
• 

! .... Ied~' 
li'" rur 
(ommunel 
Allelræer, 
der Io/c, 

i a/, hVOI 
11111 VE/e. 
blive op' 

II buætlet 
Kendskab 

Skovbrug. 

• 

1 '~~~!!!·~h~.~"~d~I~.~'CF~I~I~"~d!.~s,.,.e.e"~' aaneder 
Men Str.flen er allerede udstaaet. 

50,000 Kr. konfiskeres. 

• 

I ." •••• 
en olod Pr.Ji1h,ndler Matld,g', oll hanl f'orkllrinl( bic 

" IØJI' op. 01111 Vir tn kru E'kl v 
f I i n d I Th i,ted, lorlUllet i aur !inK. hvad del bl, lo hed , " Plin~; 

,roffonel- Etlcrmldd1i med Alh8ri,lK al en ,kulde hive .. gi, ,I h.n VI, Ha 
ee Cl rcl Række Vid r,cI, væ,enUig Folk ,I glad ,r:ed, hVlld Thi.tcdboer~; 
Ig d. del

l 
PJlndl' Bckendl.hbllkredll IIml "gdc om hlMm'I,IOI Tylkerne Vir 

Ikbus 

vcd Hlv- . f ' ... ,hllrk en I Jlw/mlg ', a' in •• 
'rlhllg al Pt rlonDlc I orll~lnlngen. I kunde ,11II dem. f il er TY'k~rii~ 
r _ el I!k.pedienl O ~ d e Il III. r d men e dernt ~avde der o[le verel OpII;lI' 
Itl ikke, al f'llOdls dln,ie Kunder paa fhndUI Trappeg8ng. 

fra Air' var b1evel lo/blll'aael. Hall havde Om denne Po/klaring mener 
~n. By- deiragllI i SeJ.køb bal Plindl ,.01- fllndl, al den er larvel al, al der 

rI udl~le men med Ty.kerne,! og man VIH Cl O[l.IIIIICI Uven.iab pia Orund 
Id, 2700 blevet beværlel /lodt, al, .t Kr.bbe NBrgurd ikke m~le 
~eJen bil. Repræ,enlant Eln" B u • klor· lører fhndt. Regn.kaber, 

kluede, .t Plind.t.,gl'nnem 15 Alf Porretning.røler Cbr. S m. d 
b.vde v.rel han. nære Ven, Oll' da Phnd t. D.tle

r 
i 1941 blev IiIW, C II rlll e n. t: n havde værel Ven 

r. . tod Brylluppet i h.n' Hjem. Der med Flindt, og han havde altid 
iSe Søten- val ved den Lejlighed ikke kom · kunnel , .. de Varer, hlln en.kede. 
luel An mel Gaver In T)'.kerne. Busk vat Del ISrnme mente han vir TillatI· 
lUg pø; en enkelt Gang blevet indbudt til del med andre Kunder. 
labenrIa, Feat i Plindt. Hjem, men d. der Pru .P~ged~ d~r havdc va;rel 
Inlng beo ogau .1l.l lde Ty.kere meJ, blev Ek.peJllrlce I Plllldl. POflelning, 
'd Kom- Bu.k borle, havde det Indtryk, al Porde1inlten 

!
samUdr

g 
D o m,: V~r De ikke .llødl- . 1 Varerne .ikke altid hllvde V93rel 

e hidtil. over F'lindl. Handel med Ty.kerne? lige relfrerdlg Navnlig ved Juletid 
Kirstine B u. k: Nej, Tyakerne akulde vir der olle VI0vl med Kunderne, 
. Oklbr. jo have Varer, og t'lindl var dur- lom kun kund e laa et P~r Kg. 

"ed By- ligl iørende økonomi.k, Æbler, men. TYlkerne hi alore 
Prode ' . Pakker Hun hævdede, al der var 

be/de. BOKholder Wlth.m E I b r ø n d, blevet lolgt lor konlant Belalini 
Ha.lev, havde Ira 1943 været Iii tyake Afdelinger 
fklpedienl'i Plindla Porrerning,Han • 
oplyste al PorhliOdleravancen hos Und~r Proceduren krævede 
Tyaker~e havde være! ca, 12 pCt. Anklageren Konli.kat~on al de. 
Da han blev gift med f'lindl. Datter, 73,000 Kr., 110m flmdt havde 

I deøoe kom der ikke IYlke Gaver. Elter tjent ved ,TYlkerhandelen og kom 
29. Augu.t 1943 kom der . Idrig n ~rme.r.e IOd paa, hvad ~an IantII 
Tyskere hoø Plindl, og nllllr for. utrlbørhg t °i alralbar! I Flindll 

ng
l 

Pia. retningen. Omsætning eltcr delte Porhold, 
emg

ear 
Tldlpunkt alligevel blev atørre, Fornareren, LrI. Rumullen, 

I paa t~ .kyldlel det en uundgaaelig Ud· kom l el læn2ere Indlæg ind pu r d. 16. videl.e al Kundekred.en. de Omltændigheder, der lalte til 
s pelmu' Ejendomlmægler PetrUl M ø l- Qunlllor flindl. Sellkabehghede.n 

erkvin. l e r havde et Aar.hd under Be~ med TYlkerne havde illke Iremmet 
allOlnR .• æltellen hlll LIIlbiJ i Kompagni Porretningen. ølr:onomiske Inlerel· 
lemmer med Plindl. Møller hlVde været ~er, og han havde l del hele laget 
irbnde a18 og en Datter. der var Inll' i Iklle Itjort nOKel lor at udVIde de n 
Thom. ef dan'll-tYlk firma havde lore- Iyake .Handel. ror.vlreren rdorde 

ren An. SIlIIII, ,t hsn sammen fIled Plindt alullehg ~pmærbom pli, al flindt 
Ih.mmer skuld ••• tle Laltbilkørael I O,nll havde "ddd urimeligt længe i 
r (Horn) Kilen 1II,le med Arbejdere Iii V.relellllarreal, lor n. alre-ng 

Del vil BY8IIepladaerne IIml MIleriiler Slral kunde hin aldrig id.mme., 
ni Allen, men PoretiRendel havde /livet 
Beken.dl. IO!OOO Kr .. I Under.kud, idet Bilen Oomme~ la ldt i D'1l Kl. 12, 
,.kelllie Illld var III Rep.r.lion. Oll "lIndt Idømlea Pæog.el i tre 
~ d d Arbeldamlnd Hanl L, r. e n MUReder, D, h'n hlr liddet i 
Åalb~ri ::IØ~"n:er havde værel Ch'~lIe; 5

1
/. Maaned. er denne SIde al 

i:i under .1 f!.Ja~ne' h~v:!'~j~~1 ~:nl~ 1~~e, Slgen .18 vel ude , I Verden. I 
; r fnom• Bilen lom Regel Vir p .. /~rkl;t~~ Konli.klllon , 1l,1 ban bet. le 50,000 
r Sch~~~ Ølnkboaholder Chr. K,. b b e Kr. Eller S.mraad med . in Po," 

N • r all I d var Pli Orund II ~varer udbad han lig Belænknin .... 
e I Par. Bortrej.e allerede blevet alh.rl I Ild mec!l Henayn til Appel, 

'nea Be 
ler, men 
I'qa. l 
aUerede 

------- - . . 

J.ral. I.vl'iat er del ti l, I f III ' 
Ik.1 al .. 1'imevis i K!I Io,' al r ~sll, der . olglta lor 70,000 Kr 

fodb I 'd' II·Rna Ilmlede TiII.raler wu lfI _ 7 dplll 

I 

I 

h. 

" , I , 
I 

" 
I 

• 
, 
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i Tbisled-
Der er ankommet el nyl Skib 

herlil. Del ejes og løres al Jens 
Aage Hva .. og er p.a 30 Tons. 

det muligt 
Cle Kaoser· 

genop.til
Ibiger, der 

C o I u rn b i n e. 

Tyskerhusene for dyre. 
Tbisted KommuDe køber 
Jord ved Faartoltvej. 

fable lil 
trernande" 

valgl p .. et 
har fra Paf-

a.vlsbruier P. Pedersen, Falr-
tollvej i Thisted, har i Henhold til 
Skødeklausulet ønskel allilbage. 
købe sin Ejendom, lom Tyakerne 
havde bestaglagl. P •• denne Ejen
dom ligger imidlertid to Murslen •• 
huse, som Thisted Kommune i 
Fjor lod indreIIe til Lejligheder 
lor IO Pamilier, og disse Huse 
er P. Pedersen ikke inleresaeret i. 
Under en Porhandling har en Re
præsentanl lor Minisleriel lil budt 
Thisled Kommune de Io Hus. lor 
tilsammen 30,000 Kr., .. aledes at 
der .amlidig kunde medlølge Ca. 
I Td. Land. For denne Grund 
ak ulde der i 30 Metero IJybde 
belale. 3 Kr. pr. Kv. Meter og lor 
R •• len 40 Øre pr. Kv. M. 

ere .Hue 
ligt Nej 

en'eref de 
nredlen i 
ker .t lori· 

isled ved· 
Rellen en 
hin ikke 

Ile i lor· 
Desuden 

mærksom 
I Kød er 
e Ked lør 

Iii 

iærel,e i 
kommel 

til Thybo. 
landede. 
lor 75-

2. Kla •• e. 

Byraadel vedtog i Alies, at man 
gerne vilde købe Grunden, .aa 
der kan blive Have til alle Lej lig. 
hederne, men man landt Prisen 
lor Hu.ene lemmelig høj. De er 
bYigel lom MandBkababarakker 
og er ikke videre Rode. Kommu. 
nen har kOBI.t 26,000 Kr. paa 
dem. Nu lorhandles der paany 
Om denne Pris. Ira 184-

rorlilk Vir 
IlIin~er 

I lor 90-
Fra,tbllrute Tblsted-Holstebro 

ThiBled Byraad behandlede i 
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aane ers • 
Og han l'o l .. al Iwtah.' ,iU,()()" Kr. til !-itatska .... S(·n indt'n 1.i nagl'. 

~.lgPII mUfl ,,'111gib Rf)h I,"', j Il II 
~"I' ~':I I (;1<1' ";[lf'lIuidclag JII 1 
\"ldll,lIfrlUfw' 

FUlr"IIIIIIJ;~r 1:111. Sml.,.j I;hri
~II'II I'U f,.,ldal"'tIp cll huu ,.,om 
Fhlldl l\. 'lild" 111101,,1' BI's<l'tlr'lsl'n 
"nu li' f" I ,!.- \",lt r, lian 1111 k('j· 

1/11.11 11;1\,,1,· Vil·,'pl lo:fJdl' \'Plllwr IIl(lJ 

FIllidI 
H,'I"(ollll. T,,)r }I(' og ... ,<\. andre 

t'nd F,wdt .. \"f>nIlPr kundp fnn? 
:-:. ellr _ .Jt'J,C 11111 Lkkl' Jw!"1 and, I 
"'III J (:hLI~' " "n fUlklart>r!p "jd, 

1(', ;11 hall ... aUl1T!' n mt'l! ~ill Kone 
~18.\ i h ~ :::-1 FImrIt (>1J~lIg d r h8\'

dl' \';",'pI I,) T\ ... k rI' lil :--:Ipdl', D(> fik 
,";n .. JI~ Ol u;- L,kør, 

Vrøvl med danske Kunder ved 
Juletid. 

\Jlkl,l~~'m\ nd ighl'dt'T! nnsklode a1 
(nrl' rll I f ti I' II Il t d, dt'r und r Bt'-
1;.1'11(·1"('11 \',11' ~lllsal i l"hnrJtfi Jo'orrel
o III t{. snlll rtllfll', 1111'11 tia Fruen p 
(il'. af :--:\gdolll ikkt· ,'ar mødt. bl v 
h!'ll/k .. FtH'kl.lllllj.! Iii Pohtirapport 
opll,· ... ' 1If'! frl'lIIJ,{lk uf )·orklarlOgcn. 
at dll l t Par "'ar wtl .1ul Id havcJ· 
",1'r .. 1 Vlu\'1 Jllt\(1 dansk(\' Klinder. dpr 
kllll kUlldl' r'Ja I't )Jar • kg .ÆbI r, 
6kout T\/'ik(,l'llt· fik store Pakker -
"OUl d(' gansk(> Ylst 11&vOO 
Hnn hlN'dl'r, al dpr er RQlgt pr 
I.mt til .:l'1 hgf' IlUP 
a' ,) k 'ndkobl' .... 
t'hndl pm'a, 

Ek p .. hplI' T rbeo G 
dor uod r B 
FUndl F r 
'alt Il Il 
Iii Id. I H 
kOD ani De 

ellr L L j I 'It. () It , d",. ho\,1t
\101 It t I ll.IllIfIOl lIu" flmdt ug ~lnl1 l 

, , ..... 111, Hil" fnd;.lflttr!'. al hnn af
Jr\CI"d" df1 Ifltlkflllt· Bl'loh lil ~J III
jpr, ~1I11l Jwtnll halll 20 JII:1, li f tI .. 1 
indklJrI~ JI, lub f'(llJl \' I ~f'lltg og "nd
",Ii,,/,· .lr"lIllIl l',I~lflpllll' III \'uglll'l1~ 
JlIIII. Bill'n \.tr da I/llg, t,g han 1m· 
('fIl', FUl r '!nlll~1'1I I,a\ II' gi't-t Cn· 
d'·I~klld. 

