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S t o c k h o 1 m, Tirsdag. (RB. 
fnl Reuier.) "Expressen" skrIver. 
at Minefaren endnu er meget stOl' 
fOl" Skibsfarten. Alene i Farv~mdet 
mellem Skagen og N arge ligger et 
Baand paa 11 ,000 MineT, der enrJ
nu ik1s-e er strøget. Tyskerne ud
lagde i 1941 12.000 Miner. 
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d· Ny leder af Dragsbæk 
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Den nye leder al Jlygtllinllelejren 
De i Dragsbillk ved Thisted er nu 
'm Udpei!fl. Det blev kaptajn Chri· 
r stense", der under besættelsen 
!d, lunger ede som lullværnlsekretær i 
en frellerikshavn, 0ll som nu er ansat sal 
er. ved flyvepladsen i Ry. Christensen ve! 
io. er ca. 50 aar gl., han er en vidt iall 

berejlt 911 en myndill mand. Til· 

• • 
,I1-

\; ædellen sker en al de nærmeste kai 
dage. æn 

di· En timeløn 
en, 

:~~~ til tuberkulosekampen. m 

Kr. 
ed, 

Godt eksempel fra Tbisted 
uldspioderi. 

Tr 
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socialdemokrallel. --_' .. - . 
rIdir, 
lært 
har 

per-

nd. 
for
~Ine 
Jern_ 
lede 

• 
ed

p al 
gen 

Ostrirsb børo lorlader vor eKa. 
I morg.s ol .. lsle 25 ø.trlgske 

børn, der t dl sidste tre maaneder 
har været anbragt t forskellige 
hlem mellem Plerrlt.l.v og Odde· 
sund. Børnene kom Ir. den rus .. 
• Iske zone I Øslrlg og var stærkt 
underernærede og medtagne, da 
de kom. Det var organl.aUonen 
.Red blrnet", der fik dem sendt 
herop, hvor deres ferleværler har 
været meget glade lor dem. De 
er ogs .. kommen Kodl til kræfter 
og har taget 10-20 pund pia I 
vægt. 

Fød.elad_g. 
Lærer H. P. NIellen, Thløted, fylder 

øøndal{ d. 7. novbr. 60 aar. 

beo p i eDS ooeret lærer taler Iger 
oder Pla0Y lal. 
ppel, Ø.lø.-Ve.lø.-Arup .ogn.raad 
rbm. har holdl møde. 
'1-•• " ___ - , , LO - ..... 1._ --...... .. _loU ......... " ",_ndl.t_ndl,, _ 

over et 
hvia ., 
byggeri 
gaa en 
blive il 
beslyre 
•• yl. 

Oarto 
lul 

O.rl 
gjorl 
penonf 

• • ntalen 
di~byg 
gIde 
Iykk.d 
der er 
multi 

O.r 
i uen 
.idile 
pladøl 
lok.l. 
lige, • 



Dragsbæklejrens nye Leder. 7 
Som Leder af Flygtningelejren 

i Dragsbæk er udnævnt Kaptajn 
-Gh1"fstensen fra Flyvepladsen ved 
Ry. Han er ca. 50 Aar og funge-
rede under Besættelsen som Luft
værnssekretær i Frederikshavn. 
Tiltrædelsen skel' en af de nærme

l ste Dage. 
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Urolige Fl;glninge. 
Politiet i Thisted har anholdt 

, to Flygtninge fra Dragsbreklej' 
! ren, Som tldligel'e havde stiftet 

Uro i ThIsteds Gader og derfor 
var blevet indsat i Lejrens Di
sciplinæl'(1l'rest. Om Aftenen 
kravlede de imidlertid over , , 



Plankeværket og drog paa Togt 
l Byen, hvor de paany stiftede 
Uro og paa anden Maade opfØrte 
sig upassende. Politiet fandt 
frem til dem, og de er nu Indsat I ~~hlste~ Ar~est. __ 



ler: 
.tllg og 
~mIll811e; 
ode tørt 
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Ung pige i daarligt selskab. 
Bn mindreaarig pige Ira Thi· 

steds opland var lørdag alten til 
bal I Thisted, og her traf hun en 
mand, der boede i lIygtnlngelejren 
I Dragsbæk. Hun tog med man
den hjem, men ud paa natten blev 
politiet underrettet. Da man ville 
alhente pigen, bavde hun imidler
tid Intet tøj at tage paa, idel hen
des beklædningsgenstande var 
blevet stjaalet. Hun forlod derpaa 
tejren i nogle laante klædnings
stykker, og bendes egne blev i 
løbel af søndag formiddag fundet 
frem og afleveret til politiet, som 
sørgede for at de atter kom I ejer
Indens besiddelse. 

d boldt 100 nyindmeldelser i Social-
rdinæ _ --,_ , ... I. _ .. "J'-,,-", 

• 
kan nll 
.Jens I 
1000 k~ 
De min 
torsk, fa 
vejret e 
jævnt 
anker 
kort t 

70 

dag 70 
-• 

12. ds. 
kredse, 
har fra 
har i 
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En meget flov Historie. 

