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i B.de og KODllskaUoo
met,
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.1 30,000 Kr.
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Isenkræmmer Tage Jeppes.!o, for ~
Thided. blev i O•• r ved 18,30- overic

O Kr. giver en
Is Stiftere er Tiden idømt 80 Dagu fængsel tiet li
f A. P. Ander· og 20.000 Kr. i Tillæg.bøde. vil je
.smussen. Thi· 30,000 Kr. konliskeredtl. 43 Dage demo
M. R. Briksen, er arlonet i Varelæglur reøt .
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der
or S. Madsen,
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afhørt en halv Snes Vidner.
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Tidl. Ekspedient O. A. M. d·
e n, Hobro, havde været .n.at i 20 J

forretningen i tre Aar. Hin hævdede, at Perlon al d havde laaet
Besked om, al der ikke muUe

ne

Vi
skrives tYlke Regninger paa over at der
200 Kr. Det donske S.lg hsvde Porbe
været langt del størs le. Der var allige
aabne Priler pu Varer, 110m var
beregnet til Danskerne, men. Vid- nel havde Indtryk al, II der bJev .ige
kalkuleret en Itørre fortjeneate hande
Anli
paa de Varer, der Ipeciell var beregnet lor TYlket ne.
Regn.
De.uden al •• rl" Elnsr O y r·
V:
m i n g, Arbm. J. Th. B I e rr e·
Anli
g a a r d, LangvadI og Tømrer liliet I
Holger A t1 d e r I e n, Thiøted, der i1emt
hlvde arbeldel p.s del lyske La· lig Pe
ger, .om modlog Varer Jrl Jep· taiingI
puen.
V:
Hovedvidnet var Eklpedil,ice lill
Prk. Ellen H s J d, der har være I
AII~
anl.t i forretninien ,iden 1936. heller
"nkl: Solgte man al all hVid Tid Jo
der Vir i forretningen, til TyEnd
O
Ikerne?
V : S.. havde der ingen Porrel· Repue
nin~ været i Dag J
• e n,
Vidnet fortalte nærmere om
So",
SaigelI Enkellh.der og hævdede, rede I
at Jepp ... n liere Osnge havde .Ied I
~g, øl komme aJ med den tYlko pllndle
Indel.
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tid kommer den polske Opkøb

Hvori_d •• bliver VeJret?

kommission fil Thisted, og da
Meleoroloa:føk Institut meddelor:
nærmere Meddelelse Iremkomm
Udsigt til frllk til allv, ved Vel'- J Øjeblikket er der saa stor l
kysten Illtord, men oUerhotutdon ølto- Overskud, navnlig al ArbeJds hesl

Rende ve,lUg og nordvestlig l(ullna, I Danmark,
noget

under

al

vi v II ku n ne a fl

normel Temperalur og

ef laogt større Anl al Hes le
fo reløbig Byger mange Steder, senere Eksport.

j

deivia opklarende Velr.

I"ærdøel.lyglerl1e tændes 22,06, Oll Køber St. len fO La ndbrugsejel
1I1111,kes 3,&8.

domme i Tby ?

Ko nsu lent A ndr. Sø nder g 80 rt
Outrup. har so m Bestyrer al T)
sker nes e ft er lad te L a ndbru gse~ e~
300 Landmænd, (lræslørvs- dom me i bl. 8. Thiste d Aml, In e

Kriminalpolitiet undersøger nye Sager.
I.brik.nler, Skovbrugere
m. v. laar Besøg.

sendt Inds tillin g ttl Slatens J or

lovsudva lg om, at Staten erhverve

IO. Bjendomme i Thy ttl Udstyk
l næf Premlld ankomm er fire nlng til " Indeklemte" Husmænc.
købenbavnske Kriminalbetjente III
Det drejer sig bl. a. om Bjen
Thisted for at paabegynde Undersøgelserne mod de mange Land- borg og ved Thisted. De tysk
mænd, Oræstørvefabrlkanter, Skov- Bjendomme er for Tiden Udleje
brugere m. m" der har arbejdet men der har fra privat Side være
for den tyske Krigsmaskine paa mange Porespørgsier om Køti
en eller anden Maade. Ordren Paa Rigsdagen ventes fremsi
berlll er kommet fra Justitsminl· Lovforslag om Bjendommenes Af
sterlet, og f andre Politikredse har hændelse, og inden denne LOV)
man I nogen Tfd væref i Oang. Premsættelse kan der Ikke give.
Der er faldet Domme .f for- Køberne Besked.
skellig Slags. Nogle Landmænd
er blevet Idømt korte Pængsels· Lærerindslilling.
straffe og Bøder, samtidig aJed al
Lærer Brnst Jensen, Dover, el
Portjenesten er blevet konfiskeret. Indsfitlet som Nr. 2 til et Lærer
f andre Tilfælde er TIltafe frafal· embede I Prejlev paa Himmerlan
det eller milde Slralfe idømt. Man
regner med, .t der i Thlated Po· I AHen:
litikreds er over 300 Sager, der KI. 20: Pal æteatret: "Dødens Here
sæde·, Kriminalfilm.
skal undersøges.

KJ. 20: Royalteatret : . Baby pau Even1
tyr', dansk Lystspil.

Norske Sangere gæster Tbisted. .Merkedøhallen' : Artister og PBJudlln
Skiena Mannas.ngforenlng, 44 Nielsens Trio.
Mand under Grosserer Halvorsens
Ledelse' ankom
'8
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I
dt VI men
VI tro f I
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jkeerrl.gSo~ialdemokratiet .tod last krater. Vær sikker paa at di,!).

Aktie·

Tage Jeppesen dømt.

~ 5000

80 Dages Fængsel, 20,000 Kr.
Ungdommen; 1 '. Program- Kommunisme er.
I
'II
være Jd~er og I ea der (~Id Styrke
k
d
i Bøde og Konfiskation
met, hVIS den me
A ust.
Der VD øer en sta ig .Iigende
.f 38,000 Kr.
akal gaa ind lor Ideettd' el ~~~,'eUfdeer Porstaaelse Ir~m tOf, at delenetie
Program er sam
.
o Modstykke 111 Knud Kristensen.
Isenkræmmer Tage Jeppes.!o, for SlImfundets QpbygnlOg,P g .A will et .no~et som helat.Reg~.
Thided, blev i Gaar ved 18,30- overtor de Polk, der liger, al ar ring- er SOCIaldemOkratiet 80m

fordelt

, dejs
erdJer.
p og

uden

Hvert

er en
[e er
,nder, Tbl.
kaeo,
dsen,

Tiden idømt 80 Dage. fængsel
og 20,000 Kr. i Tillæg. bøde .
30000 Kr. konfiskeredes. 43 Dage
er' afsonet i Varetægtsarrest.
Om Eftermiddagen var der
.fhørl en halv Snes Vidner.

t

Arbejdere vil vende tilbage na"
i delte spørgøm:8~ver at der skal de taar sundet sig og Ber I hv a~

tiet gaar ned paa det Progr~m, det baf lagt sit Program 'hem i
vil jeg gerne svare: Den IOClal· .fremtidens Danmark-. Vi slal
demokratiske Ungdom. Iror pS!l ikke løbe Ira dette Program lor
dette Program, der er l Stand hl her har vi taaet loræ;el en P~liti81
al løse de Problemer, Danmark Mulighed, lom Vælgerne nok 8b\
Itaar overlor.
komme til at skønne paa, Vi Ibi

Tidl. Ekspedient G. A. M a d:
blot have rumpet op i vore egne
ed s e", Hobro, havde været ansat I 20 Panøemænd b.hør.ker follt og vore egne Organisationer
• forretningen i tre Aar. Han hævn • •ten hele Danmark
saa kan vi med dette Prol!l:ra~
dede, at Perlonalet havde
laaet
K
.
t
•.
t
skabe
en
polit,'sk
Storm,
der
,,'
'kk
a tte
Vi har lør denne rig op eve I
u
II næste Valg blæser Knud Kr,'sten"n
Beske d om, al der I em a
.
tys ke R
'
paa over. at der er gennemført mange soeda e al Taburetten.
8 kflves
egnmger
kusk 200 Kr. Det danske Salg havde forbedringer, men del var
og
rup, været langl det største. Der var alligevel Kapitalismens Danmark
Taleren hils les med kraftigt Bilald.
en aabne Priser paa Varer, Bom var
lied, beregnet til DanSkerne, mens VidDistrikslordemoder Dorthea Jen·
net havde Indlryk al, at der blev sige om Omlanget al Tysker'
sen, Hundborg, var ogna blevet
nd. kalkuleret en itørre fortjeneste handelen.
Ankl: De vidste. hvorlede8 godt beh.ndlet al Jeppesen.
og paa de Varer, der Ipecielt var beEndelig alhørles Ekspedi,nl Sv.
ng regnet lor Ty"ke,ne.
Regnskabet blev 10rl1
As. M i k k e I s e n, Thisted, der
Deauden alhorteo Ejnar O y rV: Nej I
ede
r.ns m i n g, Arbm. J. Th. B j e r r eAnkl: Det har De s.gt til Po- hævdede, Bt de gode Varer var
g a a r d, Langvad, og Tømrer liliet I Men det har De maaske blevel lorbeholdt de danske Kun·
el Holger A o d e r I e n, Thisted, der glemt I Havde Jeppesen en sær- der.
t havde arbejdet paa det tyske La- lig Pengeka.se lor de tyske Be·
ger, lom modtog Varer Ira Jep- lalinger l
I til pesen.
V: Det kender jeg ikke nogel Der kan snarl laes udenlaodsk
Brændsel.
Ike , Hovedvidnet var Ekspeditrice lill
Frk. Ellen H a I d, der har været
Aukl: Del kendle De maaske
De nye Brænd8elsmærker kan
anli! i forret nina en liden 1936. heller ikke noget til, da De i sin
ventes S8 t i Kralt meget 8nar~
Ankl: Solgte man ,I all, hvad Tid lortalle det til Politiet 11
der var i Forretningen, til TyEndvidere alhørtes Vognmand ikke lord i der er rigeligt m,a
iords .ko rne l
,
Osv. M o g e n 8 e", Thisted, og Brændsel, men lord i Myndighefra . V: S.. havde der ingen Forret· Repr ..... lanl Henry J o h a n n e- derne al Henoyn til Tran.porlDIna været I Dag I
s e n, Thisted .
Vidnet fortalte nærmere om
Som Vidne flJ r forsvaret erltlm- litualionen ønlker Udk.reelen It
. ::
en ~t"g.t, Enkel1hoder og hævdede, rede Hotelejer A d a In • e n, Thi· Brænd.el lorelagel hurtigot muligl.
Jeppeo.n liere Oange h,vd. Ited, at han var olevel godt beo Den lid lige Frigivelse II Mllr·
komme al med den tyoke Ihandlet i Jeppes"". Forrelning. kerne maa
ikke forlolk ..
~~u ~;ene C
.
I-Jan havde under Krigen taaellor ... I.del, al der er rigeligl med
bor
. h f I 8 t e n 8 e", Aal · 25,000 Kr. Service h08 Jeppeaen
an.~; f,;:" I 13 Aar har været og I..et IO pCI. Rab.t p •• sine Brænd.el. Tværtimod kln d,hig",
at der ikke vil v..r. Dækning lor
orre ",nI/en, kunde lutet Ilndkob.

alt...

H'g'd a:

y.

•

Forlænget Fæl\gsling.
Arbmd. AndI'. J ø r g e n s e n, Thisted, fik i Dag ved Retten i Thisted sin
Fængslingsfrist forhengct til 15. Aue;ust.
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"111-."
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.. "Il' .f"rr< 'Il ,uf
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TI't.1 ~t Irilll'iult'utlallllll'l'U IAIKI·t I
~tlrr'>-:I\tll' ('a :1 fianto&'" hinti ... \";I'rr'l
lIIl'll 1.-1 al kM"
'rrH,u,Jfll. \1I1111)O'r
Ir., TII'~ .1,tlJ'''.:w1J
potrellltllK til
J.I\j{I'tvI i Nurl' ':I,le. lait var J ••
Iran 'pl/rll'n·1 j',J, 7:, 1..allll11·r. IOlH
),11.\' lurJ,'1t til tlu for ),;,·11'$1) \)'iIk.
EI~IIl .. II'I·.

Jl..talinK~n 1(lr !.:tTnIJ{·rll'\ ("rllf\ro~h' (iyrmilljl, ni .I'11IW "II 1III','rlll
1,,,lulIgl, ni II, r In"'r GanlC ikk·
lIllIllItI' ku"<';! ."r 'I\.'r :!on Kr. li· t
var hlllk~ ImllryJ., at .JI'P\Ii!- '1\ !cl"rd(' 1\,'111' lor at ItlHI~a{l nuvlL!;lh(·d"T".
FI1<I"tticl"1\ 'rar ,J'I'f1Ii.! I~n ],..:11I'n).;{11iw:
n'd &11':('1 til T).;kl'rlll! 0.11: IU",I. ,llIe
.\U;;(,

,ili.Ll' 11o'11t·

TdlOn' . lJjr·rrl'.
1!aa r(l, 1,llnlC\-'aJ, j'Jrkllll'{"-I,, al 41lt,1l
fra .. \pri! 19-1:-1 til 'I'),~)j.l'rJl(J.~ KupilUhtit/Il var aMnt 6(J!II lMI('rurill.'jdl'r
]laa ,lil ly kt, ,Laf'-'r i :'\lIrr"gillh.
,11.111 rhll,',h' NJkt'1h' C;allgl' !wnll'l 1.",','tant'er (rll Ta':!,· ,1I'P!J\'.~"II, lII(>st

Ariml'!.

I'orn'J.('lIs-KOIlIIN og ~Kan~!J'r III. v.
4-.;) Kun',' DI\'\'1' (j'lJlg. Han \'id.!lp
mlt>l mn, hVOI·dslI DI'\nlin;.wn huvde
fun.!et ."itl'tl.
Tumrt'I\"v, Holger A II ti" rll,' n,
1lhi,..t,"(!, fOl'klarprh', al JlUn dlavdl'
"arl't an"a\ e! Par Aur pall ,)!lIrllH'lI"(
n"jlulpr 1 1\"rl'J'fj:adl', o).: piia VI'gt'nt!a!vl'j, og 1Ul'vllu her la~t ),lU'1'kc lil,
at th'r 1m Tage J l,'ppe.;;cns t·orrJ.'IlIlug l'llkdlc Gau-ge "ar komInt'1 KOI1]wr, Gln.~ og nOj,(h' fan :t<unp,~r, Pri.'il'rll!' kl'Jldlt' nlan ikk., !Iogel hl
Ek... \wt!ilrjl'(> Jo·l'k. E\len Y"rgreblll'
H Il I d, jOflklar~'tle, ø.1 !.tun Jlil,-d,-, Vil!TI'! 8U>1at i J"I'Ik~t'ns ,}"'orrt'lmng 51Ill'lI W:IH.
A: J1I-orll'\I(\>; ,furl •." Rt'ltllo'lkabt'r~
IW?