J I I il,: hh, B lu)"hu.;-lwJ I r K rah 
hl' X n 1 II I I I Fn kw '"~ doku
m.··.! rl . D l fr lU k raf a1 • ØT

Jm II ,I uf'" ha \ I, l t F n t forla> lp. 
af han ha, It h. f :-,oOI)() KI h gmI 
!IOS T} kNo' og h8\(1 ('4 Hal -
d"len hl orlp n Inu . }'Imdt 
"pr I \ {'n i \ (r B 
t II o~ {'rkJ {r 
Il\'ad t'ulk AA.gd{' f 

~Ølga8rd har bo t I 
d41m .. om }·Iindt o bcm 
ofl(· hl{'\, IIngrt t San 
ug at d I 'ar Opk 
TI"apI",n Da ,n Då r I lMt b 
gift. ha\111.' man 8a'rhg IremhævPl. 

Der val' 
p 

Al ...... 

-
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En besværlig l,:!.5IbiL 
EJ, "II)II\Hlla'_ J,'r 1',,1, liS \111 J I l. 

Till"h' ;" f"rld,II" ,,!II 1-'01 
111'1 ""111', d"lI Bil, hnn i I\nmllil.!tloL 
III'" Flill,11 IllIlIl., huf! lil !II ).;,.,. .. flll' 

ri Enln'l,rl'l,'JrliUIlIi, ~<llll ,lr!JI'J,I,~I' 
l<ll' 1\'4;."1111'. 'hllll:'l" 11,I"d,' \Wfl'l .~I':f 
n'III"'1I THI, ,la 'II D<lIII'I', .~"Iil HH. II 

t<al h'J~ \\'ri).:hl, Tlwm_~"n og: hll'r 
h:lw!.' fnllpl 11;1111 lil.IlI IIn,.kan,· "II 
'.-I_lbil, ,I.r ·kIl1<l,- ).;UI" (nr dl·tI., EIl
Ifl'[lrl'llurfIIIIlH, 
hllm -.oh-. 

'(lindI. III!" III H, Iii 

l'flll .. IIn'lII fik 11l1'pll? 
Ih'l~f: .I!'jf r,,",~lanr ,IH slladall. :11 

01 .. 1 \'flr U,'IU n.e 111-1" nl1t"'r .kr 
kl1m i T'lIlk",· om drl. 

\1 .ral 
!'fm, Il" har rtll1~lllart Flimlt nI 

).;oh. Pil l.;ls\l·ol.:n. 

11 \' II ol, mg"u P"UIW, m," 
JO;lnlt" iaaru 

\' 
$fl'1' 

d"1I 
hnk 

""r, 
olll. 

:'.hr 

m" 
W'l 

D,'l 
!>Io 

tit' I 
lil 
111'1 
"i n 
ka 
nu 

al 
dN 

Jlfm' Ihol'rllIll ~jk IlH? iu 
M· ./t.t{ r, ,I ll.k., n!!,!I~, In'or,lnll ].j 

d!'1 pr ganel 
H"l~f J, ,·1 n,· CI'llllHnr"n onhlt' 

d.'l Jwl~ - Vllr ,I. l lkkl' nngt'l "JI'I1 

tlf'nllJW!iJ,:li' V 
)1 D,," U1,rf" ikk,' ol",hw;; awl!'l. 

I,'I,'~ ,I.,>:" ,-an IIi" 1111 !11.In!!, Chauf. 
111/"('11, m";J!I,, -,,,nm. TI.t"I' uII al _,' 
ftpr II:! m. 

11"bf. Ih· \'ar llill'lInl1lf'l', hn/ulf' 
It,· Hl! Fh ,It" Fik II., I~kl' al '-1,1,. af 
11-., _ HII,t. I il'-' I" Bill' knll('\o 

\I. 11"11 kM l" fIJI' \\', T. og I\:. 

., 
o 

af 

Flillllt "I' mIl ·l\, 

I n,-Is( Fik II" II'JII"f'rl Sill.I{, ,\hl'lt" 

I 

\I 
n,'1 l. 

~L 

rql:ll 

'K'HI. 

--'Illnl. T"J, 
.\II'I'!!,,,,,,I,· ]l" m,·,l 1(IIfl,]l';' 
1)1', '''I Ikl". IIIl/WI 'II :tf-

F"rt.'lnlllJ,:"(·1I Kn\- tJlHl< 1_ 

H.t r"n,· II fl. gu l:dJ? 
\1, .x •. j. 
IlI'bf.. Up klImir· da iHI' hnw •• 1"1 

Icd, ; II ... , -,1.,1 il" lUll' '.i ikk" IJllI~1 

I, nq;lu~blwrnl' li) OIJIIt'lJrlill~i' 
\1. ;';q, 

ne-f Ih"l I"ri bJ"v ru,I.'1 

, 

kml,'I? • 
\1 Ir:.! h,11 I~ lal! ~~~)(J 1\1' 
Il", f. Parl"IUl' 110,11,· lU 111:", ,;1,) 

maa Flill,ll "I;: ,\11 Ital'" h,'lalt r,I)I)(1 
• hl', 

.\1, .Ja, tI"l IlIU" hUII ju .I ,,:!, Ill n lll, 
:;OlrlJ K I', j SI' <l IO·).;'1 'u III al 1".1;11,. 
1111" U,·I ,II j 'lld", ~".t,,! UI,.,I, 

Afregncdo Chaufføren alligevel 
rognskabsmaulUI tIlIIII M.lilr? 

Sum \'iUlIc (Ult.',; 'lI ,h"l"r~' lIu lI~ 

t " I 

'" 
IIU 
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.h· 
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KUli to 'Tilbud paa Ny torp
Vandværket. 
FJ'lsten for Indgivelse aE TillJUd 

peta Valllhæl·ket i N,·tol'plejren udløh 
i Dag, Paa Amtskontol'et oplysel' . 

l mall, at (ler kun Cl' indkommet lo 
TillJud, I Hanslcd er man ikkB intcl'
e,%Cl'cl i Værket. Del ene Tilbud Cl' 

anrlel Slt'llb fra j Amtet, og det aJl-
drt «I' l1dEJlalllts. Det vil .~enel'e blive 
a[gj~I'l, hvilket Tilbucl, man vil 
mod lage, 



• 
Tysk Musik for 2200 Kr . 

• En Hrekkc fine :Jlusikinsll"umenll'r, 
dcr ha,' tilbød (let lyske Hegimenls-

• I Ol'kester i IJyngby. bley yec[ "\uklio-
nen i Hurup J Gaa,' ~predl for alle 
Vind,'. Blandt de køhelystne yal' der 
"Iusikcl'e fra cl 5101'1 Opland. og i 

! Løhet af ganske korl Tid y/U' bel(' 

l Orkei>lrf't solg!. Det dyreste Inslru
ment ,'al' en Saxofon. der kosl('(lc5}lO 

i Kr,! nwn iOYl'igt bley (lel' sammenlagt 
solgl fo,' godt 2200 Ef 



Bøder. 
Ved Rell"1l i Thisled {'I BnghillrlN 

C. Ch I'jl:-;le m:i('!1 i ndgaacl paa a.1 hødp 
J5001G" fOl' Sa lgaf KOlllrolhog-!'r Iii 
T)skpl'Jl(' Illlen Tilladelse; FOl'ljelll'
,,;len, 2J.~ Kl', kOllfiskl'I'Pr!"S, 

Ahilclg>tl. .JacobsclI intl).(ik lige1c<lh 
paa Hl bmle HiOO Kr, fol' LevcrilIg
af Tl'yksag-rl' lil Tyskel'ne. 280 K1', 

I' kon fi"k'cl',('iles, 



Dom i endnu en Ud ober af 
Hilje-Kristensen Sagen, 
Ve,l Hellen i V"Sll'l'vi" hlev (')1 

.illal\'!. SOll1 hOl' i Kuhcnhanl, og ~01ll 
1I1HI,cl' D0Ra'II,'1'011 [HlV"" '90111:1 Bild ,Pk 
I il Enll'ellI'0J1nl' Il o.i e - K I' i s l (')1-

SCll, 11\11'1I{1, i (1anl' idollll en HOlle 
lil HI<tLsbRSl'1I jl/ta KOO 1\1', Og' d",q· 
nd"l\ hl", :JiO K!', k,)nri,sl"'I ',,1 lil 
1,'ol'd,'1 1'111' Rlnlsk'ls,'i<'l1, 
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Bødp.r ved Retten 
Ved Thisted Ret er der i Dag 

faldet en Boderegn. 
Slagtermester Peter Ingvard 

L a r s e n, Thisted, har vedtaget 
en Bode pa.:1. 150 Kr. for at have 
overlraadt Pdsbestemmelserne 
ved Salg af Oksekod. 

Bogtrykker Abildgaard J a
e o b s e n, Thistod, har vedtaget 
en Bøde paa 1500 Kr. for ulovligt 
Salg af Tryksager til Tyskerne 
under Besættelsen. En ulovlig 
Fortjeneste paa 280 Kr. blev kon
fi skeret. Abildgaard Jacobsen 
havde i 1942 uden Udenrigsmini
steriets Ti lladelse leveret Tysker
ne Tryksager for 3800 Kr., som 
Tyskeme betalte kontant, og i 
1943 for knap 1000 Kr. 

Boghandler Ghr. G h r i s t e n
s e n, Thisted, fik en Bøde for et 
lignende Forhold, idet han i 1943 
havde leveret for 747 Kr. Tryksa
ger og senere i flere Omgange for 
ialt 772 Kr. Han vedtog en Bode 
paa 1500 Kr. og fik konfiskeret 
212 Kr. 
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Hnn idømtes tre MalUlcdcrs Fængsel, som anses fol' 

FOII 

= 

'I 

l ' 

udstauet med Val'ctægtsurresl 

I Middags faldt Dommen I SII
xen mod FrllJ.,rJ handler I"lindl, '!om 
idomtes a 1I11111neders Fængsel, -""m 
unses (or uds lanel med varetægt,;- j 
arrest. End, idere skal j·' lindt til 
Stnt~kn."!ien udrede 50,000 I(roncr, 
som skal erlægges inden l;j Dage, I I 
Sag(urersnlrer !:Ikai ,mndt betnle J 
,JOO Kr, En Del a( FHndts Vcnner 
,ar modt Ofl for nt pnnhore Doms
afsige lsen, Ol{ de Iykonskede Plindt 
med del gode HeimItn!. 

I Gnar Eftermlddllgtl fortsatte 
Vidneafhørin/{e n I Sagen , Førs te 
Vidne, Eks pedumt G a d e g Il II r d. 
menle Ikke, at Flindt dnlll~ke KLln 
der blev forblKlUlCt 

Ingen Gaver (ra 'ryskerne. 

ReprU'sentant Ejnar B u li k, Thi" 
s lcd, I OJ'klnl'C:dc at han c(-n Gang 
val' blevet indbudt tll en tysk F(" .. t 
I Flindl,.; Hjem, men da han ,kk(J 
kunde (orclrtl1Cf: Tys kerne, blev hlln 
borie. Bu øk \'ar vidende om, lit d(' r 
havd e V.J'tf~ t mel'l:! end den (' lif' Ty
'hr- Fe t hoø F'lindt. 

Dommf- ,' cn. Val' Ue ikke 
s tødt oV('r Flitulll! H andd med Ty . 
IIkrorJlf- ? 

H II M k' NId, ,I,·,' II kutd(~ jo IIW] ' 
f,(/' I! Vttrl'J' til Tyøk("'IH~ , og F'1i1ll1J 
Vllr dllal'li~t kOI'(·mil· nkOJlomiHk, 

loed e udelukkendt' PIIU en automa
tis k U<Lvidel sc IIf df.'1I t ~'Rkc Kunde
kred ~ 

Underligt Foretagende, 

EJlmdom8mU'jlll~r Pdl'Us ;\J o I
l e r havde eL Åtl l'/l tid unde r Be
!!ættel scn haft en La!-I thll summen 
med FJilldt. Han forkllltede i Ret· 
teJl, al hllll PM delte 'J' i("~punkl 
hllvde \':r-I'el Hyg, /l llll hnn ikke 
kunde paS!iC s ille r~jcJldomf\hand
IcJ' 

Domm e l'cu , HVlld ljcnh' De 
pan Lastbilen? 

