Ier;--uuen at oo·g e-n yuemgere .:tKIae
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Landsretten nedsatte
Straffen.
OK lod .n Tillægs blide pas
5000 Kr. bortfalde.
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Ved Re:tten i Thisted blev VognI Ø l og mand Oskar Lynge, Øøterild, sat
under Tiltale for i 1944 at have
kørl tor Ty.kerne med to Last·
el forevogne, der ikke var lovligt ind·
I
urslagregistrerede. Han kørte oglaa med Skil

lentligt andre Vogne og fik Overpriser ior hal
I Mini·
Kørselen. Endelig havde han uden ca.
liativer
Tilladelse købl er> halv Sne. Bil· hu,
ritsJev dæk iii Brug ved Køraelen.
ha
Han idømles Helle i 50 D'Re Hu
.aml en Til lægsbøde paa 5000 Kr., en
subsidiærl 50 Dages Helle, og el ske
fler
KOI. Beløb paa 468\ Kr. blev inddra·
Amla gel i SI.I.k .... n,
Lynge appellerede til L.ndsrel· Ny
Land·
I. og ten, lom i Gaar nt::døatle Straffen I
te· lil 14 Dag •• Helle, Beølemmel,en ska
om Tillæglbøde udgik, og Kon Her
~evil. liahtion,bel.b , 1 blev •• 1 til 4479 Pje,
le all Kr.
fors
Isva·
Kro
yde I Aften,
ress
Bib·
Sudan· Bazar pøs Thisted Afholds- Pie,
h.fjOll

•
Slap billigere ved Landsretten.
Yognm Oskar Lynge. Os(crild, \"al'
for forskelUge Loyo\'el'll'ædelsel' i
Forbindeiso med Korsel fOJ- Tyskerne
,ed Rellen i Thisted idomt 50 Dages
Hæfte, en Tillægsbodo ))aa 5000 Kr.
og fik 4681 Kr. konfiskeret. Land,=>telten har nu nedsat Straffen til 20
Dages Hæfle.
ladet TilIægsbodf>u
bortfalde og nerl$al Konfiskations-

bel.bet lil 4479 K r.

I

Lnnds l"etten lod THIæ gs bød e paa
5000 Kr . bortfalde.
Ved Retten i Thisted blev Vognmand Oskar L y n g e, 0sterild,
for j Efteraal'et 1944 at have kørt
for Tyskerne ulovligt og til Ovel'pds, samt for ud.en T ill ade lse at
have købt en ha lv Snes Bildæk t il
Brug ved Korselen, idømt H æfte i
50 Dage samt en Tillægsbøde paa
5000 Kr., og etBelob pall 4681 Kr.
1 blev inddraget i Statskassen.
Dommen appellerede han til

Landsretten, som nedsatte Straffen
til 14 Dages Hæfte. Bestemmelsen
om TiJ1ægsbøde udgik, og Konfiskationsbeløbet blev ~at til 4479
Kr
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Hjemmeværns-Va lt bnene under
skarv Kontrol.
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J{oll.tro]-Officer ernc send t hjem til
ReglOll zrne for at gCllllcm l'pre
Registreringen .
Df'n . ofte efterlyste øgede Kontrol
med Hlcmmeværnsforeningcrnes Vaa~:!n bliv!.!!' nu g'ennemfslrl san effckbvt, som ,~et overhovedet It an gpre~.
og cHer !. Maj vil Besiddelse af
uregistrcr .... de , V,mhen Vrr'r9 absolut
slro.[bal' Det er Krigsminislenet. der
har ,trufret denne Beslutning, 0:.(
Skænng;;d-.gen er r"stsal til 3l.
Marts, Inden hvilken Dulo Indberetningerne om Va.:tb(·nlu/-tl'cnc skal
være MJOistr"nel i lTumdc. Der vil
dog shndsynli~vis blive r,ivct c'ndnu
en MatlOcds Rcs]Jil fot' at fua ev('o·
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sus for dl.' fUl'slwllir,e Rt'~iOll('rS K.onll'olofficc:r,
dt'l'
l-jjC'bllldo:.clif!
har
maattct h.i(>l11s{'ndcl) til Di~lt'ikl('rnp
for nl lede Rcgj~tl'(,l' i ngcn og "f"ende
I nclbcI·l'lningcl'ne
tIl
Gencl·,11ko111mandm'lls Konlrolofficl'l", Obcr:-;tløjt·
n:;ml Skjoldilg"cl·, Kustl'l1p l
Dl't und(!l"stl'P.t!l'H meget k1'aftigt, at

I,

,
"

Hjt'l11m ...'værnsfo1'('n ingcrncs
L:l nd~
lcdcls.e helt o~ fuldt stun\' bag denne
dff'ktiv(' Kontrol, og: fNl !Ia;>n'IIS
Side ('1" Illan iklw i Tvivl om, al suml-

r
I
I

lige l ljpmm(,vif'rnsvlluben med tilh.
Ammunit iml vil !tn!llm(' fn'nl. Endvidt're "f· mon I'I'n h('g'g:<, Sidt'l' "nir.<'
I
om, .... t hver Mund klin mnn hnvt' pd
Vaubcn, ull niw l uf hvilkt...n Ad dctlt· 1
Cl'.
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st,

Ogsan Spl"/l'ngtllnfrl'l" .skal ur!('Vl'

I'C'S, og <.11It' ovel'rtØcli,:W Vl1;l111'11 lll'~'
I r(,'~f.{('H i ll jt'111n1t·VI('l"lISdt·p(I!I·1'!w .... F.n

Skfl'l' Pl!t Jn stru!t ! luo om ddb' J.tn·lwlll VHI' hivl'inl nltl'I'I'(h- i !"fI1'v(,j ~'n
Uthwnd i til n('Hif)fll~\'m' I"r;1 l.ands1!1t1l'lfw n ,
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VænHJ-IlHIUCl'sagul1 f,'a Sflll1bjm'u
Hi\'1'I'l'lllltl i Tlli:-dl'd IlphnlHlh'dp
,'40111 11I1'\'llt i (lnal' 1'11 VII'IIIPIlHlg-I'I~ng, og IJOll11l1PlI 1(0111 lil ni lyd!' l1~la

Olof (lI' n l' ~ idlllllll'" ~I{)
Ilagl'i-! 11';1'ng!-ll'1 og' !'il~ :lo,non 1\1',
knnfi:,,;!,(ll'f'l, 1\11111'1'.'-1. njot'n\ 11 ri p 1.... (I 11 :10 ])nt.!l'f' 1~'i\'lIg~1'1 og- 1 '!.\lIlO Kl.
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In Il\'dg(l
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Fil' ri' Lilo1w,'p iii gnglantl,
Som omtalt Cl' der fol' en nrl Li,,,urre aahnrt Adgang' Lil Inrlt'ejsc i
Eng'lalle!. Ilc!' Cl' indtil nl.l rejst ,,(
halvt Hundrede Plyg'tning'c fra Lejren
i Il l'agBhæk, Og' i næRte Uge tagN J G

ar Sted,
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Tl'e Væl'nemagel'e dømt
i Thisted
Ved Særrettcn i Thisted el' del'
blevet afsagt Dom i en Væl'nemagersag mod Groes & Co., del' under Besættelsen hal' udført Befæstningsarbejder hel' pan Egnen.
Gdr. Olaf Groes, Skærbæk Mølle,
jdømtes 5Q. Dages Fængsel og fik
konfiskeret 36,000 Kr., Arkitekt Anders Bjørn Andersen, Angelkjær
ved Bjerrjngbro, idømtes 30 Dage
og fik konfiskeret 14,000 Kr., Skomager .L Chr, Kjær Hansen, Vildbjerg, fik 30 Dages Fa'ngsel og
konfiskeret 8000 Kl'.
Arkitekt Andersen ankede omgaaende sin Dom.

Hjemmenern ogsaa i Fjerrit.slev.
•
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I AHes holdtes pau Fjerritslev
Kro et Møde med det Formaal at
Iaa oprettet en Hjernmeværnsfol'ening for Fjerritslev og Omegn.
Mødet, der val' godt besøgl, lededes
Hf Forpa1-!ter Steen li" i b i g e r,
Øland. Oberstløjtnant IC r i g a s t
talle og slog stæl'kt til Lyd for Oprettelsen af en Hjemmeværnsforening-, del' kau faa stor Betytlninf!
i disse urolige Tider
Der Iledsatles et Udvalg af
Værkfø!'el' Antonsen. Fjerritslev,
Landinspektør Monrad, Aggel',sund,
Klir! Gustav Larsen,
IIjo!'tdal,
ggoll Gl'egersen, 'l'horup, Niels
,Jenseu Klim, Aage Andersen, Bejstrup, og TømrermesterRasmuBsen.
j
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Sas bU'r han halvtreds", genI

Hjemmeværn i Fjerritslev.
l Pjerritslev har værel alholdl et

velbeløg! Hjemmeværnsmøde, der
,ogne- resulterede i, at et Arbejdsudvalg
neduttes. Hjemmeværnlloreningen
Jatille- kan hereller snart ventes dannet.
orsted
I. Jens
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lejerforeninI danne l
,katte·
i Fjerritslev.
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llJldf'rsøges energisk af Politiet) siger
Politimester Vagn B r 0, Køge. j)~r er
bl. a. udsendt Instrukser til SOgJlcfogcierne. Der er ogsaa opstaaet Rygte
C111 Vaabenindsllmgling ved H a n s th o I m J men ingPl1 af de adspurgte,
Sognefoged Anton Jensen eller Fyret,
kender noget som helst hertil.
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for April KV8r1ol 1948 uddelell
I T histed

TIrsdag den 16. Marts 1948
I Rell llkule! 8 Gymn ll &\l ksal til Beboere

; Eiendomm e med.