En ul)g Pige Ira Thisteds Op~ 
l<lnd VDr i Aftes !{ommet til 

bH, a, 
01< 
.Tul 

~ Dans I Thisted. Hun traf en ung 
w Mand fl'a Flygtningelejren i Nu 

DrGlgsbæk, som hun kendte, og • 
e ham fulgte hun med ud i LeJren, r 

hvor hun vilde overnatte, Imid- er 
_ lertid blev Pohtiet gjort op- sid 

mæl'ksom paa den unge Piges vel 
- ulovlige Tilstedeværelse i Lejren 
g 
t og tog ud for at hente hende. 
t Men det voldte visse Vanskelig

(.> heder al faa hende ud af Lejren. cl 
;: Nogle andre Flygtninge havde bl 

nemlig taget alt hendes TØj, saa s( 
hun rnaalte laane sig frem fOl' al 

al' kunne fØlge med Politiet. F~~I'st 
r. ud paa Natten ){I)1n del Ior- n 
d, svundne TØj til Veje igen. An- u 

Ise l J 'cd lag('Ug faar den eslndlge unge n 
Pige nu en BØde. si 
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I en Cirkulæreskrivelse af 29. f. M. har F~-Hjælpen, Daiunal'ks 
Indsamling til Tuht::! l' kulose ns Beloempelsc i Europa, anmodet· samt
Ii~(' Sogneraadsfol'lnænd om at sætte sig i Spidsen for Lokalkomi_ 
teer og geJlnemføre el'. I ndsamling til det nævnte Formaal. 

Vi undertegnede fi nder Anledning til illdtrængende at hcnsti1!e 
til Befolkningen a t yde Bidrag til det anførte smukke og gavnlige 
Formaal baade ved at hjælpe Ind samlingskomiteerne i Kommuner
ne og ved, naar Indsamlerne i Dagene omkring den 12. d. M. kom
mer rund t i Hjemmene og paa Arbejdspladserne, da at yde et Bi. 
drag efter bedst e E vne. 

Egedor/, 
Amtmand. 

il!. C/o·isfensen , 
Formand fol' T histed Amts 

SogneJ'aaus!oren i n g. 

- .- ~ 

M. Dissing, 
Formand for Morsø 
Sogn eraadsfo reni ngo 

- - -

.. 

I 
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q;' Endnu en S~JT om u~ovlig " ~ I 1.J 

Handel meel Tyskerne. K 
Ved Retten i Vestervig duk- .,j 

kede i Gaar en Sag op om ulov- h, 
lig Handel med den tyske Be- d, 
sæUelsesmagt. Der var rejst Til- !': 
tale mod en Repræsentant som F 
nu bor i Hurup. i An!. af, at han N. 
t 1943 havde solgt nogle røgede d. 
KØdvarer til en tysk Kantine i Ol 
OksbØllejren med en FOl'tJeneste k 
paa 3 \0 Kr. uden at have nogen 
TJlJadelse til Handel med Ty
skerne. Tilt"lte nægtede ,ig 
skyldig, idet han havde solgt Va
rerne fol' en KØbmand i Aarhus, 
hos hvem han var Medhjælper. 
Del havde desudf'n kun dl'ejet 
,ig om en Pri~V('ot'drf'. Og da der 
il<k .. kunde fa a' Ttlladel,e lil \ 
Handelen, vilde Tiltalte ikke 



-

have med Sagen at gøre. Sagen 
blev udsat. 



I 

l
, Solgte roget Flæsk til Tyskerne. 

En fhv. Repræsentant fra Sydthy 
I var ved Vestervig Ret i Gaar til~ 
: talt for i 1943 til Kantiner i Oks-

bøllejren at have solgt l'øget Flæsk 
til en Værdi af 4400 Kr. med en 
Fortjeneste pan 310 Kr. uden at 
der foreina Tilladelse fra Myndig
hederne hertil. 

! Repræsentanten nægtede sig 
skyldig. Varen var solgt fol' en 
Forretningsmand i Aarhus og han 
havde ikke haft noget at gøre. 
hverken med Forsendelsen af Va
l'erne eller Inkassation af Pengene. 
Der var kun Tale om en Prøveor
dre, og han havde holdt Op. da det 
blev barn meddelt, at der ikke kun
de gives Tilladelse til Salget. Sa
gen blev oversendt til Aarhus, 
hvor den vil blive paadømt. 
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Solgt Fiskegarn 
til Tyskerne for 
425,000 Kr. 

