~rin~~ .. ~. at ~:=: :~rkl 



lU I 'I' t \ii I 1\1'1' 11111'1\1' \:1'1"\ \1!lq'P 

Shll'" ~kih", ·;\:lh-di" \I S .1 '11i , 
Ht'\II;Il~n. ,11'1 
'\, c..: H1f'IIP7,I'I' 

k ~lll IHIl,1 {'ind!'l~, 

ft'l \ m-=h'l t!;IHl 1111'11 

hl 1hl!l\l<: Iii II';.\. ]l ,11'\lsP\l~ I\lIlha1l
(11'1. y"r.:\f'l'\ig .\IH lir-t~lp« 'if 
Hl"'l'g.'11 11.1 l' n'.h~a·:\ hf ~(f!tl 11<1lrl\l'1\ III ... 
ligf"' 1llrrl '\, ~ "\1lt-d;;:\jl'l"rll"lI f. dr>r rir 
l, 'llIllll' 111\."1:1 r 1IIrl\I I 1 F'il"mapl J 
p Hanh &. ,1 ('PSI'll, \ t,,,h:·l"\"'g-. 

Fordækkel ekslllod eredc, 1IU Mal' in.
bussen kørte t GI øften. 
'1 I "l-'l',idl'll i lili<-lr sk.'tf' dpr .'1 

min,il r 1\0\·.<:,'1'-l1~11 ',I ",d \O \..111 :--:'1,', 
1\1'11 lJ;l:l B~lll'-dl",1 I "lll,II1""j, hh'! "Il 
<tf .\1:ninf'n~ OlllnHn. '!'l' kUl'lp i 
nl(~nr\n 1)1t fik hl\"k!i.llli\l!f" Knl'!\;*H'I'jfil 

l'U l h'l 
Ih"l 2'!-{\::\I'i~(I 'fnin1'''I~hllil l':mil 

\ t .1,) I'n, 111"1 I'f (lhT'lrl'"p,' \1">1:1 .\llt'l 
1\l'n i l LJll"l\ (tI "k,ml knrpn,ll' JlIf'll r':1. 

1~\ km l,';nl, Ib IW<,jrl' li'Ql'!l;Hk Jl"h'~ 
\"h-g ,'k )1~JII"I",k. Ih'TI 1~lwrt' \ ()~\I\ 

,l 1 \On \,.h", PI -,l,r,'l 'I' kf~rh' d",' 
" {-m', 1, f ~ Ih ka b):"1 {I"1l 
HI"~'~' li;' n.'>4 lf hill'1 't'r!,-l l\,hli,,1 
''-P: ,h'H '111 'l l~kqh\lt1r- 1,.)1\1 ti.~ !-\h' 
Ih, ("It ,\J h)jl' l\.~nlp·H·t. I'n ,:--;plI'illh 

lh~\"I' , wH j'H"lhl , .11 '\l1Ih'I\""ll 1~1,1' 
,\ ))0;\1\ rkt'l 

Den flYDlede lysl,c Oamc uaal' I 
H Cl"I'esko oy taler Kobenhavl1~kl 

11\1"imiualpolilipj !'t' PllrllIU i;H.i1 

kOlllJIIPI 110-11\ 8pol'l'l ruf dr'lI PH 7\! · 
aal"i)..\'p 1\-,,,,ke IfoIyg-lllillg, KaHhrill1' 
t{ r ii \I ,t i 11 g, cI,' I' f'nn;g-p n lh"t!ll .g 
rnlt~~\·an~11 fl"a 11·nmHhllrg Jl ri1rlhj ' \Il . 

HUH h~l' tidligl'!"" f"1IJ,!1\ S3H11lH'll III Il 
alldl"t, tl'-'kr> fhlll II ill g t" tig- I'q\ili"l 
el' 11NlfIJf'Iig- Iii iH 11"'. rIt hl111 n\ hl .1 
tb,\, siJ.l, l 1'11 ~'I1(IJ' andl'.1I l l'h"g-I~lll l g-I' 

I!'jl', lI un hip\" i (ia'll' l~rl\' l h;~~ g"1I 
1lt\1ll 111"1 'SI'Il~ I tllr l in:tl\,iQ, ng h"ll d Il 

{-:iJ.!wtlromr111 pr ft~lgl'llf l ,' e n l ill t Hl 
htlj, kl',lfflig-t !n',g-KP! lllf'tI ~k-U:1'1 :Jlli '" 
I, (11'1' l \ IItq1; , !1-;.{ g 1'11\"1\ ,\ tIn iJ{ t p:.: Irmk 
1Iu1I hal' gr:m l llnHI' Inh"'!' n:~Il'.k 
!II!~I knill\l\ha\ 11.'-Ik .\ k{'PII'1 ug- r,1 l' ,"pil 

lhnll!-t:lll!.l.I\1l iflll"I la ng ..... ilt'l Kj ,h, ,,~ 

'I'h~ 1 1 1,rt'~'Ii-1-k8iku. I 'an 11.,\\, I !'l h,II' 
hnn Pil I'lll'hnu i l\\ idl' nt! hlaa \1'111" 

nlr qJlI\'slllll,~r !'1lI lIllIlrh" 111"'"111'<; f.tl 
','1 HI h .. Ili!lIinalpt,li1il'! i 'l1hi:<;l\\il 1\1 
1!'l' l\;"I'Ill\~I\\ 1\llilim,IHI.iglhr·fl 

Stj_alCI baade I l ili_lcd oy i 
shjclu , 

,1'''l1' 1l11.l{I11l 1',,-1 ,'11111'11 /tlj 11 1\11 1111~ 

11all~1. fh'l' r,,\\' lHU\ BI\ 11g l '1\111 '!,d, 
fin lll'l Hi·k\.pdtl!ll~ P'l'II'1\ \ 11111' i ll ~ 
\"'1\ f'" a{ '1111' ' l\\nk >:'\l'rtIP Iii 1'11 

l, \1 ,I ... ' I" 1'\11 11'\lpllliul'l 11\' 1)'1' 
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Brændselskort 
uddeles for Thisted Købstad 

Tirsdag den 13. August 1946 
paa Kommunekontoret (Vesti
bulen) til Beboere i Ejendomme 
med 
ulige Numre mellem Kl. 9 13 og 
lige Numre mellem Kl. 14 17. 

Brændselskol'tene maa afhen
tes denne Dag, da ikke afhen
tede Kort først kan faas udleve
ret efter den 20. August 1946. 

Thisted Byraads Bl'ændsels
udvalg. 



• , 

Sned sted 
Hjemmeværnsforening 

Interesserede nye samt tid
ligere Medlemmer bedes møde 
pau Pedersens Konditori Fredag 
d. 9. ds. Kl. 20 pl'. Redegørelse 
for Foreningens fremtidige Ar
beJde. 



-."..-< .... "".-.-._ .. ~. ----

Nye Særrets.."flgel' rastsa t. 
Sæl'l"etten j TIlisted har nu fast

sat et Par nye Sager til Behand
ling. Tirsdag den 21. August be
handler Sæn-eiten i Thisted Sa
gen mod Kobm;md lIoJe-Kristen
sen, 0sterbllkken, Thisted,. og d. 
16. August behandler Særretten 
i Vestervig Sagel"l1e mod Viktor 
SkRlll'up og M<1rtJn ,Torgensen 

• 

l , , 
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ræD se s ur 
~dcles fol' Thisted Kubstad 
Tirsdag' den l:t August 194(i I 

dlaa Kommunekontoret (Vestiuu-
til Beboere i Ejendomme 

ulige Numre 
mellem m. 9 1:l og 

lige Numre 
mellem ({I. 11-17. 

BrændselRkol'Lenc lOaa afhell
dennc Dag, da iklw al'lwnt,'de 

først kan faas udlevcret cf
dcn 20, August I9,W, 

Thisted BYl'aads Bnl'1ldsels
udvalg. --

• 
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Vl:; o.Jl/JHuag. ~~~~·-""I~I7K 

Sned sted Hjemme
værnsforening. 

InteJ'essel'ede nye saml tid
ligere Medlemmer bedes møde 
paa Pedersens Konditori Fredag 
den 9. ds, Kl. 20 pr. Redegørelse 
for Foreningens fremtidige Ar
bejde. 
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If··nt~ .. 
., .. krlnl' 
.~ t,. U· 

~.' 

t oYtr
Oltller 

d" 
I Uun 

0l blev 
I .nmelde 

TI .H.n. ,Ul" All'''' et Vidne ,iger, De var ',"".~~::: I' ..... , 
I ti cl", d'''U~:::~1 jvtill ' L" P ,. Po,: ... ,k, J : Del .,net jeg ,nC 

P.. oa Ib jeg log kun R.rel en C' i,oo 
a!kker 1IIØf~ Slllfred d.n.k PIJln med • og jclZ var og'" 

_ , Del .- etI Polk bel.' v)1 .";,',,, cller Wienerbrød. 
" ,Kc,,"PI~.om TI" h 1 bell' 
i;~" II "dUnjltn ,kildr.' en" n ,V" POII u.e 

;,,110"" d.,t. · H., "" tldl&' ar DIKte' ty.t Millie. 1 
"r. der .. '" S teOl mM el " ,", l " lo, der var Soldalcr. Su1edu Geld. maa f'" III Pr r I . D d 

or .1 d t ~elpll, der Klve, Kuøll. 541. er ()o O O m' Sil millie e . ' 

r: 
de' Vir noget ,111o, Ila' 

tf 1111Id· ble,"1 'u,. • 

r.V Og' ti Oeorac p"", ,'l lo, leg vid.le, ',' 
Ur Kj,kc- p,helut,el lotl.1Ie er •• , ,It' d me 
• ' d b- .",11' .... " ,Oeor,' Of n . ... Undt.gel.ellll.l.n • 

ge ml! r- itlle Grunden. 
et ,Uet SmallI med J.r'p.froDer. Job.n.en h.r nu PI.d. 

d ,ynel I Au . T.nder, eller II 
Vildtbu1ln en et Konlor , Th' I,. Arreal -,d 

go_ m" jo.'pltron.Spørgl' I I dl fri ,a •• 
, dem, vell~el g~r .ig oglU i Alf Ræl. blev .1' 

1.lllrom· ;' d og Situalionen er Pli delle "~II Yidne I 
Ityende O~rll;~de ikte bltyel bedr~. Kun 

?,oleleler de Porhlndlere, der lør , 
er ud· h.vde en Ilor HIndel med 
: d:e og belgilte Palr0!1er, 

mu.te apore en LVlmng Pu 
f11? JI, Orund al MIngel pu Hyleire 
Ir værel Herena Krudlvært endnu ,kke 

Il redl begyndl Premalillingen al dinske 

I ,.<3 
Vir akel 
vir kun 
Time, og 

oRene, 
·'ling.. J,glpllroner. 