,

1

3. I

R.
KOlli

.,.
,<I

uli ge Numre mellem Kl . 9-12 Dr for",
Ii Ke Numre mellem Kl. 14-17
Korlene maa afhente. af en Voksen
i HUsstsnden, der mBII medbrInie Ta.
64 Ionerne fra tidligere udleverede Kurt,
en
mod Navn og Adre ••e.
udlevere, Sukker- oe; Smørkort,
Brød- og Keffekort, Smørrabatkorf til
Børn, Tekatn ~ Rabatkort til mindrebemidlede. Børn uncler 15 AST. Kontrolkort for Kød, Flæsk OK Paalægaverer
Tlllæg.kort til S æbe oJlt: Brød. .
Det henstilles, at EftertæJlln& af de
Kort finder Sted straks, da
mulige Fejl kun rettea p •• Udle ..
verlng ••tedet. Endvidere glllres op~

J.

.., I wærkaom

pall, et det er forbundet med
Strafanavar, at beCære Kort udleveret,
h'YIS Belingelserne for at erholde di SKe
er til ~ tede.
h.
Ombytnlnjt af Rugbrød.mærker Med
Franskbrødemærker kan ske pBS Kom~
munekontoret mod Porevisning af den
6. for Januar Kvartal udøledte og af Direktoratet for Vsreforayrllng pBastemplede
Lægeattelt. Nye Ansøgere m.. Indsende
Lægeattest til Kommunekontoret.
A.Uonsrlng.kort, der ikke at..
hent.. UdleverIng.dagen. kan
udleverat pea Kommunekontoret Mandag den 6.

t...

83

1948.
Kommunekontoret og So.ctat
er IU"kat hale Dagen.
THISTED BYRAAD, d. 8 Mort'5 194.9 au
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Thisted

Vaabnene skal
afleveres.
,

Krigsministeriet hal' udsendt en
BekendtgØrelse om Tilbagelevering
og Registrering af Vaaben og Sprængstof, hidrØrende fra Modstandsbevægelsen. Saafremt det ikke allerede er
sket, skal Medlemmer af Hjemmeværns- og SkytteIorcoinger snarest
anmelde det omhandlede Materiel til
deres respektive Foreninger, som der-

paa efter de fastsatte Regler bestemmer) om Materiellet skal afleveres
eller fOl"blive hos de paagældcndc,
Personer, del' ikke Cl' Medlemmer af
de nævnte Foreninger, afleverer MaterIellet til nærmeste !TIIlitære Myndighed eller Politistation.
Ulovlig Besiddelse af Vaaben, Ammunition eller Sprængstof kan straffes med indtil 2 Aars Fængsel, men
efter Forhandling med Justitsministeriet har man bestemt, at Ansvar
jkke vil blJve gjort gældende, saafremt Anmeldelsen eller Afleveringen finder Sted senest den 15. ds.

I

,

Ra tioneringskort

.

,

' ,

fol'
April KV",·tal 1948 uddel es..l Th l~
'
sted
.
Tirsdag den 16. Marts 1948
1 Realskolens Gymnastiksal til Beboere 1 Ejendomme med
uHge Numre l1\ellel1\ Kl. 9-12 og
I~ge NUl1\re l1\ellel1\ KI. 14 17.
K~)J't(>nl' maa afhl'ntes af en Vok~C'n 1 Husstanden, der maa medbringe
Talonerne fra tidligere udleverede
Kort. forsynet l1\ed Navn og Adresse.
De,. udleveres Sukker_ og SmØr kort,
BrØd- og Kaffekort, SmØrrabalkort
til BØrn, Tekstil-Rabatkort til l11indL'ebemidledes Børn under 15 Aar,
Kontrolkort for KØd, Flæsk og Paalægsvarer, Tillægskort til Sæbe og
BrØd.
Det henstilles, at Eftertælhng af de
udleverede Kort finder Sled straks,
da mulige Fejl kun reltes paa Udleveringsstedet. End videre gøres opmærksom paa, at det er forbundet
med Strafansvar at begære Kort udleveret, hvis Betingelserne for al erholde disse 1kko er til Stede.
Ombylning af RugbrØdsmærker
med FranskbrØdsmærker kan ske paa
Kommunekontorel mod Forev1snmg
af den for Januar Kvartal udsledle
og af DU'ektorale! for Vareforsynlng
paaslemplede. Lægeattest. Nye Ansøgere maa lOdsende Lægeattest tl1
Kommunekontort·t.
Rationeringskort, der ikke afhentes
Ulllcvering'sllagen, kan forst faas udleveret JlM Kommunekontoret Man• I " AprIl 1948.
I
d
(ag
Cl a.
t ore t oa" So<ialkonlo}{ommunekon
l'ct Cl' 11I1!l<ct hele Dagen.
Thisted Byruml, den 8., Mar!s
,
BJerrega. .
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Ove,. ordentlige Foranstaltninger.
•

Bekendtgørelse om TiIbagelevering og Registrering af Vaaben m.
hidrørende fra Modstandsbevægelsen .

•

,
l

I

V' I

\'an.bcn, AmmunItIon of!; Sprnmglltof. Jlidron'nde frn l'loc!;;tlll1dsht'I"u-':..'l·bptl, ,.k..11
SMCremt det ikke nllCl'cdc Cl' ~kot
SI1f1r('Jf/ u.fieYI'fI.'''' til elll'1' rt'J.!i"ITf'IP,", \"NI dlunder Dnnt;kc HjemmevlCrnsfol'en IllJ.{HI'sLtLlld ..flol'huud Ht:~ru·ll(h·. HjCl1l lllP\" ,\'rn~
forenin,l!cr og di' under O\'crbestyroJScD ror D{' Dnll>i!w Hkyl 1.('-, (;~·mlHlstilc. o!.;
Tdrmt."\fol'eninger I!.hw.r~ndc HkyttefOJ'cning(~r ellur atten'n',. til H, ... rl'1l pli]']" Politi.-!
I'ft~r f(11g(mdc Regl9l .
J. Medlemmer ar· de nænile l"orcningcr nnulcldt'r .\!all'l'iellt.! III "n·dl../'lllllH'lldj·
Forening, som dUl'cftør i Henhold ti! de Iwrfor )!IVlle J:eg'!('\, hl·stl·lrlIlWI·. (Jill
~'futeriellet. I;ka~' afleveres elle]' kan forblive i den p'1Rp;if'ld{"!,df's \ 'a!'\'1 it'~l .
2. Pe]"~onc[, dor i,kke er }{cd\enllller af nog-en 0.[ do næYllt.{' FnreninJ.;l·r. aH\'\l'!,.!·
Materiellet til dell1'n~rJlleste militære Myndighod ellC'!' Polit.i"I1,fioll\'Il.
OpJllærJæolllbt-rJ~ heoledes pua, at Personer. dpr urlf:1I TIlIa.ticl"!· fm .JtI~til"
ministeriet, eJlet' uden Godkelldel;,;e fra do nævnte HjemuU'l';I'I'll,.;foJ'cnt ng-cl· ('liN
Skytteforeninger, opbc\Tnrcl" Vu.abøn. Ammunition og ~priCB:!"tof, Jmn tiltale>! I 1f\'IIhold til Lov .Nr. 308 af 12, Juli 1946 om ntmdc[ med samt 'l'ilvjrknin ~ o~ B(':-.id(kl",
af Vaaben lU. v .• hvori højeste Stl'af ('r fllstSi~t t il .l!':('ng~l i 2 Aar. - Det t.ilføjes - efter Forha.ndling med JU'ltitflministcriet - nt sn-a.fl"{'mt (]C'II I
()venstu.aende Pkt. l og 2 om hnndlede Aumeldelse (Aflevering) hur fundet ::ited somN
den I:i. Ma.rts 194-8. ''1 [ der dog ikke blive gjorl Ansva.l' ga~ld(lndc imod de pu.agældl'l1dt·
cfter førnævnte ]~ov.
Endvid{'re henledes Opnu(!l'k;jomh('uen 11M, nt Sprængst.of, der henligger uUd\'r
ugunstIge lj'orbold, ret hurt.Jgt faM' Tilbøjelighed til Sch'llntændell;t', hvorved ~tOI\'

tJlykkor

VJI

kuune opfitaa.
KrirJMninillfcriel, df;n 8. ,Maris 1915.

