-.- ,.

t tydelige holm paa 18 Tdr.
le Sne og Madsen, Humlum,
Overtagelsen
er
skel.
I Pald den
Dmistøvler

Jens som George øpllleø
16.625 Kr. meden. Lennit8 R
iii

Orøølsager og Fisk iii lyske
Soldaler.
Iru Maren
er stlulet
orretolnung, der
t Skrive·
ligheden.
k. RalloSukker,
fru Chri·
rste Del
2·Tiden
Da der
øj, had
Tyveriet

Købmand Harald Christensen,
Strandgade, Thisted, er ved Sær·
retlen blevet dømt for ulovlig
Handel med Tyskerne iii et Beløb
al 460000 Kr. Det drejede sig
navnlig om Grøntsager og Pisk.
Ved Dommen blev Christensen
idømt en Bøde al 5000 Kr., me·
dens 4250 Kr. konfiskeredes.

Sølvbrylløp

Chaney, og Kvinde
i Ulykke, spilles al
lea ovenstaaende.

PriskoølrOI i N
Prilkontrolien all
SØIl hOl en halv ,
i Nykøbinl!, og d
hos aamtIige de Il
blev konstaterel
dre Priloverlræde
lige Varegrupper,
et enkelt Tillæl
Overpriser lor
grupper.

kan Onsdag den 19. ds. lejres Plaotologsarbe)
af Arbejdsmand Bdvard Christen·
Hundllrup
og
I
sen og Hustru, Ydby, samt al
lorening
har
holc11
Murer Niels Justesen Nielsen og
Alhold,
Hustru, KlitmøUer.

F,m Særr,tssager tilbage i Hurup
PDlitikr,ds.
J Hurup Polilikl'eds ('I' Udl'ensIllTlgcn nu \f'U al npl'p lil('nc!C'hl'ug ' .
Efter hvad Politimc!-)1er 11 (> l' I i n g

oJJ]yser. el' del' fem miml1'1' SfI gP J.'

tilbage. og ma.n nmlf'j' at. ha\"t~ tlib'-:P
Sagel'
fa:mlig]J('handlet Vf'd TtctL"n
1l1dpn Xytaal'. Dl'\' dllkkr~l' af og LIl
.lIuadanne minclJ'o Sagel' op fra

url' Polilikl'ed::;(', :.. igCl'

all

PolitiHlflbll"
l'f'n, og fInat' O\!Pf'tr[pdpl.~(in el' h(l_
gafLet !lf'l'. skal dl' bt~halldl(;6 vl,d
Ha'l J'eLh'lJ i Vr'slcJ'vig, m(lu u,'1. Ul"('jl'[
:-j~ mlplnkk('jHlf' Dm IHind!'p forhol,1

5.000 Kr. i Bøde for
,I Salg til Tyskerne
I

Købmand Harald Christensen
dllmte~ J'tlD for O,'ertrædelse af
Pris1o~en.

Eøbma.no Harald ChTl!'lt'!Jt>till.
S'll'andga<,t' 5. Thist.ed. tn' w:!d S~r~
J'eUen idøm1 en Bøde JHUl 5{J11{j :hJ.'
(lI!" !ika] be1 ale 4250 Kr l KonfislillHOll. ChristE:!nsen '"aJ' tiltalt fol'
\ utilbørli,",_ Samarbejde med Besættelt>e&ma~en
i
erh"en'smæSf:;it.
Henseend~. Han soJgie Fi~k Of

I

l

Grøntsager for ialt !j.GO,HUO Kr tJ
T;rskerue.
paa Fi/ik

I'om fik ] O pet. Rabut
O$!:" 15 pet. paG\. Grølltlia-

gel". Anklat!sm:-'ndiJ':"beden nedlll.gde Paa.;t.a.nd om Konfil,;kaiioLl <sf
el) Nettofo11jeneste pas 9300 .Kl'
I Endvidere \'Ul' Chrlt;tensen tiltalt
. for at ha\"t" 1.t:I.get O, e.rpris.
Han ;'Ile\" fl'ifundet fOl' Værnemager.i. men dømtes for O'\:~ræ
dell:le uf Prisloven.
Christem.€n
udbud
Hem;~'n

-sig BetænlC11i 1ljZ"f;.tid
til Appel.

med

l

gs pBB
A.r gl.
I Hel·
e unge
" var I
r, men
r medroe udeflerIru, en

nr
~go

Iling.
lrgaard,
alle bl.

e, hvor
tl 44 SI.

polnle.
lemmenmune·
~a den
:roadel.
en Tak
I gode
skabet,
luHede
pa. 86
es Chr.
Peder·
i' Kred·
len og
lrepræ·
nders

eraads·

len.

boe en
Bmnel:
•

r8::!~~

fholdes
edders·

................ _..

Nasr Myndighederne I Midten
af December har dannet sig et
Billede af Situationen, vII der blive
truffet Bestemmelse om, hvorvidt
der kan Irlglves nye Mærker.
Rigeligt med Underholdning
tU Thlatedboerne.

I de kommende 082e 8"r~e9 der
I(odt for Thistedboernes Underholdning.
Idet en Række Forestillinger alholdell i
Byen. Lørdag optræder Oellln og
paa
Borgstrøms Jubllæums-Toume
Hotel .Aalborg- ledsaget af Ib Schønberg. Ludvig Brandstrup m Il. Søndag
spiller et stort Havail-Orkester i Arbejdernes Radioklub paa Hotel .Aalborgog Mandag aplller Svend Nicolajsens
bekendte Orkester paa Hotellet. Endelig
optræder Tryllekunstneren og illusionisten Neell-Lajn Tirsdag paa Afholdshotellet.

Betinget Dom for
Værnemageri.
Tyskerkørsel og ulovlig

Svioebaodel.
Ved Særrellen i Veslervig i
Oaar stod Husmand Erling Mad
sen, Dover, tiltalt for Værnemager!
I Lyngby samt for Underslæb ved
Køb og Salg af Svin. Polilimester
HertIng, Thisted fungerede som
Anklager og Sagens Dommere
var Dommer Johansen, Thisted,
Tømrer Carl Nielsen, Heilborg
og Tømrer Karf Holm, Koldby.
Landsretssagfører
Borum
var
Erling Madsens Porsvarer .
Anklagen lød paa, al Madsen
havde kørt Grus for Tyskerne i
1944 I Lyngby, Agger og Kobberø
for eo samlet Sum af 56,755 Kr.
Han nægtede sig skyldig I Vær

flemageri, men erkend le at have

b
"'.

kørl lor Tyskerne. Yderligere
havde han købt Svin paa Købe·
konlrakt og solgl dem videre
uden Afregning III el Beløb af
600 Kr. DeHe Porhold erkendte
ban sig skyldig i men undskyldte

,

Pigerovet i Klitmøller.
Fraleroisøreo Uk Straffe o
nedsat.
Radiotekniker Henning Sky It Pedersen. Ejahup pr. Skjern, blev
ved Retten i Thisted idømt 60
Duges fængsel for fraternisering.
Han var i Tiden Ira September
1945 til Maj 1946 Ijen81gørende
CBer ved en f,ygtningelejr paa
fyn . Her lorelskede han aig i en

•
al vor a1døde VI
Mary Amby vi
Noveller, at hu

flnge Evner so

er der Proaabi
Laneo,

Hørd!

Poulsen,
der lortæller
Barndo

Sonne,
Bach, Ole

IYik Plygtning, som han beslemte

AI
sig til al gifte sig med, hvis det Ch r.
kunde lade sig gøre.

I Maj 1946 Julemorgeo.,
blev Pigen overført til Klilm
r.1 kunde være
Peder len længIes imidlertid eller
hende, og den 29. August samme
Aar rtjste han til Klitmøller, om

Altenen sneg han lig hen lil Pig·
traadSipærringen omkring Lejren.
Ved Hjælp al en anden flygtning
fik han Forbindelse med sio Elskede, og hjalp hende ud al Lejren
De rejste
gennem Pi~traaden.
begge til Skj",n, hvor de opholdt
sig i Io Dage, hvorelier Pigen tog
tilbage til Lejren og kom ind pa.
samme Maade, som hun var kommet ud. Pedersen har lenere lIøgt
Udenrigsmlnilteriet om Tilladelse
til al indgaa Ægleskab med Pigen,
men det er blevet ham nægtet.
Thisled Kriminalrels Dom blev
anket til Veslre Landsret, der i
Gaar nedsaUe St,allen til 30 Dages
Hætte. Sagens OlOkcstoinger ud
redes al det ollenUige.
Hjælp iii Konc:enlralions-

lelrenes Olre.
Predag den 21. November afholdes over hele Landet en Ind·
samling III Pordel lor nødlidende
Børn eller Koncentralionslejrenes
Olre. Børn, hvis Pædre eller Mødre
pintes i de lyske Koncentratloos·
lejre og i saa lorfærdende mange
Tilfælde myrdedes. Tusinder af
disse Børn I Europas forskellige
Lande Ilder biUer Nød.
Del er .Landsforenlngen af Be·

BØRNEl
UlYK

STO

sig med, at han havde været syg
el Par Maaneoer og derfor manglede Penge.
Bfter al der var afhørt enkelte
Vidner blev Dommen afsagt og
kom til at lyde paa 60 Dages
Pængsel betinget i fem Aar.

n Bjenrdr. BygA. NerSkaarup,
lar solgt
andmand
D. Overen, Smem "Staalmed Avl
les Olsen,
Dr 43,500
•

sen, Gin-

sætteisestidens politiske Panger~,
der har laget Iniliativet, og del er
Meningen, al de Penge, der ind
kommer ved Salget af det 10·Øres
Mærke paa Predag, skal bruges
iii al indbyde Bern af Koncenlra·
lionslejr~anger
iii el længere,
haardl IIltrængl Rekreationsophold
i Danmark.
Bn Kreds af fremlrædende Personligheder slaar bag denne Ind·
samling, bl. a. Pru Ingrid Dreyer,
Prof. Mogens Pog, Pru Biskop
Puglsang· Damgaard, Kommanderkaplajn K. Hammerich og Provsl
L. Valenliner. Por Red Barnets
Lokalkomile forstsar Amtmandindi
~. Bgedorf Indsamlingen, der her
I Amtet foretages af PDP og Pigespejderne. Man haaber, at Salget
vil komme paa Heide med de størsIe" Mær ked age· l Landel.

Udsi2 t iii et godt Jolefiskeri.
Plere af Thyboren·Kullerne er
for Tiden i Bngland for sidste
Gang inden Jul. .Jens Ren" er
landet i Hartlepool med en Last
Pisk, der indbragte 928 Pd. Sler!ing. Den hjemlige Plaade gaar
nu ogsaa mod Julefiskeriet og det
tegner iii at blive helt godt, ikke
mindst da Sildehajerne fremdeles
er til Stede. Der landes pæne
Laster iii gode Priser. I sidsle
Uge injbragtes 17,000 Kg Silde
haj, der solgtes for 188 222 Øre
pr. Kg. Af Redspæller var der
26,000 Kg, der solgtes for 192
Tidli y Vinter
194 Øre for l. 2. Klasse. 19,000\
•
Kg. Kuller soigies for 88 120 og
Snefald. Forkølelser

====
er værre el!
Aar. Den
saglens og
Købere, og
af mange 11
fra BalndolI
I Aften:

Kl. 20: Pal
Forbandelse",
Kl. 20: Roy
efter StelDbec

Snedsted Bi
kom, Nick", d

,
,
,
,

Frikendt for V ærnemageri, men dømt
for Underslæb.

I

Kørt e for 56.000 Kr., men bl ev ikke
dømt derfor.
\'NI Sa'J'I'(·!tPIl i Y(·~t,..njg l)l'handlN!ps i (iall/' Ellr'l'Iuiddllg Pli Sag lUod
I.andmand ug I1nnd,·I ..;maJlfL Edjn~

M art ...; f' n, J)O\'-'I', (h'r nt!" tiltalt fOl"
ra'l'nt'mllgpl"I og fol' l"llrlPJ's!lf'b Som
J{pls(II'mand Jwkl:r>dlt' lJfJmmf:>/' .1 o-

h il n s r' n Uommt"f"l'lI'r(('t IlINI TUJIlI'NITI, Carl Xlcls!'n, lJt·lthrll"A', og
TUmrf'l'I11 e.ul ]f o I m, Kpldhy, .<;(.Im
:'\I('ddolllsma'nd. For .'\nklagf'Illyndi,:.:hNlell mødtf' Polilimp.,IN C1.i II p 1'_
t I Il g og som Yor ...,rIlI'PI'

r

L, ....

n (I_

m, }Jurufl
.\nklugpskl'iftl't gIk url pua. al Erling :.\Jnrls(,1l i Ht".<;trllpls{·,<;tidrn ha",lp
IIdfr}!l Yognmandskul'sf'1 for Tyskernl'
fol' r,6,if>3 Kr lUrd Pil nn:-,laaC'! \1'\Il

lofol'lj,'nrstc pan 20,000 Kr., Or;{ 0(''-;u!lrl1 HH han Illtalt fOl' rodel'sl:r'h til
('I BI-Ioh af ra, 700 KI" irl"l hAn IUI\'dC' \'irl!'l'psolg-t Konll'aklgrise ulh'n al
hf'ri~tiSZ'1'

!\nhrSllmmrn,

'TiItalIf' f'!'k!>nrltp, 81 hlln hnnlp udfnrl "- . . . k KOI'Sl'! fllr dpi Jlll·ynl .. 13,'lob. IIlI'Il na'g-!C'c!C' :;ig- skYldig i \":rornl'ma~1'1'1. Uan ""kf'ml!" lij:!"plC'flf'_"; <II
il:! "P wlgt K fJol r<1 k!~1 j,,,I', lI1(1n und·
:-k~'lrltp sil! !ll1'CI. at hlln rI(>nA'/lIH~ nll'
-rg, og al han lIIall!{lr'rll' Pl'lljtl' til at
11'\(' fnl
Som '"irlllflr HnlOrlf's 'P<'O . . . iflIW!S\'H'd P . ...-\ n ri !' l' '" (l Il. Hurllp .....om
IdaH·rl". at Tiltal\f' ikkl' h:n-ch' r,Pl'pt
lI\'illi.sr It! fil IIrlr",·p rllln~k Knl·.~('t. flq
rh·,.,nrlplI 'Jrllllrl"L.,lIlllllfl Evan T Il II
j! (I I'''' I' Il . . \ ..... hok. n~ r.lld .J .. Il ... i' II.
T"I-(h'\. dl'l' I'f<dl·ginrr!p fOl' TIltalIl'."
flaaJliJ!l' UknIlOltll:-.hf> (tol'ilOhl
Edill~ \ra<l~PII hl"Y n'fl DOl11mpn
frikpndl rnl' r/l·l'nrllUlI!I'I'I. IlJPI1 hl",
for \"ndPI,.'·;!,,'h itlf1lnt fin IlllgP" FH'I1$!'
;'1'1. hpllIl1!'l' II ;i .\UI'. o~ dl'.... IIr1I'fl

I

linn hpllllf> Sagl'ns (hnkn . . lnint:1'1'

kai

I

F r aternisering en bl ev billigere
ved La nd srelten .
.:\ rhmd. ]l (In n 1l1g' Sk }~lt(' PC'lel'srll,
Ej.st\·up yed ~kl'\'n! \'Hl' af l'olItim.
i 'fhislt'rl sal 1\ 11 (l<.'\' rriJtalc fOl' i Ti(ll'n Sl'l)t])l' H)/jf) til Marts IO,W, ll1(,-

han f O1'J'{'1\ ('dr Tj(ll1C'S.!0 :;0111 GBYaltl H'd rlyglninge!cJI'{'n yrd Nyrh'll:;

horg, al hayC' haft SnmkyC'm med

Pil

i Lpjl'C'1l inlC'I'IlC'\'C'! lysk I\:Yin(\p. ~{'1)('1'(' hjalp han helldo lil al forlade
i Klitmolll'I' ved ThislNI og
bragte' h-end(l lil hallS BO}11('I, hyOl'
hun H\I' fl'a 20. til al. ..\ugu:-.t, In"ol"- I
('0('1' hun \"('11(110 tilhag€' li! tt'jl'C'1l

].PjI'C!l

I

}pds.a):tfl\ af Tiltalte'.
RkyUl' ]?0\r\'S{'1I hl('" i(1nml 00
i

•

)rP,<;

Fa'ng:,;C'! og paal[l!:nli'...:

HI

nfl-

lwlah'

SIHwn,<; Omkoi'tningC'l'. Pd{'!':,rl1 01'-

}JfllI{'I'C'rlC' lil Lan!lsl'l'!tC'Il, orl' t (iaal"
l1'lHll'C'dr Stn1.rrC'\1 til Ha'flr i :~O DR!!!'
og' pnalngdC' rh~t Ofkntligc, al udrl'dC
•

Sagcus Omko.lningor .

So lgie Kød til Værnemagien .
•ll'I1S MonI', J enS{,I1, rrJelTilsl rv ,
"r,lIng i (laar ved Hpll"1l i Thi~tpd
Børjp pllll HI){)

Kr, ror

PH

al IHIV(' I(,~"!'l'rl

K'Jdvfll"P!" Ii I Tyskpl"Jll', ~OO Kr, hlpv

kuniiskord.

,

I

'"

BOT'U'oo'le tysk Pige
I'ra 1\111 III"II~I'
Lal1d "' r~' lll' n

•

!

,I
1

hah t'n >dl' 'l'hIMIt-cI
Itt' l ~ Dom !I\'('r for cll<h..,t C'B.('f
I-!.mlinl.eknikt,1' lI" lltliI1K SII.dl
1\ - 11 l' 1',~ 1'11, ]':jRtt'UP pr . Xkjl'rn.
hil"" \'cd ltcltNl i ThiNlt'rl lonni!
GO lluge", l<':l 'll,lpW] fOl' Io'rnll'rni!ll"
ring, I liln \'1II" i TidelI fra S<>pWllIbcl' 1114i) Lil

Mil)

1!146 Ljt'l1s1

,
I

gOJ't 'llde CRt.!" ved I'n lYI* F lygt
ningclejl' pua Fyn. Unch'l' Tj('n,,·

l
I

Nlt'n del' fOl'c IKk<'d(' han siR" I en
lysk Flygtning, som han bestem· 'I
le !,lig Lil at gifte Hig J'I'H'd. I i\Taj
HM6 blev P igen overfn!'!, til Klit· '
møll e!', Pedet'Nen hengte!; imidler-

lid eitel' hende, og den 2!l.' August samIlle AilI'

I'ejt:>t" han til

Klilmollcl'. Om Aftenc.n !lneg h:m
sig hen til PlgLrm. d~l!.pæl']·mgen
o1l11lring Lejren, og ved Hjælp ar
en nnden Flygtning fik han Fol'bmdelst, med sin Elsltcdl~, OJ(
hjalp hende ud af Lejl'lm gennem
P!gtl'~lllden, De rejsLe begge til
Skjern, hvor de opholdl sig i lo
D age, hvol'cfLel' Pigen Log UlIm- j
ge til Lejren og kom ind piUl
samme Mande, som hun WU' kommet ud. Pedersen har senere søgt
Udenrigsministeriet. om Tilladelse til IL t indgM Ægll'skah med
Pigen, men det er hlevet hnm

I

I

!

nægtet.
Thisled Krimlllalrels Dom bl!;:'\'
anket li! Vestre L.mdsl'et, del' i
GMt" nedsatte Straffl'n til 30 Onges Hæfte. Sagens QmkoslninJrer
miredes af del offentlige.

",

Amt

OE! By.