V! Ilt'm har jl'g ikkt' Ilaft ml.>d, at

A: V"tt De, enroNlan iRegosø.berue
f(lrlus?

hil TU

om

H"Ilff .1 ti h a II Il '0ø "II, '11 li oJ. f",4;lat I, &t '.sn
ha~d" ywr' t l..al( fIId~Jtll r pu. dM
I f'lk." Lna: r i . 'lirr 1I:1ldl' (III" It' JiMe.
al ItO~ Jldflktu.ioCfilIPPU'a.lW Øl,.
GlI!VItfMl.nIJ" ha J~,. For......
11;111{ vllr bh'Yl't vidl'r !Uh til andN
!V<irolb'~'r a.f 'hr1n.·II.~w1.uttlr Il •
llloy.
H'Jlpjpj"r A. .'\ tI il- m e n, ~,PlbCJ
iUS", f ,rklllrfodro, at hlln l':idMJ I"U
hnvd.' "llI.udlct i Jt'Il'lJ<!o4{'J)·' ~rQrr"'
IIlnK" (flt ,Iu'r 5aa< l 1I,'re Vart r, • nd
han kuntlo lal'- nogl1. and t :-;f·d
lIllIl 1'0...00 ;llljd lr.Uflll('1 laan' gral

Sl'rvicp. nMIr ban vild., Ol ha l Jluba I .. ,~l K,iI,
.\ukl . IInr nu ..kr"vcl UMI', {I,m
deil I. !l', ,Icr cirkul.'rer til IFord l
for .1 ~lp!'~Il?
y; .Ja. j,'g l'ar godt klar '!fer, :11
dl'! '~lar IlOt{f'1 l'jal, men d"t konde
JO iNkl' gurI' flQg\!t al &krhc under

TYSkerne skulde Ikke haye Taskerne.
H;~lrikt,.;jordMntJ""r

.Fru V'lrl1h a

1L1JndlJOri'h bavdt' f1'!rlllt"Ifl
1~ .\ar, hl, a, und,'r B.·sætt,,\sf'n. ,,,,r(.t Xundu i Jt1ppt...,"'M Forrdning
og ,r(jrta!te lIg. rJp I)fle ",'rfra: .En·
gang J'-'K kom ind i Forretningen leg lrur dPI \"il,r ~",-br. 1914 - ol'
J;,kouldo hav" en Tl1$i.1' 1:1Otl lIr, Jl!ppt-"SI'n Qg Frk, Hald og tbpederedp
nogle Tr,o;kett·. I)l'r blev sagl, at de
lIll:('1l Tt\6kl'r b,nde, "wn Hr. JtVIIJe

.J

f' II

~~\'n

"IL,

1"IKte mig hl Døren og &agdt'

til mig, at J('g iwnde komme igen om
"n halv Tim~.•Jeg :kom igen noget
uftflr, kom med illd I)aa Kontor('t og
fik J.o" lil al vælg" mellem tfl! Ta·
skl'r. -og HI' JØ['4l1el.'n sagde, at ,·i
hcll,'ro maatlø gl'Ulme dem., ('liers
kllndto de tkkl' hu"l d{m j !Fred for
Tyskt· r II{''' .

Elu:lpcdilUlt Sv rAage l{ ik k. e l·
s (' n, 'IlIlILstro, 'Var Ek .,,:die-nt i J~
J)4.\'il.'!U ForretIling del
AilI' af <BL sstlflleQ Ol:
dl'r Ikke I delte Ttdtlrum bl"

at

V, Dl,t \'+lr vel no.i0l «før 11811 9.

A-prll tFrk

"l Par Maaneder,
Hald ohM'Ul' IqrlrulofYlB Nt..

,wdN"I.'1 T)'61i.erne. da hun bande tale
TYIIk,
Der blev Hlgt lidt af hy....

A· Er der øol'l Værktøj Ul "Tyskerne?
ØD Ullo Smule.
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Flygtningedreng død.
Den 16-aarige Gruno W e c h t e r,
Flygtningelejren i Hamborg, er død
paa det tyske Sygehus i Thisted, hvor
han blev indlagt fol' en Maanedstid
siden med en Brandbyld. Efter tre
Ugers Forløb kom han rask hjem, men
nogle Dage efter blev han igen fØrt til
Sygehuset paa Grund af en Brandbyld. Den slog sig imidlertid paa
Hjernen og fik Døden til Følge. Forældrene lever begge i Hamborg Flygtningelejr. Faderen er Invalid fra forrige Verdenskrig. Begravelsen foregaar i Dag paa Ræhr Kirkegaard.
Hesteopkøbene til UNRRA.
De 30,000 Hesle, der som omtalt
skal ojJkølJGS i Danmark, s kal levr res
li'fl r. ,.

h"!lrl

.p,
ed

I "

"

•

SI

TH

•

.J københavnske Kriminalbetjente skal nu underE;&ge Forholdene
for de mange, der i Thisted Politikreds har kørt for Tyskerne.
- Politiet har endnu enkelte større Sager til Beh..'U\dling.
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Der Cl' fra Myndighedernes Side Ønske om, at "Udrensningen"
herhjemme i det væsentligste
skal være afsluttet inden]. J an.,
hvodor man PM. alle Omnytdcl'

soger at gøre sig færdig. Som et
Led i disse Bestræbelser 1l1an
man se Et..'lbleringen af den nye

SæTret

j

Thisted,

del' arbejder

med meget stol' Hurtighed,

.1Ul

der er virkelig Haab om, at , man
kan faa nIle de ekstl'aordinære
Sager afgjort i indeværende Am',
Hos Kriminalpolitiet i Thisted,
som siden Befrielsen hal' haft ct
meget stort Arbejde

og .fortsnt

hal' det, hal' man endnu nogle ret
sLore Værnemagersagcl' til Behandling. Det eJ' SageJ', hvo!' det
reni økonomisk
Cl' af siort Om~
.,
.

'

fang, sun. de km:!vel' flere .Mnnds
JndAats, men i det Rtore og hele
klU1 mnn sikkert sige. nt "Ud~
rensningen" er ved at n:l'rTlle Nig
sin AfRlutnin$t.
PIUl N-t Omruad(' hur 1'ulitil't
hf'roPfH' ikk,' <iI'aget lit Fl'lls. Dl't.
pr mod dl' nlUJllo(f' Landmll'nd

(Ig

k

del h
duk l

tindre, som undel Besæuelst'n
forrett.ede Vognmnndskorsel for de fa
Tyskerne af forskellig Art. Det han;
NielR
drejer sig for ThistedPolitikred~. ge
del' strækker sig fra Rodhus til Meje
Lyngby, om cn. 300 Mennesker, ~hun
hvis Forhold nu nøje vil blive veje
undersøgt. Til dette FOlmaal nn~
og
hommer der i dis!-;c bage til Thi- riet,
sted fire københavnske Kl;minnl- tjl'n
betjente, som udelukkende sknl hnr
hellige sig detle specielle Arbej- god
de, del' naturligvi s Yil blive af man
hag'
stort Omfang. Andre Steder i ruiN
Landet har m1\n behandlet enKel- nydt
le ai disse Sager, sanledes i Fre- l nu
derikshavn, hvor en Landmnnrl og I
ikke
fol' den omtalte Korset har vær~t tror
idømt 30 Doges Fa-ngsel foruden ~('n
al fna adski1lige Tusinder Kront~l' god
konfiskeret. - MHn rnnn sikkert fulg
regne med. nl der efterhlUUldt'll kent
lll'~:
vil blive rej sl Tiltale ogslU\ mod pall
Folk her pun Egnen. som ik kl' hlU.
kun<1(' nllxbllln FIi.stt'll'ern(· fr:\ \'ir)
Tvftkt>l"nl' og ~ik mt'd til -\rht,·j.
•
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Ta e Jeppesen

ger
lieJdKr.

delinger, men &Ila !>ig ikke ,
S~d til at give nogen Belys...
mng ru' Sagen, idet hun erklære.
de SiN Ikke al have Begreb om
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Ankl.: Solgte man af alt, hvad
der vnr i Forretningen '?
V,,: Saa havde der in~n For\ retning været i Dag.
Paa de almindelige Varer l
Ank\.
Blev der ikke sol~t
Forretningen Var del' aabne, fu- \ Værktoj '?

Hnn skal endvidere betale en Bode pan 25 000 K
,)~ 000 R
k
'
r. og fik andre
.....},
r. ·onfiskeret. - Jeppesen har afsonet de 1:1 Dage.

l Retsmodet i Ganr kom man
imod Slutningen af Afhoringen
O\'er Isenkr. Tage Jeppesen, der

THl~TED

AMTSAVIS

Tonidag dm l, AUItW't.

Kunde: ikke mere hW'ke:, hvad
hun fOr et Aar s.iden forklarede:
til Politl ... t.

Fru

[rent'

(" h r .,

ten.en.

Aalborg, hnvd(' i SI:! Aar været
EkspeditrIce i Forretnlngi'n. Og~

sle Priser, men ikke pan de VaV.· :\lnl\ske en lille Smule. men 8lU\ hun VRr klar over l1and ...len
var under Anklagerens 1{I'ydsild l'er, der specielt val' beregnet det hn\"de jeg ikke med al gør~. med Typ,kern(' og ha.. de seh' henI henved 2 1:! Time, ind pan, at pan de tys ke ~fdelingel·. Det var \ Ankl.: Der blev solgt IlUSgL'" tet P\'nge ho!'. :\lnrinen. Hun nOl'·
der val' solgt Varer fol' over 200 Madsens lndl!'yk. al disse Vnrer rand, Porcellæn m, v.?
de ikke noget om, nt dt>r var lagt
Kr., men der val' blevet udfæl'di- blev kalkuleret med en noget
V : Ja, lidt
Varer til ~ide elter f\\r~holdt
get r:.egningel' pan lIndel' 200 Kr
større FortJene~te . Det var og.
Domm.: Er det lidt i Forhold Tyskerne \'nrer, og kunde intel
Jeppesen erkendte, at det val' saa hans Indtryk, aL Jeppesen bl den tyske Værnemagt eller I slg\' om Omfanget nf Handelen
sket, paa tysk Forlangende. Han gjorde de t for at tjene Penge, li- i Forhold til en Familie 'r
med Ty'Skerne. Hun gvnrede smn
kunde dog godt mdse at han hav- gesorn han ~ævdede, at Jeppe- \ V.: Sel\'folgelig er ?et ikke 10 oft('~t paa Anklng~ren~ SfH.lrgsde været med til at skjule et sens Forretning var langt bedre I Tallerkener. Der yar lO flere Ty- mMl med ct .. Det interesserede
Brud pan de dansk-tyske Aftaler. forsynet med Varer end Kone- skel'e.
mig ikkl' " ener •. Det -;;yne:>o Jej!
Endelig forklarede han, at han gerne i Byen, saa man ikke mærDomm.· Det er da ikke selvfol- ikke'
Ank!.: ['le vidste, h ... >lt<'<ie!o
under Besættelsen havde indfOl'l kede Varemangelen s an sta~l'kl.
geligt. Der ynr da O$rAA:\ flere
Hegnlikabct hle" fart."
Forretninger.
Varer fra Tyskland til et s arnlE'l
\' . : ~t>j .
Mmineintendanturens danske
V.: Vi har solgt :;0 Tallerkl......
Belob pan 143,000 KI'" og I\t denAnkl.: Det har De ::.agt til I~(\
ne Import val' s teget væsentligt Medhjælpere hentede V,u'er hos ner engnng.
Jeppes en .
\
Hun forklarede yidere, al del porten sidste Aar. men det har
I Forhold til Aa rene for BegættelEjnar G y r m i n g, der i sin. kun \'l\1' Smnabelob, mnn havde De m:mgkt' glemt" 1la\'dt' Jep~
se n.
~Cl\ ikke l'n Kasse paa Kontore~
Tid havde væ ret Chef for Mnrl- I modtaget ffrl Ty skerne.
nein
tendanturlagerct,
fOlklal'e\
Ankl.:
Hvor meget hlev der h\'ori hnn blgdc rengt'np for d~
Vidneafhøringerne,
tyske Salg"
\ de, at d el' vat· leveret Varer fra solgt til 1\lal'inen?
Efter l\-llddagspausen paabe. \ .. net kt'ndl'\' jeg ikke "log l
Jeppesen til Lageret, ligesom
V.: Det ved jeg ikke.
gyndtes Vidneafllorlngen ,
Vidnet selv e nkelte Gange hnvde
Ankl.: Knn De ikke ~igc. om til.
Ank\. . l1('t \"Idste 1)l' ':llMA('
hentet
Varer
hos
Jeppesen.
Det
\
der
Cl'
~olp;:t
50
eller
100
Tallerkl'TidUgcre Ekspedient bekræfter
helh'l" Ikkc. da l'e , sm Tid for
var i hvert Fald sket tl'e Gnnge. ner!
Handele n med 'lys kerne,
kh\I".>dc Ol't i a Raptl\'Ttl~"l'
Ilan
havde
da
PUIl
e
n
Trækvogn
Domm.:
Kan
VI
ikke
SI{:\'
TidHgerc Ekspedicnt Gotfred
Anders M a d s e n, Ilobro havde hver Gang henlet 21' Bordlnm- \0,000 Kr eller el andet Bel"h.
'i knn Ikke ~iddl' her helt.' Eftl'r·
nl
l.t', l·ri,,~nu.'.
været ansat i FOlTetn in~E:lI fra I>er, som dereftcr VRI' blevet r01'- I
Illlddntn\l\ Oa' (\fi\ftt.' 50 ellt.'r 1\1l
(\ ,llld \1 ,g('TI·
k
delt
ti
l
Enheder
u
f
dcn
tys
'
t.~
~"
f'o
1. Novembt!l' 1912 til t. Mu.1
TnUcrkl'IU'I',
l"\l.
" ..1
19M>. Han forklarede, at .:N l I Krigs mnrine, ogsun ti' \ 11 lins l·.1
,.
\'1 hlll' solJ(t for dl' hll\g.
c1t:'ttc'fid.num f1'H F{)lTl'lnillJ.:~n Vidnet hævdl.'dl' dUK, at ,h'\llll'S(,1\ \
' .I
liN' l'l' fundet.
I
', It ,!,'r
var handlet Imavt'1 mNl Sl'cflll'- altid havd{' IHl'gtet al onl'S k nul'
I
Ank\.. llVlll'fl'!\ \'N nt',
gerhQI'5t I DrnK~hfl'k fiom :\lnri· 2()() Kr s (~nl'nl'('n UR ill\TiJ(l fll'4
,
l t'r fuml\'l Hill\J('"
",
(',nnal'
h:wtlt'
mmlsal
s
ig
II
I' \'l' l
nein tl~ndlt ntu 1'('11.
I'orrt'tni ngl'n l
\ll~t ~ru\ ,1L'){ Iws 1\ t It'
j

-

•
r

va,'

\

,

iling

1'11

udpnl'Slf'1. 11dMtYl"sflll'rc>t

IIdf'n

":ftf'l"RJlUl"glwl

I'ftl'1"

nH~flm VII·r1duJ, Ilnm·

n', f.;III.I(tf'l'kniVl', IlrJl'l~JPI'fl /lJ{
ljgll., HH'n (11'l flphf'vlIl'l'rll'lt aIli

Kf'wl , l{u'ldf'p'll lil Bul.l( Lil Tv.
Mkf'nU'. VIlI4'J"/lI' bluv ill(II~Il'1\ Il
f'Vf'lllrdlledl~ Rllhlill.,·\' 11\1'11 JI,'lf\
lingcll J,lev hl'lIld filt j'uurtllfl
I I IhnK~lJ;I k I "
og hm

I

" Tr~kenll'.

I'IwhCl' til

l)onml .
llunlllr?

V.