n

Tysksrkørsel protesterer

:l\-lod Tilbagebetaling, naal' de hal' holdt Myndighedernes Regler.
l

g

,

Sondag~

holdtes

Viborg ct Mode
.lC 700 org:tnj~rede Vognmænd, rt'præsenterende 41 Foreninger, for :.tl
protestere mod He"i!'ionsudvalgets Behandling nf de Vo~nmænd. der under
Besættelsen arbejdede Ior Tyskerne,
men ikke tog ulovlig Betaling.
Model indlededes af Vognmand A.
K a a g a:1 r d, HOl'dum, og efter en tre
Timer Inng Forhandling vedtoges en
Resolution, hvori del hedde,,·
l> VI sender til Regering og Rigsdag
vor skarpeste Protest mod Lovene. efler hYilke der kræves Tilbagebetaling
vedrørende Korsel fOl' tysk Regning,
og den ?lnade, de praktiseres paa. Vi
protesterer paa det krnttigste mod, at
Vognmænd, der hm' overholdt de af
Prismyndighederne fastsatte Priser og
iO'\'l'igt. holdt. sig Myndighedernes Regler efterret.telig, skal hnve Penge konfiskeret. Vi gor udtrykkelig opmærksom paa, at vi ikke varelager Interes.>er for de Vognmænd, der mnatte
være ganet uden for de ni Priskontrolraudet eller Udenrigsministeriet nHilsatle Rummer, men kun taler fol' de
Vognmænd, der til Punkt og Prikke
har
efterkommet
Myndighederne!;
Hens tilling og Anvi"nlllgel"'.
l

l
l

Til at overrække Resolutioner. til
ltigsdagcn valgle!:>: Kanguard, Hordum. Chr. Jensen, Hordum, Johs. UIru:h, Mundelstrup, og Vagller Sørensen, Nykobing Mor~. Hvelt til.~tedevæ
rende Medlem gaven Krone til Rejsen o~ undre Udgifter.
De dodekane... iske Her er aU er blevet græske, efter at de I 600 Anr har
værel under fremmed Herredømme. Overtagelsen :;l.kete H~d en Statsakt
pa. Rhodos. hvor KOllg Paul led!lagcr
af Dronning Frederikka ratificerede
A n n ekt ionsdok umenlet .

•
Et ruldt færdiRbyggel HUl. er blevet
nedkastet med Faldskærm pas :\h:nlflley Bjerget i Alaska til Yidenskabsnlænd fra Uni\'f~rsitetet i Chicago, som
(or Tiden (oretager Undersøgel~r
vedrørende de kosmiske Strnaler. Huset, der llkal tjene !'10m Basi8 (or Porskernc, \'ur fuldt monteret med Varnu.-anlæg og videnskabelil(t udstlrel
med den (or el Ophold i arkliilke Egne
nudvendige Udru!\tnillg.
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. • ~"v e ., o r d e n t I i g e ,fo,rci1'! ~fq.l.ti1in ger .·
Bekendtgørelse om Tilbagelevering og Registrering af Vaaben m. v' I
hidrørende fra Modstandsbevægelsen.

V&&ben. Ammunition og Sprængstof, hidrøTcnrie fra Mod8tn.ndAb('vægel~n, Aul
- 8Mfremt det ikke a.llerede er sk('~ - ønflrMl aflevere"! til eller r('~iAtrcre8 ved de
under Da.n@ke Hjemmeværnsforeningers La.nd,dorhund stn.a.ende Hj~mmev:arna.
foreninger ?g de under Overbestyrels.en for De Da.nske S~ytt.e·1 Uymna..'~Lik., og
Idrætsforenmger øt&&ende Skytteforenlllger eller afleveres til ILeren eller Pohtiet
efter følgende Regler.
J. :\!edJemmer af de nævnte Foreninger a.nmelder Materiellet til vedkommende
Forening, som dorefter i Henhold til de herfor givne Regler bestemmer, om
Ma.teriellet ska.l a.fleveres eller ka.n forblive i den paa.gælJendes Varetægt.
2. Pereoner, der ikke er Medlemmer af nogen af de nævnte ForeniJlger, a.fleverer
bfa.teriellet til den nærmeste militære Myndighed eller Politistationen.
Opmærksomheden henledes pu, a.t Personer, der uden 'l'i\Ia.clel~ fra. Justits·
miniateriet, eller uden Godkendelse fra. de nævnte Hjcmmeværws{oreninger eller
Skytteloreninger, opbeva.rer Va.abon, Ammunition og Spr<C'llgstof, ka.n tilta.les i Henhold tU Lov Nr. 398 al 12. Juli 1946 om Handel med samt Tilvirkning og Besiddel..
af V&&ben m. V" hvori højeste Straf er lastsat til FoongtieJ i 2 Aar.
Det tilføjes - efter Forha.ndling med. Justitsministeriet - a.t saa,{remt den i
ovenot_nd. Pkt.log 2 omh&ndlede Anmeldelse (Aflevering) har lundet Sted senest
den 15. Ma.rla 1948. vil der dog ikke blive gjort Ansvar gældende im.od d. p..agældend.
elter førnævnte Lov.
Endvidere henledes Opmærksomheden paa., at Sprængstof, der hpnligger under
ugunstipe Forhold, ret hurtigt fa.ar Tilbøjelighed tll Sel\'a.otændelt:i6, hvorved store
Ulykker vil kunne opat .....
K ri~8mini8teriet. den 8. Mart. 1948•
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IIppel Om AI
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levering mden 15. Mari. al ulov.
lige V8Iben, Ammunition og
Sprll!nglloller 'lOr endnu ikke Irug.
lel .Iorl her paa Eanen, idet hidtil
kun en Mand har meldl .ig lil
politiel i Thi.led. Der er Iril
Lejde 11115. Marll. men eller denne
Dalo kan der idømmel SIraIIe helt
op lil 2 lIarl Pæna.el lor V8Iben·
beliddel...
Del er aan.ke iivet PrYlllen lor
Uroligheder herhJeæme, der beo
virker, 81 Poli lOretrækker al løbe
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liralle Iremlor al blive gJorl vaab,nlø.e. Nærer man laadlnne
Anlkuel.er, hn man 1II.lulls Mig
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III Vetoem.gl sBn1repreoererne lor 6,3 MIII , Kr.
med en Nettolorlfeneste p .. 498,017

Kr, Sull ldll var hin IIU.U lor
maøllelfuld Bog'.rlnr uml lor .1
h.ve varrel I ulovlig Bealddel se
.1 IO Pistoler merl AmmunHlon .
tI.o IIl1alte. endelig for .1 h.ve
~ lfl Oru. In Lyneby Blrand med
t il PorlJenetle p.. 8~ ,051 Kr , og
lor al h .... e .olgl 100 HI , Oener,lorbrende udln Mærker.
Der blev nedl'RI Pauland Om
K. nlJ 8kallon .f Nellolorllenellen ,
Helulerell8lglerer Leif Oamborg
VIr ParlY.rer.
S.renlen kunde Ikke erkende
.Ig skyldIg i .ndet end
han
b,vde h.ft Io Pl.taler. Han rede ,
tjordtl for sin Virksomhed lom
entreprenør IlIr Krigen . Under Be.IlIUeJsen var han kommen I Par.
bJnd~l.e med WrJalh Thomlen &:
l(Jer, som al RegerIngen var op·
fordrel III al pul.ge lili Iy.ke
Arbejder. HID havde Ikke f,vorl
met Tyskerne og havde Ikke 'Igel
Overpriser,
Søeen. Bebandlina:: lorluelleø I
'BIlermiddag.
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~tlll en M.nd har meldt .ia til
PolitieJ i Thiated . Der er Iril
lejde iii 15. Mart., men elter denne
01110 kln der id'mmet SirI Ile hetl
op til 2 Aar. Pænelel lor VIlben·
buiddelae.
Del er eanake alvet Prygten lor
Uroliøheder herhJemme, der beo
virker, iii Pall foretrækker at løbe
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Næststørste Værnet Sydthy.
I

Entreprenør N. Sørensen, Oddesund, som havde en Omsætning
paa 6 Mill. Kr. ved Tyskerarbejde,
for Særretten.

I

,"pd Sll'ITt'!tl'll i V rs tcl'\ig bchundIl':-> I Dag dl'll ~idsll' Y1l'IIll'magcl',,,ag
i HlIlUP Pohlikredli. Det Cl' til UC'Ilgæld den nrl\Slslønill', ,del den d ,'C'j C' I'
:-. i,l{ om CI1 01ll 8ætni ng pau godt (j
:.\1111. K 1'_ mi 'd l'll FOI'IJl'I IPslc JHlil II'!

.lIdI. Kr.
l~ lllr(>prf'nOl'
K 1{'ls S II I ' r II s p n, Oddl'suml , drl' i
Tid !'n Hl-1()- 11 hal- Ir"{'I'cl SIC'Il,
(:1118 og Htøb f' malt'l'illl f' lil 'l'YSkl"-JJl',
hvorved han s Fol'ljcnc-,st(' hal' \';('1"('1
;,nH,077 KI". Su/'{' n ~(,1l ('I' cndvi(/Nc
lillaH fol' mungelfuld Bogfol'ill).\", f(l/,
al hilH' lagC'1 OH'I'fJl'is Jlua 3;),000
]{ '-, fol' Gnls og ::;1f'II, f(lI' al hav(' haft
lo P i~t() It'I- saml fol' at han solgt Ol'JI('J'a tolbl'i:l'lldo hl e n O\'('I- Jll-is pall
fia/!C' n PI'

H'j:.;1

mod

3m K,·
sin }"OI'S\'llr'{'I',
G ,I !Il Il l} /' g, 1<,,hpnlHHn, og ('I'kla'l'pll!' sIg :-;kyldig i
<lp In ~:irl8j{' Ii'ol'holcl Han fOl klar'Nlp
111('1"1111'1(' om FOl'hold('j 1 For·hillfh'lsp
Ill/'d al bf'jdl't fol' Tr~k{,l'nf' ~ag-('n
JIlodtfl
li ojP1;tC'r'cI8liagffJr
SOI-PIlSt'1l

llll'd

fOl'tI-;atlc i EfI"'-lIIiddag .
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Bekendtgørelse om Tilbagelevering og Registrering af Vaaben m. v'J
hidrørende fra Modstandsbevægelsen.

