"
I

.

Tyve
m.
m.
De
nors
ke
G
æ
l
ler
tejler
SI. mod 2
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el samme. paa Sønd ag til Aalbo rg.
røuogul
l\lslem nine
II hvorefter Aro e Smilb - Dommen
Kælder
~
appelleres.
Blod, L\
I
opøagde
Statsadvokaten haf nu bestemt, Det var
ogneraadet
ved Hund· al Dommen I Arne Smllh,Slgen sled Ble
fngen eft er skal appelleres til Skærpelse ved tage dl
• vil me d· Landsretten . Antagelig vil han s Korpset
led es man PuldmæglIg føre Sagen her. Arne Hlælpso
ud .
Smil h frifandtes som bekendt ved lede Læ
tie om Til·
k, Bygnin- Retlen I Thisted for Tiltalen lor lien ler
i ler er til· Tolk-Virksomhed, hvorimod han halv Ti.
g ed el eller Idømtes I Aars PæniseJ for Vær- Hjerter,
nemager!, 7$,000 Kr. I Bøde til· prikke I
lige med, at andre '15,000 Kr ,
Blade
I fra
k onfiskeredes.
1943 pI
Denne Dom var I Porhold til Espene
hristensen, de anvendte Paragraffer saa streng, iii ston
Iler middag at der Ikke er .et noget Sidestykke, gjorde
Planlage og naar Statsadvokaten nu appel· folk ti
'8a Vejen
elter Ud · lerer, venter b.n ikke al faa Dom- feuler.
lo(

It I nlll. ," ,
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siddende
g ennem
al Hesten
Man land l
ivløl paa
•æge kon·
l, antage

men

skærpet

paa

del

samme bar Ko
Grundlag, meD derimod ved, at Blod i ~

Arne Smltb kendes skyldig som al nagl
Tolk.
i Live. b
Om Landsretten vil 'ølge An· herlor.
klageren beri, er det umuligt at
spaa om. men sikkert er det, at De he

Vidnerne til delle Porhold vil
blive nøle udspurgt.
"'aanen er
Da Sagen skal føres bell fra
)m
Norgel
Bunden og uafhængig af den
let : .Hanll allerede trufne Afgørelse, skil
hele VJdneskaren, sløvel I Tolk·
~roplræden som VærnemagerlllUllen føres om
!r.
Igen. Det ko mmer iii at koste
mange Penge. Imidlertid kan de
trække Renter et ha lvt Aars Tid
endnu. Per kommer Sagen slk·
isl
kert Ikke III Landsrettens Alge.
Ir

holdl relse.

Badmin·

Lærer paa Kursus.

s lor

H.

O
si

c. I

giske I

- JI

hvor vil
lersel,

ikke e~
kan an,
Ile Betl
Bloddol

ko~m~
al Don

nesier

-J

fælde,
Lærer SIoih, Vesløs, har fuet der Be
.t benytte
lO8Iliksal bevilget Aarskursus paa Statens
geller.
Lærerheløkole fra I. September.
ensliliede Som Aarsvikar er antaget Lærer

~

ve- I Jeu!:1 Cl møuc I LUKOlel I ::strøtn
;,c.c ---

1600 gade.
Ikerl·
r. Iii I Thisted Sær ret.
~n.
Ved Særrellen I Thisled er løl.
I!kke gende Sager berammel Iii Be.
handling:
Den 23. Augusl: Prlkorpsman.
lOS
den Karl Vlih. Nielsen. Om Biler.
middagen behandles Sagen mod
(em Prk. Gudrun KrislIane Møller,
el I der Illiales lor Angiveri og Tru.
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sel oEl Vold. Hun kom en Dag

'"

op at .sb1!ndes med t~ Arbejdere r}
pea Ha<ls/ed LandeveJ . De gav -,'
hende lør( paa, og senere an- ,-,
.meldte hun Sagen til en tysk
.Olficer, der loranledigede Arbej·
.derne anholdt.
26. August: Odr. Poul Sønder'skov. Brond, og Brandmand Sv.
Aa. Krogh.

l,

el
I.

\Handelsskolen be&ynder.
De unge Handelsfolk i Thisted
lade j LAften iod.krJ,,~iI llio ...\...o_

Alle Børn Indbydes venligst.

Nordsted
træffes atter.

A
Vaa
Krl~sministeriet

".

....

ng

m. v.

Hvi
SO,
nlnø
pai (21. d
Loven

har givet følgende

Bestemmelser:
Voaben, Ammunition, Sprængmidler
m. v., der mosUe bero ved Enheder
p
eller Enkeltpersoner indenfor Distriktets
Omra8de, herunder Medlemmer af de
under Dansk Terrainsportsforbund hø~
rende Terrainsportsforeninger og Medlemmer af "Nationalt VærnII, der ikke
er tilsluttet Hjemmeværnøforenlnger
under Danske HJemmeværneforeningers
Landsforbund eller Skytteforeninger
under De danske Sk)tte·, Gymnastik·
og Idrætsforeninger, inddrages.
En
Vaaben, Ammunition, Spr.ng ..
Tirsd
midler m. v. akel ror Thlated
Lænk
Bya Vedkommende efleveres
Opl
pe. Politistationen I Thisted. AI
Aflevering skel v.re sket aenest
Kæ
den l. September 1948.
In.
HJemrnevlBrnaforenlngen.

-

søge
DaDsk PorsvllrsKøb
broderselskab

~---~If.

lilli) llHlr-m:ei:l1'!!iridl'ulg 11.1 14. lilli) IU·IU tIlladte .I!'orhOjolaor

af Sbttcklllsao I og Alwavit.

Pri~dirckroraW,

lir PriBorno

p&n. Øl

den 14. AugU81 1946.

Anmeldelse vedrørende Løsøre m. v" som maatte være overtaget al den
tyske Besættelsesmagt, eller som maa antages at være lrakommet den
retmæssige Indehaver paa Grund af Forhold, der skyldes den tyske Besættelse. samt Anmeldelse vedrørende Kapitalinteresser i Tyskland
eller Østrig.
lo lIfcd Henblik PlLa. a.t skabo Mulighed for Tilba.geførelse har til Landet opfordrea ..110 hor hjemruohorcndo Pc·rsollN', Firmaer eller juridifoko PCl'I!ooer til a.t
gofC AnmcldC'lso Yl'drørcndo LosfITC (Ir onhvor Art, herunder Guld, Vamhpnpircr og
l'ongo, ~om nlflAUO vrore befOl'et den rctmru"Bigø Ejermand pM utilborlig MM,de
undor Omst(l'ndigbcdcr, der slur.,r i lf<.lrhindol~o med don tY8ko Bearott.cl~() oJ DannUlrk. AnnløldclsQ skv.l dog - bortset fro; kontILnte Pcngcbl'lob - kun gørC6 om
Bn.adnnno Objekter, som den tidligtl(e Ejer i gi.et Fald med 8ikkerl\cd vil kunne
identificere.
Anmeldelse bn gøres 80.0..el a.f den tidligere Ejer (Besidder) som o.f .ndre, der
rnao.Ue ho.ve en retslig Interesse i de {lIIsgrolr\ende Gefllltandes Tilbugefnrsel.
Anmoldel~e bedes afgivct u(]("n Hellsyn til, 1':;11. hvilken Ma&de do pMgældende
Effekter i sin Tid maaHe vær" kommet i lpk Be:!iddci.'lc, f. Eks. Tyveri, Raveri,
Beslaglmggcl~e, Rekvisition eller Kob under Tvnng, og ligekd('!! uden Hensyn til,
om dt'f mB~tte være ydet EI'!'lo.(ning for Effekterne, hrad enten l!Aa.(lnn Erstliotning
er ydet o.f den tyske Be3ættel.scBmI\1l~ ('Iler !."f betalt (l.f sudr!.", f. EklI. Fenikringsselskaber,
II. Med Henblik pn.a. Vo.rctl'<Sl'il!c af da pn.agroldende Intercsqer opfordres slle
hor lljemmehorcmlo Personor, ]!'irlllo.er c\]{'r juridiske Persona til at indgh-e AnIl\cldol~o vedrarende dem tilhIlrende J{o.pitn.linleresser n.f enhver Art i Tyskland
eller ø~tng RllMom f:;st Ejendom, LOHaf(", ICn.pilnlinve:;ttlringer i Selsknber o. s. V.,
Bsrnt n.f komnlHoiclltl 'l'i1godehn.vonuef nf cnhv(\! Art.
lIT. Anrnclddse efter I og 11 "j] Vll'r{" nt nfl!iv{", unnset om d"r tidligere msstlo
væro fordll.g(lt sa.nrlan Anmddl1lpo til dnn~k" l\lyndighedcr {f. Bks. for rouge og
VærrlipllpicH ffi. v. i llcdf<lf af Hllndt'lsmini~teriets Bekendtgørelse Nr. 337 af
25. Juni lU-lO snga.n.endo Ind- og l'MIlI'II('1 af r"ugo og \'mrdipnpil't'f m. v.l, &afromt tidligue Anmehlcl~e mao.ttu vn,ro oJgiv\'t, "il der v«'ro Ilt anfi,re det fornoone
berøm i den dertil indretti·dl' Huhrik i Anmd,ld~('o;b1ankettcn.
Anmeld,·l<e afgi.es P"l' Bl'lllkl'tlN, der fn.M udlrnlfct ved Henvendelse til Dirl'klomt4 for VSf!·fol'llyning, V"p;nnmJ;"Tgade 2, KoiA'nhsVll K., og 110m efter Udfyldning ill<l"l'ndl'll til nævnt!." DiTl·klolll\'
ADlochl,·lsemtl vil vrofl' at in'hri,-o inden H nage fm. D. D, at rcgno..
Hamkhmini8tcria, dtn 1ti . .Jugusl 19~a.
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Arne Sm iths Dom appelleret
,
til Skærpelse.
6ta 1'<;'aJd'voQfka tem 01ar Inl bes.l u ttet a t
arppe.liIere DOllIllffien over Kdhmand
Arne Smi iJh, Tih i&!'etd, Ha n blev som
betk,cmiCll i>dø'll1t l Aans iFæng.g,l'!, dqr
v'af u~\S'laaet med Va,l'E'tæg<tsanelSten,
(m Bode :l'aa 75,000 KI'., 1j,gelSom !han
r,uk komfiskeret 70,000 Kr,

I

'

Nye Særrelssager Herarrllllet
IJ/'" ;iB. A tlg1IlS I ,)\1. n,:jl/ fnnt Ond
Willi,ullII N ! e I R ,. n, ·rI"1" (J iHl"lt lur
,,/ Ihwve '«ri N IFtlikfJ/YfI"1rlHlfd,
rll/' S,.l ',,·I;(lI'fI i

'11111.,1"11

Riff

cj'l~

""II/TIIt!! II" ,g

JIJf/I'fll1jl"~lhl'1' slkfhl (J(IIlrrUII IiVI (j II I I',
1ill/' 1'1'11, dl'j" IlH,ti l,,, ~llr AIIlglIV('1i ug
" 1111,11>1', IlialVi' sin "mg !!'"J.liJtf.
II"" 2G. ds. ,k "Wlltl f'" Uilf. '['"',,
S fJ /I d (lo l'!:; Ik fJ 'V, nl,lIl/d, ffn Hdll tf,
01.( SFIIIllfrlb '}E1,~,"l 'i)tl(,l1mid'I!1I.~ l1(fhlI1111--

Jer Særrt>tten Sv. Aa,g-f' Ohri~t n,~on
K r 'o g'h s Sag, Han hlta!('Is ~ar ilt
ha Y'8 vær,e,t tY1S1k iHmndmallic1.

m. V.
-

•

I-

t.

el'

Dommen over Arne Smith
appeleret til LaBdsretten.
Is

te

eud,

y-

Statsadvokaten har appell t
Særrretsdommen over Man
turhandler ArI).e Smith, Thisted,
til Landsretten. Hv<>rnaar Sagen
vil kunne komme til Behandling
. her, kan endnu ikke siges.

Fastsatte Særretssager.
Ved Særretten i Thisted er nu
bleve berammet yderligere en
Række Sager, saaledes Fredag d.
23. August Kl. 9'1;2 over Carl Vilhelm Nielsen, der har været Frikorpsmand, samme Dag KI. 2%
over Gudrun Kristine Møller, der
er tiltalt for Angiveri og Fremsætt!else af Trusler.
Mandag den 26. August Kl.
91;2 skal Sagen mod Gaardejer
Poul Sønderskov, Brond, behandles, og samme Dag KI. 21;2 faar
Svend Aage Christensen Krag,
der har været tysk Brandmand,
sin Sag for.
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Krigsministeriet hal' givet folgende Bestemmelser:
Vaaben, Ammunition, Sprængmidler m. V . , der maatte hero ved
Enheder eUer Enkeltpersoner indenfor Distriktets Omraade, herunder lIledlemmer af de under
Dansk Terrainsportsforbund ho- eft
rende Terrainspol'tsforeninger og ter
lIledlemmer af "Nationalt Værn", ter
der ikke er tilsluttet Hjemme- H
værnsforeninger under Danske Kr
Hjemmeværnsforeningers Lands- th',
forbund eUer Skytteforeninger under De danske Skytte-o Gymnastik- og Idrætsforeninger, inddrages.
Yaaben, Ammunition, Spræng·
midler m. V. skal for Thisted Bys
Yedkonunende afleveres PH" Politistationen i Thisted. Al Afle- vering skal være sket senest den
1. September 1946.
Hjemmeværnsforeningen.
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100,000 I

10,000 ~
5000
Pludseligt Oødsf.ld.
l/IIIr
Murer.vend 111111' Chri.leullen, VogllmandNlcløLlI.raeIlSka'rup, 53310 II
2000
vi Munkcvej 4, Thi,led, mi.l~de . i JioJ.tcbro , i formiddaK purt fri ·
MorM'cø .in Hustru, Annli C h ,j.
tlJr TUttiie lor Angiveri 12534
111 I e II • C fl, der døde
I
UJlder 6l:Øwltellen blev han, BH 2~404
IIntllReliR Bom Pølge al

liun var 37 AlIr gl. Pru

Prlluødet for ADclverl.
Ved Sæntlttll i VUlerviK

ubotert I ,I BlIgerl:tlrhnll
'oolj 599-48
aro"sard, OeUrup, tillige med to 116599
andrt , OK karl elter lorlalte Vogn· 122284
manden om Begivenheden til en 1-41586
tysk Arbejdalarmand, lil hv~m han 167332,

hllvde i Alles andi
men lilt0Rde del ikke
BctydlliuJl ' I MorKel
oJl sendte øin Mnnd pan
og sin Dreng i Sk~le. Senere
opgav Navnet pli Bauerlærlinaen
1000
hor hun pall lud køb I en
.
O" fejlede dll intet. Da CI!nøtl~ nøen 'lim den formentlige OerninK __ 20981
i PorllliddaR kom hjem III Pro kost Uland. Den lyske Arbejd,lormand
1376
lait hans K d)e OH' VM død. I lod imidlertid ikke Oply,niJljierne !)O112
Ægh: d:abel er der en Dreng pBS
~aa

II Asr.

Banen
11IIrtigøl
,,,II. Ocr

Økonomisk Straf
for Værnemageri.

vidnel OK dt'r skele·
Bngerlærlingen nogel ondt
Du
alhørtes en Del Vidner i SaRen,
kodningerne paalagde. del

88881
98192

107728
132911

Retningslinier trukket op.

Andelaalaulerlern •• L.nda~
blive
notering
Retningslinierne
tor
Behandlinbegynfaøwtteø I Dart til 269 Øre pr. Kg.
gen al de reslerende
Vægt,ræn8e 60 Kg. al.i!.tel Vægt OJ
ilager er
lied al
Afdragene for Under· og OlIervæKl:
op, idel
I I!~
54'1.-115. 16 • • •
om,
Cirkulær t.: r Iii Politiet
54'1.-50 .. 20 • • •
I
hvordan de nye særlige
Polte under 50 Kg.•1. Vægt mB' Ikke
modtages,
skal administreres.
Det kan derefter ventes, BI der
.. _
- - -.. -- -- --_.
.. ._-.... iI blive skelnel mellem forskellige
Grader al Værnemageri. De Vær·

_

I

-

-

143134
l5bl44
lb4373

Endnu

"

~- -
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I

Rin

nemage", der har udvist utilbørlig
Samarbejde med Besæltelsesmag·
~
ten, slralfeø som hidtil eller det ' - - - - - - -_ _ _ _ _--'
oprindelige Strallelovslillægs megel T • Ka Mesterrækkeholda
strenge Parograf i særlig grelle
Turneringak.mpe
Tilfælde
og
ellers
efter
den
om
Nu loreligger Planen lor de
iii del rindelige Værnemagerlov. Derimod
.'ke Meslerrækkeholds Turnering
Kunde falder en Del andre, hvor der Ikke
Elteraare!, hvoref!er Thisted Ika I
er vist særligt utilbørligt Initiativ,
spille lire Kampe hjemme og 5
om ind under de o nye
ude. Planen ser søaledes ud:
med love, hvorefter der kun
drive om en økonomisk Stralfeloranslalt- 25. August: Brøndenlev- Thisted
l , Septbr.: Thilted-Hjørring,
Drikke. ning. Disse Sager behandles
.
22. Septbr.: Thisted·frederikshavn
5 stemte et i Aarhus siddende

6.
13.
Under denne Kategori
Haandværkere, forretningsdriven· 20.
p •• de, Vognmænd og cgsaa
27.
IO.
mænd, der har kørt for Ty

lor saa vidt de ikke har udv
deres Porretning eUer har
dansk Arbejde Ira sig for at
betjene Tyskerne bedre.
Med Hensyn til Lan'
træde
dene gælder del, at de
15 pCl'

l

ikke pas nogen Maade
have fonemt deres Bedrift
hjem
lor at køre lor Tyskerne.
s ti •
Det bliver øaaledeslangl
parten ol Værnemagerne, der
per med al blive lettet lor
En anden Ting er, at de
fleste Værnemagere har overlraadt
Bestemmelsen om, at de ikke uden
Tilladelse Ira Udenrigsministeriet
maaUe srelge Varer til den tyske
Værnemagt eller dennes Afdeling er
for over 200 Kr. For dette vil der
altid blive rejsl Tiltale.

naar Re·

Hæwat Spærring:
KommIs Poul Koefoed, Hvidbjerg.

Tekstilkorl III .U •.
Under el Møde i Oaar i
mini.teriel blev det
den
I

=~;.;:;;:..

Oktobr:
Oktobr.:
Oktobr.:
Oktobr.:
Novbr.:
17. Novbt.:

Skovbakken-Thisted'
Holstebro-Thisted.
Thisted-Skive.
Viborg-Thisted,
at
Aa B-ThIsted.
Deo
Thisted-Aalb. freja. Vest,

Ønsker De et virkelig godt Fotografi
af Dem selv, Deres Hustnl eller Sam
da henvend Dem til

Ingrid /ør/Jensen
Veslergade 25, Thisted, TIt. 582
F I L M fremkaldes, kopieret' at
forstørres hurtigt og saOlvlttlghedsfuldt.

A

SJ0RRING·V
Tele/on. ,- Sj.rring
med det smukke
Volde, anbefalet 10m

A

,

sea

~erne

er i

r sluderer
~ Sprog.
nderhold _

n

Angav

Ft

re

,111 8 Fo
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ondartet Stikker-PIge
dømt
AB lborg. Den 20-•• rige Stik",ske. Bva Blisabelh RUli g, Pr._
'defi~5ha vn, der ved Underretten i
' prederik !i havn blev idømt tre Aars
f~Ogsel,

,.,
typi8k

-

fik I O•• r ved Veslre
",odSf,el I Aalborg sin Stral lor.
høje I til lem Aar. Pængsel. Bva
Rillig var en uatmlndelig ondarlet
Slikker, Hun havde saaledes til

L.