'n::::: Fldøsmarer sælrer 
dereller 
y.dnel lOd 

, .Jer lørle 
ham. • 

om: De Vlf vel itke .ærllg 
lor al hive D.merne pli 

fhv. Melr:aniter Olelen, 
II10d i O .. r Illtalt ved 

maalle mand,rel i Yeslervig lor i al '~!"" : Nej, jeg var gl~d at [eg lierne til Cytle slml lor I 
Olesen har lolgl en Motorcykte 

I Mad fislr:er Ha/bo Larse/l, 
.om bdllte den med 525 

mme! blev I' .. ende pu Olesen' 
m og lied, idel nogle mindre fell 

,kIlle rellel Imidlertid l 
Ikte M~lorcyk'en iiI Hlnl 

ærte, Ylndd, som bel.Ue 550 Kr. 
de ikte Poliliet hlvde luet Slgen 

Behlndllng, var del jo ell 
nix", Handel. men nu blev del i 

op' en dyr Hlllorie. Olesen idømlel 
60 DaReI Fænisel belingel. Han 

ham. ,tal li/blgebefale den ene 
hin. 525 Kr. og belale 
ærel Rerne med 75 Kr. 
Paa Dommen. 

5 

1m , Lyttepiger 
'"' paa Thisted P.sthus. 

k"~ .kulde være der en • 
Over .... Staarup, 

udlaHe, II der vir blevet 
el etllra Hørerør. Der 
del .amme, og o."," 

kun I)'Ue een ad Gangen 
n k I: Yar Daml!rne 

? 
Det ved jeg ikke. 

n k I: De! stur i RIpporten. 
° r. v: Rapporten I Den ken· 

der VI! Der .tur lU meget I 
Rapporterne, lom ikke holder. 

Staarup hlvde lørl en Samiii 
POltmeateren i Hurup og 

til denne ,lgl, al der vat 
pu Kontorel. DI hin 

It Similien blev allyltet, 
var han ængatelig lor, hvad der 
videre vilde ake, men hin herte 
ikke aenere noget lor det. 

Nyki9bing 
Under l»ore_e:slerlili! Haand Ol SecI. 

AselIvan. 
IN II r Ii!. I r 4, BYTlad.Rkretltf. 
/phIIei" .Im. Sekr. 

Gribende 
Sørgehøjtidelighed, 

De to druknede Morse. 
PiRers Be,rafelse. 

dlig 
dd. 
helt 
p .. 

pa, 

De !!Ipisle WieDerbrød OØ' POllaas. S ø n d e r g a a r d, Thi. 
• lied, oplYlte, 1101merne havde Oe Io druknede SmIlpiger, dta 

skrev Breve og birte kUD hver el Hørerør, 7· .. rlae Lis Sørensen og den ~ 
eokelle Samtaler d. 29. AUf. Dom : Er De heil likker pil aarige Bilen Margrethe Overglllø. ,nll· del? blev OnSdag begravet ved en iri-

T 
Telelonpigerne Oerda V: Ja. bende SørgebøJlldeligbed pli 

h., onder, og Anna Marie O o m: De andre Vidner siger, VeJen!ev Kirkegaard. 

m-

m. Sønderborg, havde i Dag der kun vir e t Hørerør. Den smukke, glmle Vejenle, 
ende Saa iii Paadømmelae i Vidnet mente, II der var løll Kirke vir pyntet ,f N,boer og 
,. el lied Særrel bOI Dommer ",.1 15- 20 SImilier, aom blev lllyttet Venner med el Hav Ir smukke 
Je li len. Domlmwnd var Tllrnrerme. Ingen al dem blev afbrudt, og/Kranse ogSlomsler, DR fra de Io 

er D Damerne Idorde ingen Notaler. hvide Kister l Korel tu Krans 
ndl, ~er p . Dravesen, Thilied, 051' Odr. Hin hlvde heri Frk . Johlnnn eller Krlns l Række ned a:enDelll 
lige r. oullen, DJernwa Mk . Ankla· Ilg~ under AUylningen ; Skibet og Vaabenhusel og IlnRI 

fIlln ger Lra, La'len og POrlvlrer Lra. - Olnn gehl du allea wech I ud pu KirlieRllrden. 
Therkil.en, IO P o r I v: .Nul Ja, det et liee- Længe f.r SergebeJlldellgbedell , 

lve. Gerda Johan.en IIIlaltel I m Auguahn I tog sin Beundelse var Kirten 
er have værel Telelond1me j Prk, Johlnaen IlIlholdl al der fyldt til sldsle Plldl og enN0 

I.e bekl!!Jren og lor II hIVe kun havde værel el Hørerer, og l bllnden fyldte,' 0alll Koret, Oln-
~~; danlke Telelonllmlller pu ~: der kun Vir blevet 'rllel ar og I gen ned gennem Skibet, VIIN>O. 
')'. koHntorel i Thi'Ied.· hUlet og Pladsen foran JndgaolcD 
der un '~rtJarede, II hun var Ira 

el IYlbJndel Hjem og b 
pli ~orældr.e y,r II tYlk A"lam~~~~ 

de~n gd, I ~Ylk Skote og til'1erle 
og·. Iy.ke Kirke. Hendu Forkll 
der rIng blev dl oglla afgivet • • 

e. ~prog, der havde et Ilerkl 
.Iæ' Inden BUllllellen vir 

tlr· Inul pli el Konlor • T 
be hun kun IJenle 125 I K ender, !lyor 
In II I ... Iorre L.n Io r. mdl: POt 

Ile akerne i Th' I g hUn III 
la ed blev 

en 'om Kontordame 
er luren • . Her Var hun Irl I 
al 1942 hl I. Seplbr. 1944. . 

I:" 29. AU~ult 1943 fik h 
ilD' Ihrne Be.ked UD al Ty. 

PI', l' hun om. 

SJ0RRING-YOLD 

-

TøI_lofl , - Sj_rrlflg 

lIled det .mukke Anl_ •• belIgende \'ed dt- III_tori" 
Volde, Inbef.let .om 

Udll"i{Q8l<d lor 1'0,.,,;"1/" 0R Skol" fIC. "'. 

I TIll.Ide .f apae1i«t Velt It.ar ... t Thu It.mt 
:::: III AfbeIlJUtl .... K"" l. KJ.I Varet tØ bUI,,"e 

•. - Maidpakk ....... Nbr .• K.r ......... ''lal I 

Ærbo<Ip, 
NIU~' S0NDtRG1414R 



"'~1 uayoe fallft Nab-on-.e-m-mel.c-- ......... -

, 

lPorsvuodet Kvi ode luødet 
Den tyske Kvinde, Petra OtOn

demann. der forleden forsvandt 
under Rejse iii Klim, er nu fun
det j Live. Hun var taget til 
København og havde gennem 
POlkeregistret f.aet Opbold pa. 
et Kvlndebjem. 

(C.B.eroe skal b/em. 

Hølge ministeriel Bestemmelse 
~kat C.B.eroe blemseodes lor at 
'skajfe Arbejdskran. Politiet skal 
overtage de Bevogtnlngsopg.ver, 

'C.B.erne hidtil bar balt. 

tHuods1røp Sogoeraad 

bar boldt Møde. 
- Poreningen til Kønssygdom· 

'mens Bekæl11pelse, Arbejde adler 
:..' - L-_,~ .11-"'_"'" O ...... I _.u""'øf_n.~hnnrl hp _ 

segelsel 
ikke VB 

BeW 
I Da 

Anna H 
Hansen, 
Christel 
Chrl8te~ 

Vies 
11. Au 
Sognefc 
Meksn 
Thl,ted 
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Havde kun sagl, 
Pigfraad hed paa 
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hv~cI 
Tysk 

TldllKl'Il' Kunturdumt> 110ft '()'ak..,.1M!' lor Maorrt'tta-n. IIUA lindt-
" .... It·, I.)"U..., '>0 •• IU,ItLtok>foara .... Z' Au "., ...- , IC-, 

ø..rr.-t~n , Thi ... 1 .,d."noJllood I 
y. nnldttac IN, 11 ,-, V'I 2 ..... j!.rl&'~ 
f;. rojj!. Cb,1,r I,I~ J o II Il lo , .. n frI> 'J .rj

d. r, J ''''''III(un, .",1 var Ik.n '" r \"IIU 
"'I>lu+I1 " ,o ... J TIlIf'" nn. o l,rllvl ". 
·I.t..ut .... , otC '-idr .lICr.<1 ltø.d.oIl" ." •• , 
M,m M.'<J·u rna'I1J, f I v.,r"', uu 
I..rF 'J"lrklld lo. "',.III<II"r Lu l.·r Il 

f;, "Ioa Joll", IL fil' .d", lor at 
h.v~ ~,. t T .. lI, ('.r 'I y It" '." J',IJI ~'j)

f1j'Vf' t"tiu'"" i iI,-agJ-u.k i 1,,1. n I. 
f.br. l1f4:! Ikp,l, I'J .... "c fr.' d.", 
2;, Augu~t 1:'43 1'4& J' ..... hu et i 'l'bl, 
w.l at l,a'l!' (",r, \"goot Any t, h,,. .( 
Sall t1,Io·r. ',fr bl'I , •. r. '"g..' ,)V~I' 

Hilt ~ kf·,,,,..n 
f-'rk Joh,..n·"' •• !t" ..... 1 mto 1l'1' ; 

fia ZS. JulI i". 1J('~<'tl~r.lI'll ru or 

pa:_ fri .'00 ar bar F\ ,I',n- I AII1'bu. .. 

f,-T1:.!:'Clod., .t r,Ul, " 1''' 'u), ,Ol" 

• t 11!'1l' •• r.Mr. tllllfrtc dl"! '-' Iw 

Min' '" • Y<'1' 51< ' tt-lli'o'n .~ , • 

Kt>· toJWnI' . o· I. t""'r. l!H2 ... , 
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IQDltal"rlW. 