Petrus M o II e 1" Del gik ikke 
.'ian godt, 8P]vom vi h:.vc!{' hort. der 
var Penge ul tjenc 
J)ornmel'ell~ 

Rrgnfl kah? 
ikke 

PetruR 1\1 o Il t' 1': Lidi, mell dt'n 
BoA' hm' jeg ikke merl' . ChllUffol'en 
skulde !:Ielv Rkuffe J(fmwlt'n, !)$l vi 
Mila hum Rjældcnl 

Il o m /To e l ' ( ' II : Kun 1)1' ikk(' p; i· 
.1<(: noget 0111, h\';Hl DI- tjpnlt· ? 

Pl-lrUR 1\1 o II (' l" ,1,'$1' tHhll' t:l, 

flOoo KI' , 
DOmm(' I' (! II~ Og \';(1' 1)1' 

KonWIIJ(1I01l ,"('(I J"IiIHII IllNI 
Hlol'''' Andell'? 

Pf'l!'u~ 11 fI I I I' r ,I fJ, VI mllll 

en (hn' kLl' l HIVHlCI Il" .11 • '~., "',,'U 
KCII og l'r Mon1 Mll lldull ulov h ll Ilva!1 
FløkeMIIIl:cI lllUC1UI I' nHUl ,dPl tl).{!'Iaa 
bell'lIg t('M tlorn pn Udvull'ilHl lif 

Fonetnill R'e n. OJ( Anklu.l< l' I,"11 an 
, ,1,>1 il! v ri fl l for undpl'ltf,{l, lit 

IHI,I . . ~,' I ~I 
T yskcl' lll' kom tIl fil J' rugt \1111" Cl' 
(ot' nt. kuhe Jt'iAk , D~'l mUH, ko~n\l' 

f Il FllIlIlt v i tl ll' MIK El tl'rhg \',IIIJ( 
fl , I , I l' l' ovel'fol' 1'YRkcl'n e, l' oru( pn • Ol' Ji" 

nes le n jllUl de 7:\,000 _Kr. hllvd,' 
Flindt udenom Nnl,ollillhunkl'!1 
sohrl lm Dc l konlllnl til 1'y"kl'l'lW 
og bl. II . h'veret en Del f;l'fll1!:I:!R','r 
til Soldnlpl'nt' i VIJ(Hl UR' VOl'UPIlI' 

Flindt O,", en vis Pl·r~(Jn. 
Del'cftl' r fik Lanrhm·t n aR"fllrt'l' 

R fil! m u .. ti C II Ordet OK kra'\'cd,' 
TiltnIte 11UI'C frifundet. I~OI·.sVIIt't' 

l'en gjorde oJlm:prk~om p:III, lit "ko
nomiRk Snmol'brjde mcd B('!ul'tlcl-
8cKmyndischet!('l'n(' ikke \'nr "traf 
bllrl og mcnte, al Fhndh ahsolut 
ikke kunde k:ll'Itkll!l'i!lcll's 110m v~'
rende lIf Krivesll' Karaktl'l', Tilt .. l
le tOK ikkl' Iniliatiw't til SlImar
hejdet 

AnklllK('!'I'n: Pa fll'r ikke' 
I" o r M v Il I' C I' t' 11 IA' Vl'l'llnCl'l'Ilt' 

var ikkt, Rtl"/lfblll'('. nll't1 Flinc\t hav" 
de del, !igNmm nWIl .. igi')' om "" 
"i,~ Pl!r~OIl, III lIaar niall r(l'kkl'l' 
ll11m Lilll' fing(>I'I'll, tallt'!' hlln ht'k 
HlHlnrll'lI , 

For!:! \-Itrcrl'lI gjorde f.lultt"lIg PI' 
mU'rk"om 11IIa, al Flindt h:l.\'d\ "ul 
det lællStl'll' I \'arc1If'J<t .!lTt·st. 4'lId 

(h,t val' ri",'\iR'l. runli Flin.lt aldrlll 
kundl' IIIClmn1l'~ RII:I p;trt'lIg .. n 
Htl'lIf 

I'rocedul"I'l1 ",l u ItN!t' i \fl"/l \I,tl 

HI-'I'icl l'Il, O).{ \'f'd ~1i(ldllJ("tJ(1 i 1111)1' 
fllldl J)munu'll 

BfJ.II'hol(Jj·r William e I h,' o II d, 
11a.I"v, flOm t-r Flindtlf 8vjgel'~lIn, 
hu.vri" (1'11 AUJ( 4:1 vII·ret Ek"IIf'di
f'nt I f'lindl' (t'orJ'{~tniny. 111111 fll)
lyø II" Id FlJrhw.ndlf'ravllIlf'j'n vf'/I 
Hulv. til Ty"k"rm' kun VRI' 12 J)Ct., 
hltlyt IlIn Rlort 110m \1/'11 RIIIK jjJ 

rlllllllkf' KUIlIIf'r, fordi fll~r vllr 'l'ld,' 
om "'111 hlf)JI' LI'vl'nlllef'J', 1~IIJI'IHJfI 
r..,rJclul'/'dj' viril-ri', Ilt d,,1' '-(h-r 2~1. 
AUJWllt ikk,· hnvf],' VIf'I'f't Ink ~I'I 
"kw,plh,h,'d h.,,, Jo ]j/ldt, Oll (Jmll:...'t 

ntnl(f'1I1 Stiv,lIn" "(II'r ,1"11 "HI I.f' 

: ••••••••••• ~ ...................................... . 
: . 
i n I 
: l .mukt Udvalg, 

Veø'ArkRdf' 2G. J uveler. Guldamttd, 
OSC AR L U N O, 

'-" 00 640. 
(JammeJt (Juld og Søl V købes. 
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nItsa:! iaH have talJ t en. 10,000 KI", 
i del .Ailr~tid ,\'1 havde Vognen 

}\l'bejdsmnnd Hans L Il I" S t' n, 
0 ... 108, der l nogle l\In!lneder \'f ti' 

Chauffor for F' lindt OJ!' )Iollcl', op
lys te. Ht Lastbilen var meJt'et dam'. 
lig, kos tede meget i ReparatIon. OJ( 
Hl Ejel'llt! Ilwppe havrle tjen t Ilal\ 

den 

Store Ord om TYRkerne. 
Banlthogholdcr ehr. Krabbe 

N {J r g a n r d, Thisted, op lY!!ile, al 
han hal-de Corl Flindt~ Regnskab. 
Han forklarede, al han ha\de hort 
FUndt sige, at han ' -Ol' lige glad 
med, h\'t\d man sagde ude i Byen. 
for Tyskerne \'ar der nu ingen, der 
kunde s laa. Efter Tyskergilderne 
havde de.r ofte været Opkast pau 
FJindts Trap)cgang. 

Forretningsfører Ch... Smed 
C h r l s t e n s e n havde været JeO· 

de VennE!l' med Flilldt og han kun
de altid faa de Varer, han onskede, 
og det mente han og!'laa, al de an
dre Kunder kunde. 

Fru li' o g e d, der under Besæt· 
telsen vm' ansat j Flindt Forret· 
ning, havde det Indtryk, at Forde-, 
lingen Ikke a ltid havde været ret
færdig. Hun hævdede. at der val' 
blevet solgt pr Kontant til st('r· 
lige lyske Afdelinp:er 

J{rnv om 73,651 Kr. konfiskeret. 
Anklageren nedlagde under Pro

ceduren Paastund om Konfiska
tion ni 73,651 Kr 1\1ed Hens~n tit 
l"lindls Lager i den tYRke Lejr i 
Fant°loft bemærkede hllll, at Fll1ldt 
Rlkkerl havde oprettet delte Lager 
fol' at kunne ~'de TygkE'l'ne en ~ort 
Service, og fOl ni BetjcIl1l\gon l dl't 
hele taget kunde blive paa hed~tl..· 
Maade. L~lgerct m~l<\ bctl'aj.!'tes som 
en direkte Udvidelse uf }i'orrctnin 
gen oJ( {'l' Horn !oIl\l\dan ulovliJ(, 1b',lIi 
Flflkl':-Ial;ret IInKIUlf mila det oJ(s:t:t 
hctl'llglm Horn ('I) UclvidclHl' af 
li'olTl'tulIll{en, og AnkJuJ(I..'I'Cll IIIl , 

~aa e11 ,t illvrigl for undpl'liJlt. ni 
Ty~kl'l'lll' kom til l'll FI'UlfthnndJcl 
fol' :d knhe Fi~k, 1lP[ man komnw 
af, ul Flinrli. ViNI I' RiK RH'dig \'i1Ii~ 
o\'''l'fol' 'l'y~kl'l'l\l'. FOI'Utll'lI F'lrtj.·
JI('''I Pil lilia cll 7:',,000 K r, h/l\'ril' 
Flilldt IIdl'11II1ll Nati"nalllolnkt'lI 
'Hllgl Pil Ih'l kllll111111 lil '1')'flhll1l' 

o~ hl. H. Ip\I'I""t 1'11 111'\ I;r(lllh;a~t'r 
hl "ll.tall'I" I l \.j~ \I Ilg \'nnlJlI1l' 

• 
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, Kødkort 

Kød-, Flæske- og Paalægskupo
ner modtages i Dagene Mandag 
den 6. Onsdag den 8. Oktober. 

Sam tlige Slagtere, 
Viktualiehandlere og Slagteri

udsalg i Thisted. 
_ 11 • ~.-.. '" 
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FlygIede "aarbusf.nger ber 
pa. Ilgoeo? 

Som omtalt brød Io fanger ud 
'ra faarhuslejren d, 4. Seplem~er , 
Det drejer sig om den aB·aange 
Karl Johan Kayaer, der er lidt over 
Middelhøjde, kraftigt bygget, har 
mørkeblondt tyndt Haar og har 
ratoveret en Blomltergren paa 
v~n8lre Haand, oll som var be

Afsoningen af 16 A!UI 
Den anden er den 30· 

aadge Kaj Albin Borre Rumus
Ben, der er middelhøj oll kraftig, 
mør.haaret og bærer Briller. De 
er begge Hipomænd. 

Flygtningene Ikal være aet Nord 
lor Fjerritllev, og Politiet lT.odtager 
gerne Underretning. 

I Aften. 
fra KI. 19: Forsvarsbrødrernea 

pilS Hotel 
Kl. 20: l H.K. paa 

Hotel 

19-2i:io[ 
dag KI. 
Tirsdag 

Ved V.I~ 
VI har m 
Der er 

de fonkel 
tiope paa 
der og Pr 
i høj Ora 
Arbejdere, 
voklne B 
kendt ku~ 
Ikiile, at 
har Betyd 
Blade. M 
Stemmer 
og deres 
Blade, sa 
el iod t U 

AI meg 
disae Blad 
fremdrage. 

for nagE 
at en Del 
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"emmeværnsforeninll j 01'51 
Paa NOTS Kro h01dte:, i Aftes rt 

Møde til Drøftelse: af OpT'C'11elsen af 
n Hj E>lllDJ e'Væl'l1sfo J' BlliJllg. DpI' "l"al' 

kun mødt fa~, og man Yf>diog derfur 
lSem~l'e at ind/kalde til et nyt Mmlp 
om Sagen. 



I
l 

-
n 
-

1'-

n 
O 

ol 
l

I 

11-

26 
k-
0-

en 

-------,..--
"Fra Undertrykkelse til 

Befrielse" 
lledaklor Damsgnard, Kobenhavn, 
vil fortælle om Hjemme,,"ærns(ore

ningernes Arbejde. 

Det er lykkedes Konservativ 
Ungdom i Thisted al fna Redaktør 
Knud Damsganrd, Hjemmeværns
foreningernes Landsformand, Ko
benhavn. til at komme til Thisted, 
hvor han paa Fredag vil fortælle 
om Hjemmeværnsfol'eningernes Ar
bejde. Samtidig vises et af Besæt
telsestidens inlel'essanteste DOkU-1 
menter, den autentiske Tone og 
Talefilm "Fra Undertrykkelse til 
Befrielse", og endvidere er der :\Iu
lighed for, ul agsas den nye Hjem-, 
meværn~film vil blive vist :\Iodet 
holdes pall Hotel Royni l Udstil
lingssalen, og det er lagl lil KJ 
20.16, snalede~ al ogsna de. der er 
beskæftiget i Forrehllngl'r, knn 
nan III komme med. 
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"Fra Undertrykkelse til Befrielse". 
Denne autentiske Tone- og Talefilm fra Besættelscstiden vises 

Fredag den 10. Oktober Kl. 20,15 paa Hotel "Hoyal" i Udstillings.. 
salen. - Endvidere viseB den nye lIjemmeværnsfilm, og Redaktør 
J) a m s g a a r d, Hjemmeværnsforeningernes Landsforbund, tale,. 