RaaG
(Dat l
Dr8~

BI •
Hlnn

S,
Klrk
ThlB
S."
klid I

,oestapo I PrederJkshavn angivet ma~
sine porældre Som Kommunister

og lari alt, al der blev holdt hemmelige Møder I bendes Hjem. SI
Resultatet heral blev, at Par- KirI
ældrene maalle fly~te til, Sverrig, KBb
mens tre KommuOIster

u

·un den,
nI ved,

r bidt al
'kega.rd
er de
,
Inne sig

'en bag
rnussenJ

engsels'faringer
t meste
en Fan·
•

tg e, al
re Perpmmer,
,g fan,fundet.
Iie fan.
llrykl i
I Snak I
under-

'æret et
ar n"d~

ned en
ler Helt noget

de'n

er

at Folk
saadan
værei
ja van-

!

ler væ-

I

Prede- 25,

:iksbavn, Laurids V. Andersen B.n
Henry P. Christensen og Sofu~ Hur
H Olsen blev laget af Tyskerne.
I Marts 1944 refse hun tJI Aalborg sam",en med den berygtede
Slikker bos Oestapo i Aalborg I
Mikkelsen, bos hvem bun boede
'oogen Tid. Anden Pa,skedag var
døren blev laaset op og fire Pribedskæmpere med Revolver kom (fl
in d og undersøgte Lejligheden ,
De fandt intet, og d. de vilde I bin de Bva, raabte bun om Hjælp,l
bvarpaa de forsvandt. HUD løb
dereller ben paa Højskolebotellet A
lor at faa fat i Mikkelsen. Han ka
var der imidlertid ikke, men hun m.
lort alle til en anden, hvad der ~~
var i Vejen. Sammen med to
Tyskere og en Dansker kørte bun de
lilbage, og ptudselig sagde en af
Tyskerne iii tre Mennesker, der
Slod < Nærheden af Mikkel,ens
\iadedør, at de skulde række
Hænderne I Vejret. Derpaa skød
ryskerne, Io Mand faldlom, mens
den tredie løb bort. Tyskerne Ir
skØd efter ham, men ramte til- U
synelad ende ikke.
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FRiSØR· SALON S
Store
Torv
•

til

Sag mod 2·--300 POI'soner, SOI1l har

kort for Tyskerne
" .... 11j'l11 i II" l,p0111\1 It'l
linl.J (~a.II,g
\~:I,~'I'

lIh

I ,,\

111.
I

m.
1111 i-~II",I

W!'l111t'mg.l;t

o,,

\'l'

i

lIrl~

rh\l d I'l\i N' l'ik\l' for~lr"hig' OtH
mori l't·r.sl11l1'r, tlrr hal'

::.! ~3(IO
korl fnl' '1\~kl' l~II1' . snlgl Planlu}!1'r
p.h1 Ilndt1n Ul Tv.. kl'l'Ih' ln. IJ\. !lp
Krimin.tllll'M
Ij\"rI~. rh'r bnhandh'l" t'ag('rll'l\
har'

tl'f'

P<lIi,Ii,h!jlj(,lIll' nI!'

flf"I·\,\f'~hill

t/f\1\

:-lO nlf df'lH fa\r~
rhJZl', tI1('1I h"'orn'\:11' t!(' ffll\S1("l B'v:I'1'
kun "(,lJti~ Tm' nt'lh'u, yidf'(:; plIllnu
1k kl'

.g-jor!

r-:.t.

Anmeldelse vedrørende Løsøre m. v., som maatte være overtaget af den
tyske Besættelsesmagt, eller som maa antages at være frakommet den
retmæssige Indehavet. paa Grund af Forhold, der skyldes den tyske Besættelse samt Anmeldelse vedrørende Kapitalinteresser i Tyskland
,
eller Øl;trig.
1. &;ød Honl.llik pllon. A.t ~kJ~lJo 1\Juliglled ftlr 1'ilb1l.geførelso hertil Ll).lldot opfordres nile her Jljotnrnchnremlo Po~ollel'. ]1'jl'lllt\.Cl' eller juridisltC POl"BOIlOl' til at
gøro Auml'ldC'Jsc nnlrørcndc LO'lorc n.f enbvor AI'!., h,ørundcr Guld, V~rdj~apirel' og
Penge, som IllMttc være lJel'O\'ot den ff.imæRslgo EJonnaud pn.u. ut.J!borlig :\lancle
under OmstrondigllC'dcl', der stanr i ]'orlnndolso Uled den t,'\.·ske BC'Srot\,e18e af Da.nma.rk. AnmC'ldt-!!'(1 lik:d dog ' - hortset (rl\ konlanLo Pengebeløb - kun gøres om
IIIU~dt1l1ne Objekter, som don tidligere Ejer i givet Fald med Sikkerhed vil kunno
iden t 1ftn!'f(.'.
Anllleldølso kt~n gøres s(l,(l,"ol Ilf don ticlligero njer (Besidder) som (l,f a.ndre, der
maaLto ha\'IJ Oll r'ct.slig Intcn'fI!'Ie i tlt\ pn(~gældcndt' OI'Il$t!~fl(les 'l'llhl~gefCJtacL
Anmeldelse !J('dl's afgivot. uden Ht'll,, .yn t.il, 11M\. hvilken Ma.n.do de- pl\tLgældcnde
Effekter i sin Tid !l1Jl.atLe vrorø kommot i tysk Besiddelse, f . Eks. Tyveri. Hoveri,
J3e.tllllglroggelsc, ReJ\\'hdtion olier Køb under T"u,I1!l. og ligeledes llckn Hensyn til,
om dor ma,llttc være ydet Ersbl~tnrng for Effekterne, hvad rulten Sll(~dan Erstatning
er ydet af den tyske Besættelsesmagt eller er betalt af andre, [, Eks. li'orsikringsseJsku.her.
If., Med HonLlik pan. VarettLgolae af de pn,n,groldoncle Intøresser opfordres a,llø
her hJommohorcnde Personer, l!'irmaor eller jmidiako !)ersoner til Itb indgive Anmeldplse .vcdronmdc dem tiJlwr/.·nde Kapitn.1interc!'Iser o.f enhvor Art i Tyskland
eller OstrIg Sa.n.flO~l fmit, Ejendom, LUiloro, Kapitn.lrn ....est<:rillger i Solskaber o. s. v.,
samt af komlllNcldle '1dgodebn-vcndcr Ilf cnhver Art.
III. Allm(\ldel~(' efter l og 11 vil Ymre at afgive, lu~nset om der tidligHc mn.ntte
vmr'!· ,fol'ctagot sa.A.dn~l Annw1d(}1~c Lil da.nsk.e ,i\Iyndiglwdcr (i, Eks. for Penge og
~rorrlJ!1'~plrcr Ill. v, I Medfor fif HMldelsmlDlst,ol'lots Bukendtgt1rf'IHo Nl'. 337 af
.Tllf11 ~94,O Itl)g~~jteJ1do Ind· og Udføl'P-øt 11f Penge og Voonlipa.pil'l'f lll. v,), Rn.a.flo~nl. t!dhg'~I'e AI~111('ld('ll:\e IlIUn.t1.e vwro n.fgivet, vil der værn a.t ILnfuru dot fomodne
ht'lom I den dertil 1I1dl'cttede HulHik i AIll11eldcIHesbla.nkotten
AlIllHl/d,.,l!';{> l~fgiv(,f:I pn.Q Bla.nkn(,t('r, der faM udl('vol'ct ved' H('m"C'ndclse !.il Dirf'"'l;tor;l{{'~ f(lr \'arl'fol'Hyning, \'ognlllagol'gn.de 2, }\"I~elJhavn IL, og 80111, ofter Ud,\' dllll\:; Inrl!<!'I\!kH til mC\'ntt' Din'kLol'a.t.
"\'III'l'/dl,J.~f'rlll· vil VICI'~ at i.ll~giv~' inden 14 Dn.go fra D, D. at røgne.
Il ftnrrf'l11111 I ?1,uJlrru.t, den 1/j, A UYU8t 1946.
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Skaarup nægtede sig skyl ig I
begge J[orhold og forkla rede, at
han ilAtidten af Apri l 194~ maatte forlade en Ejendom, han havde i Gronhoj \'ed Viborg, hvorefter han intet ej ede, I Maj tog
han efter Opfordring af en Bakendt KOl'selsarbejde ved Oddesund for F irm aet Carlsen, der
yal' i Kompagni med et tysk F ir·
ma om Al:'bej~~t der, og senere
h.l\w:le han klJJ'~ for de sammeFirmMr i Kobbero, hvor Sabotagen
.k'et" i April 19,15. Sabotagen
var gaaet ud over Vognen, idet
fire Dæk og Slanger var skam-et
i Stykker, Han hm'de derefter
henvendt sig til en tysk Arbejdsformand Lucht og men te at have
spurgt denne om, hvor man skulde henvende sig fol' at, anmelde
Sagen, da han \'i1de htiJe Erstat.
ning, Han var godt klar over, at
Korslen fol' Tyskel'l1c val' ilde set
og havde netop fanet Lovning
paa at kore i et Brunkulsleje,
men da han kom hjem, val' Saho.
tagen fdrovet mod Vognen,
Politimesteren: Det. val' altsaa
Deres Tanke at mt1de Sagen lil
Tyskt!me.

"nnwide
hort, at S kaarup
Om Grun·
S"bo
la""'n
til Gest.npo.
~ kJ
~
b~
t.a
f(J" 11·
den til nævnte Sllbo, Byen
gc ha \'de
rede Vidnet., at 11l1~ l · ,
11(,1llort at S kaarup Jkkc v!ldf>
k
de op' m ed at lwre for Tys ern_e~
m~1
hvoref ter Vidnet snmmen S
tl'e aJldre Unge havde fOl'CJ VCt • nV
bot ngen pa.:1. SkRaru pS agn , ,
p l 't' , Det Cl' en nlvoJ'hg
o 11m ,.
d
Sigtelse , som man bor have E un
. . de
man fremsætte r den,
~l'o:~ D; at det kan holde?
Vidnet mente Ja, Han mdrammede, at han kun ha\'deSkaarups Ud talelse paa. ande n ,H:Q J1d,
\' ildt>

ha n hanIQ;! send t. en
P JiiJet
skt"iftlig HenvendeIse"il)rt( o
om Sagen,
l Ol
, Al'bejdsmand p , Stauersbø S sen forklarede, at han efter a ...
botagen havde talt med Lucht,
der sagde, at S kaarup havde
sagt,..at det maaske s kulde anmeldes, men at de var enige om
iklce ~ ~øre det, men kun at a nmelde det til Vagtvæ~et, Vidnet
havde desuden sagt tIl Brogaal'd,
hvorefter

Bageuile r
øen, Gettrup. ko
Ramtalen. han
Skaarup. Det
at. dcnnf' henvendte
furdi han var Formand
\'<.I.' rlll.'t. ug at det
al Broga:tnl var i Lære
ogSWt hans Jndlryk. at
ikke vilde anmelde Sagen
s kcme, men kun val' intere
t
j at faa Erstatning, Skaarup ha de scnere ringet til ham fra Holstebro for at hore, hvorledes det
gik med Erstatningen, men kunde Ikke erindre Svaret,
Derefter foretoges Proceduren,
hvor Politimesteren krævedeDorn
efter Anklageskriftet, medens
Forsvareren krævede Frifindelse.
Efter en kort Votering faldt
Dommen, der lød paa pure Frifindelse. Sagens Omkoslnmger.
herunder 125 Kr. til den beskikkede Forsvarer, udredes af det
offentlige,
Som DOlUsnwnd medvirkede
Statshusmand Ove Gramstrup,
Hassing, og Boelsmand Hans
Bojsen, Hassing.
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Man udtrykker Tvh') om, at Sydsles\'iisk Forening har været
tilstrækkelig omhyggelig med Sorteringen af l\Iedlemstilganger...
- Svaret venfes Hfgivet i Københa,."I1. om kort Tid.
•
ske Holdning O\'el'for Sydslesvigsk Forening har, efter hvad
der meddeles fra tro\'ærdig Kilde, været bestemt af to Fakto-

LO~dol~,. Fred~l .

-

til

imod
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tIske 11 'l\.ledal'beJ'
der
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.,
skrl\·er. at det britiske Svar paa
den ai den danske Regering i forrige Maaned fremsatte Henven- rer:
delse anillaelIde det dljXlske Min1.
Tremaøtaovenmskomsten,
Skaarup : ,Jeg boede hos Cad dretal i SYdSlesvig, efter hvad som 8torbribmien Ikke alene
E. Christensen, KObbcl'o, hvis del' fOl lyder fra troværdig Side, kan oJlllstode. og som nægter naKarl havde fortalt, at han havde om kort Tid ,-il blive Rflevcl'ct l tionale )[indrelnl Ret til at Ul'g'd~et, hvem det "\' 31', men det. Var Kobenha~'11,
niser€' sig som politiske Partier,
.Den britiske Note vil, !;'!ter
Ikke min Mening, al det. skulde
2. T\'i\'l om, at S'yd:50lt"'s\'i~k
fol' Gestapos Ører, Jeg t..11te med hvad der ventes I velunderrettede
FOl'enmg har "æret tilstr:.l'kkE:'lig
Lucht om, hvad man kunde gore Kredse her, give Udtryk forSvm_
omhyggelig med at udelukket al.
ved det.
PJ~1..i med det danske 1I.lllldl'et.nls. le. ,\;om ikke er af dam:;k Afstam,-rav o
... ...1
g
m"
., . den dnl1ske Hegl'Pm. - SyneR De ikke, det v:\!'
l~mg og m('({ <lt fure en omhyggEI'lTlgsOmhu
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]"lindl'etnll~t,
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l~ lIn()dekoml11c det' dnnRkco Min .. t i1 SYlh.' ladl' llde \'R'l-et ('Il bf.'tvdeHg
Skaarup: '.le~· kendte hum s'la
Fo ....
g~~ og vidste, 'a t lHm ikke v~u. dielnIs SynSIlUnldcl', DPll bl'iii. 'rll,gnng af ~II.'<iI('mmer
t:"'1\~l~R't'n i d('t sid8t(' Aar. og de
NaZIst og VIII' hgc SRll meget
bl'ltl,\;kl\ Myndigh('d('T kan ikke se
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l"lOl"l [I·n. at l'uKlassifikation som

l'",;
1favde Dc da noget
Arbejdet?

•

Kakaomærker i
Kraft ~æste Uge

~~l"'<lIt'm

\ Il \""1"

Hf <!t't
,

I U1.' nl,\'

t',

Ilt'l h• 'lIR'I'
"

,

II,

-

\·tlllft-ttt. " ...... _ _

_

Fra

t,

"

u
•

K

•

l

d

st
M

PI
· ,
l

El

dan~ke Mindretal D

n ol1sk\'a'.rd' ~tin
fol' nUln ,
,
tg...
Ing
T'II
In:\f IhU.... hdl~re
n
t

C
F

l",

".

ikk,'

.od

nof:

1I1(,!,lf (!

havde

(I

"",

ikl
Lo'
Uf

r .~

skrhN

den u .

rige )\.

d,1s<
Skilnl'1l1 J

m,J

Dd
~I'.

;11
~(\m

Jt'g bot-nl' hOl! Carl

'-o '.loA
hvis
E Chnst..nscn, n OUUl.'rø.
!\::Irl hu\ dc fort .llt, at ha n hl\\\\('
. t hwm dl't ...·ar, men det \"nr
~, ,
k Il

dretlll
der (o)
om ko
Køllt.'u

ikke min ) ll'oing', nt det !f.·U ( !
for GesUl\'IOi' Ore1'. J eg t:1lt(' m('d

])on

hvad

Luch t om. hyad man kunde gore
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Srncs D.. ikkt', dd \011'
megl.'l uforsigtigt al tnll' ml'Cl l'n
Tysker om del '!
. Skaarup ; J('g' ~ l'ndt e ham s..'\A
1'01.;

godt og vidst('-, at han ikke \"ar
N:\zl$l og vtlr hge sa.'\ me~t
imod det ty~ke Kn gs.'\rbejde som
os!
1fun\.;o De da noget imod
Arbejde"\. '!
Sknm<lp : Jn. men hvad skulde
jeg gørl'. Jeg cJl'<1e intet. da Jeg
begyndte, og jeg fik lIestene
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skaffet gennem Ilune Bekendte.

_ Derrmn forklarede htUl, Ilt
han strnks efter Snbolugen 'lU'
(111 Kobbero, men han crat hnn hUlde været \'red
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Yestergaani Jcn~<'I\, dC!r \"ar Formand for " nglnl'mel. og OgMII
t il dl'mw &lg1, "t han hn\"de Indet
dd gna VIdere til Lueht.
Derp.."Ul f'Jrte~:-:om "I\ll1l' tlt'll
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VOgJll'n \"nr 8.IIholl\l'\'1. lIan hll\"
de hOl"t. Ilt gkllurup fur ul for.
skr..l'kkl' SAbohu't'n\(' til und",
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det PAASt'rode til (;t'slnpo" Ti l
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\"ldste, Il\l'm ,11,t '"ar, men ikke
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Aflever".ng
f:":æ\d~; af Vaaben, Ammunition m. v .

I

,lh,"'ede,1
jSteg81rup

."

Eleyer,
~n.en,
~

Sarr, Uig~

Medlemmer al Modslandsbevægersl:n indenlor nedennævnte forenings Omraade, Bom ikke er Medlem al Hjemme·/ærns·
forening.(' eller Skytteforening, skal seneøt d. I. September d. A. sllevere ae dem udleverede Vaaben, Ammunition og Sprængmidlet
m v. til de reøpekth'-e Gruppe- og Delingsførere ir,denlor den nu
ophævede Modltandsbevægeløe.
Por Thisted Bys Vedkommende aker Alleve·jngen paa Politi·

stationen i Thisted.
Vaabenlegitimalionikort 8kal OJ.!'sa8 alltveres.
HUSK: Elhverl Medlem al Hjemmeværnsloleningen msa kun
være i Besiddelse al eet Vaaben.
tIN

~
D8ns
hver
Tid~n

niella

Nordthr HJemmeværn.forenlng.

Thisted Afholdsforening
og dens Kvindeforening
alholder BAZAR Søndag den 1., Mandag den 2.
og Tlr.d_g den 3. September.
Søndag og Mandag aabnea KI. 18, Tindøg Kl. 15
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for nogle Aar siden
Ourd I Spørring, J
n Hlle Resl al Byg·
age, og del mesle ol
el ud III omliggende

0, FrlnlE v, S uppe: Den 8"-"'IOe _ ..
Ollell1el.
Dom!!
10, leln Rigo: Nu, Verden lIllIler Igell, meRel b
O"/,Iellk VII.
læR,bød
II. Zlmmermln: Ankeret op, POJ: Trut. o g cllerl
12. AJ:el HInsen : PInile.
med Pr

pelydellg slørre08srd
~ r8bØI •• beliggende I

"De løb Tyskerne
pmmune, har han I
t Aar forvandlel In i Hælene
'"
og velbesat Oaard
od9alle, 9aa alle p88
om, hvor slor en
• Her
har Ind
dog og
nu
rebel

~'d gom al ru Byg~I IOrdenllig Sland
~usl. Del er ikke
orhaabentllg vII de
gheder belære bam
'- Grænser for Øde~eo.

Ir siden gjorde han
t sluge en Stalsden fik han d02
lIstændigheds Skyld
han er af den Type,
)Ik kan have, saa
gsar alene med en
, paa HJemgaarden,
jen_ bliver drevet j
ans andre Beside Polk almindelig
ave vist unat101lal
eo eller anden
r et Tilfælde, hvor
II vilde være pas
'sadan Mand, som
danske Værdier
vinsts Skyld, forlllid eller Respekt,
er i de nye JordØjeblikket sysles
, estemmeiser, som
t ramme en sa8.

~r

Politimester karakteriserer
eo geschæftig ArbeJdsmaod.

Ve d S ær re tt en .I V~!I t
· VBr .I
ervlg
Gur Ellermiddag Irem8tillet Arbm.
Mortin Jørgensen, lorh. Bed8ted,
siglet lor en lang Række ulovlige
forhold under Besættelsen.

ninR, vi
dreje si
og kun
Myndigt
Mllrtir
høringet
ugift. f'
akeallær
lulalionl
,enere (I
ved Kol
31. Juli

te
Thl.
Ret810rmanden
var Dommer
I Afte
Rasmussen, Thisted, Domsmænd være u
Byr8ad
Fru Anna Liltolt, Ullerup, og Pru
IIpllle Po
Mariane Jepsen l Lildbjerg, Ha8iing, De ærvlt
Anklageren var Politimester Her· vet 1 N)
ting og Forsvarer Landsretssagf. forsn Ve
Lind, Hurup_
efter spil

4

Mesterrs

Overlor Martin Jørgensen, der
er fra Sønderjylland og to Gange
har været dømt lor Tyveri, lød Forret~
A~klagen paa utilbørligl 8l1marKøbn
beJde med Besættelsesmagten ved har
al han i Lodbjerg havde arbejdet med
nH'g I den Maaned, han var "Entrepren"r·, havde været 53,343 Kr.,
~g Forlj.:nesten havde han opgivet
hl al være ca. 1500 Kr. Desuden
anklagedes han lor at have so lgt
54 Tdr. Kartaller til Værnemagten
for 29 Kr. Td" endskønt Maksimalprisen kun var godt 15 Kr. Herpaa havde han haft en fortjeneste
pas 600 Kr. Hos Købm, Nic. Sø.
han uden
RatIonermgskort hl store Priser
købt 25 Kg. Sukker, 20 Kg. Smør,

ren~en, ~as8ing, ~avde

sker p

Døds'a
Pens
Rødbro
er i M!
paa T
for fa
for en

~Skindn

lirmaHo

gøre det umuligt 25 Kg. fedt og 600 Stk. Sæbe .1 .ted. !
ælte, vII de være
en væsentlig Manet Tilfælde. bvor
~rBv om, at ingen
rnd een Landelen!)aB sin Plads,

I

I

l

fonkellig Art. Disse Varer havde
han 80lgt lil Værnemagten i Vorupør med en for tjeneste paa 600
Kr. For Sukkeret havde han fuet
8 Kr. 60 Øre pr. Kg .• for Smørret
16 Kr, pr. Kg., lor fedtet 15 Kr

Ipr . .Kg.