(Fortsut frll Side 3)

Fr·jfundet fOl' Værnemager i
dømt fOl' Underslæb
En HII~nHllld fra Dovel', l~rlJJ1J!
"'ar/sen. ,;lod i (,Ilal' ved Relten I
Vesten']).! tiltalt for VærnClnIlKcl'i.
idet hlln Ullder I\rigocn har ucUnd

Korst'ls;lrhelclcl' fol' T.v"k~I·1H 1
L,vngby, GCt.tJ'IIP, Odby, Aj.{g'c)' OK
KObbcl"ø til ct :;amlot Belnl> nf
;,G,755 Kr. flamt fOl' Undl:1l'I·II:{'I} ved

ut hun huvdl' kohl norcle Svin pua
Kontrakt, m('n vidcreflOlg! dem.
Dommel's'l'dc·t Iwklædtcs af 00n1mel' ,fofwnl1en, Ug' lHlm :'<letldolnl'mænd fUll/lC]'cdc 'l'flml"CI'nwRtrcne
CIII'] NJ31Htm, Il l'llbonl,
Ol! elli']

Holm Koldb.r. ]i'()r AnkIHllcmyn(lighederne modt,;, Polltimes\tH' lI e!'ring

t)R' ~om f.'OI'!Wal'{'!' Lands) cls-

s:wferel' Bo]'um.
El'lin.{ "Iacllum Jlu'idedc
dig j VlJ.!I'tlemllgCl'i, men
sig Hk,vlrlig' I Llndl'I'lIlæb,
Urull:lkyldlrillK fremføl'te

!'Ih! skylCdH'1lcl l e
Til ;lIll

hall,
HL
han hllvcle VIPl'cl llnt j to ;\laHlle,
deJ" og jlu'fOl' ikke vlP!'et i Hl Hild
til at fu.\ f'orholt!l·t ordnet
Ved D"mmen IJlcv grlillJ( "lull~cn frifuJlclf'1
fol' V:.cnJ(!maJlI'I'i,
mrm kend! lIky!rliJ! i (ln(\el'llluolJ Og'
herfor idøm!, (iO tJal{c!I JwtinW'1
J~,I~ngHe! Jlun HInd dcsudf'H Jwtn]('
SHgellR Clmkos(l1IIlI!Cl'

,,

,•
,

l

l

I
I
(

l

Sigurd

• ".rnUlIIUK·

l.illnIlIUII"""U"
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har grundet Relee i N.tte~-, der har haft .to~ Regnskabet
'igoJng vedl8~ SlIccea paa NationaUeatret i Oalo. f'~re ved Siden
rprisen med 5 atlIlingen er udsendt af KlIlturorgamaa- lingerne i A
tlonen .Arte-.

I

2000 Kr. i Bøde i Stedet
lor H",fte.
behandlede J

'sietten.

rb/sted afsagt
idllgere Inde" MarkedshaIvar Idemt en
~ hans Servl·
38ch Jensen,
for af have
en beruset
l en Begiveni "MarkedsPJor, da en

ind uden
han var be-

;;!O

Ved Retlen I Thisted blev Køh·
mand Jens Larseo J Thisled, Idømt
Hæfte i 20 Dage I Anledning af,
al hau af tyske Soldater havde
købt 150 Pakker Cigaretter lor 5
Kr. pr. Pakke. 50 Pakker havde
han videresalg! III 8arbermesler
Oskar Hyldabl, Thisted, Ved
Dommen var tillige 520 Kr. inddraget l Statskassen.
Larsen appellerede iii Lands·
relten , hvor ban Ige.ar opnaaede
al fu Straffen ændret til en Bøde
paa 2000 Kr., subsidiært 20 Dages
Hæfte.

ede Lokalel.
m til Stede,
pas denne,
.Bygmester Soloess" udsat.
lal j DelenThisted Amatørteaters Opføretse
begge de af Henrik Jbsens .Bygmester Sol·
~
odl ort, ness·, der var fastsat til Prejeg

.

.

-1. . . ._ .

Bestyrelse
Egedori,
samlingen
pfæsenlanlsl
I v e r s e n,
~j Jrde
lor
Virksomhed
MinitIerlet

dragende
ning

Ol

at BI

1945-46. C
økud til Oll
lor 1946-4'
ikke:: indløb
Overl8gelle
Bil! ute var
da Aalborgl

vilde være
man erfaret,
ude elter K,
de BUruler,
Banerne.
formand~

der var in(

N ytorplejren afviklet.
Efter at de sjdst.e l:; BaYakker i ~,ry
torplejren eT h1e~et FO}gt, .ar del'
nogle Efie1..-t.er tilbage.. som man fra
Amtskontorets Side har indhentet Til•
bud 'Paa~ Dette bar resuJteret i, at et
Vaskehus fr blevet solgt for ·no .KJ".
En Y 8$kekedeJ er flyttet til en atJden
af Stat.ens BYgIDmrel', nemlig- Biografen i Han;:;ted, og Lejre."1s Yand.-ærk
skal op.tilles paa Str=d g-aarden Syd
for Hanst.ed. Det Aæa1, hvorpsa Barakkt."ille haT \"æret anbragt. blher nu
tilbag-e1e'"..'ere"'~ Ejel1lt', Bror. Bunk. Xyt.orp, eft>er at Erstatningerne er ja:;tsat:. Der er endDa en -Barak tilbage,

men den "jl ooye 50]21, saa man Lejren er fuldotændlg >.fYlkl'" .

B.. IJOelse i Biograf!'n i Hansted.

!

Fol' al Biogl'af1ygllil1~(,1l i ITnnsleu
ikke skal slaa og' fbI falde og fol' al
undgaa, al det' bliver flyet IT !"l"ærk
imod den, hal' Indt>lll'ir.;smlltistellet
foranlediget, at df'11 hJJVP1' Lehopt J og
del' el' aJlpl'ede rlyltd en Fal1lili" ind
i den slol'e Bygning, hvor de)' el' ind)'eltet en endog 'Ien1 ..1es god Lejlighed,
III i nisteriel sørger paa MUlle Maade
fol', al del' er en intakt Iiiogra r, nan
II R vnebyggeriel fOl'hA8 bentlIg' i n,j,,"

_ ..- ·

,.

.

.

.

længe tager saa stort Omfang, at en
Biugl'af menes paakrævet.

mlr
fJrulf lor tn Un,dom ØJtd An
",.ul.'t'.,.
HIIIG
BIII"tll Op'Y'. M,nnnk, u dOIl
kl.r O"tl, .1 min 'kke h., lA" ,.Itf
" fllJ
Hl h", rken . , 111'111111 , .ndru' i,:,:.::, ;;:~~;:
~
e" ndom .Utr 'd"~I/KII
It
!lUll
" .. rchtl .J n ' .UI ••• <laI 16"U, ~ dtH IIIh."r .nd" . A I mutn
KI,ktmu. ~
.'Akk_ 7.KJ.
"K udho
OK Kommune lOflndltr I
t,
'lrlle S'Nen. ' y"er! tI ' y"tll, 0l/
II."
Triste Tegn j Tiden.
V. nd.lI. mt er V.nd.lI.me / ' 1
kon" • •e
O"er 1000 Kr . om UKen IIOllel ' DlkUlyrel S. mlund m•• ,;:~,:~;;
del SIIIen .1 h.", Po'. 'II •• holdI Medl t m ,,'e .In PU Nt 11/ . 1 '
Oplyn med de IO elle".dle Ty.ktr· om de lællu V~ r dle r. BIer
Itlre "ed Pur/ol/"rl , Thll.'d 0N lirke en . lI d.n PUI/ tlø,elt ' · ' "
pli Kronen. Hede. De. er fo en h.r dt t I.nge Udl 'Rter med "
Po.l, 0i .1 den S"i' Po"e' hu I•• et iod t S.mlund bYiKtl op,
St.len endnu en Del Del er derAlderarenfenyder 40 Dale
for pli Tid" ., d'"e Huse bllyer
J Pæorsel 0l akal bel,le
,Iben del og kommer III .1 'lene
illt 4000 Kr.
TIleren . Iull
nyUlge POrmll!.
I mu k PlryelJfm
Det er n.lurIlRYI. rer' nok for
en Domsmlnd"el I
ved el K./feb
en Del Menne.ker .1 tlene en UKe· behandl'de I Ollr
forum/ede
len yed Op.yn.erbeJdel, 0i delle en ældre M.nd
en fo mIldende Om.lendlghed, der Vir HII.II lor
er
r
PengeJOytne ,I
,
meD noaen prOdukliy VI, klamhed f.l.k og Soel.lbedng:erL
O.'d' med Aed
er Op.ynel /0 Ikke,
Søsler, der bor Pli S/eJllnd, ylt
Hos La"e!!
Del er 01/.11 Irfl', .1 del .kll 1111./1 for Ovelllædel'e .f Penge - let ell Rødbede
vere nednndlgl mecf flll Op.yn loyene og DokumeDU.I.k.
Klækkellr
N., oa O'i men Kendlgernln·
Till.len gik ud PI,·,O· "
,
blnK -M.nden for "
.r Deden
geroe Iller dele. lydellee Sprog gelovene hl\lde Ildel
Hvl, der Ikke Vir Opsyn, yJlde .nrnelde Io Konlf I el
Husene forlengi' hl\le yærel prik. lul i NykebIng som I h~:~"~~~ ~:~,~.'
IIlk 1.11 edel.gl l' V.nd.ler
hen Jti Søn, Ikenl de I Virkelig.
El ydeul ubYUellgl eksempel heden "'hørie Broderen I Nyke .
I .11 Henlesnde har min lel I bing. Denne haYde endvidere lor
.1 opnaa en bøJere
Hundborg, byor der yed Ung- over lor del loelale
domnkolenl 511t1 mulle olrea opglyel en mindre Pormue,
ca. 40,000 Kr. pli II 1.landsærle, han Ilklbk bavde.
by.d Bgnen. Belolknlng hl\lde
Manden Idømtu Pængsel I
plyndret og edelagl I TYSker. D.ge, 5,sleren filt en bellnget
Dom pli 80 D.get Pængae~1 Det
b.osene pli Oaueb/ergel,
Beleb pli 3600 Kr" hv o rp.~ der
Il h\l4d kunde der Ikke berel· ylt fndglvel lalsk
I
les In H.nslholmen? Her er de blev Inddr'gel 1/1 Pal del
dfrekle Ødeleggel.et Ikke Sil Slalskaslen, og 2as Kr, .;;~
.Iote, lord I her dog hele Tiden M'nden blvde modl.get for megel
bar værel en Slags Opsyn men I Aldersrenie, skil IIIb.gebellles
,
det sociale UdVllg
den, der kunde bl/ve B/er al all
'
det, der siden KapJtulallonen er Fedeoredag.
Breve
b/evel .0rRanlsere'- paa H.nal·
Klrs.'ne K.ppe/, A.yJ,r,:edø 26,
landl
bolmen. vilde være hovedrig.
fyh1er 60 Air Sønde" cL 23. NoYbr_
mindre
Ol!: pli lignende Vis er del
samme Mand
gllel lUe Sleder, hyor Tyøkerne
kunde
gutd en
bar eiler/adi .Ig noget Den den·
I
øke Be/olknlng syoel al bave sel
Eoglæoderoe el et
del som en slørre Opg. ve at
.'/æle eller ødelægge det meSI
Polk .t besBge,
mulige ,I Efterladenskaberne. lom
den danlke Slal havde belall. /"
Prlbedskempere, Brigaderer, Sol. Alles pu
dlle r oll: løvrjgt alle, som havde og det blev lor Dell_gerne
LeJ 11gb ed derIIl, b.r ni vidt man hyggelig Aften, Idet Johansen er
en bude lun og dY21/g Portæller. og
k.n skønne fOrlyne! sig bedll
- Dansk Vandrelaug har nu
mullgl.
60,000 Medlemmer, oplyste Johan.
Man kan endda lonlaa, at sen, og Øa en Del herar
Brugsting, øom Palk k.n anvende hunden er
•
bereder
bl/yer bugget, men at Vinduer , Alrene,
Døre, Inl'a/laUaner DI, m. brufell kullurell Arbejde lor
Medlemmerne. Del kln
ødelægge" er el <endnu mere .vært .1 rejse Piia den
. Ivo rllgt Paktum, Det vidner om MUde, og derfor skal man
en H enly n srø~bed og en mo ralsk en Plan,
min I.get ud,
Brlll f Be/olknlngen, der er ydersi alersle Glæder IIRli!er dog under
Ilden borle Ira Hovedvelen og InsUl ul I
betænkelig.
Del er vel UnKdom. der udrører derfor Skal den 'IRle PIIII1 'Ikke Marlchall,
'eiRe. pedanllak. Min skal heller
0 delæggellea.Bedrilterne. og del Ikke ,!ræbe eller l' komme
byder ,Ile
er el Irløt P ænomen, a' Ungdom- mullgl rundt paa en 14
navnlig de
men er .11 stærkt pIIvirkel al Perle, for Indtrykkene bliver
Krlg.Udens MoraJo plBsn lng, VI ved .u flygt/IH', al de . Iel Ikke
bar nelop I dille Tider hllrdl kan rummes I Hjernen.
v., .... .,
Me, ... roI",.,.k 101"""' ..eddIller
Ud,r~ 1 '" øph lokr"d. V'hd _k"...
Syd.n, n ed.r. T.-., ....U~,"ud~1I
Nedb.r n,,. "" eder, der. II,r nPI"
"'.'IlI. T_per.,ør,
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Flyv ikke for meget
rundt i Ferien.
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Johanser. 'orlaIIe derdltt
en Rejse Ir •• dct renak urede

S • IDemo Lrafeo ler
O'!18 U"'u. al de. dealke

'Ind III de l utrolig'
eng land - Bnghendernea
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han bl, •.

afdækkes.
De slo re
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"llall tor OverIrædeise
{'ne af 1945, Dokument-

g Socialbedrageri. Hans
ler bor pas Sjælland.
ir Overtrædelse af Penge-

Ig Dokumen!fafsk.

Hos Lossen Andersen t Vesløs er aven Rødbede POD 14 Pund.

Klækkeli~

Il gik ud pas, al

Iden for al omgaa
havde ladet slo Søster
Io Konti i el
ykøbiog som
øn, skønt de i

med Rødbeder I

.eir""

NedsæUelse
af Bødeo.

11IU'CUCIIU':

o,

fremtidsmuliRI
ledes være
en større
evt. gennem (
centraler I Ud

ringen a' Pisk~
de/sen af merE

riet vil og898 I

Ved Retlen i Thisted var Vogn-

mand Poul Helmuth Veslergaard, Karby Kirke
I Januar
Thisted, sat under Tiltale, fordi
hørte Broderen i Nykø- han Ikke havde efterkommet Ns. rasere I
ne havde endvfdere for Ilonalbankens Henvendelser om Rik det ud
en højere Aldersrenie Oplysninger om, ror hvilke Ydel. Del al
det sociale Udvalg ser han havde modtaget en hIJlv man arbejdet
restaurere',
mindre Formue, end Snes Checks, der var udstedl
skeIJghederne
~ havde.
vidt, at
Idøm/es Fængsel i
lorklørede, at han ...
-;.'
1944 og lige efter bragt
Ueren II/{ en beUnget
30 Dages Pængsel. Det Nylsar 1945 havde afleveret
ved en
maer og Regninger i Io
3800 Kr., hvorpaa
tU Alfred Christensen,
skop Smith,
'e! falsk Anmeldelse,
for at denne skulde besvare
aget IH POt del for
og 235
som Henvendelserne, og Christensen
vde moc
forklarede som Vidne, at han i Io

a'

P,.

e. skal
Udvalg.

Breve haVde tilstillel Nationalban_
ken alle de begærede Oplysninger
og Papirer.
Nationalbanken har imidlertid
Ingen Breve modtaget, Dg da
Ipe /, Aey/gade 26,
Retten landt det ,",sandsynligt, at
Søndag d. 23. Novbr.
ikke mindre end to Breve 'ra
Sømme Mand HI Nationalbanken
~
kunde forsvinde, Idømtes Vestergaard en Bøde paa 3500 Kr.
Vestergaard
appellerede
til
leroo et ot mærkeliKt Landsretten, og denne nedsattE' j
Oaar Bøden til 1500 Kr.
lJesøge.

,.

for
meget
, .
'enen.

ær Johs. Johansen
Vandrelaug lalte I
'hlsled Afholdshotel,
for Deltagerne
n, Idet Johansen er
og dygllg Portæller.

Partilest i PIefriIslev.
Socialdemokratisk Porening I
PIerrIIslev holder Lørdag Aften
Stiftelsesfest paa Kroen. PolkeIIogimand QuJsr.Hanseo, Aalborg,
og Redaktør Brunsgaard, Thisted,
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1,111'

I
e færdllresllurere.
945 blev K"b)' Kirke
,und. I ... rllu Or,d
ovn Sydllølen
en

... '~, ... u,,~
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hlld'it den 26
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I
I t .11 'Kr( I:!nlrtprcn" p ul Iblt 110':
.kolen .... tldIiH~t'O':; r:!~ ~~ 'byde 11I: ..',d. Aabyhlj, og RtPlltttnt'I'~
VI kan \læ,t I
111
II e Ocr u .. ton
Armind
Chrlltilllltll
eltverne det bedl' mu Il . tldtl ØverlId pI 11011e.
'
er ,Ue/tllt Rorl 0.1111 I I~d~: god;
Slt"teldt K,i,'enlen lo/klattde.,
It,nt, U' VI lel/ner lIIe
l' han havde 11.,ltl Pirmlet IG,
Hold
I d 111nl(en ,I ,hbt lill ell Driluklpitl' hl
Vi .rhej~el nu p" n re 1"1 I'or. Oplørel.e .1 "iihIle Sy.temhU,e

d,tlbet, Siden
h..
~t pu .t lu.
'""J "I SkOleklIkkenet" '~. ld e'
byde
'. Ilod. ,..,.terl.levtn·
I k.n .til' ter I,', ,.·,'"'J,h,.e
t
velkommen
I
~ er m.n nu
. e Timer
VI I.. r
udbYllel:~le M.dual herdlIl,
Arbejdel er I
JtU
III LtJl1 hed
8e
r.',tn:"d ;, ~:~ 0i Kuuu."htr
huor
.1 .ho t ø
prædiket.
Th thnulI.
• d
•

",n

d.,. Krtgen,

Omu:lnlnatn h.vde vltrel tf
27-4000 Kr ofj: t'ortjenulen el:
.
30,000
Kr., dl h
.n 'I
.olllle
Pum.et hl 1I,IIt HOlllfllrd. Denne
.kulde !lIve IJenl 2!1,OOO Kr., me·
den. Medlndth.veren, Outon Chll'
.han.en,.kUldehlVtIJent50,OOOKr.
De Tilllltt nRlltede "1'1 ,kyldille
Dommen 1_lder i l!lIermldd.~'

"'3

.