" 

I 
8t.01' RetssCl(J i Nykøbing. , , 
For Retten i NykØbing indlede- -l 

. dcs ' j F'ormiddag-Behand1111gen ai T 
: en Sag mod Skibshandlel' Martin 

Lcf;fel's, NykØbing, og en Række t 
Fiskere fra bl. a. Glyngøre, Fur, 
VenØ og andre Steder for Salg af ~ 

, 

~ Fl gkeg~lI'n til den tyske Væl.'ne· 
magt i 1940-41. Det drejer !:il)! 
8 FOl'hold, og Garnene indhragtc 
425,000 Kl'., hvoraf Leffcrs hal' 
haft en Fortjeneste paa 62,000 
Kl'. 



.. 

skerne i 
I FORAARET blev lI jardemaal 

Skole lIldviet, eHer at del' val' 
anvendl H.OOO Kr. paa ai sætte 

den i st.and efter Tyskeme. Sko
len havde kostet 106.000 Kl'. at 
bygge, og da den val' færdig i 
September 1943, beslaglagde Ty

skerne den og havde den t.il efter 

Krigen. 

Kommunen hal' ingen LeJ 'e faa-

= 

l 
Ai 

et af Skolen fOl' den TM, da Ty- de 

skerne havde den, og hvor Kom- JiO l 
ke. 

munen havde Fonentningen og 
Afskrivningen af Byggesummen, ::!l'l 

le og den har heller ikke faaet no- K~ 

gen Erstatning fol' Udgifterne 
til Jstandsættelsen bagefter. 

Fol' 2/h AaI' siden fik Sogne
madet Paalæg om at udfylde og 

snarest indsende et Skema med 
Opgørelse over, hvor længe Ty

skerne havde haft Bygningen og 

hvad Istandsættelsen vi lde koste, 

men siden er der intet hørt fra 
det, skønt del' er rykket. 

lIjal'demR.al Kommune deler 

heJ' Sluebne med mange andre. 

Der er endnu ikke ydet nogen 

li;rstatning til Kommuner fol' de 

Tab, de havde ved at Tyskerne 

beslaglagde komml1llal~ Bygnin

g('r, hVIJrinvJll dPI" f()l' lang Tid 

(l,'ortsættcs Side 8) . 

-

I 
,. 

• 



Efterslet fra 
i Bjardemaal 
( F t)r1 at ' rll .~ id t 1) 

E , t nlni na ",do n , ' III ' 
. t 'h.·.· dt., :h'i"Jl'de lii« ,ml pn n l I' . . "tUl IUlr ,'fwduumdl'n IIInR"1 • _ 

,Irot Indtryk. Ilt del ,'r ~fin i!\ tf' r l-
,'.s li~n.sigl Ikke at ht' ta lt· nollt'l 
1.11 KommunE-ro., IlW U l,.dl" ,I('m 

0'11 seh' atlll're T . bel 
Der kan \'It.'~ Tllfa'ld.. hvor 

dl r kk.' sk,'r "tOI Uret ·:ll n.ed . 
fordi Tyskcnle.s Ophold gø.\" 

sUr k; fonlg~h 111 , I~gte' nK 

tlt'nJled 1Ir. .W. Sla'rkt fo rlIgeti" 

:-;lmttcindtll'llh 'r I Kummunl'kll -
st Il. Men :Jer l'r ~1:>'llgdcr ;,J Til

ældt>_ h\or iet \ 'i' re :n.·gel 

ret! rulg u 'adi' h ommuI\I' n 

betalt' OJ;: 'ler l' : li -anli masl el 

sa'rlig iOJnel ,Jdt' :1de Fk -I'm pt> 
• 

rNt er , n Kommum' - ;;om 
, 

ForwJcn ('r vanskeligt s t illet. 

fordi dt!t l'l' ~'n l\:ommulIl' af m('~ 
Jl'd stor Ud!>t nl·kniTlIl' nwd mUllcr 

.Iord og f M H~ ·bocn· . \ \ "<1 s ids te 

Folkt'tællmg mr dt.'r lir, Indbyg

g i'n" og nu e r der under -100. Fol' 

at g"l'nnemfoh' dt'lI n)'" :-;ko!t.'OI"tI.· 

lIin~ hygg-edl' dt 'n to nyt' Skoh.·r 

"n 1 I1)ardemwtl Kli t til cil. 