~olilib

SIden
;.ed Ha
uøh
begge
benhav[

og lor Sæben Ira 1,20 Iii A Rød~

3 Kr, pr. Stk. HOB Handelsmand
ar It
Karl Kr. Nielsen, Hørdurn, havde S lok,

han købt 350 Kg. røget flæsk og ham b
rmokra en 250 Kg. fedt, so m han ligeledea Re~ar
nske ArbelderparU havde solgt til Værnemagten i Vo- 80 hd
, Thllted
mpør med en fortjeneste pas ca
17 1/ • • Por'perlOnllge 1500 Kr. Til Værnemagten i
edaktøren bed_t KJ ste,d havde han Bolgt nogle røgede
SklOker og noget flæsk,
Paa Domm ere n. for espørgsel
•
n o~ Bklilpedtllon 254 erklærede Tiltalte lig skyldig i
,Brunlgaard privat,) alle de paaankede forhold . Han
ard Jacobsen) 280, lorkla,rede . iøvrigt, at han var kom.
mel IOd I Samarbejdet med TyKvartal 7,50, Maaned skerne, da han arbejdede som

Bed~

erater pr. mm 11 Øre
ser 14-9-7 Øre for
er flere Indrykninger.
• beregnes IO pCt,
aogSaIR, PladI6r)p;
Øre pr, Ol'd, mindit

r

r.;R n:~~

==

sugde
han v
Ven ne
-

J~ns

sm
døde
dom ,
elterla
I~e Bø
alm. Arbejd1l~and l Lyngby. Da IIrmer
det Kompagni, han var kendt med
Kraol
IlyIlede til Lodbjerg, blev han
budt a! faa nogle SkyUegraviSr.
C
bejder I Entrepri1le. Høn havde i
de ca. 5 Uger, Arbejdet k8vde
En
varet, beskæltiget 40 Mand, OR n88r J, P.
fortlene1lten, der vir 20 pCt, al Altea
Arbejdalønnen, blev laa lille, vir SI"liD

til:

SQC.IA L-DI!MOJ{RATLN .
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de l lordl hllo" havde
hun"e r e Variuhed
Parlikdnllllr lor et
lu:1 Yllf el
Por IlI'IIe.h!
Prll$( lc n li l
be,1t IllU il{cd Il
havde h lln hil" !!

(STED
O GlE ~

..

.,

"

den
L~U
loretag den
l.lIld1e

de'1

Alle Penge I.,-,cen i T
Nationll" SYR'ehuael
b a nk e n aR lnlien
"id.IIIl1 •. H
Om .in ulovlige H lndellvirk- Kraniebrud
vom hed forkl are d e hU II Il t dll h.n
o rd. Møde va f Ira SønderJylland' talte hin nogen'undl
han.
TYlk, oK det gllY An ledning til,
l al h lH1 b lev o pfo rdret II I Olli<:er c r nt
e)eødam s
I til at skalle Va rer iii d ine.
D o m m Cl r c II : ~r De i kke fra
dauak8ind c l Hj e m .

,

I

T;

Jo.

D : D et V Øf nok ikke til l-tm de r
for Samarbejd et m ed Ty. kt!rne.

2 1.20, Oll

T : Nej.
Da d er lor elaa ufor behold en T il.
ølaøe lae al a ll e Porh old
An klag erlln d en lo rbel edle

øde.

f

I Under Proced uf l'ln

I

d en TiltaHe
om Nedsællelse af
. Ank lages kriltet.
e ller o m Kø b af la lte hørte I den Type al Menne·
s ker, der va r 888 mange al h er i
i d e ,ud . le Kr igøur der lø b
Behandling af
i Hæl ene lor I al h ave
om Kommu neglrantl Jor

paa all e ulovlige Maa.
Ul Bolig byggeri.
I
var ag aaa
Andragende om Aulorisalio n
. a l optræ de so m ~_.
'om Kloakmesler.
'n dall/Ung om Køb af Ejendom . han var jo ikke eng ll ng
mand. Menle i Henh old
Skallesager.
han iiimid e have øin Slraf
Værnemagerloven.
Forsvareren pa ap egede, at den
for den kommunale Koncert I
I
havde algiv~ t ulorbeholden
Planlage I Morgen Kl . 16-18,
An· I. Chr. Rymlng : Konjle M.rch,
Tiløløaelse, men mente ikke al
Handel kunde kend etegnes
2, JOI. Olllli'l: Drømme pa. Oceanel.
utilbørligt Samarbejde med
V....
Tya kerne. Indltillede ham til Rel·
a. H. p. NIelllen : Trompet-PoJb.
4. J. P. B, H~rtm.nn: Slumrer sødl len. mildeste Dom .
Efter kort Tids Votering blev
Slesvigs Jord.
Dommen alslgt, den kom til a l
5. ..,.: Ob:le Ulr!.
paa 8 Muneder. fængllel ,
6. A. WJtke: SOli.nb, SI.vl,k
~om VBr ud,taael i Varelægtsarresl,
poun!.
konli,keredea 4000 Kr.
- PAuse •7. H. Reston : The Paramouni, M.rch.
lor Slatsk ..let. og
a. f. W.ldleufel: Etp.na V.la.
belale Omkostningerne, hersiden ø. Pr.ntz v. Suppe : Den.u
under 125 Kr. til .in forsvarer .
I
Oalathea.
Dommeren tilIøjede,
ban ,lap
lean RIgo: Nur Verden .mllar
meget billiRf. Hin fik ingen Tilengelak Vall.
læg.bøde, fordi- hin inlet ejene,
Zfmmermaa: Ankeret op, Po. Trot. n,ee
han til el All, men
12. Aael Hansen: Finale.
taget i Betragtkun komme til It
lig om et Par DIge m ere

l'

løb Tyskerne
Hælene I"

oR
give ekalra Ulejlighed lor
MyndiRhederne. .
Martin Jørgensen, der under AIPollllmeller
harlngen erkl.rede In'el II el" er
UlIUl. H•• var og... med i PI.. •
00 IOIGb...I,
ake.n.re. iB.daIed. Elter K.pl·
Ved SerreUen i Vt:.lervig vir
lorsYlndt blR, men blev
Ilnermldd.g Ir.m.Ullel Arbm.
Iund.1 I en Hul. I en Skov
M.rUII Jørgenlen, lorh. Bedlted,
Kolding og sad lenPjet Ir.
,igle' lor en lang R..kke ulovlige 31. Juli Ul 9. April I A...
do
TId..... u.... - . .
bam Porhold under B....II.I....
I All. .
- .,
. - ..... 111' 0Øde- R Rel.lorm.nde.
almul.en,
adla
Idel 4et
An.1
.,....,.. for

I_ .. _-."

G.rinerl.,.

"DANMARK" .IOGt

Veølergade 17 • Telefon f,83
Prøv lIorø d..sJralitu Karlo/Ju
an : HUlk det er V •• ters.de 17 - Tlf. 98J
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Aflevering
.i'd;; af Vaaben, Ammunition m. v.

Modi
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I Hansen,
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-

\

al M od81 andHbev~ger5tn indenlor neden, lom ikke er Medlem al Hjemmeværnssenut d. I. Seplember d. A. al· ~====
d,m
Ammunition og Spræng midler
de re'pekti\'c Gruppe- og OelingshHere indenlor den nu
oph"y"". Modltandsbevæl!/c[se.
Kendte j

Thialed Bys Vedkommende Iker Alleve';n!!:en pli Polili.
i Thisted.
,kaI o~saa ant ... ere,.

Med lem al Hj emm eværoslolcningen maa kun
eel Vaaben.
_

~
D

,t,

d"
for rid tn

',.___

Nordthy HJemmev.rna'oranlng.

Efter B
møde'

8ør~

Thisted Afholdsforening
og dens Kvindeforening
alholder BAZAR Søndag den 1., Mandag dan 2.
og Tirsdag den 3. September.

~::,:~_~o:,g~~M':':"~d~
••~_aabne8
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KI. IS, Tirsdag KI. 15

"u"'" R".,'"rl"'",,, .. I d .... 1 K"inf!pln,pninDPn ,or-

Altid fri~J

Altid læ,

I

.2
Hm

tie indirekte

den brede
ved Ajle·

~

havde tabt for en Uge liden.
Alleveriog al Vaabeo,
Ammunition m. v.
Vi

har

modtaget dette

Indlæg:
Krigsrninisteriet har ved den
len mægti~e Overenskomst, der er afsfullet med
t for baade Danske Hjernmeværnsforeningers
givel lorskellige
: Soldaterne Landslorbund,
r de mødte Beateæmef.er vedr.rende Mod·
If, brutal' at standsbevægefsens Vaaben. S.. le·
n. Den sJdste des skal alle V•• ben, Ammunition,
prtæller Bia· Sprægmidle, m. v., der beror ved
7æbnede KrI- Enkeltpersoner efler Enheder inden·
ved en garn- lor Modstandsbevægelsen, som ikke
n Købmands· er Iilslullel Hjemmeværnslorenin·
passede IBS, ger efler Skytteloreninger, afleveres
lærheden af. senesl den 31. Aug. d. A.
~ reagerede
Del drejer iig om adskillige
dette pa. den Mennesker indenlor Nordthy Hjem·
j e, naar de meværnslorenings Omraade, hvorlor vi - saa indtrængende som
Hk Tyokerne vi kan - henslifler til relle ved·
lUe, Bevogt· kommende al allevere de nævnte
en velvillig Ting. Alteverinllen sker lor Thi.
var en garn- sted Bys Vedkommende iii Politi.
dkært havde stationen, lor det øvrige Omraade
indenlor Nordthy Hjemmeværnl'
lorening til de tidligere OruppeIdby.
og DeHngalørere indenlor Mod·
lede i Oaar standsbevægelsen.
ards Mark.
Skulde Inddragningen sløde Pli
:de .ig om Vanskeligheder, vil Alieveringen
,vendte aig af de nævnte Ting forme sig Pli
blev lundel anden ""ude. Derfor: Aflever
Maskinen. hurtigst mullgtl Samtidig med
1 medbragt V'"ben, Ammunition, Sprængmld·
plys te, at ier m. v. skal de tidligere Med·
~t fornllutr, lemmer .f MOdstlndsbevægtisen
e Maden i Iflevere deres Vllben.Leg,"ma.
lad- bringer
Dit fra Folke·
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Entre'{J'renjh' Høje-Kristensen,
Hurup, el' blevet ekskluderet af Kongelig dansk Automobilklub.
·,

t

Afle

•

af Vaaben,

v.

Samtlige :Medlemmel' af Modstandsbevægelsen indenfor den nævnte
Forenings Oml'aade, som ikke er Medlem af Hjernmeværnsforening
eller Skytteforening, skal senest d. 1. Septemberd. A. afleyere de
dem udleverede Vaaben , Amrnunition og Spl'ængmidlel' m. v. til de
respektive Gruppe- og' Delingsførere indenfor den nu ophævede Modstandsbevægelse.

Fol' TIlisted Bys Vedkommende skel' Afleveringen paa Politistationen i Thisted.
,,1
Vaaben-Legitimationskort skal ogsaa afleveres.
Husk: Ethvert Medlem af Hjemmeværnsforeningen maa kun være
i Besiddelse af eet Vaaben.
Nordthy Hjemmeværsfol'ening .
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dblev Entre ør i LOdbjerg
Opkøber til Tyskerne.
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l G:mr EftermiddaR' fn mstlllt,t
Arhejd~mnnd ,\Inrt n JnrgenlK'n,
forht nI' ~st.'<I. E;igtd for; II lang
l{"a:1C
ulovlige FUlllOld ulldt'r
Hesæltrol:-.cn,
HdsfOlmunclcn \al Do mil( r
Hasmus~t.'n, Thish,<l, Dom Jlla otl
Fru Anna LIltoft. t Tlh'l"up, {I~
Fru ;\12lrianc ,Jep:;en, Lildbjerg,
Ankinger \"lIr Pohtime!\lt'l" Ilerling og FOI"~\"art'r Land rt't ".fig'
forel" Lind, llm'up
Overfor Martin .J"rgl'nlW~n, del
er fm, Sønderjylland og to Gange
har \'æret dumt for T:n'eri, lod
Anklllgen pna utilborlig Samm""
bejdl! medBes::ettdsesmngten \"(.'<1
i Lodbjerg at havl! nrbejdet som
Entrepl'Cllol', <:.elv om det vnr l
mmdre Stil. Hans OmS::l'tning I
den )lmmed, 111m \'nr Entrepre~
nor", havde \æret 53,3,13 Kr, og
Forljenel:!ten havde han opgivet
til at \'ære c.a. 1500 Kr, Desuden
anklagedes han for at have solgt
5-1 Tdl. Kurtofler til Værnemag~
ten for 29 Kr, Td.. endskont
1tlnksimalprisen kun var godt 15
Kr. Hel'pna havde han hnft en
Fortjeneste paH 600 Kr, HosKøbmand Nfc_ SOl'cnsori, Hassing,
havde han Ilden Ratiolleringskort
til store Priser kobt.e.5 kg Sukker, 20 kg Smøl', 25 kg Fedt og
600 Stk. Sæbe af forskellig Art.
Disse Varet' havde han solgt til
Værnemagten i Vonlpor med en
FOl'tjeneste pau 600 Kr,
Fol'
Sukkeret ha\·de han fanet 8 Kr,
60 Øre PI', kg, fol' SmoITet 16 KL
kg, for Fedtet 15 Kr, pr, kg og
fOl' Sæben fra 1 Kr, 20 til 3 Kr.
Stk, Hos Handel sl11l\lld Karl Kl',
Mikkelsen , IIOl'dum, Il/lYde han
kobt 350 kg l'oget Flæsk og 2110
kg Fedt, som hun ligeledes havde
solgt tJi Værnemagten j Vorupor
mfi!p ,en Fm'tJeneste pas en, 1500
KI', Tl1 Vrememagten I Bedsted
havde han l:iolgt nogle mgede
Skinker og noget Flæsk.
Pan Dommenms FOI'csporg:;el
erklærede Tiltalte ~Ig skydig i
allt! FOl'ilOld. linn forklm'cde IO\"rigt, al han '·M kommcn ind i
SlImllrl>cjdct med Ty~kcrne, da
han arbejdcde :;om Arbejdsmand
i Lyngby, Da dctKompngni. han
\";\1" kClldt nwd. f1.Yttcde til Lodhj('rg, hle\' han t!lbudt at fnll
nogle Skyttegl',l\ ~;\flwjdel i En~
treprict', lIan hH\'lll' l ~tc ca, Il
Uger, ArI){'Jdl't haVlit.- ".u'ct. Ix"likæftigL't -lO ;\11Ind, og lu..n Flll"ljt' IH'Rll'Jl, nl'l' \"ar :W pet. uf A] ....
bt'.idl'liOJllWIl, hit·\" ~; l,~ lilll" n\r

I

I

(il.'1, fora han ha dt regn
la'nS!'! re \'arlR'ht'<l og I il. K!
r"orslkring. l f, "
It !\ar. Il
kpt \'RI" et Par TU~Jnrl ... h
Af
flin For1jtmcl>le skuldt mm
~tale Fragten til Arbtdfh;plaa~
~wn n( de he~kæfligl'<iu ArbeJrI
re.. Alle Penge ha .... d~ hlln faJlet
g'enllE:'m !'\ationalhanken og Ingen
Konltlntt'r,
Om SIII ulovlige n<J.nd(,l;lVlrk~
somhed forklarede han, flt da hnn
vur fra Sønderjylland, talte han
Tyt\k, og det ga\" Anledning til,
nt han blev opfordret af Officc,
rerne til nt skaff(: Varer til di!tSC.
Dn der forelaa uforbeholden
Tlh.taaeh,e J alle Forhold. fra.faldt Anklageren den forberedte
\'idnefonng,
Dommen kom til at lyde paa 8
::\laaneders Fængsel, som \'ar udslanet iYaretægtsarrest, desuden
konfiskeredes ,1000 Kr_ t]l Fordel
fOl" Statskassen, ogJorgensen skal
betale Omkostningerne, herunder
125 Kl", til sin Fors\'arer,

,

,

Fra Læserne.
Arle\ermg ar \':luben, Ammunition
m, \,

-

Kt'igQmml<;lel'let har ved d~1I
O"erenskomsl., der er abluttct med

Danske Hjemmeværne\(orenlngcrs
Landsforbund, (!'ivet for:.<kelliSte
Bestenlmelser \"I!drorellde
~tod
stnnd!ibe,·ægelscns Vnnben Sall!..:'!
cles skal alle Vanben, Ammulllhon,I
Spr:l!n!mlidler m ,._, der beror '".~d
EnkeltperfiOller ellllr Enheder Indenfor ~Iodstand!otbe\' æg-c1!\cn. ,~om
Ikke el' tilsluttet Hjcmml:\',tJrn,,- I
foreninger eller SI\.) ttcforcnln):'H.
,,(leveres senest den 31. AUJ,:u.l'-t, d.

A. Det drejer SlJl om lld"kdil~e
I\lennesker
indenfor
:\'ordthy
lljcllImevæl'nsforenings Omr,mdl',
11\ Ol'fOI" \"I !!.lU indh'ællgende
110111 VI klin - henstiller hl rette
vcdkommcnde at aflevere de nævn'
te Till~('. Afleveringen !\ke~ fol'
Thl8ted Bys Vedkommende, til Poht\st,ltionen, for det O\"l"IItC Omt'nade indenfor Nordthy llJemme

I

Alt

Skilte-

J

Fra Læserne.
Afl eHm n g af Yaabe n, Amm un il ion

m. ,

-

Krig"ffillll"ltenet har vcd dt:!1I
Overenskomst, der er arslutlt:t med

Danske H}cmmCVæl'lISfol'cll in,,'1!r~
Landsforbund, gi"d forskellige
Bestemme lser vedrørende
:\Iodstundsbe\ :I!)wlsens Van bell Saaledes IIknl lilie Vanben. Ammumtlon,
Sp l'æll~Ffllidl(!r ro \'. der beror n!d
Enkeltpel':-.oncr elh:r Enheder indenfor :\lodstundsbcyæsrelscll, >,om
IkKe er tilsluttet lIjt.:mmc,-ærn~
foreninger ellel' SI\,) ltefort'ninV€r·
afle\'cres senest den :H _ AUKust d.
A_ Det drl'jcr ~i~ om ad~killi~c
l\ l cllllt!skcr

IIldenfor

lljl'mmeVæJ'n!<fort!lIin~s

NOl'dthy

Oml'.lllde,
In orfol' Yl !I.la illdtrumiendt'
110m \'1 knn - henghller hl rette
vedkomm(>lldc at. nflc\'crc de næynte Ting. AfleV(.'ringen sker for
Thl:<tcd Bys Vedkommende til Pohhst.ltionen, for det oniR't' Oml'nade indenfor Nordthy lIJemme-

Aflevering
Vaaben
•
Ammunition m. v.
Samtlige Medlemmer af Mv-lstandsbevægelsen indenfor nedennævnte Forenings Omraade, SOlt! ikke er Medlem af Hjemmeværnsforening eller Skytteforening, skal senest 1. September d. A.
aflevere de dem udleverede Vaaben, Ammunition og Sprængmidler m. v. til de respektive Gruppe- og Delingsførere indenfor den
nu ophævede Modstandsbevægelse. Vaaben-Legitimationskort skal
ogsaa afleveres. For Thisted Bys Vedkommende sker Afleveringen paa Politistationen i Thisted.
Husk: Ethvert Medlem af Hjemmeværnsforeningen maa kun
være i Besiddelse af eet Vaaben.
Nordthy Hjemmeværnsforening.
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I Hansled er nu genaabnel el
Konditori, og hermed er et stort
Savn, navnlig for Turisterne, afhjulpet. I Gaar var der mange
Mennesker i Hansted, og baade
Havneanlæget og PæstniDgen blev
besøgl. Konditoriet havde stort
Rykind og der var udelt Tilfredshed med Genaabningen.
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Grunden til den nye Pløj ved Brodl
Thisled Alderdomshjem er nu ud- og
arSlupt
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Hansted Kirkes
Genaabning,