Hjemmevæmsforeningens, Skytteforeningens og Terrænspor1.a
foreningens Medlemmer indbydes specielt til dette Mode. 

Mod frem og tag en Kammerat med. Gratis Adgang. 

Thisted K.U. 
~ . "" --, . -KU -• 

• 



l emp~' '''Y ' V" ...... -. -- - -
Mulighed for Mor/lent .. gll hiat oU her. 

'-Rr •• eJ.IVJ:terl1~ !Illød.., 11:1,111. Ol/ 
. Iuk'" 6, 12. 

Hvem skal betale 
Besættelsen? 

IøgeD al Delolkoiøas" up-

nlev 
h"" 
Jer" .,. 
0" 
pu' 
r" 
lilJi~ 
blt:\ 

perDe bryder øf, om al faa .. :11 
J. Pun,en frem. lora 

HK I Thilied holdl Lørdag AUen og 
AglI.llon"el' paa Hotel .Phønlx", bell 
hvor Landsaekrelær Kaj NIslen vær, 
l .In Pesllale bl. a, udtalt e, a l da alvo 
Beøæltelse nø utrolig store Reg ning 
.kulde belaleø, var der Ingen, 123 
lom havde videre slor Lysl III al 
hive Pungen fr em. Ind ustrien M 
hævdede, al den al/er ede bavde OJ/I~ 
bet. It nok, og Handelalol kene I LJ 
sagde, al deres Tll b I Porm al om 
durlfge Varer IrlgJorde dem for virk 
Porpllgtelser. Landmændene har 1',11:6 
lignende Indvend/nger, og III bage IKen 
er S88 Arbejderne, der berell/gel li 
hævder, al deres Realløn I liere dua 
Asr bar værel sas ringe, at de aarlr 
Ikke skylder nogel pu Besættel · Kr, 
leslldeos Regning, 40,000 uoge udg 
Handelsfolk sl86t udenfor Organ 1- M 
sallonen, og derfor køn HK Ikke RlgSI 
med IIIsltækkellg slor Styrke al· Igen 
vise Kravene III de unge Handels· dell 
101k, som heller Ikke skylder noget. telse 

AI andre Problemer for HK er St"t 
der Lukkeloven og dena Weekend· Pora 
ordning/ hvis lorisølle Bntaaen K 
der ikke er Bnighed om paa Riga- lløt 
dagen. I alle Parlier vsr delte 
Meninger om Loven. Overfor alle 
disse Vanskeligheder var der kun PD 
en Vej, al slutte op om HK, Talen S 
hil.lea med halligl Bilald, Alle 

Konlorfuldmæglig R i i a rede- leat 
gjorde derelter lor Udvekilingen Hol 
med norske Kolleger og oplyste, eller 
at der i Seplember Maaoed vat ove 
tilmeldt AldellOJlen 29 nye Med- PO 
lemmer og i Oktober hidtil 8eki ti øer 
ny., Medlemmer. Eklpedienl Kaj der 
Ander.eo tik overrakt et Sølv- Solo 
cigarele/ui, fordi han havde legnet mu 
del ItønUe Anlal nye Medlemmer. And 
Riis udtalie, al med denne Pari 
var der Grund til al venle, at HK 
i Thisted endnu en Gang vilde Ny 
vinde HKs ÆrelIane. 

Hvoraea, skal der fyres il 
Vi har modtaget en Del Pore· 

Ipø.rgsler Ifa Lejere om. hvornsar 
f'ynng88ælonen er inde, og hvor-"A_M A_o _'-_ I • _____ ,.. , . • 

• 
K 
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Ingen Millionværdier af tyske 
Efterladenskaber gaar til Spilde 

g- li"ormul1den for Afviltlinf.,rskommissionen, Dh', A. Mikkelsen, 'fhb ted, 
re, afliver fantasifuJde Beretninger i forskellige Blade. 
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El Par jydske Blade har i den ~Id
sle Tid bragt fantaliirige S'lldrlngcr 
af de ~Ml11ionværdier" af lyske Eftcr
Ifldcnskaber. der siges at ligge o,e: ru
sle op i Hanstholm i en raavarefallig 
Tid r Ct af Bladene heddel' det: saa
ledes. at man I Hanstholm siden Be
frielsen hver Dag har ganet og sel 
paa "Hundredetusinder af Tons Jem 
i Form af en uendelle Mængde af de 
saakaldlc "spanske Ryttere", som Ty
skerne opsatte rundt om hele Hanst
holm i Haab om derved at hmdre en 
fjendtlig Fremtræn,e:en mod de kolos
sale Fæstningsværker". Der skal ag
saa. efter hvad Bladet fortæller. ligge 
et "Utal a,f tyske Staalhjelme l en 
omrang!~ Bunke. meden.s Hundreder 
a[ tyske Geværer er blevet ~ravet ned 
i Bunkeranlæ~. som er blevet tildæk
ket", Bladet er meget forarget over, 
at "alle disse Jem- Oll Staalmalerlaler 
faar Lov al ligge Ol! rust~ op paa et 
Tidspunkt hvor der manlOer Jern hl 
Skib~bygning, Jern' til Banerne, Jern 
til Havneanlæg osv. Hver en Stump 
Jern. som det lykkes at faa ind i Lan
det mdn betales dyrt, og Mængderne 
er 'san smaa_ at de kun kan dække 
yderst lidt af det samlede Behov" 

Alt Ga.vnjern forlæ ngs l solgt 
Vi har forelagt disse .. Oplysninger", 

som, hvis de el' rigtige, natul'1lgvls er 
højst opsigtvækkende. for FO l-m. for 
Arvlkhngskommlssionen for tyske E[
terladenskaber Dir, A M i It k e I s e n. 
Thisted. 

- Jeg kan sige, udtaler Direktøren, 
at alt hvad der overhovedet har væ
ret af Gavnjern i Hansted, forlængst ________________ 1 

den I'lode og fornøjelige AClen med 
Andogl, 

Stort Vandrerstævne 
i Thisted. 

I 
I 

Der var kommet ikke mlndl'e cnd 80 
Vandrr·re til St.evne I Thisted den 
rorløbne Week-cnd Dc var fra Nykn
bing. Struer, VindeJ"up, Skive og Hol
·tcbro_ o" de havde selv udtrykt 0n
.,kc om at komme til Thisted for <It !ie 
Egnen heromkring. De nellte kom I 
Rutebil 0.1{ blev I Lobet af Lnl'dog 
Aften indkvnrter('l \laU Vnndn'hjem
met, der val' smukt pynlet I Dagens 
AnlpdnlOlt 

Form., Sv, Aage K j æ rg n Il rd bod 
Vandl·ernp Vell(ommen til 'J'hlllled Ol( 

gov (ol'!;kc!IiRe nærm(>rl' Oplysnlng,'r 
om Byen, og Gorln(>r Karl Qllo T" I
t r u p. der leder Gartnerl!'t I Flygt
nlngtleJl'cn i Dragsba'k, fortnlt(> lidt 
om. hvorfol' man kan avle tma Rtorc 
KlIa hC'r Vundr Cl"!illn {'ne klant.' i dl'n 

er SOlgt, Der er intet Jern derude. 
l som kan anvendes til noget nyttigt. 
Paa Hjertebjerg I Hamborg swar dog 
endnu de to hoje Master, der kan ses 
milevidt. men det varer ikke længe. 
De bliver Pillet ned i denne Maaned, 
idet man er bange fol' at lade dem 
staa, da de er rustet saa meget, at d~ 
let Imn styrte ned og forvolde Ulyk
ker. Jernet fru dem bliver solgt Ul 
Produkthandlere_ 

D e spansk e Rytte re. 
- Men der tales io om en Mængde 

"spanske Rvttere"? 
- Ja. dem har vi for saa vidt intet 

at E0re med Dc sorterer under Mili
tæret. men de Cl' samlet. sammen paa 
Ct Omrnnde ved Nvtorp, og der slaar 
ogsaa no~le af dem ved KUm, Men 
de ligger Ikke hulter til bulter, De Cl' 
sat pænt summen o~ opmagasineret 
for MIlitærets ReRnlng_ Gavnjern er 
der absolut lkke j dem Dc er af en 
Størrelse, som Ikke CJ,tner slJ!. Ul 
Gavnjern, Ol:!: de er boltet 2-3 Steder_ 
FakH!'k er de kun e.J!.nede til det, de 
er bestemt til. nemlht al hindre en 
Fjendes Fremtræn.R:en. Nalurligvis 
kunde de sendes til Stoberlerne O~ 
omsmeltes, men Arbejdet med at 
skille dem ad og fan dem transporte
ret Ul Stobel'lerne vil blive uforholds
mæssigt dyrt. 

D d s ids te Gavnjern solg"t i FJor_ 
Vi solgte I Fjor det sidste Gavnjern 

derude fra, siger Dlr, Mikkelsen vi
dere. Det. var Jernbjælker oe: Rund 
jern, og jeg HH- paastna. dt vi hel" ~r 
betydeligt lrengel'e tremme med Reali
sationen af tvslte Efterladenskaber, 
('nd man er f. Ek~. i Aalborg Vi har 
~Igt alt. hvnd der kunde nere III 
Nytte. DeL gældt r PlglrUtld, CemC'nl, 
TI-æ, Jern, BnralckC'l" m m., og salget 
hal" indbnl~t godt 2 Mm. Kr. BI. II. 
hAl' vi ladet en Mængde tyske J(ono
nel· opsave og :nclge, DeL sidste, vi 
har solgt, er SveUt'r, Jern m. m_ fra 
en lille Bane, 'I'v!!kerne havde anlagt 
fru Klhn Strllnd til G0tlruP 

Der bræ nt!('s Ikke Ca"nl r ,e, 
_ Et Blad har OA~11l villet pail ... tn I, 

at Mnrinesoldtlh'rnc slds!t' VInler ned. 
brod dl'l cne Arbcidsskur efter det 
andet OA pullcd(' Træet i Kakkel 
ovnen? ( 'k 

_ Det {'r ganske urigtigt. A \'1 -

lingskolnmis!!loOl!n hor s{)l~l uH, Iw_,,1 
der tlverhovl'det fumllC's ar C;wnlr,c, 
og det 'fnl', dl r mulljlvls Cl' blL'veL 
brændt hur vU" .. 1 StunllX'I", dt'r ikkt' 
hl.lr vlen.'t anvl'nell-lig tli nogd mt'r(' 
n)tligt IIlvrlJ.tl hflabl'r kit slultt-r Di 
rt'klnren, at KOllunlll-:donen lInart vil 
være arbcJd,lu!i. d. 
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Navneforandring uden Følger. 
Røde Kors Lejren i Dragsbæk 

har ved Kvartalsskiftet faaet Nav· 
l1cforandring til "Flygtningsadmi
nistrntionens Lejr fOl' ikke-tyske 
Flygtninge" . Navneforandringen 
medfører overhovedet · ingen Æn
dringer i Lejren-s Styrelse eller 
dens økonomiske Forhold, der som 
hidtil sorterer under Sociulmini· 
steriet. 

J 
• 
J 
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elle l klin enkelle .prtodltt fly&lIr, men 
hl.1 DC her MOfj(Qntaa/C&. Salllrfl 
ve.tllc Vllld. 

"ærd.el,1 ViierI"· .... nd,... Iii, 14. 
,flikke. a. Jr.. K. 

K vinden i Arresten. 
f di.all Dage ehekvarea i Thi er 

.Ied en 0010, .0;)) er einel lil al Ild 

.«IUe Tankerne j BevægeiIe ha. 
allc humant lænkende Mennesker. 
En 55-alllg Moder. der tankeJøl! 
havde forbrudl l ig i 
ningenil Dage, blev idømt en 
af 500 Kr., 0i da hun ikke kunde 
betale, maalle hun lade l ig ind
,ælle i Affealen lil Af.oning. f'or~ 
vand lingntrallen an,allel iii 20 
Dagu Hefte, og den 
Moder har i Dag allonel de fem. 

Hun har ikke lom Sagfører 
H"mmer.øe i Ringkøbing vehlel 
59,000 Kr. udenom Kontrollen, 
men kun louel tig pas nogle IDI 
Hundrede Kroner, 80fT' lilhørle 
Daller og uder. hun i I i 
"endte Peneenes Oprindelae. Hun 
glorde det ikke elter nøje Over· 
veJelae og i kriminei'Hen.ig! aom 
den bereliilnende Sali:lører, hyi, 
aarelange Omgang med Lovens 
Bog.fav har ,kaliet ham 
Kendlka b Iii, hyor Orænterne er 
ar.lukkel. Hun gjorde del i den 
Tankeløshed og Uloratand, 
Jævne Menne.ker al I 
Orunde kan handle i . 
betale med 20 Dage al sit Liv, 
men Sagføreren, der kendte Række
vid den af aine Handlinger, 
inlet sone. Dommen paa 50 Os
gea fængsel gjordes betinget, 
Sagføreren, Sind var blevet flogel 
oprevet ved Belliyenheden. 