~!aabeu. Ammunition og Sprængstof, hidrørende fra ~odShl.Odsbt;vægelsen, skal
saafremt det ikke a.llerede er sket - 8na.rt~81 aBeveres tIl eller regts~reres ved de

,

,

under Danske Hjemmeværnsforenjngers Landsforbund sta.a.ende HJemmeværnsforeninger og de under Over bestyrelsen for De Danske S~ytte., Gymna.stik: .og
Idrætsforeninger staaellde Skytteforeninger -.eller afleveres til Hæren eller PolItiet
efter følgende Regler.
l. Medlemmer af de nævnte Foreninger anmelder Materiellet til vedkommende
Forening, som derefter i Henhold til de herfor givne Regler bestemmer, om
.Materiellet skal afleveres eUer kan forblive i den paa.gæJdendes Varetægt.
2. Personar, der ikke er Med1emmer af nogen af de nævnte Foreninger, aHcverer
Ma.teriellet til den nærmeste militære Myndighed eller Politistationen .
. 9pm:erksomheden henledes pM, at Personer, der uden Tilladelse fra Justits'!llllJster1et, eBer uden Godkendelse fra. de nævnte Hjemmeværnsforeninger eller
SkyttE:[oreninger. opbevarer Vaaben, Ammunition og Sprængstof, kan tiltales i Hen<

hold tl l Lov ~r. 398 af 12. .Juli 1946 om Handel med samt Tilvirkning og Besiddelse
af Vaabe!l m. V., hvori højeste Straf er fastsat til Fængsel i 2 Aar.
Det tIlføjes - efter Forhandling med Justitsministeriet - at saaftemt den i
renst.aende Pkt. I og 2 omhaurlJede Anmeldelse (Aflevering) har f tindet Sted 8&nest
eten 15. Mar,tB 1948, vd der dog ikke blive gjort Ånsvar gældende imod de pngældende
f
e r førnævnte Lov.

En~videre

henledes Opmærksomheden paa, at Sprængstof. de.< henligger under
u7u~~t,ge
Florhold, ret hurtigt fsar Tilbøjelighed til Selvantændelæ hvorved stOre
YAAer VI kunne opstaa.
J
Krig.miniateriet, den 8. MartIJ 1948.
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En alv
•
I V

kræves konfiskeret
i Vestervig Ret

. ~ærr~f.t(,ll 1 YC~lerv.ig Iluahegrndte
I ~ornllddagn Behandhngen .'ir en Sag
rejst mod EnlrellrCnOr :o-.: i c 1 s (' h r.
~

o r e Il s e n. Oddesund.
Dommer:-:.ædet bekl:~dtes :.lf Domme\"

Johansen. ThL,l(>d, Politimestl.'!l' Cai
Herting var mødt l'iom Anklager, men::::
Hoje<;lerets~aAfol"(!r
Lej! Gmnborg,
København, var m0dt :;:Olll pl'i"alcng:).-

geret Forsvarer.

PolitImester HCl1.ing
oplæste Anklag('skriCtd, dcl' omfattet"
fem Forhold, nemlig V:ernemngeri v('d
i Aarcne 1940~4 at have leveret Støbemah~rhlJer til et Beløb lIf 6,;}06,642
Kr. og derved haft en Nettofol'tjeneste
jaa 49$,077 Kr .• endvidere Uorden ved
Føring af sine FOlTetnil1~sb0ger og
fol' i Tiden fra 1942-43 gennem Kørselsentrepl'CllOrerne Jensen & Krogh,
Thi.~ted, al have !evt"J'et Grus fra
Stranden j Lyngby med en uberettiget
Fortjeneste paa :}I),057 Kr., ulovJi~

Vaabenb(>siddels(> og endelig for at
hl'lve solgt 115 hl Genernto,1.l'tl' uden

l

!

at have modtaget Ralioncl'ing::lImcl'ker
og det'ved Iwft en uberettiget FOltjeneste pau 315 Kr Anklagemyndighe~
den kr:(!yer Nettofortjene:::ten p:\;l
498,077 Kl'. : de :J1fi Kl'. inddl'UgCl til
Fordel for Statskas~en. SQnmsen lIæg~
tede sig skr1ditt i dl"' tre forstc Fol'~
hold, hVOl'imod h.m sagde Ja li! ne to
!dd!>te, dog med vi"se Forbehold. lInn
forklarede, at JHUl h;wde begyndt sin
Ent.l'epl'enc",vjrksomhcd f(H' C'1. 20 Anr
siden. l Begyndelsen lIf Juni 1940 fik
han en Henvendelse fra Wl'ight, Thom~
Rell & Kier, som han A'cnnCIll Am'ellc
havde haft store LeVel'llI1Cel' til, og
som nu opfordrede ham Ul .allavcrt!
3-400 m;J Stobem:ltel'i:liQ om Dngen.

I

StlJbemalcrialcr til l\orgc.
I 1943 fik han en Henvendelse frn
to tyske Civilingcmol'el' om Ilt levcn~
15,000 m3 Stobemateriale li! Kril'ltianssand i Norgc, hVfld hun havde
,rjol'L LeVl'rJlllCemt" til OT h;wde hlln

-,,- u. -u -

havde været meget uc1!L'l1kcli~ v~'(l
:1/ ncdlæslo!'c Skolebygllin.u:cn, selvom den Vnr udtjent Det \'iI ~ikkt'l't
va're uklogt. for k:1II vi ikke komme
til ~\t bygge, 8:1a er dl'! noget fol'~
:-:kl'ækkoli!tt noget. vi $tor. Situatiolien i D:lg er, at vi, hvis J,,,alitdl'll
('1' god, kun kOllllnc til at apn'tte fin' nye i\lelJem::;koleklasser, da dl'!'
el' 124 tilmeldt. Sk:.tl del" hYJlJ!es til,
-"lia skal det ske i Løbet af t't .-\:IJ·s
Tid. Som god Kollega. vil jeg ikh
~ælt(' mig imod, for det el' jo rigtigt nok, at det er værre andre Ste~

j

del'. Ole Jensen hal' tidligere \'æ~
l'et SHU stærkt inde for Gymnasiet.

nt hlm vilde give dem en helt n:r
Bygning.
-J o h ~ n n e s e 11 mente, at det
VUI'

bedst, om Skolebygningen kun-

de indrettes til Lejligheder, og han
understregede, at det i hvert Fald
o

Gang plm Gil.l1g sogt at snbotere. H::m
hnvde aldrig forsomt sine danske Kun~
der, og Prise1'l1c havde været de sam~
mc, Han hm\'dcdc. at hans Fortjeneilte
ikke havde ligget over det tilladte. Sl\gen fortsætter i Eftermiddag.

I

,

,
l
o

•

I'

••

"

I Sjørrlng

Pr. Arbejds"
OelllUlUorlllmllng.
VI
kommer
I
Snedlted Bio Kl. 2U: •
Pormlnden,
Ir.nek Film.
sen,
I

Sørensen
Vestervig Ret.
Fire Tilta)epuokter var lor~
Ejnar
ældede Of laldf væk.

.m'

K'j
Niellen .

Ved den IOflsalte
ved Vestervig Ret i Gaar
middai al Sagen mod
nør N. Chr. S.reneen,
ligtedes denne lor
Pormer al have
udleveret
Ollicerer.
Delte
al tyske
mel
hsn.
men delle
8kyldtel hane Io Dølre, 0i selv
ved Hjælp al en Hundepiak var
del ikke Iyllkedel Sørenlen al
P'Kebørnene pat andre
•
KiltSom Vidne oplyste Ihv. Komflere mitterel In geniør W i J I u m I e n,
Aathue, al han under Betællet_en
leniagne Oange havd e værel i
Forbindel.e med ,Entreprenør S,,·
rensen, lom eller Willum.ena Me·
ning var en puH letiK Mand, der
ikke Ilerne liavde arbejdel tor Ty·

LrlJ.