Vm Iwn tIn
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.\nld.: l\l'udl' r 111' nt'~Il'1'llt' f l.'
k
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• ,'. h,tlm ,h' i\\kt' fl\l~\ \ l~\tl
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Nt'J, hun va r hc,trt'nktlli~,
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dt' flan~lH' \, \111111'1"
Ari, ,dtsmalH1 .h'lI
'l'hor\'I\\l1 I
It 1 (' r r" K 1 ,I' ti, l \JI){\ .Itl, hl\\'
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tf) '\,11 lilli k\ln. l!' fUllillln1 , al
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ne Import var Kleget

væaent~hwn,:"l'-;,
i:::i:
Medhjælpere

I'"

V' Vi bar IOIIrl 50 TaUerk
ft
hf'n e
ner enpna
i Fm'hold ul Aarene (or BesættelJepiK oea .
,
Hun forklarede viden at det.
~n.
I'~Jnllr G y r m i n I, der t øin kun var Smaabeleb, ~ haveS.
Tid havde va'rcl Chef for Mari- modtapt fra Tyskerne.
Vidneafhøringerne.
1 ncintcndnnturlRsccret.
forklare_!
Anld.: Hvor mept blev der
Efter ~liddag5pnu:;en panhe- de, al der var leveret Varer fra IOlat Ul Mannen '!
Kyndtcs Vidneafhøringen,
Jelll~sen til Lageret, ligesom
V," Det ved Jea Ikke.
Vidnet sel ... enkelte Gftnp havde
Ank1.: Kan De ikke aige om
Tidligere Ek~pedient bekrærtt'l'
hentet Varer hos Jeppesen. Det I der er solgt. 1)0 eller 100 Talt~rke
Ankl. Det vidste De ml"
Handelen med TyMkerne.
\'ar i hvert Fald sket tre Gange. ner!
beller ikke. da DI liD 'T\d. r.
Tidligt-re Ekspedient Gotfrt.>(l lian havde da paa en Trækvogn.
Domm.: I(an VI Ikke alle kla...... det til aa___
Ander~ :\1 n d II e n, 1I0bro, hnvdt·
hV(>f Gang hentet 25 Bordlam_ 10,000 Kr. eller et andet Beleb.
\'æn't ansat ) Forretning~n fra per, som dererter var blevet for- I Vi kan ikke sidde her hele Efter.
YlIntip'8 . . . . . . . . . .
1. !'\ovember 1912 lil t. Mn J delt Lil Enheder af den tY8ke middal(en og drøfte 50 eller 100
191;), lian forklarede, al :\:'1' I I Krigsmarine, ogsaa til lIansted. I TaUerkener.
•
V_mand 0n0Id II C
dettc'fld~1 um fra Forr(.>tllilj~e:l I Vidnet. hævdede dOK. at Jeppesen I V.: Vi har salat for de SIlai. s e n, nUtted. bavde Urt V
var handlet ~aavel med St'cfhe· altid havde ml'gtet at overakride der er fundel.
!or JOppe.OIl I lAatbU ...... 1M
gerhol'"t i Drngsbæk som Mnn- 200 j{r.s GræmleJl og iovrigt fle- I Ankl.: HvorCra ved De, at der Ganp ...vel Ul DraaA."
nClOtendnnlurl'n.
Fl)rretningen II'~ Gnnge hnvdt· modsat lig at er fundet Bilag'!
til Marinen. Det var 1941--12or det drej.... ol, hvor
\'i:t)' en udpræget Udstyrsfn!'l"C'l:Ilt'lgc til Tyskerne.
V,: Det SlUt. jeg hos Poh\.let.
Domm.: \'ar hnn da l daarligt
Ankl. Kt'nder Ue llegleme fra ~tore Kaner hv Indbold UD
nin~ udI-n Eftersporgsl'l efter
Ikk \'Br klar over
19,10 om Hunde1 mM! Tyskerne"
h(>nkram Ei a.a~Qm Værktøj, liam- lIumor?
RepneaentaDt Henry J o h ....
V.: XCJ, han var betænkeli}!". \
V.: Kom Ite Ikke først I 19\1
rt>, S lng"terknin, Brolc'kJI'rn og
n e s e n,
der lin TW
lIgTl .. mell det opl>cvlll'l'CII'!I ,tIIi· .JeR" tror, del vnr Af Hensyn \.11
. -12"
dl' danske Kunder
\
Ank\.
ll\>t llurg1.e JeR Ikke ha\de arbejdet pal. lIariMDILa-g"f'\'f'1 I K,t-Jder('n til SnIg til TyArhejdsmand ,Jent'. Thul'vnld um, Kendte (li! Ht.'Klerne I 19\U' ger 1 errelN1e.
ff kenw, VUIf'!'Il(> bll'v indkobt ,II I
al han "'O ar bekendt med.
B J e l' I" e K ti n r d, Lnng"\'ad, ha\"o Iv,: Jn.
oVf~)"IJrdnefl .. Soldntel', men Bcll\\' ar kommet IldJlukn
dpVlJ'l'ct
nn3at
i
i\larincnft
Dt'llUl
Ank!.:
Del
er
ikke
mt'gt'l.
n
...
hug/'n hh~v hf'lltet fra F'lU\rtoftter OK Gulvspande fra J
i
lu
Anr.
linn
k
unde
forklare.
al
V<'"d
~
Hnr
De
IWlv
skrt·
...
et
Reg·
VI'J fiK" hrugt Ira DmgHb;4'k i dl'
ForretDID, til 1-.... V _
n('.~lc Tdfu'hlf·. Itf'j{Jlingero(' hh'v
hall hnvcll' VII'ltll merl til nl 11Ak- n111gt'l' lit Tyskerne'
ble\' fordelt \'Ideft l A
\'.:
.Ia.
men
vi
maatte
Ikk4."'
I~
j hm gt ch· nl"~l(' Tilfa'lde udl)lt·dt
ke \''')"('1' ud, ."I)m \'1\1' kummpt
Kerne Depotet var t
vl'n'
fur
mt.'I't'
end
200
Kr.
ilf ,1'·PI~>!'.f'n '!elv ellf'r Ftln.. tf'dn- fm FOlTelnillgt'lI, UK hnvdt, n${'
pot for ane Værnem
m l'll, ElIf~n IlaId.
.· illt \',l'rcl mrd til i lJ"slt'kon'tnj
hnger paa Ean n De
\'.: Dt't furlnngte T)' kt"rlll'.
VidOf·l ha'vded(', al Pf-'J"KOIIS\II'L at h(ml.t' VlU'l'r hOK ,JI'1111l'~I'n, Ut>l
Ank!.: Svnt's
DI' Ikkt', tll'l var en DAl kommet et Par
,
h uvdt. Br'i!kNI "m. Oll c1"I' ikk" VHr forll'illlwi" CJa)' 11M; Porret- Jllll'J"kl'iigl. ul T.\'skrl'lll' fnrlnllsrte lIItolt>, som VRr k mm t
O1nattc KkriveK Jt(~gniJ1U"pr pIIa hCIl, <1(>1 dn'JI'c!1' siA om, 1111'11 (kl'
sled, men han ""r Ikk \ar " .. r,
(It'l?
fi lm /"I' Heino Imd 200 Kr. og Vir!val' ugsfin Talt' Ulll LlIlllIIN.
V.: Vi kUlUll' ikkl' )tlll..- Illlt!t'l h\'orfra dt' \Ar k mmet
T",nn'j svend lIolKI' 1" (,hl', A nnl~t havcIf' 11ft!'sontig 1'11 "nlU'lt I
l'nd nt l,'jt' dl'm,
..ret
l>anM.t'
Kunder,
.
r
har
d
l'
r,
f~
Il
hnvdt'
IiKt'kdl's
nrhej(;ang IAv,'l I·n It('gning, dl!!' v al'
,
Frk III\hl hu,\tll'\Jl \"idt·t...•• at
Jodt tilliE d u anf.
I\1'l vun c\Pl lYHkl~ Lagt'r, ngsall )
IJIUI r/V(tr ~O{) Kr., r,tll. I .. o 1(lIul·
t
.h'Pllt" "1\ nl' It' Cunst:t' hIlvIIe osr
FUl 'An n n r
:!
Aar.
linn
hnvdl1
Iwma'rkt·t
Ip.r!f'!JfJS( fo rt,-, Iliall Konlrol nH'd ,
11 t knnm\t' J\ f 1I\1'\t dt'n t \' k" l hm\ Idn l
hvorvidt d(> lYJ:lk('J.I'V(~r:UU'(I)" hll'\' 'VI'ring IIf l{uI1IWI", PUITPIlI,'n, dt.1. Hun ht.'nul'rkt"'1.II'. III ~orret
Hotd J )"
ht.talt. IJI' lysk" Kundl'J" h l,·'. fnl" (itUI ug KnkhlludNtyr UK' Pllkl'l- nin"I'1\ p{tt'l" Jlt·frwl t'n \ nI' glu\t·t
(1/'l Irl"AU' IJdJf'lIt "f ·J"PIWtWII il' Ih))"(IIHIllJlI'I" fm ,II'PllI'!-\I'II.
1I,lmil'rkl'1, ith'l FCIII'1'ltHIlift'n 'lir
dl'lI !')lI'lI.lt' i Hn'lI, 110m \ 1\1' \t'H
h"lv ,·11"1" I"rk. fIaiiI.
J~kKI)I'dltl'it'I' hll'vdt,t. Ilt dt'l" kun
Jjt.t VIII" Hd(/' Vidlll'l, Indtry k.
!'inJ{ .• hKtilC.
Ilun h,,'cle nuwJtn
0\' Il
hh' v .... 11~t lidt tit 'I')""Ikt'I'I', I~ lit
Kl'l
fh~n'
hldh)'llt.l:n·r
tt
1\
,.y.kl~r
flt J'rlll~llllllJ("I'1I hu Vdl' /lHUlRe
n\lge It •
)('1 11 1''''1..'11 ~h' nt knmnH' uf ll",tI
nl' tint Hl komIlU' lit Ft t. mtn
(nstA. flUlIflkl\ l( ullIl,'!". lJd vm 4'11
'
!
,Id
et
"
t) . . " lIuOIh·!.
t1unK
mmtn
1U11".... gf't OIlAlyrt.rllrr"lIlIllJl JI ll ,I
- Milli gik f!l,rt'HI'1' U\'I'J" til
f'l . lild VAII'IIIJ(I'I. ~1)1Il lillt"uk
hnrhuc
af
It 111
nI
FOrøu.ctHfliC',
1
1l1l1ll~1 M"lIl1llkt., fIa. 1"111 1 tig
I Ellt'n 11 t\ t ,I, eh'l lUll \/1'1('\ 1111
By :4ulj.fl·j I" fl,' dUII~kl J IIII,li'l
l ut I lUll lnlllRI'H I lch'u IU:ln,
hnvet,. \I'II'rI,t 1s11JKl III· l hVI I \'I'JI 1\
b •
Ilun Vt dJ{ik, ul Ih'l' VUI lInlIft hf~1
Ilt J "II,hlll,1 lil "hcpl til TV kl"
V,u I lil III l 1111 nl 1\ kt'vi

d'C*e
lUer h..

o

I

Ln""'--.

ea., ....

""Ited.

I

forfordelt. Han ha....de og58JI {ao-

et IO pCt. Rabat pDA si.De I~dkob.
Ankl.; De skr'e\' i øm Tid under paa Listen, der støttede J ep-

pesen.

d t
Ja. jeg ved godt, at e
yar noget Pjat, men det skete
udelukkende af HenSyn til Jep~
sens lille Pige, som kom med LIV.:

sUm.

Distriktsjordemoder Dorlhea
J e n s e n,
Hundborg, . havde
handlet 12 Aar j ForretIUngen og
mente altid at være blevet godt
behandlet. l 1944 havde hun
købt enTaske, som Jeppesen havde vist hende paa sit Kontor
6affiIDen med to andre Tasker.
HUD havde forinden været inde i
Forretningen. men Jeppesen havde da bedt hende komme igen
senere, da der i Øjeblikket var
Tyskere i Forretningen, og de
skulde ingenting se.
Endelig afhørtes Svend Aage
li i k k e 1 s e n, der til fornylig
havde været Ekspedient i Fon-etrungen. Han hævdede, at der under den sidste Del af Besættelsen
kun var solgt lidt til TyskeJ"Ile,
og alle de gode Varer var blevet
forbeholdt de danske Kunder.
-J eppesen havde gjort alt fOl" at
undgaa Handelen med Tyskerne.
Domm.: Da var det ogsaa klart
for enhver, at Tyskerne vilde tabe Krigen.
Proceduren.
Efter Vidneafhøringerne fore-toges Proceduren, der blev ret
omfattende.
Pohtifuldmægtig
Korsner krævede Jeppesen dømt
efter Anklageskriftet, medens
Landsretssagfører Valdorf kræ\'ede Jeppesen dømt efter Krisebestemmelserne og kun subsidiært efter Værnemagerlov 2.

Dommen.

Kl. 18,30 faldt Dommen. Den
lød

80 Dages Fængsel, hvoraf Jeppesen har udstaaet de 43
Dage. Endvidere idomtes han en
Tillægsbøde paa 25,000 Kr., og
25,000 Kr. i ulovlig F ortjeneste
blev konfiskeret. E ndvidere skal
han betale Sagens Omkostnj nger.
Jeppesen udbad sig Betænkningstid med Hensyn til eventuel
Appel. Han blev dømt eileJ' VærpaR

n~agcrlov

2.
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Hævder, at han saboterede de danske
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NORNBERQ
Krl81'forbryderprOOC/l8Cns
Ef ter_
mJddapmede I Onar nlhorteto Dr
Werner Blist 10m Vidne "od Ind:

I

lodnIngen af Fotau",t, lor den m""t

frygtede
Ge5tapo.

N~gTuPpo

I det tredie RIge,

Vldnl!t anmodede Domø!.()l cn Om at
tro, at Geetapo oprindeUJtt vnT eu unIltla
o·u.
k Pollt-latyrko, <ler "01' eammenoat
ar Oh-ile Funktionærer. HI\.f) hævdede
et Fllnktlonrer&r frø. A<lnd"løtl'ntlo"e~
Ikke ,rh·illlgt blev ovorfort Ul Gulapo, IDIIJl at <lefle vnr øl",t tv" " gømre8_
81gt ,og ... t SI! til 40 I'Ct. af GeslnpoB
P enontllo h8.v(IO "æret KontormodhJ,.,Jpere og IIfMklnølnlvere, der Imn
kendte Enkeltheder at do Sllge. aOIIl
de arbejdede med ,
'
A1!klagemyndlgheden har allerede
meddelt, et dIsse KA'~gorler er und_
taget Ira de 41!,000 Mænd og Kvinder
lDdentor Ge.!Itapo, der berores at Domstolens Beslutning angasende KrlmL
nallteten,

Einsatz-Kommandoerne »forkastede
,•
uanstccndige Metodend

•
,

I

ElrusalzkommendO!'rDe, mod hvilke
en Bl Relusgena værete Anklager for
Skydning Bl Fangrr og Repreumller
overfor PartIsaner I de hnnHr. Omr(11t.der er rej.llt. deltog efter Overrn.kOtnlt
med Overk"mmnndotn I de ITIP.t olementære SlkkerhrrlJdorhQl{lIJrrgll'r, er_
klærede B øt viaere, r Danmark hll.v-

de jeg. tUf"jcde han. LejUghed til at
Iagttage dem. og jeg ved opas. hvad
der foregik I Norge. Disse Kommandoer fork"",lede mwslll'ndlge Forholdsregler
De ''lU' f. !;kø. Modstandere af de
darulk Joden TnUlg&e,'tIlmerlng,
som jog mod""Jte mig, skont Or_
,Iren hertil ""ndsynllgv!s stamJllede
fra HlIler selv. Jeg krævede, "toder

81[1I1<Ie henke mlllt",r Undtll-ge1!e1Itilstand, &1lI1o lwnge denne Ope[,..
lIon slod pM, og dotte hlU' glvot
Anl",lnlng til I\t tro , nt jeg var TIl_
hronger al ,len, Jeg sllboterede Al,Ilonen
med
Slkkerhe,lspoUllotø
støtte, Det vll(lo ha.vo I<oslllt mIg
mit Hoved, hvls mlln hevdo Ilnglvet
mIg.
Her hævedes Retsmødet.