!.IO.OOO Kr, og ~knlen i IIjarut. ..... 

munl ti l 106.000 Kr., OK allcn>de 
dened ble\' Kommunl'lIs Okono-

mi 2!ofl:.l:lldl hannll for, Ol' l" l'l" kUli 

1=,0 Skalteydel't', (lg mali er 0]lJ)\.· 

; I<t<1 \'11 Ligningsprocenl Il.'m !'l, l 

forudelI ~Il ,'Il Tre<hedcl af Kom· 

nunen, Udgiftt> .. hgnes pOUl fasl 

Ejendom. tl ch' KommUlwll~ Bud· 

Kt·t er p:U1 13,Qnl) KI" 

Ilt'" t' r iII llell Het færd iglwd "g 
i llP;t' lI Himelighed i, til ell ~tl\dan 

Kommun E' sklll paal:t'gges al Ix ..... 

tale .!kstra 11.000 KI" lil D,t'k· 

ninll af Ta!X'lIe no.rl. dl' ll b·s.ke Be· 

1Iælt{'!St' nf Landet. n,'r har el· 

I"I'S i :lill' nndrt, Forhohl V;t'n't 

fulgt d(,t Pnnci p. a l dt., Skane,', 

Tyskl'rne fo n 'oldtl', ~kl1ld(' h'l'rel'. 

IIf Latlllets Befolkning i F.'\'lIe~· 

"kali, g('llnl'm Forsikl'iuJr'lhidrag 

ug 1Z"llllcm Skllll('L Sau k a II 

man lkkl' fra RUth'lIR Sult' lwggo! 

"n IUU\ II lor Ekslrahyrdc pau Bc

hot'mt:' i 1'11 lilli' KOInnl\lIl1', II\'ur 

:o\aturforholdcne ! FIlr\"CJl'l\ l\·m· 

ger til l\oJ!\urnlll'd O/{ Spllnmrn

m('liR"hcd, Del maa \W!'l' nok, al 

IIJunh'manl 1111\'114' ;.\1140 UI.:mpcr. 

III' nf HL ha\'(' TYllkl'nll' l1u:<.('I"l'I\. 

df' , f lor SIII I SoR"Tll'l. Bt·tnhn

gt'n af Skadt'rlll', dt· fon·oIMe. 

ntaa Rel~!rlll' i flt· frusrth.m· OR' 

'· t'I~lillt.ul' hommunl'r, ~m gik 

Kr. 
Drifbundl' rskudel anshtu,", 

til 35 'till. Kr. I Aur 
t :1\,i.., n · le lUll Co .. 111 ' I "k 

I l II. r <',d"rt . 
d", .d, !';\.;. b 

t. ,. T e ' k, II I . .. 
al"" ,\"'''lIel .. · 
, m ... 11<'11 \ k • r r n.J . .-"" Q ... 

Det rt"1"1\ b ae t nd lu..-I 
.. h.. FratI .... .t n .. I r A.' k \ 
, II "al ' o 9t;- 411 t) j )111. II: t 
19~ "" -1ft '"' n Y'. da n tdgrtu .. bl 
aII1 .,.:i. U dl kild P ;. )1111 

K r. )h'n Il I t<-t b J~ k · Tf- I 
(' re 0: ' d b.'Jud'l, ,5: (~ al ~k 

tt. ~ ,. ~ k,,,,. m., •• .. t . n +:0.& 0:1 .. 

" 'IIJ\I'Jw.~1 ... 1< il e ndlt udrift,.r ul 
t blive 211-- .:. .• MilL K,ØI ~ ,d 

o.,,'il~f Imlt .. ,:: t ... .,u· ,I ,ikke 1. " 

.g : bl H! ti M,1I K, OtTI' '''' ed 
. t I)ri f tJlllld. n.kud, t n.wl op paa 1. 
\hll i\ r h~" I"W kommt! Ar. k \'1\ r.. 

g te te t il:ro ~til l. i\ 1. J).' egn
lutl roa: .. C, del kild ( Ifld.· ... 

p 

A r IUU, Nnl<;d<'s .:1 .ke "p 
t:U, 1Ii1l Kr 1 ,[(' ti' . 

-!te m Ludn Lk h .. 1 f'I" J ik m 
k t'1 .• 

hold. 

t It J11 mt f' S n <I Fo 11< 

{; ud~ 'lI' f ord ri ll J.:t· n to' ill 1 .. 1", 

H .. ad I ndtll"~1"IlI' all!!"ur , r I'," 
&l.mbd orih lili:' Il 1 il (r..dstolill f' Id l'. 1I\('n 
God .• bPf,-, l'Ih-i'H.,.. 1I1111 l.' -I' t f' 

-Overfarten 
(Fort.s,at fro. Sid, 1). 

aarlhrt Bd llb 1lt!llIwm en Aarræ kJ.. .· 
l il Stoth.' {Ol' Qn'r{a rU>n.:l Drift, 
men de tlt' Tilhu d fundt Ud\'al gt! t 
ikke !'I tort Tlok Delle Iljorde man 
Ilældendl' owrCol' Gl'nc l'.'lldil'cktu· 
ren, ro!.! n hall ku nde ikke givc TII 
~B.I!"n om ;I t mlOcl t·komme Ud\'alJ.!etli 
Onsker, Inden han havde hnft en 
Forhnu rl linlF" mt'u T r a fikminHHer 
Carl Pde rsllr 