Utlt!;l;:vt:'lIut:'lJtm III Je r

oy, 1m UUD

Indbyder aUe. Ma.tle vi ret al
!fjertet takke a ud, fo rdi vi beholdl
vor Kirke og søge den.
To Telegrammer, Bom var kom-

men I Dagens Anledning fra Ræhr·
Vlgsø Menigheder s.mt fra Enke·

Bo O/edeos Døg lor
pastorInde J ohansen, forhen Ræhc,
Holmboeroe.
blev læst op. OudslJeneslen slul·
Eller .1 Hansfed Kirke i halv· lede med Salmen .1 Herrens Hus
fjerde Aar har være I lukkef lor er godl al bo' .
Menigbeden, blev def gamle Kirke·
•
I den genindviede Kirke viedes
hus paa den lorblæsfe Kirkegaard
i Oaar gen/ndvlef al Biskop Smltb, i Oear Arbejdslormand Sørensens
Dalter.
TIllige
døbles
Pisker
Emil
Aalborg. Del var lor Holmboerne Jensens Søn.
lesfligf og højtids/uldl igen at høre
den gamle Kirkeklokkes Malmtoner I Aften lukke. for Ga•• en.,
kalde Klrke/olkef sammen. Atle- Pa. Grund af Rørarbejder v,l Gas/
Gudsljeneslen forsyningen iii Thisfed By i Aflen være
rede længe ør
1111 afbrudt fra Kl. 22 til Kl. 5 I Morgen
skulde paabegynde, var den
e tidlig. Det tilraades Forbrugerne at
Kirke Iyldt til sIdste Plads og sikre sig, at Gashanerne er lukkede I
mange Mennesker blev der slel delte Tidsrum.
ikke Plads fil, skønt Stole, Knæ- En Ouldsmed med skarpladt
/ald, Bænke m. m. var laget i
Revolver.
Brug.
l Procesølon ankom BiSkop
Guldsmed Anders H e n n I n gPaslor s e n, Thisled, blev i Nat anholdt
Smith, Provsf Hjortsvang,
af Pol/tiet for Beruselse. Ved
Mehr, Paslor Haanlng Andersen, Visitationen viste det sig, at han
,. Hjardemaal, Paslor Berg, Hillers· var i Besiddelse af en Pistol med
lev, Pastor Lautrup, Sennels, og syv Skarpe Skud. Han bestred at
Paslor Bækgaard, Nors, bærende være beruset, men ved Spiritus.
Kirkens hellige Kar. Der indlede- prøven fik han Prædikalet : Paavirke I I middelsvær Grad. Hendes med .Den signede Dag", ningsen Ind Balles I Arresten og
hvorefler Biskoppen iførl sit Bispe· var I Pormlddag Iii Afhøring hos
skrud Iraadte frem for Alteret og Politiet ang. Pistolen. Han opovergav Hansted Kirke til Menig- lyste, at han havde faaet den af
hedens Omsorg og fil Samlings- en engelsk Soldat, hvorefter han
sted og til Opbyggelse for den blev genln~sat I Arresten, mens
den foreløbige Undersøgelse staar
nuværen de og d e kammende paa.
Slægters aandellge Liv . Bfter en
Salme lalte Biskoppen ud fra Til Mentalundersøgelse.
Dagens Teksl.Han udtalte bl. a.:
Bntreprenør Vald. Andersen,
Det er I Dag en Glædens Dag, ThIsted, faar ikke sIn Sag paa.
da jeg efter 3'/. Aars Parløb kan dømt paa Onsdag, som oprindelig
genaabne denne KIrke til Guds- bestemt. Dommer Rasmussen bar
tlene.te. SIdste Søndag, der hold. begæret Andersen mentalunder.
tes GudslJeneste her, var den 31. søgt h08 Amtslægen, og hertil vII
Januar 1943. De hellige Kar, som medgaa nogen TId.
vJ I Dag har lørt Ind Igen, har al
Sognepræsten Og Men/ghedsraad I Aften I
været taget I Porvarlng I de lor. KI. 20: Pølæteatret: .Pau gl8t Is',
løbne Aar. Det har været en George Pormby,Lyøtøpll.
I.ng, mørk og ond TId, og Ingen
KI.20: Ro).,t.8!re!: .Scenens Børn',
v/d"e, hyord.n den Illmle KIrkes /lVenlk Pllm.
Skabne vild. blive
I
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AlibnlOileo li' H,,,.'ell Klrkle,
Met""roIotII ..... 1•• lIlul .oddel'"
t",nkle leM plili dl! ID SlInd_a"
tid llfl dl "'110 .k,1I "d., .~~er.
tekltrr; ..luus ,Uller Stormen pJli
o ....r ..... lnJa "dye.;lll. ~ .ydlll \'lnd.
S_ro ' og ~PrYllt tkke, dU lI11e
".10. " .. d~ Skyd",kkø , I lord"bll/ 111,1 Hlord ' . Deo lvlvlrn. lom vi
\-'1I1r. ~en~nl hdl RII(n ~1I.r SI .. wrallll "' .. ooelke/ vej h.r 11111, er nu
lI.rl SteJl!I, b<!1l)""d."Je t euc""ldd'/r p;IO,' Ul Sklimme. MUlle vI luble
eller I Alle .. OHf d. ~ø.tHi:" licn~
og l/yde tili, nlli' vI drlKe' III
Mllr.:t>ed l"rT... ~.,."nel.e' I NM" otr Qudl Hus, Iii, cnlilil!e det blive
M ","MI 1_ø~.
lien Iler.te Oliede Jor Jer ved III·
,... ,d.", *I)&h·~;
b.gevendenen til In By. tbl aud
.lu~k" .c..lt,
Indbyder lUe Mulle vi ret iii
IIIerIet Ilklle Oud, lord t vi beholdl
vor KIrIle OH '''Ce dtn.
Hansted Kirkes
To Telegr.mmer, lom Vii' kom·
men i DIi'len. Antednloll ln RlIII!h'·
Genaabning.
Vig_ø Menigheder IImt Irli Bnke,
Eø Ollltdens D_, lor
pulDlinde J oha nten, torhen Rle hr,
blev hest op. Qudstlenulen slul·
Holmboerøe.
tede med Sl Imen ~I Herren. Hu.
Biler
H.n.ted Ki rke I ha lver godl at bo' .

l'

I/fute Air har været lukket fo r
•
Meolgbeden, bltv del gamle Kirke·
I de n genind viede Kirke vledn
huS pu den lorblles1e Klrkeg ll,d l Dlilr Ar beid,'or mlnd Søre nsens
I Our geoindv iet ., 8 1511 0P Smll h, Daller. Tillige dlll btes pu ke r Emil
Aalborg . Del var lor Holmbo eroe Jetl!eos Søn,
festligt og bØjlldSfuldllg en al bere
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Thisted
f,ld, Bænke m. m. Vir lillie' I Ea Guldsmed med skarpladt
Brug.
Revolver.
Oprejs
l Procession ankom Biskop
Guldsmed Anders H e n n I n gFodb.
SmUb, Provst Hlorlsvang-, Pastor s e Il, Tblsted, blev I Nal anboldl
al Politiet lor Beruselse, Ved
bngt"
Mebr, Paslor Haanlng Anderseo, VIsUalionen viste del sIg, al han
Thlated B'
Hlardemaal, Paslor Berg, HlIlers · var I Besiddelse al en P istol med Nyk.flblng
lev, Plslor Laulrup, Sennels, og syv skarpe Skud , Han be~tred al lor ait IIdlij
pastor Bækgaard, Nors, bærende være beruset, men ved Spiritus. It.r Byrlllde
Kirkens hellige Kar. Der indlede. prøven fik han Prædikatet : Paa- nemlig ove,
Den Slli~
des med . Den signede Daga, virkel I middelsvær Orad. Hen·
ningsen indsattes I Arresten og au stort II!
bvordler Biskoppen iførl sil Blspe- var I Pormlddag t11 Albørlng hos men nogle
skrud luadle frem lor Alteret og Politiet aog. Plslolen. Han op· til Stede,
overgIv Hansled Kirke til Menig- lyste, al ban havde laul den af ildnende ru
hedeos Omsorg og HI Samlings' en engelsk Sold al, hvorefter ban Turen ud d
sled og Iii Opbyggelse lor den blev genindsat I Arresten, mens pu .abne
den foreløbige Undersøgelse stasr i Spidsen..
nuværende og de kommende paa.
6tofe lnatrl
Slægters aandelige Liv . Biler en
bing B~
men Thi_ul
Salme talte Biskoppen ud Ira Til Mentalundersøge lse.
Entreprenør Vald. Andersen po denne ~
Dagens Teksl. Han udlalle bl. a.:
Thisted, fur ikke sin Sag paa~ Bl'ralldBV~
Det er i Dag en Glædeos Dag, dømt paa Onsdag, som oprindelig _ge i SOl
da leg eller 3 1/t Aars Parløb kan bestemt Dommer Rasmussen bar stirrede F~
genaaboe deone Kirke til Guds- begæret Andersen mentalunder· tillyael.der
tjeneste. Sldsle Send ag, der hold- søgt bos Amtslægen, og bertil vII bing h.nd!
tes Gudstjeneste ber, var den 31. medgaa Dogen Tid.
ludslornul
Janua r 1943, De hellige Kar, som
havde op
vi i Dag ha r førl ind igen, bar af
Nykøbing
I A ften :
Sognepræsten og Menlgbedsraad
Kl. 20: Pølætealrel: .Paa glat Is' , pen6 IøfSti
været taget i Porvarlng i de forMul,
løbne Aaf. Det bllr været en George f'onnby-LystapIL
K1.20:
Ro)alleatret:
.Scenens
Bom"
Ol!:
• MoraL
lang, mørk og ond Tid, og Ingen
delilt·
vidste, bvordan den gamle Kirkes svensk FUm.
Efter de
.Msrkedshallen"; KUnltneroptræden
Skæbne vilde blive. Ogsaa for
Byr.ad iJi
Beboerne har det v«ret en svær Qg' Paludan·Nlelsena Orkesler.
Svankjær Biograf KJ. 20,15; .Katrlna" komsti H.J
Tid, Jdet de bllr mullel forlade
og ber bIl
de res Hjem uden al vide bvor· Ivenik Stortilm.
fæUe.I Inte!
ledes det vilde gaa, VJ ha r op'bevet svære Dage, 29. Aug, 1943 Kondito ri i H.osted
lev Landels Regering lelet iii
.
Side, og 19. Septbr. 1944 blev Lov
I ~an~ted er nu geoaa boet et Familie
og Rel Iru dl under Pod men der Kondllofl , Oll: bermed er et stort
sluft
kom lysere Dage for os' alle Be Savn, navnlig lor TurIsierne affr ielse lor vorl Land og de;næs; hj Ulpet. I Oaar var de r
En F
Befriel se for ler ber, sa a I nu i Mennesker i Ha nsted, og basde holdt L
Dag kan samles j jeres gamle Havneanlæget og Pæstnlngeo blev fiLe n bl
Kirke og snart er samlel I jeres bes~gt. Ko ndltorlel b avde slort H~møre
gamle By. Maatle I saa samle Rykind og der va r udelt Tlllreds- s.ehg en
ler en Skal, Ikke den jordiske, thi bed med Oenaabnlngen.
hl e.' H
relnlngs
den forgur, men I Himlen som
Ingen kan tage Ira jer, og ;amles Tbis ted AlderdømsbJems
og han
ber 111 fælles Genopbyg gelse
Udvidelse paabcayndt.
and en
Mulle l saa lage Dagen I Dag
li
tilkaldte
og dens Olæde som en GIVe fra
Grund en til den nye P lej ved Bro dere
Oud.
Thisted Alderdomshjem er nu ud- og an
gravet, og Inden længe vll Murerne mishan
Sognepneateo, Paalor Mebr lage , lal. PløJen opføres ved den der var
talle ud Ira Ordet: .Jeg fryde: vestlige Gavl og kommer saslede!l !llruen
mig ved dem, lom lagde iii mi . Ul pelvlst at dække lor Parken.
akele.
40 Kr.
VI ville gea til Herrenl Hus' H:~
udtalte bl. a.:
.
DragsbækleJrea pudses op.
-• - - - Man er nu begyndt at gøre Resta
-=----=----DragabækleJren klir III at mod·
lor
tage de .!IIerede flygtninge Ira
Rut
Nymlndegab. St Antal Hund baren i
'IRritere et beskelllaet bermed Till.le
.....m al tet d . . . . . .
ni og (orel.bla er overllyllet t~
/Co-Iot. M.UneI .. 'I1Ilated.
». Balakker fra OT·Lelren 'led Nerre købte i
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il mig: til pelvist at dække for Parken.
. Han
Dragsbæklejren pudses op.
Man er nu begyndt at gøre
Dragsbæklelren klar iii al mad.
tage de allierede Flygtninge fra
fen Nymindegab. Bt Antal Haand.
værkere er beskæftiget bermed,
rp.rtl og foreløbig er overflyttet to
Barakker fra OT.Lelren ved Nørre
onlige Alle. De er opstillet ved Stranden.
81 KI Bn bel Del Ruder skal indsætte.
i Lelrens Bygninger, Centralvarme.
anlæget skal ordnes, der skal
mi154 males og lægges Lys ind, og
ival.)
endelig skal Køkkenet gennemgaa
280. en Restaurering. Arbejdet vil tage
Isned lang Tid, men der er næppe Haab
om, at det trækker sa. længe ud,
Øre at vi slipper fri for Plygtningene.
e for
nger.

pCt. Døden skyldtes en Blodprop.
Prosektor Munch, Aarhus, fQre.
,r 19
Ind.t tog Lørdag Obduktion af den
unge Pru Anna Christensen, Thi.
~rllg sted, der døde pludselig Predall
ftale Morgen og uden at nogen var til

_.

Arresten, hvilket P. Eriksen,' Søvaog. samt Sj
skete. Søndag Morgen betalte han raadslorm. Edv. Nielsen tøl
~u U I:: II

masat

._-....
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40 Kr. for Natlogiet.

Restauratør.Vognmand dømt

iii Indledning hyer et Skud .

første blev en Nier, det næt
ITier - de to IBlg.nde var
sn fint anbragte.

lor Værnemageri.
Uen udmærkede BaDe li,
Restauratør Niela Larsen, KaHe· passende Alstand Ira Byen. ~
baren i Frederikshavn. er sat und.!r raadet bar ydet et pænt l
Tiltale for Værnemageri.
Han til Banen i Form al gratis Ar
købte i 1943 en Lastvogn uden at kraft, og A/S .Dover Sko,

søge Handelsmini.eriets Tilladelae
og gav ,ig til ot køre for Tyskerne.
Vognen blev .. nere beordret til
Thisted og forsynet med O T.
Numerplader. Da Larsen alter
vilde have Vognen hjem, blev Gelle
ham lor budt, og Chaufløren flyg.
tede saa en Nat til frederikshavn,
hvor han tog O T·Numrene al
Bilen og skjulte den i en Lad?
TYlkerne fandt den dog, og den
blov igen taget i Brug ved flyve.
pladsen. Lanens fortjeneste var
ca. 21,000 Kr. Han idømte. 30
Oages fængsel og trakendles Valg.
ret og Adgang til oll. Hverv i fem
Aar, lige.orn der blev konli.ieret
18,900 Kr.

overadt SkytteloreniuRen Gr
uden at denne dog har
Hæve paa samme.
Heftestraf for alovlig fy
- haDdel.
Kreaturbandler Chr. Birk,
blev i Pormiddag ved
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Bntreprenør Vald. Andersen,
DTh/sted, faar Ikke sin Sag paak~~ dømt paa Onsdag, som oprindelig
ds- bestemt. Dommer Rasmussen har
_ begæret Andersen mental under31. søgt hos AmtslæT~edn, og hertil vII
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forKI. 20: Pa/æteatret: .Paa glat Is',

i :Spidl
otore I
blnl!
men
p .. d
Byraa ·
age
otirre
tilsyn
bing
ruds
havd
Nykø
pens

_ _ _~~IM

urunoen
at denne dog har nogen

1 ... au"C,D,.C

.......... '''Ul

fyskerne.

uden

Drdret til

Hævd paa samme.

"'~IL1CIUIt:IIII1Ilt:n

ed O T·

Heftestraf lor ulovlig fysker}Iev
bandel.
ren lIyg-

en

affer
dette

rikshavn,

nene al
~n Lad..:'.
og den
,d flyveesle var
nle. 30
le. ValgfY i lem
nfiskeret

Kreaturhandler Chr. Birk, Nors,
blev i Pormlddag ved Domsmandsret i Thisted Idømt 40 Dages
Helte for al have købt to Bildæk
af tyske Soldater, som blev brtalt
med Smør, Plæsk og Æg. Desuden dømtes han for at have solit
seks Svin til Overpriser til Tyskerne I Hansted. SIO Kr. konfiskeredes.
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Guldsmed Anders HeBningsen atter anholdt.
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Han fandtes
af en
skarpladt Revolver.

-

le

ft

f'

a,

a

,r
g

t,

,

-'d
TI

l.

111

n

1-

f-

.g

1r,

I

Politiet i Thisted antraf i Nat
Guldsmed Anders Henningsen,
Thisted, paa Byens Gader i temmelig stærkt ,b eruset Tilstand.
Han opførte sig meget støjende, I
og da han ikke overfor Politiet
vilde indrømme, at han var beru-l
set, blev han taget m.ed til Spiri- l
tusprøve, hvor han fIk Betegnelsen "paavirket i middelsvær
Grad". Han blev derfor taget
med til Arresten, men Sagen tog .
en endnu alvorligere Vending, da
det ved Visitationen af ham konstateredes, at han var i Besiddelse af en skarpladt Revolver med
7 Skud. Den blev taget fra ham,
og efter at Henningsen i Nat
havde sovet Rusen ud, har han
hele Fonniddagen været til Afhøring paa Politistationen. na der
er forskellige Forhold, Politiet
ønsker at faa klarlagt, ,blev. Henningsen igen ved Midda.gstid ført
tilbage til Arresten,
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Ilæftestl'af for ulovlig Hallldel ,Ta
med n-skerne.
' bi
Ved Domsmandsretten i Thi- si
sted var Handelsmand ehI'. Birk, f(
Nors, i Dag tiltalt for ulovlig
Handel med Tyskerne. Han hav- I 11
de. umiddelbart efter Kapitulatio- ,
lien købt nogle Bildæk af et Par
tyske Soldater og havde betalt
med Æg, Smøl' og l
Han var dog senere komi Tanker om, at den vaJ; gal
havde leveret Dækken/! tilbaEndvidere tiltaltes han for j
1944 at have solgt 6
til Tyskerne mod en Overaf 85 Øre' , pr.. kg, hvorved
havde haft en ulovlig FOl'paa 510 Kr.
kom til at lyde paa 40
Hæfte og Konfiskation af
Fortj eneste.
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af Hansted - Kirke .
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H'O t'll Aj{' rh)f Fl'~IJo{ud~ljtfn o;!
:oh', t/rr hlt\'dt' ._lImlt'! san
mllnj.{,'
/ :d ~h. n i ... ht'dt'ns ~!ed lt'mmer, ,tI der
ikke kunde I'kaffl'li Siddepluds f ti
alle i de t yumh' Kil'kcrum, der I

DR~ II ,.An lednlllJl'

H lr

~m .\·kkl'l nlt'd

DIlIf" .