Ingen psykialrisk Overlæge 
spurgte, hvordan den 
Moder haYd e del, da Celledøren 
blev . mæktet i. Ingen al de lærde 
Menneaker, der hver for l ig blev 
el Led i hendes Skæbne synes iii 
have gjorl aig Overvejelser 
hendea ArresthuBophold. 

ArreaUoryarere n har ef Regle
ment, so m han I kal lølge tor al 
undgaa Ubehagelig heder ' ra højere 
Sled, Moderen .idder i 
pas Hellealral. natteren, som 
dømt for l in Tankeløshed i fiIImme 
Sag, aidder i en and en Celle _ 
paa fænglel .. lrall Hvad var mere 
naturligl end at bukke det umenne_ 
akelige Reglement aarnmen og I 
dem være hos hin Inden ? Til Mo. 
deren ,iger man imidlertid, a. 
Hefle er mildere end Pængael, og den 
derlor maa hun ikketc;; mme i ~~ 
Rum sammen med O.lIeren, lil 
a'soner en al Navn Ifrtnerre 
&Iralarl. Er del ikte paa Tide, al 
den menne.keliae Omtanke allæl
ler el Be'_1i/: paa de .højere. 
Kontorer. 

K'dkapo.e, •• skal all ••• , ••• 
I ~8g er del sidiIe lor Ind. 

levenne a' Kuponer lor Plælk 
°l PaahOllvarer lor 
Kvartal. 
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"Fra Un dertrykkeise til 8 Ise", 
Denne autentisl\e. Tone- og Taleiilm fra Besættelsestiden vises 

Fredag den 10. Oktober Kl. 20,15 jlaa Hotel "Royal" i Udstillings
salen. - Endvidere vises den nye Hjemrneværnsfilm, og Redakt0r 
D a TIl s g a a r d, HjemmeVæl'llSforeningernes Landsforbund, taler. 

Hjemmevæl'nsforeningens, Skytteforeningens og Terrænsports
fOl'eningens Medlemmer indbydes specielt til dette Mode. 

lVlød frem og tag en Kammerat med. - Gratis Adgang. 

, 
ThIsted K.U. 
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Der 
Sorlbørsmanden nellede Kr. Ol 

nok k 
Ira Tyskerne. Leve" 

Ekstraarbejder Aage Jul. P. Chri· ikke. I 
Ilenlen, Aarhus, blev ved Retten ker a 
i Thisted sat under Tilt ,le lor i rum 
1944 fra nogle Jernbanevogne i Ræbr 
Thisted at have bOrlljernet en blev 
Række forskellige Smaating og lor mege 
i 1943 Ira Tyskernes Lager paa sfe I 
Hundborgvej at have øtjaalet el Antal 
Gulvtæppe, der !akleredes til 300 laver 
Kr. Endelig havde han Rjort aig Malk 
Ikyldig i Sortbøtlhandel, idet han fire. 
ved Juletid 1944 havde kobt Ci· ' og 
Rarrelter og Tobak til Qverpriler. Be l 
Han idømtel fængael i 80 Dage. Meje 
De lonkellige Smaating, han Ydby 
havde fjernet. blev betragtet lom 8arll 

Omgang med Hillegoda, 1200 
medenl forholdet vedr. Oulvtæp' Hjæl 
pet blev onaet forældet. Et Beløb Potte 
paa 2642 Kr. blev konlilkeret dagll 
tilligemed en Oet fonkellige Ef· hvllk 
fekter. udg~ 

Landsretten har i Oaar Itadfæ· Meje 
slet denne Dom, doa aulede. at l S80. 



TLlI. 

Strallen bestemtes til 60 Dages 
fængsel, ng del konti.kerede Be· 
løb saltes til 2642 Kr. 

i Vej mand i 
død efter Cykleuheld. 
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De tyske Befæstningsanlæg 
ved Vestkysten 

knstrr fI,'" slculiJ.{ ."lon' BplfJh. Pna 
)'l'nl'ilwmini"ll'I'II'I ,1i nndgpl fiJI d!'1 
kOI!lIll(lllrll' F'jll'IHSUi.H ri' til Nt>ol<l'R'
!l:f'J . .;;P af Ir· ... kp S"fa1"llllng-.<:anl:f'g ht'l' 
i Landet npfmtlll'! ),1111. KI' og Iii 
l(otls(~I'v('I·jng IIf Ar"l illt'I';mnll'rJ l'l rl'U 

I yske R y~1 JJ('fn'l;il ni ngsan Irpg [-;111111 
EfL0!'Syn nf lysk . \mmunilioJl ligele
des ll/! :\1 il!. Kl'. 

Kr. Andersen løsladt. 
I et Retsmøde i Gaar protesterede 
Forsv.areren mod fortsat Fængsling 

Ph\', RI.1c!aktol' K l', ), n cl e r s (Io n, 
H urup. frem[-;Idledes l Gaal' Eftl~I'
m iclda,i i ('I korh'al'igl Ht'lsllJAdt\ 
h\"or For:;;\'al't'n'n, J,alldsrel~;;c1.gf. 
JCIlS H a s Bl Il S S (1 n, TIll;,; ted. h1.\'
\'('<1(' Loslad('lse unde!' H l'llYislling Ill, 
al den fOl'skyldte SI!'flf l1f\loll})(I ,-il 
komme- til al oY(lrsligl' di'n Tid, hYol' 
Amll.'rsen Ila r ya'fe-t , -fl.1't'lægl~;'t I'l'I~
slant. og )d(ll'li~('r{' y(>d al hc-Jl)-is(' 
iii, al ~·\nklagl:'myndighc-den endnu 
ikke havde IHIl:ll'bejdel .AnklngeskrirL 

Po1ililll{'~lrl' H I:' r I l 11 g p1'O\(,5It'n'
dr mod Lo~lndt>J:,;e: men R(lltefl af:-;ng
d{' Kt>fldl'l~p om, at AIllII'I'~erl F:k\lI.J\~ 
Inshull.',R JTfln hal' \'Tf'-I'ct Var{'lll'gt~
al'reslanl i 7 :;\[aaftedel', 

Særretssag mod tre Værnemagere, 

Yecl Heltt'n i Thisl('(l (I I" dN' brram
ll1pt ('Il SIt>I"]"f'I.ssag Id 12, ~o\t'mhpr 
mod lr,1 ",f,plltl, dPI' PI' li lin l! fnr lltil
hm li gI S:l mil!' IJp j d {' 1111'.1 Bt'~ff>1 t {,h,('s- , 
l1HlglNI I rr.!"·"r\·sm:l'",:-;ij.{ Ut'I1';;;N'lhlr. 

Hh'l dl' (nI n,,'hr. I~H;l t1.t.:" indtil KIl- I 
1'lllllalilllll'lI It;ll' udfol'[ 1';'ltr"JlI,'11i1r- : 
Ill'll!'j(!l· 1'11)' V"'l'!1I'IHHgl!'l1 hl. a, }\"I\

hd'l!"(lIn·.LtJliug i 1f'1l1..;\I'd. Ih' In' Til
la!!1' rI: hl).!"t'I,i'l\' I l anr Y"ltlm. UnA"
~t'l' ~ t j' (' Il f p I d I - K I" i ..; I .. n "' t' Il, 

)JaringIT. ElIlH'lln'lltll' Poul llarius 

I 
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I 

, 
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Bevillingen til Sommer
hotellet i Dragsbæk. 
Thisted Byrrtafl ha,. ikke lagt noget 
Pres paa Sogneraadet. 

Paa LpnlralR holrh;fol'PllingC'll G",· 
llpl'alfol'samlillg i Y"",lel'"i)! i ~{Hl' 
dags oml:'l!tp Jo'HI'm .• LH.'l'{,1' L a !' s p n. 
Hønlu111, Bl'yillings8HgTIIl "",rir dl't 
paalænktp :-;ommrrhott>l I Ill'ag, ... ha~k 
og bema'l'kNle i d(ll1l1P 'VorbinrlelsP-t at 
Thi~l(ld Dynlall ikkp kundp '~PI'(' hr· 
k(lJlr!t Hl yJ!lp VRal\'ingf' Pil lillp Na
hokommto\p PH Hpil'jtu~Jwvillil1g, rlt'1l 

ikkl' nn1-lkpl". 
HOgnrl'i-HHhdoI'Jll .• l Chl' l. B l' ~ t' Il 

TilslNL gor I dpI! Anll'clning <ljHJl;vrk 
som pRa, at IHIIl 1'1' hl('\,(>1 ring,,1 /lP IH 

pi lh'l'aad~lllf'dJ(,Jn 1 'rhi, I·d. dpI' har 
onskP\ ,1[ "idt', !lI11 (h'I"1' hb'Yf'1 JRgf 

llOgf'tsofHllH'1 'I PI'('S pun ~ngJ1('1 aad(\! 
i Til.<;lpd 1'1"1 'fhi INI BvnHlds :-;;dr'. 
da hnn i hH'r! I·'flld ikkf' hat' 'PIlt 

]wk(l!Hl! nwrl Jlngr 11 .\ ktloll I rlt'1l Hf't· 
mug, Sllgnl' and formandr-ll "11 kr 
df'rfnr nv"rfor CHfpllt;udwc1pll ,lt lIcl
tfllf'. al dPi :-;nm hf>kpncll ikk(l (II 'fh: 
sl('(1 !\onlJlllllw. 111/'1\ lInlp!t'jPl' I nr nd. 
Hol('1 "Hovnl" r!r>I' hH! ,lig' BI'\illin 
J.l'pn. f)~ df'!" h.ll' ikkt' [1'11 Thi~jt'rl Ih
l'nad Sid" linn nn~!t'11 \h,u[t- Hl'rt'l 
lagl PIP pnn TiI~ .. d('d Sn,(TTlprn:l!l 1"111 
;d rnn dpln' lil ni ;PJtdtf' 'lill :--;!i[lilH' 
dl'" il-: Ild JI.I Il , nt IHlIlI nll' I{'r!,' \11 

rlr:tf1'('ndi'1 '111 \llill'f:lliHA. 

- - 1_-

. nUtlu i)l!~ pI P'II Til 'in ri" KI 
l h"llkl'l PI' ("I. rlpl rlrlbbf"'II,. Ir P" "Il 

l 'fll' h 11t.l' H, IlWn n'! II maq "~I l, 

Pr;- tJ~lllIlO"r>Jn( i.,rI -"r", I 
nll',! 

Bt;tn, h 1_ n i~~ I~ k. m'PI k 11 

':~!;"I' dflt PI' II: ,I! ml '1"11 • lin 
'<Igt. d", "j kommr' til t kJlihl' n 
I"kaf(p. \lfJhh't t I Vinl"1 1\' ri", 
ikke P~I'l :'11 1'11< I 'HHlr'l/ \[ li-vir k f 

jC'- rrl""J 10l' T,!f'JI rll fif H'11\~I'\1 

Haandvæl'kpl'h."u- i l'hi"t~d 
med fin~ fri'vins«,l', 
Snmtlip., Hano(!værJ,.{'tl l Thi 

har fOl'arhf1idr>i ,11('1 wl (;('\'in 1>1 t il 

d"'ll :;;1"1' Ha "l', om Fa 'IH i n:, n 
hol,ll'-1' paH Hotl I .. Aflll II ' 1'r ~ 
lørrlng ng" NmH II!, 11(11 1,,( ti n g >\ Il 

V 'r~ ~tprn(' (>-l' fr'OIl"\ iU .... t 1"' ny Il 

'-'('(~rlJ lnf'll Hn !' 'l ,." r i 
drpjP ig \1111 11'1 d('1 , o 

~ærlig ~mE',lpIH 1,0 J"; nI "'" 
fZ"pl~pr, jcl{', OP ha, f (lJlI t:lI, 

" 

'-, 
lig. haR1ltlm iPd I; 'Il'(l'l . '" 
uh'j 1. ()m~ .' 

111æ 'k Ol 11, (J, 

R'il..), "li l} 

tTndHhnJrlnin 'I IJ' (1)'g I: 1Jll 
Haatl!l\"ærl. tI. ol," r f l Slli nc 
X~ll"l'l~ mod \, 
:-:IPfj 

li: rst,. til i nq fOl" pailf"rl Køo.;fnino. 
I , , 11');'11 'I I ,I , r I~f Irll 

Ir'! \ I , 1:11" , Il ' I (, i: II 'I I 

,o..; ( • n 'I' rn , , ", 1\ 

hlll • • I .,hl!, I • 1 
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Lidt billigere , 'ed Land~
retten 

Tyyagtig Aarhusianer, der havde 
opereret i Thisted, fik Straffen 

nedsat. 