Denne Forhundling \ il :mtajt"e· 
lig rind~ Hted i DlIg, h\"on·ftel" R:>
sult:l.ll't \"11 hlin medd.·1t Cd\".ll
j:!"e t, der tUL;! anl:lIleliJ.!t vil lIldkairle 
til I.'l :'Ilodl' . hvor (\{ol' ~kal taJt,'s 
Sttlli ll jl" td. hnll"\ldl m In mene! 
det fOl"l'>\arlil{t III KBB i Gang m('d 
Stirtl'hw:n IIf ('I AktleN'løkab til 
O\'(~r1AgelN! ;af S~ .. und O\-erCar· 
len, 

Om )hllll'h'n'u \' il stille SI!! Im.'
dekommt'll d t· tIl t' rf Ol' L' d\" n Il(l'~ li 
Onske, k.1II ma n paa lIu\':l'n·lltll· 
Tidll ]lIl11kt ,kk,' IIIJ,l'C hel'ltl'mt, 

m !.!1l tin dt!I", dtl'1" hvad .. Thl~It',i 
Amt~a\"I,'1 " ,' .. {an'r, ikkl' er Tal.' 
om 1I0loWII JlItUTI' l)ln~rJ.1'CIlR mt'I, 
h'm dl'llt' tilt Gellernldtrt'ktora
Icl:- Tilhud .kuld.' ,h'l \"t'l ikk,' 

":l' rl,' 11l'1t umuhjrl 
Faa mCJ,l'l't IIwre Rom Gencraldirdl· 
tnralt:1 jo kun kan "a'n.' mIere", .. '" 
l-d i ;It fall ForholdtHIt· n·d Nu'ø· 
Itund bl'uJ,l't I fon"lIrlig Stund. 

fri 1111del' Jlt'l'Ut·ttl'l~cll. væn.' m('d 
til [tI lWl<u,', 

)IQn kan ikkt, hh\'(' \'L>O fm 

Stall'nN Sid,' ut trække Sagen 
ud. dt'r nUlU t'1l Alsrørelsc til. OK 

denne mM \'a'n' aaadan. at den 

"'der RetiwnhghLod o\'erfor de 
rnmte Kommunpr, 

p 



P I Uover lIrsdag lien 16. dø. letre sølvre havde bryllup. 
14. Pas 

.T."" .................... v .... . 

Tit revisorer genv. Mar. Peder
leo og nyv. Bflnefmd. Jeppesen. 

ICrer om Sllr'ekvofaen 

I ud,ledt 
d er uforandret 120 pct , Inklusive or raa -

r 
mente, :5 pet. spædekalve. 

El balsla, til eol.epreoøreo. 
En entreprenør (rI Sydthy. der 

under besættelsen udførte .rbej 
der I Haosted, blev af Thisted 
kommune anmodet om al tilbage
holde 340 kr., som nogle al bans 
arbeJdere skyldte I akal. Pengene 
Indgik Imldlerlld Ikke I Thisted 
kommunes kasse, og enlreprenø 
ren tlllaltes I gur I Vestervig ret, 
hvor han Uk en frist Itl at ordne 
spørg.maalef. 

20 pct b" l bi t d lugat til OrøoDe arOeptR er t 8 e . 
O. grønDe plgelpeldere i Thi· 

IInu en sted har tlget alg pu af passe 
æringer folk. børn, nur forældrene om 

aftenen .kaJ f byen. Der betales 
et mindre honorar, som pigespej 
derne vII anvende til en juleud-

i gaar deling l Thisted. Man henvender 
en for- sig III lærerinde frk. Bilen Peter

(jer til· sen, telf. 902. , Skolemøde i fjerritslev. 
!~te~gi Lille brsod i HVidbje.g. 
/35 kr. Der opstod I g •• r e 'termiddag 
~e, al brand hos arbejdemand Dusenlus 
L tpril. Toft, Hvidbjerg. Ilden op.tod len 
a paa loftsbjælke nær ved den opfyrtde 

aietdbene~ kakkelovn Del lokale brandværn 
Ilk ilden .Iukket Inden Paick Ira 

~al/en Hurup kom iii Stede. 
l Ran .. 
ren er 

I dIg 
an hllr 
dsæHe 
møder 
! over
de ud· 

• nngeø 

Stateo bebolder H.osted.boseoe 
Kommissionen til alvlkllng al 

tldl. Iyake ejendomme er nu nuel 
igennem del meste af sft arbeJde. 
og der er !ruftet be.temmelse for 
Over 1000 ejendommes vedkom
mende. De 87 ejendomme I Hin. 
• ted lorbehold.. mlnl".r'et lor 
olIenIlIge arbelder til byplanlæg. 
nlng I lorblndel.e med hlvneln • 
læget. 