Biskop S m

Dt'll sjg Ul'II!'

t h JIIdledle

Bloms ter
Oll ;dlt' var a nkumnll't, OK Kil"
l over det L I\' dt'r skal leves i Hltu~
kt'lls Klokke ha\'dtf kmu:l. kom ';'11
sttfn KIrke.
Proc~!"sioll med Bi!.'koppell, Pro\"
E n G Jæde~ du~ o
sto;!n Olf $o$tllcts Præst i Spidse I,
.;\l ull ~HnR" "Kom San dh eds A a nd ",
led~ulft.' t .l( ell R,,·kke a( Provstid"
Præster I Ornll~, ,"ri i Kirken Dc hvorplllI Biskoppen l;c'\t e Epi/ol tlen,
l<'ej~tliKe PertIoner bur hH!" en Dtfl OR" efter at man hm'd e sun~ '~ 1
af Klrkell,~ helhw:, K,Ir. og ~Ieni j.!'
Kærli""ited s af!" Sa ndheds Aand"
hedt'n n!J~tt.' ~ig , owdt.'lIs dl" ~t.' T,"1t
bIt'\" billl rcl (rem Oll anhrn)ft pan

.
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l iKC tilla
t<on1 dl't kom til Jorden
Vi oplt'\'('dc ('Il foraJrtelht
c He r l'CI1j(c for enhver Pris,
IC.... lcilgt hvor sl:l'rkt de
ll ilH

dt'rp.I;1
aa
HOJtlddlf!"hcdell med Bun, hvol" ll
hnn udtnltt', ul hall I1U over Kilv
dl'th' !{i r kehu!l til de J!l'r n!l1/\ T jelIt!re, -'10m el' hel' IIU, og som sku l
komme (1"1:01 i TIden , ol! t il ;\l cllIl{hedens Benyttelse og Bcsky tlel!l("
HIet hun udtrykte H aabet om , 3 1
Guds Aand maatte lyse
l'l gc l i~t
I

Dnf.!.
(h.t ('" dhvert

dNet< rette P l:lds

' f en v i fik ogslIll. eL

Gu dlmV'ct~ Virkelighed af
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~O m TY!'Ikerne
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retlede
Skatlen pall Jord er Ikke
Penge, 'lad og Klæder, nej ,
Fremtld!\hnnhel.
Liv~plnnerne, Drømmen om.
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Hnabet om Live t
men med dem, man har kær,
det, der hp'ger i l1tu'c det at
kunne J(.a a til Sin Gerning og
j(C sin e Evner, al mærke, hvor
s ignet det er bare al "æl c t il.
lHIOI

al fole Taknemmelighed i sil
_ det Cl' Skatten paa J or d
dn dl~f'\e Diln~ke havde iaaet
Dom, ViiI' de nunet derti l,
faldl Skallen p.an JOl'd
ud af;
•
,'CS Hænder, og ~aa fik vi en

.oranstaltninger.

ke gribcndi.' Vl(llle~byrd om,
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<lf RIget.
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har VU'l'et lukket. Sid!o\te Gudl\tlCIH.~o
Mt' va I' dl'1l :lI, J anual' HI43, og nu
hul' man iJ(l'n ra.U't Altel'kalken og

:,.It , hvad der UI\'I'ijtt skil I 1I11VCllllcII
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K' gudstj('nc ll tt'lig Bru"
.... fu"'
• "IIII I.
,Irkt<!l , eftcr Ilt del den DUIl af

~lm('11I "'!ih'lI og ~leIllKht.'(l'lrll,lCl('j
\.'Ir.hll.\"~.t h:'lllt't ud IIJ{ blj.{t.'t I I,'nr~
\arlTlj(.

llt.'rfol kimI'" 11.'1" t HUK
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1111jtid,,·
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I ndbydehe fra Venner o.
Og vi eft~rkommer den trerDe..
Gud ladel' genllem Sit Ord en
størN! Indbydeh.e gaa ud, Ol
maa ikke $l'erne ~3.a. upaagte
Vi ældr!! glæder os, nau Se " ....
VII være "ammen med os, op Sø
nene glæder ~iJ! ved at .. ære
m

men med de ældrt>. Tror I ikke <J
saa. Gud Glæder !!ug \t d at ,-t! ..."
Børn komme til "i~, og
el' Kt:'IIi1idig . Pet t.' T den
In
nge Glæde ... o m 1I1f,':"en k
os,
\' 01'

t' lydillhed mod Gud .. r :5-1\:)1

i nit det daarhge. der ~er.
for ~knl \i bede Gud om

ket af den levende Guds

fOf vor Lilff'l'YldJl'hed Ir Lu
hed. H ..'em af Oi! tør \'el

med Gammen
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Rale, flom de skulde I'ej..,e til

Dagen II Teklll til 9 Sontlllg
Trinllutis i Lukaf! ]2 Kup .

rlem. og BOlD
me-re af. en de
bør tti~e med
der OK ved at 1'8a til
Vi :\1ennesker har
at vi er p'1'lde ved al

Ket, som de vidste var dem
dl'elllndet

lll"ædlkede Biskop S m i l h ud fl':l

mel
der er

VI mærkede, "It Gud MllIkt!t
huvde :-01.lgI. at det
lede at bede og :-il ole paa Gud.
Gud KaY 08 cn n)' DaK, Den l om
kt' bil!'1.' med Lys og Glæde,
Oj('S/la med mnl'ke
HkYl'l"
over
li'rc-ml l(hthimmcl

DCI'

AngNI O\'t'l jo,lelllH'llkt:'llI!

KriM". men det, del' hlf.,e:r
Cl dl' ll FOl'runellle af
m'"
SUld, der er sket, et moralsk
hvO\ de pml. Ik\l
Im'hllt Op' u~ommf:'ligt.
1.01(11 ('I' ~Il!ttl'tlt'

Det store
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,., kuldt' ~lipp", fri for
men han hllr lflH-f, at
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blive flIr t fr~lt't iv",nnem aUe

!tkellvhe dl'J'
Maatte ~It'r ht'f i Kirken \yde
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sted Menighed, at den
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P1"ll.'l'tl'l1

Ra'ht" 011' VIJ!'@" 0R fra Enkepa

indt' .Iohanat n, dt'f hil te
Ikt fra SRImt' ll~, 'er
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"111'· f;VIlt'1, III m.. rkt', hvor
Ijt''''1 di,I t'f IliIP' at vø' ,'" , I
J-t fll]l' TllklJ/'mml,JjIl IIl'II i øH
.Id t:r t;ktiIII'J' pld& J <1
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~
"ti ud (r;.!
præ,likt'dl' 8i.skop ~ m I l
ORKens T~'k!ll lil!1. SundnK I,(ler

TrinitutiII i J.ukH~ 12, KUl)
Det t'r dl GI:l'dt'sduf( i OllA", ud-

talte Bi!lkøllpl'll. nnar vj uHer kUli
Inge l-l:Insted Kirkt' i Brup. tlj! dl:ll"
igen kan hold!!!! Gud!'tJcnr.~I": ht!r,
t.fter ;11 Kirken i mtorc l'lId ~I';! Aar
hAr været lukket. Sid:;!e Gu dll ljell",;le l'.l.l" d!:'n 31. JanU:.r 1!.l4.1, og nu
har man i~en faae t Alterkalken og
alt. hnld d",r iovrijtt økril an\'t~J1de,
ul p"ud~tjenest""ill' Brup', (ort ind 1
Kirken. efter at dl't den Dnj:f af
Sognepræsten og )Ienlghcd... rllltdl·t
"ar blc\'et banr",t ud og tagd i For\·armJl',

Derfor kime!' dt:r i Dag
med
Klokken som paa Kirkens HOJtid ,,dage. En lang og mork og ond Tid
ligger bag os, en T id, der ogsaa
sntte meget stærke Spor her i Sognel Det nu· jo ikke blot Kirken,
der maatle forlades den blev
stanende, sknanet og \'entede kun
pan Igen at skulle bruges til de:.
der var dens Bestemmelse. da den
for 7-800 Aar eiden ble\' bygget.
nemlig at væ r e Sognets F æ lleflhjem. De mange andr e Hjem rundt
i Sognet maRlte ogsaa forla des, og
det blev overladt til de fremmedes
Forgodtbefindende, om de skuld~
•
Haa eller rives ned ror at Illve
Plads til KriRen.
Tiderne var onde OR mørke, o;:
vort Land OR Folk "lU· nede i Ydmygelsens Dal. Langt maatte vi
ned over den 29. Augullt 1943. da
Landel.!! Regering og Rigsdag blev
fejet til Side. og over den 19_ September 19"4, da Lov Oj{ Ret. blev
traadt under Fode, Ol{ da Forbrydere og Voldsmænd tog :\lagten og brugte den. Des mere Lys folte
vi den Dag, da Befrielsen og Frl::den kom, og dermed ReltellA Tim ~
var inde Igen.
•111;n nRRr \'j som kr13tn~ ~lenn .......
~ker tænker tilbage, saa "ed vi. at
J{:!:ennem ),tørket og Samm~nbrudet
ble,' noget lYSlOg klart staaende.
nemlig Guds Rige paR Jord, m/"'tie n!' Verden!iTiR'erne vaklede og
~Ie" løbet over Ende. og lilp,idst
G orbrYdernes CI/'ct n-IK~
sank I
rus, \'i fornam Virkeligheden af
'Oleto p d_Cli Trllst. !'Om E\'angeliet I
ag
bringer·• o· F.
.
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, I ~
~IZ. la~ tie '-urt 1.1\',
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ke barl' med Lys og Chede
ogBa 11 med mrfrke og tun!l:': t ve
skyer
over
:"t1ennc~ke.Ug
FremtJdshlmmel. Der JiK'g/r
AnJt~t o\"er Mtonne!lkeue for t:
Hd,!!. men del, der IiSl'Kl'r b il
(' I den Forraael"e .a( lott'nne .. k
E'lt,d . der er sket, et morlll"k l'
1'>"'01" de gamle Skel mellem
mdigl OJ! u!' ommeligt mell eru
o; l'rel o,l! m~lIem Sandhed
Logo er slettede. Det store Fa.ld
at ::\fenneskene har vendt -"IB
fra Gud Op' !l;1t:Uet Ordf:l Sy
af lieres Bevidsthed- Derfor tr'
ger vi ~aa meget t il, a t der bh
peget pM det. som s taar og
blive ::;taaen de. u a nset h \'Jld
nesker kan s laa i Stykker.
Efter at man havde sunget
underligst ni alt paa Jord"
Pastor ~I e h r ud f r a el Ord i
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fik el : Slh '~ lit..
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Vldr ,·b
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G
tei t~11""ed at rlen IJo'''
dl' I-roldt o' ,f t ,kk
g pr, .. Gu'
N
m!'n al den -øgte VelsigneJ,
fandt den,
Prae.5t.eJl tilult.ede med ..t læ.e •
Telegrammer - der "'-u Jndløb<!-· II
Dagen, nemli1 fra ) feni 7bederne l
Ræhr og Vi ~sø og fra Enkeput'lTinde .Johan sen, der hil ste med t)rdel f ra Salme 118. Vers 23-25
!lolan sang dernæs t ~Fader milde, lad dm rige Naade", hvorpaa Oklrkelisre Handlinger indledtes me4
Barnedaab. og tih:.idst sang~I e o i ,,
heden ..1 Herren 5 H us er jl'Odt .t

bo" .

Dødsfald. Jernstøber H. Mad Hobro J em- og )fetaJshbn.
ded. &l, Aar gl.
Sav..-ærksforpagter JohanJensen, Ferritslev ved Odtnpludselig ded. 58 AM si.
en indtraf, da han efter ea
paa Syendbol'l' Sy\'ar paa Yej til sit Hj(Iil,

F·.

Kongeparret ankommer P" Toreved lO-Tiden til Odense
Salme "Jeg frydede mig , da de sagde til mig. Vi drager til Herrens
Hu!!". Præsten mdJedte med at
minde om de to Tekster, der havde
været for Prædikerne den sidste
Søndag. før Kirken rommedes, Jesu Ord paa Søen .. H\·orfor frygter
l, I lidettroende", og Ordet pa.\
Genaabningsdagen: .. Fr:ntt ikke, du
hUe HJord" Der nI' dengantr ~en
nesker. der frygtede, at , j aldrig
kom her tilbage igen. - men i D'
( K· k
-r
Ir 'en ath:r "aben, og vi skal
fort!!ætte m~d at fork"n·.
. \I l'.u d·~
O r d herfra.
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Grad solgt GtL8lMI< GC
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betydelig SF""e P' Jo<i~t den gode ,,)hdjcwd
fjernet sammen med er--
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Krimi-,Jretten i JIjer--

har nu p,!l,EttSlldt BI t·ryt.
af en Række Saaer. _ ...
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saadlUlne
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LONDON (Privat). I
Retstltødenle i 7ilill'lIberg Cl' / ,IclIlIe 1id
illdskræl1kct 1/1 :Jlol'llliddagstltø,ler, blloreftcr
DOlllllwrlle arbejdcr bag /IIkkede Dørc. Det
er ,lclI 'I/lllilldelige O/'frllte!se, at de er j
::Færd IIIc,l rit skrlDC 'Oo"I"lelle ovcr clc 21
store :Krigsforbrydere. PrælllisScrllC vc"tes
at blive ovclwr/ellt/ig /""ge. 1fø/ge ell "IIIC·
r/kll"sk Okkll/Jtltiolls,wis, SOIll 1Ulkolll titel' i
'Nilmuerg, skal Plotzellsee·::Fællgslet / Dedill
være llcllreltc1sesstcdcl for de dørbdolll/e
:Kr/gslorbrydcre.
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....on.k S torfilm,

60 Dages Fængsel for
tysk Malerarbejde.

•

Niels S,renseo, Torp, I.ar
75,000 Kr. konfiskeret.
Ved Dommer Alaer RumuI.cnt
e n , vtO lke

"dier om
forlorerllk
loullkrlpn, oa- høn

gePormby.

Særrel i Thi,led behandledes i
formiddag Sagen mod M.lcr~
muler N,cl. S ø r c II • e II N i c ,.
s e o, Torp, forhen Han.'cd, der
liltaltes dier den .milde- Værnem_gerlov, lor ., have sal sir. Por·
tjenesl!! o p Ir8 1800 KI, .. rhg hl
123,000 Kr., uddukllende ved Iyak
Malerarbejde I Han.led. Om.æl·

lOen popu' f I Filmen
/I/erle af ningen havde været 930,000 Kr.

~.

EJcødomsbaodel.
Søren Fug!ung,
m.gelklllet lin Ejendom
soanerudslorm. vla~~
KoldbY, og Murertn,
r.
gø. rd , Hllrdurn, tilh. I
S utn Bjendommen
e~Y as 14 Tdr. Byg.dl, og er
Kr. Ejeedommen I Skyum
0000
paa 18 Tdr, Bygsdl. og anut
~I~ 43500 Kr. Avl Ol/. delvis
sætning medføl~er. H.ndelen
ordnet ved JenS Sørensen, EI,led,

tII:

l'

"

desuden
Tennlsbll1
Qmkosl
Beplantnl l
Stier, Le
Opstilling

Tolk yed FAO.Konteroncen.

"

Del er
Anklageren, Plm. Konner, ned- Slod.lur,JorgenThonted,
"Io"
Hlif Betle,nl, lagde P8uland om, al Fortjenesten vcj, Thlaled. der for Tiden er
trækkell,lil:! konlillkeredes. og at der ikendtes til Militærtjeneste. er attacheret den

Drømmen en Tillægabøde
100/000 Kr.

paa ikke under Blore FAD·Konference I København hUlet, I
,Dm Tolk. .
indebræ.
imod dl
TIllaIIe oplYlle. al han I Porretr
ning: i Hønsted I"r Krigen havde
gaset jævnt godt. Til Skalleyæseslorl
net havde han opgIVet 1800 Kr. i
39 Dage i Skygreo for at allurere
Indtægt.
skrive til tyske Piger,
Dom.: Hyor meget er au rigtigt?
"Kæmp
T.; Det er jeg ikte i Srand til
Arbejdlmand Hennan Thomaen,
al svare psa I
Politi
Lyng', og PiSker Oruagaard Chri·
&oi.alion
Dom.: Jo, nllr De rur et Minut, stenaen Lyngs, der tidliiere har paa Nø
to Asr kan De svare meget nøjagtigt. afsone! l IO Dages Helte lor
Mon.
forrnll8l Prøv engang I
have !tImet med lyske Plygtninge· usaodS)
:rorgani.
Plm.: Kan det ikte bedre paøse piger i Lyng.lejren, alod j f'or- var sal
UI. De~ al De har tjen I 2500 Kr. ?
' middaÆ paany tilla It ved Retten i
.1
Dom.: Skal vi ikke .!lige lidi Vestervig . Eller al flygtninge- ninger
Beløb I
~erligere mere?
pigerne var !lyttet lil Aalborg, op- oed i
en sia!
Sørensen: Ærlig lait hor jeg retholdt de ' o Mænd
mutte
ikke, jeg tjente mere end 2500 Kr. dancelorbindelle med Pigerne. bam, 1
en. helt . Dom.: De kan roligt sige det Dommen lød paa 30
Helte. steD, l
~ VII .Ira hge ud. De aidder ikke her til_ Tjeneltekarl
~rs SI~e talt lor Skattesvig. Vi skal blot Orurup, der
i~rhg have Sagen klarlagt.
vedtage en
lor at
en Ikke
Sørenaen oplyste, at han først krøbet under jernban'!bommene
n ~lIn havde arbejdd lor dan~k·tYII"e ved Bedsled Station, mens di.se
fæ
firmaer. Senere Var der kommet var lIæn.ket ned, vedtog en Søde
og'old'
I
trekte Henvendelse Ira Værne· p88 30 Kr.
link ~n- magten, og der blev indledet et
_ En Arbejdsmand Ira Hørdum.
s a er intime re Samarbejde.
der havde handlel med Iyak Tobak',
Huset, ,Pim.: Hvordan saa De pIS delle til Overpriser og solgt Kiks
bygger dlrekle Samarbejde?
Mælk til tyske Soldater,
enll·
e sørger
S.: jeg anede IIU delte Tids- en Bøde paa 22~ Kr, En
ne E: lor punkl ikke, at ler var noget galt forliene.te paa 300 Kr. konfiske·
'sik:~t i at arbejde lor Tyskerne,
redes.
Plm. : Hvor megel har De
_ E!,- Købmand ha Sydthy, der
e Ting, lsae! kan III n! ?
havde mdsendt Poser med Ratio·
eis gode
S
5000
K
skal
.:
r., del er Ilt t Iøvrigt neringsmærker med urigtigt Paa·
Under. var der Tilladelse til alt Arbejde lydende li! Varedirektoratef,
og Priurne vIr godkend I. Arbejdet en Bøde paa 300 Kr,
kulminerede i 1943-44 med
til for- Malerarbejde i Bunkers, Barakker
tidligl,
ed Por' m·pr,;,.; Kan man sige, .1 De var
~ovedleverandør til Malerarbejdel
fire Udlsn ger til .Kirke.
•
I Hansled ?
S.: De! yt,d Jeg allart ikke. De r
g.ard- i Sundby nedbrændt.

Streng
Frater.niseringsdom.

l

'1'-

Gaardbrand paa Mors.

I.g, M ,.\ ya r JO ogaaa andre Malerfi rm aer
I Da'" ved Mrdd agalid
e I H
~nes SamI analed.
f'
der Ild ~i Od r. Niels 5 andal j acob-

,
hol,
hvor
I
.rmaet
,ysr
beskæftigel
35
Del fine Ma l,eravende I 1943, men i andre aens alore, lirelængede Gu rd
gten over \ Pen,oder kun~e Tallet gu helt ned . Kir kegaard" i Sundby paa Mora,

~lev

ler.
'eri
ore
en

I

heil 111 fi re. Arbejdet var udlørt i Thi.
lied , .Hansted. Vorupør, Klilmøller
~g HJardemaal. Søre .. sen menle
Ikke, der ku ndt;: draFes nORen
Sa m~enligning mellem hana OmeUer sætOlng lø~ Krigen paa 1000 Kr.
Thy· og hanl Kngaomlætning.
Plm. : Hvorlor dog ikke ?
god

~ d.mme

ledes ind

ar:~l~eNe!'J:~ ~~~I~~ I~~r~:ig:~

led godt Vir en 'attig fiakerbelolkning, 0R

amt ikke pORen egentlig Melterlorljenelle
~er men- havde jeg ikke.
KuHeren ge~lOO ~a~ ~n"I'Reren lorllond med
•
. I Bøde. maa mlll1

Bran den udviklede en tæt
der i det I tille Vejr Iteg i
højl lil Vejri, 1. . ledea al
langa hele Thykyaten, endnu inden
Brandvæsenet Ylr nile I Irem, var
klar over, hva I d er var hendt.
L.
Ilden opllod i Me lleværkel m id t O.

i Laden, og i Label al kor I Tid
YIr de gamle øtrallækle Udlænger
nedbrændt. Brandvennet m. dle
med Io Spr.jter Ira Nyk.bing og
en Ira Thisted. men der var Intel
at .tille op. Vinden bar Ira Slue'

5OCIAL-DI!MOKRATL'N.