HUlup, oplyste, at
overlor ham havde
til Kende

ty.ke
Banelormand B ra n d y-H a ne n, Oddesund, der havde været
hot S.rensen, gav Op·
om, hvordan firma el
Maade .øgle at
danlke
. Min vir
Iruel, lordi Pirmaet kun
nølend-: tog lig al det fYlke Ar·
bejde.
Bogholder U h r b r a n d, Oden.e, om
der havde været ansat hos Sen:n. ..,,,
len, udtalte sig j IBmme Retnine.
Da Retten efter endt Vidnealhø·
.kulde til It be.kællige
de lidlte lire mindre
forhold,
ren,
borg,
(ipmærk.om pØl,
at dille
var blevet lorældede.
bøje le Retlen lir
lor, og Tiltalen blev Inlaldel.
Dommen Illigel i fllermiddlg

Kl. 16,30.

til oaet Hal.
Thi.ted

j

krævede

Hrs.
for
En Række \ 'idneudsag n

,

Ul Fordel for Tiltaltes nationale Ind~tUlinR.
8,.cmdi Hans cn . HvidbjCl'g, der al~
forklarede, at Tiltalte overfor (Jen _
det var i Anret ~9.41 - havde ri'let,

Den !ildste Srerretssag i Vestcrv~g,
hvorunder der som omtalt. var rejst
Tiltale mod Entreprenør Niels Sth'OI8en, Oddesund N., varede det meste af
'l
, Dagen i Ganr.
Entreprenør SØrensen forklarede om
T
sine Forhold, at han havde haft .EntrCjll'enødol'relning l Oddes und Siden
19136 og bl. fl. haft betydelige Lcverancer til Oddesund- og Vildstmdbl·ocl'ne.
Besættelson s tandsede hans Forretning men nogle Muaneder senel'e henvendte Firmnet Wright, Thomsen &
Kier, del' var en nf hans store Kunder,
sig til ham og anmodede ham om betydelige Stenle\'eranccl', Han havde 111gen Betænkeligheder ved at begynde,
idet hnn vidste. at Regeringen havde
tilskyndet Firmaet til at arbejde for
Tyskerne. Senere fulgte del' Leverancer fol' Sae((el' & Woel'ner og andre
FirmlIer, bl. 8. leverede han en Del
Stpbematel'ialel' til de tyske FæstningEo8nlreg i Norge, men meget mod
sin Vilje. Udenrigsministeriets kommitterede, Civiling, Willumsen, havde
sagt til ham, at han ikke kunde holde
op, du del vilde blive betl'a~et som
Sabotage. Der val' ingen Uoverensst.emmelse m, H, t. Omfanget af Leverancerne, godt G Mil!. Kr.
t
t

Udtryk for Modvilje mod at arbejde
for Tyskerne.
Form. Poul pcdcrsc71, Oddesund,
Bogholder []hrbrand forklarede,
Sørensen havde givet Ordre bl, ~

r:.

danske Kun<iI.!l" skulde forsynes førlt,
og der var ofte Vrøvl med, Tyskerne.
der vnl' vrede over, at de Ikke fik de
StenleVCl'ancel', de havde krævet.
FOT8Vu,'ercn J..-,-itisercdc Allklage~
skl"ijtc t.

Hundcllisken kunde Ikke kurere
virkelig Kærlighed!

Entl'Cpl'enør SØrensen mdrØmmede
paa Dommerens ForespØrgsel, at del'
under Krigen Jævnligt var kommet
Tyskere i hons Hjem, men det val' for
at besøge hnns DØtre. Han havde forfugt at kurere- Døtrene ved Hjælp af
en Hund('pisk, men da han opdagede.
~,t dcl' VPl' Tale om et virke>ligt Ko.'1'hgheds(orhnld, havde han gjort gode
Mmer til ~li,t Spil.
Om 1,;rtcl'middaKen ufhØrtf.'H pRn
]1'01 nt~blllinJr nf Jo'oravul'cn.'l1 l'1I nlt'k ~
IH' Vahwt·, CivilinR'. WiIl"mth II, Lrfl,
Andr. 1-IlIId. Hurup, og OVl'I'ilUirlt'kløl'

I

Dc si dste fire Forhold. der drejede
sig om mangelfuld Bogføring, Ower..
trædeIse af Prisbegtemmelse~' for s.~
leverancer til Lyngby, ulovhg Vaaben~
besiddelse og ulovligt Salg af GeDen..
tOl'brænde, kom mnn let henover.
Forsvareren, Hr~. Gamboyg, krithe
rede Anklugcskl'iftets Affattelse OR
krævede Fdfindel5e under Hen\f1snmr
til, at allc disse Forh,?ld vaT foræJdrde
_ en Paastand. som Ikke hdl. bar VI!l'et fremført under tilsvarende Reta..
sager for Særl'ctten i Thisted Ann.
Forsvarcren udtalte. at Tiltalte- erkendte det faktiske. men m, H. t. 0' ...
prisen pan Sten, 35.000 Kr., val' han
klar ov(>1'. at disse Penge ikke 'tU
hans, og at de skku1lde. tilbagelftues
ved den Efterknl'u nhon, som altid
fandt Sted.
Under Pl'oeedUI'('ll puastod Ankl....
ren. politim. Hl'I'twg. Dom efter
klageskriftet fol' \
.
Ht's. Gamborp
Jlure
se, idet han
at ~elve
af Le\'C1'8I\('crJ\t'
Tyskerne
strafhal't. S('l'l\n~l'n hul' ikke I et
1'ilfældl' visl Initiativ f~w at f_
"l'rUIlCl'r til Tyskl'l'ul', han har
imod VK'ret nwdvillig. o.: han har
FtHT('tning for at
lh\~æt tt'l~t'81ll ng'tl'n.
Dommen uf i.:cs i BflA.'rmiddq
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Dommen i Værnemagersagen mod Entrepenør Sørensen,
ti
Oddesund, falder i Eftermiddag
I

lIndt>r Gaul;..da!o':'eu", fllrt,~alle Gennemgang af Sagen mod Entreprenør
N ('_ S o r e n oS e II, Oddesund, ved Ve·
tter\-'ig Het hæ\'ded(' Sorr>m';en, ai h:lu
i intet Tilfælde havde YI ... t utilborliJ:rt
Jmti;lti,· for al faa Leyel'anter for Ty·
-km I\e. Tyærlimod havde han hele 1'1'
den \-,æn·t belænkelig y('cI Ucl\-'iklin~<'t1
OJ: vtld(' hel;:;t have lIojC!ol med at pa~·
se $in oparbejdede danske Forretning_
Dommeren: Hnr De ikk(' holdt $('1·
skabet· for Ty,~kerlle?
80rell,.en: Jeg hal' aldrig gjort nogf't
fOl' :lt fall Leverancer.
Dommeren: Men der kom do/{ tYf.kf·
Holdater I Deret> Hjem.
Sørenscn: Jeg havde ei Pat- oot\'('.
der kom Kummen m('d Ty"kerne.
Dommcren: Syne~ De ikke, det \-ar
Deres PlilO. at Corhmdre delle?
, Sørenl\Cn: Til al begynde med "gErte.'
Jeg al ordne Tmgene ,'NI Hjælp af en
HundeplHk.. Senere opdagede jeg ut
der var Tnl~ ory- KærlighedRforhold: OK
Nl~ m~te Jeg Ikke, ut. jeg kunde stilh'
miK hmd_rende i Vejf!n. Jo'orovrigt me.
Mr jeR' Ikke, at FOJ1l'ldrf' i d4'n Grnd ,

kan bec;lemme over yok~l\l' Børn;.. o1-',(.>1d('n og Di:<po.;itionel',
I Eftermiddagens Ret"modl' :lrhOlte~
en Hække Vidner.
Civilingenior V i 11 \1 m "e n. Aurhu::.
[orklaredt>, at h:m gentagne Gange
havde fOlt FOi"hrmdlinger med Entreprenør Sorensen om Priserne paa levc·
ret Materiel. Det ,-nt' hans Indtryk. nt
Sllren~cn V:1.I· ked af at h'vere Sløhemateriale til 'fy:::kerne. og dl'l' hnvd4'
d,l heller aldrig været Grund til lnd<;kndel;;;:el', tværtimod havIIe Smensen
henledt ViI\um.,('nll Opmæl ksomht>d ,
paa urimelige Pri,.t.'r pan Korsel m. v.
Hurup,
LandsretssllJ,!"fol't'l' L i Il d,
forklaredE', al han i Maj 1941 hayde
haft en Snmtnh~ med Soren~en, hvor
denne havde givet Udtryk fol' !'line Hl'·
tamkeligheder ved Le"eraJwcrnt' til
Tyskerne.
Overin!'.pektor Brand,·
H n n s (' n,
lhidbjerg, udtalte Rig· i AArnme Ret~
nmg, og det anmme "ar Tilfældet med
Hnneformllnd Poul P e d e r s e n, Dd
dCKund, der hnvd<, ,·æret. beskæftiget
hos Sørensen fra 1942--45 OJr som Cor~
klnnode, Ilt u>,'ernncerne til danRk("
Kunder nitid hle\' (IIVOri~f'",t. Itg('som

I

k

,
l'V I 'I'Yl>ki'J'nc genlaglIl' (.inngl'
~nr

('11 .'