A.' g-. 11.' dor 'kil 1:1' " l JI. 
J', ti,,,, ,t; ~., 1!:I. A,,· U. 

l' rk JO!,llr "11 f",rldll.l j", a( I \I" 

,io fOl'" 1111.1 havdll art.-Jli.' ',r" .'t_ 
,nlo"Aa.gpn p •• a,fl,..l'tIlldo'.IM"fl, '1lI 
lw,," fik. Urdr ! d ",t. ~. """ t I y. 
b(.lf;l::'. J ') bill'!,.4,d, l°. t lIwlI '. 0:11 ,.". 

Ul I l ',.m, .. 1 .. ,~ ty k .dl r ... , 
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, 
Tre nye Særretssag~r berammet. 

I Sænp(tp'rone, <iTIhil';j(ld og Vostel'vcg 
mal' nu beI'ij'TQrrrJet tre il yr S:lJger. Den 
16. AThgltlSl ItaaI'ViMm Ska<l.l'll'jl 0'g I 

Mart,in Jørgensen deI"el'; Sa.ger for 
Særrt?tlf;n i VesteJlvig,og ([lJon 2,1. .A \1-

glt~t ,f:JJar Købmand ,Høje Kristensen, , 
ØsterlbaJkklm, '11h.i.sted, sin \Sag »J_ I 
,gj'ort. . , 
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Dommut'n Pu:a"n tt>H'tle HJtl I 

lif(" 

L J Han b)'Ul'Ktli", om l"jl 'hl 
tt', hH'm hlln 'Rr. or ~la J*I: ..... 

red~ at det ,"'ar .",em Fllhr , 
protuterede han !kb 

D n .. l<..t'ndte Ikke dtn lItH'" I 
Fon ejt'll" 

l I h·g h~\d(' Ht llal'l! n, tn 
bit Gang for 

Ank De kelt .. rlllHh mfod h .. m I 
rit't brændendE' Bll'IHl BE'u\tl('d 
D" lU lkb l.f'Jh~hE'de" hl I 
t-pergt> ham, hv"r'I hllll m-nt" om 
KrJK"r.ro:hel! -

L I Nt'J' 
Au)" Sidfn PII:I Dc lkJ,.f I t 

h.m'? 
L r 1'\{'j I 

Idtalte },IP\tl",d .. dfrdul at 
)lin troicdt' Mt den (I;t'l,ek" Rt'g 
rlllg 1 lut TId 11lIl1.l::('41f1, at dan k. 
O!!tlet..r ':hnn{·,le Prlkorl'ltd 11"11' 
DallmlUK. h<l\ de kaldt l'sa hllm ,b'n 
9 ,\pTll, ha",l! rlt't Ikke v rtlt f.)" 
,I1'tt \f~'" 

~om Vh'h't: .aihurlt>~ dt'1l lJ&JD~ I 
lhl u hJ, til hHm IUIH1J,·.(Jl h" 
Ol' fOl hIt om "lIll' 0l'lt \ ti t', t 
lyr).l Ild I "1'1,1 II'~E:II 1, .. 'iI! UIl 
dn (-IJ OIhlV fØlt II h{ Ild" -,,1 l, Il 
ha\,lt' \. ·r('t mEld fil IIOftt _onl 
htl\d, tA.J,!d .'l'llft,\{ l' (T" h"m 
1I1\1} fOILlllt' J( II ff at han hil\
de "æld m!d hl "t l.)11(> 00 l. 
lit' II" man f(tt~" t ), Il kul 
li .. k)'dtl, L hll(" ~AlIl P\ \ t 

11th l, l, ,\" J, Itl t 111l1I kam hl t 
t 1,1.:t' l' Ilt u"t h1l Dl'l D 

lil mm I l l, 0(' II ill p. Uf'1I 

hrlmke' 
\" 11'\ j N). h II l I ti" \ t 

11(1'· fduta: lf,lhP 
IInlnnlOl }, '" 
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Side 3. 
'fHISTED AMTSAVIS 

Fredag den 9. August. 
------ - --- --

De udførte AIlytning paa Thisted Postkontor den 29. August. 

Anna Marie Jepsen, og først der
eftel' afsiges Dommen over dem 
begge . . 

I 

:411il 11J "1' I II 
rll ,l SI' t m:u 

n n<l' ! 
I \l1)rj(4'n Jyhhr 

'\lIfl' r- !.rt r 'n T(lft. '" lJ I{ , , 
lIu j A _vn t , . , ' I;!I A nr , • I, , 

l\.ont()ra~~il'itt'l1t Fru ,1 t' S 11 l' ! === = .... ~ 
.'11' n J'nrldan'lh" 'al hun r~r.w:""I' 

t 
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Illi'n Vllli'TI' Ikl<,(' tJ\llIl"lt,j, I'" ,'ar' ,.o', "~"-" .",. .. 
11}"v,:\ kurl lil l>fI,~thu ... ,t, !t..-rH I h:r dd m , "J.:::"1I0~t.<~ I~· 'I 

j fl!. flli Hu,klll 'If "1\ ty k h,\tv ... _ 1 Kamp I)e' II I . e >tor Hl 

11\'1 (,rn nl lIIh'. illdl III\(' 1 J d I J Uljl Il I' 1I,,td,' ri 
) t'~' unll,l, Ih're 01'Y,W'\' 1\;11' Jl. IJ'h: : .. rtl, '" Vjl'~; I'ty'~" l 1 

hC'\{' f'!;"!', HI tI,'1' lI\k,' hlrv ''''1 ih.:' II: rd 11,_1 •. A .,' , .. , , ..... ,' • V ",,{ J 
PrlYlLt I Ilt' ';:'am1Hl.'). (kr f~rt. '_ 111', lUG T;,~, ,Ii '!'~O"'""D' 
~;'nn{"m J~jJ{s.k"-,fl,nell, ti! hVil k, J,' r :-,111)1 'n, (nu 

ten' , 
tysk 
ng:,~ 

hun 

l'ol"maul dl' ha d ... "l 11111" mr. TH- ~,' I, -1,1
1 

Arl'.d.J 
",J'"J dd I tb-",,,n',li 
~ );~~' "'~, aL hun ;un I e ;' helmf·r. dr 

pnkplt rJ!f.~I(Ii· h:tvdt-' lYltl-·t, (';/,: J,,; "', ... a' ,d
ele tu Pigelmrn ha\',h' aldlig f')I' _ \ '111'1, H: h g 
taget An)r~'({f'br'r : h,)Jdt op :':'I ' .. t 

l
' i,ff'a,"·ll ro 

" .. I 

\'id f J ' mrll): Ilf" . ,1 il 
nea Htnn~l'me, l"p l op: , __ r e' lYJ or 

Kunt()ras~h;h'TIt Fru ,Je:.ll(!l- f~'r ';. ,~;lurl:1 n 

" e n forkhu'c,le, . at hun 1'l'gTIN1,., \ ~=========== 
med, at de to Piger, du de an 
kom, skuJde P",SO Tejefonen, men Sælger Staten 

A,a' -, 
:kinn€'-

Damerne Ragne, nt de kun skulde • 
hore efler. De havde eeL lI"rer"" smeLandmandsb 
td deLle FOl'maal. man hun ha"- \ t.- ~ ? 
de set dem lylte hegge to p"a een \ a~ tier. Amt. 

Amt 
li op
og ,~ 

O(}O ar 

dust~'j 

undat
dixens 

00 Kr 
hve4't 

' ed D.rl
e Han

atet ad· 
andels-

tjente 

DverSiI,rt 
lle.msnil
el'ne pI' 
,14l!' 

sl1Itsind
" mod i 
\'[\l" den 
ten har 
45 været 
1944 IHl' 
OA pCt, 

Gang, Det var I et Tilfælde, 11\"&1 
Overnssistent Skaarup havde (0t1. 

en Samtale, og Vidnet havde d~ 
advaJ'et Ska.:'\TUP, 

Regeringen skal have d 
Spørgsmaalet, 

-
Overassistent Kaj S k a a r u p, Fl'a konservativ Side l 

der havd~ væ:'et paa Po::;tkonttl- , deT! sene:e gentagn 
l'et en Tlmesbd om Eftelmiddn- \ været reJst Krcl\tI om, ~ 
gen, havde Bike set Damerne ly t- l skulde sælge fijn ~eholc 
te paa een Gang, men set Frk, Jr,:- ; LandmandsQWikaktiel', ' 
hansen med llørenn'et paa, Han derigennem at skaffe d. 
havde. jkke lagt )[æl'ke til- som ter, Staten i væsentlig 

han havde forIdal'et. til RapPol'- , Brug for, 
t.en- at. Damerne var $-erlig iv- \ Landmandsbankenr; 