I

loa

PorenlnRtn Norden"' Thl.ted AI·
o KI't
II
IIltr Ob"er.t Q.btL Jørlltnun Brand 1
I mø er.
d.2l'I, d., om En1!land. moral.k,
I A1IeI vtd 21,30 Tiden ned·
under Krilltn
brændle HUlmind Chl, VIIb,.
ejendom I KLitmøller luld,elendig.
IIdtn, der Øf•• tod I,. en Pflmulo
i Thisted Plantage.
lya le, lom nI ophængt i H.nle_
Den ramle Mand vilde Ikke hu,el,greb hUllialom ,iR, ogPa'ckl
belale, or s .. blev
! S,'rejte Ira Thi.led, der blu hl.
I kaldl nnede Ikke !rem, lør hele
,"
han • fuppe.
Hu.el• vu omspændt al flammtr
Under Bt.æltel.en kom eR Det Iykko:d,' li redde Indbott o'
M.nd ved NII~n Tage JenatO hl
,
il:
Thi.led, hvor han blev aodl k ~ndt Krealurerne, Io Keer, _mena AvitIl
blandt de tremmede Arb~jdere 101 ug ca. 100 Hella mdeblendlt,
IlIne Evner lil al ,kaUe Tobd: hil Hønsehulet tu i den elle Ende
Veje . Handt len Illk .. a gOdt, al .1 Bygningen
den kom Pohlltt lor Øre, Ol! ved
famlhen der kom ud 101 de
'_
n
Retten idernItIJ TaRe Jensen bO
DalZtIJ Helte lor Sotlbør,hludel, ubehageligt SltU. Ion ., blive
medpn' 300 Kr. I utovlt~ Tob.kt hUivlld I Vmtertld en, er lordøbllt
ttyllet hen til ell Svigenøn I V
IOlljenestt blev Inddllaet
Under Sagens Behandling kom Var.det, Indboet blev midlertidIg
løvrelRI "Cem, al en ældd" M,',",d.' anbragt hot Naboer i Klilmeller
hr. hrtllenJen, e l o '
.slrandel- I Thisted, var ble'
BygnIngerne, der var gamle, VI,
.01 tlget ~rundiRI ved Nllllen uno bllndlor-ikrel lor 7428 Kr. og Lal'
en CiRuelhlndel med Tlge øret lor 5575 Kr.
• HIndele:: I.ndl ~Ied en
Alten i Thi.led PIIniaRe,
og dl dfU gømle Mand ulmeC=e
godt Humor
Pakken, som han havde luet al
Uretfærdig l at drive dem
Jensen, viste det Sig, II p.kken
fr. Hus O( Hjelb.
Indeholdt Smlnlen og ilubrækLøgslør.fje rritslev Vognmind",
kede Orene.
ved Den
.Handelen- dlejede aig om i_It lorenmg har holdt M.. d~. Det bIt,
.,!.,L,a,ndbY'!'o 100 Pakker CIgaretter, hvoral den vedtagel, al IImtlige Medlemmer
Kom- ,;;~,~ Mind allerede hlvde tutt dtUlger I del s ore ProluimaJe
"
P.kker, lom dog ikke var be- i HeUling_ Ligeledu vedtoli! min
tall TaRe' Jensen hlllvdedt. at al IiIslutII.'. sig den al formanden
I
I
vir blevet • iæv· lor Thl.Ied Arnis Vognmandlloreo;,· ved det hlle Tnck I Skoven, nlng reJste Prolesl mod Krlvtl
delle godktndle R ~tle n
In RevlslonluJvllgtl om, .t tn
lensen appellerede iovrigl Del VORnmænd skil redeg.re 101
Tb.
hl Llndsreuen, og hu de'e. Pengelorhold under Kngen
lender
AnkliReren
lirengtre I Prolulen hedder del, al Egnen.
I oR lIele Penge konfiskerel, Vognmænd vil gaa Ira Hu. Oll:
Jensen hk HdtUlrallcn nedsIl ILI Hjem, suheml tie løtsle t..endel30 Dalle, men skal ILlbagebelale ser ahl væle relsgyldige.
1100 Kr. I Sorlbor.,.Avance_

Vognmændenes Protest

Firmaet "H.K B." for SærretleD
I Tbisted.
Ved Særreuen behandle\lu i
Dag en Sig mod Pirmael.H B K.-,
der under Be,ootlellen udlOlie rel
II I 8lore Enlreprenøralbejder lor BI."
I aættellumallten i Hln.led Oll an·
dre Steder i Lindet. Ret.lormand
Vir Dommer Johlnlen og Ml!d.
dommere Slsgttr P O.de Hansen,
no-, Nr, Vorupøl, og Odr. Joh. Niel.
'_._'_'_e_O~,_L_._o_neruP. Anklager vsr Lit.

!::::-.,-____

Opl,.nlng.,Foredrag

l FJerrlt.lev.
I SOC:llldemokntilk: POlening I
PIerrtblev holdl Letler fisther.
Kjolby, i Alita ail andel foredllg
iSeljen .Danmuka Peihed, D.nmarka fremhd-. Hin belonede.
at der mutte læltel ind pa••t
udnylle de alore ItknislLt frelDIlmdt til Mennukenta O."n oa III
algørc Verden hl en Enhed. i Strdd
lor hl Kr,g og Ødelæggelser. Ve,.
den kUnde ikke genrejte, ude. el
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Havde ikke givet Nationalbanken
Oplysninger om Vognmandskørsel for Tyskerne.
Den 26-aarigc Paul Helmuth Vestergaard N i e l s e n, Vriristed, hlev i 194"
ved Retten i Thisted tiltalt for ikke at
have efterkommet Nationalbankens
Henvendelse. Han havde faaet udstedt
Check for Vognmandskørsel for B,,"
sætteIsesmagten, men havde ikke overfor Banken givet nærmere Oply,ning.
Nielsen blev ved Retten i Thif<ted iMmt
en Bøde paa :;,J(}O Kr., men ankpdr- til
Vestr~ Landsret, der i Gaar nedsatte
Bødens StØrrelse til 1·,00 Kr.

3 V ærnemagere for
Særr et i Thisted.
De sigles fo,' utilbo .. lig t Sama rbejde med Tyskerne, og deres Nettofortj eneste 1(1'æve~ ltonfis h:eret, lig~om de kræves idømt
T iUægsl)fJc!er paa hver 50,000 Kroner.
V{'ri Særreftrn i ThHil('o IwhunrUf'rI('s
I nug ('11 Sug mod lllg('nior Harry
ValdJll. HuggC'l' S t.e Il fel cl t - K r i:;; l e n s (' n, Mariag[,T, Enln'prC'nnr Poul

MariuM lIsØa l[ O u g u a r u, Aahyh(ij,
og Repræ!>('nlant Gaslon
Armand
C h r 1 s t c n s e n, Thorshavn. lJomm('l'
J o h an s c li var n.1~t~formand, og som
ll011lsmænd medVirkede SlagiRrm. P.
Gade Il a n" (' n, Nr. Vorupor, og Grir.
Johs. Kr, N i c I s e n, LØnnerup. Til-

øget Hjemmeslagtning
i England.

p,la utllbor ligt Samarll<'jd..
m("d Besættcl!>l"smagten i erhver\"r:mæssig I1ensc('nd<" irl(!t, dc som Jndeha\"E'rl'
af FlrmaM: I l- R.K, 1 Tiden fra Df'chr.
1!1,13 indtil Tyskrrnes Kapitulation har
udført EntreprcJlorarbejde for den t.y~
skf' VærnPllulgi:,
AnklagE'myndighedrm \T8r reoræsl'n~
leret \'fyl Ln•. L a r s c n. Lrs. Terkild~
fen, Thisted , var Forsvarer for St~n
fcldt-Kristell!wn, Lrs. Krog, Aarhus,
for Hougaard og Ors. Dybdahl Andersen, Thistl'd, fnr Christensen.

tal('11 lild

Anklagemyndil{hcdf'11 ned l a~d(' Paustand om Konfiskation af NcUoCortjc'"
nf'sternr samt Tillægshoder paa ikkt·
under r,OiWO Kr.

Solgte

~'i ..tI1 aet

for 43,000 Kr,

Paa tl en sorte Bors koster Svin op
mod 1000 Kr. i da nske P eng e.

Stenfclrit-Knstt>l1sen blc\' fprst afhort om sine Forhold. Han næfrlf'fie sig
skyldig, mrn erkendte, at del var ham,

I. o Il d (l Il. OHO
lh.'1 png:f'I,.kI'
I ,l'\' n p.1 :-.lIlltl d pi IH 111 b!l'!'i \Jill
forlJrl"t'tI('l' 1+"llltnlrl.";I"{',lClpl· til llt'kH'I1IIWI:-'I' af
ulu\"lIg' Ifjt'lllllll'."laglnlllJ.!.. \nt<1II1'1 af
0\"('1 t l"il'df'lsl'l' il f I.o\'(>n ('I' ... tlJ.ll'IHII'.

der begyndte Firmaet, idet det fik Ar-

11,,1 ha'nll',-;, al .~lalt"l(lfH'rdig(' ~hin nu
sH'If.:\''; li! 1111\1111' OpknlwlP lil 11ri ... N
0)1 mod I{XX) dllll::-kl' }\.I·. {'lll'l' l'iI
f]('[ {1'('flohlH'iI(~ fir Ilt'lI nffil'il'lIp SI<lJ.!{i\l'l)H"i ...; i England

bpjdc med Knh{'Int'dlæ~ing I HanstNi.
Han fik tllIigl' Knbelo.rbejde i Marselisborg Sko\" i Marts 19H_ Han hrød
~ilt imidlertid ikkl' om Arhejdct. idrt
han syntrs, Pl'Jl/orl..'Ile kom (or 1('1'

StC'nf"I!'t-KdstC'IlSf'O afhændE'dc Firmaet tM !-luuguurtl, dt'r var Prokurist i
F'irmaf't. l'riSt'11 vur 4~I.OllO I>:r H ans
Om!>ætning hll\"(l(' værd 27-1,21:; Kr., og
N rllo(ortjel\('slt'l1
har udgjort en
34,000 Kr.
JIaugnord kom til Hnnsted som Kon-

~---~~-

torist for et trsk Firma, hvorefter han
ble'· nnsat hos Stenfeldt-J\.ristensen.
Han kobte Finnaet L April 1944. Arbejde i Hansted varede til Jul, og til
Tider ,ar mere end 40 Mand beskæftiget . Foruden Kabelnedlægning foretog Firmaet Anlægning af Lobegra'-e.
Arbejdet ved Marselisborg fortsatte til
Kapitulationen. End,idere ha,de Aarhusafdelingen udfort et stort .'\.l·bejde
ved Grindsted med Anlæggelse af
Tankgrave, hyor,·ed der var beskæftiget op til 1000 1Iand. Firmaet havde
dertil 50 100 beskæftiget med Pigtraausspærring ,-ed Hadersle'-.
Under Haugaat·ds Ledelse havde
FiI'lllaet en Omsætning paa 2,71D,OOO
Kr. Hans Nettofortjeneste har kun udgjort 25,000 Kr .. idet flere Beløb o'·erhovedet ikke er kommet til Udbetaling.
Han havde betalt Aarhus Kommune
5000 Kr. som Erstatning for en Yej i
:Marselisborg, saaledes at den egentlige
Nettofortjeneste kun er 20,000 Kr.
Dommen ventes senere i Eftermiddag.
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for at realisere sin
Stenhuse

I

Særretten i Thi st ed beha ndlede j
Da g Væ rnemagtssage rne mod In g.
H . S t enfeldt C h r j S t c n S e n, .l\ta ~
riager. .Rntreprenor Ils oe H a u I
I g a n r d, Aaby hoj,
og Repræsent.ant Gaston C h r i s t e Il S e n , Ov e.
,. ro d pr. Holte.

Stenfeldt Christensen har haft
en Omsætning pan 274,000 Kr, og
! en Fortjeneste paa 30,000 Kr., R auI gaal'd en Fortejneste paa 25,000
Kr. og Gaston Christiansen en
FortjenebLe paa 50,000 Kl' . ved
Firmaet .,H.B.K.", der ved Hanstholm og andre Steder ved Vestkysten hal' R1'8vet Løbeg"l'ave og ned-

lagt Kablel', De nægtede s ig alle
b'e skyldige.
Stenfeldt. Christensen oplyste,

at han havde startet Firmaet for
at realisere sin Ungdoms Drøm,
nemlig MHssefabrikation af røde
Stenhus.:. Han mente. · at han ved
Tyskeral'bejdet kunde skaffe sig
Driftskapital, l 1943 solgte han
Firmaet til Haugaard, der sammen
med den tredie imphcerede forte
Firmaet videl'e. indtil Kapitulationen kom.
Som lUeddomsmænd fungerede
Slagter P Gade Hansen. Nr. Vol'upor, og Gdl". Joh s. Chl'. ~·lielsel1.
Lonnerup.

II

Landsretten,og denne lledsatte
Gaar Boden til 1500 Kr
(Fortsat fra Side 3).

I

!

Bøden blev sat stærkt ned.

Ved Retten i 'l'histed blev Vognmand Poul Helmuth Vestergaard,
Thisted, idømt en Bøde paa 8500
Kr., fordi han ikke havde efterkommet Nationalbankens Henvendelser
I om Oplysninger om,
for hvilke
, Ydelser han havde modtaget en
, halv Snes Checks, der var udstedt
1\ af Tyskerne.
Vestergaard
appellerede
til

i'

Halvt Fængsel - storre Konfiskation.
Ved Retten i Thisted blev Arbejdslnand Tage .Jensen for en Tid
siden idømt 60 Dages H:cfte og fik
300 Kr. konfiskeret for i Vinteren
1943 44 paa en Kaffebar i Aarhus at have købt. 500 Pakker Cigaretter til Overpris og videresolgt
dem til 0-6 Kl'. pl'. Pakke.
Ved Sagens Behandling i Vestre
Landsret, hvortil Dommen blev appelleret, paastod Anklagemyndig-

-

I

.v.

3I1oU'\.J'"

ne skal

over~

for saa bli·

,dvendigt st
ne, og IRa
Mælk, blive
ver den forme for Køb·
ikke,
vi
Krav paa
l, der bor i
jeg maaske

s,

d e n d e.

eD Ambu.

var paa Vej over Vesterhavet til
Esbjerg. Det Indkom I 00 ..
Morges til E,bjerg Havn med
Plagel paa halv.
Sv. Aage Chrlsten'sen var Søn
af 8anearbejder J. B. Chrislensen,
Snedsted, og han sejlede under
Krigen fra England. Han vilde
om kort Tid have begyndt at
læse fil Styrmandseksamen.

Lokket i Baghold
og overfaldet.

Sprøjter.
via ikk.! i
~edet ikke
vn havde
t ud, og
le i Por-

formodet ModstaDdsmand
kidnappet af Tyskerbjælpere.
En Mand fra f jerri Islev var Ons>
dag Eftermiddag udsal lor Overfald
af Ire Mænd, der tidligere har
været i Berøring med Landsfor•
ræderi.Lovene, idel Manden blev
forvekslel med en kendt Modstands·
Mand, Stenhuggermesler N , C.
Jensen, Pjerritslev. Sagen er nu
Oenstand lor Politiets Undersøgelse.
Den overfaldne - Med~jælper
Chr. Eriksen, fjerritslev - \ar i
Stenhuggermester Jensens Lastbil
paa Vej mod Torølev, da han stnppede op ved ø.ter Svenstrup
Brugslorening lor at køb<! cn Cigar.

~Iarm.

Da Forretningen

ra Thisted

Ig kaldt til
t formode-

'sen, Øsler
,t det ene
den glatte
Sygehuset,
, en for·

ndvæsenet
Dragsbæk,
staar paa
,and, ryk.

ingen

Cigarer

havde, frsadte en Mand frem og

?

tilbød Eriksen en Cigar, som han

havde hjemme. Eriksen lulgte med
Regering Msnden - O.srdejer og Cementatøter Laurits Madsen - der bor
overfor BrugsJoreninRen, og i den~

I de

nes Hjem kom det til en dramatisk
Begivenhed, idet det viste sig, at

,u ..... .. · .. " ..... , ............ ............... ... os leg selvssg l
er P a{æteatrel slillet gratis til blik kan tænke m
Raadlghed.
sag til, at den S
~

~

fiskeridirekløren i Tbisted.
fiskeridirektør
C. A. Trolle
Thomsen aflaRd e i Formiddags
Besøg i Thisl ed, hvor han. besaa
fiskerikonlrolJens nye fartøf
kørle videre til Nykøbing.

vundet, ikke skul ,

tes paa bedst ml
nem Bevarelsen
kratlsk Mlnisteriu

den Beslutning
Han geDde Omsfændl

om Tilladelse til
Ministeriet. Jeg
heden til at udtry
En Irifundel DE to dømt
lighed over den
for Værnemageri.
du og vort Parti
Ved Særrelten i Thi ,_; ted Irikend· Ministeriets Dan
les Ingeniør Steenlelt - Kristensen,
Mariager, I Gaar for VærnemageriSigtelse. Han ok.1 dog belale
500 Kr. i Bøde lor en ulovlig Bilhandel. Hans Medarbejdere, EnNy Indenrit
treprenør IIs øe Hougaard, Aabyhøj,
idøm:es 70 Dages Fængsel for
udnævnes I
Værn,mageri og skal tilbagebelale
I Aoledning ,
20,000 Kr., og Repræsentant Osslon C,ristiaosen, Øverød pr. Holte, sens Alskedsbeg,
anmodl
idømtes 90 Dages fængsel for Bureau
Værnemageri og skal tilbagebetale
32,000 Kr.
Pra Marth. Nielsen
Hensen, Thisti
flyltebiler kan la8 Dispensation.

Begæringe
ko

Benzinnævnet har

bemyndi~et

Kr.,

VUr1eting~~um

Pra K E. Jensen,
Politiet til at tillade enkelte Kørsier Badstue Madsen, 1
med almindelige Lastbiler lil Trans- 7000 Kr, plus LosD
pari al flyIIegods ud over det rings sum 6000 Kr.
normale Zoneomraade. Tilladel- 68ard·Brand I !
serne msa kun Rives til Transport
Ved 14· Tiden
al Bohave i forbindelse med Eje· opstod Brand i
rens Flytning og i~ke til Transport Oaard i Sperrlng
)i1 og Ira Sommerhuse <Iler Trans· væsen fra Thls
port al nye Møblementer Ira La- med Io Sprejler,
ger. Transporlerne skal omfatte lokalt Mandskab
lulde Flyttelæs.
Slukningsarbejdet

der
er gamle men ~
Erikoen Var lokket i Baghold.
mod
lykkes lormentllg
I Cemenlstøber Madsens Hjem
Hellig- kom Sønnen, der har værel fri
Pro P. M. Pedersen, Koren Pcdeuen af dem.
I Nat. IInrpsrnand, 88rnl Madte"s Broder, o~ Mette Pedersen, Tilsted, til P. M.
en Oaardejer, der ogslI8 har været Pederøcn, Næslrup, ({abc!lum 28000 {{r, Andelsslagteri
i Berørinø med Tyakerne, iii Stede plu. Lasore 23000 Kr" Vllrd()ringølum
noterIng
0" ~lik8en blt:v udsat (ar el Over; 24000 Kr.
tl1~t8Htte. l Dljl ti
fald, idel Vold. mændene troede,
Fr. VandbY2nlnR.dlr. Hert. til Frk.
Væ2t~rR'n~e 60 I·
fe)r ••
Und. rvæglsfrl:tdra,
al det vor Stenhuggermeøter Jen .. Eva Bro Eriksen, København, l{øbc8um
og len, de havde lor sig. Voldømæn. 6500 I{r" Vurd('rln~Rl!lum 2000 Kr.
Ole, 64 1 ._)Q Kil I
Intet Uvervægt. ri
dene, hyorof den ene apyllede
Pr. Arbeld ..n. M. SI•• dhotm, Thtat.d,
I!rlk,.n I "nølRIet, ' mtaJte I,tærke III Elendom.komm. HI. Jon.en, Thisted,
Ord .d n Tid, d. Frihed'kæmpe_ Købeøum g6&OO I{r., Vurderln"".um
ren IIlk med PllIol, men nu kulde 14000 Kr
der J.r.. op, olf Jen.en .kuld.
Pr. J.
VfÆ'" tit And. Cb'.
,•• Cl,.r ,',
Pade'"n,
Købesum
D I lykked. dOll lIr1klln lt 6JGO 1(,
Kr I Ikke
.0"'1to....
I ~:m~ _1••/ In! ~ d",1 I!k r ni 1,11,

Tinglyste Skøder, .