I

35,000 Pund Slid oK 19 Tun'ilk, RØB ud II', Ilt dt't ml!net, al nete.
Der er .olJl'I p •• Auluioll ill l! 32 f'ortjennIc har været 223..000 Kr.
Tu nIiI Ir, de. IIIlll mm l!n v ~ J ('dtl
S.: Nej, dl"l kun ikke palle,
10,200 kl? iii en Pril af 160-200
Dom.: Su mal! De hjælpe An.
' Øre p r IrR, og 27 Tuner RJk ude n klagtlmy udighed en med Oplyanin.
om Auk/loll AI lialer blf'V l o lg t g er.
5051IL til en Vægr af 3300 kg
Pu Dom mere n. fo respørg.el
lo r e n Pda al 122- 152 Øre pr. o m. hvo r de IIIlI nRe Pe ng e var
kg. ,D er rindede h l AU klio ne n 55 ble vet al, o p lyate S Øl en len, al ha n
l
Brødkor FarloJer med 3 70,000 kg Pil 11:, d er hll vde bela lt 60,000 Kr. i S kat. I
som .Kako · solg tea lor 308,000 Kr. AI dell e f o ullue huvd e hun undre 60,000
Ral/a ne. lIar der 120,000 kR Rød spætter, Kr., I8l1ledel a t d er VI I Ba/lIllee I
190,000 kg Kuller, 40,000 kg To rIIII: Re nilka be t.
fra og med og 7000 kg blandede Sarier.
~'m.: Tænkte De aldrig pØB It
af Sep'
C o lumbine.
komme ud al d el?
af J25 g
S.: Jo, men der var belltandig
V... ndet en Orl•••o.
Forhindringer. P. fe. , havde Jeg
at Kakllomæradr. Kr. Dllmegllord. {{Juv, har meldt altid al Dre Beløb lilOode, Oll dem
'" Ind. " g . om Vinder af den Orl~eøo, del' vild e j eg jo g e rne have I Land.
bloll borlloddet ved Landboforeningens
Dom. : De kunde a81llenl have
Dyuklle I Thlated.
skallet dem en danak Porretning
det vil være
med en Omsætning paa 7000 Kr.,
næste Kvartal Høje KrlsreoBens Bo reaUseres. som De var vanl til , Men det var
, . _ Porbrogere
Entreprenør Høje Kristensens rarere med den ato re Værnemag/aKakao
Bos Lagerbygninger og Konlor_ omsætning, iklee undl?
.
bygning i Hurup er lIolgt iii A/S
S. : Jo, del kan jeg vel ikke beo
Thylands Trælasthandel, Vestervig nægte.
Sørenlen oplyste, øl han siden
og Handelen er godkend! af Myn:
dighederne.
1942 havde forsøgt at o parb ejde
en dansk forretnir.g med Bssi, i
I Atlenl
Thisted, og havde averteret meget
KI, 20: Palæ lealret: .PeB pall Pan- i Bladene ,
D o m.: Hvordan er Deres Fors eren-, George Pormby-Lystspl!.
{{1. 2O : RO}alteatret : .Scenens Barn" retning nu?
S , : Jeg aynes, den er rel god .
IIvensk Pilm.
'
"Mar!cedshellen·: Kunstneroptræden Der var en Omsælning paa 25,000
Kr, .idste Asr,
og PeJudan·Nrelsens Orkester.
Det op/yales, at Søren.en aldrig
Snedst('d Bio I{J. 20 : .Den akøre
hallde holdt Selskaber med Tysker.
Bande", engelsk LYlltllpll .
Vestervig Biograf KI, 20,15: .Kl5frlna" ne hin havde ikke været Nazist
svensk StorflIm.
' og' havde inlet givet til tyske Indssmlinger.
'
Niels Sørensen Nielsen idømtes
60 Dages Fængsel, 75,000 Kr

T
PI.

GN

.

60 Dages Fængsel for
tysk Malerarbejde.

Niels Sørensen, Torp, faar
75,000 Kr. konfiskeret.

....

./tn".

•\ '"",'

,-

Thist~

puny ,
den

usl

om til
Beplanr
konliskere.. Han udbad iig Be- steranl'
tænkningstid.
plads.

Ejendomsbandel.

Ved Dommer Asger Rasmussens
Søren Fuglsang, Hørdum, har
Særrel i Thisted behandledes i mageskiftet sin Bjendom med den
svenske
Sogneuadsform. Vl2go Nielsen,
handler om Pormiddag Sagen mod Maler- Koldby,
og Murerm. Chr. Sønder.
forførerisk meiler Niels S ø r e n B e n N i e J- gaard" Hørdum, tilh. Ejendom j
Manu skrip~
s e n, Torp, forhen Hansted der Skyum. Blendommen i Hørdum
og ban
filfallcs efter den .milde- V~rne- er paa 14 Tdr, Bygsdl. og er sal
mager/av, for al have lat sic For. Ul 30000 Kr. Bjendommen i Skyum
tjen t
f
er pas 18 Tdr. Bygsdl. og ansat
rgePormby_ 123 es e op rs 1800 Kl. 8arlig HI fil 43500 Kr. Avl og delvis Be~-~-~:"I-,-""".O,\,OO!!.1K"r:"••lJ<
.. Ud.eJukkende ved '-YAk _sætning m_e dhti2 r
ele
er

Erte
af La
den

ull

planer~

snU, I
Skruo
kes d
ton bat
desud

Tennis!
Omk

Bepla
Sti

kt! under
n8 Porret·
en havde
kallevrole-

800 Kr. i

,tor" l'AU-''-Olllorlllnt;O
IUIO Tolk.

I

I\,UUUIIIIUYII

Streng
Fraterniseringsdom.
38 Da,e i Skyuen lor at
skrive til lysk. PI,er.

rigtigt?
SI/lild til

la

Arbejdsmand Hennan Thomlen,
r et Minut, lyngs, og Pisker OrulI~uard etui·
nøjagtigt. Ilenaeu, LynR8, der IIdliaere har
afilonet IO Dages Helle lor at
re puse. have tilrnet med IYlke flygtninge.
piger i Lyngllejren, .toel j for?
!lige lidi midds,Q' psany tiltalt ved Retten i
Ve.lervig.
Eller al Flygtninge.
II or jeR pigerne var lIyttet til Aalborg, opd 2500 Kr. retholdt de 'o Mænd KOIrespolI'
sige del dancelorbindtlae med PiRernc.
e her ,il. Dom men lød paa 30 DaRes Helte.
- Tleneltekarl Thorsted Jensen,
akal hlol
Orurup, der forleden nmatede øt
an lont vedtage en Bøde lor at have
'Ik·lyøke krøbet under JernbaMbommene
kommet ved Bedsted Stalion, menl dille
Værne- var lænket ncd, vedtog en Bøde
ledel el p.. 30 Kr.
- En Arbejdsmand Ira Hørdum,
aa delle der havde handlel med IYlk Tobak,
tti Overpriser OR solgt Kiki og
tie Tids· Mælk lil lyske Soldater, idømtes
,gel g.1t en Sode p •• 22~ Kr. En ulovlig
fortjeneit" paa 300 Kr, konfiske·
har De redes.

-

I løvrigt
Arbejde,
ArbeJdel
4 med

En Kobmand Ira Sydlhy, der

hlvde indsendt Poser med Ratio.
neringlmærker med urigtigt Paalydende lil Varedirektoratel, vedtog

en Sode pa. 300 Kr.

Barakker

• Dc var

'arbeJdet
ke. Der

Gaardbrand paa Mors.
I'lre Udh"2er 111 øKlrkeRurd· I Sundby nedbrændt

hUlet,
indebl

imod
Maski
et 810
aalUH

"Kæll
Pol
paa r
Mors,
USand
var t
ude
ninge
ned
mult

ham,
sfen.

-

~~v

Indevæn:
Hvortede. bliver VeJret?
lor BArn
Meteorologisk JntttHut meddeler:
Udsla:l til ~lVl1g t1I frisi, Vind rnollem Nr. 8 C
Nordost Ol( Nordvest, hist Ol{ her let rlnRsmæ
Toogo t tnften eller kun lidt Regn. uforandret Temperatur.
""ærdselølygterne
slukkes 4.3b.

hl;'l1deR

Tirsdag
21,23, Oll lember

Hanstholmhavnens
Skæbne.

Kakao.
Det

kel Nr.
køb af
Man

Fioaosudval&et kommer
d. 5. September.
Polketlngets Pinansudvalg har
nu fastlagt sit Besøg ved Hanst·
holm Havn iii Torsdag d. 5. Sep.
tember.
PInansudvalget rejser først til
Aarhus for at bese Universitetet
og derefter til Randers Havn og
Viborg Sindssygehospital. Turen
. gaar herfra til Thyborøn og videre
I!J Hanstholm. Turen slutter I Aalborg, hvor Statens nye Plyveplads
og de Byggearbe/der, som ber er
I Gang, skal studeres.
Til Hansted ankommer Plnansudvalget formenIlig sidst paa
Eftermiddagen d. 5. September,
og om Aftenen faar det nedsalte
Hanstholmudvalg ved eo Sammenkomst l Tbisted Le/lighed til
at drøfte Havnesageo med Pinansudvalget.

muligt
ogsaa
Adgan

Haurums Minde.

Roy
I'lIm
.."ln

Paa NykøbinR KIrkeIIaard
er en Mindc!lten rejst.

_

trt I'r

Afslørln~('n af Mor~tl Arheldrr· ~1'1It"r
bevæ~els~n8 MIndeslen over Bor lo

:r

4 tykke

r.

'.

,r

'.

",

"

Kommissionen ar bejder lor fuld Kraft, men der
kommer stadig mange nye Oplyfminger. - En tamtale med Fm-manden, Dommer Holm" l"estervif/.
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IDfiter Riogs~lQ~ nt<; R,jl'm..<;p.n<1l'~lSf' er
d(ll' iG!\;1'et sLilll~ 9Ua Ghl<i,~t'iaml:'hl()!'ri,
m~ et arf o(h~ V'jrg!tj,.~11I:< tJ-cltv.alg, d~n
Jl;a.nla.me:mta.1'il'>ke !f\olllilnission, for.tsa"'~t.el' .fjog Ht:a>Cl.ilg' ..A rht!lji! !~t. og bnm'll~I' netop. lA':jl i.g!hr.r!t'rTl ml, ml\ Ol' de
f1!øsle.a1f .M·edlerr\il"nl'n~~ m' rfl~iI:a·Wl',t [OL'
det a.hr1inirleligø. R~a.g.sal1b1:':ide ..il
all tf:remm~ K()Jt\:rr\.i~ionl'11S Cmier-

T~i\';;hMS1P1 iIlrt, ;('11'\ A lihor: 11\'11'1"ga"1 ' ~~' lulk,kror!,\ J1ffl'\ ml'll
m~t';SiQ.neu ka r1 h~h~mm •
()f;renil:hggm"'~J~ ~ka1 firl.ll\\ ~l\!ld,

8f}g~laer

T'd"-" ,,"'"

F'ol'1'll. Irm' T\{)mm i~i.()n(>n,
jilJ1~mamd,
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Gear PR"'- L\ nyjsi' ~ ~it Hj-l?ffi i V''r

S\h",n-ig-, inde·n

.\r{ll(II~Mof' ~tl!n~.p1a.g-e~

;
, :\for,qt~n, ~)g" '\II h"nV!.I1'(!t-. fR,Hiø!lty{ f1 n
til a.t _<:IPOJ'l~ Dnrnnwrf'n. ~!fV()rlool>:S
dptgwal' Jll("tl ](4)!lll11 i>~;<;iM\{>nS A f1f'j:tl~_
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<Høm ,,*'\aTl""r, ;t1 iKom,rtt i~i{\n\"n AAdog: 0101,.](>)" .\1nomo f~1{ vil gm" dut i
{II! ko.nllH'ln.\{' l·~.f>I" .niNI IHilL~h'f1
pa:l, Uhl'j~tirun~
horg ,~nl' lp! llm~lligt. \'tI ,~,H1J{'('I i 1101{h. J),'1.gc>, .'hdJl"jdHt 1'1' ~a.a ;)mr~\.\'I!-'ml",
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op fra 1000

Salle om'llItn lll U&t1 Kr.
Ul 930,OOO

nu. :",uwu, .."'I1II ~

..\.~}t(tl' _I
'iFnrJ )oIlInt'r
l . ed b(1Ilt\.lJldI\"Ut'l'I I
Stt'rrot i "11liSl
d llaJl!!'IInl...,lcr
.
SugI.'J1
nll.)
T ..... J.~r
nudda:i'
N i (' 1 f; (' II, (h""
m
"\<il>iJ:I SørlJ,fmt J
ilth" VII·"Wlml~

",od

~ilta.h'; /!IIu-'r dM :;'It "in Qm.-.;rellliug
l

"".nlll\" for ilt 11II"e'l ,~.. OOO .Kr., utIP-

"'.K ti U'UV,
..
r·.sac :MalurarbcJdo l
luUunC tl ,00 l)
Hao.. I ('(1.
"N"dsetl erke.Jldte
~ I
d 'l<
:;\"I
Il' SSøreu.s~n
\ : : . t" o mCII !kun e l /tI Talk'llf." "VIII _nga~g SrutNl.rbcjdcl '~dr
k(' gaB. Illod til,
(lIl fro. 1000

utiWx!IIIJgt·
po!Lt.ifuldm. il{ () r 6rPIl
_lnk.!ag l •
,
__ .I ..-. at Ford lJ·l.JU--hu...... ." ••
Il (' r 1ll'dlag e .,'
I ~ Oll a t dal"
..
kOllfls erel to".
Ijonefl!CIl
' .. -.1.Ø(le pa.a. ikke tinikeudtet! en '1\~l.u~OO>'

der JOO,OOO: r • at llaJlS Forretning
L
'P11t.B!te o }o ~~ a~e i Haflstud,
lar KrJSen" d~ .......1t Tcl Ske.UIf\'tl!l'ar gaflet JID\n.t 5"" .
BOO'"
,d b n oJ,gh'OI 1
.1\.C.
I".'ucf luu e u
lud lægt.
'gUgi?
1) o m.o Hl'or meget e,r san ri
al
T.: Det er jeg l'k1ke , Stand til

J

paal
}1Jin. I
Dorll.: Ja, naar Dc Ion;ar cl
u,
kan Do .svare IDCtrat nojag1llgt. Prøv
S\"RJ"e

_,

p Lf CL: Kan det ikke bedre ipBSSc,
al Dc hr tjent 2500 Kr?
JJ O!lli..; Skal vi Me a.ige lidt mere?
l T.: JE,.l.:ig lall, {ror ieg Uike jeg fuar
t.jent mere cmi 2500 JtI'.
I
D(l~ll.: "Dc kan roligt sige d.at J:igQ
ud. De sidder ~'k.ke !her tilt:rult fOL'
Skattesvig. Vi skal. hlot ibave Sagen

1
.

I

kUu-lagl,
Anede ikke, al del' var n(lget galt
i at arbejde for Tyskerne!
T:iltaJte opl%\.e, a-t 'lilan først. ..ban"de
31U:>ejd-et for daullSk-tySke li'iTJ1laer.
Senere l\"a1" der Ikormnet d1l'ekte Hen-

'-endelse !fra Væ~namagten, og deæ
Joom el :inhmero SaOla1'"~ae i Gang.
iP Jm.: 1R'\'ordau saa !De ]Jaa d'elte
direkt.e Saauarbe:ide.
, :r: Jeg a.nede pa:a. delte 'JI~t
ikke, al der I\'al' lWget galt ti ul a,r hejde lor l'yskerllc
il? d' Ul.: iHJv.ar meget OlaJ' iDe IMeL
kDnl.a.nt?
T.: 5000 Kr., del er aU! dm'l"igl var
der 'rillade~ 111 aH ArtJejde og Pd6ØJ'M 1\'8.r g.odkendl.
Ar~Jdel Jwlmi.uored.e i 194a H
mrt(] .1111.tt>rta1tm.r!)c.ide i BUllJkors .Bal'aldke:r m. IV.
•
oP d' Illl.: Kun man s'i;gQ, at Do \'ar
!I0Yedlcvcrandør al J.laJe.ratbajda i
Ha.n\'i.trd?
. rr·:.Det ved jeg Snart tiJako. u)er var
JO ~&6..a. UJndrc &1alf.fruiml:ll'Gr J Ra.n
~

81od.

-

1) () nl.:

M'01l det Va,. tITnlnmOOe,
I\1VQrlD1od Do 'VIU' jljarumdho.roudo .i
llOO'>lod?
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Krigen.
:riltalte menle :tk!ko, der Juundu dra-

)-

I,

ges !!WgWl SamuIlerdign:i.ng m(>ll(>m
hal$ OruBrollnlnig Ifør iKl'igen paa 7CMJO
Kr og ba.n:sK~iJgIsom.swllli'l1og .
•
p Jm.~ iI1!V<l:nfJor l1Qg !i.k.k(>?
1:,; Nej, jeg ,lllAAlt'e n.'I.'be.1llc tiks!oru.
billigt, fordi det vur IHI ,fa.llig Fisker:befoUaung .og noglID eganlhg Me.stm'lJionoslo Urllh'dc Jog jrkd.;o.
~forlo.ng~r
rrutn gaa ~d

Dom.' Nnar An.'k!lagexe.n

100,000 Kr. Ii Bodt! tnaa
ira. ,at del manes T)nres iF'ortjeII'6Sle
haT 'Været 228,000 nel'.
:r.: Nej, del ikaJl iJvko 1J1lØi(!.
1Iom_i &ul. fDM iDe dljmlpe An!klagem"'Ild~hodrul med Op!1'Strmgor.

Havde betalt 60,000 Kr. I Skat.
•
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TiJt.atie -apJysl;n, al dran lhnxde .bl)..
.ta:lt 60,000 K r· i Ska.t og l F<lrrnull

M,

'hawde han am<lrl' ,qo,OOO OCr

hOJ

Pfm.; Tænkte DC' aJdrlg plU\. nt
konuneud nI del IlSkc A1'bcjrlc?
T,: .To, mon lier
bestandig
Fo~'Jlirtdl'ingtr1'. F. ,F.ks. hU"de jeg
t1lt,/~ slore Bc!oh lil Gmit', og dum
'1'"11 Jeg gr~rne hn"e i Lund
Dom,' Dc ktlilClo (la saf.,MC1l8 ha"o
skaffot Dum {it! dfl.lls'k }.~orr('Lnmg
med _l'n Omsætning plla 70(JU ](1',
'Som Do vn-r VfI.O'l UL Men d~l var
l'ureJ'o ,med de!! stOrt' Vnmltlll1agl;t_
c.rnl;æUlJlllt i'kko HRndt?
'f':: Jo, (lol kUli jeg ik-kr' ilt'lllllgtc
'f'IHaJlp OIJIY!lt{!. I\t han. ei(hm 194-2
hnvde ff'lI'Angl at u}'J.Inbr,jdl.' t'n rllul'llk
Forrelnmg TIlerI lIj(\1Il911'f1 i Th lHINl
og l)all ho.,-d(\ U.V(!l'l(lfH In('r~t I Bl ~

"0.,'

(lene.
8
Dom .: H'\iorda.n Ol' D('rl's
Fnl'rl't_
nfng nu?

'1'.: .Jeg Hl'nt's Il"n Gr r l't Rod Sid-
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Dømt for ulovlig Handel.
Ved R"tten i Thisled er Ilandelsm.
Ch!". B i ,. k, Nors, blevel idøml 40
Dages Hdl" og Betaling al 510 KI'.,
som val' den Fodjenesll', han havde
hafL ved Salg af (i Syi!1 i IJechr.
191[4 lil Tyske1'l1e, Han haVllo siden
h aurl1 et mNI et Par' lyske Soldo.ler
efler KapilulatioIlen, købl Bilrl,,'k af
dem og betalt med Æg, Smør og
Flæsk. Men Bildækkene havde han
kort eller leveret tilbage.

Thisted, 2tl. August 19,16.
inansudvalgets Besøg paa
Hanstholm.

ti~t e nu b,'sll'ml, at Folketing"'B
l'in'I'I~lId'\"alg saqnmen meel fraf:k"',nis'I'I'!'1I

[ors'k~llige Embejl;-

og

til 1'hislt\d dg Hans'
5 Su;plhr.

nl'l'lld knl1tfllCl'

I1Llhll

rOI~di1g

Fl'aternisorl'l" idomL :10 Dag'es
Hæfte for Bre\'skIivning til h, ',ke

Flygtningepiger.
Arbejdsmand Herman Thomsen, Lyngs, og Fisker Gl'usgaarr!
Christensen, L)'ngs, har tidligere
været idomt lTæfle i hver 10 Dage for Fraternisering med de tvske Flygtningehinder i Lyngs.
Efter at Flygtningene val' "ejst
til Aalborg hal' de to :llænd paany forsagt gennem Breve at faa
Samkvem med dem.
De var derfor sat under Tiltale
paany ved Retlen i Vestervig, De
erklærede, al de ikke menle, at
det var ulovligt at korrespondere
med Flygtningene, Det el' det
imidlertid, og Iletten idomte dem
hver 30 Dages Hæfte.
o

200 Kr. i Bode f or ulovlig Handel
under BesætteL<en.
En Arbejdsma nd f ra Hordum,
I der under den tyske Besællelse
har kobt Tobak af de tyske Soldaler og solgl det videre til sine
danske Ati,ejdskammeraler til
Ovel1l1'is, og samtidig ha\'de solgt

i\!i" I~ 9g F isl, til de ly~J.æ 'Soldate r'~ ,er i Dag ved Hellen I Yestervig idomt en Bode paa 200
Kr. til Slalska ssen, subsid i :~l'l
Hæfte i 15 Dage. Den ulod ige
K r. , hle\' kotlf;l 'ene"le
~'I ?OO
':)
Fo I'J
,
ske ret.