1'l'1 utilfredse og truende.
Del RlHlllnC gu\' Bogholder U 1'b l' II n cl t, Odense, Udt\'~'k fol'. RUI'CI1sen hll\'dc nitid 1,1OlgO(, fOl' ;lt: eJLel'knm!til' dHIlRkc Level'Hlleer op:
hvol' hnn'

kunde, liallOtCl'cL clc I rliko
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Ul' uniJ,:"c Ji'o..!wld rorældede.
i\lan 10kulde SIUI i GlIllg med Gennemgangen IIf de oVI'igc fire F'()l'hold i Ankltlge!>kriftet, mon dnt t;ln p man let. om
ved, idet. FOnWHl'el'ell, HOJe~l(m.'t!:lslLg
[01'(>1 Leif G U-11l b Cl l' g, indledede llwd
al; ~igt', llL di1:\s(' VHI' foncldede i HtHlhold Lil A'101dende Bestemmelser. Dcrudo\'cl' gjorde h1l11 opmærkJ;::onl pUIl, aL
AnkluA'l'skdftel var nffnttet pua ('Il

slwdnn Mande, Ilt Oom Ikke kunde :~f.
slge.~ .
hvis ForSVHl'et nedlagde PI'Olest. Forovl'igt gmlclt'l' del' del, fol'l.satte Hoje>stel'et~~nJ.\'(01·erell, at jeA' ,fi n,
del' disse F'ol'llold noge>t malplu('er'et i

en ~I l~\dan Sag. Ve(\ al g:cllllemsigll.'
en SlOl' Vil'ksomhed:-; Dispo'!;iliolH,'!I'

j.\'ennem Krigens AtlI' vil num alle Stcdel' værc i Stand til Ilt [inde en ellet'
Hilden Overtrædelse nf de mange Uckendtgorelse1', del' i di~"e Aul' val' Tale
om, men de Cl' \.1\'leHC'nl.tig-e og bUl'dt'
derfol' ikke blunde~ Slllllmen med SIlger l'ejst i Forbindelse med Væl'llemngerlovene.
Overfor disse Uet)'/Igtningcl' havde
hver'ken Retsforlllanden eller' Ankl~\ge
ren 1ndvendingcr nI, gOle, og man gik
dcreftel' ovc)' Lil 1'1'Oceduren.
Anklageren,
PolitimeRtcl'
Il c 1't i n g, nedlagde Pftllstund om Dom i
Henhold til Anklageskr'jCtet, idet hnn
fandt Sorensens Di spoilitioncr an!'ltodclige,
Hojestel'etssagfol'cl'cn nedlagde Panstnnd om ]lUl'e li'rifindelse.
Dommel\ bliver' af~l\~t j Eftermiddag Kl. 1 G,30,
•
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flotreprenør SøreDsen skal

bel.le eD halv MIII. Kr.
Ve" Veslervig Rel kendles 8nlre·
•
>Jn
'prene' N, Chr. Sørensen, Odde
sund, f Oasr skyldig I utlJb0rll~t bo
·S.marbeJde med Tyskerne under
J.lesællelsen, Han Idømtes Pæng •
• ,1 I 40 Dage og en NellororlJene·
111 • •pss en halv Mil!. Kr. konflske·
rede ...

,LønlorhøJelser i S'Ddbler~.Odby
Kommunestyre.
Sø.ldbjerR-Odby SOl/nerud har
holdt Møde,
• - SliftRøvri~heden rneddelte, al
der .kal
ud"rives 2049 Kr. i
-,-_.. _. _ __
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u lilte Numre mellem KI, 9- 12 Ol
lite Num re metfem Kl. 14 17
Ider. Bedtle·

UKSEN.
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Konene ml •• I!lenles ef en Vakten Ankcmnt
J 'lu.r.I/:Indf!1'l, der ,.~ me 'I}rl~i"e Te. Afg. SteD

er,lle fra lidl;~ere ,dle.ered., Kvrl,
• Ner
fors )l'no' med Na"" og Ad r . . ...
• Soled
O f r udleveret. Sukher- Ofr. SllIorkort,
, So.
Brlld· Oli!: Kelfekon, Smerret.lkarl III
• 51:jo
ohtl. 7, 31
Børn, TeIt,.'I· Rfibl,k,-,rt til mlnare- I Tbj~leG
belDidJedea Børn under Ib Au, K(jntrol- AIa:. Tbl
, 1948_
kVIt lor Kød, Plæslf. ~ Pultl'li:t\'ltrer
'a m111e n.
• Skj
Tlll1l:'lfSkort tit Sæbe cg Bred,
• Sor.
1l Hjemll'lel,
J

."

Del henstillet>, til E!tetlælling al dE:
Kirke.
u leverede Korl linder Sle.:! IHUlk_, da
'or.dog den
~

t:--;---;--,-e rts
lda~ KJ.

ø.

pas, III det a r forbundet med l
: Slrafansver III begære Kort udleveret,

•

A !!ttI

~n~llte

Sø••
' hl" Belinli!:'Elaer ne lor at erbolde dIne Uemærk f
Ikke er- til - lede..
J P. HEl
Ombytnim~ lif Rugb rødlmærker lud
Prenlkb rod~mærKet kan !!ke paEl Kom-

æ e.)
TIl. Z11.
tmlullalivo munekonloret mod Porevl~niog af dEn
_ -;-_ _-'-" for J anuar Kvanel udf ledle Oll sI Ol r el·:lorale! for Vetefer.ynlne: p8aslemplede
Lægealle!lt, Nye An~øgere mas Indsende
KI. 19,30. Læ~e8ttesl III Kommunekooterel.
~aerd. AetR.Uonerlng.k"". der ikke etes taler.
hente. Udl eyerlng s d a gen. kan
Pi f føret f.a . udl everet pBB Kom'l-:----' munekontore t M andag den 5.
April 1948.
Klo 15.
Kommunekontoret og Social kontoret e r lukket hele D agen.
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THISTED BYRAAO, d. 8 Metti 1919
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Entreprenør Niels Sørensen
idømtes 40 Dages
Fængsel.
Og skal belale 498,392 KI'. lil SIaIs-

kassen .
\'t'rI H,p1'l'f'lt('Jl
i
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Appel til Landsretten.
Dommen over Malerm. L. P. M a d, s e n, Bedsted, der ved Særretten i
Vestervig blev frifundet for VærneI mageri, er af Statsadvokaten anket
; ti! Landsretten.

i

For Lnndsreltell.
Statsadvokaten hul' indanket Sagen
mod Mnlermestel' Madsen, Bedsted,
fol' Vestl'e LandsI'et.

t

,

Dom i

r ærnemager-:-)ag

Torsdag.

Sagen mod Kal'etmager .J e n ~ e n,
Bedsted, der el' t.iltalt fol' ~tt have opkøbt Al'bejdsvogne til Tyskerne, som
gentub"11e Gange har været behandlet
ved Retten i Vestervig, el' nu optuget
til Dom, del' dl blive afsagt paa Tor::;dag.
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borre ; Ejl'udomuw "l('d
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Korll'ue mlln nflwlll{'~ "r (']l Vok!«!n
i HuslItanden, der milli mcdbringo Ta•
IOIl(!rne fl~L Hdliglll"fl udleY()l'cutl Kurt,
ror"ynl'l mt'cl Nn'll og AdreHIOe. Der
udlover/''; Sukker' *1':" Smorkol1., Brod·
Olf KufC('koI1, SI11"n~,bulk""I, til nø,'fl,
Tckt<lil-Unbntkort Ul mindl'ebcmidl(,!·
({,.,] Ilonl under Jij Am', 1;:(lIItl'ulkort
fol' Kud, 1"Jæ,;k Og Pnahl'g."'Ufl'r, Til·
Img"kn,-t til Sæbe og Brod
Det hl'lll'liUes, at Eflcrtml1lnJ.( uf de
udlc\'crtldc K,u1; fillder 5t('d si rnk.'l,
dn mulige F ,-j l kUli rellNI plIlI Udluvcringllsle.!et. I~ndvjdlll"e goret' opmu,rk·
fom pna, at det er forbundet med
Struf:llls .... nr 1J.~ begu!l'c KOI'L udl('\'('rel,
hvil< Betll1gell"llrne (or "t el'holdl' dl~"c
Ikkc Cl' ti! Stede,
Ombytning nl Rugbrodl<mlO\'kel' med
Fr(lnskbl'odsllU~l'kcr kan ske pnn KommunekonlOl'Ct mod I"Ol'c\'i:<nmjt' af den
fol' Januar K\'urt.nl ud1'tedte og af DiJ'cklorutct
fol' Vm'efol'syning paulltemlJlcdc Ln1,1l'cuttost, Nye AnSORCl'e
man wdllendc Lægeattest til K/)IIIJnunckontot"Cl,
Rolionerin/!lIkort. der ikke ufhelllclI
Ud levcringlidngen. kun {ofsL fnai; udleve ret jlBa I\n/llmunek o l1 l (Jr~1 Mandag
den li. Allfil 1!l48.
f{u U1ItlIlUl'kon [nf et
kontof!'! er Jukket
ThlRled BY\'lwd, dell

II

•

Sørensen,
OG EN HALV MILlo. KONFISKERET.
SælTetten i Vestervig- afsagde i
Ganr Eftermiddags Dom i. Sagen
mod Entreprenør N. Chr. Sorensen,
Oddesund, der var tiltalt for al holve so lgt Stobemntcl'ialc til V ærn~
maglsarbejder fol' el Belob a f 6,.1
i\IiI I. Kl'. med en Fortjeneste paa
498.392.60 Kr. Ved Dommen idomtes Sø rensen Fængse l i 10 Dage OJ.!

fik he le Fortjenesten konfiskeret
til Fordel

udbad

~ig

f or Stllt!; k ll~.<!en. Han
Betænkning med Hen-

!tril til Appel
'77 775

•

.... ,.,,".. l'I\1'
, til - I'IlIntJehoJtldellghNl.

e"u..rllunentot. 8UJllh,'d1'

~,~

IIITlykl\l~t

alkkl.'rlll'(I!U'IUlclct lJndllrllO!t1l det kom-

munlatlake. l<up l Czckoelovuklet., er
blllvet. Bkl1nlngt.

nlllnltC Fil
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Hjemmeværnsforeningerne
gør op med Kommunisterne
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ter

r
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Vil blive f jernet fra alle Nøglestillinger

'mode .. om
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havde

Udt.'!;lte For.
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Fø!Re

)ro om

den

!r Jan Ma_
,krat!.'n Jan
Po, at hans
~ .\'estpaa,
tone tvang
rar han nu
i: Selvmord,

E

T OPOøR: med Kommunisterne er
forestaaende indenfor Hjemmeværnsforeningerne. Der er stærke Kræfter I Bevægelse for nt faa KommImisterne smidt ud fra de ledende Stillinger, og bl. a. vil der bli\'e gjort Forsøg paa at vælte de Ire kommunistiske
Medlemmer af Hovedbestyrelsen, fhv.
Folketingsmand Svend NIelsen, DispG-

Alle 20-aarige
Franskmænd skal
under Fanerne

lLuskepcte.