II

;

I

I En frifundet, to dømt
for Værnemageri
Tre Domm e "ed This t ed Ret i Gaa r
Der blev sent i Gaar Eftermiddags afsagt Dom i Værnemagerne, der 50m omtalt hele Formiddagen havde været til Behandling i

l
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•

n

f
1
l
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Særretten.
Ingeniør Stenfeldt C h r I s t e ns e n, i\lariager, flk en Bode paa
500 Kroner for en ulovlig Bilhandel, medens han blev frifundet for
Værnemageri. Entreprenør IIsoe
H a u g a. f. r d. Aabyhøj, idømtes
70 Dages Fængsel for Værnemageri g fik konfiskeret 20.000 Kroner.

Repræsentant Gaston C h r i s t e ns e n, Overød pr. Holte. idomtes 90
Dages Fængsel for Værnemageri
m .. m, og fik 32,000 Kr. konfiskeret

,
l

l

,

Lollkd i Baghold
og' overfaldet.
Man vilde hrovllo slq Iloa en Fri·

hedskæmper.
Fn '1.11Id fr l Fj"ll it,,1f \"
ehl".
E; Iks, Il, hl.'\ {lIIlId,n oH'.falthl
i [l. S\l'm,II'III'. fm,1i han hlt'\' anla-

I. :-:lpuhllj! llml''''t~r
.T,'n~I'II. Inl"; 1.:\."tllI! hall
ktlrh'. O\'t')[al,I-'1 hlp\ (oH'I,1 ",I :l r Pli
Ihll. Fl'1korp.lIllllul, ~Im ar <:1'1111'111;,:,I,lh(lr 1.:\\11' 't,ld.PIl. I). :-\n'II~ltI1Jl.
Enksl'll ha\",\.' ~j\lrt Holdt mh'lI
f.lt' Bl'\lr:;,,:[ol'l'ninge>!l fnl' ni kobL' l'lI
CH.~ar )l.m ha"l\' imj,II,'rlld in{!,'n.
11ll'1I 1'11 Mnml i Bulikl'lI t i1Il1Jll , al
lUlU kundl' fnl~t' IIw,1 hlllll hjelll 08
fan. en
Enk.~t't1 f\lh::!t' trOskyldigt
Ilwll :.rAndt'n, G.'lllt'nl;-;lohl·r 1.ltul".
)[a,lsl'l1. na dl- \;:lf knmnwl lIult>1l
for l )!l\thl'IlS lIJI'm, Ol\(\ 111111 Erik·
:<.\11 \"purt!.· {'l OJl'hlik ()J:' p:ik. KM!
f'ft('r k.\1ll h,lH:-; :-:1111,
th'l i F\II!!,,'
rrik~llls F"Il..llldll5t 1!1'\'h flll I hall:-l
1l1J og lulhnd
.,~[la
dlr hal' 'I
f'IN\h\l~I!f'Il1\l'sll'r ,Tt'IIl'1'1l fr,l Fj(lrlib"\" 11,11 ,l. ,r.d \1.r illl FlilJt'dskil'lIllWI lllr ~I" JIll ti Pil'I!)\' llwn IlNI
har ,lu HI ik".1 llll n'. !'illa nu "kai
lif)' RUl'" up!"
n~"'1l
'l.ul!'i1'1l lItntl('l' killll lil.
{,Ir
1\. G .

jo:

I

,

lhm

";n~'

gllh r.ll

i

kl:uh' "~ flU'l'tJlo!l"

F.llk~'Il~

I

Il.l!sltlr-

al kv,l'l'k,' h,lIlI.

Imli,lu! m ...} ni han ~PYII''i11' halU I
"\n ill"h't. L:t\11' ~l.\d, n filllllh,.!t· D(1"'II luh p:u KII'III lil .. Tnrtur\I"I",'I~d ••

dl!

hn\"

og

.I.l{tI .. hl Enk '11" .. \11

{/la Ci!Cilll'l"1
J.: nll ,t

r",

(;j,

hllll1 d,'\

~k:ll

hl\1l

1M h likl'lh'~ Erik~wn Iii :-;1l1.~1 Ilt
1111111 \I\'k fl.1 iii' !t1"U\"" O\',\rfnld~111,1'11,1, ,1,·1' ikJ..i' hlll,11 lill lIh'tI tI"11
r(lrkll,I,'llJ.[" J.'11II'11It\I'lllli'. Hklllll han
hUl \ .. gjorl III,ma'lk om )lna. III 1\.\11
Ikko ,lir S\i'nhllll:llf'lm"slt r ,h-nM'1I
Enk. III lil rh' Iii Fjl'rrl!s.]p\', In"IH'
han Illlmi ],Ii" Ih I hl,l. I III P"hl" t,
0ll: .1 I '''JlIl'I" 1111 il,. '1,1 n,l, il"r , hit,
f
I h.. , I~ l' \,L I Il \Iuol l \Il I Ullln.!,
~l

IUlg. l ah\\lllKl CH"I 1111.
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lokket i

af

og

En M.lIld fra Fjerritslev blev i
Ollsdags c\'el'faldet af tre Mænd,
der tidligere har været i Berønng
med Landsforræderi-Lovene. De
forvekslede ham med en kendt.1\Iodstandsm3nd. Stenhuggermestt!l' N.
C. Jensen, Fjerritslev.
Den overfaldne ::\ledhjælpel'
Chl" E r j k s e n, Fjerritslev - var
i Stellhuggermester Jensens Lastbil paa Vej mod TOl'slev, da han
stoppede op med øster SvenstrLlp
Brugsforening fol' at købe en Cigar.
Da Forretnmgen ingen Cigarer
havde, tl'uadte en Mand frem og
tilbød Eriksen en Cigar, som han
havde hjemme. Etiksen fulgte med
Manden Gaardejer og Cement-

støber Laurits Madsen -

der bor

overfor Brugsforeningen, og i dennes Hjem om det til en dramatisk
Begivenhed, idet det viste sig, at
Eriksen var lokket j Baghold.
J Cementstøber Madsells Hjem
kom Sønnen, der har været Fri-

orpsmand, samt Madsens Broder,
en Gnal'df'jer, der ogsaa har været

for

l
l

,

i Berørillg med Tyskerne, til Stede,

og El'lkser, blev udsat for et Overfald, Voldsmændene, hvol'af den
ene spyttede Eriksen i Ansigtet,
omtalte i stærke Ord "den Tid, da
Frihedsæmperen gik med Pistol,
men nu skulde dere gøres op, og
Jensen ~ulde faa Cigarer".
Det lykkedes dog Eriksen at komme los. inden det gJk rent galt, og
sammen
med Stenhuggermester
Jensen hal' han nu anmeldt Sagen
til Kriminalpolitiet,

: ••••••••••••••••••••••••
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Saa kan vi igen levere de
fine, haandv,
:

:

Bordløbere

:

:i aUe smukke Monstre.
•
i L. S. HVASS,
i ....!:.~~~:~~:!~~•.••i

Hundreder af Tons ern
•
ruster op l Thy

-

l\lililmrcl hur l)"crl,lget flere Tu~iJldc .,spa nHke HYllert:". ml'n H'd
aubcnhnrl ikke. lwad de Hka l I>ruJ.:cN til.

I

jjeL ha:' vakt 11O,I."f' II Ji'{)nlllc1l'1n~
Iol' ikh ilt siKe F'OI'<Il'~e1Ke, at flel n~ l'ut-linde TanHkl-ipu'lTill/{el', ..'llla-

j k.lldte

.,:,;panske Ryttere",
enduu
2 1J!! Aar efter T,vskel'lJI~s Kapitulatioll IH:nlig,llf:!I' 11II1KS nwd Kysten

udHal 1'01 VPjdiyelH ØdeJwgj.!'(~Jsel'
og det t en Tid, hvo/' L.undel IltaHI'

Ol.! ll1<ltljllt::j' Valuta. og hvor Illan

2_

n,
d-

po

ee-

re
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Hkulde ~YIICH, nl diHHf: nHll1j;re TO!11'>
.[el'n kUlld~ ullvendes til et Ilo(!"et
men~ fOl'lIuftigl FOl'OwaL

EftPI" Ilt disse spanske Ryttere i
Tiden umiddelbart eftcr KapItulationen VHI' blevet il1d~Hlmlct. blev
de o\'el'c!ragel t il KbmmisRlonen fol'
sæl"!ige Handels!Ulgel', der ~kulde
søge al (if.~ætte dem, Oll det lykkedes ogs~la al (Ha foiolgt en Del delt>
lil pl'lvate Fulk og deln lil Omsmeltnin;:r Plla ,Jern\'ærket I Fn~
dei'ihværk_ Imidlertid er del' en
Bestemmelse om, <lt ::\lilitæl'et h~11'
Rel td dtll I)el af TysIH!I'lleS Efl.erJudeno\IOlbel', som de mener at
hnve BI'llg fol', og tin Rygterne om
Sulget JJaaede fl'em t.il i\fllitæl'et,
beordredemall .:-lI I'Hk~ Salget ;-.;Landset og uvel'tog deref(el' dl~11 I'est.eJ'ende .megel :-tol'e Pall af H.,ytLel'ne,

SIO\ILcycJCl'llC btdnlcl',

Tusinde Ryttel'l~ (,'1'
:;ilml~t :-;Hll1mcn lIaa forskellige
Pladscl' 1~l11gs hele 'I'hy-Kysten,
men tro:] .. deL at Staten 1l1ange
Sledel' ~jl'r bctydl:!l lllt' ,Jol't!al'l,.i!CI',
el'
de l en I"el stOl Cdstra'l<Iling
oplagret P;lll ]lI'IVHl Gl'lllld og i
flere Tilfil'ld<.' ILlnwd lllUiddelhOlrt
op lH.l Statt!lls \.I'LlnrJ, hvorvet! Rlaten kOmfl1~l' til al IH'tlll{. J1l'tydClige
Belob i f,eJe, Hom udma'I'kel kundl'
8Jltll'es, Fol' Agg('l'!'l Vedkolllmellde
el' del' r, I!:kR, I'ol'nyllg udht'lilll (';J,
:3/50 Kr. l Leje 1'01' rlel kom ln c/Hh'
AilI', Oll dd ,'1:tn1nH;' l'L' naltn'hj.{vis
',['tlJ/vldt't ItlJe H1HII'C Stedl'/',
I

De

•

mdllgl.!

I

ho,'!.!, und!!/' h\-'(~m SIlJ[('m I-\orh-n

l'

og spuJ't!le om, hvad, man 1wl'
l<~nkt "j).!; al IJI'USH: dlsK!- Rytt"'l'e
til Ol! hvol' lænKe de Hk<J1 hpnstaa
bings ThykYKt<m, Vi fii?' JH::l'PlW det
SVlU', at Jull.l(t del! ove]'v~j.eIHJ/:! Del
<If Rylte]'!Je HIl' hent:itillet i IJf'pot
og at dl:!, del' endnu Jnaatle heIl
SIUil langs med KYHten evl. kuneJe
købes 'led Hcnvende]!-\e tIl dpll I
stedlige Pol,timetlll'l'

l

I

Politiet ln'cdkommende,
Vi henvendte OR hCl'eftel' til Politimester Cal Berlin).!', del' imidlertid oplysle, at Forholdet \'111' Poli·
tiet uvedkommende . .:'lIatericl, som
)[ihtæl'ct hal' o\'cl'ta,l.!'ct. hHr Politiet ikke noget med al Store,
Da vi ~~mtidlp' fnl 'lnden Sidt"
fik oplyst ~It del' j hvert Fald for
Stl'ækl1in~en Stenbjel'g-J\).!).!er ikke
\'ar ført "Ryttere" j Depot.
ht'n.
vendte ';1 os pilan)' tIl ;l R~).!iment,
h\ror mHll val' no/{et i Vlldrede med
hvad lllan skulde 5\'31'(' os, Hvor
LJepotcl'l1e lua, vilde mdn ikke op.
lyse ilo.f.!et om, Og det el' del' m,l(I~l(e heller ikke noget nt sige til.
Del'imod udlnltt:' m.ln, at cvi, K(I~
bel'e kund~ indsende F(lresj)ol').!sel
om Kob af "del rinll(> Antnl", ot'1'
mallUe henli).!,!{e lang-s nlli!d Ky:,tt'n
til nærmestli! milila:ol't::' :Uyndlj.!ht:'d,
hvol't!ftel' Sag{'ll skuld(' blin ord-

net.

---

Hvem Gel' h;w del egentligt' Ansvar for dennI:! :\J;l:ld(l at ndministre l'e Tiu).!ene !l:.t<l, Vt'd \'j ikkE.-',
]\Jl;!n skill de sp:mske RytH'!'t:' ikke
indgua ; den nyt> Ha'I'OI'dnill_1!" ,o){
om de el' t.!gllt'dc hertil. 111<111 S;IK~

kundslmben vel \'<I;'l't' i $t<llld li! Hl
arj.fore, da skulde m:1lI .:-l)'Ili:'S, al
Tidspunktet ~Il:ll't m;wlt~, \';1'\'\' ill~
de til HL fau dClll !o\kaal'l't i Rt.\ kkl'r
og- ticndt. It! ()l1l ~nWltllin).{, Kd\' (1m
.!\JC{[ ddt(, tWill J'bj.!/orl'und h,j]' I"i \/ det kO.st~I' Ilu).{et Arhl.;\jdl', ll1aa lid
vel være hiJtig'l;'I'(' ~'lId Hl kllb'
!lem'endt O~ iiI a, I{p,Id I1lt\ II l i ViH. a ajcI'1l i l'dlandt.'l.
t' hl'l~, t

I

J
l
l

,
,
t

h

I"
h

F
~'

:

k,

"

h,
F

n
ni
h.
]l

IO;

H.
h,
Il

r-

11,1

-

Foreningen "Norden"
arrangerer
Fredag den 28. November K1. 20
paa Hotel "Aalborg" (store Sal) Foredrag af

Oberst C. C. A. ' Gabel-Jørgensell
om

I
I
,

j

.

Foredraget ledsages af en "'ealistisk Lydfilm m. dansk Tekst.

"Slaget om England".

.

Følgende Foreninger er Medindbydere og Medlemmer deraf
har fri Adgang:
Forsvarsbrødrene i Thisted.
Marineforeningen.
Nordthy HjemmeyærnsfOl"elling.
Thisted Amts GarderfOl"ening.
Thisted Rotarykl,ub.
Thisted Amts Skytteforening.
Thisted Skyttekreds.
Thisted Sportsskydeklub.
Thisted Terrænspol'tsforening.
O b s.! Tidligere Annonce annulleres herved!
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Flygtningelejren
i Dragsbæk

•
kan ikke modtage mere Uld til
Spinding paa Grund af Mangel kan end
paa Karter.
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spiller MarguerIIe Viby.

"U ",..

Minisl
PIRe med Pep·1 Bom øtadiR' sin StøU
an PorbindelIII allrække el 810rt Publi· i Sydsle
I, under Por .. er
miss laa
ar, kum.
Kulleren Svin til Overpris.
udloidel
to ombord·
ret med
Gdr. Mads Poutsen, .Hvidbjerg hjemme
en højst
De kastede gaard", Hvidbjerg, blev ved Has·
lod sig Ikke sir.g Refs Herreder,. Ret 8 .t under De sid
under Tillale lor i Eller •• ret 1943 at have
ved Høfde solgt 5 Svin til en Mand, der lod
Det e
Ingsslation dem gaa videre til Tyskerne.
SIrandin- PoulIlen hævdede dog al have viderelør
de været ganske uvidende herom. handling
Line om Han idømtes en Bøde paa 1500 Staler o
de vel· Kr., og 132 Kr. blev inddraget i kornslen
Statska.sen.
lands 1'0
Land.
Poulsen appellerede til Lands·
Minist
relten, der nedsalte Bøden til 500 stræbeise
Kr. og det konliskerede Beløb iii I'lygtnin
24 Kr., hvifket - rigtig udregnet her i L.
- udgjorde den ulovlige Overpris.
El Por
styre lor
er
Brstalning til LOdseJerne
saa sna
herom er
i Thyborøn.
Kommissarius H. Wahl Irem· sleriets Tr
læ~ger paa Ind
inisteriels Isg skal
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Minestrygerfra ·
Agger flytter til Hals.
,

/Jer er i Sommer fundel 74 BUltdminer, oplllHer
J( varl(C)"tllesl er Oddershede, men der er
endnu ca. ](JO tilbage •
•

·ed.. "ulIll, ld
lU
dl'lI ,I. I tldlib'1.' F(JI"a~H Ilur haH SI"~
<1011 i .\!Z'R'I'! ug 'IlnIM)"III. fI~llt>l' i
MJlIt

• )

IJag lilllali, hnll' \ljJII.~tn-gl'l·j·1l lig
.h /I 1(1 )huu ;;lul",' li. :1'!UilliI nndf>f
h.\ I 1111 -I.'f (!.JtI"I-f, ks. Kom·
111'111<1.. kul o!'-lf\g'~ ~llm'l i Viul./;'ti
J ib l K;Lt l ~'ill .'Jn~.rJni! I,imfJUld. Il'; u."llig.· "tilfiL, h\'(,r ,1.,)' :-;Ia.-

di find, RlIlldmilH'l"_
Endnu ca . 100 BundOlin er tilbag e
m ell em Lod bje rg og Lyng by.
.\hl1l ,Ih'j! ~rTn

111.-\, 1 "'.Iun;\-"· gjdrl

kia Iii at glUi lIordom ~kagt-'H, lig
illdPII Af.;;ejhllg.'1\ hanJr· "j en !')tunlaIt· fiP.! K,·nrh·rmp."t"f O II ti ~ ,'sh

t'

d

1',

dt'I'

l

S,HII111I'1" ikk.' alene ha.r

ledt-' )'llHl:sLrygJllllg~n fra Thybol'ølJ
Kanul IH LY11gb~', IlWII ugsaa sorget
f,u- al faa lIskrull'llggjorl de )llller,
d,·. ,!l-iH" ind pau 111ykys.h·11 Ira

I'allah·u lil T.-aIlUII1 Str<lud
Betyrier AfsPjlillgf'II, al D~ HU
t'r {;1'11!ig mell al il'nse 'J''hyky.-;It.'1l
(or ,\lin'Cl', ;:;PU1'gcl' "i }(\'arlel1u(>,;((>-

n'n.