E kstraarbejder Aage .Jul. P. 
Christensen, Aa rhu s, var ved Ret
ten i Thisted tilta lt fol' i 1944 fra 
nogle Jernbanevogne i Thisted at 
have bortfjernet en Række Smaa
ting, for i 1943 fra Tyskernes La
ger paa Hundborgvej at have 
stjaalet et Gulvtæppe og for Sort
børshandel, idet han ved Juletid 
1944 hRvde købt Cigaretter og To
bak til Overpriser. Han idømtes 
Fængsel i 80 Dage. Et Beløb paa 
2642 Kl' . blev kon fiskeret. 

Landsretten hal' i GaaT stadfæ
stet de:mc Dom, dog sualedes at 
Straffen nedsattes til 60 Duges 
FænS{seJ og det konfiskerede Be
løb til 2<42 Kr, 

.,... ''' ' . I 
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Chr. Andersen løsladt. 
Paa Begæring af Landsretssag

fører Rasmussen, der er Forsvarer 
for Chr. Andersen, Hurup, holdtes 
der i Gaar et Retsmøde i Vester
vig, hvor Landsretssagføreren 
krævede Andersen løsladt under 
Henvisning til, at den Straf, An
dersen kan idømmes, næppe vil 
overstige Varetægtsarresten. Poli
timester Herting protesterede imod 
Løsladelsen, men Dommerfuldmæg
tig Thinggaard afsagde Løsladel
seskendelse. 
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Amt er der nu kun 14 

lalt er her paadomt 192 Særsager. - Ikke flere Forræderi-Sager 
i Amtet. - Næsten alle Værnemagersagerne ligger hos Reviso

r erne. - De skal fort rinsvis beha ndles i Yeste rvig Ret. 

Ved Ltllldets Domstole er man 
efterhaanden ycd at naa igennem 
alle de mange særlige Sager , der 
hobede sig op efte l' Tyskel'l1es 
Kapitulation. Forud fol' Behand
lingen af de mange Sagel' ha r der 
ofte gaaet et besyærligt Forun
de rsøgelsesarbejde. De mange 
Væmcmagersager ha l' g ivet ik.ke 
mindst hevisorerne et stort E ks
h'a-ArbeJde, men nu er man al
ligevel \'cd at naa ti l VejR Ende 
med Behandlingen af disse Udlø
bere af BesætielRens Vi rknlllger 
paa vort Land. 

De ~ærll!le SIl.'!'C!" i TllI...;l~d Amt 
har !:iorteret under Domml:!r V, J o~ 
h a n s <: n, Thisted , o~ VI har 
spurgt l)ommel'cn, h"ol'\:1(1I man 
nu er na,tet llel' I Amtet med l'rl-
rcnSll1 n,ltl'Sagl' t'ne. 

I sted Ret. Det kan end \ ide r e vell
tes, at der bli ver rejst Ti ltale i 12 
- 14 Sagn , som e ndn u li,I{!.!er hos 
A nklagemyn digheder ne. Det maa 
aabenbal't være ret store Sascel-, 
Idet Grunden t il . at det trækker ud 
med de m, er, a t de lip;ger inde hm; 
Revisorerne, Det er a ltsaa udeluk
kende V:crnemtlKerga~er, der er til~ 
bage, Forræderi-Sagerne er VI 
kommet Igennem her I Amlet. For 
nogen Tid !'liden ha\·de Yl pan )Iors 
en Sag om E,'statnlDg for ufor
skridt VlJ.ret:cgt..-fænK1'lel - - iO\Tigt 
den eneste .If ..-m Art hel' i Thl
~ted Amt -- mCIl den ble\' ahist, 
fonli An!;ell forst kom } 1.! Aar ei~ 
tCl', ;tt Sigtel>lt'l1 "ar frafaldet Paa 
:\101';; l'r \'I :-iilafn'mt der da ikke 
dukker nye op nu 11l'1t fænhgl' 

1 med tit' s:'Prlt/.!C' S:ljll:L' Dl' l"t>steren-
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,,1 Thisted Amt er der nu paa

(Iomt IIlIt 192 ~ : ('1'IiS!'e S~lgel' dlds 
'I dl' S:l~el' \'II fort r llls\' is blive b. 

r.llnmel ved \'cslerdg Ret Det l'r p, 
r 'Fona'dl'ri- ov del~ Væl'nemaVt'l
r 1 !'IUR'PI'," udtalt:I' Dommen:n, 
'. T I'n nu'r Fremtid \'II vd",rlijlCI'C " ' 

to S:t,ltf'l' bliv!' behandlet ved 'I'hl-

i 
\kkt) nemt ;tt Sl jlt!, h\'ornnar n har 
fuldkommen rt>llt Bord, Dl't aih;I.-'"-

fnr'<lt' Rækkt' af Rl'\'i~('Irt'rlle:' 
-on , 

h< 
1" 



!JI Mar· 
iomedie. 

meJoelse alltai meuDnnges o~n,ulJ"- -navu 
eller Pødselsattest. hinar 

Der Fhv. Redaklør Andersen løsladt. sket. 
Molo 

Efter el kort Retsmøde pas Ve
I Skin. sIerVig Tinghus er Ihv. Redaktør 
Driften Kr. AndersenJ Hurup, i f'orgaafa 

blevet løslad I, idet forsvareren, 
haard i hvert Lrs. Ra.amulsen, Thisted. henviste 

til, at den fOfskyldte Mrat næppe r ned· vilde overstige Varetægtsfængslin
~:t~~i gen. Andersen blev fængslet de;~ 
I k 4. Mari. of har laaledes siddet 
'd Børe mdespærret i 'yv Maaneder. 
I ~. 

'"t!r~~ Kan Tryksagen mlslorstaas? 
Slats. Pagenes Bazar i Thisted ud· 

,kinoer sender i disse Dage tit samtlige 
Svelle. Husstaode i Byen en Tryks.g, 

itærk som Bazarledelsen beder os knytte 
~ _nø Br Kommentarer til. No le 

60 ~ 
Bilet 
skær 
Vind 
Mol< 
lart 
banj 
nog1 

• 
mOl! 

I 

tilka 
lillæ 
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Stor Hjemmeværnsøvelse 
paa Thyholm 

P"aa.-SØndag "holdesaer er Sted 
paa Thyholm den største Hjemme. 
værnsovels'e, der"Vistnok endnu har 
været afholdt i Thisted Amt med 
Deltågeise af Hjernmeværusfolk 
fra Thisted, Hurup, Struer, Vinde. 
l'Up og Holstebro og endnu flere 
Steder. Man regner med, at mindst 
et Par Hundrede ~-[and skal delta
ge i Øvelsen, der slutter v'ed 13-
-Tiden hv'orefter del' bJ'iver Kritik 
af Øv~lseTi ved Kaptajn ~ralli-ng'. 
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Det tyske Blad i Sønderjylland a!kræves 326.000 Kr. 

Ag 
I Hn 
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I Hu 

.J RI 
VO 
KI 
Th 

Ocr Cl' fire Hovedanklagepunk
ter i Sagen mod det tyske Min
dretnls Ledelse, der om en Mnn
ned kommer for Retten i Aaben
mn. Sytten tiltales for Medvirken 
ved Hvervning, ved Oprettelse af 
1'ids frivilligkorpset, ved Skanse
grnvningsarbejder og ved Opret. 
telse af Selvbcskyttelseskori}$ct. 

Ikke færre end 1200 }\{edJem
mel' Ilf det tyske Mindretal i Son
dCl1ejylland meldte sig under Be
sættelsen til SS og ca. 600 til un
dre Vaabemuter. ca. 500 til Selv
beskyttelses korpset og en. 1500 
til Tidsfl'ivilligkorpset. 

Anklager mod ParliflIrerne. 

ifl\1igl Ol del' llH,lngc undr!! Ankll1-

J[epllllkter mod de forskellige Lrdme. 
Na!tt~dcs 15 nlQd den hJenllllCLYf;ke Fo
rer, Oyl'loog-c J euli Mollf>l', dl'l' bøtcg
Ilede BC~ll'tl(lJi..,l'll ·;om ('Il LykkooA 
n('fl"i~'I~I'. AI\~l'edc fllr lk~æUc1M'n 
Jljalp han CII Ly~k, OHi("c~' Illed nl,»kaf 
f4: "gned,- 1'1-' iWlIl'r til df"l lpkf' EflN' 
rf'lnlllU:l1tJ"n('~tf1, 'IK .~(,Il('H· lud hUIl (1\ 

Afdf~linf/; uf l'oHict ;'!I'h"jdl' lIwd Ilt 
",k.lffe, (JplYHIIIIl.\o:l'l' 11m 1"""l1nl'J' o~ 
Htl~Ulrllnlff'I·. ITull tIltalt·" nJi'lUII fOl 
Jt0nlWll\ Ill' H,'~\ Ilt hil\'!' luhirkl,t, al 
tltLlI bh'v udn/l'vlll til Ch"'l'dyl'luoJ:!" \" I 
SJsllflt·J'il.,'l , r:rual<h'U, OK hun VIII' murl 
iii lIL ,kil{ft! ,\1rIll!rl'l,dll'l Erll,,.n'. 
Jl:r~lllll(, Ordrer J11111 8 ~1l11, 1\\. ,-,'d"\ 
hf'Jdf' /.,1' V"'l'llcmaglpn, 

Ovel'l ojtnnnt Pele I' Lnn;en, Skovby, 
tier kræve~ idømt Ilv.\J\'urigt. Fængøel, 
tiltales for AngiverI. 

Tiltalen mod del IYHke mad, I Hj 
li l 

Redaktøren uf '·NordschleF:wig!'Che 
Zeilung4', HUl boe Kardel, tiltulw f(ll' 
til Dr. Be!\l al hllve nnkhlget Græm;e
gendarmeriet, hvilkel fOl'le til, al Gen
darmerne HcndtC!j til Tyøkland, hV(lt 
mange dode. 

Bladet kntl\'es idomt en Bøde pllll 

101),000 Kr., meden" 226,0011 Kr. kra
ves konfiskel~t Bladel tillIIles {Ol' Vn
lulnll'ansakllOner Ol{ for \'ærnellm~eri. , 
Det modtog fi1,04l41 Kr, I Tibkud gen 
nC!nl Dest. I 

lIt 
Øs 
Iii 
K 
II 

'Jen/f; T 

I. 
v ~lIni Il llJnzlI rl'II ." O\'e r~klld. 

~1800 [(l·.j ('I' :lf!\Clld!, og vi Inillgl'l' 
<till' I Ih OK llun l.alld vor T,lk for 
rJnhver HJIl'IIJ. 

p~;\ Krt'd-"l'IlK V~'~IIC. 
,J. Gl\rnæ",.111IJ1~cn . 
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"Fra Un Ise til ielS6" . 
Denne autentiske Tone- og Taleiilm fra Besættelsestiden vises 

Fredag den 10. Oktober Kl. 20,15 PM Hote1 "Royal" i Udstillings-
5. salen. - Endvidere vises den nye Hjemmeværnsfilm, og Redaktor 

D a m s g a a l' d, HJemmeværnsforeningel1les Landsforbund. taler. 
Hjemmeværnsforeningens, Skytteforeningens og Tert'ænsports

foreningens Medlemmer indbydes specielt til dette Mode. 
Mod frem og tag en Kammerat med. - Gratis Adgang. 

3 Thisted K.U. 
2 
e
L 
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saa ilde Medfart ved' sidst~ Val 
Men derfor el' Kragh stadig ~n i g 
rig For~{æmpel' for SOcialisel'jnge 
og Erhvervslivet har saalede;s n 
get at glæde sig til, hvis Socia[ 

1342 Domme. 14.24'6 sluttet uden 
Tiltale, 25 jkke-paabegyndte. 

K ø b e n h a v 11, Fredag, Rigsad
vokaturen har i djsse Dage afslut
tet en omfattende statistisk Opgø
relse o\'e1' VæTnemagel'sagel'l1e. 
som Stillingen er pr. 1. SepLbl'. Paa 
denne Dato var afsluttet ialt 1342 
Væl'nemagersagel' ved Domme, der
udover el' afsluttet- 14.246 uden aL I 
der rejses Tiltale. Heraf var 9510 
Sager vedrørende. Vog:nmandskør
sej fol' Tyskerne. 'Kun Z5 ikke-paa
begyndte Sager sKal være tilbage. 

. mokl'atel'ne faal' Magten. 

