olitifol
blev frifundet.
,

,

l
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Retten udtalte dog, a t han ha Yde baaret. sig forkert ad,
da han søgte at blive Sta(sad,·olmt.
R o b e n h a v n. (V P) . I nag blev
der ved Ryrettens 22. Afdeling afsagt
Dom i Sag-C'll. der af Anklagemyndigheden \'ar rejst mod Pohtifu Idmægtig
IÆ'.fer og Villy Johanse.], Leifer tiltaltes som bekendt fol' sin Medvirken
\'Cd Udg:\'elsen af nogle Roger, der
skulde trykkes her og da S\'ejts sælges i Tyskland og for Medvirken ved
Udgi\'elsen af de saakaldte Soldaterboger. Endvidere tiltaltes han for at
have for>ogt ved Tyskernes Hjælp at
faa Stillingen som Statsad\'okat fol'
særlige Anliggender. Johanns.n tiltaltes for sin Yirksomhed ved Continental-Forlaget, der ordnede Sagen med
de o\'(,lwævnte Bogcl'.
Leifer blev frifundet for begge
Forhold, idet det dog m. H, t. hans
Arhejde fol' at opnaa StillingfIl som
Statsadvokat hedder, Ilt han hal' baaret !':g forkpl"t ad v('cl SiIH' Samtalt'l'
med Sindballe og vittt'l'ligt \'('d at faa
rn Stilling, .som ingen andl'll dansk
Mand \'ilde modtage fo.· eetcl' el
sltt'rkt I'rl's. ]Iog 1lH'lIte TId 1<' n ikke,
at. l'nrhold('t kundl· faldt' ind undcl'
- SI ra ffl'lo\stillæggi't
1:1.
.rOhallllsl'n hh·\, dom t fol' s'n 1"01'lag-svil'k:.-omlwd. dnJ.!.' .'iH .. dl'dl'S, at RI rarf('1l gik 1iJ...:"{' op nwd \'art t;l'gtsarn'~

*

,

:,;t"l'no
M. H. t. Leifers Erstatningskrav
s
blev dette udskudt til ",,,,,kilt Bl'hnndlinp". Leifer modtog 110mmen 1\
med et Smil me-n udtalte' ::;:g n,:ke, m('v
dens Johannsen (l-rklu~rpdl.\ nt han uppellerede sin llom pau :l Mdr,. der gik
up med Varetægtsarresten, til Landsretten,
LJ( r {'('1Iffr nye Umlt rsogdst r
nf Le;f. I'S Forhold.
\\'lundE'l°l'ettcdc Kredse vil vide, nt
m:ln i Justitsmin~!:itl~ri('t langt fra nnsrr l.eifer-Sagen som afsluttc't nH'd
c1r)1 ellt' DOlll. Spprg-smaulC't om LC'jf,'l's Forhold til Redak!t\r Gilbert.
Sl,andina\'isk rrelrgrnmbureauo skal
paanv undrrsoges. Justitsm;nistrril't
har anmodet Stutsa(l\'okat Ha!:'lund om
nt forl'iagp ("n ny Und('rso~f'I~c af 1.rifer.' Forhold. Gilbert bl.'\- som bekendt
i Oktober 19-14 skudt ned af en K\'indC' l11pd PIl Pistol, (kr "ar skjult i 1..'11
B1omslrrbuket_ L.'dl'ntl.' Mo.btandsfolk
tl"lwdf' tlt~llg:1l1g-, nt dt,t Y:.ll" Tysktrnt',
dt'l" haVlit' skudt ham tH'd, nh\n~ Ty~kt\nH'
fUl't'tog l'll Ran!o'agllinp: paa
(; i 11lt'I"! ~ Bo P:l' I. .\ 11 k 1:l ,~t 'IH rml i _~l\\ 't lt'n
Illt'llt I', at Gillwl"t ddsll' l'll hd l)l'l l)lH
I.l'irt'l'.
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beliggende Kronens Hede \'/ Thisted,
udbydes herved til Salg pau Sledet elI.
til Nedrivning.
Af Tilbudssummen skal fl'emgaa, om
Opl'ydningen er inkluderet.
Tilbud frem sendes til
B yggcmini!:Jteriet, Ingeniorkont oret,
Silkeborg Bud.
P. 1. V.:
I t
I,
Sven i\lonberg.

linder
rt al.