-

;

Xej, vi kommf'l' tilbage lil AgAt!!' I il FOl'altl'('t fOl' al genoptage
KontroJ.... lr}'gningpll Der findes ikko
J(ul'l OVN ile BlIlldmu]('!, .-;om T,',kpl"m' IliH udlagt rI ti. TllyOOl'OIl Kallul \il ca, 1000 "\ [('1('1' Syd fol' Fi,~k{"'IH';:
Landing.<:plnd.<; I lyngby,

lllen ('ft<.>r de Erfa ringel', jl'g bar
~jol'l i

..\ar og ,..:ul ... lo Soml1H:r, ''\'lI jeg
1"1'8"11" 1llC11. al d{'1' ialt ('r mllngl 7~OO 11iILi'I', I :O;ommpl"!'ll \!HG bh'"
Ih fh'sl" af ~[incrtw m"llclU ]fo(UNllr' fundp.t, og I SommN har "i
,-:l'di;.: arlwJdet Xord fOl' HofdcrIlt'-,
In'or F.nl'r,·ogl1if)~;;al'bejdl't ('1 11IC'ty,1"llIft \':III"kt·!ige ... •. \'i har flllod!'t 71
Buudllllllt'l' i Sonlllh'JI'!h"; Lob. nll'n

kg ,il

,

• ("I'

fnL
IHIt •

" \'\

lO1'JW, nL !IN rndnu ('I' hl'n\'(·!l
Itlfllilhag" DpL hal' Yll'fl:1 lUPI!i"1 '<111r;kl'ligl Ilt kouslatt'l,', H undnl1nNnt''';
H ,'i!g'll'nh",,1 ~HI'fI rlll" lI(lfrl('l'lll', hnn
Sln.Hlll1l1'll al'hl'JII"1" haa111t'. [<t' flt'

/lU lil-læk}: l ar
~a.IIJ • .sal <I,' lifte kUli "r S(,jvo -'IiIwl'flrUf'l, d, r I 'bH up fra Hund",n,
ug t1t'r fin,l· IIitJl Str,di.uinl-:,IJ JI1! 1l,elll U ,HUIJ' I'~ F) I og Ly nhy LUItlillF~Jlhtl
.'lItIlP':e 11',llillu iltk< ~lIlIdlæ
('

\1 Il

"

iL lI{'f!Ll'

r

'vI"

li.

fdt>rJIl!' 'l'r I~I IiU

saa

1J'''r k,lll V:J'I~ Tab'
'JJ1, al 11t'J" ligg' r "II (·uke:t "od ml,
IrWJ1 clrl I" muligl, al. T,,,"kf'lUr-~ CdI;t>gniug I in Tirl hal' rl'Vigl,·I, ,,!Ul.
rll'r er lagt II .\l Ul{' for Iirlt Ull m.']I..m lo af lI",hh'rue, l hver! Jo'aM :Iar
vi jkkt· kUlIllet liu.le dpI!, rnr'l1 III
F(,t'a<trf't hli,q ,Ip!' "I~I II ,,!.':u.IJI!'
iOfIl

JIll N'Il! ~

kOlltrollt 1'1 1U,1I.'1ll !lOrdl 'o

i~-J!9.

Der komm er stadig Drivminer
iod paa Thykystco.
- Dc bill' jo ogsa.a. Kvar:"1"r!
.. r
Odd(,·I'shed.', fOl"(·.staael Spn>ngwllgen af do :\fiD(,J". der d.ri:n:1' I LaBd
pau. Thyky"lkn, Ihol'mangl' ;>I" dN
drvwl lild i ;-)oIllJllf'r,
_ Del' l'l' kOIllIl)('t 12-14 "\lin~r,

d(!I' alll· {'I' Il~ka.delig!!"jort. Dl' fh·.~t('
,'ar almillrlcli[:(o HlJruminer, Ilg saa
val" dPI" tlf'='-wlell t'll tysk, ma~nPli:;k
'Mille imdit'm. fkt drin"l' stadig 'fi-

nt"r ind, ()!.:'" ilian lIliLli n'got> med, at
t.lt't vil ,l"r gUJ"'~ i ,\0 re, is. fll'llll'fler
lUpn Ilaturhgns Ikkt' ~aa. mange t>om
l Kl'igon:. :\;tr, Jnol' d'~I' kund,. kODlme nen' 11111111 ...>11(' 11:la l't \'uk(111 Aa
_ Un'm 'JY('rla~r 'fint'tjpm>_~lcn
]Hla Tl ...,.kr~ti'n ,fkr Dem')
_ Tlt-n IlI'hnhlcr ji'g i \'ioll-'I' Fm'ud "n l\:ulh·!'t'n, ,1"1· brm..'1"~ til EflNsngningPIl af Ky ... hnlllE'rnl", hilr l\:offiL;I~lhil.

fa.'tr
SlalIon j Hal.;;. til Yinh'r, \'r dd "\IP.Ilin~ell, at JI'g :-tadig .~kal la~.' mig:
af dt, ilomltlit'\ll" Uit!~'I' !If'! "r ikkt'
hplI~l'ro' ...;i<l"1I "lhl i G~nl. VI \'3r pa.'l
TIl\holm
.
, h\"ol man ml'nlt' al han'
i'>f't
I'n Drl\'Uliuf' wlf,u .h'.~trup
Stl'an,l. \'i [.lIlolI do~ inkl, r"l'Il
r <lllll ... t VIII' ~:,Ul I)hlllll t, ;11 tId
ullluhgl al t' 1l0~"'l.
B ~

m<llld(l4;>1I

Pil

og da
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lil

To Tnmn'rSVf>11d('

n
,I

frifundd for Værne•
magen.

I

Dc lejede i 1944 cl Værk~l(!d
i Morup Mølle og byggede
Bunkers for Tyskerne.
\'I'fl 1';\'1 II tlpll i r{·. . IN\ åg ]whawllp!!.·.; 1 (iaat' r·:rt"Jllllildng (']) Ha~ mod
In 'I'OJllI'PI'SH'IUI!· (,'U :\ak"krn, PUlIl
1I11n"en II$:" .1nlMn .'t'II~f'n. fiN
'11[' tilt,lit fol' \'n-I'!lC'magl'n, uh,t d(l
l

tHit ha\lh

f"Jp(

1'\ 1'ullln')'\'I:'I"I.. -

-slpd i 1\[nrltp .\Jnlk og dl'n'rtl'" ml.
fnrl fnr -""Higl .\rhdll!", hl. il lhgnin'l.r ,Ir HlInk"l
for d"1l ",.,k~ At....
~.a·th·1

IleIil

I

('''11M I. Il"rl'" Om ,pilling val'
t 1\11' llltnrlr~'"

Ol( 111'11 ilm;!nill'd'

I,r

lil

Tn,.,indp J(r ..
]"rll'ljplIl\.!(' :ln,fXJO

J)pltll~ llllllf>m 111111'1I.I\"I'IIIf'

Kom nlrm. lIla'tHI 11\1'IlvII'1,I,h· Gd/'.
P :\lnrlPll

11m' Il'fl. n' lirlt !lall
:1t!1HI!'rgIUlI'd, 1I"""ing, Polrlntl /h·r·
It,

!rll/! lllnrl1l' flll'
o~

LI'~.

11111'1111,

\ukln):!I'lIIyndilrlllvll'n,

I.ind flg :-lagr.
t-nm 1,'nJ ~\'UI'I'J'I'

,'"koh~f'n,

B. l,{g., d, '1'111111 ... n.I'·~I.~I" ,g ,<;k) 1di~\' i VW"III·m,IRNt. 111' rlll'~lan'rI,·,
ul d.· i jBH hrH'dl' lu' t i ,'n hl.
III pi 'l'rnll"l'l'nl'l'k~I("'1 \'11 J' til I,i"j" i
\Iarul' _\11111.'. ng ri .. I,.j, I. d"I ... f!('I'
V!I'rk h',I,'I. id I rll' dng 1111'\".,1", ,It
cI .. 1 Ikk!' \/LI' fint' 11"11 fgl ni 1111 fOl P
.\t-br-j(j.· fol' T) ~k .... rw 1\01't I'fll'l'
modlr''1lf .h, OJlflll'rlnl\1{ H[ nt 1Il'1lf'jd.'
[IlE' n., .I'!!. I " Illa It Il, ug j ti
rolg"[]lIt· ~1;1:llH'dl'l' hil \II .. dl' dt>l'l'ftl'r

rnl J., ..lIigl \'["JII ... Ef! 'J' " ~Idl
l'l'Illnh \Ild., ,1'1 "11 .kkl' ',1'1" m,~1
I

mf'J't', 1ll1'1l 1'''\11 llnll""11 fllrl "Ilh', og
I 111'lh'n i \;,Ilr fMkll:,'!.-1
(HIll, ni
11 111 ~jl)l·fl., ti, I, f,'II' al d., .\I'It('jtl"H',
"III

I

:, It ,I,

Id ""bdl"1I11'

kurl,l,
IonIl,
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I
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kunde Ilade ,~ig gøre, hvia han havde
indstillet det tYflke Al'bcjde, idet. han
ikke eieck n'oget selv.
Begge de TillaIle blev frifundet, og
Sagens Omkostninger bJ.ev paalagt
det o.f!entlige.
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To VærnemagerFrifindelser
'ro mn:rs\'enden e, der h a vde Snedkeri i Morup Mølle.

I

•
•

[

•

To Tomrersvende, Pou l Hansen
og Johan Jensen fra Nakskov, stod
i Gaal" ved Retten i Vestervig til·
talt fo r Værnemageri ved at de i
1944 sku lde have udført forskel.
lige Ar bejder for Værnemagten II I
el Beløo af 200,000 Kr., hvorved
de havde haft en Fortjeneste pau
30,000 Kr. Dom mer Johansen beklædte Dommersædet OK som 3Ieddoms mænd fungerede Gd r . P. Mortensen, Hr;r sled, og Gdr. Hans Søndergaard, Hassing. De to tiltalte
næglede sig skyldige og forklarede.
al de gennem en Annonce vllr kommel i Forbindelse med et Snedkeri
l Morup Molle, som VIlT til Salg.
De havde kobl detle, men il:cke
med den Bagtanke at faa Al'bejde
for Væl'nemaglen . Efter nt de val'
kommet i Gang, blev de imidlE'rtid
opfordret til at pautage s ig Værnemagtsul'bejde, hvilket be\'irkede,
nt Jens<;!n
efter fite ;:\laanederd
}"orlob trak sig tilbage, mens Hansen forlf.mUe Virksomheden, Idet
han fandt ,nt hUIl hllvdc Forpligtelse OV~l'fol' de Arbejdere. han beskæ ftigede I Virk ~omheden
Ved
Dommen hlev de begge frifundet OJ!'
Sagens OmkoRtning{'r blev pnnlallt
det offe:ltligt>.
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'Iement været Ilaaer sig næppe opgøre. ugsaa
,
hos Par brugerne var Chrislensen
en afholdl Mand. Han er sladig
rask til Bens og kiarer sine dagIsseret.
lige Spadserelure uden Besvær.
,deroe har
'esund Syd, Nakskov-Tømrerne blev frikendt
, Klager fro
To Tømrerovende fra Nakskov,
evandet fra Poul Hanlen og Johan Jecsen,
desund Syds der i 1944 lejede et Væ,ksted i
~,
men som Morup M~lIe og udlørte Arbejde
fladevandel. lor Ty.kerne lil ialt et Par Hun·
anket over drede Tusinde Kroner, er bievet
stedlige lille lrikendt lor Tiltale ved Vestervig
ierne kasse- Ret. Domsmændene var Odr. P.
,aabød for· Mortensen, Hørated, og Odr. Hans
r paa Vand Søndergaard, Husing.
De to
skal dog Tømrere lorklarede, at de havde
tJene som iæst i en Annonce, at Tømrtr·
værkstedet var til Leje, og da de
skal overtog det, havde de ikke tænkl
l. Januarj sig .t arbejde lor Tyskerne. De
delte da hav>!e hver tjent 15,000 Kr. ved
det tyske Arbejde. Dommen iød
paa pure frifindelse.
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toni i .Es·Dur; h
ser btev .pillet '
der viBt næppe
pa. di.se Egne.
Saa kom Alt
velse, L. v. Be
KOtlce,t lor KI
med den verd~
virtuoa Victor SI
aBndeløa Stiihe(
Schiøler slol1; a
delle store Nurr
næsten sad aoo
igennem de lorsl
SChiøler, hvilken
Kunalner, llanm
Elter Klav.rkonc,
laldet, Hr. Schi
Blomster og ble,
kaldt Irem. og
rede lørst, da Vi
Ekstranumer spi
al Mendelaaohn.
Altenen alutte,
Webe,s smukke (
som endnu en
Kørt med Øl i 211 Ae,.
en BifaldsslorT ,
Chauffør Martin J e n ø e n, • Lystbo·, sier til Dirigente ,
Tilsted, bar den l. December været an· der, og Kfopsah
ikke at fravrillle
sat ved Thisted BryghuB i 25 Aar.
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Flygtningelejren
i Dragsbæk
kan ikke modtage mere Uld til
Spinding paa Grund af Mangel kan end
paa Karter.
8171i
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Minestrygerfra ·
Agger flytter til Hals.
,

/Jer er i Sommer fundel 74 BUltdminer, oplllHer
J( varl(C)"tllesl er Oddershede, men der er
endnu ca. ](JO tilbage •
•
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dl'lI ,I. I tldlib'1.' F(JI"a~H Ilur haH SI"~
<1011 i .\!Z'R'I'! ug 'IlnIM)"III. fI~llt>l' i
MJlIt

• )

IJag lilllali, hnll' \ljJII.~tn-gl'l·j·1l lig
.h /I 1(1 )huu ;;lul",' li. :1'!UilliI nndf>f
h.\ I 1111 -I.'f (!.JtI"I-f, ks. Kom·
111'111<1.. kul o!'-lf\g'~ ~llm'l i Viul./;'ti
J ib l K;Lt l ~'ill .'Jn~.rJni! I,imfJUld. Il'; u."llig.· "tilfiL, h\'(,r ,1.,)' :-;Ia.-

di find, RlIlldmilH'l"_
Endnu ca . 100 BundOlin er tilbag e
m ell em Lod bje rg og Lyng by.
.\hl1l ,Ih'j! ~rTn

111.-\, 1 "'.Iun;\-"· gjdrl

kia Iii at glUi lIordom ~kagt-'H, lig
illdPII Af.;;ejhllg.'1\ hanJr· "j en !')tunlaIt· fiP.! K,·nrh·rmp."t"f O II ti ~ ,'sh

t'

d

1',

dt'I'

l

S,HII111I'1" ikk.' alene ha.r

ledt-' )'llHl:sLrygJllllg~n fra Thybol'ølJ
Kanul IH LY11gb~', IlWII ugsaa sorget
f,u- al faa lIskrull'llggjorl de )llller,
d,·. ,!l-iH" ind pau 111ykys.h·11 Ira

I'allah·u lil T.-aIlUII1 Str<lud
Betyrier AfsPjlillgf'II, al D~ HU
t'r {;1'11!ig mell al il'nse 'J''hyky.-;It.'1l
(or ,\lin'Cl', ;:;PU1'gcl' "i }(\'arlel1u(>,;((>-

n'n.

-

;

Xej, vi kommf'l' tilbage lil AgAt!!' I il FOl'altl'('t fOl' al genoptage
KontroJ.... lr}'gningpll Der findes ikko
J(ul'l OVN ile BlIlldmu]('!, .-;om T,',kpl"m' IliH udlagt rI ti. TllyOOl'OIl Kallul \il ca, 1000 "\ [('1('1' Syd fol' Fi,~k{"'IH';:
Landing.<:plnd.<; I lyngby,

lllen ('ft<.>r de Erfa ringel', jl'g bar
~jol'l i

..\ar og ,..:ul ... lo Soml1H:r, ''\'lI jeg
1"1'8"11" 1llC11. al d{'1' ialt ('r mllngl 7~OO 11iILi'I', I :O;ommpl"!'ll \!HG bh'"
Ih fh'sl" af ~[incrtw m"llclU ]fo(UNllr' fundp.t, og I SommN har "i
,-:l'di;.: arlwJdet Xord fOl' HofdcrIlt'-,
In'or F.nl'r,·ogl1if)~;;al'bejdl't ('1 11IC'ty,1"llIft \':III"kt·!ige ... •. \'i har flllod!'t 71
Buudllllllt'l' i Sonlllh'JI'!h"; Lob. nll'n

kg ,il

,

• ("I'

fnL
IHIt •

" \'\

lO1'JW, nL !IN rndnu ('I' hl'n\'(·!l
Itlfllilhag" DpL hal' Yll'fl:1 lUPI!i"1 '<111r;kl'ligl Ilt kouslatt'l,', H undnl1nNnt''';
H ,'i!g'll'nh",,1 ~HI'fI rlll" lI(lfrl('l'lll', hnn
Sln.Hlll1l1'll al'hl'JII"1" haa111t'. [<t' flt'

/lU lil-læk}: l ar
~a.IIJ • .sal <I,' lifte kUli "r S(,jvo -'IiIwl'flrUf'l, d, r I 'bH up fra Hund",n,
ug t1t'r fin,l· IIitJl Str,di.uinl-:,IJ JI1! 1l,elll U ,HUIJ' I'~ F) I og Ly nhy LUItlillF~Jlhtl
.'lItIlP':e 11',llillu iltk< ~lIlIdlæ
('

\1 Il

"

iL lI{'f!Ll'

r

'vI"

li.

fdt>rJIl!' 'l'r I~I IiU

saa

1J'''r k,lll V:J'I~ Tab'
'JJ1, al 11t'J" ligg' r "II (·uke:t "od ml,
IrWJ1 clrl I" muligl, al. T,,,"kf'lUr-~ CdI;t>gniug I in Tirl hal' rl'Vigl,·I, ,,!Ul.
rll'r er lagt II .\l Ul{' for Iirlt Ull m.']I..m lo af lI",hh'rue, l hver! Jo'aM :Iar
vi jkkt· kUlIllet liu.le dpI!, rnr'l1 III
F(,t'a<trf't hli,q ,Ip!' "I~I II ,,!.':u.IJI!'
iOfIl

JIll N'Il! ~

kOlltrollt 1'1 1U,1I.'1ll !lOrdl 'o

i~-J!9.

Der komm er stadig Drivminer
iod paa Thykystco.
- Dc bill' jo ogsa.a. Kvar:"1"r!
.. r
Odd(,·I'shed.', fOl"(·.staael Spn>ngwllgen af do :\fiD(,J". der d.ri:n:1' I LaBd
pau. Thyky"lkn, Ihol'mangl' ;>I" dN
drvwl lild i ;-)oIllJllf'r,
_ Del' l'l' kOIllIl)('t 12-14 "\lin~r,

d(!I' alll· {'I' Il~ka.delig!!"jort. Dl' fh·.~t('
,'ar almillrlcli[:(o HlJruminer, Ilg saa
val" dPI" tlf'='-wlell t'll tysk, ma~nPli:;k
'Mille imdit'm. fkt drin"l' stadig 'fi-

nt"r ind, ()!.:'" ilian lIliLli n'got> med, at
t.lt't vil ,l"r gUJ"'~ i ,\0 re, is. fll'llll'fler
lUpn Ilaturhgns Ikkt' ~aa. mange t>om
l Kl'igon:. :\;tr, Jnol' d'~I' kund,. kODlme nen' 11111111 ...>11(' 11:la l't \'uk(111 Aa
_ Un'm 'JY('rla~r 'fint'tjpm>_~lcn
]Hla Tl ...,.kr~ti'n ,fkr Dem')
_ Tlt-n IlI'hnhlcr ji'g i \'ioll-'I' Fm'ud "n l\:ulh·!'t'n, ,1"1· brm..'1"~ til EflNsngningPIl af Ky ... hnlllE'rnl", hilr l\:offiL;I~lhil.

fa.'tr
SlalIon j Hal.;;. til Yinh'r, \'r dd "\IP.Ilin~ell, at JI'g :-tadig .~kal la~.' mig:
af dt, ilomltlit'\ll" Uit!~'I' !If'! "r ikkt'
hplI~l'ro' ...;i<l"1I "lhl i G~nl. VI \'3r pa.'l
TIl\holm
.
, h\"ol man ml'nlt' al han'
i'>f't
I'n Drl\'Uliuf' wlf,u .h'.~trup
Stl'an,l. \'i [.lIlolI do~ inkl, r"l'Il
r <lllll ... t VIII' ~:,Ul I)hlllll t, ;11 tId
ullluhgl al t' 1l0~"'l.
B ~

m<llld(l4;>1I

Pil

og da

\"J

y,

-

lil

Flygtningelejren
i Dl'agsbæk
kan i kk e modtage mere Uld til
Spinding paa Grund af Mangel
paa Karter.
I----~~~.~~~.~---

I --------------~-~

I

kan ikke
mere Uld ti!
Spinding paa Grund af Mange!
paa Karter.