Hvordan Valgene fore
gik i T yshland

dnobt eh,

Hu."",r ,

T~sker

o~ Orn.~

begi\[

Hur w:I
Nej ved Folkellf.tomnlngen I Foraar~t
i en lU
1938, Dm brlt!$ko Anklager fremlllgde
havde b,
et Dokumant. hvoraf d~t fremgik,
pmle A
hvorledes VmlJera., mod hv~m maD
nen ,lul
havde MIsllIlIkc om, et de vilde stem_
8"-'. Ur
m" Nej. blcv a lløret ved Hjælp at
Han vil blive krævet dødsdømt.
c.".a""
mærkede Vlllg-.edler. Dokumentet vi·
Knminalpol,ti .. i Od.n.. har no afslut. dm b",
atc, hvorl.de. Parl\medlemmet Paul
plndwl'
Frlløcho L WcLuensee I ThUrlnS"D tet Und .... ogd'm mod d..-. berygtede
havde udarbejdet en Llato over tille Gostlpc-B.ndll, den <4-7-.... riB. p",,1 7>lil:.,,1 '" b.
"~,
Perøoner, som mm mente vilde stsm. 1ko1tl .... (P""I Tysk.r). Om fu Dage ~ur l<\'tSte
me ..Neje, D\J!.IIe Perioner modtog Aktem. til Stauad~ckatm,
~"
særlige Vnlgsedler, d~r var nummerePOIlI Ty>ker ";Htes for 95 Forbryddwr_
ret med usynlig SkrlvcmMkhUlkrltt.
Navne og Numrll blcv registreret, og forøvet navnlig pn Fyn, mm ogsu wm
senere blev o.lIe nummererede Valg_ Medl.m af Sdtioler.GfUPIl<'" ; Københa,,,,.
eedler pillet fra, og do paagreldende, Det drejer "s bl. a. om Vold, Anholdelwr,
genI
Mishandling af Fanger, Drab,fc ... øg. Dd·
der hllvde slemt tNeje, anmeldt,
bHeI,. I Ra:i.« og Meddel~gtigbtd ;
rel·
Drah_ Det m"" paa f<,rh".>.nd anses for
"f
8i~.t, at der kræ..., [>.,ds.traf Oytr Poul
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Under den fortset.te Behandling al
Sagen mod de na.z!sU8ke OrganIsatio_
ner forelagde den engelake Anklager
en Række hemmelige Dokumenter,
stammende fra nazlsllake KIlder, der
villte, under hvilke terrorlstlske For·
hold V,dg og FolkeafstemnInger tore·
gik under Hitlers Styre. Blandt dIMe
Dokumenter, der Ikke tidligere hør
været forelagt, var et Cirkulære, hvori
der gaves Ordre til at Indgive Rapport om enhver Tjenestemand I Bro·
mM, der Ikke "tomle ved Rlgsdng>l_
valgene I 1030, og en Ordro til Indbe.
r~tnlng om Personer, om hvem del
kundn lormmlCII, nl de vilde .lemme

Ini

"n'"
"m

Penicillin maa ikke
bruges for ofte

l{an købes billigt i Sverige.
STOCKHOLM (Assoclated Press)

Vidllndermidlel Penicillin kan IlU
kllbes i Sverige far en Pris af 4 Kr.
far en Ampul, der indeholder 100,000
Enheder, Del ven/es, at Prisen vil
gao yderllger/! ned, l 1943 kostede
cn Ampul 24 Kr. Aarsagen /d Prisfaldet er, at der ml findes tilstrækkeligt store Lagre i Lande/,
Imidlertid advarer
medicinske
Eksperter mod ukontrolleret Brug
af Stoffet, og man 10resla:lT, at der
bØr forlanges Recept \'ed lndkpb af
Penicillin, Med den PublIcily, del
har lanet, er d~r Fare lor, at Peni·
cillinet mister sIRe helhredende Virkninger paa tlem, som har anvcndt
del for Ilitligl. Lægcrne panpeger,
at Bakterierne er l Sland til al vænn~ sig t\\ Penicillinet, hvorlor Patlenlen 111[)er den Ri~lko, al det hUver værdIlpst. naM del ,irkeligt
skulde være tiltTlcngt,

,

'",

Tysker, .om lovrigt for Bt9'l:tle\sm er

,"o

,traffet for Ty,'e" og Alfonseri.

"'
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Maleri af
røvet
BtlDINGE.."1,

Tl·~klsnd.

(A!Il!oc!aled Pn>!Il!)

Ruhen.s" bemmte Malerl ~Pan og
N~'IIlfene, der e[' ~..,rde~ Ul 100.000
Korner er fon,·undet fra et Slot I 00·
dingen og fomentUg br8'ndt,
PrlD8e~SCJl af løenburg-BUdlDgeD har
lorklsret, Bl en amerU<.anak Underofficer kldnBppede hende I aln Vogn. dte['
at han hIlyde atjaalet Maleriel um·
men nled andre \'l'crdltulde Kunst~·
stande, og truedI< med, at hendes og
hendes Mand~ Befllddel~er. 17,000 Tclr.
Land Sko", \'Ilde bl""\' konf1!lkl'ret,
h~.ls hun fortalte noget om ~..'t'rlel.
Drn paagæld,-,nde Undrrotfkcr har "'d.
det arreaLeret. m\'n er hle\·rl 1",~I .. at
paa Grund af Mqel paa Bc\'lIJ.
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Go
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"riheds- H.vefO lk p •• Udflugt.

e deres

rne

:n,

K lonlh.veforbundets Thiøtedkreds fo'ra reta;er l Morgen, Lørdag, Udflugt til

der MoruP 'Mølle. Der køres Ira frederiks'
(,"sJor. torv Kl. 15.
g, mas

id .kal Haglgeværerne Irigives.
ideren, forbudet mod at købe glatlø·
:np ~l. bede Haglgeværer uden Tilladelse
il o 1- er nU ophævet pr. 12. August,
hvorefter baade Ammunition og
over
. k k b
rid er Geværer fut an ø es.
•
æppe, •
pden·
wgen
i,....

LIlie Forhøjelse af
A.ldersrenteo.

p'iClerS eo , ,P .. g-J-- ....
' . -- -, .... .-_ .. Plantagen lor al hente Brænde paa bringer li
et Hestekøretøj. Hall blev. sparket Tate, del
i Bryslet al en He.t og hk et Par rekterlstil
Ribben brækket. Paick Ir. Hurup som hvo
blev tilkaldt og kørl. ham ul Th,· last og I
sted sygehuS.
solide O
Modsætr
Eo Dom godkeodt.
der maa
I Oaar udløb Ankelrislen i Sø- tiers Væ
ren Busk.Sagen, og da Slallad~o.
Det ~
katen ikke har ladel høre Ira sig, Polkepa
maa man ga. ud Ira al Dommen tilstræbt
er godkendt.
det dog
sult at.
Del 'orkerte Si,oalskilte
Polkepø
_ i Slarriot!'. _ _ _ _ _ _ _ !'..oci~lt

em mod forud.

tie. med-

øet,

UK

,......

.... _~

._.. ..

Vefrforholdene en noget

v..

jyldninger
boeøe skal afleveres.
den. det
De "uorganiserede- frihed,·
1rsllesløa kæmpere skal nu allcvere deres
Vaaben, iflg. Bestemmel,erne fra
Krigsministeriel.
Kun dem. der
er linde.
1'1 I I I
HJ
I
er
ul e en
emmeværns arDm alaar ening eller en Skyttelorening, ma8

I'

uøladig

Karakter.
Hawe'olk p •• Udflugt.

,k.
•

lag

Pe<

PI,
Kolonlhavclorbundetø Thløledkredslo' el
retaRer I Morgen, Lørdag, Udllugt Ul i I
Morup 'Mølle. De' køre. Ir. frederlkø- Ril
I
l
bil
orv Kl. 6.

høver at behold~ Skyderue. I. Thisted skal Haglgeværerne frigives.

.tl

kommer AlIeverIngen øh hl Bylederen,
Journalisl Hebsgaard inden 31.
Forbudet mod al købe glatle- El
~al lore· August. Elter denne Dalo vil Poli- bede Haglgeværer uden Tilladelae
liv eller liel lage 1.1.
er nU ophævet pr. 12. Auguat,
al for.
Man haf er: fortegneløe over hvorelter ~aade Ammunition og r
,n .1 at alle de Vaaben. der i ain Tid er Geværer Int kan købes.
mod udleveret, ØBS del nytter næppe,
m
hvii nogen lor .. ger al krybe uden·
el
t, al en om. I fredelige Tider kan ingen
O
r liden have noget imod, at der indl.re.
de Læl. Kontrol med Vasben, men man
Der
udbetales
Lørdag
I al øe har alls88 indrømmet tlrihedaelter de nye Sotser.
og frem. kæmperne, at de maa beholde
noders te Vaabnene, nur blot de til,luller
Paa L"rdag udbetalee lor '''rste
sig en OrganisaHon En Del lunge Gang i Thisted Alders· og lnva. I
Geværer økal dog opbevares I liderenten el~er de nye Satser. S
er Beiri· Depot, medenl Haandgranater o~ Den maønedhge Udbetaling i Thi·
enogel automatisie Vaaben III bestemt sted, der tidligere har andraget
Sindene Type Ikal afgive. til de militære 45,935 Kr. pr. Mianed, .'iger med
men det Depoler, hvilket er ,kel i Thisted. de nye Sal.er lil 61,293 Kr. Tillige
udbetaleø Tilgodehavendet Jra ,id·
,a Gang,
.te Maaned.
laa helt
for Udbetalingen al Invalide·
In.krlptionerne. Form er
laU, laO
renten betyder det en Stigning
vedtaget.
udtaler
h
paa 41 pet. og lor Aldersrentenø
..·~_
. - ... ~J_Endn .... r d.t h_irA .I«lorl.
vornu~ V ....U._nmrruu.rlf'
f'.n
• •
I .
aa I

k~

~Ise

ForhøJ' else af
Aldersrenten.
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hctl III at

Vidner i Retten.

I T hi.'ed Re'" ' ' oplever
lor Tidcu, .,
lI1ellll' .Ior

,,,,I.,

• , Vidne r ne j de .ærlige SIljlIl'

Su,

alijlve r Po,kl,rinie.r/ der illIle hlo l
wlv l,lf cr Ir a de j .in T id til poJi!ie'
givne Oply. ninger, men olle t f
Te mJen.e n h. r
helt mot.l~.UI'.

I

Der er ,U ... Tille aro tHi
j bl!lydellg O"d .
IlIl

m Ul

lUl

. Irwllkll ,iA

1111""11 MCIIIIU

'

hælde r IH d~n Anakuet,e,
er lor gall mil I de
PIlUlg llli ngcr, og . , der j I
TiJr!t!Jde er "III ti lor hu rdl
Ud r enlninAt ll, iliA . IIPI
pU, ., politiet er

VaJre ' , a l der "givu
iii Ounøl lor den Ii itIl Ite,
Iii øl læl!'RII SIIReru lI op
de. lidiige re ha, blæ,' Ira d en

Grundl'g, lom
".,,'"'
mege l til Ra p po r te rn e ,Iliver.
H H lin de. Roderi ul
Der er al Grund til .1
a ndi i de 8rrllge Søger, og du
om , al d e l gæ Ide r
I
t:r Grund iii at opholde
""" ,
II' ho ld e lig
Øjebl,t ved disse Vidn er,
anden K.n l.

IndltlJli ,lg rrll fon I al hllt
virtet til, at Sigtede kom i
Thi liQ:eS0111 dt: .vclllige - UdsIgn,
der nu 1111der i Rellen, hjæl per
dcn TiltaJle el Stridl Irem mod
en mildere Oo'n, naledes
lørle de olle hsarde
'"'"
lor el Asr siden, al Manden,
drejede sig om, git en trøslesla a
fremtid I Mød e i Affellen.
I enhver af diue Sager lindet
der tattiske Porhold, ijom slut
lul, uden al Vidner behøver at
betræfle dem, men derUl
Lovens Krav om, st der skal lore -

faktis ke

,m'

,

Fo rh o ld.

ikke ul e ne lor
Skranke, men i r'fle sa8 høj
ve d de P o lUls lhøringer, der
lornd,
skal afleveres.
De .uorganll1 ered ekæmpere sklll nu I
Vuben, IlIg.
Kflgsmmlaleriet.
er tiJlluUet
eller en

ligge el an.ledeligt InitiativeHer liel
Man
nogel utilbørlig' o, L, lor al forlille de
holdet kan laR Karakleren al al

en Porlegnell e
der i ain Tid

udleveret, 8110.
t
være ell bevld.t Forbrydelse mod hvis nogen foraøger t ;b;'~
Samfundet, Her var del, at
om. I fredelige Tider
noget imod, al der
Del Vidner for el Aaf
skubbede til del hældende Læs, Konlrol med Vallben,
allsaa indrømmel
Siden er de kommel III al
.. ,n p"'''., al de maa
anderledee paa Tingene og
Vaabnene, nasr blot de I
kommer nu: med ydenl moderale sig en Organisation. En Del
Geværer Ikal dog opbevares
forklaringer I Rellen,
l den heldiake Tid elter Belri- Depot, medenø Haandgranater
.,,,;;
elaen log Tingene sig olle noget aulomatilke Vaaben IIf
rype skal afgives til de
I
anderledes ud end nu, da
Depoter, hvilkel er akel i
.,• •
er lalden mere Iii Ilo, men
viler si, oglaa Gang paa
., Folk ,kke løg" d.. ...
InakrJpUonorn. . Form er
nøje med øl Øsmøre paa·, .a6
vedtaget •
fænge de bare aidder og udlaler
Endnu er det bke algjort hvomllar
• ig lil en Politirapport. Nasr de
senere .kaf afgive Vidneforklaring AlBløringen al Johan 0118t~rø Thisted
Monument kan linde Sled, men det er
i Rellen, leger de olle langt mere bealeml, hvad der akal at.. akrevet pIB
belænksom! pas
Bealyreløe har enDe! er loraladigl,
nogle
IUlrlldt følgende Foralag, der
al Prolea.or Dr. phU. Pr. Jul,
I
Sager
Vidnerne i de
'0' Janaaen og IUtrlBdl It Bllledfør.te Omgang iii
Ollsfer :
kom til al give dereø Forklaringer
FØOESTAVN
rigeligt med farve, Og at de nu,
MODERS FAVN
da . de har del hele alaaende i el
HJ~RTETS SAVN
rolIgere Ly., føler Trang til al Pia Monumenlela Blgalde .nbringea
moderere derel Udtalelser. Men følgonde Kommentar:
~el er lorkuleligl, at de har gaaet
BarndomsbJen III Tak og Ære
I liere Muneder eller el heil Aar dem, der relste ud fri Thl.ted
uden al gøre Politiet opmærksom HInherred. Rejat al Thybolond~n
Ollaler 111orde Staluen lG46.
•
pia, al deres Porkl.ringer iii
porterne
ikke var heil ,.om
bd
ur e have været. l den Tid d" Rioge lo'eresse for Arbe'det
ved Ræbr Skole.
er Ilaaet, har .Ofrenemmdre
en
Ræh,f-Handed-VigI8 Sogneraad
M hhyggelig Tid i Arres Ierne.
I AflIl8 Møde.
S an ar ael liere Gange a' en
•
- Anøøg mng
Ira Vognm. A .
ag, der bl. I . paa Grund 'al Vid. VIII d
Cel:iO~len om Pornyel e 1.1 Kon~:r~e'l Ud..gn til Politiet, var
n ør under de Ittellge SuIem- Hanlled-Tgi~~ed ~~:~~tf~d'kørlel
_ Bau fI' II:
e el.
meløer, eller hvilke fen r
linde Sled
d R
Kling akal Iledes lOOn K II .eril~rening bevil·
,ve
ellen er bl
Derimod al~' hl Stgnalalalionen.
algjort elter mildere p
evel
aURtaler,
Ira Piakerilo~:I~~~e~n o~aøgl1i,ng
I
••

Thisted-Vartegnet.

hal'

...

I

Sel!ial.DemoL
•
d"'b •• reD

.'n, j

.Ullfllvef .. lIf.el

Kontor;

I

TIdsted.

-

,.

Th.

,

I Nle /nslatlaltonel UD/øres

Js.blo

I

I Overordentlige Foranstaltninger.
Bekendtgøre'se 'ra Politiet.

"

J Medfør af Lov Nr. 21 af 4. Februar 1871 § 7 ferbydes elet herved at berøre

eventuelt fundne Genstande, som kan formodes at være Patroner, Granater
eller andre Spræng/egerner.
~ber0mte
:<111m med
Eventuelle fund vil være øt anmelde tl1 Politiet.
r lige til
OvertræeleJse af Forbudet straffes med Bøder eller Hæfte.
Jørn 0,50
Politimesteren i Thisted Købstad m. V., den :l August 1946.
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REGNSKAB

H Jh

:Agger Uedningsbaad
kan atter komme ud.
Minerensninyon udfur AllUer skrl
deJ' f.'etnatl,
If,'~m'tJ1r

med

Cn1l1PlIllnillPl'l1e

lVf'd

,Man ('rlJl( Sfla la ngl
I Fj(11'lIfd~CjPIl

Hlr

fil. fllJ'alltlr<J1, JnullplTI :Ur1fdl'
IJJ, t'l milil't!rti. 1J!'llp h~lydl", ni

Agger,

Hil

<rINdigl ni ,Inn Jral'l"jt'r II/I
ug ind hl. !I. ,L l'k,R. H/'dl1in~hflnil,''''
j ~nwlk()tnlTwlld() Tilif,nld",
,N,ti litlI' illlid:!",'lid VI'~II'I1I"'!æsll'Jl
tRul ind, og JfOl' ('/I Tiltl ,I:.Jtrt [!J} IHl'Jl!JpPI'
!ffll' M i 1,,~rI1l'I, njPNll'9 'Vilh're Adwjd,'
dl'l

JliU

!lOa

H:)'I91('n.