Skal Huodborg glllstebjem 
slIIlges? 

Socialdemokratisk lorenlng I 
PjerrJlslev afhold' j alles paa 
hotellet det tredie og sid.t- møde 
i foredragsserien .Danmarks skole-
lovgivning gennem tiderne- .Pastor 
Arentoft talle om de to skolelove 
al 1814 og 1937, lom var prægede 
., de koldske og grundtvigske 
skolelanker, der gik ud pia, at 
naar børnene blev gjort tnteres· 
serede I stoffet, kunde de lettere 
tilegne .Ig lærdommen. 1903 kom 
mellemskoleloven og 1933 den 
nye; skolelov med reRler for sko
(ernes tilsyn og styreisel herunder 
foræ(dreraødene, som dog ikke 
var blevet nogen 8ukces, fordi 
der Ingen opgaver vør til dem . 
Revi.ionen al 1937 beled en væ· 
lentllg rorbedring al dansk skole. 
lovgivnini, Idet der her blev givet 
bestemmelser lor Indrelnlng ar 
I.ndsby. og kebsladordnede sko. 
ler. 

:r. ved 
:lena
ande· 
og I 

jnatl_ 

I FN. 
Der er til d. 20. november Ind. 

klldt til en ek"raordnlær general. ,_ ... __ u .... _ L ~~__ • 

I en diskussion deltog barber 
N. Raoum, Karl Knud.en og N. A 
Hermansen. Man drøfte e 

K 
est.1 
.. go 
to 
reve 
en , 
Lan 
Knu 
se I I 

.en 
hent 
men 
tog 

søg 
ler. 
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Justitsminister iet meddeler, at til 
tre Tysker-Haandlangere. der De 
VaJ' dømt til Doden, er blevet be 

r henrettet i Mornes. Dt t ør Ejnar 
Robert Walberg A" d c r s c n, I ~ 
50111 va r dømt for Del1auelse I 

e-

tysk Krigs1jeneste, Tjeneste i 
HijlOkorpset og Drab, Poul Mi 
chael H a n s e n, der var l!lJm t 
for Tjeneste i det tyske Sikker
hedspoliti , Forsøg paa Drab og 
omfattende Mishandling af Fan-
ger, samt Niels R i i s, der havd e c 
gjort Tjeneste i det tyske Slkkcr- s 

v hedspolIti som Tolk, deltaget i I r 

t
er tysk K rigstJ eneste og forcfauet n 

Mis ha ndling af F a nger og Fo)'-
a " 
1 sog pan Drab. J> 
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Vognmundssagerne 
. i Thisted Amt. 

gnlllllt 

"Itu ,. 

lJo-/r 
!JtI 

fI, t ,>il '7ul,,,, ",.r. e ... ~ III.lr llru.!; 

(,'r ./,,, :<i</~1, .<:;UI/ ,r ,,,It" ul II.'" 

:>otu!r-JU langt. d('n IItOfftle Up] 
af Forræderl- øg VlCrl\l'mngl·røa
lunl' {"t lIfg-jørt \'('(1 lll't\l'n, :lr
:"ejdu RI'\"IAlnn'l"urh'nl~,'t I Anr
hu~ rndnu pnn (J\lklnrillg"1I n! 
llnnge lhuHlrrtle dl1l1.!1ke Vogn-
mænds Kørse-l før Tysktrnl'. Som 
".ekendl hll'V' Till:!lr fr..uuld(': 
;\H rror tll~Sf' VO)l'mn:t:lI<J, ('i!: 

StcdH tUJ,!:fr MYllthjthn!f<rrH' dl m 
nu del SU'd, hvor dl' m' Ilt r. de! 

•• \10'-' 
,.; ha 

IIø"" 
dr/! J 

Od 
hf>dc 
lære 
Dl'Te 
d~, C ... 
Hl.ml 

nøll, 
d,'r 

- gor ml:ol ondt, I Tegn' hOJ(l·lI. 
d Det siKrr dog ikk(' 811:\ rOl":~r 
t. delig Illcgl'l, for dl' f!ts!I> hnr in
t !;eIt P/'lIlCl' Ol ulllal::l:l.Il:'\ul,· I 

1- 'l'h:stcd P()lillkrrd~ Ilur lU Mund 
e fra Revil'ioll.9ud\nlp.:et I tiP" ~hl
II ste Tid foretug{"\ mango AfhlS-
vi r:nr,:PI', O'~ ri" komm"r :1-1 Gang!' 