•

r

i

I

•

•

De dummeste flokkedes
•
l Organisation Todt

-

Af 1800 Frikorpskfolk nlr 30 pCt. Psykopater, 8 pet.
Aandssyage og 3 pCt. Sindssyge
Proft."~or. Dr. med. E.

Strom-

<:"ren har holdt et yderst interes·
sant Foredrag for de aarhu~ian-

Idealist 'roe f!ik til Frikof))::;' Danmark. Kun 11 pCt. af dem havde
været straffet tidligere. og der '-al'

~ke Studenter om .. Land~~,;~er-

ing~n

nes Ps,-ke·..
.

iblandt.

h,ori

han beh-ser
-

pI('Ife~~ionelle

Forbrydere

.\.arsagerne til at L·md...~\-igeme
!tik i T)-:;kemes Sold. samtidi!!, HaJydel~n ~ih med af nkonombh.t:.'
Grunde.
med. at han gin~r en ,.Karakte- I
ristik" .ll de ~renne:;ker. der lod I 50 pCt. af de 'Cnder.5ogte dk i
sie- rive med.
1 T:rskern,.:.s
Sold af okonomh;ke
Grunde. ~;; pCt. af politi,ke. III pCt.
Profes:-or 2tromgrep udtalte til
.. Allrhuu:< StiftstIdende"' ':lI. .1.:

Af kol-enha,·n,ke
J.. r

f

1;-.i)~1

rnder>o-

F~ikorpsfolA

frem'II'"
60 pC . var I1orm;;t)e. ")1
pC't. P ,"'k 'pater. 7- ... pet. Allnd::s\'M!t' elle. Sink r og ~ tiet ~iD j:<~
All' en Fem""!del af dem var
"kr I 19 De- dL;.:nme~te ilvkk('1

o

··11

':~T.dr"

IOnen TodL de flel '" .. tlkk.øre
,.

af E\-ent~T[rang og 10 pet. efter
QjeblikkAlig Ind:;k,:'delse
31 1 pet.
af dem \ ~lr Xazi~ter. 15 pet. ~ym
patj~er~rl" med ); az.ismen. 1:-' pet.
fastholdt dere:\ politiske Standpunk· efter Krigen.
:~!'I L1nd~:wijZ"t'rt'.
;\Iænd Olo!' to
h\"'r-de- .• er s)!1.teruati.:'k under:, ,~t
pau Rl 3ko\ Sind::.:::;) gchoSpl[al. ~\ f
dp 39. L! r \: r
Aldpren l" tjl ,'''

a,

I

,

føl.l .., Skid
bHkJreUll
torm.~,,~.,

•• af rolllHgt

.tarnoi",,",

I

Foreningen "Norden"

arrangerer
I
Fredag den 28. November Kl. 20
pila IIolel .. Aalborg" (, Lore Sal) Foredrag a f

I
I :

-

,

Oberst C. C. A. Gabel-.Jørgensen

•

T

-

II

nm

I·'nredraj{"t ledsage, a f en "ealistisk Lydfi1m m. dangk Tek,!.:

"Slag et om England".
•

l
•

I

I

Følgende Foren inger er MecJindhydere og Medlemmer eJerr!
har fri Adgang:
Forsvarshrødrene i Thisted.
:\1arinefol'cningen.
Nord thy Hjemmeværnsforening.
T histed Amts Garderforcning.
Thisted Rotaryldub.
Thisted Amts SI<ytteforening.
Thisted Skyttekreds.
Thisted Sportssl<ydeklub.
Thisted 'l'crrænsportsforening.
O h s.! Tidligere Annonce annulleres herved!

-

L

I

l U!';

LoJ'"'' • • ,~.

havde Ingen Billel, derfor noppeDe deling til BI
Graug .ørd "0- han ud.
Haver ved
dlBlle Genvalg,
N. Chr. An- Skal HaDsted-Teatersal
Hotel .Aalbc
Revisor vølg.
Hansled, der
til Struer?
Saulev.
Haverne gen
mliogen holdl
I Slruer er der nedsal et Ud· slet POTlatnln~
• Harrelkov,
abilledlorf'drøg valg til al arbejde lor Premskaf- og der faldt I
lelsen al en Idrætshal, og man
~n med Æg.
Overlærer
har henvend I sig III Ministeriel skildrede I er
aogaaende Muligheden af at la8 havefolkets G
od Chr. Mad- Tyskernes mægtige .Sportshalle- trykt i den
: Hustru, Nr. I Hansled !lyltet III Struer, hvor om, at vilde
-e deres Sølv- Udvalgel har en Orund pall Hasn- Timer, skuldl
vilde man 1j
I Decbr.
den, Udvalget har dog næppe sel skulde man I
nærmere paa Bygningen i Han- men vilde c
sted, Ihl den Ildet sig vlsi ikke Livet, skulde

a

1.17

•øf NOVELET

forel/:BBr l
J S Vfndue og

IlylIe.

Lærerembedet i Aarup .
Snedsled Skolekommission lore-

Jørgensen, d

menle dog, I
Mul med el

Pormandel
tog I Our Indstilling III Enelærer- (egnede Son
embedel I Aarup. Der var tre grøderne h
Ansøgere, og der indstilledes Bom rigelige. Ha
Nt. I Aage R. Christensen, Anden- IIgere dygtl
• _____ , ... ____ LI_.' ... __ . n_ ... ~A(Je Kursu

-co ---

- - ••••• ,

-J .... ~ •

.... v

Ii, idel Talelri- Kobbers, er efter endt UddannelBe lell Lærer Billeako
Maade blev Iljorl bleven anul ved Landmlndabllnkena
Efter Generallor
Afdeling I Tustrup fra t. December.
D.A.Æ ø Konøuh

: Hvad mente
elae om VærneI Potitiluldmæll-

lig renere Kilder
eklør Thomaen,
hun lel akulde

r

et saa mere?
~øgle jeg Politile over del paaIl, vi kunde jo
enhver kunde
:let endte med,
tyldning, Tillakalerne op ved
'realillingen og
Il køre rund I i
del.
~ r iia Berg,

....

~

---

"Hajen"s Endeligt.
I Fængsel lor utiltalende
Handel oDder Besættelseo.
Landuellen i Viborg aladlæalede
i Gaa, Underre"dommen ovt'r Ihv.
Ksnlineværl K. O J0q~eo8en, der
i 1944 drev KlInIine i Drll,{tøbæklejren ved Thiated samt i Ullborg.
Dommen lød pIIa Fæng.el i 8 Mdr.
uml Kanliakatian al 30,000 Kr.
I Thisled blev Jørgen.en kun kendl
paa Realauralianer og blandt da
Mennellker, der kom i den lyske
KlIntine, men her alod der ogaaa
Glan. om hana Navn, lor han
kunde IIl1alfe mange IIjældne Varet.
Der var Cigar eller, Smør, Sæbe,
Kleret. Chocolede, Cykledæk og Be-

København, el l
om Æg og Hand,

Sølvbryllup.
Odr. og Vagno

sen Christensen I
Hvldbjetg, kan II
bryllup MandtIg d
::::::::
_:

Det er

~

og Kl. 19 I Altl
Dl!mon8treUon~

BørbermllSklncl
MØLGA.Aj;

Forretnfn!l:.

.,

~

........- ---

klædningsgenslande i hani Butik.
Jørgensen oprettede Kantinen lor
at udnytte Pengerigelighedenl hvil·
ket ogsaa lykkedea han. En Plaske
Akvavit kostede saaledes 60 Kr.,

Ingen Bi
Rutebil
og Mikk.
en Rulet

hus blive

el Stykke Haand.æbe 5 Kr. og d eUer at
Møde t
Cykledæk 80 Kr.

borg. lor~ i Thisted
Folk med
toredraget
me'f Sam.
1

var del

mod en
lden
Film. kom
Da

Elter Kapitulationen sendte han
en Check po. 8000 Kr. lil Mod
standsbevægelilen i København og
lorærede en løsladt frøslevlange
4000 Kr. iii Fordeling i Lejren,
men Allad tor line mange Synder
tik han alligevel ikke.

Kørekortet røg.
Ubeldig Bilisl døml

Ansøgni
ners Stil
og der
bryder
tet.
Alsla

med,

tl

Konkur
eksistel
udgaar

muUgv
Potbi

. ...- ....._--

111e 4
klll"'II~IIIt'III,,,.t~lId"

lyd~l/&

Nedbur.

,..rdlel.tVllle,"1I

1I I IH'"fltr. I'rllllrllwd!øhcdt.", 100'01
hl 1111'" I"kk d,·. III" 1'" t'1 •• k
""""vil Io.",l«lr ~ .. 'tolu (,(J 1'/., hu.1
d Slyll.kt II .. , d • .,I,1 & rr. "II I
tit"
Cykl~d.,k tlO I<r,
Mødc
l~llt, KMI"IUII.;Ollr" .t"dlt h."

,.

." Ch,ck I'" B/)OQ 1<, hl M'Jd
Ir.. "I.l>tV"lIeh,rn • K_b.,
'or"'l~de .... hnlMJI
4{)O(l I< r. iii I'uuldi"lI I
IIIelI ~1I.d Io, ,liu: fn'"lit
Ilk I .. ro .Ih~tvtl ikke

l Jellutc i VII,o/l(. Io/mlll dtll O.nl( i Thillcd
. 1ontrt Jundr I'u lklllfd
C;, :
i hvllkt I'oftdul(el

,,

::~::::' ., ~::",;! llel

"

,

J"'IIO:""II "prouldr 1i.1l11o .... I,,,

TlHlnSTED
]ilY OGlEGN
H""rt.d•• I>II_r V.lr.t ..
Metowrol llll11k In .llhll moddllhor:
UthlaE lU IlImll"UJI
\lInd "v~/·
velen de omk,ln.- 0 .1 "li:
omk,lnlf Pry. el>ulIl,lel oa lok al e'
dalll,elle,. men 11I&"n ell., kun

II/I,u"

I h.ro. Uuhk

,.... Køreko rte t røg.

:hm·

t_nd .. l4,i l,

.Iakke_ R.08

Politifuldmægtigen
vandt Sagen.
Hr. Dahl JCllsen skal befale
liOO Kr. I Bede.

,,'

. 1. leredet dtl,

Ved Rellen i Thl,'ed

.p lrlru.p .. vi!k ~t ~
II 'n hævdr.de Jt lv, 1\ h. n VII
trllll, ide l han h a ~e k/fll mC6/cl

nlør Hlrry Daht J,m,en
lor en " del ollenllige. rej., ,,: ;;:::~~
Berg. .IIt
i
h
avd
e
IIIllH'el
d
t
I
i Anledning II, øl hlll 1111 Il
B
i\nnonctn. Om Da hl Jen.
legnel PoUliluldmmglig frU. erg'
.enere. Oprini uinR Cr udi. Il e
Optræden lom .. oplagt Embed.·
III han ikke menle l' h .... e
mi.brug- og Inlydel, III hl" milli,ke Vir betall ,I VærnemBgorll.

l'

d.

dt o pBlRleldende . g _
P.
Ve d Rtllell i \lul efvia bl t v h ."
i Ollr Idømt IO O'IlU Ih·lle
•
I h.nl Sled
.h t' ofbud h. n Ifake l/dlu Kø, e k" ,lc'
M
..
oeder.
Tillige
,
11..1
ha
n
.;;".,;
I Pa ul,en,
O,hl Sagen. Omko. tningt,.
' ••
d.
om
VærS.m.

I

•
løvrigl er •
uel lili
som•
I
Hr. Olhl, egne nAlionale
I
· d nemlRr,c,
idel han eller Be.øget i T hille 'alen, Idet han opfllllcde
kom irulamt gal! /II Sled pall en en Srgtelu:.
Rulanranl, hvor han 101l10gle II
Phv. Polilimeller E. B r i x fa,.
apille Nattonarhell. Tilhørerne, der
hlln hav d e vrorel enig
vir vidende om, al hlln r
Berg om al erkhu,e
:',n lor uJovlill. menl
intiml Samkvem med en
'!'
I rel fileRe! lit Dllhl
• TYlkerpige- peb M.nden
Da ha 'l i Thialed
Noe1e Maaneder elrer blev han
Dahl Jen.rnlalerel ., det florlke Politi lor
I ':!
ved Pore.
Por.øg paa al Imugle norake N.hlln O,dre lil al ind ·
ziller ud .1 Landel.
Under'''Rtlae. filer
Oplallel.e haYde
I Oaar var Sagen Ira Thi.led
I anl}dd, at Prii. Ber/o!
Behandling i Landuellcf), '"''
være bellllt III en VærneRe.uhatel blev, al han idømte!! 25
Dagbeder a 20 Kr. og de fomær,
melige Udtryk morlificerede •.
l) 8 il I

"m

Strømpeskafterne skal ses dier. Slar:lekvolaen.

ejere,
lømt
fril"Ikommeod e

'æ::'::

,

•• m

December
Ilende
sen : Slude
Klio.
,.;; lom 110m
~e
18,19.
camber, altsaa hlie op under
og kan saaledu i b andfJed
.Julen Virer tænge, kOller
Penge- .
Lyngs Bruis(oreolol
holdl Generallorl8mling i Lyngl
Skole On.daR Alten . Pormanden,
Edy. Klemmenten, Jetlrup,
I
lin Berelning en Ovenigl
dellorløbne Aar og omtalte, hvorledu
d. 1. Sep!.

Prk. H e I l e b e r il
aatel
Boghandel) lorforedrag
at der i en Telelonoprinll'
len . - 0i
alog 12-.
'Ott foregave. al komme Ira
var averteret Poreltillinjl i Thiøted
giY~1 Be.ked om, a'
m7. Oktober, men da Dahl}en,en
I skulde øtaodaes, men
kom herlil, lik han at vide, al Pore·
havde tall i Telefonen,
stillingen var lorbudt. Han i
hun ikke.
;;;
hl Polililuldmæglig Friis Berg,
udlal!e, al kun Plakalerne var
Bndelig alherle. Redaktør Kjeld
budt.
Il n I e n, lom forklarede, at han
næglet at Itandse Annoncen rup, oplælle
Sia la8 d 1,10 ka I e n: Har De
iii Prii, Berg lagt eJler antydel, al under Henvisning t.I, al Annon· med 403,973
bln var belal! al Værnemagere? ceren selv var anavBllig for aine Æg og Korn ikke
- Nej, men Jeg har aøgl, al det Annoncer. Senere kom der Besked gjorde 340.687 Kr.,
,ikkerl vilde pane Værnemagernt: Irll T'mrneenl Arrangør, Slangerup tiksvarer 217,374 Kr.
godl. Yderligere lik jeg al vide, i København, om al Annoncen var 6139 Kr., der udbetalte_
5 pCt. at Butikshandelen.
at tier var Jagl Prel pas Bladene .kulde shlOd.el.
Sagen blev dereller oplaget lil
Til Beøtyrelsen g enval(!'tea Chr
for al lu min Annonce slandsel
ug undlade al bringe Par ha ands- Dom, og Dommen kom iii at lyde Pomagaard, Lyn~s, og Ejner Niel.
omlale. Om Allenen
der
aom oven lor nævn!.
Isen, }esIlUp. Poul Oraug'ard on.
kommellaa Tilhørere, og
akede Ikke at modl8J;!e Genvalg,
her rede lor, hvad der vir
Og i Sledet valgtes N. Chr. Anog erklærede, al jeg
Bankelev Plir.. Thyra K. Thøge",en, denen, Lyngs. Som Revisor vslgMyndighed.miabru,=, '
er efter endt Udd.nneløc les Lærer Billeskov, Banlev.
heden pu denne Malde
.nul ved Landmandabllnkens
Efter Genersllor.. mlingen holdl
iIIuaorilll.
l T.ulrup fil I. December.
D.A.Æ. Kon.ulent, H.rreakov,
Stall.dvok.: Hvad
København, el LYlbilledlorf'drag
De med den Udlalel,e om
om Æg og Handelen med Æg.
magere .,
l Fæogsel lor utiltalende
- leg mente, al PolitifuldmægSelYbryllup.
tigen Ikulde _øge sig renere Kilder
Haodel under Besællelseo.
Odr. og Vognmand Cbr. Madend Pru Biografdireklør Thomlen,
Land.,ellen i Viborg Iladlæ.tede gen Christensen og Huslru, Nr.
der bIlYde udlalt, al hun let Ik!.llde
i Gur Underrellldommen over Ihv Hvldblerg, kln felre deres Sølv ·
f.. mig stoppet.
KSl1lineværl K. O Jer/olen.en, der bryllup Mandag d. l Decbr.
- Hvad lkele det IIIS mere?
i 194' drev Kantine i Dragabæk- Næ.te Dall opaøgte jeg Pohli- lejren ved Thialed aaml i Ullborg.
me.leren og klagede over det pli' Dommen led paa PænRlel i 8 Mdr .
• erede. Han .agde, vi ~unde Jo .aml Konn.kalion at 30,000 Kr.
tale om Sagerne - enhver kunde I ThilIed blev Jergenien kun kendt
jo beg.. Pelll og del endte med, paa ReIlaurationer oø blandl da
0ll Kl. 19 I art.n
a l jeg Jill. en Und.kyldning, .
Menne.ker, del kom I den ,y.ke
del.e til at . 111 Plaialerne op
Dllmon.tI.Uonen .f N av e L E T
KanIIne, men her atod der og...
en Oenlallel.e .f forealiIlingen
aarberm".klnen forea ..r I
Olan. om hall' Navn, tor han
Jade Højnalefvognen lIøre rundt
lIeLGA,AADS Vindue OK
kunde IlaIIe m'nlle sjældne V.rer,
Byen og .nnoncere del,
Pomllnlna.
Der var CiKarøuer, Smør, SlBbe,
Klllel, Chocolade. Cykledek og Se_ _....;;;:;P"."Jiti"·'"u'"d,,
mItBtll f r i la B er

l

Endeligt.

===.,===
Det er Kl. 17

e.
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EJ.rm.tld

,.mpen?
Ved Pajl/Ile.

nurneret, 2OW, I
IndebavCfCll al
fUDdet . Ig.

Por oOien
KrImlea lP~IA"1,','.,

om, al
og al
(ereren
de<
bavde
bln ud.