1'1

l

I Jagten paa en Række »mindre« Værmag-el'e gaaet ind.
Fire ,køtH.'nhaNn~ke .K rimina-li)I~
tjente konul1c>r i if,o-bet aJ nogh' faa
Dag~ lil l1hNed lor al inllh'd" {'ndel~0g('t'i(lr mod c:.''!.. 300 Lall(hn~pnd,
Græ:.:;1 01'1\" p,fad::'rikantl'r, Pia n l a.g~)\)j('re
m. ,il som 11aa Pil e11(>}' <111\ti'll ~{a:jde
1,a,. ,'3lUal1b"j,let utildJedigl mM B ,I sæH\?~IS(\~ma;gtt'n ent{'u ved Salg til
, T~'skernt~ {'ll'l~r ved at al,hcd~e for
dem.
lTnd('yt:;øgeh~ ..'n findl1r .s.1t1d qlaa .Tu-

,

~htsU1illj~tt'l'h'ts

}'oranlC'dll1ng, (lg
man .har aHN'i"th.'I, i 1l0g{\1l 'fin va.ll'et
j Gang i andrr Ret.."'KT'C'1:1S0, :;:,a.al('dt\'<;;

fik 7 anklagede fra l1,,,,,d1'rsl1'v
lh\t..;;'kre-I~s i Ga..1f d0Tt'\.';; .Dmnll1e, ntlt
dl'ojroe> ,<::lg .om Lan{l111[('m} (lg Planlagi~oj(,T('. ~ml havdC' s;oUgt Plant ni ngC'T og h{l\lr- Plantag'<'I' ]}aa Rodt'll til

'1\',s;kNnr, I

ni.""C'

Rag"r hh'y JN iaH

,""ml nørter .pM 29,iiOO Kr. ,)~ ko.,-

fi,~kt'rl~1 I'n ,<••Muld ul<.wlig l;'orljt~lw:-;(i'

paa 8.3,,0 Kr.

Ul~J..

\;l

,"U."IU", -

Del rI' (li intcr(\.<;,<;ant ng ~p<J::I11fl rnrl(l
Fi.<;kt'ri, rh'r a\t~J.a. SYlH'S ilw;lll
-ikktl pr lI1in"~t vigtigt al v,vrl'
lOUlWlhl{,.

Pigb'aaden langs Vestkysten fjernes.
En In g-t'nit1l' fra .Arhl'jd"miJl;,,,t(l~
ri('t ilcgYIl'lh"'r uu 1lI1'tl \'1 AI'UJl'jd.<4hnhl
<:tl

fh'rl\{'

J-1igtraads.."lla'ITingl' l' m'

lallg~ r\.."\~tlY.$I\..'IJ.

For.st

fj~'rn(\S P lg~

traatlslhlglll'llt1 \."Imkring 8VI)\hll"\'~ og
\\li(h.'I..sO udfl)r dtl Stt:'dH, IlYor I.h 'l'
had(\.<:, I)g' N'\lltl~ kOOllllwr Tur(ln til
d~l [}\'Tig{l Piglraa1l~p~l'rrin,l,! tl r .

Det forkerte Signal ved SjDrring
Station.
K l'inlinalrl)liti~f i Thb,!t'(l har t\n d ~
nu ikk(' kIlllIW! kOlllUW lwH til Bun\l.,
i Sa)l1111 fra f:jort'ing ~ti\ti~)l\ , hn)l"
dt'l' blt~\- lwj.<;l ('I ftwkt'rl ~ igll:l.l.
E~klraat'h('jd,'r('n n<N~:h~r
at haw .slil~
,
Ipt ~i!!nald fMkt'rl, o~ dt'l ~.1mnh' t'I'
, ri1f:1'11Id mt'li Ih' ht'\l'l1~t~dt\ l't'T':-«'lwr,
~\.Hl\ ~,unnll' \Itt:l\ l~\Y,"(I'\.' Ul",'jl'l' 11,1;1

-.....

Thisted Vandrehjem.

Si:

Endnu ikke rigtigt »opdaget«.
'J1!i~I(>""
n"lIldr,'tt".!", Slllllkke
\ an~lr, hjmn i llrag..,lb"A. il,ar bicHil
kun I a rI'! b",,,;;, rut ca. 2:;0 \ andrl'-

l'

r(l, Oh d!..l 47 Sl'n,.. :'1plad::;l'r, man raa-

Tr

der 01'01', 11ar ikke alle I'an'e( hela.g t
samtitl,g (,Ildnu l Xai illar saaloo,;s
k.u l j
Yaudrl'rc oyerna!hJ! \laa
Hj(>mmel. D,'! ringe iIh"øg sk,ldl'S
.'<'Uen i Ikke ringe Graxl, at Vejret
har være! saa u'struhilt i nælSt,m a,cle
Juli )fa.aned. men dertil kommer, at
del nye \'and""iljl'lll ikke naaooe at
kmnmi> mC'd i Yanrlrdhjemsfol'tegnclsen. ~om alle \Il'<ilemmer a.f Herbergsringi>!l faar.
,)[;>11 di> Yandrere. som ·h ar besøgt
Hj,.mml'!. O,al' \'1\'rN overorden Ili~
tUft"Jse mC>ll Ml og ikke mindst mt>d
de storartooe Y'l'l'!sfolk, Hjemmet
bar faapt. .D<'l ffrpmgaar af en Gæstebog,
pr ,fremlagt .i Yandrernl'S
J,ygg-('hg(> Ophdldssttw, og ,hl'o1'i ad"killige a,f dem Ihar gil'el Udlryk ror
den's ah.,olult" TiIJred,,,h<,d
samtid ig m,'d, at do ]'WSICllll har lovel at
kmnm' 1gen lit n't>RI(' Aa,r. Dc skal
nok ulllsk,' al fort:l']]o d"I'øs Kammcralt'r 'hvor drjHgt. de Ul ar ila.ft det
:101' i T'11i"t<-I1. O~
, il"r <,r derfor n:l'ppc
1'11v: om. al ,ler \'il hl i\' " m,>gct '<101'
TI~-lr('lll1l:l1l! til Thi"I,,,] Yandrelhjem
n:p~k \1\"
Vnj" tiN stadig finde
p~a
llnnl1(> ""lll~'k,h ,sloo.
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nnang-l' B{'!S(lgc'no.(I
fra l'h:" .1 Oi! Omt'~ l n.l,' Ior al Sl'
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Bekendtgørelse fra Politiet.
I Medfør af Lov Nr. 21 af 4. Februar 1871 § 7 forbydes det herved at berøre
eventuelt fundne Genstande, som kan formodes at være Patroner, Granater el·
ler andre Sprænglegemer.
Eventuelle Fund vil være at anmelde til Politiet.
Overtrædelse af Forbudet straffes med BØder eJler Hæfte.
POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD m. V., den 2. August 1946.
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Kun M<.'<iIemmer af Hjemme,'ærnsforeninger eller Skytteforenin-

ger eller Foreninger tilsluttet disse OrganL..ationer mna ha'\'(>
' -aaben. _ Bestemmelserne gælder ikke alene engelske, men og,
,~I I~I tyske Va..'lben.

m
00

en
c·

tc.
y.
c·
dc
nu

S

,.

c.

tls·

er afsluttet en Overenskomst,
hal' Krigsministeriet nu udsendt
en Række Besternruelsel' vedrorende ModslandsbeV"ækelsensVaaben, der skal inddrages i indevæ-

rende ~taaned. Dette Arbejde
skal forestaas af de tidligere Byledere og Afsnitsledere og bliver

naturhgvis et omfattende Arbejde.
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Efter at. der mellel' Krigsministeriet og Danske Hjemmeværnsforeningers Landsforbund

Hel' pau Egnen, hvor del' eflel'haanden kom mange med i Mod-

standsbevægelsen, og hvor der
siden er udleveret en Del Vaaben
og Ammunition til forskellige
Foreninger, del' har øvet Skydnmg, vil Krigsministeriets Bestemmelser hlive efterfulgt i meget. nær Fremtid. Efter diSse ska l
Geværer, Karabiner og Pistoler
med Ammunition Qvergaa til
lijemmencrnsforeningcl'Tlc, medens de Vaaben og den Ammunition, der Cl' udleveret. til .i\ledlemmer af SkytteforeningeJ' und!'r De danske Skytte-, Gymnastik- og ldra~tflforellinger,
del'
Ikke er tiblultet. Hjpmmeva'rnsafdeling"'l, t)V/lrga.'l til dr' J'('sJ"k'ktiw' SkyUefoff'ningl'l". V~...'\lwn,
Ammunition. Spn.engmidl .. r nøV.
der OpIJf'VUTI'S nndr,~ Rh'dl'r, h .....·-

o

under i Terrænsporlsforeninger,
:oder ikke cr tilsluttet njemme'værnsforeninger eller S~yttefor
eIlinger, skal inddrages . .i\laskinpist..9I~r. med Ammunition
skal
opbevares i D,epoter. medens alle tunge Vaagen, Sprængmidler
osv. skal afleveres til ~ .Hie'fen~
tekniske Korps, hvad '6'gsa..~' er
sket for Nordthys Vedkommende.
Alt dette :;;kal ordnes i Lobet af
August Mnaned, og efter den TfU '
vil det være saadan, at kun de,
der er Medlemmer af lIjenuneværnsforeninger eller Skytteforeninger eller Foreningtt.:.. jer er
tilsl ut.tet disse to Organi\fitionel,
har Tilladelse til at. bære VAAben,
hvilket man skal have l>apil'er
for. Findes andre i Besiddelse nf
Vaaben, vil de blive straffet. Alle disse Bestemmelser snl'lder il<ke alene for de Vaaben, der i sin
Tid "kom ned" til :'Ilodslandsbeva'gelsen, men gælder ogsaa de i
Rill Tid udleverede tyske Vanben.
Da del' i Rin Tid VM cn. 1200
l )lo{btandsstyrkt'n
i ThistL'd
Aml, drejN' d~l sig om hetyde·
ligt' ~lH'n~dL'r VIUlhl'l1, d(>l' skol
inddraf,(l's, da mangt' nf Mml
lnndMfolkt'nl' ikke' pr Jlh·dlmnml'l'
af 11j{'mmL"·;L·rnsfun·nm~wrnp.
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Det første Stykke Strand ved !
Agger renset for Miner.
I
19
Man er nu fIlaa langt
g,
ed
m Fjernelsen af
ne ved Aggger, at Stranden imel~e
lem Høfde 89 og 91 er minefri.
•l
Dette betyder, at det nu et mue
ligt at faa Fartøjer ud og ind,
bl. a. Redningsbaaden, i paakom)e
mende Tilfælde.
Nu har imidlertid Vestenblæele sten sat ind, og for en Tid sat en
b- Stopper for Minefartøjernes videb- re Arbejde paa Kysten.
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!Jcrul"e eventuelt f undne Genstande, som kan lormodea at
ter eller andre Sprænglegemer•
Eventuelle Fund VJ VIlIre at anmelde til Politiet.
Overtrølelsc af Forbudet ølmft'ea med Bøder elhr
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- Det
Der er blevet stille om Bogholder Henry Krogh, Thisled, der I
bl. o.
Janu.r Muned til stor Porun- der vII
drlng for Befolkningen bfev arre- om en
steret sigtet for Splonaie m, m,
Som 'bekendt førtes han 111 Kø · til
bCllhavn, hvor der I Porvel en s8d Evenluel
et Anlal Spioner, som overfor Dages
pollllel gov Oplysninger, der ferte Iror, al
til Oplrevllnll af hele 01l10nls8110- al Porel
nen, Krogh blev 0lls.a opgivet og
som Porblndelaosrnand, Han næg· des 111
tede sig skyldig og er blevet ved s\!ulde
dermed I det over halve Aar, han gerne
har siddet. VI bragte lor nogen
Tid siden hons egen Redegørelse
ISogen.
Det vor Menlnll:en, at der akulde
være foldet Dom I Juli M8aned,
men Sagen er al en eller anden
Orund blevet yderligere forholel
paa sin Vel gennem Juristernes
Hænder, og elter hvad der oplyses
overfor Thisted Socloldemokrat vII
der gSft endnu nogle Maaneder,
Inden Retten slleltes.

Nordjydsk Sejlerskole
starter.
I3n Marstal-JaRI er lodkebl,
Oll den skal ombYllIlllB
I Thisled.
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Rødmende maatte han i Niirnberg indrømme at
have løjet overfor det danske Politi
D r_ Werna Besl blev Torsdag i Re/len
l NiJrnberg stemplet som Lagner, med~
deles det I el Telegram Iii ,Po/itiken(,
og rodmende maal/e "an indromme, ot
han havde algil'ct bevidst lagnagtig
Forklaring under Ed. Del drejede sig
om Bests Kendskab til Peter.Gruppens
Terror i Danmark, og Afsløringen
skyldtes den dnnske Delegation /Inder
Ledelse af Polllikommandor K j a I k e.
_ Da De under Ed fortalte Rettens
Kommiseion, at De va r uvKlende om
Naujoohs Mission i Koboohavn, løj De
bevidst og overlagt, Ja eller nej?
Best fa rvedes purpu rrød og saa ud,
som om han vilde flygte fra Vidne.
sk ranken, mell !alldt VejelI spærret af
en vagtsom Militærpolijimand.. Han
rømmede sig fJere Gange, begyndte:
- Hert il maa Jeg fremsætte ......
- Ja elder nej? genrog Harris,
Best va r nu til9ynellldende helt panik.
&lagen og gjoroe en bønfaldende Bevægelse i Retning af Retloos Præsident,
med SIr Geoffrey Lawrence var ikke til
Sinds at hjælpe hnm af Kniben,
- Vidnet ha r Ikke svaret, 6agde han,
SpoTglmaalet er fuld6tæmMg korrekt og

ligetil. Vidste De, De 10J, eller ej?
Der fulgte næsten et heil Minul6 Stil.
hed, hvorunder der vnT dødsstiUe i Ret.
ten.. Best udkæmpede øjensynlig en
haard Kamp med !!olg selv . Endeli,g bukkede hall s'g helt forover, saa man kun.
de se hans Isse, og sagde med lav,
tøvelIde Stemme:
- Mit Udsagn var urigtiglt..
Hnn titfejede lidt citer: - Jeg vid.
ste Ikke dengang, at Naujochs var fall .
get og havde tilstaaef. Jeg vilde ikke
bringe ham i VaC18kelighe<ler . Siden har
jeg laaet de danske A!høringliresultater
at v.ide,
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Nordisk Skolemøde
i Helsingør
t D,1gene fra den ~ . til den 10. Augul t
holdes det 7. nordiske H~lpc$kolemøde p~a
den internationale HøJ,kole I'cd Hfl5ingor .
Der er anmeldt :1:20 Deltagere, hvoraf ca..
Halvdelen er fra Sverige, Norge og Fin ..
I~nd lIgen Igennem vil der blive haldt til
nække Forc<lrag om $\""gt begavroe Boms
Forhald.