:0

I Følge

Skulde et
d~ betyder

es Halvdel
Man tao

: paa den
Den blev
n tyggede
IS det maa

BE.'\IYNDTGELSE TIL SOHU1\lAN
TIL AFVÆRGELSE AF
KOIU1tIUNISTISK KUPFORSØG
(Fra vOr London-Redaktion)

den franske Natfonulfo:rsamllng
f U, I'remie.nnlnJster ScillIman l Nat
me<l 41.9 Stemmer mod 188 BemyndIw
gelse tU at træ1fe enllve.r fornøden
ForboMaregel til Afværgelse Bf Fare
for et lwJUrnurusHsk Kupforsøg.
Et Forslag om nt lmUmll1e alle
Mænd pna 20 Aar til l\-IUltærtJeneste
Vedtogcs. Den nye Lov I<ommer til at
berøre 800,000 UDge Mænd, eJer er født
I 1928.
I

ere

mu-

(Privat)

!mtS

Behandl;
V!'kre

FæI'-

nFatter
et_
_<:
- l_

nent Ole Birk og Læge Kruse, Odense
HJemmeværnsforeningerne vil Imidw
lertid benytte sig al demokratiske Midler, og denne :tUd rensningc i Toppen
kan derfor forst ventes at komme til
Udtryk paa Kongressen i Aarhus i Juni
Maaned, men paa et HJemmeværnsmooe
iOnsker paa Nordbornholrn iorleden
blev Bolden givet op, idet Redaktøren
af
Hjemmeværnsforeningernes Blad,
Kllud Damgaard, København, som er
Medlem af Hjememværnsforenmgernes
forretningsudvalg, fremsatte følgende
Udtalelse:
,Da Danmarks k<>nununistiske Parti
tydeligt har tilkendegivet sin Billigelse
af og Sympati for Udviklingen i Czekoslovakiet, vil Dansk Hjemmeværnsforening paa det kommende Foraars Generalforsamlinger og Møder udelukke
Kommunister fra samtlIge NøglestililOger indenfor Foreningen.
Jeg ved ganske bestemt fra den øverste Ledelse, at en saadan Fremgangsmaade vil blive anvendt, og at den vil
være j Overensstemmelse med den Opfattelse, der deles af alle Kredse i det
danske Folk.<

--Man regner med, at ca, 3000 af Hjem-

meværnets 45,000 Medlemmer er Kommunisfer, <>g Hovedparten af dem er
hjemmehørende I København, hvor flere
Afdelinger er fuldstændIg kommunistisk
dominerede.
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lovenele,

Nordthy Hjemmeværn.
iii

Et HJemmeværosraad
oprettet.

Nordthy HjemmevlElrnølorening
holdt i Oasl Oenerallorsamlin,Q' p88
Holel .. Royal- i Thisted. forman·
ved
den, forpag1er Steen fibiger,
Øland, oplyste i gin Beretning, at
Medlems.snlallet var ~aget Irem
med 100. Der var anskalIet Lære·
bøller, men UllIloræer kunde ikke
skall .. s. Armbind vilde derfor blive
obli~a,ol iske. Nye Skydebanrr var
Opteltel iSnedsted, Nørhaa, Prøstrup og Skovs ted, meden. flere
var paa Vej. l Sydthy var oprettet
Aldelin~er i Ydby og Hørdum og
i Fjtmilslev var dannet Hjemme·
værn, 1 el Hjem~eværn8r88d vllr
indJraadl Amtmand Egedorl , Kanaul
Hove, Kammunekllsseler erik An·
dersen, LæJ,?e Bertelsen, PllSlor juul
Sørt!nst:n, Odr. Chr. Westergnard ,
Nors, og Læge Brl'lndt, Hundborg.
0110 H ti II S e n, Nørhll.8, udtalte,
at Kommunisterne burde ekiklu~
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af Hjemmeværnene paa Sygehu
Grund af derel udanske Holdning.
forsorg

pa.
Amtmand E g e d o r I udtalte
Mandø Glæde over al være indlraadt i
Ikekon· Hj~mme\ærnaraadet. Opgaven var
Sollater allalkelig ArI.
Hem·

an, 02'
leorke·
[ørøte

Ingen
a fra

lenøke

lf

hele

Ipurgtl
i !.len

Samme
deruokr

Radikal
Byr.ad
K8I8ereren,
Elektriker
Alger og i 19
K n a k k e r g a a r d, allagde Regn· valive i ,
.kabel, der bor. med 4926 Kr. og kedes
.Iullede med en KaSlebeholdning Økono
.1 708 Kr.
P.ngeo~
Til Be.lyrelsen i Sted. t for og lJon
Overbetjent Kaj Peleflen, der er Thi,led
bortrejst, valgtes Konton... Sv.
Man
Erik Thornild. Lejlnanl Kj",r valg. Thi.led
les til Batll,i1lonlcheJ.
men de
Th. S c h m i d l, Vildlund, an- kvart M
min it
der i G
6000 K

tiede
Kkl'rfj' tljf:rnmtVærnøOmUHi.det ud~
vid l- ', uj( FOImønden oolyøle. al
m 'III 11H1l~VtlJ hbvcle heil vendt eig

Polk
d.r

til km IrI-uHra:clr.tldt Rcpræaentanln Ifn Arbtjdl':rbcvWRelaell

R./lian.chelen ,

Ober .tlejlnonl

f, i g " • I, VlhorR. holdt der eller
Parodr.1{ om milliære oK hJemmevætll.rnw .. i~e Porhnld
Pio ni'"
H. n " e n, Slellbjerl1.
.purgte, om Hjemmeværnene i
Tillrolde al Krig v,lde blive betraglel
~om Parli .. "er
eller reflulær.
Tropper Oll lik til Svar, at Armbindet
var lil81rækkeligl til at kendelerne
dem lom reguloore Tropper.
Ingeniør Ve. t e r R G a r d, Thi·
b ..de lied, .purgle, om der var Brug
clek- In, folk med IVOR fysik i HJem·
i meværnene ol/ lik til Svor, al der
var Po.ler, hvor enhver kundo anvendea.

Thisted uden Biorraltealre l'
Pru Olga T h o 019 e n, der har

Vi,

al
h

Ik
for

J

ken

801l/t•
og I
al

°l

averlerel sil Blografleater III Salg,
0,
i 088r er af el udenbys Kon.ortlum ble- mente
Folk velilIbudi en kvart Mil!. Kr. for gavne
, ~

.

Vaabeoalleveriogeos sidste Dag.
I Dag er det lid,te Dag IGr
Vaabenlllevering, og Poliliet i Thi
.Ied har yderligere modtaget 'e~1I
Stk VJaben samt en Del Ammu·
nilion. Over hele Landet er kun
,dlev eret t t ringe Anlal V•• ben,
og Myndighederne er ikke i Tvivl
om, at Oplordringen til Vaaben.
uf allevering er blevet overhørt. Fra
. nu al koster del store Bøder eller
tg fængse lsstral al besidde ulovlige
Vaaben.

_-:

I

aa.