• • 

-

Præmiering af 
Opsparing 

Finansministeren holder [a~1 ved 
Ungkarleskatten. 

K ø b e 11 h n" 11, Fredag. 
llistel'en udtaler til »B01'::;en-«, 
J1U tænkel' paa at præmie'l'e 
f. Eks, j l"ol'n1 af 
rigt mener Finansministel'ell, 
'- __ o, '_.L< 
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»Fra Undertrykkelse til 
Befrielse~ 

Det er i Aften, Byens Unge 
mødes paa Hotel "Royal", hvor 
den autentiske Tone- og Talefilm 
"Fra Undertrykkelse til Befriel
se" vises, og hvor der bliver talt 
om Hjemmeværnet. Thisted K.U. 
indbyder specielt Medlemmer af 
Hjemmeværnsforeningen, Skytte
foreningen og Terrænsportsfor-

• erungen. 
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Hvortede. bliver V_Jr.1 T 
Ml!!eotO'OIl'"k Inllllll' meddeler 
UdiIII' III IVIK .H !revn veltHIl Vind 

for e' 'ltke for "orI AilI.' Del 
"Iere. Thfated By hu IlU .. , 
dlflue Lokllelorhuld, ., vI ml" 
Tryghed 'In byde ,'ørre Llr"l, 
møder herlII. Hvorlor ,kolde v 
'kke kunne III f'otenJnUlku"Uj 
0« lignende alholdl pli den nalur 
,kønno PJlldl J TJJaled, lom ThI 
slod Kommune nu ejer? 

mtrd mlldl Vtr/r Oll •• cdvl, T'IIRe II'" 
I NII- oll MorKlIntlrnll.ne. 

I"ErlluJ.JY/I;llIrnø I",,,dn lH,08. ,., 
,h,kkll' 8,1I~ 

Hvad med Dragsbæk
Hotellet? 
Spø,,~8mulel om, hvorlede. Thi· I3Jektrlsk Lys I E!lyled Asyl. 

.Ied Kommune Ikalinvende dell Sned"ed Sognerud har hold 
O d Møde, 

11d'lIgere Iy.ke Wcertme~se _v.!. _ Der ver Forhendllnll o 
Dragsbæk skal vel snarl drøf.!!.., Klldearlsbelkalnlng. 8esluln1nø 
nærmere, Det vaT efter vor Por- !rælles I nælle Møde. 
menIng nelurllg', øl Kommunen _ Der lorelIlI AnsøgnIng Ir~ 
Ik d Jlg denne BygnIng, da Beboerne I Blaled Asyl om In9191.1 

9 re e lerlng al elektrlak Lys. Sogneraa. 
den var sI fu. Ikke alene IIk ThI. de' vedlog al Indlægge Lys I dø 
sled derved Rudlghed over el Io Lejligheder Imod Ilt Lelerne' 
Slykke Sadealrand, men man ffk belIIlte en Leje pIIa 15 Kr. md~ 
ogua en stor og velindrettet Byg-I - Del vedtogu III Installere 
, •• der praktisk talt var lige Ul WC l Snedøled Forskote. 

n , . _ Som Valgbes'yrelse lor de 
al tage I Brug aom Hotel Der er forestallende ValR: valgtes de 
en Snes dejlige Gæsleværelser, en sømlede Stlgneralld Til a' Ullræd 
smuk Pestsal, en dejlig Veranda Valgkredsens Valllbealyrelse valg 
med Læ mod Vest 0i Syd, en tes Formanden. 
slor Grund - og der er ell a8a 
pragUuld Beliggenhed og Udsigt, 
at Steder kan mule alg med f. Bks. 

- Landsloreningen Ul Kræften 
Bekæmpelse bevilgedes 25 Kr 
K.P,U.M.s SOldaterhjem I Aarhus 
og R.nden samt Kirkens KOTll 
hær IIk hver IO Kr. Varna ved Aarhus, 

Thisted har tænge savnet et vIrke
Ugt Sommeretabllasemeol. Byen 
savner Hotelværelser til de Turi· 

Næste Mede 30, Oktober. 

sIer, der gerne vII bo her, ogden Repræsentant P. Agerholrn, 
savner en forretnIngsmæssIg Ud· Thisted, er i Nat alfifaøel ved 

Døden efter længere Tids Syg
oyttelee af Byens ellmrende Bellg. dom, 73 Asr gI. 
gen hed ved Pjorden. Den oIIldede var Sen a' Sløgler. 

Om sall del eventuelle Holel mester P. Agerholm, ThIsted, og 
skal drives med eller uden Spirl. lærte i sin Unll'dom Clgarmager
tusbevUtlng, er en Søg for sig, og løget. Bfter nogle Aars OphOld I 
b M 'gerne Jo delte Amerika drev ban I en Aarrække 

erom er cn n . en CIgarfabrik ved LIlie Torv i 
ThIsted Byraad bar Ikke vedlagel ThIsted. I 1911 nedlaide ban Pa
noget om, al Hotellel skal bave brllren og blev anset SOm Repræ. 
Splrllusbev/JIIng, men del maa vel sentønl for P. C. Bend ixens To
for Hotelejer Lørup være eo Por- baksfabrik, og i denne Stilling 
udsætnIng for al overIlIge Hotel. har han siden virket, Han har 

• 028111 [ mange Aar repræsenteret 
Jet, at han opnaar en BevUllOg. Wllh. HeIsirups VInhandel. Hao 
Noar Kommunen eler Porel_gen- efterlader sIg Hustru og to Døtre, 
del og suledes bar fuld Kontrol al hvilke den eDe bor [ Aalborg 
med Forretniogens DeW, vII næppe og den anden I AmerIka. 
beller maoge bave noget al ind· 
vende mod ell eventuel Bevilling. 

Der kan veJ heller Ikke med 
Relle bebrejdes Tblsted 

Krybskylferi i Kroaborg 
PI.of.re. 

Thisted Byruds UdvaJg for 
og Bjendomme har ved, 

I at Jagleo I Krollborg Plan-
Ikke mere skal Udlejes for I 

ber kan bave Pred. De 
der i sin Tid blev udsal 

er DU vistnok bell 
hensynsløse Jægere, 

og foregaør el ret IIvllgl Kryb
Skylleri j Plantagen . Nu er der 

noget poa Bev/lllngsspergsm8alets 
OmrIIde. J 1932 ændredes Byens 
Beværtervedlægt naJedes, at An· 
tallet al Spirltusbevllllnger 
oedsat, og I de sldsle 25 Aar 
omkring en balv Soes SpirJtusbe. 
Værln!oger bJeven nedJagt Denne 
Udvikling bar værel naturlig 
rigtig, og mall bar luet ;,n,; 
eD bel Del Udskæoknlngssteder, 
der mutte siges al være uden ;,,; 

III Stadigbed OpsYIl med Porbol- : 
og Udyalget meddeler, at (j 
Jagt vII bl/ve platal! og 

Berettlgelae. 

Hvad det eventuelle Mildt EHer •• rsveJr. 
botel ved Dragsbæk aogur ser Del usædvøntigt mlhfe Vejr vil for. 
vi Ingen Pare for Ædrueligheden "'elltIJ2 bolde endnu nogen Tid, melder 
j en Bevilling, men det skulde vel Meleorolo/{erne. I Galt var Tempera-

turen lennemgaaelltle 16-17 Or, over 
ogsl8 være muligt al drive hele landet, og der er LejlIgbed til at r 
.om Alholdsbolel, selvom del del Br8i!l'Idøel, BI LIV- b 
Illa Pald vel nok vII knibe al befinder sig over 2000 I 
bolde den StaIldard, der trækker fra Dønmark Qg vII hlu' kUDne t 
et gOdl Turillpublfkum III. naa lIeriII om nogle Dege - bvll del 

I bvert Pald maa deo ! ~; .. ,~'ker. I Tblsted IIIlIattel Uieu !J 
8 t Temperatur, 16, I Or., I Tlr ... 

y&olog Ikke oæste Sommer .Iaø da:l, ae: den laveJ!lle, ti Or., Nitten iii u 
lom. Den skal udoyUes. Del vilde TOrødae· Der er faldet ClI.IOmm Rep S 
0.1.. vltre værd at prøve Ui'en. Normalen for Oktober 83 111m. 
ber Ikke I Poru,.. og , 

."oederoe kunde afboldes Kur
lUS a' lor.kellla: Art. PorbOldene 
elDer "g Rodl III 

SoclaldemokraUsk Forenlar 
lor H"idbJerr.Lyal8 

boldt I Alles Oellerallorumling. 
PostbUd Hetuy 

,. ~~~~Beretnlnr 0lr KI 
:::. over Kiri ne 
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Tyskerkøl'slen i Hurup 
Revisionsudvalget har paa Politi

kontoret afgjort en Del Vogn
mandsager. 

I Tiden efter Kapi tulationen 
hm' man ved Gennemgang af fo1'
skell. Væl'nemagtsentreprenorel's 
Regnskaber fundet forskellige Bi
lag, hvoraf det fl'emgaar, at en 
Del Vognmænd og andre har ud
ført Kørsel for de poagældende 
Entreprenører og Værnemagten. 
Dette Materiale el' af Politiet 
sendt til Revisionsudvalget fol' 
Tyskerbetalinger i Aarhus, del' 
har samlet og prisberegnet Ma
terialet. I de sidste Uger hal' 
Medlemmer af Revisionsudvalget 
været til Stede paa Politilwnto
ret i Hurup, hvortil en Del af 
Vognmændene har væl'et tilsagt 
til Forhandling om Tilbagebeta
lingsbeløbets Størrelse. I Tilfælde 
af, "t del' ikke opnaas Enighed 
om Beløbets StoneIse, afsiger 
Revisionsudvalget en Kendelse, 
som SM el' afgørende fol' Belø
bets Størrelse. 

j 
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Skydning 

fra stholm 
Sejlads og Fiskeri fru'ligt fra 

B.-IS. Oktober. 
Fra j.\Iarilleministeriet er der 

nu kommet 1I1eddelelse om, at et 
bestemt Omraade af Farvandet 
omkring Hanstholm vil være far- I 
ligt fOl' Fiskeri og Sejlads i de 
Dage, den store Øvelse mellem 
lIIm'ine og Hær finder Sted. I Da
gene 14.-18, Oktober blivel' der 
foretaget Skydning fra Hanst-
holm Batteri. I 

I 

, 



on 1254 .mea l\ammermUSIK. 
rIvat.) 
) 280. • fjender" kastet bort fra 
aned OddesDndbroen. 
Øre 
e for 

Unger. 
~ pCt. 

I Gaar alholdtes ved Oddesund 
en større Hjemmeværnsøvelse. Et 
Par Hundrede Mand Ira Hurup, 
Thisted, Struer, Vinderup og Hot
stebro deltog, og Øvelserne lik et 
udmærket forløb. Der startedes 
ved 7·Tiden om Morgenen, da 
Thisted· Tropperne ankom til Odde-
8und lor at rydde Broen lor Ijendl-



mm 
det 
lor 

'get 
• unl1 

~.I'\' -UQIftUIIi 

lige Styrker .• Fjenden" - Hjemme. 
\'ærnsfolkene i Hurup og Ydby _ 
blev tillige angrebet paa den syd. 
lige Flanke af Styrker Ira Holste. 
bro og Vinderup, og ved Middags
tid var Broen erobre!. Kaptajn 
Malling. Viborg. udtalte sig 
~nerkendende om Øvelsen. 

Tyve pia Spil i Thisted 
0& Omegn. 

I Alles er der st/aslet to Cykler 
Ira en Garage ved Mekaniker 
~uøntf I rn nQøna. Riø"Ii",.... A 0.1_ 
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l Stor Hjemmeværnsøvelse ved 

Oddesundbroen. 
II l-'JI\,pd ('I PUl' IIl1n!lJ'(>{lr II jpmmr

'lt'rn~f.)lk hoirll rn J'p<llisti,-;k 0\,('[:-;(> 
flafl. Th}holm J Gua l 1"I'n, NOtflt.hy 
1I1"lIIfllPVll'l'llsfolC'lIing val' !I{'{' 7f1 
111'Jtil,JPI(" fnt Svdl h y 40 og H('!;(('1l 
fl''\ lIoh.,t('bl'o, fhC'!.<.;rll val' tdl'rttf'
hu I (l f KtI plaJIl ~I fl II i n g, R('gion 
l drn br~nJl d te I Odby , ('ri H-Tidf'll 
og :) llllilliol\f> 1] gik ud pua, ni dpI' 

I ,'RI' nN[:-O,lt fJCIHltlig(' Tl'oJlJ1f'1' Jlaa 
I j"I"vrplad ..... pl"lJi> I .\illhnrg og Tlr

stru jl , h,ol'l'f[pJ' Hlyrke/'fw I-ok U [dl.' 
hf'Sll'tte Odd(\'HlfHlb{'oPfI I Broens 
Na, .. h(>f] ,a .. fle l' IINI .. al Luftlnnrll'
II'OPI)('I', .som ticJ' blrv ka'mpN mod 
IIfl,: PI' FI'('IIH } kningl'11. Ovrls('J1 \ 'a l ' 

1l1l'1!t'1 IU'l'l" l'I g, ])PII ~llItli>([(' vcd 
1::l,:30-Tidp ll mrd al LnllpL' fia lI o\.ste-j 
hro ,s{'I' \'(,l"l'([(' gull' tErter) og til .-sid:si 
gav KapluJI] (,1I KI'jUk, 



Skydning fra Hanstholm Batteri. 