,l'\ge til al lytte, _\ ~ er paa '50 Mill,,} 
F o r s v a l' e r e n: Det er Gang . eJer Staten de 3~ ),!iU 

paa, Gang, vi ser, at Rapportqrnc1 l' sen paa Lan~andsha 
el' fal'vede. noteres fol' TIden, o_mk 

. , I 140, og forudsætt<f 
I den THI, Vldnet havde væl"e~ t 'ile 

1 ', · 'k" . en .l\.urs l .p.e 
paa postkontoret, havde del' kun ! d d ' oter l. I vere en en 
været 2-3 Samtaler, Han ,-,e- Staten derigennem 
mæl ked~ da, at Damel'll~ havde de et kontant Beløb 
lyttet bl Iwer Samta1el lige fra. 50 :\Ull, Kr, 
fOl'st Ul sidst. IIan havde seh' \ turligvis ikke 
fort en Snmtnle med posimeste, det paa een Dag, 
ren i Hurup, Denne hayde da successi\'t. 
spurgt, hvorledes-=rah ellers stod I Under de 
til i Thisted. Sknnrnp ba\"(1e d~ har Yenstre Gang 
sagt, al det kunde han ikke 51- : et tilsvarende 

HU' !:'olgi 
nl:lnl Pe
KI', O,'el" 

ge, da der nu' t~'sl"e Telef-ondR: nær al anta~. at 
mel', som passede paa, FIIU Je:' ,-Yenstre-Regcring 
spersen "al' i det sanune konune, " 1'01' en sa..'ldan 
ind og hanle ~agt, at Samtalen \ . Eftel' sikken 

, 

Regn el' i 
tnRrk fm 
umkr lml~ 

fil1 j!"N ovor 
Ii~~ N{lrd:;~. 

~l' Iii!; o\'~" 

;jen1l11~ hn\' 

blev aflyttet. Han, 1UlYde ikke' Regeringen da 
lagt MR~rke til. al Pigerne havde \ ne Sag, og sel\' Qni 

notere\. nogel ned. ke foreligger 
postassistent Jacob S o n d e r- Sagen, anses det 

g a ,\ r d fOl'kln.1'ede, at der, roe- ssuligt, at der 
dens luUl \'tU' pan posthuset.. h9.\"- Salg:u 
dt' \'æret fort 15-20 Sruntruer, =~===== 
hvm' de to ung-e riger hayde lyt
tet. Han hæ"dede. nt hyer ni De
menle hl\\'\\e en lloycdtelefon• 
men ha\'de ikke set, at de hasde 
noteret nog('t ned frn Samtaler-

l'n u,.;L:ulif:' 

tldag; Nol'tl
k Vinll lUl-\

i ..:nrlnu nu·,J , 
1:'\l'\"'~ Skder, 

kbren,k N~ 
1l~1I(\. LWl'111' 

Iltl.' fd;-k. l 

I I; ,lI.'; ,,~lli): 

'ml "'~ O\"'\" 

"n Ol:; i ).;<.\t 

, '~',I ,h~jl'l\lh 
, 

ne, 
l;~'rd:l .1 l,,) h a l\ s to n hæni.ed€' 

fort:5!lt, }\y,ld tl~l~ :\{ Yidne-rn(' 
lu\Yd\.' lw'kr:l'fld. nt 01-'1' kun \'ar 
Tak \)1\1 l'\.'\ l \N'l'l,\)1'. 

U\'rp:ll1 t\w"\'h\gl'l'- Pl't.,,-'~dt\l'i'n 
t 1_:t"lt,t'llIilhlI\JI; fC'rt~l'tll'l' H.i:'~

it'n nwd IH hl'handl\.' ~\1t,-'n lllcw:l 

fra n ,\.l~· til 
:::5!) (h~' 'Pr, kg, 

\' re ~ t:-,æfl';:;(' 
Afdra)! {N° 
MP.: -~5 tg 
:"p .,.. -51,) kg , -
Fr,l.drolli for 
~5t~ k~ QF 



Bovrup
Kartoteket. 

En RtOI', reviderl"t Udgavl' af 
Bovrup~Kal'toteketr- Provin8navne 
er i dilu~e Daye blevet fæl'dijt. 
Hvorled!:R denne UdJ(ilve vil blive 
søgi solgt, vides dog ikke, idet al 
Annoncering el' blevet 8tands~t. 
Hjemmeva~rnFforeninsæn p 6 oply
IH!'", at man tjente 7-8000 Kr. 
pHa den Bovrup K~II1.0tckudKIlV~, 
del' forledf:!1l blev l'<lmt af et Fo-

I ged forbud, 



og n~el opkluendD Ve/r. 
,.~.elaly&tc",e 1 ... <lH 21 ,H , 

., .. kk ... (,16 . 

Kuhnmiinch løsladt. 
LandsreUeD skflnner, øt b.l 
ikke b.lr Oferlra.dt det 
strenge SlratfelovsliJlæg. 

Veslre Landsret hIT .cn' lOuI 
E'flermlddag oms/ødl den af Relle 
I Thisled afugle Kende/se om, a 
AulomobfJforbaodJer KuhDmilnch 
Thisled, skulde fængsles, og b 
slem', al han v/l være al IØ5-

lade under SIgenS videre Beblod
IIng. 

Delle Resall., er Landarelleo 
Ollel iiI, lordl den I:IIr skolnoel, l' 
der ft/re foreJ/gger Overlræd!;"lse 
It delslrenge S,rllrelOl/sWlæg. 
Del er berl beslem', l' Po'k, du 
51gles for Ol/er/ræde/5e Ir delle, I 
a k a II/ære arresterede Ul Sageo 
et pIIdem', meD deltc er Ikke 
Tilfældet, bvor del drejer sIg om 
Over/rrde/5e af deD alm . Sltlffelov 
eUer deD sulea/dle . mllde- Vær- B 
Dem.gellov_ Her k.o LlIs/adelse " 
uDder Sagens Behandllog IIIsledes, d 
nllr del Ikke skeones, al delfe d 
vil lægge Undmege/$en HIndr/n- p 
ger I VeJel!, 

Kubnmil:llcb blev .oholdl deD 
B. MIris J AIr og fremltlJledes J 
OrUnd/OI/Bforbør, HetliOder op- i 
IYile, det, al Plrmael havde balt m 
TIlladelse 1/1 aU Arbejde, der var al 
udlørl lor Tyskerne. Dommeren K 
lurele bl . • . af den Orulld Ikke 
g.ll med Iii Fæng.llog og nøjedes 
mld l' oprelle Aoholdelseo for II 
Politlel kUDde lorl.ælte Unders.· 
gelaen. Den 12. MerIs ftemalil/edes 
KubnmOocb pnay, og da Poliliel g 
Ikke vir kommel ru oogel nyf i 
Stgen Ifuide Dommeren Løs· Fr 
l.delseslrefldel5e, Idel ban Iklre 
Ihnnede, II der fortin nOiel an- er 
Ilødrlli' Inlll.liv. Deone Kendelse 
bJeYomguende p'.k~rtllil LaDds- V 
retleD, lom den 19 Marll beslemle, 
II KubnmOncB sIrulde genlndll!'Ues I 
I Atrulea. de 

, den forløboe TJd er Lands- ler 
retltn IItU. komme! 1/1 el .nde! dr 
Re",",I, efter.ll Polllfel. Under. ey 
NgeJaet et lIfeodebrlgl og Revl. dto 
,Ioneo. RtJull.! lorel/gger. Kohn. ble 
mfincb bit .11 .... fddel.rrulere! hu 
I Ol. $ Mlfr. Sil vllft del k.n 
'kønnet, b'r kuhnmDncb.lnllJ.llv H. 
Ikke hlll flogen BelydnJng for 
Porrefølngen. forøgede Om.æl · .ko 
nlllg, /del Arbejder er udførl I 010 

POtllllel.e med St. len. KommIt. p .. 
lerede. lil 

f"IJeI.t1'tekf.reø ,aler 
nitl,d. 

An' 



skalle Træ til -. S~dult I Tht~~d~ '0:° ;~k:~~~:~I~: 
Imioilteriel nu PIIII Sllldl~~de i This;ed Mllllonøhus. 
'geJ.e af, om Kl. 19,60 

'''0, lom hol· Alvorlige Drenge-
pø. Desøg streger. 

Bksperimeøteroe med 
ri de Sprængstoffer maB børe op. 

svsrer I I' f Thisted, 
i.erede Hus' To unge Lær lOge rs I d . 
.gel nu eller htloholdsvis 15 log t8 Aar, 8 o I 
Ilillede under Dag 1i1t.1t ved Ref!en lor ~t .hav~ 
II piskere fra bragt en Bombe hl Eksp 0910n 
Hvide Sande Oaarden til Ejendommen Mellem
-24. August gade 7. Begiv~nheden fangt S~:~ 
gæller bl. a. den' 24. Juli, Oll v.e 

"lJjge andre meget kraftige EksplOSion, der 
~ Turen fore- hørtes over hele Kvarteret, 8pr~ng' 
rB OmnibuliI. tell over 1'0 halv Snes Ruder. lige· 

som en Dør blev gennemhullel al 
'Sprængatykker. 

Nørresundby, I Retten forklarede Drengene, 
til Thløted. at de havde faaet Sprængstof og 

et tomt Gnnathylster al en Soldat, 
Tidligere havde de foretaget en 
mindre Sprængning, og nu sk?lde 

en væHede 
obeen, Dat~ 
hbsen, Van
ek. med sin 
1. Hun paa
Panden og 
ri til Syge. 

truer. 
lfandelshøj
rUndervis" 
lye Lokaler 
l er i Aar 
dm højeste 

det prøves, h\'ordan det lød I en 
Granat. 

Plm . Bri:!: Kan De ikke se, 
hvor letsindigt De har baaret 
Dem ad? Læser De ikke i Aviserne, 
hvordan folk bliver lemlæstede 
ved at eksperimentere med Spræng· 
stof? Og tænk paa de 
der kunde være kommet til Skade. 