I :1m U~rn III Thistcl C"r 111 .. ry,l
le up" l d:s.'i~ Knrsl'b I1g!'r lIid
i! hJ.f man b:>h:mdll'l "a~ flt)f) 5;1-

n ;tr i Th:stcd PolitlJ..rd" og hrr
tlf har Knmlllulpolit:t: i Thist~·(! 

",ph- gjort :,<!s!< mg!' klur ti! A r
It'Hring I Rf'\"ili:OIl~ud\.·uIJfllt. Ud 
vil dOI{ endnu l!llt"l" cn. ·1 Mallnl
:'ler, fnr drn 5idl!ote Sa", er udc uf 
Verden. 
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R"\'I . ion!<ud \'a IR"! 
n Slull'.~ Iloms\"] 

KCIldt>!sf·r. ~um k:1\1 

IJH s d>jlc er o!tSan 
Tllfældc_ l Thi:l!c,! 

" Ild 
faktisk 

upp.-Il. rr., 
"ket fkr.' 
Politikrd' 

har Mt været nddnnthR"1 i rl Par 
1'ilfæhfp ut Ilkrulf> tIl T\"lIng~· 

lillkt:on, nna l' 
Vognmænd ikk .... 
E fte rhC'tu 1 i IlKrll 

th' IUU11W1d"n'!' 
har kUlllwt kID!' 

t I Jsn·,IKIII i llf"lHh', 
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.. Prissagerne atter i Vestervig Ret 
Dc to tidligere nH'get omtalte Pri s

~lIger. dt'1 nf .Myndighederne el' rejst 
mod Gdr. Bvrner lIedcgnnrd, Refs lIc
d{'gnnrd, Jens eln. Thomsen, Dover, 
og Snvvrel'kscjer Aksel Henrik.<:.en. 
Hur up, SUlut mod SkOVl idel' C. F . Jen
~cn, Hurup, der ulle er sat undol' Til
tnle fol' Overtrædelse uf Bestemmel
SCl'ne \'cdl'OlOCnde Snig nf Ga vntræ, 
behandledes atter i Gmll i Vestervig 
Ret_ 

l den fOl'stc Sug blcv S kOVl idel' C. 
F . J e n !:i e Il afhort. t'om Vidne og [ O l" 

1dande, at hun havde kendt Plnntu· 
.'fen paa Hcfg H edegaard, .5iden hun l 

1932 kom ti l Thy . I 1934 havde hun 
fort Tilsyn med Plantagen Og' bl. H. 

h\'ert AnI' udpeget de T ræer, som skul 
de fældeR. HUIl 'let egnede P lantagen 
- der VUI' plantet l AUl'ene 1885--92 
- !lom værende den bedste i Thy, og 
"nr af den Opfatte lse, at langt den 
overvejende Part nf Trillet - omkring 
80 pet. - vor anvendeligt til l\Inste
træ, mens Hesten VUl" for svært til 
denne Anvendelse, Det var iovl'igt 
huns I ndtryk, ut · det Træ, som Snv
\'æl'ksejer Ilenriksen havde aftaget. 
\'111 ' Skov('nl< bedste 'fl'tC, ligesom hun 
OpJYHtf·, at han ikkf' hnvde haft med 
Salget. al gore, Siden Skoven blpv bl'
Hlnglagl uf TYHkerne i 1044, huvdo hun 
h(·IIt>1" ikkP huft HogN Til s yn m('d Skil , 
v('n, 

1 den anden SU!C gav Sko,'} idel" Jen - d 
.sen en supplerende Forklaring vedl u- G 
l 'ende ~aJget af 'rl'lI,l fUL Plontugerne fl 
i Dover og pua Ashoje. Han oplyste i .1 
denne Forbindelse, ol. Dove}' Plantnge 
- som den første i Landet .- blev be.
s laglagt den 10. Februar 1944 , pau 
hvilket 'tidspunkt de l' ikke nu' tilgaaet 
hum Cirkulærct' uf nogen Ar t om Salg 
af Tr ro til Tysker ne. Dette Cirkulære 
kom fO l'lst den 23. Februar. H ij.1\ h av-
de dog spurgt Skovrider Snhl'oc , om 
deL VH I' tilladt under suadanne F ol" 

I 
hold a t lægge 20 pCt. pna Træet , 0R 

dette huvde Skovridel'en ikke ment, a t 
del' VlU ' noget l Vejen for, Det egern. 
lige og rctning~givende Cirkulære OUl t 

P l'it;ernc kom forst 1\-). JUlli 194,I, men 
pan dette T idspunkt "Ul' Hugsten i 
snavel Dovcr som pun Ashoje nllel'edt, 
standset pau Ji'omnledning uf Sko\' 
l'i del'en, 