I
I
,

Gh-(>t ul'igtig'e Opl)"sninJ.!,:er

~Hl

Poserne med luttioneringsmær~

k('r.
I
En Ilandlenrll' i Sydthy, der til
•
Varcforsyningsdirektoral~t
ha r
mt'dl{nti on e rings~
, mærker og gi\'t~t Ul"igt i gl~ Oply ....-

indsendt

,- ninger
,

})05 <.'1'

PalL POHt>rne, Pr ved He lten i Yes tcn'ig idomt l~n Rod l'
paa 300 Kr. til Stat ska ssen.
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Hovedleverandør
af Værnemagtens Malerarbejde i Hanstholm
Særrcbi.-,.aj{ I Dag mod MaJermester ?\ i e l~ Sørensen, Torp der
ha vde e n Om'lælning pml en lille Million med Ty8kem'l'<
Særrretten I T histed behnndlcde i Dag en VænlemnJfCTMg, dr.r
er r ej st mod Ma.lornw sWr Niela
Sør ensen, Torp, for a t h ave udfort Mulernrl>eJdc fo r 'fyakernl'
j H ansLcd f m Dt'ceml>er 10-1 0 III
l04!), aanlcdcH Ilt hlln fm Oll narh g Omflælniog PIIa 7000 ]( r, ved
nt udvide sin F'orretningli Kllpa-

eiu,t udclukcndc w d tYRk Arlxljde ko m op prul ell ~nm l et Omsætn ing IIC 9;{O,2J3 Kr . Der Iwdlwg-

Sa.l11edea havde han ialt udf"rl
Malernrbcjdcr for private Fionaer for 132,000 Kr, I nl'cemht'r
19·10 kom Tysk(,Mlc B('lv Ok' hnd
ham nrl>ejdc direkU~ for dem,
Ankl.: Fandl D(, Ikkl' nagIlt
fo r kert j det?
R.: Den 'funke fahlt mig aldriK
IOd, n1 der kunde \'ren' nOk'('l fol'
kert. I nt urhejde for TYllkcnlt'
l ian hnvde ikkf' været klar
ov!'r de Belllt'mmeIM!r, dl'r f>k!i·

, ges Pumrt.und om Konfiflkntion af sl.(orcc!r med Forhud mod k"ntant
den ulovliJ(1.! ForlJencsU- OK om
L Idommelfll' af ('n TllIfl·K,~h. af ik•

•

ke under Hln,ooo Kr.
&trensen erkendU' HJgUJ(hl'ikn
uf de oJlgjorl.c Bt'lllb, ml'll vi H"
ikke indrommr-, nt dl'r vur Till,'
om noget uli!horligt Vm'hold
Hun (orklnl'<'f!t', Ilt han fflr l<r'gen til Hkntlev1C8('lwt 0PKIIV ('Il

alIrlig Nrtlofol'lj('fl('Hll' ]1M I Hno
K,.
Domm.: ro.ll·n h\lor IUt'KI·t \1111"
den riglige Imltwgl,?

Betaling, og inden han 11,. gjort
brkendt Ih'mwd, hllvot, hUJi (n.aet
en. Mon Kr, i Kontanter, lian hur
ma!f'l lIovedpa,rkn af de slot'P
Hunkt'rs i Ihuuuc l c n. r s il'{'

Arlwjd!'\lt'JM!,

I'n

IIt·1

('lin uu·
Jr'"v f, Eks.
\aI

nngl'maling, ,,~ cl!"
H11:1 "11 Omawtmug
:lIIo,orln Kr Forudll'fl

paa (',
111I1U';ttod

h:lr hlln Ullfl,rt 'l:\kl':l.rIJeJdt, for
'J'Yllhmt' i Vorupør, Thi '1"1.
••-

. . . . . . . . . . .- -. .- . , . ,- - -

S,: DI,t v(>(1 jrK ikk"
Domrn .. f}(~t f'l' (h'r in.l{l'n, lii'l"

klln Iwdrf' "nd 11,', rllt·rtt k1HHh'
Ile lkkt, hllVf' udflirt 1'11.11 aLun' Ar·
hf-jdrr Sig dpi kun; TIl' 1'1' JO jk·
kj' tilt.nlt (or SknUt-'lwiJ!'.
Ankl.' Vnr ,h'l mon :!;,Ofl K r _
V. Il/'l kUl1Ih· jl'J( j(IW!t ta'nk"

."",.7

att.
_4(.

mhz.

JJfllnOl.: I\unlh· Ik ikk,· ta'l1~n

111>111 lillt ml·no!

Villf'r'1 ("I'klnr{'di" ~lIn'n~l'n,

III dpi rl ...Alp ArlM·jdi·, hnn 11Iwclfl
huwl
".111' !\1111i111( IIf .'1\ Ihlfl\k,
lum F/lhnklllll

l(ul'tt'WUtl'lI, Thl ,I ri hlhfh "pro ri , ill'l VIII' Ily,,"

111111111'11, llundhul"K,
hll\'d.' opr"nl!""l hum til /It

1llI"t"1"

,I,'r

.f1-'1I11

j{ln' Tilbud

PIIII

.I"tI,-

Al'hdrJ,..

•

ml

I" ' t l •

.f.

T BI B'JfB P

JjT8 AVIB

p.

f

TirsdlllC d eT! 20. AU/lUS •
Vus!. OK J1 jnrd cmlU '!.

l"I 'Jtj l'rftm J .
bc kll~rupdU Ol ) I .
11/111 '8'~Jed Oll 0!l18111l.ning pnn
Drogsbll'k,

Ankl.·
KliKen tjcllte D...
f
7000 Kr. ør IO ,et Det sY/U'e)'
2500 Kr. eller' " ..
De hnr
.
t" den FodJcllcøte,
,

m

Ikke J ~ r VæJ11CI11/1gisll!·beJd el.
vel. lU
op.
t knn mnll Ikke stlfll lJ1e n ~
'" De
S.·
Jtul for Kngcn lungt.

J,

"I

hgne. ,I~g.
du det vnf en
under Pnsl!sten,
I 'dede
fattig Befolkning. Jeg nr >ej
for.
Ank!. ;

,

Alligevel tj e n t.e Dc .tO

h'
b'

pC:.: Jeg nrbeJdede JO scJv meu '"
dengang: Horljenestcn
ia~· do>
V fLr

tisk min Arbejdsløn, Under Kn·
gen a rbejdede jeg efLer godkendle Tariffer.
.
D.: De oppe bnl' udover FortJenesten ved VtClilcnlllg1;sArbcJdet
ogsa8. selv' Drif tsleder/on. der er
Opgjort til (!ti. 47,000 Kr.
Sarensen for klarede. at hnn
havde levet f or si n Driftslededon
og ha\,de lagt Nettofortjenesten
til Side. Efter at han havde bet alt 61,000 Kr. i Skatter, havde hvo
han nu en Formue pas 60,000

,..

Kr.
Han hllvde. sagde ha.Il, g erne
villet have været ude IIf det tyske Arbejde. men det hl:lvde vrel'et \'rmskeligt, bL ti . fordi han
haft mange Penge 1..ilgode. FI'a
1942 havde han averteret efter
da.nsk Arbejde, og han syntes
.selv, han havde en r igtig god Forretning nu efter K rigen.
PnK!eduren.
Der føl'tes ingen Vidner i Sagen, og ved Proceduren nedlagde
Anklageren. Dommerfuldmægtig
K o l ' s n e r, Krav om Frihedsatraf, Konfiskation ni Forijenesten og Idommelse af Tillægslxr
de uncier Hensyn ul. ,lt Sarensen,
dE. han blcv evakueret
fnl
Hanstholm, ikke benyttede Lejligheden til at. komme ud af T~'
skeral'bejdet, men t.værtimod anskaffede sig en Bil fOl' at kunne
f ortsætte det.
Forsvareren. O\'el'l~tssagfol'er
Dybdahl A Il d e 1" s e n, hævede
F rifindelse, subsi dltl~rt Rettens
mildeste Dom og .tbsolut iI,ke
Frihedsstraf ellel' TiJlægsbode, cl."!
Sørensen iklle havde vist noget

Initlltbv fol' at fan Værnemagmarbejde. Det vat' Tyskerne. der
var kommet til ham, IWIlket Vfil'
naturligt, da han var den eneste
Malermester i Hanstholm.
Dommen.

Dommen faldt ved :r.hdda"""l',d

og k

I

......
om 11 at lyde lIan 60 Dages
Fængsel og Konfiskation til For_
del for Statskassen af et Bel I
paa 75,00{) Kr. nf NettofortJe:~
sten, hgesom StJl'ensen skal bo.
tale Sagens Omkot;lnillgt!l' h
under 200 Kl'. til sm besldkk erForsvarel'. lian udb d . ede

bo<
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~esultlll
l lIerl't!S
NielRen,
Vang Ni
lien. i

'tænkn"
1\ 6.lg Bemggtld med Hensyn til Ap. 1Niel~ell
pc I af Dommen,
Va'rkfor
Nlela!!n,

FinansudvaJgets
Besøg
..
,
. i Hanstholm.
•.
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-

,

~

1'"0:(-

Det er nu fastsat, at FJnarisud- .
valget og Trafikminisfereri~ Besøg i Hanstholm finder StedTors· dag den 5. SE:}ptember, og der føl1 ges den tidligere fastlagte Plan,
!. saaledes at Ankomsten sker ved
4-Tiden om Eftenniddagen, og
der overnattes i Thisted, hvor .
· Amtsraad og Byraad er Værter
. ved en Sammenkomst, hvori del; tager Medlemmerne af Hanst, holmudvaJget og enkelte andre
indbudte.
.
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Entreprenur Valdemar Andersen
skulde paa Torsdag have sin Sall
paadøml ved Særretten i Thisted,
Afgorelsen i Sagen er imidlel't;d
blevet udsat, da Dommeren har begæret Valdemar Andersen mental
undersøgt.
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nrh.'ntllgc DIRkllHlllrlll, :1111111U Jlnj.(l'! I
Retning nf, ni Pol k HIk!! f.t<1(1 bl'ftt1l1c

.~

.

rnCnhol1.l
Efter
drr fir(

1IIcr~ ~n

øtyrC til

nlnR fu
Rtore l'
ni den
RIlIIlUkl

•

nrhcJdl
~ljKcs

I
60 af

Styrke paa 350 faldt i Kamp mod
Modstandsbevægelsen
Hele Staben udryddedes paa Aarhus Universitet
en

(llRit /lOU II01'/J/JSJ'ADSnUOAKTI0N)

en lyske Ocslnl>ochcf, Dr. Carl

D

I/ol"z /fol/me/f/, hnr under en

Mh\lrlllR

rrClll1ln1

den Udinicise, nt

uroligheder
til OD Imod
skere, 110m
ste, bØdede

,,••,

"
,.
"
I.

~.

Id

husot« koslet/c lOU MCllnesl,ellv purl
lysk Side, og h('lof var 30 Iytlkc 0E(
6 dnrulke Ocstnpurnlk. Ved ItA.F.Angreh!'1 pnn Ol·t{lapohovcdkvndcrct pau i\nrlllls Universitet lIurycltlcdcs IIlmpcllhtln hl'le Striben: 50 00slllpOrolk dræhtes. I I11rrmal\ nnlllunr
Tnl!ot af tYMko :)nhtatcr, soU! drmht" nf MOdslnllllshcvægl'llll'tI InkluIlve dC, der rnndt DIlden ved Onllc-

den ko
btJucn
lier nu
til'! vcl

ret

fil

111lClld

o~

Sllbolngchandllllgcr,
300, menll co. 500 Dnn~
vnr gnnet I lysk Tjenemed Uvet der for.

det 11l1r VR'I'l'l Oll hclyuclig farllK
Sng at vtl.~rc O"tllapoll1[}11l1 I 1)(111mark. Styrken var 350, hvorar 100
dnn~kc. en. GO fif de lyske Oeslullorolk raldl I Kamp mod Modstundshcvægclscll. AUl{fCbcl pan 'Sllel1-

r

•
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CAI.KUTfA

I

J

Kæmp
1[1.'11111

D trolle

(A~~oc. Pm~)

Dtn beH!{~l~kc r{~i!cdlll:1 !11~(hJeht Rcnt ,
Aftcl, at Sllunlioncn IlU dtflnl!lvl er IInd~r
Konll'Ol cft~r Ot~ n~!{C~ b1od1llc Qptojcr.
nell tldlll:lcrc 11ornmn•.1 fol' Konllrt~jl~11Ict,
01'. f\'lauIMHl Ahul K;ll,lm AZ,ld, 0p[Ylto
efter en l(onfcl'('IICC mro Vit~kollørn, LON
W:lI'd, :II I(ol!{~ ,.1m~lennncndc 11.'PllOrtu
Cl ovn :1000 f\ICllc.kcr hl~nl Jnl'ht und~f
lInllll:lh~lcr(1c. I lIoffidc!l. H.l]lpOI1cr Oll
!lIve. Tallet til tI:(ld\ oø vel .1000,
Ilt (remlncllcmle f\ 1C\!Iem lir 1{lllltl:('f"Cl1
mhJ[\t, Bt SIt'l11nllllltll .tadlø fr mCllet
ek,plo,h', .",,1111 i Jcn nntral, Del .1 e.[knlt,1.
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kon'l.ke,et og 20,000 Kr.

i TIII.U_b.de

..Immer.t .

Plm , . Jq, h. r '.ael I')I)IY'I, II
~III~X~:: Købmd . K. Heje KfI.tcn:;~~; Dc hil . olgt ri K.. ser 01 05C 20
K. Sadn'lnd om U'Men .
VIl lill
TI · r d brr~ i p, rnllddaR
H K, JI , det 'U" 1I0k P'uc,
A.ger RumUllcn.
el.e .... ' ,.11,' e ,
r~
Oommt'r
Od A Dcl Vir Ty,kernel cRen Ralion,
I,'
IF'''' DOllllnlend Ylr r. VI fordelle.
- h, A.fUP og Odr. Jen. V•• by
plm . • H.r De iklle Irverc~ Spj .
•' ,
vir
LUIen. Spcrno$Z . Anklager L
,itu, Ira Derri egen Porret","" ?
Plm . Kønner og POrly.rer ri,
H K : Iklle nORet nævneværdigt

,

Plm . : Heller ikke ,jældne Tinij

,om frug'?
H K: Ikke nogel nævnevænJigl.
Plm . : De har lolgl Smør i K. n•
," en hvor lill: De del Ifa;
'"'
H K: Uen" _m Me Ienc
" • P..Ieur-,

Plm.: De hk ingen Mærket?
H K; Nel,
Plm.: Hvil jeg nu lige r, at S. I.
get omlaller 5000 kg Smør, VII De
'la godkende det?
H K: Ja, del er no~. rig t!gl,
men del kan Landbruglml~lIlen ell
Opgø relse Ivare pli. P,lle n var
Eke portpris, hvoraf jeg hk 6·7 pCt.
Plm,: De har og811 101gt Fedt!
H K: Ja, jeg har solgt ·U5 kg
me n det var pIB el Tidspunkt, d,
der var fed t nok.
H K oplyste, at Tyskerne al og
til kontrollerede Varebehold ningen
og lavede Vrøvl ove r, at de,. ikke
altid 'andles de V.rer, lo m mi n
ønske de.
D o m. : Havde De inRe n Leve·
ringelorplig telser?
H K ; Ne]!
Dom.: Nu, Tyskerne gik ud Ir. ,
al De i ege n Inte resse nok s kulde
IkaIIe Vl rern e frem.
H K lorkll rede videre, . t ban
al lOrIøgte fl ere Oa nge It ko mme II
m ed Klnlinen, og i Aug ul t 1943
Iyikedel del.
Plm. : Hvorlor Roldt De op?
H K: for det lørste gu det
ingen f orljeneate, og dernælt reg:nede jeg med et Brud mellem
danske og Iyake Mynd ighe der.
Dom : Va r de r inge n mere per-

!græn·
leo
I

fore·

Bonli ge Oru nde?

JI,

der var jo ingen. der
øn.kede It vl!Ie re Venner med
i Auguet 19-43.
Plm.: De anede, . t der ål m eD
H K:

Tr·

29. AuguI'?
H K : Del gjorde I lle Menneabr
vil t.

H K: Ja, det var kun rent ekstra.
Der blev aolal Cl. 150 PInker
Meik og flid. dIglig, 150 flld.kiger, 50 Stænge, Wienerbrød
Ilml .ndre Sager, lom kunde .I~

til KIRlinen.
Plm.: H,ordln lik De Varerne
H K! fra mi•• _ ••nr...

lU

H K opgjorde und er den Hanomil Ile Afhøring sine Udgiller iii
Cl . 3. ,000, Kr. l HUl leje var beo
500 Kr. mdl. og i Len 15,000
DI BruttolortJenealtn YII'

Kr, blvde Klnlinen n.....

Ilivel Underikud.
Dommen kommen til I t.

PI' " Mdr.1 PenIlIel, der
lor Illonell Varet_alumll. NeUO10'1)••••1.. p.. 1115 Kr.
ko.lI.k."~ Ol

d...d•••kal

ma.den bel.le e. TIIIIIPbedI
Kr. plUl So..."
ber••der 2110 !ti. til
H_t. Krille••••
øllllnblaplld med

. _ . _ __ ••• _ ..

q",

L, u>c'vr-

hyggelJRI indrettet.

er ,

og Høsten.
Laodmæod ofrer megeo Tid
C.Han~
iRetteo.
n " 1.lel Landmændene er ikke videre
,Brs
far al mede som DomsI Særrellen for Tiden. Hver
tager en Dagslid, og blemme
Heslen pall al blive kørt
Ind.
- Jeg har værel Domsmand tre
,,'It.I'r J Løbet af de sidste Dage,
~
I
Odr. Alfr. Bredabl, Allrup,
05. Det er vanskeligt at afse
Tid hertil, mens Høsllravlheden
stur paB.
De fa ar ingen Ting for det?
del er Io noget, vi skal.
hedder det. Men tre
I Landbrugets
det er ior me·
Kan man
finde nogen
i Our
Byen?
der
- Her bar vi Jo ogsa8 travl!.
- Velsagtens, men det jager
for.' da Ikke pBB en DagstId. Det ger
det derimod hos os, DBBt Hest~
vejret er gOdt I

•••• Han. Sm •• bernød.g
indbragte ved Salget d den mie Blomst
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J Thistea By 700 I{r, Opgør oyer Salg Kom
I Byens Omegn foreligget endnu Ikke. værk

meliE
Thil~

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

"
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~

'

-

_. '".
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Kolonial _Vin. Tobak
Morsø Støbegods

•

I

r'pedersen , '
'. Niels og
.sum 25000
•

la rd, HJorT hai·

Kr., Vur-

- -

til

er,

Med til at arrestere
ca. 100 Danskere

A al b o r g. Den 29·aarlge GestaliI pomand Albert Dahl var ved den
•
særlige Ret I Aalborg Idømt livs- I
varigt Pængsel for at have del- ti
taget I Arrestationer af CS. 100 de
danske Patrioter, hvoraf flere blev ste
henrettet og andre døde iKon ·
N centrationslejrene. Anklagemyndigheden appellerede til Landsretten,
der i Oaar lastsatfe Dødsstraf.
TurneSkød en dansk Student
T. I. K.
tilsam·
K ø b e n h a v n. Den 42-aarlge
I Mel- lidi. Kontorist ved Københavns
S~i~~ Magistrat, Edv. Prlthlol Pastrøm,
, Ny . er ved Byretten idømt Dødsstrof. 1 I
lagt Han blev kendt skyldig I under
en Razzia som Hipomand at have
skudt slud. polyt. Jørgen Nygaard .
•

rg .
. K.
•

mg.
.1 K.
drf.

Politifuld mægtig al
usk
suspenderet det

9101

--

Han prøvede at s.lge SkI
til Tyskerne

O d e ti 8 e.

be~

Politiluldm . Hugo
Aogaard,
A8sens,
er
i
Dag
med
kom.U.M. øJeblikkeli~ Virknin blevet 8U8 :-c--:n"---~_

..•-,

_.-----;d Høje Kristensen,

"./<1.
n.

Thisted, have. Kantine.
derskud paa SID Mu;l'ker, mlll ",Ude

""

, I,

an
Købrn

'-'~I'.4f' bl.
~. .

d

_~

·kk.· """,
l

, 'enn~r Ølt:U

Høj'- Kri. \I-nK'oI.orro.", 0;1 J{.
F •.nIl~lilIIK dnml
'"I.' i,>d J,lc'\"

,,' II. j-'

ok

'.

I

p~tl'ur" uden

.t
tre
'l'yf>k~r'J'Ie Iwng

1':1\00 kg Sm.- r (rll
II. ;ru

nærmest Un-

HAJiITIII.'~IL'II.t

""'I'r-

i:>' .