...............

re"l

Acke
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Udstykningsplaner.
En halv Snes af de Ejendomme. Ty.
skune har haft j Thisted Amt.
paatænkes udstykket.
Kon;;;uh'ot
.\ndrSondl'rgaa.nl,
Outrup. "om adminhtren>r de Landbrllg.""jl!'ndommp, Tr"kenh! hal" baft
i Th-h... 1 Amt har uH.I.~liIl('t til Stahos .Jordlv\"sud,ah;:, a.t S:ateJl b.Jbcr
10 Ej... ndomm~ rMI UDI i Thy Iii t' 1_
st l' ko ing til _inddJl'mh..'" II u,::mæntl
VI. t~'skt" Ejendomlllf> t'r fIJr Tid.·u
mlh,'j;:l. Rllm ri"'r hnr fra pthat Side
værd I (·ttt>t m3.l1gt! Hl'm! nd('J~r 11m
Køb af Ej",ndoInm{'oc. Før I't Lodorhlag \'"Prlr. Ejl'Ddomw('nl,':-; AfJL.'1:·ndel.
er ,",-dta:;!;'t paa RiJo:~da::"Il. k.an d
dog ikke giV!'5 Kuh rnc l'mldig B:-.

sked.
IIIHigt skal tidligere Ejero af ,13se- fa;<le- Eiendomml.' tiN €'r overgaat·t i Statl'ns Eje, fur at kUDne gllre
deri';; Tilbagekob';;f(>l J1"it·ldpnde ind. II

I

S+-ph'mbt'r 194'j anml'k1e, at de

Oll .. kf'r

at

li:ba~hbt

IINI

paaf!æl-

dt'lId(' Ej('lUlolU. Er ..l,.nmddt·J,;en ik·
ke skt,! indf.·n d(>nn~ Dato, ralder TiIbagl'li.ob';n!tll"n bort.

Overordentlige Foranstaltninger.
Bekendtgørelse om Tillæg til Bekendtgørelse Nr. 384 al 7. November 1939
om Rationering af Benzin m. v.

§ i. Alle Benzinkort (-mærker) der bærer Paategning om, a.t de ha.f Gyldighed
irn. ot tidligero Tidspunkt end den 1. August 1946, ophører at hM'e Gyldighed fra

TorFldag den 15. August IO·H~ vod Døgnets Jkgyndclso.
U!:~nsct. Bc"temmolqon I l. Stykke bevarer dog Bonrinmrerker, der bOOI'('T Pa.ategning OID, o.t Benzin, indkøbt pas. det, pnf\groldendc Mærke, ikko UlM nnvcndL'S til Drift
IIf Automobiler ellor Moto royld of, fort llu.t deres Gyldighed.
§ 2. De:l.f Forhandiore ved Salg af Bonz,in IDocltn.gno Benzinkort. og -mærker, som i
Henhold tIl § l ophører at have Gyld ighed, skal Rencst Tirsdag den 20. August 194U
IIldFlcndes til Vedkommondes Leverandør til Godskrivning. lmportører D1. v. ;,lendar
ol~lgMonde de p.'\&groldcndc fm l~orhandlcre modt.a.gno Benzinkort. (_mærker) hl
Direktorate t. for Yarcforsyning, hvorfm dor yil tilgBil dem Kvittering.

Hundelsministerid. den. 1. Augu.'It 19:16.

Bekendtgørelse vedrørende Prisstop.
1 Mod!ør a.f Prislovcn8 § 13 ha.r Pri8kontrolrn.n.det. bestemt a.t lIa.mtligc grol~cnde . Prisstop forhengos indtil videro, jfr. Bekenutgorl.'11:!e dl."n· 3 AU(I'ust 1046 i
Stat.etJdende.
. -e
PriødirlKroratd, den 2. ÅvgtMI 19:1-6.
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Som tidligere meddelt var Ihv. sagde Ta
Odr. Harry Poulsen, AShøje, nu L'Ddbru
Herning, sat under Tiltale for i .Iykning
Bfteroaret 1942 uden Tilladelse at s!ore A
bave leveret K.rtoller til den øjne e,
tyske Værnemagt lor 2667 Kr . mænden
HaD erkendte sig skyldig, men mas ve
mente, al det var lovligt, idel han Paa.tan
havde byttet med Hestegødning. fort.æll.
Han lik en Dom i t943 lor en mand.hl•
lignende Handel, og idømtes da lUDdet,
Hefte i 15 Dage saml en Bøde syningej
af 500 Kr.
Landb!!
Por den senere Handel er han med at
nu idømt en Bøde af 1000 Kr. er nød~
samt Hefte i 25 Dage, og han til HUB'
skal betale Sagens Omkostninger. las Ole
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I Overordentlige Foranstaltninger.
•

pa.

BekeodlRørelse Ira Politiet.

d.

I Medfør af Lov Nr. 21 a' 4. Pebruar 1871 § 7 ferbydet det herved at be'",a
eventuelt fundne Genøtande, som kan formodes IIIt være Patroner, ar.nat.

•

eller andre Sprænglegemer.
Eventuelle Pund vil være at anmelde til Politiet.
Overtrædelse af Porbudet straffes med Bøder eller Hæfte.
Politimesteren I Thisted Købstad m.

""

V"

den i!. August 1946.

E. BRIX.

Marinesoldaten døde
efter Ulykken.
u n'r\ ET

:NI; ne<; t rv<!J'l i n ",,", 1"lwj 'I p '{('l{Y

Agger den 26.•fll'hi kr,rn ,IH} 22-llarige MaTig(>~(}lrlal Poul Ri,fl, H e n·
:r'ik s e n aJv:orligt ti'l Skil,le, Da man
var i .FiHl'U mld at Ihale Ankeret r.l11l
Batd, mi,,,te.de man K,mlre>lIen r,vpf
A n.kers'p;}l et, og &1 .'>v>mc Dni'VI Jill

.sI1e>g til'bagp og raml" Pr)lll H "nMk., n
i HfYVNIf't. Han ,fik en lang' Flæng,- i
1'an<l('n og Iblw 'imtlag't pan VI" "I'V'~
Syg(lhuls, Her clf,,11 han i LøNlag.s a,!

&ine KvæsU01Sf'r Han

rvAT

Søn a,f En

hÆm A. Mnsl'n, Ve,cllbæik.

Hjalp det tyske Politi, men nægter at have været Hipomand.
flan hen\'('ndlf' .. ilt lil T)",..kerne paa Politi~n i K~bf.nha~·lly
fordi han ikke kunde flla F;t>rgebillet. - DI!-Ilug i en Anholde:l~
i Hurup.

J

S:t'rn·!t,'n I Th I
ro ti ni
'f
Y. J o il I
L 6f:n llull"
I
)C andl('Jl' I Hag :-;11. en wd Il!p!)-

~t

mning$.lwn-alør i ThI011 gn li\' .',1. a m ... rke-t
\nh'Jldclst'll al KotnlU1." C r.

. 1m
Hd

umlld( II [".all Gu. la" ./ f) h a li ~ (' R,
[\ulWllha\'II, J,.,- \;\1' tJltoH fm i TI,h'll

:\ b Il d

li

I r II p, Hutup, d", !>ad ~n

Fan!;l' l Ftoslt','!l·jrell Ul T~'~"I'rnl~S
Kalliluldi,n,
Jo,h an· n naogtede ."iK' Ik'vllig og
ri rkllll,-dt>, al nlln ;'r u<\1 'l'r\ :'-om -<1,_
()Ir. M,l ~i"arl ...j,lt·r "g H"U B .. 11.0..·1'n" rndtr,t-dt'lI Iuu'd,' "in {'1!'1'!l lillI)
I-'orn·tninlt i KI)~l1ba.\'n, Da FOT('1·tin)(ilu gik i Strkkar p, Gr a[ \' ;~"

!\·bruar HI\'::l--lJ, ·br. 11114 al haw\, 1"('1 ~I!\nll\ \,!,,,'1tf i KoLo
fra I .1 n HI':-, ~Inrl
J,t.oJlt,m af lJipo,,,ql ,I al haH' \ir

Den nye norskGrænse.

..lange!, [I'Jsl han til T sklao'l, m l
8('rl"tI \', ndl! han tilbage il Danmark
En,-r at han ha\'dl' gan. ... t arm·jds-lo." ~'I Par ~Iaaneotl"r, bl!'\" h II ~ra_
nIW\',l'jrtt'f j
Kobcnha\"D i },farts

19\3.
1'.

,k~

,'at "00 al op~iw dl t 'ar al

!'rjH' 1lI 'f~",kland igen,
n"III, U.. I ,-ar skont ,om

I-•

Dt> ha\'de

1~'l!'h'I'I

'f

.la. lir Dommt>r'

Betalte et A ars Kontm gent bagull
til DN S AP.
Fllr al kunnt> bHn' )[:trima'l!l('t
skllllk .Tnh~n"'n ha"t> \'it' ,>I '[I'UIO'IIl
nf DXS-,\P mind,,! el .\at. 0!o: han.
bt'taU,' dt-t[or 1.'1 Aani KOlllLn~nL

bagud, flll4 del ..an Ild, "om OlU han
'ha \'t\" " a:>rd )f~'I!I"'m Han luc\'dedo
rlog IW.l;lt>ll\l, at han ahlrl)r hDSdo
~!attpt !'om .. \'irkl'ligt" lh>41l'ln af
Partierl_

l S\'pll'mbl'r In,H Bnw!ro hnll StiIlinl!"1l ,,0111 ,\I!Hinl'\'il'gl"r op,
110m' El' Ilt> nhlrlg hh'\'!'1 Rf'U{'N·t.
nanl' (l" ,'ar hJI·num· i 1"ulfortn ll
T·. ,h'g ,'i11kl", ,;;,ic,' glnl'tt'1. }len
j~g- h'll'd" flaa l. Sul i "n \'illa, \1\0 1'
\'u'rt"ns KOII[' had mil:' om ni 10.1\0
\,Pr" !!INI al komml' lljl'!!l i t 1mfllrtn
af !lPlb,yn iii nu:;:-I1' ~Il'nr"
'n-

J"}'!kesmnnn I NordllorKc, Huns G a·
h r i e 111 Il n, t'r j disse !Itlge reJ:<t til
?losk,a for at forhundle. Han er }o'ormBnd for d~'n norske J1elq.:atH)Il , der
Slt.llln1l'n moo en ru~"iI;k )ll'll'\.!IItiOIl llkal
!Ilst;;ætte den II}'C Grænso mellem Rus-

land

0<;::

:\orJ.:tl.

IH'tr \u'nn'

IUI'I'Il, som fO l'lu!t(', ul

(t(Id t.

a;'Ill'jd,' f.,r Yll.t1\I'lOn!rI"lI, lIW11 111'1'
k<' nllt" mali inlt'l h l t"bh>dI'I,~I'1I n!
F!I' nwhil "'til' r.

fur dl lJI'Ih' "'Il ,1"lni Dalwing
I"J' d, II 11}1' rallll;I
:-illl1l li,Iis:r1 al·
g;u!J' J,'I~[bilt'l' nll',1 'I'
I IIYI' " 1''1·"
Or 1l1 •
S,-dh', til ,I, furb l..l'lli){l' 111'11, n ! Lan·
,I l (or al lunli>lt, ,h'lI\ ,!{',
FlIl (,', \1I1t1! I "r ,I." 1I1111S1'Imf
f"r
SIII! bil!, .TriLlI-11 k limwl'
nll'i\
tll'rmll,'d \1.1LI1
nJ.C 11"It" lUll' 1,,,,iL'
h'l. fil ~'ulk JIll ·1111\1' i I,,, Inl' fnl'
ilUl,'u ,li k"mml' til ,H ,1111'\,'1(' hullt·

linn h i'l1"rndll' silf Ih'n'Hi'r 1\1111.
Polilig'{\ln,I"1\, h\!lI' 1ll1l11 SI11I1'I!'h', \\ I~
hl111 kun'!.' b·n!..l' s ijl III !.."mult' l~l
T'li~lt'tl. Ill'" hh·\' i).l", hllt II Il1 \rII{>JIh.\ Bi'1<k.dfrnlu'tl ,'I\I'r .. kr. \ ~ \ K,lIlh'a!..l, hl\'l'Ill-nl' ,1\1111111 .'n, Il}: llnn
hal',I!' nl.lrlg hil 1'1 0111 lIillll, h'\'. h U,n

liihilgI' kl Thish'tl ".II': hk l"
111'11.,1' int.::~·n 1'1 101 '!kr t.l' \ K \lItrllh! ,;,.1\1 "mirI' HlPO!l1IIIl,l, li ~ l,(t'r
II \'11" JI.g hu r II·~'. \1111 ('1' ,'\I lllpu-muml nR 1'11 Pi .. lnl "il!l go"t !'oHm Slim"
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.. ,

BlIIHII.)'n" ,~yn"K ul 1Ii1'1'," Til1iJl til
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Ul .;"IW'· ,1"111 II' II"I,!..);'·II\!' '1.'\ ,T
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T"I.,,~ lIu 10'11 h \I \',,"1'1.\
j,Cud, ,\ It In 1111 !,,,11.. hUII "II, h" ",It,
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o\'\... r"rh>n, ml'll );.1111111' JI\~"'n {l\...'\..
1~1I 1'\,..1-.1'1' fot'tal!o ham, at hlln \;.nnclt' la!l ('11 Billl,1 111Hl \'t'~II'nlurl IH)s
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KommlHllstl'r,
Ko m til del tys ke P oliti, fordi ha n
ikke kunde faa F ærgcblllet.
F.fh-r C.lml·hll'I~,'n .: k ,1<,1 ,I''''a
a1'lll'jd"hl.S ('1 Par "a:\tl\' h-r. ri il lU
morlil' pn Kamnll'ral fra TI sklo.lI,b-

s kePenØø
i Nuller!
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slI".. II' ,1'1111111"'11.
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al h, \1I \;.1111'1.· 11t'1I"'iUll' l' II jI ,I,t
11Il.1't1l(.~h'
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VI I 'll\l'lI1u~1 k,ml,lr,
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.. ,'i1i1 lu'u tit '1\'il.LlIlI~ ~k\.I\'
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IIII,·~I;I,llllll'
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J) m . 11I'lld "hit (.1

'IUI'I'II
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~ ", ,,10,1 IkIL.' IllllWl, m"1l Ul I'
T .. V. r .
.l Skilt nitid Dl'utsolwl:I

pall Gmil'CI \llr t

Polizl'i.
I "0 tpklig nok.
Dom.: Sall \'ar (CIl
t
T' Jf'lE htwdl' iHt' ?l1i.~tnllkll (jUl, IJ

j~g ~luD1I1I-dI'

i (,t f'1!,'r lL:~~~:flt 1)'1')..0
Johau,;t'Jls r"Nlto nag J ~
iii
P 1'11 bt'~'lldH' nwd {'II l\.orl'lur l
l,
h\'os tlf' !<kuld ... O\'lU for n
Y 9or,;,
som
samle Tcll'follll.uuinR',;,r slillunen,
Sahotorrrlll' JI(1 \,dl.' khpIll'l 11('(1.
Dom.: J!vP-Dl kol'l<' Vogu('n?
frn DY!'D
T ,.. Eli Vognmand I hN
'
Dom.: H\,{'III Vllr t 1'1.
T,: Dr! kuudo jeg godt hav~ fuael
al yide, lUen det kan jeg .kkl' sige !lu!
Anholdels cn i Hurup.
Johan,q'u hil'vdl'CIC bcstrml, a~ hu.n
nid rig !tnnlo baal'e~ J~iPounlform
elJt'r gjort ])olitimu.)~slll' TJ13tlOste.

En Dag ,"Ul' Jlall hhl\'!~t kommaoderet til nt følge IIIl><1 til .uUI'UP, hvor
Johansen snUlIllt'n med nogle J11PO~
mænd anholdt Kommis Appc!SIi'UP l

dc:>nnes I.cjlighod.
.' .
Dc andrr "ar 1'a8(lt op l r,<'Jh1'liNien fnrst, og ,liL Johalls('1l kom
derop, san han, nI helt Lt'jhghecl{,D
var hultl'r lil bulIN.. ]-[t'1'0"01' bIc,·
.Tobans('1l mt'J!'cl Jamsluael. saa han
mo..~hm h\'('rk('n ktmdc 6,lIlSC eIlcl'
samle, niCO "nll kundt· dog husk{', at
AppeJslrup "al' blc\'(!~ anholdt og fort

til Thistro.
Vilde ikke give Amenda Siemningsrapporter.