Drengene hævdede, at de vilde 
lormindøke Sprængvirkningen ved 
al benytte Granaten. 

Plm. ; Del tror jeg ikke paa I 
Forøv, Lr •. Therkilsen : Neal 

er jo Drenge med Drengernen· 
talitet. 

, 
Plm.; Ja. det kan nu ikke gøre 

det I Vi maa have sat en Stopper 
dig Kl. 8: lor diøae ydent farlige Eksperi· 

menter, der udsætter Menneskeliv 
for Fare. 

dsted. Eller en alvorlig Formaningstale 
al Dommerfuldmægtig Hove, til
bød den ældste al Drengene al 
befale ti Dagbøder ~ 3 Kr. Politi· 
lu.ldm. indstillede, al den yngste 
IlIpper med en alvorlig Advarsel. 

aldi i AI- Sagen lorelægges Statsadvokaten. 

mm ,Ides 
• 

lmer var 

mmunen 
tilladelser 
Idende iii 
i dobb. 

e regner 
gerne er 
rlnlln R~ 

Dø nor.kø Sangere. 
Skien MaJlJllaanRlorenlnll er 'lU piia 

lin Jyllandllourne kommen til S0nder. 
Jylland, hvor der er givet Koncerter I 
Tønder og S0nderborg. 

Stor 

I\U'"'' 
pure 
del 
men 
herfo 

I 
frems 
der 
ogstll 
og 
Æg 

de 
gen 

Lodah 

Bil .1 
D. 

al Ful 
dag k, 
vej I 
FIYl/ln 
Bilen. 



kunst. 
nvendt 

- .. 

io~'E~: Bagermesteren blev frikendt. 
Bagermester Boddum Nielsen, 

tykker. Thisted, blev lor en Tid siden sat 
ældre under Tiltale lor ulovligt Salg al 

ja, nu Wienerbrød til Købmand fosgaards 
bruges Kanliner. Eller at Sagen er nær-

mere undersøgt, har Tillalen visl 
ellem? sig ubegrundet, og Bagermesteren 
:histed blev i Dag ved Retlen lrilundet. 
1Older. Han vedtog en Bøde al 200 Kr. . 
)mme- lor al have købt et Parti Rugsigte- I 
n paa- mel uden Allevering al Mærker. 

-
• 



og 
,I. 

tteatret: 
Søndag 

Testamente-. 
George ordner 
'stapl!. Søndag 
l. 16 .En rask 
. le. 
nstneroptræden 
<tester. 

.PaTen fra 
. Søndag 

m.~ 

høre op. 

y I!lU,. ........ ~~~ •• ---- •. --

AIS. TbylandS Træluthandel 
III Købm. Hjalmar 
for 42,000 Kr. 
medfølger Ikke. 

blev 

Fordi de ikke vidste, .t de 

begik eD 5trafbar 

De to Telefonpigel. Anni Marie 
Jepsen og Oerda Johansen, som ,:::1 

Our ved Særrellen i 
tiltalt for Telefonaflytning I 
Tjeneste paa Tbisted Post

kontor den 29. Aue:ust 1943, blev 
pure Irlkendt. De bat begge Sid· 

det interneret I CI.. " 

men der ydes ingen 
berfor. 

I Bftermiddagens Retsmøde 
fremstilledes Ane Marie Jepsen. - -
der foruden Telefonaflytoiogeo 
ogsa. var tiltalt for at have tabt 

fra Thisted. 
ABC, atod i og foræret en tysk Soldat 
lar at have Æg til OeDgæld for et Potograf. 

i apparat. HUD forklarede, at hun 
em· elter Kapitulationen kom i TIeae· 

landt Sled sle bos BDglænderne, der talli til 
ved den 

I' der Tbisted. I denDe Periøde Hil bUD 
I spræng· et Potograliapparat af ea tysi 

Ruder, Soldat, der var baDge lor, at 
al Apparatet skulde bliye 

en 

oaar ban under Hjemsendelsen 
kom iii Grænseo. Til Oeneeld 
købte bua Æg I Thisted til 
dafen, og Antallet var 
dea steget til et Par Hundrede. 

Dette Porbold bedømtes til .t 
lige op med Varetægtsfeog1:' 

og Potograff.~paratet. der 
yærel konfiskeret, udlevere, 

igen. 

paa I 
Nu, det 

I Dommen udtales det. at det e 
maa antages, at Pigerne bar været 
uvidende om, bvad de skulde 
forel age sig, dl de blev udto ... le 
minderet til Postkontoret, PI 
de frikendtes, ulnset It tiandU"- !!! 

i sig selv Vir strafbar. 

ikke gør. Hasm.adsp ..... i •• i nist.d 
L.adso, •. _ .. ~~~------

B; 
dl 



Flygtningedrengen skød med Slange

bosse paa Bilen. 
Bn Rilisl anT1wldlr- i Dag til Poli

ti1'l, al hans Bil Hl.}" bh~\"('t hrsktHH i 
l!'ormlllrlagR udfor Flygtnin~(.\h'jl'('n i 
Dl agsbæk. En Und(,I'~\1gcb(' gOfll
fjol'fll' imidh'llid. al dpI' ikk(\ rnr 
a rr~Tl't Skud mll!I nikn. n~rillltlrl hilr 
('n !1'lyglning-("hrllg fra Ldn'll, i 
})!'ag-sha"'k skudt ml'd RJUllgt'\IIISSf1 

dier Bilen, og dl'n li lle Tysk,,\, fan ,' 
HU ('o O\,{,l'haling. 

Tiilla len var ubegrundet. 
nngf'rmf"sh'I' DodtluTn N i f' I s (' n , 

1'hislp(i. bh,,, fol' nORC'll Tid sidrll :-;nl 
lIIHh'1' TiJlall' for ulodigt Halg- af 
\Yit'lle>rbl'od til Købmand l'~usg:\1nh; 
KantilH'l'. Eflrl' pn 1l<l'I'Il1l'r(' l'ndl'r
~ngeIH' har Tilta 1('11 vist f'ig- al ,wro 
ulwgl"undct. og na~t'rlllf'slPnl]\ hIp\" i 
Hag ,"prl Rpt!('1l (l'ifundf,t 1I .. \n idom
tps pil DodL' !Jaa ~O() K l'. (Ol' nt hArl" 
loht pi Parti HUg'::'iigl(,UlL'l Udl'lI ~\f l~"'>
\'t"'>ring af )fa'rkt-'I', 



• 

Den kvindelige tyske Flygtning 
fundet. 
,Den tyts,ke iK vinde, dor f.orsvandt 

crra lHllndlborg H,vHelhdEllll, Ol' nu [lUn

del i iKølbenihaIyn, ilwo I' h nn gennem 
i F-olkcl'e~'ilstrC't UUl'wlc haet Ophold I 
. iP <La el Kv il1'd dhj Ellll. 



Automobilforhandler Kuhnrriiinch 
løslades. 
Vr.slrc La.nclsrct har omslØidt don 

alf Retten i '11hoistod alfsaglc Kon'dølse 
om, at .Alu \;olllJohiJi[.OlIl!.amll Cl' Klulhn
miindhskul,d'fl Ifængsles, og Ibcstmnt, 
at iban vil være a:t løslade under Sa
gens v idore iJ3eihmlldl'in,g. 

- -~-----~- _._---
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Brændselskort 
uddeles fol' Thisted Købstad 

Tirsd"g den 13. August 1946 
paa Kommunekontoret (Vesti
bulen) til Bebocre i Ejendomme 
med 
ulige Numre mellem KJ. 9-13 og 
Iigc Numre mellem 1\1. 14-17. 

Brænd8elskortene maa afhen
tes denne Dag, da ikke afhen
tede KorL fØl'8t kan faas udleve
ret efter den 20. August 19'16. 

Thisted Byraads Brændsels
udvalg. 

• 

• 

• 
• 



af Ma::tbr 



AutomobiHorh. Kuhnmfulc 
er blevet løsladt. 

m Kan han ikke shaffes for Over 
er trædeIse af StraffeJovstillæget? 
- Det vil huskes, at Retteft i Thi 

sted for nogen Tid siden forlæn 
gede Fængslingsfristen over Au 
tomobilforhandler Kuhnmtinch rr Thisted, der har siddet fængslet 

n nogle Maaneder. Tiltaltes køben 
havnske Forsvarer appellered 

f t denne Kendelse til Vestre Lands 
ret, som nu har om stødt Kendel 

, 

sen. 
Kuhnmtinch var sigtet fOl 

Overtrædelse af Straffelovstillæ 
gets Par, 15 og 16 om økonomis 
Samarbejde med Tyskerne, me 
Landsretten finder "det Q\'ervej 
ende betænkeligt at gaa ud fra 
at hans Forhold falder ind und0 
Straffelovstillæget, hvorfor Be 
tingelserne for fortsat Fængs
ling ikke sk0nnes at ,"ære til Ste
de". 