Skal
iii
I Struer er
valg iii a'
felsen af eD

bo<
aogaaende
Tyskernl!:s
i Hansled

b"
den.
nærOlen~

Sled, thi
flylIe.

~~~erel, 20.59, I l{r6ft, men IIelIer Ikke
Indchovllren af dt:one Seddel hør Ind·

'l bis ted HelskI
Pormanden,
havde e.t v~lt
trup, gav j Lltha •• reø spr.ø~
TOlel.
hV'or Pa,lor Kry,
I enigt oVt!r
Por nogen Tid ,Iden Indledede lalle om Emnet
lalle, hvor- Kriminalpolitiet f Thisted en Under· geliet. Del var
d. I Sept. søgeløe lAniednink .r. ., en aktuelt Poredr.1
jng i Lyngs fundet .Ia;.

.r

Id .. mlin~en Llthauer fra Lejren I Dragsbæk
Den II. Decbl
~ndel. Æg- ved Thisted blev Indlagt pas Møde før jul, h
Ilemmer
j
Sygehusel
med
HJernerysleIse Juleulmer m I

pune.
Idsen, Smt:~I. der baj.
[uælningen,
Iregntl, ud·

rat pøs BuOverskud el
med
n.

F,ølle.

rEjner Nielalales Chr.

ug .ard øn!e Genvalg,
i. Chr. An~vi80r valg ..
lrølev.

eller al han var sprunget eller
-

som

hlSn

seJv

pusl od -

skubbet al Toget mellem Thisted Fest hos J(
og Sløuing /!It Togføreren.
LI!haueren har nu overfor folkene.
Kriminalpolitiet aUagt TlIslaøelae
Aards p"
om, at han selv sprang af Toget
IAltes.
og al Bebkyldnlngen mod Togføreren var (alsk. Lllhaueren, der
Kolonlhave-f
der var paa Vel til Bedsted, kreds rorelog
havde Ingen Billet, derfor hoppede
deling III Bj'
han ud.

Haver

Skal Haosted-Tealersa'
iii Slruer?

ngen holdl
Harreilkoy,

f Struer er der ned8at et Ud·
ledloredrag vZllg til al Zlrbelde for Premskaf ..

med Æg

felsen af en Idrætshal, og man
har henvendt sig III Ministeriel

anguende Muligheden ar al fa.
Cbr_ M.d- Tyskernes mægtige "SportshalIetuslru, Nr. I Hansted lIyllet til Struer, hvor

ved

e

Holel .Aalbol
Hansfed, der
Haverne gene
slet PorfatnlnR.
og der faldl el
Overlærer N
skildrede I en I
havefolkel. Olt
Irykl I den g
om, at vilde D
Timer, skulde j

lerea SølvUdvalget har en Grund paa Heani.obr.
den. Udvalget har dog næppe sel vildt man VIII
skulde man an
nærmere paa Bygningen I Han- men vilde ml
.Ied. Ihl deD Ilder "g vl,1 Ikke Uvet, skulde (]
lIylte_
Jørgensen, der
mente dog, at
Lærerembedet l Aarup
Mul med en
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Sned6ted Skolekommlulon fore ..

lOV ELET

liC ••' i
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-

Pormanden.

log I O • ., IndBlllltng III Bnel.,rer- tegnede Som
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Da »- og Klokken slog
12« var i Thisted,

(1\'1'\1(',

i 'l'hlsted,

Del \'il maaskc cl'inrh'cs~ ~lt lngcnh.ll'
D a h l .J c n ~ c' n, Københa\'n, i OktabCl' 1945 kom til Thisted med Filmen ,,- og Klokken $Iog 12" og viste
den pan Hotel "Aalborg", Dahl Jellsrn fik imidlertid i Chrb;tcnsens Boghandel, hvorfra Billetsalget [orcgik,
den Bcsked, al der af Politifuldmægtig Friis Berg Val' nedlagt Forbud
mod Forc$tiUingen, og at dette cndvidere val' mcd,dcll lIf Fru 'l'homsen,
.. Palæ-Teatret", EndVidere havde? Politiet taget. Plaltntcl' neel om Fbrestll!ingen, og der V<lt' reUet Helwendel,;e
til Dagbladene om lkke at oplage
Annoncer, fordi man men le, del var
en kamouUereL Films.forcvlsnlng, som
der skulde betales Skat af,
Næste Dag gik Dahl Jensen til Politimester Brix, og e[ler at Friis Berg
var blevet tilkaldt, kom dcr en Forstaaelse i Stand, og der blev givet
Tilladelse til al # give FOl'eslilling
samme A[lcn, Dahl Jenscn havde under sit Foredrag fortalt om Affæren
og slultede med at beskylde Politifuldmægtigen for Embedsmisbrug,
Politimesteren paabod Friis Berg {It
anlægge Sag mod Dahl Jensen, men

Forholdet som ved Rcttt>!l i ThisLQd,

B j c l' I' (' g:t Il r d,
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Tffl' \'el] l'\ulll (wn l [lll'P 1\ i lig og Fo [,!'J1.i 11gl('n ,,:'.[Mt.>bl'l1,1!('\" JJlf'V dl't llt~:;o.lultl'!
ti t 'l'on't'jJrnclncl'll t(' l']lP i lIll IHI bOl',I!G,JI'I'sbol lil511111('1' ,~l/! I! ·MO,~I'h1'\lget",
Dl'll lokalt· li'0l'011111g" op\,rlliol<ll\\i
,ltig', og 1\Il'dl('!ll111l(!1'HI' !'ikai ,'I,Jl(J1'){1 8 1'11'
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kt'llvl'S, om (h~ on-skp!' HI
i LUJldsfo]'C'ningen.

in~lnl\'l'rl(l
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I

,

,

sig

Litaueren var selv
sprunget af Toget.
E1n Litauer blev .fOl' llOgen Tid ~iden
indlagt pau Thisted Sygehus, eftel' a.t
hun vnr :&taldetc nf Toget. llH'llem 'l'hi~
sted og Sjøning, Over fol' Politiet [<ll'·
klarede hall, at Togf\jl'('ren huvdc
skubbet hum ud, fordi hu!\!; Billet VlU'
en Dag for gammel. Litt\lleren hal'
imidlel'tid nu tilstnMt, at denne Fol'Idaritrg er Opspind. lIan "lU' selv
SIll'UllgeL <lf 'rog(!t, fordi hun Vill' hlevel. bunge.

I

Litu.ucl'Im giVCl' som Forklaring IlRU,
hvol'for han il,ko vilde inr1nitnlHe, Ilt
han VUl' sIH'llugeL 1\f, uL hun ikke vilde
være bekendt, a~ hun ikkt' !wndc :;tp!'il1.
go ol'r\en~l!gt ar et 'liog, nUl! betc>gnes
fOl'ØVl'igt

som SVIlp;t; bC'gn.vot,

Lyngs Bruusforcn ill (J
GClJlct'ulfol'!!lllllling i LYl1g~
Skole Onadnj! AfI('l1. F'orm .• l!Jd\f,
K t (' In m e 11 fl l' n, .rc'.'lll'up, gU\' I "in
Al'l'l'Lnihg OVPl'l'Iigt O\'PI' dl'l (01'1\11111('
AnI' OK nll1t!\II(', hv())'! ....drH nru){~f(ll'I"nillJ;f"1l ~hl('n I. f:I'Jlihr. h,a' o"('r!ng,,I
A'!)(illdllnmli n$r!'!! hlalHI! I 11Insk :\ mll'JA
A';R~'k~pGI'tr()l'('lIi'IWi
Mt'tll('t)lnll'l'
i
JlvidbjN'g-l,ynl{!I l{vnlllH11IP,
I:..,., _" ,._"
"1"
" ,.,'
",' .',,,
holdL

handh'rmcdhj, Frk, lI! II f' Il c r II og
Rcd, Kjeld J l' Il S!' n, 1'hl:-;l<:>d.

Q' ..

]'Jll!l(~

]l1'U~!';(>n 1li n I [\1'

Bog-

Ved Domll1C'n blev Duhl .Jp!l!!cn
idømt 25 DuglJod('1' a :!O Kl', DI" fremsatte Slglc-!scr kendlC'lI uborøJedC', og
C'ndvld('1'C Nkul Jng('nlorc.>n l11~ta\!' Sugens OmkolitnlngC'1' v('cl Lundt'rt'lll'll,

I

si O ,. Mosebruget" .

og der bll"Y endvidere nfhørt. nogle
Vidner:
Pen!!. Pol!lfmeslcr B r I x,
Overbetjent

l
l

Thys TOI'Ye.produclllltm' tilslutter

sen frifundet. Denne AfgDl'(,!sc oppe 1lerede Anklage?myndighedcn, og Sagen kom I Gllar fol' i Vestre Lands-

om

l

!lp\,-

l

ved Retten i Thisted blev Dohl Jen-

forklarede Dnb l .Jensel'1

Hpj->p

{iIIlIIding' nI' ('tf

nppt'. t'OI11 han hn!' 01111(111 i .-:in BUI!
"Ila 1'aagl,n Ie-Ih'dp", 1,'nrfllltl'('I'tl vj,~lt' lmt!\"id{,I'P pn ll1rj.{E'1 inl!'l'l',~snnl og
,"rlhkkl'l F'jlll\. nI'! ('1' {'Ih'l·~ llH'gl'!
\'Illlskl'li.trl ni !.lJl!Il/{{' Ii'ill1I P/w Vtl'l'lll'mp, f(}l'rli Vt'j)'C'! ('r Rall Inagl·l.

Lambret t l'll domtc Ingcnior Dahl
Jensen, del' blev frifundet

ret.
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Skal Sportshallen flyttes
fra Hansted til Struer?
En Plan, som det sikl,ert vil blive baade for dyrt og for besværligt
at realisere.
Et Udvalg i Suner, del' har Planer om at rejse en Idrætshal i Byen, har kastet sine øjne pas Sportshallen j Hansted. Udvalget har rettet Henvendelse til
Ministcl'iet for særlige Anliggender, og herfra er Sagen sendt til Socialministeriet, hvodl'Q man nu venter Sval' paa, om det Cl' muligt at købe Bygningen,
del' skal indrettes med
flere Badmintonb a n e r, ligesom den
ogaaa tænkes anvendt
som Teatersal og udlej et til ;\1 øder.
Det vil dog vist
være meget tvivlsomt.
om denne Plan kan
Il
virkeliggøres. Bygningen er for en stor
Del opfdrt af Mursten, saa det vil blive
bande bekosteligt og
besværligt at bryde
den ned og flytte den
til Struer. I saa Tilfælde vilde man i
hvert Fald kun synes,
at der kunde blive
Tale om at benytte Taget, og det er jo noget lidt at be~ynde med. Et
andet SpsSrgsmnal er, om det overhovedet l<a11 lade sig gøre at købe Bygningen,
der i Virkeligheden sorterer under Indenrigsminislm iet, hvor Struer-Udvalgets
AnsøgnIng vel ogsaa ender en Gang.
Vi har bedt Kontorchef S k a nI u m paa Thisted Amtskontor om en Udtalelse,
og Kontorchefen lUlSel' det personlig for udelukket, at Indenrigsministeriet vi1
sælge Bygningen. Der el' for ganske nylig bekostet en Del paa Indretllin~ af en
Lejlighed, fol' al man kunde have en :r.~amilie boende del' td al holde Op~yn med
den st.ore Bygning. MillislC'riet vil sandsynligvis vente og se, hvordan det gaal'
med Havnen, inden del' tl'æHes AfglSre]se om Bygningens Anvendelse. Men det
el jo en gammel Rcgd, at en Bygning udnyttes bedst pon Stedet, sigur Kontorchefen lil sidst.
Hall~t.edh()(:l·nc vil ::Iikkel'l og~:.1a nØdig nf med Sportshallt'll. San snart Ha\'nebyggeriet kOmll1l'l' l Gaug, vil EYl'n hurtigt vok3e og fnn Brug for l'n MødE'snl
og cn Biograf, og hvad vild!.! da VR'rc me1't:' naturligt ('nd nt benytte Tyskernt:'s
Sportshal, hvor nIt er ldnr til [ndretning nf det tekniske .\nlæg.

"

Da Friis Berg forbød
Filmsforevisning

HI'IIS
JI '
fjJl':,h

afhJolC"l
lu rum . II
lah.' af J
hl. ll. udi,
Strl'jkl-d

Dahl JI'II";l'lI hruj,.!It' fur HkalW·' {:dtryli. i ,\nkdnlUI! af PoiiIi
rlllllmll'glit.:l'''~ Fejl og mali !lU LUlrlt' ~)fJn hr.
nu Ker TjPIl""

VII_

)I'J{.

d " fl •.

\'ed !tetlell i Thlsll'r\ hlp\' 111I.'"rklarillg. V . " " g l en rn I,I.
gcniur Ilafry llahl.ll'n""n frifun- af ll<-.n Slal!.' For.. 'ilJ.rI!H, II ri
det fOl' ~n 111' dt,t offpullige rL'jsL 1111'11 val' d,·l d<lnnlt"''' d"
• l t),,6·;rl
Sug i Anh'ouiTlg af, at hun ]w\'ck I'el <lttt und(~rorrint'rl" .11' h wll> ,I,'
bctt'S!1wl P()litifuldnw'gtig FI'ii3 fur fort?ln~t ,'-'av"n ('H Pol".m
"
BerR"~ Oplrædell ~om ,,1l11IaglEm- "Y ;,PUl')lt hnm, oll
kuld,· L'Id,- ,
hed::;mi:-01H1Jg'' og antydet. al han i .h·t. Det mcnte han ikie,
kuld!>,
mmls!." \'ar jwtalt af \'R'menul- Dt'r ~kuld(.' netop fon'vi~~ ('Il ~d: 'JUl
geI1'.
-film, men dn 1'Iuk:'h'nlf> !I,"'o!n h,·,.tl'

kul.,
SI n·j ......
),j

.h-rfU! h

,

I

Itaj:,::rllndcn fur SU).!l'l\.
lul'lIgl. !logI<· Dag!!. hlev \', ,nil"''' on
lngl'niur \luhl ,1I'n~('n Iwn>jsl" i Efat ~krirlc ind, M,'n ~;!IL kUl11
Ol!
\.eraurd 1046 I,nndt>t med t,t F(Jn~drag'
Klukke!1 ~1()1:' 12. Vru mogr:,f,>j"l'
leds:lgl't !Ii l"ilm, d!'1' \,,11' nJllaget Ul<- Th"m~n krl!n lU mil! Ilg vh,l" miJ;
d~r Be~lI'tL('I~('n, FOl"l.'ol":lg"ci "g r'ilPluklJten o~ "IHl,'gl(',om dl't vi)'k/!ll~
men hE'o --ul:' lU"kken ,;Iol:' 12,._ FoVllr lo\'Iig1.·. DpI. ment" kg ikke', Bio
restillingen ~kuldl' ":-\,).,, dl!!] 'i", Okto- !tFufcme hllr jo Bl'villing 11m m:w bl"
ber 1!}46 i Thi~ted. nl'l1 "m' nnnane/>- tale .'ito)'e Afgiftl'I', .":La IIH ng.-:m Iwr
l'nl, lliHd~1l.1J;el vm' b<'IO'JII11, u):" dm' Km\' jJtI:1 Hel'k)'ttel~("
IkJ'for ,;kred
\"ar "pl'lu:\C\ I'lnk:ltl'l" men lin Daht
jeg: ind mod Plnkaten
r1rlll;dle til
Jens!'1l kulll lil Thi~ted, fik han :It \"iilll!dene vedrorende Annonce)"ne. Kun
dc, ut Fore8tlllingcn vnr forbudt
,_'fhlf'ted Amtl'nvj<, var uI'i1Iil!, hvo)'JI.'~ rinp-cdlO' ~nu Lil ro!iti~tllUnJl(.'lI,
fol' jeg kondperede et Forbud, "om'
f"rkla!'l'de Dahl ,l l' Il s .. n i Lllnd~rct·
polItimesteren underHJ,,-rev.
ten, og ble\" lWllvist til Fl'lil' Bf'l'g, der
S t u t s a d v ti k Nedlu1rd,' Ik lkk,'
t!rklærede, at ikke Fore!ltiltinl{en, men
Forbud mod Billebn1v{t ':
T'lakuten vm' forbudt. DlI jeg vilde
F, Ro Nej.
h!l\'c ell :".loti\"cl"lIl/!:, ~a!!.'d .. Fl'i11' Berg:
S t a t 3 a d \' U k,: Det pauEtaa.. , :,l
Dc kan hen\'Ol\de DI'llI Ima Kontoret I der ble\' ringet. til 13{1~}lImd'erNI 0<

'*

:'IIorf!"",n!

Stal~nd\'okntl'n' Har De rin-

get til Fril~ Bel'jl" ng ~agt elllO'r :mtydet. nI. hon \'n,' h",lali af Vrornemagere 'I
D ,1 :
sUUlol~e, men Jeg hm' ~up:t, al det ~fk
kert Yilde pusl<e V;:eI'Jlem;~gel'ne godt.
Ydedigel'e fik j<'g ut Ylde, at del' \,;11'
lagt l'res lH1l1 madenc fOl' :Lt fflU min
Annonee ~t.,'lmlse\ LIg undlnrle nt brinI;'C FQrhnamh!Ollltnle, Om Aftenen vnl'
del' kun komnleL fnu TilhLlrere, Ol;' jep:
gjoroe redc fOl', hVllt\ del' "m' PILS~e
Hll, og erklærede, nt jeg mente, det
vllr Myndight'dE;mi~hrug, Idet Taiefriheden paa dClloc ~1aarle hlev gjort il-

1usorll:'k.

.

Stnt~nd'Dk.:

H,ad mente De
med den Udtnlcl~e om Værnemagere.
som De under "'" eller nnden FOl'l1l hnl'
fremsat?
D. J._ Jeg ment", at Politifuldmægtigen skulde ~oge sig renere Kilder,
Fru Biogrnfdn'cktor 1'hom~ell hnvde
nemhg udtalt, Ul hun let "kulde fan
1II1g !'loppet, og hun VOI' blandt dem,
oer l1trak~ dtol' KILpilulullonen blev
Interneret nogl<, Duge af 1\10dslanrisbeva!ge'~en.

Stntl<akvok
IIwre'1

Hvad

~1(Qte

der

, ?,

J,; Na:ste G'lll~ 0pllogle jeg 1'0~.lh,mootel~1L og klllgede u\'er deL PU8-

t·.

.,etede.
om S Hnn !1ugde, vi kunde'JO .,1 e
Ilgorne - cnhvel' km ri . b
gau Fil .
1 e JO IlCJ.
,Jeg fl'emh:c\'ede . t '

ilOl~1. ~:~

llhindrelnndre Steder hnvde
redrlll:\"et
.
, og b·lugl >lamme Plukntel'
~'dn L 'l'lnllled I!'un!lke uhindret og det
I!II. le med , .at l e!' fOk
'
I
('n Undl;\"-yldmng, TUludnl~e t"1 :Il "lui\ PlnknterllC
:~n
I'n GcntugelE<l nf FOI'<lli"tiJIillog I:\de Hojttnll.'"l'\'o''''~h
rundt i Il'
,.. "", "kuL'e
~en Ol!" annoncel"(' d",t

""d

T

~agt, nt det \'ur frn Politi,·t.

F, B,: Det kender jeg iklte nO~(f.'t til.
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tragtes
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Videre forkinrede Friis Berg, nt
,'rhisted Amtsoxis" snnlme'Dap: h;wde
meddelt, ;'It hvis det ikke dokumenleredes, llJed hvilken Hjemmel Forhudct
mod Annoncen ble\' nedlul.<t, "nde det
t.il , ,k
ikke b!i\'e efterkommet.
• Hugem'
S t a t. &;.J. d" O) k.; De 11:lY(Il.' ~:w cn
Flyp-b
telefDnisk Samtale med Stllngerup l
l'ettij!edj
](obenhn\'1l ?
med me'
F, B,: Jti. jeJ!' e-1'i!ldnn' ikke Del:IIIgo:! )' mai!
terne, men jeg lror, han ":l\' indCol'slanet med, at FOI'budet ~kulde efter- se,
komme..<;, og det meddelte jeg ,Thisted Amtsa\"is~.
D,n

I

P,.

F o r S v li r e l' e n upIY!lte, !It Stang:erup 1 et Bre\' til hnm h:lvde meddelt, nt dette vnr urigtigt,
Om Derl J ensen!! ~ellere Opt·lIlJ.,rninger til Friis Berg forkinrede dcnne, at
h~n ikke erwdlwe nt han> næg:tet ,Il