MioestrYlloioll mellem
Olt Haostholm.

~orlle

PI re af den danske PIaedes
Minestrygere antøb i Osar Skagen
paa Vej tit Parvandet mellem
Norge og Hanstbolm, hvor de i
den kommende Tid ikal foretage
Minestrygning i et nyt Pell i Parvandel. Minestrygerne skal have
Station i Hlrtsbals. At Strygningen er paakrævet vII bl. 8. fremgaa af, al der saa sent som I
Aftes blev rapporteret en drivende
Mine ISkagerak.

, skete paa
Ited en trist
Ingsarbejde
rige Portør
de 19, Thi·
r at skifte
ede og fik
LokomotId af.
sen, Tbi~st Stedet,
Napoleoo
(old
igeo.
nes Rub,
r...o.v JlIld iA-r>-u .Ad llUd_ø •• _ _.,I-"".· .. ~=.J
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Minestrygning mellem
N orge og Hanstholm.
Fire af den danske Flaades Minestrygere er kommet til Farvandet mellem Norge og Hanstholm, hvor de i
den kommende Tid skal foretag"e Minestrygning i et nl't Felt i Farvandet.
Minestryge1'ne ska1 under Arbejdet
antagelig have Station i Hirtshals.

Stor Hjemmeværnsøvelse
i Tvorup Plantage.
,

I og omkring Tvorup Plantage vil ,
der LØrdag Aften og Natten til SØn,
I '
dag blive holdt en stor Hjemmei . værns Øvelse med Deltagelse af 3 100
Mand. Foruden Hjemmeværnsfolkene
! deltager Samaritter og Lotter. Grund- ,
\ laget for Øvelsen er, at der er sket ,
fjendtlig Landsætning i Vangsaa.!
Øvelsen
vil
blive
ledet
pr.
Radio.
,
•
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•
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gter akustiske M

IfremsJ{yn
De danske
.
vil
de Minestrygningen i de

Farvande hvor man ikke er helt
sikker p;a, om der er rninefrit, bl.
a. i Farvandet omJu ing HanstllOlm.
Minestrygningstjenesten
har herefter nogle og tyve Fartøjer i Arbejde, heraf 11 Minestrygere, der opererer i Skag-a-

rak og syd (or Fyn,
prøver at lave en ny
lænderne har
s trygningen i
Themsen. Det er
: ner, man frygter. De
l saa dy bt i Mudderet
I meget svært at faa '
I -e ksplodere.

l..tnrl. Snedaled Vejen opkradse o~ tromle.
} Sogne-lanøled- Alskedslest lor Hurupafdøde
Soldat.roe.
rbejde i
Soldaterne, der i nogen Tid har
k Ma d- været indkvarteret i Hurup, drager
om An- nu alfer bort, 0R' i Aftes holdt
Egen- forsvaubroderforeninaen lor Syd.
Døden thy en Afskedsfest lor dem pas
Jm han A,høJe. Der ~I.v .f Ejendom.·
I havde mltgler Hebsgaard, Hurup, reltet
en Tak til Soldaterne for Cleres
, k Pe· gode Oplørsel, oll Politimester
S m e d Oautier fremhævede ogs88, at Sol.
daterne havde opført siR' ehem ..
plarisk. Endvidere blev der lait af
akiede Strandvsgtmester Madsen, AgR'er,
n 8 e D, Dyrlæge Hvolbol o, SI.glerm .. ler
:In lak- Larsen, Hu ' up. Pas Soldaternes
~hed i
Vegne takkede Kaptajn Wegener
Chr. for den Venlighed,
Beboerne
• r b o, havde udvilt mod MandsKabet.
Idodea
Nogle al Soldalerne opf.rle
n, Vo- Ske'ch, og Altenen .luUede med
\o der. Bal.
•