~::~ttl~~~

t.

I 1311 J ill Fritid nH"
a JlIl : L Hihlioh'kl
It...-

{I11-

~Ik

TUri'!

Den Anholdte fik Lusslnucr
af Geslapoc;hcfcn,
SJIIl!c:>!ii! (ol'kla,·,t!,· I{olllmi.- Git I'.

.\bild .. tl·IIJl. Tail"trurl, f!lr Ifll'.
t han d"1l 1.2_ ,I1UIWH HH.. } }J!J'y
~~~~~Il af det I},;k(' I'uliti 1,8n. IIII~
.Al"bt>jd"pla.!l.s i 11111'1111,
a. r~',nll
hun hanl .. w{'/'f'l )lll-'l.! lil IJtt'gale \ aa.}){>nll'unspol'it'r. }~rHz llUDSI'1l og 5
I)·"kc Suklatl'L' }lllY(]" gt'Ullf'mro~('t
!LaIIS VIl' rt,Jl"f', og ~1'1\f'1'l' Wll' r)~i'>Il(l.
Johansen kommet til og ha"II!' 1'1111!:inget llllll,\; Post. Ert>:,!' J(ansngolllgtlll
ml' hnn bll"\'l't rorl til Thi:-!"d, IIHlr

I•

!,!.

ha~ fik

Mn""~(I J.lIs.singl!r ~l( Gestapochafen og /;C>fWI'C ~Plldl It! J\nt(Ul

])org, hvor han blllV mi..,hundld af
G(>stapo og spndt lil ~1i'r~6i1'v,. h \'01'
lutn sad til T)·.~k~I'IH.'$ KnJlJlulalton.

Hallen irloUlll;> .T1)lHUHWn 10 .\(\I'S
Fængsel og fl'nk{'Ildt" ham f1111l(>n Tillid for bestandig. 1 Ani' og eg Dage
el' udslaat'l rom Vllrehegtsal'rcsl.

5000 for meget
Der blev i sin Tid letsindigt lovet
Engl-and, at Danmark skulde stille
cn Division til Raadighed for Bevogrningsopgaver j Tyskland. Der

var oprindelig Tale om ca, 12,000
Mand, men efterhaandcn som T iden gik, skrumpede Antallet ind,
og Begejsrnngen for dette Arrangement kølnedes betydeligt. Med god
Grund. D els er allere.de ca. 4 000
Mand af den danske Ungdom draget til England for at være Soldater
der, dels byder de t yske Flygtninge
os i Forvejen Bevogtningsopgaver
nok, og sidst, men ikke mmdst,
lider \~i under en meget generende
Mangel paJ. Arbejdskraft og særlig
ung Arbejdskraft. Omsider er det
altsaa lykkedes at f;la Antallet til
Tjeneste i Tyskland formindsket til
5GOO. Det synes Englænderne

Chcfcm Iol' del l}'sklJ' Politi, Amanda., ha,'dc som}!'c Iot'langt, at JobanSN\ skuldo oplagt> Stcnmingsl'upporler i Byen, llinn denno ha\'de sagt, at
hall hvct'ken havde Vilje eller Evne
til den Slags Arbejdo.
Dom.: Hvad heslIllo Dc saa?
T.: lolol!
Dom.: Gik Do ikke og IrUcdo lil
Stcmn ingen?
T; Nej, aldrig.
Sk ulde ho lde øje med to Damer
paa Sva neapoteket
Dom,; I DC'rcs LomnlE'bog fra dengang slaar lwl' :li'l'k. Slnusgaard,
So.stcr Ul Redaktionssekretær RavnelUoses KoO(.', og Frk. Bl'unsgaard,
Datter af Red. Bl'llUSgaa.l'd, Norrealle 45. H\'ad skulde dl' Na\'llC hruges
aabenhart er for lidt, vi synes, som
lil?
0stsjæll. Folkebl., det er 5000 for
'1'.: Dem llal' jeg faMt af Fritz meget. Saa længe man ikke stiller
lIanseu ('Il AItf'n, Amenrla. havdo
sig mere velvilligt, end rn:1n gor m.
skældt ]lug ud, og saa ga.v Hansen
H . t. at skaffe os af med de tyske
mig NRYlwne og sagd<" al dG vllr aI~lort. Jeg skulde bare 110ldo Oje meel Flygtninge. sal. længe nml. vi syste-

dem) for de ha,'do med ilI('gall Arh~jde al g'Ont
Dom,: Holdt Dc Sll.a. Dje med dem?
T.: Nej! Jeg kender' ikke de MQunask('r og hal' aldrig sel dem. Jeg

I

matisk og stædigt henvise til, at
Opgaven med at passe paa d~~m,
føde og klæde dem, er S:la stor og
k rævende, at vi overhovedet ikke
spekulcl'roo o\'en i Keb(lt Cn 0,01'kan paatage os andre Opgaver af
gang pa...1. at opsoge og {uh'are ({('m.
beslægtet Karakter. En kvart J\fiIDom.: Her slaat' "ider{': Surell. ellI'.
liard Kr. cr, hvad de ryske FlygtSoren.sen Jl'usbr. Hvad skuldo De
me<l ham?
ninge koster os om A:tret. og det er
T.: Jah - jeg husk.C'r ik.ko det
i Virkeligheden meget merc. end vi
Navn.
kan være forpligtet til at yde som
DODl.: Mads Kjmr. lT\'(~m ('r det?
\'orr Bidrag til Likvidcring-en af der
T.: Det YC'd kg ikk.t\ J('g' JUlL' skl'E'tyske Fallitbo. Russerne h.lI· lo\'et
"ot mange Nn\'ne, llWll hvor do hOt'er
hen, kan kg ikkl." hUl:lkc,
at tage de 100,000 :tf flrgtning"'l1c,
Dom.: Dl-r stanl' (III llel Masso
det skulde ikke syne .. uovcrkomme.
Na·vnc, Hoj!' Krisll'll? Vnl' det ikkl.\
ligt for den cngt.'hk-aml'rikanskc
Nn"!lo, Do skuldo iUClhoI'Ol!I' om?
'r.: Nt·;, Nl'j. Det l'r aldrig bl(>vt\t Zone i Lobct af pa~st.'ndl.' Tid at
tage de :mdrc [00,000. Dct tT dog
Jorlangl Nogle u[ flCllll l't' rjn~"'C'n'(lo
Tpkerc. som hort.'f hlcmlTIl.' i
Nnvnr, som jl~g skrt'V op fOj' nt hm'L>
dum pa.ral, lni,'i Aml'udn {:'lldl U\'t't
Tysklal'l.d, i\bn h.lr imidll'niJ hid.
nlig.
til ik.ke hort lndrt Om tkn S.l~,
Dum.: Fd.:, Stil tlS,I;H;} ni og r"rk,
('nd .. ,l( drt lig,gl.'r s,ud,,", ,H d~l
Thilll R'1Il\I'd vur hCi'gP 1\ n "11 1 pa;~
k,m ikke I.tdc "tg ~'l!'c", :\\1:11 .\,\,1
~vnlll".lllult.kl'l, 110 111 IlInll h sh lIlI.,
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Dom.: Huldt Dc sos. ~jlJ ml.... (\!lIl _
T.: Nej! .h'g kl'lldcl' Ikke de M('·n
neskt>r u~ lutr aldti~ Rel dem. ~:~
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Dom.: Mad ..; Kjær. lh'cm r( del'?

ty5kc

T.: 1)rl \'[,,1 jllg jkkl', J,_'g Imr ~kr(!
wll mangfl NavIIo, mOIl hvor de horer
IiOIl, klln jf'g' ikko hUl-lke,
Dom.: n!,r slatlr en 1)01 MQ.9:!o
Narue. Hnjf' J{nslell'? Var del !kklt
Navne Do flkllldo indbt>rn!tp om.
T.: N.cj, N!'j. Dal er alu rig blevet
IodllllgL No",l!} a[ dem or fingcr~o
Navne. som JOK skrev op for al havo
parat, IH'i8 Amenull. {aldt ovo~
mig.
Dom.! Frk. SlauAg1Ulrd Og Frk.
HnW:;IgtUlN \'Ilr hegge ansat paa
\'3vune(Ljllltokct. som man ])r.-!lliyluLo
for aL Jj~xo moel illcgalo DJaclo, DeJ'[ur liggttr del jo n~rl Ilt anlage, al
Dc har skrovet dem op fol' Ilt undersøgo df'L lIærmere.
1'.: Det "ildo were gnnak(' uhorl,
",ncrsom deL val' Fritz Hl1nson, der
gav mig Navnene, og han villle ikke
havo Beskf'(1.
Dom.~ HvorIor gav lian Dem NavnE,nc?
T,: Del har været paa Skrømt del
lU,lla saal
I Marta HH·5 rejste Jo-hansen lil
København eftcr at have bildt den
lrske. Polilicher ind, at han skulde
over al se lil Sin sygo ](ono! Han
kQffi dog ikke mero til Thi!llcd, roen
hlev internorot den 6. :Mllj,

at tag
dctsk
iJgt f
Zone
tage

Ty,k
Tysk
til ik
end

«mil

kan j
J:cngc
anbri
hører
litære
Vi ha
ti! Ty;
tagcli

Sia
DoL

8tOI·t
UdlQn
bar v
til al
},hLrke
kedcl

Set pai! Kouenhavns Politiuaard
I Hipouniform.
Ank).; Dr. !>kuJ være scl pas.. Køht'uJlllvns PoJitigaard l Marts 1045 i
.Hipouni{olm.
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'1',' DQl Ol' glimrende gjorU ITam,
rier har set det, kunde jeg godt lide
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Dem.: Del kan jo være, han vil vise
Big 1 Dag,
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Særretten i ThistE"d (Dommer I Johansens hele ForkJlo dog ,v lr
meget forbeholden. og <let
n·
g
Johansen) behandlede i pa en
Sa. der \"ar l'ejst mod l\.arl Gusta.~: Johansen. der indtil 19-10
h.ayd~ _~'n )laskinforretning i K~
benha~n. men senere lod SIg
h\'ern~

Island søaer

.~

t..,11

I

fjereller

til tysk Krigstjeneste,
idet han lod sig ipdrullel'e j ),L'lrinevægterkorpset. Endvidere var
han tiltalt for at have været
mpO-~Iand og Stemningsbereiter i Thisted O$r for at han deltaget i Anholdelsen af Kommis
Chr. Abildtrup. Hurup.
Johansen nægtede sig naturlig\'is skyldig. Han forklarede
om sin )Iarinevægtertjeneste,
hvor han ikke havde baaret:>Uniform udenfor Tjenestetiden; - og
om sin Forbindelse med det tyske PoH ti. r Han vilde nemlig en
Dag rejse til Jylland for at deltage i Værnemagtsarbejdeme,
men haYde ikke kunnet faa Færgebillet, hvorior han havde henvendt sig paa Politigaarden, som
han ikke vidste beboedes af det
hske Politi. Han blev sendt til
Thisted, hvor han skulde arbejde
for det tyske PoJiti, men han
hævdede intet at kende fil HIPOKorpset. ligesom han nægtede hi
have \~æret Stemningsberette:v
her i Byen, Han havde ganske
,,;st faaet Besked paa at \'ære
det, men det vilde han ikke.
hvorfor han kun drev omkring i
Gaderne, Foreholdt, at man h'avde fundet hans Lommebog, hyon
var opnoteret en -Række Navne
N~ Thlsted·Borgere. erklil?rede
liAh, at det var nogle, han havde
faaet af Fritz Hansen, og at det
hele kun var sket paa Skrømt.
Han nægtede nogen Sinde at have indsendt nogen RapPOli.
Han forklarede videre om sin
Deltagelse j Anholdelsen af
Abildtrup. Han var blevet kommanderet op i en Bil, som korte
til Hurup, hvor nogle Tyskere
ved Bilens Ankomst stod med
AbiJdtrup, Han havde aggas været med pas Mors efter Telefonledninger, som \'ar saboteret.
Ean opl~'ste,i den Forbindelse. at
Lastbi1~ sOm Tyskerne korte l
tilhørte - ~n Vognmand i Thisted
og fortes· af denne selv. Han kunde dog ikke huske hans Navn.

.

K

~ir."

vikle
Erklærer den norske Udenrigsminis
Stilling ved Fl"edskt

I
I

P a r i s, :.\-landag. Lederen af ga",
den norske Delegatj,)n til Freds- præ
konferencEm.
Udenrigsminister faa
Halvard Lange. er her fi·emkom- staa
rr:et med. ~ogle ,?dtalelser om ter.
Norges Stlllmg til Fred~konfp.
reneen.
Dr Lange erklærede
bl. a.:
Norge
ikke slutte sig til de
ForSøg, der er blevet udfoldet
for at skabe en Opposition af
smaa
l\Iag"ter
mod de fire stores
-, .
Forslag l~r0rende Proceduren.
At Konferencen er kommet i
Stand, sk"ldes Samarbejdet mel·
lem de fire Stonnagter, og Hov$ge~~r at skabe den bedst
mulige Atmosfære for Konferencens Arbejde. Der er ikke nogen
Grund til at skabe ~rodsætninger
mellem Stormagtellle og de smaa
Magter om de Spørgsmaal, vi ke
ste
skal sage at lose.

I

",1

L

Jeg er ikke sikker paa., at alle
de smaa ·Jhmde altid har fælles
Interessei'mod Stormagterne som
saadanne. Naar vi i Dag endnu
ekSisterer, sk-yldes det alene at den
der kom et Samarbejde med Stormagterne i Gang under Krigen.
Derfor er Norge af den Anskuelse, at den altoverskyggende Op-

,
l

Cykleløb paa

I

roe gjaldt
ker Peter

ret
en
i hans Værelse, men han
eJ.
lers ikke set ham foretage sig no-get i denne Forbindelse.
".

Dommen.

J ohaosen idøl\ltes

10 Aars
I Fl8I!gs~ lIan frakendtes ~
, Tillid for Oestandlg. Han udbaci
I sig Betænkningstid med Hensyn
. til Appel.
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Bode

Hæfte for ulovligt Salg
af !(al'toflel' til Tyskerne.
Fhv. Gdr. Harry poulsen. tidl.
Ashoje, er nu ved Retten i Vestervig blevet idomt en Bode paa
1000 Kl'. og 25 Dages lIæfte for
uldvligt Salg af Kartofler til Tyskenle. I 1943 idømtes han 15
Dages Hæfte og en Bøde paa 500
Kr. for et lignende Forhold.
og

1000 Kr. i Bode fol' ulovligt Salg
af Arbejdsvogn til Tyskerne.

Arbejdsmand Andreas Nic.
~nNielsen, Uglev, havde i April
de Maaned 1945 solgt en Ai'bejdsat
•s- vogn til Tyskerne for 1100 Kl'.
De 800 Kr. fik han kontant, mendens Tyskerne snød ham fol' de
•
l
300 Kr. Han er nu ved Retten i
•
JVestervig idømt en Bøde paa
1000 Kr., subsidiært 25 Dages
Hæfte, samt skal betale Sagens
Omkostninger. En ulovlig FOltjeiet heste paa 100 Kr. blev inddraget.
nt

~re

nne

Fugleskydning
hos Forsvarsbrødrene.

.
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A lt ..nd

J( rnp'h

hlev

. ......... ."'"

III

Amt
eT pr. 26. Juli opgjort. til 110 A

til

bejdsmænd og indenfor Fag r?8
en(>

- )lænd og 25 Kvinder. De til.
svarende 'I'nl ult. Juni \'ar 192

48 og 22.

.

Ny K~"ierer.
Kontorist Henry SlYl'bI!ch Jenf;en er forfremmet til Kallserer llaA
Andeh.sla",teriet i Thi!'led fra 1
Au~ust.

~
•

n

b

,

""idbjerg-0rum-Lodbjerg Sognekald

s

AU(ru~t opslaa\'\ ledig
Ane0~ninl1!-1friRten udløber 2"

er undel' 3.
AUfl'ust

I
I

Aflu!'Oning af Jagtretten.
DampskibsekSiopeditor. Konsul
Sund. ThiSioted. er udnæ\·nt hl
være Formand for AfI(ko,ningen
Ja~tretten i ThiSioted Amt for

,•

p,

at
af
et

Tid"rum af 3 Aar fra :H. Juli
Frimodig Herre.
Peler Andersen Dybdahl, der

fomylig ved Særretten l Thisted
idømtes 10 Aars Fængsel for ,in
tyske polititjeneste m.

V' O

har nu

besluttet at appelere denne Dom