gl\'e nogen Begrundelsc, lllen da hall
ble\' ophidset og nævnede Ordet. \ærnemager paa en sandnn ?llaade, at det
indeholdt en Sigtel!;t? Illod mig, f/llldt
jeg mig berettiget til at :Ifbl'vde Sam~
talen Det vnl- meget mod n'lin Vilje,
fOl1satte hun, ut Dahl ,Jensen Dllg-I.>n
eltel' fik Tiltlldelsc tIl at (Invende Pinkaten op: (Innoneere, jeg: lIle.n1.t>, at l'l
.I<~orl)ud, del' onp:an~ \'01' lLerllnl!:l. skul-

Unions

de (lIJl'ctholde;:,

Fo)'klm'il
opringnil
J>øhtiet

J'olitime~lcrCIL

i

F (> l' ~
(ler hajn'
p;er, IkkE
B, : J,
Jeg el;n<

F (> r l'
Udtalelsi
B.: N3
hvorvidt
nemu~e

Sti

Frk.

"idne~krlll\k~'l\.

Politimester 13 J' i x erkl:el"('de, at
han hm"de Vl~ret enig 11100 Frti~ Elel'j{
\'E!drørcnde Sek;,unlrol'e,lnl)(CI,
!1l\'1\
hvad angik den uf Dahl Jensen (lI)'evI8te Film k~ndlc hlln tkkl.' megct til
~enne SUl:". Ordren til Ncdri\'Iling- af
llllknterne bllhgcdr hun ikke, og IH\ll
\'Ildc Ikke seh' Im'-e ~1\'Ct Cll ><Il'LOnn

,.l:md~et

!

T,'le!oneF.ndt'li
Fcwklal"il
blow'l r
p:,'n, det·
Drt ble"

I \·ftt!rkunl
,kriftli~l

Ordre, Dn )<Thi~tl.'d Al1It",a\'is'~ Ollltn,
..\mlolLC"
Ic uf FOI'eslillinjl"en kom l'Jll Aftt'llt'n
dt'l"t',_ Al
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74 Miner fra Lyngby
til Thyborøn

t
r

l
Sandsynligvis 100 tilbage. _
31inestrygerne (raAgger til Hals. r
j
firIinestrygerkommandoen, der i
Sommer har været stationeret i (,
Agger, flyttede i Gaar til Hals.
hvor den i den kommende Tid I
skal aræjde i Limfjordens ostlige Udi ob. I den forløbne Sommer el' der paa Kyststrækningen
fra Lynby til Thyborøn fundet
74 Minel'. men endnu el' der sandsynligvis et lille Hundrede Stykker tilbage.
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En Lll!ler aender Ol de!!1l

Indlle~(C

bander, har du e"cnlamklover, hvo,lol du
u kan da tlddg øyne.,
" ,",uk',
.k" ,i
ee kønl nej, del Iror

,II"

Otl er Yor.,llI
Til. 264.

I","

i

;,: 'dU ,krommer det
rOfl. Ja, du tender .elvIngen, hvo,i der ,laIt:
rimaIII Itf dejlig!. Og
la aldrig være din MI!-

lel af bande kan lorII ModerImaal.
e Mand i 16 ~ 17 Aars
n jeg maRIlte bedsl tilam er dt'1 jo nok nær·
røl at at det Ikal være
I ku~ne lælle en Trumf
et hedder. Men lor den
er kommet
en, 10r ham iynea
811 lavt at ville IOrvfænge
e Sprog paa denne

kaempel, lom jeg øysammenliQne. med
, prøv nu, om du ikke
hdse RIgtigheden dersf:
ter os at der el eller
l akal 'være Sel8~abl og
'~rne kommer i deres
men ind imellem OæDmer der en Mand i sil
og den samme Mand
bagen tJerhjemme k",rl
Ir~sn tror du, Oæster~e
!? Jeg Iror, al de vilde
alle som en, hvis ikke
rinden vilde have bedl
!nde om al IOr8\1inde.
el jo godl, al Manden
desværre var Lulten i
r\lel lorpeslet, og det
del med Banden, del
~ulten, bare meget værre.
der en anden Side
de~ er, al naar du ban. el Ikke undgaaø, al der
~er hører det, og du ved
I et der noget,. der lel
aas er det. dasl hg Tale,
etre er TI.llældet ikke
naar der Blges, al han
de, før han kunde knappe
er.
~ar Skylden?
døt er der det allervær~8nde, al ham, som du
hl l Daaben, lesus Kri ·
o~ min Prelser. han
fløden Langiredag P8~
Kors l ham bedrøver du
Il du band o, 02 om ikk~
la andet ud al dette lille
aa tænk pall. ham, Som
ger der pu KOfset ,

r

80Mh. Chrl'I~.

Da England var i NØd.

ke kan' vlllre Till/eide!.
!edtomme.nde .ynn jeg
,1 del nlodøaUe, del lyelig, ja reni ud ugl
I Ja l og U. er der en

hOl

tUllers St •• Ib ære bukkede
uoder lor deD seJt e

eagelske Moral.
Der vaf nælleo tuld! HUl n
Obenl Gabel Jørgensen. Poredt.~
I ~lIe. ~88 tiolel .Aalborg- i
Th.Ilted, III hvilket ,en Rælr.ke POt.
~nln~er med f'oren.mRen .Norden"
I Spld,en havde Indbudt, og lor

TIlhørerne blev det en inie reila n!
Alten , id~t Obenlen er en aærdel el
fængilende Taler.
. Med Orden.baand paa Uniforml'
Jllltken ,tod han bred o~ mægliR
paa T,lenlolen lom Typen paa den
moderne militære Belalinglltund
der bevArer iin Menneakeligh~d'
Klig er Mget lorlærdeligt noget
lom delværre iklr:e lun undg_ ..;
sagde han bl a, men under KrigtUi Gru k8.n der og~s:8 Rro noget
op, hvdkel ,kele l Demokrs.
Fædreland, gamle England.
beskreV d:re'!er nærmere
,lore Organl'ilsllon .Army
(Hæren. Vellærd)1 sam
sørgede lori al Krigt'nl daathlle
Indllyd t"Jø.e paa de engeløke Sol.
dater. ml.nd'kedes mest muligt
OrganisatIOnen groede op, da Eng_
land eller Nederlaget ved Dunker.
que havde Brug lor en vældig
moralsk Anøpændelse. Organilstione~ log sig al Io Sider al SOIda!erhlværelsen: Forsorg og Par.
nøJe Iser, eller som del hed I del
ga~re Romerri~e: Brød og Skue·
spil. Army Wtdlare blev under
Krigen den Magtl.8ktor. som gav
S~ldat~rne Kraft III at løre Sejren
hjem hl England. Organi8aljon~n
bestod al Aldelinger over hele England, og aaa snart en Soldat var
relil hjemmefra, banlr:ede Army
\yellaresRepræsenlanter paa Døren
Ilt hanli Hjem og paslog sig den
bortrejlles forpligtelser. Slod han
mi~1 i :n Proces, blev en dygtig
JUfl81 shllel III Raadighed. Soldslen paa fronten vidste, al hjemme
led Pamilien ingen Nødlog hanll
Interesser blev varetaget pa8 del
bedste.
Ved Pronterne Isndtes Army

'en.
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Od
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holdnlllR",

Pr;e,ler og and, ()
df' (J,•• ket. Soldalrrne utle Pnii bell'cK..
MeO SMlIg og Skuespil, 0R .dv I (~'"
AIIWeh full(ltl Kun"lnern~
rJ
der
uf! d 'anden BøJR'e al f.dd"kif!rrnl;· ,dendl

P'

mid~tet !ulg1c ofte Mæod og Kvi". havd~
,D rnrd Ira Hærrnii V~lIærd.
htn
dfOber lell .klldrede nærmere ,il
1 de Illed dl t ellgelske Polk Oll Ch,
ti ~ en ulorlH~holden Bcgej"lrinll
~~ Kende for Aanden bhtndl Eng.
lænderne.
.
Sluthdig vistes rn Lyd111m om

l

I

næ.ten uophørlige tYlke Lull- .
~greb paa England i 1940, der '
engel,ke Byer tildel~ øde,
L&
inden det JykkeJefl Royal alrforce til at
at alsa Tyskerne ned.
fTj.n
Ved et Kaffebord, der afsluttede Mødet, fortalte Oberst Gabel
Jørgensen en Del Inferessante
Træk fra Grønland, bvor han flere
Oange har været, stdste Oang i i
sommer med en geodætisk Op :
rnaa11o g,t;ekspedJtion. Han hem·
bævede, at det nu msatte sæltes
ind pas en Moderni8-erJng af POT~
holdene paa Grønland ved Anlæg
al slørre samlede Bebyg~elser
med P,skerlbav ne, Industrianlæg,
Husdyrh old O.S.V. Danmark vitae
slagig være Interesseret j al be
holde delte intereS5snle Land ae.
værne om dels Befolkning, og
især for dansk PIske ri var der
Rigdomme at henfe ved Gren land.
d

i.llde

I

Da England var i Nød.
Hitlers SI.albære bukkede
ooder lor deo selce
eogelske Morol.
Der var nælttn fuldt HUl Hl

Oberst GabeIJergen.en. Poredrog
i Alte. paa Hotel .Aalborg· i
Thi.ted. til hvilket en Række P".
eninger med foreningen .. Norden'
i Spidsen havde indbudl, og for
Tilhørerne blev det en interessant
Aften, idel Obersten er en særdelel
fængslende Taler.
Med Ordensbaand paa Unilorml'
jakken .tod han bred og mæglil
paa T!tlentolen lom Typen paa den
moderne militære Befalingsmand,
der bevarer iln Menneskelighed.
Krig er haget lorfærdeligt nogf~
som deøværre ikke k.an undgu~
lagde han bl. a, men under Kil'
gtns Gru kan der ogssa gro noge!
godt op, hvilket Ikete i Demokrt·
liels fædreland, gamle England.
Obersten beskrev derelter nærmere
den Itore Organiulion .. Armr
Wellare" (Hæren. Vellærd),
sørgede lori al Krigens d88rli~e
Indllyd,loe p.. de engelske Sol·
dater mindskedes mest mulig/o
Organisationen groede op, da Eng·
land efter Nederlaget ved Dunker·
que havde Brug lor en vældig
moralsk Anspændelse.' Organl 1a•
tionen tog sig af to Sider af Sil!'
daterlilværtlsen: Poraorg og for'
nøjelser, eller som det hed i det
gamle RomerriRe : Brød og Skue'
s!)i!. Army W dIare blev under
Krigen den Magtfaktor, som giV
Svldaterne Kraft til at føre Sejren
hjem til En~lal1d. Organi$ali onen
bestod al Afdelinger over hele Eng'
r
land, og l8a snart en Soldat 'i.
reJil hjemmefra
bankede Armt
~ell8re8 Repræa~ntanler pas pø~~:
tol hans Hjem og p.alog,"~ h"
bortr_jates Forpligtelser. Slod lig
mi~t i en Proce., blev ell dyg l'
Ju"st stillet til Ra.dighed . .S~~e
len pas fronten vidste, Ilt hJe han l
led Pamilien ingen Nødlog del
Inlere8ller blev varetaget pal
bedste.
Arm!
Ved Pronterne fandtes .....-::

"m

I Aflen.
KL 14-22:
fjerkræ-Kaaringsskue,
Landma ' dsboleIlet.
KJ. 19: Thisted Handelsstandslorenings
Ofnerallorsa mling.
KJ. 20 : Harmonikakoncert m. m.,
Hotel .Aalborg-,
KI, 20: Palæteatret : • Tyven fra Bagdad', Farvefilm. Søndag KJ. 19 og 21,
tillige KJ. 16: .fange Nr. I·,
Kl. J9 og 20,.5: Royalteatret: .Lise
iO/l'mer til Byen", dsnsk Pilm. Søndag
HUlge Kl. 16: Fy og Bi i .Professor
Petersens Plejebørn-.
Søndag l Thisted: KI. 10-22: f jer-

kræ-Kaaringsskue. KI. 19,30 taler Mis8io~
nær Korsgaard i Missionshuset. KI, 20;

.Cbarleys Tante- paa Teatret

fiskerlav og Pisker2i1der.
Esbj eqz Tovværkslabrik har udlendt el lille, smukt Helle .fiskerIa.v og fiskergilder-, der med sin
lange Række al interessante og
~orsomme Oplysninger om fiskenets H istorie og Udvikling vil
blive læst med Inleresse al mange,
Ogs88 udentor fi8kernes Y.:reds
Foruden Skildringer af de Ilt mie

j

Lava Opbygning indehold er Hellel

en Omtl)le al de mange Gilder,
som har laaet l'rad;tion, laafedes
~jemkom ilgllder, Bødegilder, Aalegilder osv.
Heltet. der ogs!a rummer en
Del udmærkt:de fotoprafter, er
lendt lil samltige Piskeriforeninger

•

for Efteraa
SmUkke, uldne og

(.I

Ungdommeligt Overmod undskyldelld.e
Moment.
nen lmge lUana, der truede Sllcd~
sted GYlllllasliltforeuiltK meu 'lyskerne, frifundet.

Ved Domsmandsret i l'hislr>d
den

blev

cia

21-lIorige Henry POU)RCll
Ves i e r g il ø l' cl. Snedsled. i F'ebrunl'
lY4U IdollJl 60 Du,Eics Hæfte (Ol' unde]'

Besættelsen i 1941 en Aften l Sned-

!iled GymnastikforenIng nt have truet
med al fortælle en lysk HUmes!c!'
om ell af ForenJngen trufIe! Beslllt_
ning om al udelukke de kvindelige
Medlemmer, der plejede Omgang med
Tyskerne.
1

Vesler/{::lArrl næglede aL IUlVe gjort
Alvor Ol r Truslen, men Porm, fOl'
FOl'!:!llJngl:'ll. MøJlerm. Yde, AIII'UP,
I BIl(~d8t(!d, og del1nes $11111, H!HgUl'lrd

Yde, sOm vm' Leder ar Gymmlstlkken,
laslhnlrll, al Ves(cl'gaard havde frpl11_
:OUt 'rI'U!'Ih.'I1. hvorfor de havde Colt _c;I~
lIt<i1tI'P. F.ftrr I<apltulat!onen Jneltlte
tie dpi til M4JC]!;!undsbevæg{'l qt>ll, og

VC!:It'l-'HH'lrd VAr Interneret Ul 17, ,JulI.
Den iUlJmlc Straf blev del'Ior bctlogtt'l

som uustnoct med Interncrlng(,I1,
I1s

nnmlllen blev afsagt, vor Vl'RtN~n(\nl PIt>Jf'!' i Kobenhnvn 0,1( fik
da !t1'n",UIHm.! fra sil1 Overlll'dued<'
0111 ut $rl.f.(e Ar.qked, hvillcet hon r.(JOI'dr.
V(,HLt'r~aa]'r1 ilnkede Dommen
IH
Vl~MI't' Lundfll'f'L hvoI' Sa~t'11 blev
behnndlel t1ndC'1' M('dvit'ltcJ1 ef f)nmRhlfPnc! l OMr Vestel',e;anrd faf:llhnlcH
hel' alu lidI. Bt.'l1æglelsc, Mulll'rln.

-

•

I

Yde, Risgaard Yde og Forp. Nørgaard Lyhne afhørtes. som Vidner og
fastholdt, at Tiiltalte havde fremsat
Truselom, at de tyske Soldater i
Snedsted nok skulde "ordne" Gymnastikforeningen.
Anklagemyndigheden nedlagde Paastand om Straf efter Straffelovens Pg.
266, der siger, at den, som paa en
Maade, der er egnet til hos nogen at
fremkalde alvorlig Frygt for eget eller andres Liv. Helbred eller Velfærd,
truer med at foretage en strafbar
Handling, straffes med Bøde, Hæfte
eller Fængsel indtil 2 Aar.
Forsvareren krævede Frifindelse under Hensyntagen tn, at Tiltalte, ung,
som han var paa det Tidspunkt., har
fremsat Truslen
i
ungdommeligt
Overmod.
Landsretten frifandt Poulsen Vestergaard, ikke for at have fremsat
Truslen. men under Hensyn til hans
unge Alder, da Truslen blev fremsat.

I

--..,..~ "
"I' k

Sll'urrun bortfuldt

'!'"u fllh ' II1 C 111 11 \1 Sned"ted GY",IIO>
Rtlkrl.l f Cllll11{ u n tlc r HelwUelMcl1.

I
•
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P!E!j(',· 111'111)' Poul"l!1l Ve"I!'\'/lall.nl ,SnedRlild, \"ur v{'il RcUt'lI i
Thll!l.tlll IIut \ludet' Tillalc fOl' i
J 941 VI"\ en Rnnum:nkullud i Hned·
~ted Gymllill\lIkfonmil1lf
ul 1)(\\"1'
fJ'l'lII~nl 'l'ru~cl OUI tit ville Indherette til Ilt lysk ltitnwlIlel', ni Gyt1l~

IIm,tikforellinlfl'l1 h:n'dl' truffet lit'IIlutniulf om ul \'i1lI' utlelukkl' ,Ic
1t\'int!eli):l'c r.lctllt'mml'l' af FOI'cnin1lt!1I, dlll' havde OmguJLjI' med IYl.lke
::;01111\11'1". Tl'mllen hunle hun dall
ikke gjol'l Ah'OI' nl, 1111.'11 PUH 1.'11 \'1-
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lcr :\mh.'1l 1\lulHle '"Ul' ,Ipl ttllilolllvc1
kOlllllwl til 't'Yllkel'l1l'8 KUlltlllknb.
Da KUllltuhlliol1l'1I kom. VIII' tHln
blevcn Jl1Imcldl alf inll'l'llcl'l.\l n(
i\lodsIH1Hh'IJ~"ll·jtt'II'.IW
Iii dl'tI 17,
,Juli.
j{l.\llull idomh' hum \;0 DUlles
Ilæfl\', 801\\ do~ skul dl' be\ra!{ll's
Mm nfe.om·t. Do Dommen fuldt, val'
han blevcll amwl som Pleju!' i Koh,mhnvn, \111'11 IlwuLlI' ef1!?l' 11 1'1\!lUIl illIZ: tl';t l4i11tl OW'I'ol'llnl'lh' 110111.\

"in Ar,,!tt'lL
11 1111 :t \)I)I~J1I'I'('dt' Dommen
liL
LaIHItH't'llclI, h\IUl' G~'mll1\!\tlkfQr
t'nillj{l'n8 FOl'umntl, i\lullcl'mcshll'
Ydl', O); (kmm~ Son, H.il!lZ:lHll'd 1"oc,

\.Ile\' Hfh'H'C Uc fmllholtlt ,len'" tirlLill('l'l' jrol'khldllli om, ut VClllt'I'gallrd lu\\'dl' I'rkla'n't, HI, lil' t~'~kl'
Hohlllll.'l' i 8n\\lI!lIl'd \lok "kuldl' ordIl(' Gy Hl nu"t i kf nl'!'111 Ulf",lt,
SI il t "tlf\yok ,llt'll. paml \ I."I gl.æl'lH~ 1,
1'1' ,ml'II"uII FQHl\":U'\'l'('!I fn!mhIl'H"
,h', al Y"I\II.'1")IoII.l1"I1 II.'nl!l"anlZ: kun
'!Il" 17 ,\ nl' )IL \)Il 11"1\11 hnn mulijl
IHn,lt. ,<:lill, tHI" kun l't PlI!ilnj.:: :If
ulllullltllnWIiIl' \hl'nnud, (III IHII1
1\;l\,ll' jo i hH\'\ }o'Hhl 1"I,t1 IIjl)l"1
,\h<l1' :lf "1'l"IlIt"'II,

1.:1.1,,'''11'\1\'11 hul un.l,·\" 1I('ll.~~'n Id
T1Hnlh'!ol \I li 10[\' ,\1.1" 1' ,h'lI hll'MkyldII' :-;Irn( h1l"lflllllo>,
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