De to "Telefonpi~er" pure 
frifundet for Landsforræd

deri-Sigtelsen. 
Den ('ne af de Tiltalte dl>mtes 
for at have skaffet. Æg til ('n 
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De to "Telefonpiger" pure 
frifundet for Landsforræd_ 

deri-Sigtelsen . 
nen ene af de Tiltalte dømtes 
for at have skaffet Æg til en 

tysk Soldat. 

l Gaar Eftermiddags viderebe. 
handlede Særretten i Thisted Sao 
gen mod den anden af de to "Te. 
lefonpiger", Annlt Marie Jepsen, 
der var tiltalt for Overtrædelse 
af Straffelovstillæget ved at ha. 
ve fungeret som Aflytter paa 
Posthuset i Thisted den 29. Au
gust 1943. Sagen blev gennem. 
gaaet i Lighed med Gerda Jo
hansens Sag i Gaar Formiddags. 
da begge Sager jo forsaavidt va' 
af sanune Beskaffenhed. Frk. 
Jepsen var dog ikke tiltalt for 
Tolk-Virksomheden, men til Gen
gæld sigtet fol' at have afleveret 
200 Æg til en tysk Soldat efte,' 
Befrielsen. For Æggene havde 
hun faaet et Fotografiapparat. I 

Sidst paa Eftermiddagen faldt 1 

Dommen i begge Sager. De t J 

Pigebørn blev pure frifundet fo" , 
Tiltalen vedrørende Landsforræ- , 
derisigtelserne. Frk. Jepsen blev 
naturligvis dømt for det ulovlige 
Salg af Æg, men Straffen gik op : 
med den udstaaede Varetregtsar· , 
rest. Sagens Omkostninger ble" , 
paalagt det offentlige. I 

s 
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ræn sols urt 
uddeles for Thisted Kobstad 

Tirsdag den 13. August 1946 
paa Kommunekoutoret (Vestibu
len) til Beboere i Ejendomme 
med 

uligeNumre 
mellem IO. 9-1:1 og 

lige Numre 
inellem HJ. 14-17. 

Brændselskortene matt afhen
tes denne Dag, da ikke afhentede 
Kort først kan faas udleve1'et ef-

l 

-• 
I 

Thisted Byraads Brændsels· I I 
ter den 20, August 19,1(\, • 

udvalg. I 
,-============-



-

• 

I . 

f 
p 

g 
•• " 
" 

1-
• 

Hjemmeværnsforening· fol' 
Snedsted. 

n: 

Fredag Aften samledes en nel jc 

interesserede paa Konditoriet i n: 
Snedsted fol' at danne en H jem· 
meværnsfol'ening for Snedsted. d, 
Forpagter steen Fibiger, Øland, " 
gav først en Redegørelse for " 
IIj emmeværnsfMeningel'l1es Op- ~ 

gave, og derpaa drøftede man d 
forskellige Problemer. net be
sluttedes at oprette F oreningen 
som en Afdeling under N ordt hy 
I-Ijemmeværnsfol'ening, og del' s: 
nedsattes et Udvalg, som hal' til 
Opgave bl. a. a t hverve Medlem
mer. Udvalget kom til at bestM 

d 

af Statiollsmcdhjælper Ovesen, 
Gartner Christensen og Postbud 
Viggo Christen sen. 



Politiet. 
Politiassistent af 2. Gr., T. Ro

sengreen, der tidligere har været 
tilknyttet KystpolitIet, men siden 
Befrielsen har forrettet Tjeneste i 
ThiS'ted, el' nu blevet fast statione
ret i Thisted og er samtidig ud
nævnt til Politiassistent af 1. Gl' 

_____ ...... ~.-l.,.;I+ ... 

s 
d 
t 

o 
o 
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lfJHl1lSTJED 
JlBYOGlEGN 

H"''''lied",. bU .... r Ve/ret" 
foI"."""'OJI,.k Intrlrul maddel~r' 
Ud.,,,, ,II ""III upl,Jok"nde VInd, 

indtIlIdi j W.II~" SS 0/1 
lild Blodl)'pelfllll,kellle, 

f: Det lik hele Korpltt, 
noll I Qkrober I q~2. 

hl< 

lor~Johlll Relln ... "ere '""llolI/l BYle. 
U" "emde'" Tn.d~" lI~r" ~Iødør. A ulIl: ':'C bJtv dl 0K .. I Med· 
ulo •• llIIrel T"mJl~r.'u løm I I DNSAP. 

r. P: JI. I 190 Irt Korpul !JURI! 
".,rdt~'.tutftrno ,.",," 1I1,~o. o •• r lIoHlu d.,,"lIe N .. ;IIUU, der I 

_h,kke. 4.~3. .kuldll hVllrvll Medlemmor III P.r-
Hel Ort:r.p~ln,crne lilI/de 111 Ol, l 

FrikorpsOIsnd fra ., del. er Ik~c mllldle 11H III I 

Sydthy. 
Parllel, v Ide r.. de' vlJ:j",e end 
de .nd,,,,. 

D o nl. S.. meldle De Dem 
H.n meldle l Ir I deD Tro, .Irlb_ 
IItt del Vir el d.nsk F; JI, Jti opl'lIede del ,om en 

Truløl. Porclllreødc. 
Landmand M'gnu. ~Ioh"gaard 

Krilltnsen, dCI .'amnICT I,ø Refi, 
og lom hB' .iddet heng,lel i Ve
"ervig ,iden 12. Oedr 19<1f1, vør 
i Oll' f/emlh"el Io, Rellen i Ve-

I'wnll.Jede 10,kJ'red" derllllu. 
II I høn den 2 M.J 19"5 Vir blevel 
Inllel lU f'onJle el Amc,'kcn~rnc, 
elle, l' Oenerelen h~vde klIpitu lerti. 

t' ° r II v. øll.kede II vide, hvem 
der h.vde pllvl!kel h.m lil .1 
r,de arg hve,ve, om del h.vde 

I lervig, IW,U lor . , have gjort været Aviaerne eHer andre. • 
Iy.k Kriglljene"" l F,i/(orp_ .Dnn- 1'. erlllærede, al han havde r .. el 
matk- og Wøllen SS, og lor under Tanken ved II hue Avi,erne, idel 
en Orlov II have Inmbldl en yngre han Iro~de, øl Prlllo'p"el I kulde ~ 
Mund frø HU/up iii del dlnlke vØ)re el ,cnl dDnl1l Ko,p. Oener,' ,l 

Oorl8 va, til Siede ved Alrej.cn 
PoUh Jjom Gengæld lor nOile Til- og onakede dem Held og Lykke 
rnb. denne .ku[de høve tnvendl pn Rejsen, tdel han udlalle Hu- W 

ovedor høm. bel om, al der var lIe,e, der vilde ~ 
Dommer Joh.nlfn, Thi,led, beo melde lig til KorpIet. ~, 

kled!e Dommeflædel Oom •. l1ænd F o r I v: Husker De det heIl 
nøje? 

VBr Pru Laura HanBen, Ydby, og P: Ja Del vu mil Indtryk, at 
Ord. Edv. KlemmenitIl, Lynga. del var el danlk Foret~gende, 0i 
Polilimuler Her/lng VDr Anklager BI del VBr danøke, der .'od bag 
og Lrll. Lind beJIllikket FOrlvarer. ved_ . 

I Anklagen anlørle, al tiltahe ~ n k.'. oplrale herul, at l Parlge 
. ',. KrlRsmmtstenelø Meddelelse var 

fra IO. Aug.19"1 hl Kllp,lulluonen, General Dørls ikke trlalede ved d 
dela havde gjo,l Tjenesle p •• den angivne Lejlighed. ~ 
Ø.tlronlen med I'rikorpl .D.n- Pli f'OrlVlrerens Sperglmaal 
m.,ko og SIden værel Medlem si oplYlle Holmgll8rd, II hon aldrig 
Indre Iyake Korps, aaaledes som h~vde dellal:tel I f"rikorplel8 akæn. II) 

..' . dige Handhnger og Demonslra- I • 
• Rolhenlllrer I f".orps .Don- lianer, og kun høvde vwret i Thy 
malk" og senore Bom Underolheer poo Orlov. Hlln havde heller ikke 
i el andet tysk Korp.. dellllgel i Alaked8paraden i 19"2. 

Holmgurd erklrorede sig slrak8 Eller DomlllorhBndhngen blev 
skyldig i Anklagen, suvidl den MagnUS HolmgaBrd KrJltensen 
angik hln8 Deltsgetse i f"korps Idøm I J A.r og 9 Mdrs. fænglel, 3 
,Danmarko, Virksomhed pu 0sl- dera.! var udsl.aet 240 Dage t li 
'ronten. Han hsvde ikke været Varelæglsarrelt. Han mi,ler des· ~ 
NøzlI! eller paa Inden Maade uden almen TillId i 5 Aar. 
inleresaeret j PoJilrk, men da han 
en Dag blev arbejd.l",s, gik han 
samme Aften lil P. C. Veslcrga8rd So rt Haodel m ed Æbler. D 

Der klages lor TIden over, al 
der over hele Landet loret.ge •.• 
Opkøb al Æbler til Overpriser, og l 
al der eksporleres over 12 MIIJ. k 
kg. Æbler til Sverige og andre n~ 
Lande al vor I forvejen beskedne gi 
Frugthø8\. Eksportørerne beløler la 
70 Øre pr. kg lor Sommeræble.r o~ 
afhentel hal Avleren, frug/hand- Sl 
lerne kan ikke betsle de store Pri· ...J 
øer, idet de Ihl sælge Æblerne _ 
iiI Maksimalpliø, 52 ørE:: pr . • g. 
Forlsætter Opkøbene vil de bringe 
Hjemmemarkedeis forsyning i al
vorlig Fare. 

lor al lade sig hverv(l, og ,elv 
om Vel1lergaard havde advørel 
ham, havde han alligevel lorlangt 
at blive hvervet. føral havde han 
delløget sammen med frikorps 
.Dsnmark-, men da delle blev 
oprevet al Rusaerne, blev hin 
overført til ~I andel KorpI, de r 
havde oploget folk fra andre 
Lande, Paa del Tidapunkl havde 
han ssgl al blive Irit.get Ira Tje. 
neølen, men del kunde ikke lade 
sig gøre, og desertere lurde han 
herrer ikke, do der ved en D~g8-
bef.hng var blevel oplæal, al i 
Tilfælde al Desertering vilde del 
komme til al gau ud over for· F I 
ældrerre, loruden al ~an at!lv VIld.. arve til Smørklatten. 
blive Ikudl. 