Sidste Frist for Vaabennflevering,
J Dog pr det som b{,kNlIlt sals Ir,
l<'rlst tor Aflpveringpn af Vaabt·n. '/ il
PaJi1i"t j 'rbisted er indleveret noglp
Vaaben og lidt Ammunition, men
ikke mu J det Omfung, man hHVdl'

antaget. udtaler Politiassis[!'nt

It ()

s e 11 g I P p n. De aflevE'rpue VaabE'n
hm' hovl'<1sagelJg va'rt=t intlregi~trf'r{,t
under 1Jji'mHleværnt·t.
I

•

,

: Stigende Tilslutning til
Hjemmeværns- foreningen,
Hj p m';ll'VæTlldoT P nil1J!r-n i Nordthy
hold: "G:n('r~lforl-'~mling paa Hotel
n~~!ra.l I ThlSlc·d I Gaar. Landbetjent
Kaj P e cl c r s e n Var Ordstyrer.
I
Form., Forp. r i b i go (" r
Øland
Cimt~lte j ~(·r(.tningt·n Arrangem(:nler~
I ne

AaTHs Løb, hvor McrilP'OlstalJr.l
var steget med 1no. Ilt'r har været
talt (1m, ~t man skuldp ha\'~ UmffJTI

mer, rnpn de har ikkf> kuno"l fikaf!l' ..
Man har købt nogle' Armbind, og d,.
hhV('r nu ohLgatoriskr- Ol( al1vPIH1p,S j
Stedet for Uniform. Form. harl :\1p(]kmmPT, som kpnd"T nogl'n, fkr har
ulovlige Vaahen, om al sørg ... for at
faa d;ss(' ciJmr·lr1t 11 j/'mm('værn",forwingr·n. Løjtnant Cukrhrrg rT af
Rf'giom'H hh-vel ansat sunl Instruktør.
J Snfdslcd, }lørhaa, Fr"strup og
0sterild pr hlr'vf:t l!orlkrndt Sky:lphanH, og ang. ThistNJ~ Ban{~ \'"d E:-.hdj
kundr. Form. Op!Yhl", al rI'r var truff(·t
in OVf:r/'nskomst mpd Bil'rI'n, J;J!:('som
Gr:n{~raJkomi.lnrlf)(,11 har Iuvf't, at Ranpn maa faa Lo\' at hl;\'(' li(!,g'('n!\p.
J ,pl ('ne~te, man mangh-r. pr Finansmjni!';tprj/~t!l Approbation, IJf'r f·r bl .....
\'n oprf'tl/" nye Arrh-lingf'r J Frøs.trup
Ol{ Skov5t P d, og flt·re kan f;nart \'f'ntv~ apr,'Ur'L J)(>~ud(-n f'r Srrlthy HJPmmf>værn sforpl1 i n~ hh'nt gf'nlJpre.t ,tet,
og ('n ny FurPllillg f'r l'ta.rtf't i f JI-rr:ts!pv, ""1' pr Plnnl'r om Pli Ud~('ks
Jing ar" I-J ipmm(·vrern"rolk med ~orr
til Somrnf'r"
Et Hj/)mmp\'<prn<:ra;vl. Il"r sllal ,.:....
re ~I(>n moralsk<> Garant for lIj( Olme
v<prnsfoTf'ning l 'l'n l '8 Arhejdl', (-r bh'H·t

fJprr.th't. Ild }"·,,taar lJr A'!ltnullld
f:"!f~t1nrf, Konsul Hkh. Hf)\"/', h,(,mmu'
Ilf'kafl!!. Erik Andf'r "Il, 1.:t'J!'~ HI rlrl,,"tI, Pai;lor .JunI Son-n!'f'Il, {~dr {Jhr .

W l.1ih·rguard, hJærgullrJ:ihuhn, og

..æ-

I
I
(

!

I

ge ~l'alldt, Hundborg.
~
TIl Formandens Beretning haYde
Otto H a n s e 11, Nørhaa, og Amtmand

E g e d o r f, Thisted Ordet hyorefter
Rass.,

Asger Knakkergaal:d, oplæste

Regnskabet, der bal. med 9~26 Kr. og
sluttede nled en Beh. paa 708 Kr.
Alle Valg Yar Genyalg. Dog valgtes
i Stedet for Kaj P12'del'Sen, der udtræder af RestyreIsen paa Gr. af Forflyttelse, S,". E. ThorniId, Lajtnant
Kjær,

Thisted,

yalgtes

som

Batail-

Ionschef i Stedet for Kaj Pede,.,en.
Efter Generalforsamlingen holdt Regionscl1efen, OberstlQjtn. F r i g a s t .
Yiborg et interessant Foredrag. Han
1

cmtalte, hvorledes man havde etablelet Hjemmeværn i forskellige europæiske Lande" I Slutnin!(en af Foredragi?t talte han om den alyorlige

udenrigsliolitiske Situation, der ikke
mindst gor et HjCl1UlH?yærn beretnget.
Fon", .udbragte slutteliR" et L"ye
f Ol' H j el111neværnsforen i ng;erllt:'.

(

l
l
I

Større Ti13lutning til
Hjemmeværnet i Thy
Nordthy Hjomme\'lCrJlsfol'cn in g I tes Sv. Erik 1'hol'nJ!cL De ovri~l'
holdt i Ganl' Gellerullol'snmJill1:!' Valg vru' GcnvlIlg.
Under eventuelt valgtes Løjtpan Hotel "Royal" i Thisted.
lJant I<jæl' til Baluillonschef i SteFormlluden, ForplIgtel' Steen F i- del for Kaj Pedersen.
h i g e r. Øland, afl:lgde Berelning
Derefter
laJte Regionschefen
og gHY et Rid"" ovel' de Al'l'ange- ObcI'stlojtnanL F l' i g n s t. Viborg.
nlenter Foreningen hat deltaget i.
Hjemmeværnet. l de fOl'skellig'e
Medlemstallet tH' J Am'ets Lob sle- Lande hat' allerede spillet en 8tOl"
,get med 100, Formanden henstille- Rolle i FOnlVal'80jemed Størstede, at Hjemmeværnets Folk SOI'!,(e- parten uf del (lnn~ke Folk el' eni${c
de fol' ul adle de Vnaben, del' lig- om at vi skul huve et. FOrS\'Ul' sall
ger ude hos privat,e og I>om det ej'
vi lwn bevare vor Frihed og al
sLl,tlfbnrt nt ,opbevare, kommer Illd
dMlrilge Elementer Ikke maa indlIndel' Hjemmevæl'net, Der el' ble- ~IW heri, Skal vi tro pua Stemninl'ct oprettet nye Afdelingel' l Fro- gen blandt Rjl:(~dl\gRnHlmd, mna VJ
strup og Skovsled og en Del er pnll baabe pan, ut Hjemmeværnet komVej , Sydthy Hjemmen~rnsfol'ening mel' med i den llye FOl'svursorder genopstanet med Afdelinger j
mug.
Ydby og Hurup. Endvidere er del'
startet en Afdeling i FjeI'l'itslev,
~lIa Amtet er nogenlunde dækket.
Mun hal' Planer om elI Udveksling
.af I:IJemmevæl'll,!rfolk nIC.d Norge Li!
Sommer, Del' el' blevet oprettet et En kl'isten .hmrnalist af VerdensHjemmevætnsl'llad bestaaende
fO l'mttl f ejrer :W Aars Jubilæum.
Amtmand Egedol'f, Konsul Hove,
Ocr Cl' mtet i dCMc Verden, der er
Kommunekassel'er Erik AnderselI,
sas opbyggeligt og Inspirerende som
Dl'. Bet'thelsen, Pus\.O!' Juul Sorendel gode Ekscmpel. - Se! v den mest
opbyggelige Prædiken om at vise Næ~en, Cd)', Chl". WCl>tergaa.l'd, Non:l,
stekærlighed virker ikke nær *itl<J
og Dl', Brandt, Hundborg', Del' skul
overbe\'isendc !lom det Liv, der leves
al'bcjdes haardl i Fremliden og eni Opofrelse for undre, Hermed værl
hver maa gørc :;it bed!;Le, FOl'manIkke sagt noget on1 om Prædlkoner !
~I Almindelighed, Cal' hvor Evangeliden udtrykte sin Glæde over Hjemets Ord forkyndl.'~, kan der lægges Sæmevæmsforeninget'nes
Landsfot'dekorn Ul nyt Liv, fordi det er Guds
mnnds Standpunkt overfor Kommul O~~~ie~cd:tkc~b~is~:a~~:J~t:tndc:t« Cl'
nisterne,
de Krlst.nos Liv, der er do Vanlros BIJ\mtmund c:){ e cl o ]' f udtl'ykte
1Jc:!, dot Cl' PlVI rlC\'C5 GernlMer, do
MIn Glæde over al h'ædo m d i
Cl' kendte, !>~ dol' Cl' c:fl d.,.'ntu-ni!\\:.
l'Ijemmavæl'nHrnndcl og henstillede,
Kran l E:1:semplcts Mugt, Dct\C' var
ul J,'olk stettl'l' HjclllInevæl'll(!l ef.
ogBnn den Erfaring, flom den llU a&ll
lel' bedste Evn(!,
kendte Prcssrmllnd og Forfa\ler Hugh
RCdmood gJo1'de, da h",n filt 0jcene
KnS8el'erCJl, AMj{er K Il ,l k k e lop for det alorslMcde h.'TIs.tnc DannU' Il a r d, OplU!8te R('llmlkabel, del'
hJcl'tlgheds.lH'beJd(', eJN' OV\.>Q"8 I Lon··
hnlllneercde med \/426 l<L Ol{ sluldonl! »~nItlMl{vaJ'(or
. Slummen, af
KL'lfllI rWel'ftllam'C'.
fede med en T{lll!tld){'hotdniJ)~ pIIa
Hugh Redwood, <1(11' ml Cl' det store
708 Kr,
.New Cronlcles~ k\rkl'hr Slede!. ff!l' Lllllllhl'lJI'1l1 T(,lj PIL !.ontlQnblnd
!te n,'dn!(lor, rcjrt'r I ({('nno Ugl' ~h
flfl'Hell, dl'!' uflt1'iL(ldlt' af Hl' .~l.vl'l,l·
all Aflrs ,Jubl\!('um ~om Jourl1allst, 0ll.
n.,1 .. r ""\"I~ ~Inr, f'l'Irt1f'nl'lrtf'. :lI h,m
!len plW r;rund uf Jo'Ol'f1.\'ttt'l!\{' \'lIhe
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