&01" fruIII?

I

,'~ltM I/JT at
I ...
Dm"
. f{a.IllinO"rirøomlwo for
J,un> Iltm'~ l1Ji.Is!~ flllA t'!ilbor~tg
n'.wIn" 1, ftfl/i!lllMigtJnllJfl11V.
)/.8a(ll· ,,]f ,..d
810 000 K r og

m UliarD.
. KrllCe(!.!IP1l

olXl

"

I,

,

-

Oulo,l\llIinjOl',l ~m ':12
Kr ner
JlruLlIJfIJrdl"v,s';n ',' af ~I,u.alur. ' paa
• J'1P'I't>d'~ FKnnf1!<kulwll
el "" Tillu:gøbodt·
U'Il1:"

.....

ikl,. undl-r 25,000 Kr.
,
n " Kri,;wn. '11 l'rkl'lldt" rltlkn e,

,ri"»
.
all ~l til, al .kr
1111'(1 kUllt\'· I~«" 1 ' ( .
od~\gt
IOl',.lø:t lloW' t uli!brJThlll, vp:;t
•

og tllrrofbart.
l ,
Ho)t' J(rlsu.'nSl'1I oplpll!-, /LL. 131U
Forn.(,uiug 11ao'l Øslel,mk.k I'1I ~pk udma,It,'! lur Kl'igl>{1. Dl'l ({!1'lI!<!, Ao.r
('J~l'

'",
" I I -.,
v.,'r, x::.~~,
' O:m!l3'tnmg/'li

lIk1!'t.1 Ira 48,0110 Kr. til 114,000 Kr,
og Øl.'u~re "ar d~o rderligere IIlt-geL
Broder~n furtalle ham, al Tysk er n6

savnede en Kantinebest~rer_
;r 1941 Ol'er!og hOl! dl~ L}'...k.e :Kan•

,
,

,

l

lf. K_ lidi' W,gf,tTlff_"VI.I"I'lI'l'<lJgt,

)<.LIIllu· r ,\"ger
",1, 1'\ Br....
,.,. I l
;(Ond ~r V ' . ' '
f.-I- Ilf'llll'Tl1
Gdr J~nll VI~lJy J..llraulll, ,\ønlP. og Allt,&$rr TilT Phn.
"'", t'lf",rrillll. ,r nrvun'r 11'6. n 8 j Kor ll !1t>( IIIr u

til'nlo;t{'lL,

end tU AUI,.-ufit 194a.

~""" kil Smør fra .. PattIIur.
uden Mærker,
PITII.: Jk ·JIRr &01;1. Smur i KI~oø
iin<,n. ,HYI.}r Jå VI' dpl (ra?
Ji. K.; G'III/1f'ln M,·jl'riM. .PaHl.t.'4ll"<.
p t In.: De lit mg"n 1I!r·rkf'r.
H K..: :Sl·j.
Pim.: Ih')}; jrg Bt! jlig"l', rIol Se.11t""1
Oll""

I~

(Illlfa1ll'r r.olJO kg Smllr. ";1 DI$ naS.
l&odktlJJdll deo!?
TI. K.: Jn, d,·t

v
I

/lok rigtigt. rnrll
d",!. kan .!..&udlnugfl.lnini.l;WrWIs Oprrorcltl!' SVlirll pø.a. Prisen var .~k!jr"'rt,..
priS, tr.-orud jt·g fik 6-7 pCl.
I'f

Der var Fedt nok,
tf' fro .. D.· mar ogsae /i()lgt F.~Jtl
il K. .fa., jeg bar fiulgt ..II:, k\:.
(I/o{'n d,;!. "'IU' patL 1.'1 'FuJspUI-tkt.. da. d"r
"ar lr",,1l /VI\{.
.Il K.: opJ,,'SL~" al T)1'JkeMw af og
til 'kontf,,!lt'rOOe VlI.rt>h>dt..,k!n-mgM,
<1g ~\I Vr6V1 (JVI!r, 1:1-1 d..-r a.ku alt.id lalldtoo de Varer, &O1ll nllUl Øil~
sttod.t',
D () IP.: HaNde De iog"'l L, ....... rjug<>jOl1lhglt'I.-;o!r.

R.

K Nt'JI
D (I m.' ~nn, Tyalwrno gik rul rra,
at De j {'gl'll lntelV;MSe Dok BIwlde

tine i DroØJalk1ciNIl uft('r al TiIIAi\øl J3l'Oller ~a\'de givet Oplysning oID,
,sbåie- Va1"f:ru\6 iran.
at KlUlhnl'n mlr ledJg 1l11),iI~ KriStenVHde ikke være Venner med Tyskerne
fien \Jllrrr~dle oig til PolltiiuJdmwgttg
længere end til August 1943.
poulsen lor al lan BO!"Kt'rSkIib til
R. li. J!'()rSl'tgte lIere Gange at kom ~
Kalllan(!IIp fru.: R'Vad hJe-\ R<'SUltatcl af me af med KVlltinen Ol' i Augusl
19.s.'1 lykkedes dot,
Samlall'n?
~hT1 ~ H,van(or iholdl Dtl <:Ip?
M. K : ~lan bad m ig konuM igim,
]l. K : 'For det Iorste gav del inog en Tid alter fik )(og :Na,ringabral'.,
gen Forl,ieni'<Sle o.g dernæ5t regn,'<I.e
D o ru : lIlen det "ar pna Dl're& egen
jeg moo el Brud meUem d.a.rmke og
ForanlednIng!
lyak" ll}:ndigilli!der
R. K Ja., nalurJigris.
Dom Yar deri.ngi!n mereilerSOilR. K. oplyste, al fIaJI llarl'de anlagel nye Folk til at pa.'lSe Ka1ttinen.
!Jgu Grund!:?
SoW- kom ba11 der ~n Ifor at 'konH. li' .Ja, der yat' jo ingen del"
mlGkoo., .at være Vimnt'r mOO 'Iytrollere.
Plm,; Hvad hlev tier solfl?
skerne i Au.,"'lst HWl
tEJ K.. Del, hvad en Soldat bal:
Pim.: De unede at der kom en 29
D/ltg f{lr.
AUj..'WII
Pilm,: F. Bks. Mælk.
Il. 1\ : Det gjorde alkl MeDDl'6ker
D om.: Do slruJdø da ikke f.o1'6~e Vlsi.
Soldaterne moo.)!æ!.k Dt'n li k. de vel
Kanlinm gav nærmest Underskud.
kil Mad".n.
H K opgjorde sine U(lgj{lf!r Hl
11 K: J'1l.. del "ar !run 1'1"0\ ("\estra.
ca. 81,000 Kr. l iffusll,ie ' -ar het....ll
JJor bl('V solgt ca. 150 Fkulker
!iOO Kr. mdl. og i Ion 15,000 Kr. Da.
MIl,lk og Fløde ,la-gllg', Hil) Flod(>ka.Brultoforljt>ne51Pll var 32,000 Kr.,
II·r. 50 Slwnger "'ilmetiJrod fiamt
KanlinHn (lIDrmes.t g",'\·et Und\'rslnul
andre Sag(!r /;Om -kunde aL""..; lil Kall~inl"n.
4 Maaneders Fæng,e!.
FIk Varerne fra sine sædvanlige
Retlro illomte Hejo Krj~l('>nl!en 4:
Leverandører,
llaanc-dars FmngSl!l, som IlDlæS for
p~ m: }IJo.·orda-nlfiJi: J)c Vnrer?
udalaaet med VIlTe\æ.g\.Elllrrl'lill'1l SIIml
H. K . Fra d", Sloovllnhgll IRVI.'Ntn- 1.'1\ TdlrollSbodc paa 20,000 Kr. En,ldON'r
"dere IwnflRkeredes 1115 Kr, Han
J'Sm.: ~f{ln J1,~m; Kunol<·krI'41s vaa
udllarl /;ig Bet!l'nkning~\id m. II. ~
OJ;I,·mtlJkk.'o ('T da lkk~ b1' ...·"l min~
APPf'l nf Dommen
dn"ln'orohn fik :!..klalt.O. tril d,-o?
JI K ..T•• z mn..1UI' jo kub.· lllPre hHI,
lor K41m!('krt"r].Sf'll LJt·v s1a.dig Blurl'll.
0/'11 .. lur"'" Post j KIlllli'lll'u ~'f1- I'
T<oJk-lur\i.kll'r. lJ(>$'Udl'u blt'V del' .solgt
SodIl/l'llud og 01.

.,
j,

k
d
n

I

d

j
E

Slap med U Aars

S Kusser el og 20 KasSer Sodavand

Plm.:

om Dallen.
J.-.g har fMI'l oplr"'\. nl De

~lIIr

1I(,lgl 1) KlIMJ'r Øl lig' 20 KB. Sodavand om lkt.g....m,
li, K .: .ra., llt<L kon lIIlk fla.'!..~" ])(ol
vnr T~.. h·rJ\('''' ~J;;('n Ration vi Ior-

,1 ,·1t,·

1> f m

li",

~

Rar ]Jr lkkl' I...we\ S(liri-

frrlo DI7"~ egPJI 1-'0I·/"(·111in\:"
IL K lkkl' Wlg.'\.
·m.... lrrtligl.

.UI . .

l' hu.; H\lU\lr illl' tolu:lulll! nug

Fængsel.

-

K" b f' II II a v II, (AB.). n"1l 2fl..
Mrigl' lilllig"r\! !oræJkl'll./lMil1l,'ul 0110
TI n. ~ IO II II 111,1 n, 'Kl,lb"llhll\,ll, blev 'Vlod
l{uhllllhn"llJl Brnil -j URg hil/rul H
Anl'lI YII'lllJ~t'l for al havI! "wrtll lt{,o(lh'lIl nf Smumoriil VnglkorlJM OK nipokorvl\{-l f'aml for llnd"r Bill Tjt-DI\II!"
al I,n\'e IIlmdt pllIL dlll1 kobenhavn"ke
Bf-folk iling. ... ta Anklø.pm" Ild iIIlIf'd,'n~ Si,lr l .... dl'r ....dJ." P...
vW Uedai.lrar.

dl'

Hi
1'"
AI
lW

lu
Kl

t4Ii

.,..

tan" ØIi
..

To Min.estrygere i Thisted Havn.
'lJhris'hed 'haN,d e i Ga,ar og i Dag
B€søg ruf den kOlUgtel'uge danske lYIa.rine, idlci to slore Mine.~trl'g'ere fra
den i1f.\ otille der ligger j 'Dhyiborøn
Hævn for rul r·enose Ka:nal.el l for 1vIi,nel', i .AlfiLei,S, eUod ,IIaJVJJ!on ilI1'd og lagwc tj.J ved Kaj,en.
iFlol'llden MLnootr;"gerne var der ell
Mile Fis,kelo!1ller SIJIl1 fIllilgerede
Ill. a. S(Jim FIol1PelStlbaa,d for Flotillen.
Skilbe.ll,e sLak Lil Søs op ad Da.gen, da

:r'aa,g-cu var 1"oot.
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A VIS

l

hllrl"'.
ISJI'de

_!odern ...

' dl!t

Og
"",en Oi!

,;Ia

gt

lig
ningen
ledes .. .
Ankl. :
11. K.:

:Ir dybt
l lfdd·

" d .. n
de Far.ll nllren:'OIl.

Ivorl io
l.skul-

Tys ke rne og

•

nm
bne'larl"

heder.

-

Domm. .

~erne

personlige Indstilling?
H . K .: Jeg var ikke interesseret i a t have noget Venskab med
Tyskerne paa det Tidspunkt.
. Dorom. : K aah - paa det Tid ...

meJ
kendt
~l.

og

Cn$!'-

re

•

•

'eparl det
la, da

la.ar-

51.g~rk

.....trndigheder kunde
.u.;
t fol' aL
behage
gore mege.
' _ ind aa
og

Bntls"e

pu nkt !

Danskerne, hns de gik
P i
at a~ki11e Slesvjg og Holsten
adnti~istrativ Henseende, selvom

",I

. " ••

o,.: ..

_'~"

l

,
•

Gav
haver
7•

.:
I

'-K-øbmand Høje Kristensen, T his ted, paasfa.."tT ,red Særretten,

ailian intet tjente ved en Omsætning paa
I Dag behandledes ved Sænetten i Thisted hos Dommer Ras-

:no,ooo K roner.

5000 Kr . Han kom ' j9 1941 i For•
bindeise med Tyskel"rie gennem

mussen Sagen mod .. ;Kobmalld si n Broder, E nt reprenør IIojeHøje Kristensen, rrhisted , del'
Kristensen, H urup, •'--ide l' havde
tiltales for j Tiden fra 15. Janmu'
gj ort ham opmæl'kspIl,k 11aa, at
1941 tJI 23. August 1943 at have
den tyske Kantine i Dragsbæk
drevet Kantine fol' Tyskerne i
var ledig-. Derefter kom nogle tyThisted og derved at have udvist
ske Officerer, Som Va l' he nvist til
anstødeligt Initiativ fol' at lldviham af Broderen, og saa hende sin Handel, og at have dl'evet
Kantinen paa utilbOl'lig Maade vendte I.!,øje Kri st.noM si&, til
under Tilsidesættelse af Lovgiv_ POli tikontoret for at-.Ilare, OQl det
ningsreglel'lle, Han hal' haft en kunde. dl:iyes lovligt, men PolitiVareomsætning pan :no,OOO K,'., fU ldmægtig Poulsen k unde ikke
hvor af 32,166 Kl'. er Bl'uitofol'_ svare pa~ . st.aaende Fod. m en set jeneste, Der nedlægges Paa- nere udstedte han et Næringsstand om Konfi $l\at ion af Nctio- brev til Til sted Kommune.
DOnlm.: Javel, men del so,g"tt'
fortjeneslen og ldommelse a f en
, ~
Tilh.egsbøfte paa Ikke under25,OOO De selvom!
Kl'.
- HOje Kristensen skulde bf>

l

Høje Krislenflo en indl'{:)mmcde
at have hafl Kantine, men dog
kun tl\ 1. AugU5l1943, lhm kunde dog ikke indBe, at del Val'
stnUbal't og kunde ikke indl'om_
me at have) I~ 'C)\<el1.l'audl Prisl)\!_
slemmclaerne.

l.ale en nu\anedlig Leje llaa 500
Rl'. for Kanlinen. lIan havde lo
Eksl)edienter, som udelukkende
"ar bes~ftigei i KlU\tinen
Val' ~\lltaget ~pecicll hl dette FUlt

0'

maal.

Ankl. : Hvad solgte
tinen?

l){'

i Kun-

Han fork\al'cdc, al hans For_
lni
re l'1lf ;W Krigen hnvdc VI~I'ct 11 . K.: All, hvad Snldn'lt!nw hn\
•
7U,ooO 1\ ... om Aut'('l og ul gnv de Brug for.
AnkJ.: Mælk?
I'n NcttofOI1.jen"lllI' pau
li, K.: ,Ja, ('n. InO II I ri
fIm

kAn

H. K. : J eg havde h'ekvart Aar
fø r søgt a t komme af med Kantin en, men det viste sig yanskeligt .
Høje . Kristensen opgjorde

-

I

~
..J

Hvordan var

Dngen ,

1\ \"

Dom",, : Dl'l \ 'Br «'n i
NO(h'n ' . . , _ _

a skt'l'
,

..
~.

sine Driftsudgifter yed Kantinen
til 31,000 Kr~ der sJ..-uJde afholdes af Bruttofortjenesten .
Domm.: Hvordan kunde De
dog drive Kantine med en S3adan
Økonomi? De maatte dog meget
hurtigt kunne se. at det ikke
kunde svare sig. )!on De ikke
tjente noget mere derude.
Ank!.: Deres Nettoamnce skulde altsaa efter Deres egen Opge
s
relse kun yære ca. 1000 Kr.
H. K: Det kan man \~st end- s
da godt paastaa. den ikke har
været,
Ank!.: Nej, ~t ltat>De Ret i!
H. K.: Ja,.. jeg mener, at d""
endda var mindre.
Domm.: Mon det

.
Ft>l(sal~ Det
os. at. t.ro PR..l.
med Salg t il Trske~~. ~d'e~ a
De Yal' ophud mE'd hantmen.
U. K: Nej. ieg holdt helt ?pAnk!.: De har da leyeret til en
Afdeling i Vandet..
H. K.: Det yar meget lidt. k
Ank!.: IInr De været til tys:
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Der er o."'" udfærdiget Ank'a'''krift mod FnbMk.n' Erhng
Ronneberg, der leverede Mnskl.
Iler til Tys kerne f Ol' I'kke m'lIdl'e
I
end 7 11111. Kl'. Under denne Sag

tiltales ogs.'k"l den kobenluwnske
L.'lndsrelssngfllrer Sond~rgnard'J
.Man Undel'80ger for Tiden en'.
videre, om .der er Gt'undlag for
TIIlale "Jod firmaet J. Steffen_
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Varet til Tyskeme for ''-5 MllI.
Kr, Der foreligger nogle Breve,
ifølge hvilke Firmaet overfOl' en
overordnet n/lZlstisk Partiinslans
i Ntimberg har anbefalet Slef.
("nscnR Pøl&ers Fortræffelighed.
Statsadvokat Carl Madsen Afdehng overtog l. Juli i Aar 1700
Va:l1lernaget8&ger, 400 er Bluttet
og der er lavet Udkast til Ankla_
geøkrift l ca. 180 Sarer. Stal&advokaten mener, at man OIU_
kring Februar-Martø 1947 vii VIere tilbunda I dlsRe Sager

,',UOII l":,

""rn I

I Itn

l.

'n f."

I 'fY,,,/'1

hhu/!'/i'I{l IU!'I

K"IOfJnP III

,,' tn'pn ' uOI

J h'Je
Il vrJI

,Il
sin
Hme
l' r •
dt>r
'
' J lurllj).
J":dst"II.
"k 01n- pall ,
, ell .

nt

lnpm/l
l
l k
", Cnc' j IJmgl'o I l
ly skl' h,1II I
I
den.. / 11'1'1' fl,'" lwm IWI! (vll r !/'ellg,
m ''', u' !wfJ vIs t tIl
f r '1"'('" 110
,dU' () f II Hror"-"
(,g 6tt11 h lit ' '1 ,
IlItm
'l' K J'jstem nu,
Ig
il
gjort

HI

,

"

IIIfI

~)-"_

,
"

Atli
I

I'd

,
HI

H h
O' )lJ

v

",

h

,hl, , '". ",

,

d

'li

'J

,

J;"Jl" j.

I url,

'J'hISI"d , IlaU~I U"I J /J 0(111 f{rlllw l.
Om ,' I IlUl" Ima. ,

""i;11o """"
- .., li""'" '"ha n 101

"

Lynnedslag
i Kirke-

lA

I

li..

IIIIJI' JUl k/P.
ti N,''Il.

r
JJI)II

" r \ ,'(l foIw lrl'tlc'n,

.r

<!l'l1l1g

d,

•

n 'gt l1f1 _

I'

'"

, DragslJæk sin

/II'

1111

,

fI/Jft .jj
t I :U,I)IJfJ l I

Gav

s"~ Jerrr
Den ty '''dus,ri. •
og Staa"'j~kl'
\l/lIl a"(.,.'nIII'' ,. ~ 1.,' Z.11
'111: 0'1 " ,"'n

,

,t

",,,,,.1,.

Ani J.
Il . I
Ja J{g
, mirI var m l dl'

Uomm.: M

Q

d

,t

\'clltltl· (løj
' . l 11
orø det
'Uk ntflJ"/'t 1m n
•
1'011 I } " .
j(,vli R't, mUl Politi
k lIlIdo UJJ,~(I jloulMen kunde lkk(!
fuldm:l'JrtJg
I FI.J
,n!'!n
ct
~ Jfl'
",
_
\ lin' PI~ 8
I
I't K :I:YIIl J{Mdlibedte 11m " .
liere ti
d K()mmun~.
Im'v til Ti l le
let sog'"

Dorum.

,Tavl'l, men (

De l:Il'iv 01l1 !
kulde heHOjc Knstenscn
1::00
l nle en mfil\lWd lIg Leje I pau.)
'd Ul
.
lIan m .. e
Kr. for h:uJ\tllle~.
udelukl;:ende
Ekspedienter, t~mKan,tinen og
\'nr iJeskæftl,ge ei:lt til dette For•
\al' antaget ~IX'

fr,r o a t trrl pa.:,. f urt . tf
mNI ~al J! bl T v em . r
D ~ v t I" 0 rlllll r t m p(1 Kant. n n"
II K. N ej. j eR' holdt helt ~
AnkJ. Dc har da le\cret t I b
Afdeling i V<tnd~t..
.

H K.: IJet \'BT megt1; hdt.
A~kl.: Har De va:ret tU ty ke
Fester eJler haft Omgang med
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