Skovrider J ensen fOl'klarede vIdel'\', 
ilt del' ved Leverllncerne til Tyskernt> 
\'n1' 'r aJe om SOl'timentRhug~t, hvorfol 
et Tilhl'g pua 20 ]lCt var tilladt. -
Hug~t af den ne Art virkcr lll'mlig 
odehl'ggende pun Skoven, og Arbejdet 
vllns keliggol'e J'l. den"cd. at dt~t ofte Cl' 
nodvend igt at ~nll Skovcn igcnnl'lll 
bunde to op: tre (lange fo\' Ilt fnn til 
strll'kkl'ligl med T rlC frem , 

negge Suge_ bl(',' ud"nl til fornyt>dt' 
Erkhcl'ing{,l 

- -~~-.-,- ~.-'- .-" -'-. = . -, - - - ,--
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der 
• lOg Sprænl/stof under stormen. 

Under stormen er paa Ørum , 
~~ strand inddrevet en granat og paa 

Agger nordstrand er fundet fire' " 
pansE'rminer, som under sandfyg- ' 

øen 
tl e 1- ningen ble ... afdækket. 

Den ."ensk·danske lærer· 
udveksling. 

Einar 



Sønderrevet af en mine 
FrYRI.Ii~ ulykke ved Thy
bor.o. 

Bo J I·aarlg dreng, Bgon, sen 
ar ffsker Hal2er Jensen I Thors 
minde, syd lor Thyborøn, blev I 
g5ar dræbt af en landmine. 

Drengen var ved IS-Ilden pal 
ni h/em fra skole og ville gu en 
lur ned III stranden, inden han 
.kulle hjem. PJudselii hørle be 
boerne I de nordligste huse I 
Thonm!nde en kralllg t>ksplosion, 
og da de kom hen 11\ eksplosions • 
• Iede', mødte det dem et IryJrfe
IIgl syn, Drengen var fuldstændig 
sønderrevet, og Ikke enøang bao. 
mor kunne kende bam, 

Hvorledel ulykken er Iket vide. 
endnu Ikke, da Ingen har DVtr· 
været den, men formenllfi har 
Bgon pillet ved minen uden a' 
vide, hVid del vir for eD farlig 
gln.land, han havde med .t gøre. 
Del lormode., al minen er blevet 
afdækket eller den ald.te krafllge 
Itorm. 

Krosagen i "aosted. 

, 

deTlor I 
Indlevere 
leo de. 

ArnuU 
i Thisl 

DeD 

nord 

prob 

VI hlr modlliet delle Indlæg: 
Som de Ilcate: vtl bar h.rI, 

meødelle radioen, It mindst 51 af 
de 890 undenkrlfter pøa bf':Rllarln~ 
gen om af.temnlng om Hanlied 
kro vir lalake I den ftnlednlng 
oplyser lo&oeraadsformand Jeppe 
Chrl,len.en I Ræbr, at "er I for. 
bandllnRlprolokollen stur: Dtr 
lore/u et andraaende fu 390 
vælgere I kommunen om Ir,lem
Ding om beværler~ DR illlaslRlver. 
bevilling III Ptk. Marie Pcdera~n. 

(Jen n~ 
I.nd, bvll 
krigens d 
de demok 
daR den 
.Iholdshol 
Dansk ~ n 
al raogert 
sikkerhed 
te'· . 

Soanl'lr •• ltllt Ir..... . Arnulf 
I 



Havet afdækker 
Panserminerne. 
P an Agger nordre Stl'un\,l Vl:'d 

Tl'ædholm hal' Hovet i de sidste 
Dage bOl'l..skyllct saa meget af 
Kysten . at det hal" ædt sig fl'cm 
til et af Tyskernes gamle Mme-

gi 
rI 

felte) ', der skulde være ryddet i cl 
lB46. Havet har fOlCløbig ardæ!(- r 
keL fil'e st.o1'e PansE'l'mil :cl', d<>r 
har været. h{'gTuvcl undl'l' ('L ;30 
elll. Lykt JOl'dlag'. n"l' Cl' tilkaldt 
1\1 i 110I'Cl", som ~kal llsl<adclit~~Ør~ 
del far li ge Fund. Paa LYllr.;hy 

s SL I'811d Cl' il anddrevet en gl'al,at
lignende Genstand af rA.~ss1ng'. 30 

. en) lang og en halv Sncc.; cm i 
s Diameter. Ogsaa dette Fund skJl 
_ l\linØl'elnC se næl'J\1cre pan. 



• 

• 

Granat drevet i Land te 

Fire Panserminer fundet i Agger. 
Paa Ørum Strand er del' i de 

sidste Par Dage inddrevet en Gra
nat og paa Agger Nordstrand har 
Stormen blottet fire Pansermiller. 
Politiet fra Hurup hau i begge Til
fælde taget sig af de farlige Gen
stande og indskærper Befolkningen 
at vise Forsigtighed. 
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