Fra Hanslholm Batteri vil der i 
Dagene J4. 18. Okth ... finde Skyd
ning SIt?d om Dagen. I OlUSt. Annon
ce advares der mod Sejlads og 
Fi skcl 'i indenfor ('I O<PI'mel'o belegnet 
Oml'aade, naar Skl'clpIIagcl Cl' hejsl 
paa Flagstangen ved Fyret. 



· Bel{(~ndtgorelst' fQl' SOfal'l'lltW og t 
Luftfllreude. 

Sl{ydt'ove.lser: Nordoot:'u. 

Advarsel. 
Der ufhoId('s i n:lgellt~ 14,- ·18, Ok- I 

tobl?r d, A .. bt'gg't' j)n~(' inkl., om Il:\
g"tm SI{ydllin~ f\'.\ Hillli':'lhollll Huttt,l'i 
(i"i?110G'Ji N, Sl187'E), N!1{Il' Skyd\'fbg-t.t 
- int~l'nat ional 'rnlst:mdl'l' ,,7" N' 
hej~t lJua Flagstang \'C'\i Fyn't, nrl
\'<\l'L>S dt'l" mod Sejluds op; Fbkt-ri i t't 
Omrlladt\ tit'r lxgl'!l'llSt'~ uf ~h'l'idil11\('n 
gon)' g, Hl't'ddt'ptlr!llh'lIl'l'lh' ,,7000' N, 
og :")'7\107' N, $umt Y\:j'stlinkn 1llt'll t'Ul 
d i sst? Brt'dd('!>!\ 1':\ IleII(\)' . 

nt'l" !tOl't)S ~pnu.t'1'kSOIl\ ll:lll, nt Op
holdet i Iln.'\'nh' Omrmldt\ nalu' Skydl'
fhlgN ('r ht'j~t, SkN' P:l~\ t'~t Ans\'ur, 

SikkN'lll'd$nf~t:\1ld: 18,000 m. 
Siltkl'r!wdsh!-ljd(': 10,000 m. 
MaJ'ilt, mi/li,.:;lo'i, t, d. ,Cl. Oktl,r. J.Q~;, 

P. M. \'. 
A. LEGIND. .. -----



Bekendtgørelse for Søfa_ 
rende og Luftfarende • 

• 
I 
rsel. 

Der afholdes i Dagene 14. 18. 
Oktober d. A., begge inkl., om 
Dagen Skydning f ra H~nstholm 
Batteri (570 06', 5 N. 80 37' E.). 
Naar Skydeflaget intem.ational 
Talstander .. 7" er hejst paa 
Flagstang ved Fyret , advares der 
mod Sejlads og Fiskeli i et Om
raade, der begrænses af Meridia
nen 80 19' E., Breddeparallellerne 
570 DO' N. og 57° 07' N. samt 

- Kystlinien mellem disse Bredde-
paralleller. 

Der gøres opmærksom paa, at 
! Opholdet i nævnte Omraade, naar 

Skydeflaget el' hejst, sker paa 
eget Ansvar. 

Sikkerhedsafstand: 18,00.0 m. 
Sikkerhedshøjde : 10,000 m. 
Marineministeriet , den 9. Ok-

tober 1947. 
P. M. V.: 
A. Legind. 





øvelsen I 
FI"lHI,'n "11 111)(1' 111Iwn. 

,;IlIl,I!I~ M"l'IU'l1 Jmm ,h r 1111 MI rJ 
,lnl"I",' "III al f.1,·t1Ihlllll lurthnlll'II" 
']""11111" lUl' lallllral 11:111 TlrHlllljl 'w 
\alh",~ 1"1)\")1111.1 "l rJv, I l[rl t rlJ,k 

Ul! rn'lll 111\1d (),hl<'~UTHI. Ilt'l \:tl' un 
"hll'll,'1I 1l.ll'\I1nw\'H'1'1H ()11!~n,"l' 1 HIlIH 

,tlu'JIlI' IlW'! Ilk1l1I11"'1I'rr,,'1 frtl 11011 
lt!IJ .. , nl (,>1'hll1l11'1' 111111"11<,,1 ".Ir III ,,"n. 

Fj('TII!t'II, ,h'r 1"1'1\111' ,"l.'HIl .. uf HU1U!, 
111\ 'Ilhy Ilj,.mm"\Wl'l1 1I11111,t, 1",rJ.'Jl''' 
:lf Hk"l'1'l,lo'r ,h'III,"II, Ihlnt!), ,h;ulcll' 
ldt'l1Il1W ,·aUlnwtJ IIf H'lllll.'hrn fm Hpl 
"i; ThiM!t,,1 (nI NOI1'!\' 

I 

I 

, 

, 

'1'lIi"I,,\I Iljl'mnll'vlI'l'll HI:'1'\I'c!(' Kl. ( 
7,lli fr,( l"l"I'dc','lkllM\' ,'~ k'll'll' I ltuh'- I 
bil ,Ii,,,kh' t.il \ldh~' 1\ll'k,'. hvor Kont-

Jl,,!!,uid1l'f T h il In _~ l' 11 l"amll'(\!> I<im' 1 
,slFkpl' IH 1'1\ ~idsLr Il1t1lnlktiml. Dr>r 1 
,"III-1tW-l ml FOI'$lli,b UlI (,H' ;lt SOll:f' 

Kontakt m('d 1,'jcllot'n, rI~,' 11 wdt, mnd· 
j,I!l:('1 B('~kl'd (nI "iu(' Fhwn.' om, til 
rier \;11' :-\tYI'kcl' \IT1d~n·(dl:'. Fj~'nd'~ll 

UdH'lll!tC o)t13aa FOl'lmtl'Uljcl' for, ,It dl' 
;kull.1\' la~~ ..let I"w>it~ Slud :tf. 1>l.\lI 

nl3.n hNh'(' kunde k'lllccntnH'(> sig om 
Fjendl'll[-; Slon('\~e (jg" tnktiske Mulig
hedct". Thi:;t.ed Hj\!1l111W,'æl'l\l\ Fil11J!1-
Irulje b(''ilotI :-If SCUlnl"l'GuPI)('ll, op,' 
drmnr klarl!dc OpgR\·t.'1l aldeh!s udmær
ket, og O\"(>\"ell fnlgte saa Slnp; i Sl:l&·. 
F'jl!11<i.m trak Sljl.' :>pltlllmæfislp;l, tilba· 
:!re. ,IJr det. kom til 1'ræfninger IIf mere 
elIrI' mindre ah'ol'!ilt K:ml.ktCl"_ 

hllmllCll blher ,ildere (IP: ,ildere. 

Ho"~"\.r\'ken "Ul" endnu i Behold og 
tl'i1k fon.t (rem, n;\1\r POl'p..1trnljel'ne 
hil\'d(> Ja'\'nt':_t Ycj,m for dem. 

licnim"d Middag:;.tid \"3l" Mtlllld en
delig "nuet, Og' tIcl .'lfgorendt' Slag 
skulde :-.t:'la l1\Cl!('lll de Bunkel'l'l, >,om 
Oddc,",Ulld "g næl'lne.'ite Omegn er SMI 
"eUQNiynet mt>d. Kaml>en bl(>y ",ildl" 
1'e (lll; "ild('l'e, fOl' ing\'n a.f rle kæmpen
de GrullPC1' "ilde gh'c sig, f,)I", som d(>r 
"ar ('n, al'l" sugd\'. n3:tr det Arelder, 
kæmpet' '\"i til .:5ias\1> Blodsdra.abl', h,·o!'
f(lr :<"kal vi "'''u ik"ki' (lg~1I g~\'e d",t i 
Dag. A1k kæmpMt' mN ('li DGd"føl'-
1I.ø, dl'r \1st !;:kl1.l 1"d('_,. hengt' I'ft('T. 

C-.oo h.rih~. 
Mnn h"ldl tm en PallS(!. oA" cia (ler 

"a:1' hViI"t. lidt ud (tw-np:HI An",I:rol"ngel~ 
"I'l'fll', blc'- del' p-\'cl (lrdN' til, at del' 
",kuld;, t~d~ an, CIf:!: Ktrptnjn :M:,Uin):; 
Jra" i->:UI. en kort h.rJtilt over Sl:oget$ 
G.a.n.R:. Mm \'3T f.,I <id 110 til hlln~ ab:,:'" 
luu> Tilfredshed, Dog \":ll' d l'l" NI Ting. 
Som KRflt."p,eJl g rrn<, \'ild(' frel'llhæ\'E', 
(II<! del "R!', Ilt. mnn til dl; !;!: >:\llldf' od;;rt
te Sig fol' unødij:t m"tt~lse. 

('h'e1toell '·lll' &1.11 forbi, ag ,,111' n.·lta
" lal' i'n hel Tkll kloge1't, d:t dl' tog 
fln d ds dl' kltTll, ,,~ ,,('d l~· Tideli 

ThiI't("d--Grul'JW-J1)(' tilhfoJ!"" Ild
"It lMP\.Ie, m <'l' ,,('d ~()dl Hume''. 

n,i"I.(''' '0-' ..""", " ..... J<'ml'll('v .. rn hal' lill fol~ 
..:::: . traadt ~1fI(' lb.rnl!."li;". 'lI:: mlln 

•
... dt!" Mdt.'t.(' Tid p.. ... nøt t:u.d'1t l!d.i. 

1n"':l'Iliar ! r *Ile f."ll' VOI1. 

lIlLa 5:livtlu... Rro\'~løe 
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von Ilanneken er 
8111 ækfornæl'll1et 

.11.111 Ayne::> ikko om al s idde 
i Vestre I j'æll ~Flel. 

I 

I 
I 

K o b C II h iL V Il, rr()l'~dag. VOIi I-hll1~ I 

ncken, del' hHI' !iiddeL fæng:i let i Tysk~ 
" 

lund siden Maj J1145, el' meget op-

bragt 0\'('1', at han el' blevet anbl'ngt. i 

V('Sll'o f"H)Jll4'se! og ikke )): In ~Trl'ek l'o

nel'«, hvo )' de øVl"ige fl'emll'l.cden dc Na

:!.istOl' sidder. H an ::;ad i f:;in rl'id i Ji'umg

scl hos Amerikallol'ne i N Urnbcl'g Og" 

fik del' Cll frellll'l\gcndc F'ol'p lejning 

paa Ilujde med, hvad rrilrmldet. el' pHa 

do bodsicl loielle,"" 

f)cl'('ftel' kom h~ll1 i (~np;el:·;I( I"l.cnp:

Hl?l, op; da det dUlllikc Politi vilde hellle 

ham IH'I', val' han p,'l'Iec1ef:ri l'dig-, fOl'di 
han hu~ 1'~ngl:.endCI·n(> havde 1l1HnLlct. 
Ir\'(' paa almindelig II'Ullg'ckost. 

"-------:==::.... 

I 
I 

I 


	1947-1001SC
	1947-1001SC-A
	1947-1001TAT
	1947-1001TAT-2
	1947-1001TAT-A (2)
	1947-1001TAT-A
	1947-1001TAT-B
	1947-1001TAT-C
	1947-1001TAA
	1947-1001TAA-1
	1947-1001TAA-2
	1947-1003TAA
	1947-1004SC
	1947-1004TAT
	1947-1004TAA
	1947-1004TAA-A
	1947-1006SC
	1947-1006TAT
	1947-1006TAA
	1947-1007SC
	1947-1007TAA
	1947-1008SC-1
	1947-1008SC-2
	1947-1008TAT-1
	1947-1008TAT-2
	1947-1008TAA
	1947-1008TAA-A
	1947-1008TAA-B
	1947-1009SC
	1947-1009TAA
	1947-1009TAA-A
	1947-1009TAA-B
	1947-1010TAA
	1947-1010TAA-A
	1947-1011SC
	1947-1011TAA
	1947-1011TAA-A
	1947-1013SC-1
	1947-1013SC-2
	1947-1013TAT
	1947-1013TAT-A
	1947-1013TAT-B
	1947-1013TAA
	1947-1013TAA-1
	1947-1014TAA
	1947-1015TAA