Ankl: Den I. Mil 1943 har 
De til Poliliet anmefdt, III ArbeJdl 
mand Svend Aage Vinding havde 
generel Dem ved al !aabe .Lands
forræder' og ./Ylk Svin' eUer 
Dem. • 

p re 11 g I I e .d e ~ Del er rigllgl, 
men det var rkke lor 111 lu ham 
slral!el, men lor III hlln ger1l1em 
det danske Poblt ikulde Ila en 
Advanel, Ilas han i.ke genlog 
~llraabene, naar der var Tyøkere 
hlslede. 

D o m! Del Jyder næsten lor 
Imuk!. 

f. lorklarede videre, al han Ikke 
vllr gllael iii Tys.erne med sin 
Anmeldeile. 

Ank!: / 1941 er Delriv;lItgt 

Nor.k Snak om Kunst og 
I.segrønt T.pIlt. 

De nO'lke Kunalnere, hvis maleriske 
Skikkelser I nogen Tid har præget 
ThJlled, lager paa Onsdog hleln til 
Norge. edwer~1I LIe, der er Oyerlærer 
ved Stalens KIjn8tlnduBlrlskoll' IOaio. 
økal hlem for III gere Porberedel811r til 
næ~Ie Semeøler og dermed oplosea Sel
skabet. 

- Blev De Iræl al Thisted' 8porger v, Edwarda LIa. 
- Nel, hvil leR skuldt udtrykke mig 

kullnarlak, vnde le, sige, at Thl,led er 
lom en lilie !tul Smorklal [ en ti lor 
Par/Ion VandRrod I 

- Tø!!;er Do Tegninger 
Sn1()rklallen? 

rned frø 

- Ja, en hel Del, qom Ikal brugea, 
nBQr jeg kommer hlem Men nOilet lader 
vi blive tIIbøge. Pøu ,Rln' har Oll ud
amykltel el Lokale, aR AlbeJdet er nel
op blevel færdIg, 

- Hvad har De IlIvet der? 
- Plre ~nyrruer, lom I MInneskin 



"UI!IHla.'I;;U' vJl nu laide Dom ved Retten i 
inde Frem· ' Thisted. 
3eløb okal 
,ing Io r, at 
,Ites ud al 

,I er: 
,Iørt e I t e r 
,lter Loven 
Huse op· 

bygget el· 
80m de i 

Imindelige 
tilsigter 

nomldles 
• • ovglvmog, 

, har beet 
~lter 1939, 

MindesielI for Bnglænderne, 
der omkom i Limfjorden. 

Som tidligere omtalt styrtede 
en engelsk Plyvemaskine i Por· 
aaret 1945 ned i Limljorden pu 
Vej til Han Herred med en Sen· 
ding Vaaben til Modstandsbevæ· 
gelsen. To M.n~ al Besætningen 
omkom paa Pjorden, og hen paa 
Sommeren drev Ligene ind hhv, 
~ed Oøttrup Strand og ved 0sløs. 
De blev under stor Deltagelse al 
Bgnens Belelkning begravet paa 
Pjerritslev Kirkegaard og en Ind· 
samling til en Mindesten bragte 



• , t BelØb .ind, Stenhugger eitel 
et anselig n F/' erritslev, har nu blev 

C Jense , d ' N, ' Mindestenen, c:r er I Pa 
luldlBltlalSk Oran if. Motivet, der de 
bQlnhOukl opfallel af Tegneren, I anh 
er e/alen slor fi remotores Plyve- I 
v/sskine i Styrt ned mod Pjorden. sen 
~:ruden Flyvernes Navne er paa 
Slenen indhugget: .Por Dan.marks 
Prihed. Rejst af Da nske I Han 
Herred og Hannæs". 

Den ene af de forulykkede Ply · 
veres Enke, Mrs. Audrey 8rogan, 
har i nogen Tid opholdt sig i 
Pjerritslev som Gæst hos Dr. 
C/Bne, 

Kampen fortsætt ••• 

Socialdemokratiets Jubilæum er godt 
overslaaet, men Salget af Jubllæums-

_-= I Tid. 



,..-.. ~ _ j('-'" -..IIUI;IIUIIII li 
, (ter vlJC1e nim. Isnen er I .u,l . limen er op- velbaner h 

lIget, menø Norjl;e var beta' al ~y.kerne, Re n,købet 
del helt OR Handlingen er hentllJ! heriiI. Det er . g I O yller e 

en meget vel.plllet 0l kunltnerlsk imod 320,6J 
præget Film. su kun ca Indtryk, al 

gende. 0a 
• Iod bag 

al i flllge 
!Jelae var 
' lede ved 

lørgømaal 
lIn aldrig 
leis skæD' 
emonstra

el i Thy 

Miaestrygoioi i den ves'Uie 
Limllord. 

I)e 4 al Pindens Minestrygere, 

Ovenkud . 
und~rBuE 
Benerne I~ 
kommer Od 

der er stationere! I Thyborøn, an· N e Civili 
kom i Oasr til Nykøbing, og i I y . '. 
denne Uge vil de gu i Gang med ClvLhngell 
Mine trygning I Limljordenø vest· OanmariB 
lige farvande, el Arbejde der vil sluel al E. 
tage ca. 14. Dage. Helge Jaco~ 

lier Ikke .• 
i 1942. Billigere Tuak.rsel. 

Jacobsen, TI[ 
GrAves LI~ 
med 7,54 p, 
g811Td Odd 
6,88 Point .. 

blev len 
[rialensen 
fængsel, 

Dage i 
ter des-

r. 

Prisudvalget i Thisted har nedsat 
Taxabilernes PrISer lor Byture Ira 
3 Kr. til 2 Kr. Karselen gælder 
til Bygrænilerne i Tiden KJ. 8-24. 
I!fter Midnat koster en Bytur 2'/, 
Kr. Langturene kOller forisat 50 
OI~.... l._ 

Radioen re 
Ski~. 

I I a •. d ..... 



117 Øre 
Øre for 
kninger. 
10 pCt. 

ldstt Jg 
, mindst 

.ærlig 
, Aftale 

skulde man helst kunne træffe overalt, 
den animerer altid til nOlitet godt, Di: 
det er netop det, vi trænger til. 

Landmænd til Politi afhøring. 
Alhøringen al de 300 Landmænd 

i Thy, der har kørt lor Tyskerne, 
er nu begyndl. Det loregaar pa. 
den Maade, at Politiel sender en 

Navn: . 

Adr.: • 

By: ... 

Reserve 



og har 

vist 

Med· 

Besøg 
fer, der 
. til Par· 
~ til os, 

sig til 
!rre end 

!JOCIAL-DI!:MOJtRA 

TiI!ligeløe og derefter møder Ved
kommende og afgiver Forklaring. 
l langt de · lIeste Tilfætde drejer 
det sig om Kørsel til 8rnaa Beløb, 
og der har somme Tider været en 
anden Grund til Kønelen end 
Ønsket om at berige sig. l et Til. 
Iælde blev en Mands Jord bestag. 
Jagt iii Tørveproduktion a i et dansk
tysk firma, og Manden, der der
eller ikke havde tilstrækkeligt med 
Arbej1e paa det lille Husmands. 
sted, kørte saa Tørvene i Hus for 
firmaet. l et enkelt Tillælde har 
en Mand dog kørt for ca. 50,000 
Kr. Her bliver det vanøkeligt al 
slippe udenom et Eftersrr.æk. 

Inden Undersøgelsen af de 
mange Landmænds forhold er til. 
endebragt, vil der være gaaet et 
Par Maaneder. 

Hal" 
ru 
l l 

gen 
Dragt 
1700 
alene 
f 54 t 
200 I 
f'ra ( 
dede 
234,0 
195,0 
Røds 
137,7 
og li 

Mæll 
I I 

e Dem Radioudsendelse fra Thisted, 
skabt 
melsl 
hjæl~ 
Kvinl 
der ( 

som en 

.1 _ _ 0. _ 

Statsradiofooien har besluttet, at 
Radiovognen i Eftersa,et skal sen. 
dfog n"tI IOn 4 n"n~Q Till' tillvll..r>A 
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Tafo~eringen rebtde ham. 

Tlf.n JlOrd'~ke Skllklurn,'nnjf j Kit
bcnhnvll f'f f'ndt J Lund holdsltlauf'n 
ftjreclr (l);!I'lO K~lIla. f'lnlanll, med 71!l 
I'oints og "undt I!amlidig urn af Kon~ 
j.(en adSllit,. Solvpokal. 

l ;u. ::;tf'rltlassrll GruPpe A \'alldt 
Gur}lnundur A\::UjiISSol1, hland, 1. Pf1I!o
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1Iansted Kirke gen
indvies paa Søndag. 
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De tltJIi,,~ Kar m. m. føres ti1bayø; 
i højt idelig Proce:sr.Jem. 
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Minerydningen ved Agger gen 
optagel 
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Minde ror <.'ngelske 
Flyvere. 

Ht'jHt p.Ul Gr;wenl.' pa.a FJer
ritsle .. · lGrkcglmrd. 