l

SlaRtekvotaeo
er i kommende U2e f•• I•• , till

vogne
!llte
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Mand,
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delen
til Poli
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Imme
iiatarFlygtning besljaalet.
'rket.
En
lellia"
PIYRtninll,
der
aammen
,rllge
med to andre flygtninge lorl~den
, Da- var paa Jernbanercj.e Ira Pataler
•
uner, til Thisted, blev pu Stationen i
be- Herning bcstjaaletlor en Tellnebog
a.kl med 270 Kr, samt en Chtck, ud
Itedl
paa
Nykøbinlt
P
Landbo·
mtlig
.pareka .. ~, pøa 20 Kr. PenRene
kai i var Ov~r8kudet Ira nogle M88ne·
ange den Arbejde nd lal,ler,k Land·
,ynet brug. Dcn belljaalne havde lagt
Tegnebog~n under Min Prakke i
KUllec",
~oll1
høn
lorlod
en
Tid.
I en
tæn· Udflugt fra HvilehJemmet.
rejer
P.leren ,I Sno'eted HvilehJem, Arnold

Elte,
en Sø,
Vorup'
kede
HJemn
S o J II
Han,tf
Srodt'
rupør.
elter e

Skol
i Thi
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for Juli Kvartel 1948 uddelu
i Thisted

Manda. døn 21. Juni 1948
I R,"1I1~kole!,ti Gyml:ØBtiksal Iii Bab eri.:
i Ej\ndomme med

D~

ulige Numl e mellem Kl. 9- 12 og
lige Numre mellem KJ 14-17

'"'

"

Kurtene mal afhentes af en Vnkaen
J HU'Btanden, der maa medbringe Talonerne fra tldU2ere udleverede 1(011,

forsrnet· med Navn og Adres.e.

Der udlever<'8 Sukker-

o~ Smørkort.

Brod- og Køflekort. Smørrablllkort lil
Børn, Tilleej!lkort til SÆbe Ol!': Brod.
Ot't hentltilles, Ilt Eftertællinjo! ai de
udleverede Knrt finder Sted :<IlrpkIJ, da
mullll!e Fejl kun reHes p •• Udle~
vorlngsstedøt. Endvidere eores opmærksom pas, Ilt det er forbundet nled
Strsf~n8Var at hef,l:ære Kort udleveret,
hvle Betlnfl!:eJ.crne lot at erholde dine
:kke er til Stede.
Ombytnlnj:{ af RUjtbrødsmærker med
Pranakbred.mærker kan ske paa Kom·
munekont<;Jref
mod Forevl.nlng al
l.æ~eettCl!lt.

Ratlon.rlng.kort, der Ikke .f~
hente. Udleverlng_dagan, kan
'ørat
udleveret
Kommunekontoret Mandag dan 6.
Juli 1948.
Kommunekontoret og Socialk.,ntora' er lukket hele Dagen.

'.a.

pa.

THISTED BYRA .... O. d. 14. JunI 1948.
l2167)

Chr. Iye,..an,
Nfutlurmll nd

Forretningen fukket
ira 25 JunI III 3.
22101

Juli, bf'l4llf' D~It,. tnkl.
.r n Hed

•

Tankkrydsene ved Agger fjernet Pionertropperne forlader Hurup.
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Fors\:u",brm]rcnes rest lige J\fsked med Soldaterne sOm Tak
for eksemplnrisk god OpfØnsel.
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De 105 M;Jnd fm 2. Parkbat.:Jillon
0& l'odfolket I Vilwrg, SCom nu I nU~I':
l'gu har "ært'! JudkvarlL'rel I Povll·
lom'n paa Ashøjc. bJto\' l Oaar fwrdige med dcn's OpgaVl' -