til Ll\ndsretten .

,
Brugsforeningens KantinesaJg
til Tyskerne.
Brugsforeningsud<leJ.el'
Vestergaard, Svankjæl', og Formanden.
r Jens Møller Larsen, er nu ved Ret: ten i Vestervig blevet dømt for at
i have drevet Kantine fol' Tyskerne

i

,

,
Ol! !'olgl Fløde og Æv for 12,5HJ
Kr. !:'tJ.ml P01~er. De idømte!! hw:r
31)0 Kr. i Bøde. De 920 Kr ... !'om
Fortjeneliten~ ud.sdorde. inddrage8
i Sta16katzsen, Of! de !;kar betale
Sagens Omkostninger. <ttPon"and·
lingsFtraffen for Bøden faFt!'latfes
til 20 Daves Hæfte .

Overordentlige
:....--Bekendtgørelse fra Politiet.
J Medfør nf Lov Nr· 21 Di 4. Februar 1871 § 7 forbyd...

, berøre eventuelt fundne GenHtande. som kan Iformodea at
n~ter eller .n.ndre SprængLcgemer.
Event-ucJle Fund vJI være at anmelde til Politiet.
O~lrtrædclBC ar Forbudet Hh'attes med Bøder eller ø.tte.

POLITIMESTEREN I THIS'liED KØBSTAD M. V.. den 2.

'det
i• til Kuhnmiinchs Regnskaber
tie,

r

geo.
baft
,
aeo l

at

nsk

arig
lan·
J

lin.00
ca.
tet
~ig.

jere

er i Orden.
Aut Jmobilforhandler S. KUhn.
mUnch. Regnskaber er nu kommel
Ira Revision, og det er kansl_teret ,
at de i det store og hele er lort
pas bebørig Maade, Der er nogle
enkelte Pos ler, som muligvis skulde
være indlørt andre Steder end dN
sket, ag da del drejer sig om
Penge, kan der muligvis blive Tale
om en skattemæssig Efterbetaling.

,ede
Tbyborøn-Kulterne
gasr
pas
Itet.
Sildefiskeri.
len,
og
Der vil nll fra Tbyborøn blive
nll· taget fat paa Sildefiskeriet i Ve·
I at sterbavet. Tre Kultere, • Bovbjerg",
per .Marle Wlnkel" og .Maria Iver·
Ire· sen", har faset Trawl om Bord
ikal
for at gaa paB Sildefiskeri, saa

kai

a ....

ri

\!Dlr6t

tlllat4a.

tf"",

I

•

8pænu~nut:',

ve.

lIUCllI1I;;O

paa Grund af Tilstrømningen køres to ledes
ver Kl.
Forestillinger, Kl. 19 og 21.

tod der Eventyrlysten uog Mand
Søreni fængsel.
Brandn, var
Den 26-aarige S.S.-Mand Ira
t Øsløs, Niels P. Larsen Jensen,
idøm les i Gaar ! IIi Aars Fængsel
te ved Særretten i Thisted.
at
Han meldte sig al Eventyrlyst i
boet. 1943 til det tyske Lultvaabens
Kr., Hjælpetropper. Efter Uddannelsen
Ilden deltog han i Kampene paa baade
s øst- og Vestfronten, og i 1945
blev han taget Iii Fange al Englænderne. I liere Maaneder sad
han i Fangelejr, inden Turen gik
der til det hjemlige Fængsel. Han er
Søn- ikke blevet Nazist og er ikke ked
af, al Tyskland table. Han vilde
blot opleve noget, og Ønske! har
han laaet opfyldt.
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ordni
skaf
Land
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Svineho
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Ejendo!
Husholl
Enhvl
Thisted Byraad skal spille Fodreltige!
bold I Nykøbing.
dende

Efler al Thisled Byraad med Ære
komme
table Podboldkampen mod Nykøbing
mulig I
Byraad i
i
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Hensyn

Ul
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de fleite af Ugens Dage optaget Pr
ved lindre Eksportmarkeder.
fens
Thi.

Køb,
1800

Tysker-Ejendommene kan
I
'aas tilba2e.
en
Tidligere Ejere af Ejendomme, Dus
der har være I benyttet af Tyskerne, 5600
maa indgive Anmeldelse om, PI
hvorvidl de ønsker at gøre deres Han
Tilbagekøbsret gældende til Inden · Kr.,
b/sa. rigsminisleriets Alviklil'lgskommisFI
blev , sion lor Skødeklausulejendomme, Gæ
frederiksgade 21, København, in- Kø
Kr.,
den l. September 1946.
Samtidig er der indlørt Pligt lor F.
alle, hvis laste Ejendom har ~ æ· sIen
ret benyttet al Værnemagten eller Møl
andre tyske Organer, uden at Vur
være
blevet Skødeklauiulejen.
domme, iii inden l. Oktober 1946
at gøre Anmeldelse iii vedkommende Politimester al saadanne M
forbedringer eller Paabygninger
(Bygninger, Barakker, Garager,
Hangarer, Broer, Installationer
eller andre forbedringer), som den
tyske Værnemagt, OrgaRisation
I
Todt eller andre tyske Organer
ske
nu har loretaget paa Ejendommell.
alle
I:!ta
~et
mar
ogs
smu
fra I I:
var
i
•
Erik
Christensen
foresteer
Thi!
nng.
Udgivelsen af et skandina- spø
vang
visk Værk om Grafik-Kunst.
.....,
}:I_u.a...

I •

ipe .u
oder.lI:ab.by
,gerne.
f har alle væ·
al være her.
bar] Hvor
" ogu s væ~et
del u] aglen e I

....., H"Id
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D j " vil være

De del I I ~Iri.k HeJ.eværk,
øl Buskølle ell:v~8 lor 3000 Kr.
Oll del k,øn er ene om al Mave
Thiated K~r~e HejlIeværk, men del
'orøel e længe der er .Iærke
gøør Jo, .øs
' II
Urmøllerllllrlingc h

Kri!plønl8Jler,
r8sJend e Op'
VO'

Kroer?

.IU",'

j

Svankjær.

Niel. Lykke fik 6 Mdr._
F_ns ••• og .kal betale
godt 6000 Kr.
adr. Niels L Y k k e,

SVlokJær,

over,
'V4
Børnenes Le
Thløled Plan
dan

fOf

81~

legende Bør)
kln komme
poder. I O~
som la ar et
Bo Dame
med en D
videre vild!
den pUg8
og del eOd
Dreogen øl
al nogle
Ind. Der
undersøgel
ner afgav

der sid interneret Ira Kapllulationen III 24. Decbr., havde I Formiddags sin Sag til Behandling len.
Sudan
ved Rellen i Vestervig, hvor Domepiøoder.
mersædet beklædtes .f Dommer

sal vidt,

Asger Rasmussen, mens P. Chr. op at skø:
og Jørgensen, Jegindø, og Chr. Mad· jo alle g
. v"n--I sen Jensen, Klellerup, var Doms- er trang J
mænd. Lykke tiltaltes for uden det ikke .l
sleml al
al have drevel KønfIne vejen. D

del er :
skulde det for Tyskerne &aml for Overlræ- er Plads
en

rare Menne- dejse af PrIslovene.

Grund til at
Niels Lykke forklarede I Retten, for eD
et vel- ,I der i Begyndelsen af 1944 blev sig af
Land. indkvarteret russiske Soldater 1'811 Timer.
bans Qaard, ligesom der blev
Indrettet Reglmenlssmedfe.

Dette

selv
medførte, al der kom en Del
taget saa
Soldater pas Oaarden. og
I op iii 08,
Sv an kjær Brugsforening ned-

lagde sin KanIInefilIal i Svankjær,
blev Niels Lykke af en Overløjtnant opfordret til al overtage og der
Klntlnen. Lykke mente ikke, at pBB
ban kunde modsætte sig dette,
og ban
ikke med, at det
kunde
henvende sig til
om Sagen.
er
havde ikke baft
at drive Kaolinen,
og Niels Lykke mente derfor, at
hin heller ikke havde en dansk

I

Tove,
med

Tilladelse
KJeld-

kom

nødig.
(jJ

Bn

19-.arlg

at bestyre Kan. at

lærdig
Kir·
Lykke hævdede, at Omsætninkan laa gen ialt havde været ca. 30,000
allaet. Kr., og at Portjenesten var ca.
8000 Kr., men der findes intet
en
b, SU AnklagemyndigBjælker og
hlr Ikke kunnet kontrollere
al et tykt, Rigtigheden heraf.
UrskiPolitimester Hertblng krævede
og han. Lykke døm r efler Anklageskrifter.

paa
være

sket,
om

med at PorevIreren, Saglører Jacobsen
Viler- Hurup, lørte et Par Vidner og
IndsUllede Lykke III ReUens mllgal i 40 Aal d..re Dom. Dommen kom ril .r
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Blev tysk Krigsflyver!
Ni<cls' Peter lJarsan J c n s e '11, 0stos, i dømtes v·cd Sæl'rctten i 11h isted
i Ca:ar Øfl.crllllnrldag 1'h
Aa:rs' <
F æng•
sol og ','·alk:cl]dtcs a,l1nClu Tillid [Ol"
fem Aar. Han "M' liltalt f,n' al hruv{)
gaaet i lysk Krigstjeneste i Ffrl'aMX't
119M!
og Oloan Knig1&!JY.wll' at ifuave
I
, kærnlncl baa<de paa 0sl- ag Veslifron: 1en, I ]i'1ora.>(j.1'o! 1945 blev: ba.n ja~et
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Lykke
Ve
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Han idøm tes 6 Mrumeders Fængsel, der el' afsonet med Vare-

t.-egtsarresten.
Ved Særretten i Vestervig be-

handledes i Dag Sagen mod Cdr.
[ Niels Lykke, Svankjær, der er
tiltalt for Værnemagel; og Overtrædelse af Prisbestemrnelserne.
• idet han har drevet Kantine for
Tyskerne j Svnnkjær under BesætteIsen. Dommersædet beklædtes af Dommer Asger Rasmussen. og som Domsmænd medvirkede Soren p, Chlistensen, Jegindo, og Ch.l'. Madsen Jensen,
Kjallel'up.

Niels Lykke forklarede, at han
j Begyndelsen af 1944 havde faaet indkval1eret en Del russiske
Soldater med Heste PM sin
Gaard. Der blev indrettet Regimentssmedie, og med Tiden kom
del' en Del tyske Soldater pn.n
Gaarden. Da Svankjæl' Brugsforening i Maj 194-4 ned.1ng'de sin

Hans 19-aarige Son var Best)rrer
af Kantinen, som han drev i Tiden Maj-August 194·1. Hans oældre Datter blev antaget som Servitricen, d a de i Kantinen begyndte en Slags Restaurantvirksomhed, idet de lavede Spejlæg
og brunede Kartofler til de tyske
Soldater, Niels Lykke hæ\'dede,
at hans Oms<1:!tning i Kantinen
ha\'de været 30,000 Kr., deraf
havde de 3000 Kr. været Fortjeneste, men der er ingen Regnskaber fort, Sil.1 det har ikke
kunnet konstateres, h \'OI-ddt dette el" rigtigt.
Anklageren, Politimester lIerting, Hurup, kræ\'ede Lykke
dom t efter Anklage~kriftet. L~-k
ke hal' været interneret i 71 ~
~laaned.

Fcrrs\'arel'en. Snsrfort:'1" Joh:m
Jacobsen, Hurup, fort"" N Par
Vidner og indstillt'<ie ham til Hettens Jl,lildeste Dom.
Dommen lod pn.n ti 'la:medl'l":S
Fængsel, der nn~l~~ for \Id~t~,.'\('t
mro "nl'et.:t'll"t~arn':-;,tl'n. cn Til·

Filial, der viJ'kede som ]{ant.im·
for Tyskerne, blev Lykke nf e-n
OberløJtnant opfordret t il at
overbl~ l{nntinen. Lykke mente
ikkt\ at hnn kunde slipJ)(' fri, VJl'
han ht'nve-ndh' liliS( ikkt> til dl'
dansk(' ~1.rndisrhf;'der for at fan hl'll"shude }laa t (100 Kr, (li! l'lId·
d(·Tf's Hh,tund. Ilan havdl' ikkt, ; ddl'l't> sklll d~1 konf,:-kl'l"~ llI1\.
Til1:uh,JI'I' tiJ ~1I1J.':' fra I\.antim·, Kr. til St.!lt~ka:-~l·1l
I
Lyl,},il' udhad toll,... g\·t~l'nkn nlo:l'
ldq Ih'lIgsf()n'nin~t-'n ikl" huvdt>
ddt!' 1J.' hl1ll dl'li'or kit," ml'uk, tid 11w<l IIdl~yn 11\ Appd.
Af til t ,ar rlll{!\ Hdil/.l for IWIII.
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ll,z Aars J;I'æng'~l for tYf.!t ~·i!!s. I ..
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tjeneste.
Kiels Peter Larsen .J fIlSdi. der
Efstammer fra Øslos, fik i,Gaar
,,
tel'middags sin Dom "ed &:erretten i Thisted. lian Yar nItalt :or
at pave ladet sig hverve til tysk
Krigst.jeneste (gennpm Slap:ter
Olsen) og- havde delt.aget ::;.(.1111 I
tysk Soldat baade paa Ost- og
Vestfronten. Han haYde efter Befrielsen siddet et ~~ar j allieret
Kligsfangenskab. og blE"\' nu
idomt l t;! A~u's Fængsel ~amt
frakendt almen Tillid i fem Aa,.. ,
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REVY PAA HANSTED FORT.
1 An!..<!nlllg :ri Hjemsendelsen nf en
Del RI det. 'v ærnepligtige :i\11md!lkøb
l)all HanstCd Fort i !\1or~n vlU' der
•
Lordag Aften url'angercl en festlig
Aft.en i den store Ha!, Der ""ll.l' sUtTe\"i!t en Revy, som blev udiort nf :i\1ariner:ne sel", og Forestillingen over\·æt'edes Ilf 6--700 },!ennesker, der-

iblandt maul.Y'(l af Bebocl"Il'e. j Hansled.
og endvidere var l1l Stede Chefen for
Militærfor1ægnlngen l Thisted, Kap·

tajn VesterdRl; og Chefen for jydske
:Uarinekomm:mdo. Kcnnmtufdor Loutorp. Aarhus.

•

Chefen for Ransted Batteriel', Orlogskaptajn Just RS5mussen, bud den
store Forsamling ..elkonunen, h\'orefRevyens mange Numre fulgte Slag i
Slag med Akkompagnement af et Orkester fra Thisted, Der var mange udmærkede Numre, men særlig Lykke
gjorde et Optrin, skrevet og fremført
af Kaptajn Rasmussen, Bansted FOli:,
og ligeledes var .M.usilæl..-vilibriste.n
Rodian ganske enesta.'\ende. Han ha\' de hl. a. J.i:ontponcl'et en "HanstedVa.ls", der ....ar tilegnet Fortet, og 100m
"nkte slor Begejstring,
.Kommandør Loutorp bragte de raske
:'tfo.rinere en 'I'ak for den fortræffelige
L'n<ierholdning, der pau s.m Vis runge..
l'er betydeligt over de Tourneer, som
nFo1k og VIem'" har udsendt med pr'Ofe~ionelle Kræftel',
men med meget
magert Indhold. Det ....ar maaske ingen
ilde Skik, om "FQlk og Værn" an•
vendte nogle af Tourne-Pcllgenc som
Tilskud til Afdelingerne, sa4 del menige '!\1andskab sel" kunde s.-etLe Underholdninger op i Smag med rlellnC,
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