Unde!' Krigen 8lYI'lcde en en-
gelsk Flyvemaskine i Limfjorden, 

• og Hl'!;ætningcn. lo :\Innd, om
I I kom, Deres Lig dl"t~v senere j 

- Land PM 11I1.nh<>l'red~ ](ysl og 
blev begravet pan Fjenilslev 
KiI'Jtegard. Samtidig ule\' del' 
iværksat en Indsamling tIl en 

'\ I .Mindesten. og den er nu blevet 
rejst 11M Graven ::\lonumenlet. 
der er udiørt nf Stenhuggerme
stel' Jensen, Fjerritslev, hnr et 
Relief Hi en nedst.yriende Mnsk;-

r, ne og indhugget Navnene pan de 
forulykkede Flyvere snmt Ro~raJ

!r Airfol'ce Mærket. Endvidere bæ
rer Stenen Inskriptionen: .,For 
Danmarks FT:ihed. Rejst af Dan
ske i Han Hen-ed og llannæs. " 

,t 
, . 
• • 

Enken efter den ene af de for
ulykkede FI~'1.·ere hal' i nogle Da
ge opholdt sig i Fjerritslev som 
Gæst hos Dr: Crandal, der havde 
skaffet hende oplyst, hvor )Ian
den laa begravet. 
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lI un hr\\'(h.' gjor t ty!'l, Krigstjeneble og anmeld t en ~and til d,·t 
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Lnndmnnd ~ I tlgtlu>l HolmglUu"d I "cneret D ., 
K 

. em v ...... at raabe LtUHJ 
I' I s t e n 8 e n, dCI' slummer fnl forr;edde, og ty," S ' f R f I . Id f 1\ • vm (. tl'r 

e s og Hil' SI( eL ængslet i Ve- Dem . 
stervig siden 12. Decbr. HM/j fik T i l t l t D - -. G . ' a e. et Cl' rigtigt 
l l\~l' Sin Dom vcd nellen i Ve- men det var ikke for a.t faa. ha~ 
slen.'lg. Han var tIllalt for at straHet me f -h I' . . ' n Ol' at. an gennem 
U'l~'e gJort t)'sk !{rlgsLJeneste i det danske Politi skulde faa en 
Fnkorps Danmark og \Vaflen SS Advarsel saa h "'k . ,an l... e gentog del 
og for \Inder en Orlov at huve an· en anden Gang naa' d T , l er var y-
meldt en yllgl'C Mand tm Hm'up skere tilstede. 
til det danske PoULi fol' nogle Til- D.: Det lyder }lfesten fOl" 

rnab, denne skulde have anvendt smukt! 
overfor ham. . l Han forklarede videre, at Ved-

Dommer Johansen, Thisted, be- l kommende havde været en Svo
klædteDommel's:edet, DOfl1llimænd gen; Broder, men han VDl' ikke 
vm'. Fru Lau

r

l'a Hansen, Ydby, og I gaaet til Tyskerne med sin An
Gdl . Edv. Klemmensen, L:'{ngs. meldeIse. Han havde ikke ment 
Politimester Herling var AnkIn· I at kunne undvige paa sine Orlov 
ger og Landsretssngforer Lind da han mente, det vilde komm~ 
beskikket Forsvarer. til at gaa ud over hans Familie. 

I Anklagen anfortes, at TIltalte A n k 1.: De ble\' ogsaa Medlem 
fra IO. Aug. 1941 til Befrielsen af D~SAP? 
dels havde gjort Tjeneste paa T.: Ja, i 1942 fik Korpset Be- \ 
østfronten med Frikorps Dan- søg af nogle Danske, del' Bkulde 
mark og dels været )'1edl~m af hverve 3fedlemmer til Partiet. 
andre tyske Korps, saaledes "Ro-- Der var en med, der hed Einer 
thenflil'er" i Regiment DanmarK Jørgensen, Gruppeforeme sagde 
og senere forfremmet til Under- til os, at de, der ikke meldte sig 
officer i et tysk Korps. Holm· til Partiet, ,,-:ilde faa det væ~re 
ga.al'd erklærede sig skyldig i An- end de andre. 
klagen. forsaavidt angik hans D,: Saa meldte De Dem straks. 
Deltagelse i Frikorps Dal1marks T,: Ja, jeg opfattede det som l 
Virksomhed 1la& 0stfroten. Han en Trusel. 
havde ikke været };azist eller paa Han forklarede derefter, at 
anden Maade interesseret i Poli· han den ". ~raj 19-1-5 var blevet 
'tik, men da han blevarbejdslos, taget tilfange af Amerikanerne. 

• 'gik han samme Aften . til P . C. efter at Generalen bavde kapitu-

Vestergaard for at lade sig hver· leret. 
ve, og seh' om Vestergaard havde Paa. Forsvarerens SporgsmaaJ 
advaret ham noget, havde han al· oplyste Holmgaard, at han aldrig 

Det kan ske for den bed
ste, ~n derfor er det 

hge trist _____ 

-tid et der Rllildfor! 
Lad 08 fan. Tøiet til 
Rensning og Presning. 
Vor Rensemetode er ab
solut ska.ansom. - men 
den gør Tøjet rent og 
pænt., og Presningen gi
ver det et heli nyt 

Udseende.. 

Ri&, vi hmter I. 

VASKERI OG RENSERI 
ORAGSBIJIVEJ;; • Tlf363 

- ---

r til. lige\'el forlangt at blive lwen'et. havde deltaget i Frikorpset.8 
nye Først ha\'de han deltaget sam- skændige Handlinger og Demon· AnkJageskr'ftet. ned.€'lS For;;;\'a

reren krævede F' _ nde13 _ en "" 
~ la- da dette ~le\" ollre\'et, blev h~ !bY pM. sine ?rlO\" og bestem~ mildeste Straf. 
~en- overførl tll et andet Korps, Hegl- lkke deltaget l Afskedsparaden I Ved Dommen blev lIa gnu 
gge- 'ment Danmark, der ogsaa hssde 19.12. Han kendte ikke Gtmeral liolmgaard Kristeru:en idøm" l 

h en opt.<'l,get Folk fra andre Lande. Gøl'tz, men Kammeraterne htl\'de An og 9 )ldr.s Fæng-sel. deraf 
: AI- Paa detTidspunkt havde hån søgt sagt, det \'ar ham. og der var kun \'9.1' udstaaet 2·10 Dage i \'are-
!1al' at blive flit<lget fra Tjenesten, een Officer i dansk Uniform. tægtsarrest. Han nll:o-ter desuden 

nva- men det kunde ikke lade sig go- Ved Proceduren nedlagde An· almen Tillid i 5 Aar og skal X'

,n til re. ()g deser1.ere turde han heller klageren Paastand om, at Holm- ud~ Sag-romkoo.tningerne. d"r
DeL ikke, da der \'ed en Dags.befaling gaard Kristensen ble" dpmt efter under Jon .Kl'. til sin FOl"S\'an:1. 

Sag- val' blevet oplæst, at j Tilfælde af _ .. .o; __ .... __ ....... --------........ -----...., .......... ~3 
kerl- ii ~ -

Desert.ation vilde det komme til 
n ny at grut. ud over Forældrene. lige-I 
som som han sel\' \ilde blive !\kudt. 
Hu- Han ha\"de fire Gange \'ær~t pa<l 
ikke Orlov. men disse \'ar nUe tilbragt 

j Hjemmet. 
A n k l.; D. 1. ) laj 19·13 har De 

til politIet anmeldt, at ArbeJd;:.
mand Svend Aage Yinding hm'de 

I 
s -, . 

o ::..te. 2 _ ~_ : --

Kvindemordet paa Nørrebro 



Par Tilfælde opgives ,tI'arven som røll • I , 
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Brøndum-Bandens »Rekord« slaaet 
{PRA VOR f/OVHDSTADS·RFIJAKTlONJ Døden. Blandt de 15 er Bandens 

B R0NDUM·SAGEN har hid· Leder, Jørgen Lorentzen og hans 
til været den største i Dan- Veninde, Fru Anna Lund, der 

mark. AI 11 Implicerede kræve· begge blev alvorligt saaret under 
des 10 idømt Dødsstraf, Nu for- en Ildkamp cfter Befrielsen, da 
beredes imidlertid Sagen mod de havde forskanset sig i et Som
den saakaIdte Lorentzen-Bande, merhus. Anna Lund har saaledes 
en af de civile Hipo-Grupper, der mistet begge Arme. Banden har 
arbejdede i Besættelsens sidste 12-14 Mord paa Samvittighe. 
Maaneder, og her vil 15 af 24 den samt uta1lige ~fishanllli11&"er. 

,,-,ar=r ... s~r~e blive Iu'æv,et IIPmt til 
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J. March. 

Datter. 
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Reaktioner, som en 
vogn kan finde pOB. 
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Etev I en Skole· 
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(jen iod vielse al Hansted Kirke. 
Oenindvielsen .1 Hansted Kirke 

linder Sted paa Søndag Kl. 14,30 
ved Biskop Smilh, Aalborg. Der 
prædikes endvidere al Sognepræ. 
sten, Pastor Meh, og Prov,t Hiorts
vang, Sjørring, vil ogs •• deltage 
i Højtideligheden. 

Politiet viser Turisteroe den 
relte Vej. 

lillitH"« 

staa, I 
blødte 
ug V., 
tørt, I 

Oaar ' 
5teder 
meget 
mændl 
over I 
saa sI 
vil k, 
HøstUI 

Oga 
indstill 
menei 

Polilibetjentene, der atp.trulJerer Ødeda 
Oaderne i Thisted, har under Som· stillet ' 
merell8 vældige Turisltilatrømning duk!io 
været loroynet med et Antal al/ ringer 
'fl1riAor(nrAninl'7l>no. R ........ h......... ....__ . 



Genaabningen af Hansted I 

Kirke. I 
Sker ved en særlig Festgudstje- ti 

neste paa Søndag. u. 
l Paa Søndag genaabnes Han- H 
• sted Kirke, efter at den nu har i s: 
: gennemgaaet de nødvendige T 

Tid under Tyskerbesættelsen . b 
I 'k . maatte evakueres, 

Gudstjenesten paa Søndag, i d 
hvor Genaabningen finder Sted, 
bliver Kl. 14,30 og vil faa et sær
lig højtideligt og festligt Præg, 
Man indleder med en Procession 
ind i Kirken, hvor de hellige Kar 

l 

vil blive baaret ind og g'enan
bragt paa deres Plads, og der
efter prædiker Biskop Smith, li
gesom ogsaa Pastor Mehr vil ! 

prædike. l 
I Man regller med, at de fleste af t ' 

Egnens Præster "il overvære \ ,l 

Højtideligheden, ' 

11 

f 
, 
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