l'Jcrm::JSI.·n

af de ml:f.nge Tusinde T,mkkryds,
S(.m Tyskerne cftt.>r1od \'ud Agger og pai! Mandng (·Iler Tirsdag loriIlder
Soldatern!' Hurup_ {(i,plajn W c g en e r oplyser. at der endnu vcd Oddesund og ThyllOrøn lmdes nogle mmdre Depoter uf 1'ankkryd!l, sum Aldelingen skal fjerne. inden Pionererne
hjemsendes den IO. Juli, og Parkbat:;illanen beholder Kontorel i Hurup,
indtil Opgaven er endcJif: løst.

Ocr hor været L't mpnstl'rværdigt
godt Forhold mt'llcm Befolknmgen
og Soldaterne i de U~er, Hurup har
været Garnisonsby- M,:mdskai>et har
opført sig pan en Maade, som tjener
baade dem selv og deres Afdeling til
Ære, og som en Paaskonnelse her·

havde Forsvarsbrddrene for Sydthy i Aftes Imliterel OITicerer og
Mandskab til Afskedsfesl pan AshOJe. I den store Sal var der sm\'k·
ket med Guirlander, Dannebrol!siJag
og skanne Blomster, og en stor Kreds
af Forsvarsbrødre med Dam(>r og an·
t're ,ClvlllsteN deltog i Soldaternes
Fe~t, der fik et fornøieligt Forløb.
Form_, Mælkeh:mdler ehr L a rs e n, Vesterviq, talte {Ol' Kongen, og
EJendomsmægl. N,W.Hcbsgaa rd
for de bortdragende Soldater
idet
han indledede med al bwle Poiitimestereo velkommen til Thy, Hurup
IUlvd~ aldrig regnet med al blive en
Garrusonsby, men VI pqh<ede det. I
Besættelsens tunge Aar, Nu har VI
hart Soldater 19'el1, men med den
Forskel, at denne Gang har vi værel
glade for at st' dem_ Vi hRr v<pret
stolte over derf~S ekst'mplnrisk<! Opforse I. og d,·t h;Jr sikkert \-ærnt I il
Glæde for alle ut se Kammernlsk-lbet
mellem Soldaterne og Byens U~gdom
pa~ Sporl!>plndsen,
Det tjener Bfklmgsmændene til Ær[>, at d"l' h[>~
~ er :a~ god en Aand I Afddingen
~Il;~t Opholrlf'l I Thv ma~
nd
S~lrlatcr:iden,
en af gode Minder fI a
l't! cl
j:!"crStrandvuS!llllPstN
h 'd
"
a <; e n, Ar.,
ti t en forncitcli" Tal!' fo
n.'
{ar

;

,

, 'a v:

og ('all':prl'rI~ o'" .' I
r
,1SDlrlalt'n~ trudilion ,11 • ~u, lVorlc:dcs
\';lrel Mud OK il k
nl('rC-S!if'r hal
mt'I'n'"

Dalner:

I

t:

l' t'nl

tskab med unge

Kupl;.}n W t' g e n e r tokked e Forsn,rsbrpdrene for dt'n fe!ithge
Afwt
sI ed de-r bit-v givet Mandskill. a~ ,.~ Udkommando som denne fok
lykkes maD- der være god Konta a
med Befolkningen, BeboNne ma
\'IS"
TlIlidsfuldhed og Soldllkrdnc'r.,k.t og god Opførsel, . !?e t "læ er
mIg a! kunne sige, at VI IktW har haft.
lin eneste Klage, men vi ~r tværtImod modtaget mange- BevIlær for, at
der har været et godt Forhold. Kaptnlnen takkede ForsvarsbrØdrl'ne, der
hal villet vise Kammeratskab med
dr Unge, og udtalte sin Glæde over,
al Bef/')Ikninp:en ""r """,P"'t tilfreds
med Mandskabets Opførsel
politimester G a u t I e r takkede for
df venlige Velkomstord, Jeg havde
pall Forhaand hørt. at Thy var Ln
ciE:llig Egn med en elskværdig Be{"lkmng, og begge Dele har jeg fuldtud faaet bekræftet, Som politHncslCr
kan Jeg ganske slutte mig til det, der
er sagt om Soldaternes gode Opførsel,
og det er kun glædeligt, at det er
g .. aet saadan, naar saB manl!e Soldrter _ I Forhold til Byens Størrdse _ samles I Hurup,
Bankfuldm, P. N Y s t r u p glædede
sig over det frie Forhold mellem
Mf:ndskab og Befalingsmænd, og Dyrlæge H v o I b ø l sluttede Talernes
Række med at mmdes den Modstandsaand, der var i den danske
l'ngdom under Besættelsen og med
at udtrykke Haabet. om nt VI aldrig
maa se den sidste, hVIS det paany
skulde blive Ufredstider,
Inden Kaffebordet hævede~, under·
hnldt et Par <lf Mandskabet mNi
glimrende scenlsk Underholdning
del blev indøvet, medens Parkbatal~
Jonen var knyttet hl den danske Brigade I Tyskland , Her mQrede engelske og amerikanske Offlf'erer 8ij!
over de danske SoId'lters Vid - Mnrskaben \'al' sikkert ikke mindre i Af·
t~s En af Ploner!ololdaV'rne lavede et
hn-frem gemnIt mmllsk Numl~r ~om
::,I~,JUbelen til al skylle gennel~ "Sa-

FOl
kt

Chr. L a r s e n t~kkl'd ... de T-lII'p'
fem h:1vde væl et IlH'd hl ,.t gl\l'~ A;"
g'n~n fcst~lg, og lilgd!' Soldat. me p,la
FIIl c at Indmeld\..' !'Ig i de hjt'mlir:'
n..~ ... ,~r':broderfoJ'('nin<J(>r natll T t:
nl~etlden f'r forhi. .,. .
Jep, ,l! ,SilO blt'v R.alt'n T\'drl"l ro' t
ill TlmC'r.s mlmte!" S\'ingom,
1 €

I

I

I

Rationeri ngskort
for Juh Kvartal 1948 uddeles i Thisted

Mandag d. 21. Juni 1948

i Realskolens Gymnastlksal til Be~
boere i Ejendomme med

ulige Numre mellem lU. 9-12 og
lige Numre mellem Kl. 14-17.
Korlene maa afhentes af en Voksen
i Husstanden. der maa medbringe
Talonerne fra bdlll~ere udleverede
Kort, forsynet med Navn og Adresse.
Ocr udleveres Sukker- og Smørkol't,
BrØd- o~ Kaffckort, Smprrabatkort
til Bprn, Tj)lægskort til Sæbe og
Brod.
Del henstilles, al Eftel'lællinl! af
d( udleverede Kort finder Sted
straks. da mult~c FeH kun rettes paa
Ul1lcveringsslec1eL Endvidere A'pres
opmærksom paa, at det er forhundet
med Strafansvar al begære Kort udleveret, hVIS Betingelserne for at erholde disse ikke er til Stede.
Omhvlnin~
af RugbrØdsmærker
med FranskbrØctsma>rker knn ske
pau Knmmunekontoret mod Forevisninl:! af Læg'cnttest.
Rationeringskort, (ler ikke afhen{PI;[ Udlcverinr.s(lagpn. k:m Cdr,t f;tas
udlrveret
p:ta
Kommul1el(ontoret
l\famlag dril 5. Juli 1918.
Kommunekontoret og Socialkontoret pr lukkr:( lu'le Dagt>n.
Thisted Byraad, den 14 ..Juni H148.

Chr. Iversen.

Næstformand.
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Tnnkkrydsene i Odd ... und fjerneH,
Efter a t Tankkrydsene i Agger
nu er fjernet var det Meningen, at

det Detachement Soldater, der har
været Rtationerel i Hurup, skulde
være rejst I Dag. Afrejsen er imidlertid blevet udsat i nogle Dage,
idet der el' truffen Beslutning om,
at de Tankkl-yds, der henstanr i De'
pot ved Oddesund, forst skal fjer,
nes.

;

Afskedsfest for Soldaterne paa Ashøje
1 Anlednin~ af, at Soldaterne,
der har været betskæftiget med at
fjerne Tankkl'ydsene i Ap:p:cl', i den
lIæl'mesie Fremtid forlader Hurup.
havde }<"'ol'sval'sbrodl'ene fol' S)'dthy i Aftes indbudt til en A[$keds~
fest for Soldaterne i PHvillonen
PUH Ashoje, Feste n VUl' veltill'ctleInp:t Oj.{ blev en festlig OplevelRc
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n''''n Hnrn""" &lIn/.... lo:l. 1:1,;10 , )Ii~
Bemen" IIklll 'nrdbrlIlR~
Af!"""mod. Hjemkom~t"" ~k",r KJ. 21.
Mmmt:rl"jn'''e buldr i Aur pau
. Th)'hjergc ,.t'd Ydb)'. Pr/" .." er 1[; Kr.
fo., Oph"'del, og Lejren ('r ror \';Rer
2&. ,lull Ul 3_ August <Ii:' r"r n~nJ;""
:/ AUIfU~l til 9. At1.Ru~t.

Idb}':
'mg,

~/"'.. bu~t.
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Frataget Kørekortet uden
Grund
VUj;:n",,,,,d Viggu J~n."_n, Nu"" ble"
d"n 2·1. April fratn.ll:~ ~ KO'ekortet, du
han hle\" ~tandset :1./ PUUlit-l, " "mR
h .. n \"nr i Færd rned "t MInne IIln Bil,
Ul{ Politiet konHtulp.rode, a l hnll h!wde
drukkfIL fl"'"e Pilluwre H:.n blev Bum_
tid/K Itl!{llt med til SpirJtullprlwc hns
A", t.slreglHl_

~~,

~~
pld-

0'<>

~kll_

ld'~n:;

H:u, horte ~t"dJg ikke Cr" ~ogen .
men fik hdler ikke "It Korekort igen.
nen 1.\ Juni hem·end le hun ~Ig der_
crtel· It! St_:,t5advokaten • Aalborg- for
al fnu ell Afgurelr.c, men det vIste sig,
Ilt StnulIldvokaten
ove rhovedet ikke
h/lvde faaet Sagen fI"l1 ·I'hisled Politi.
Sl..utBlI.dvokaten reln·h·erede dere-rter
Sagen fro 'fhisted Politi, og det vlBte
11',::- du, at He\.glægenmdet Ima Grundlug af AmtslægelUl Undersøgelse ha,·de !zu!tsloaet, at VIgII:O Jensen i k k e
hllvd ... ,·roret. spiritu~p:m\"irkel.. i puaviselig Grad.

~.'

fur
00,
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Stuhndo"kuten baordr\!de derefter
J'oliti"t i T histed Ul øjeblikkelig ut
udlevere Viggo JeMen Korekorlet
igen

Nogen nollerende Slig et det. ikke
Cor Politiet I Thisted~ !ll tS~ frnwger
man - som det ~e nere viser aig uden
Grund - Vognmllnuen Kørekortet, og
da hllna Ihkylu i Ank111gen blh'l;!r
IUIltJ;lullet, fuar hun ikke Korekol"teL
igen, men har I /Hesten 2 Mnuneder
"ll'l'Ot ufskuatet fro.l 8it Erh\"cn-

,d

"',,
ko

•

,

,
•

,

!,'odbll ld kam lle i Bedijl t'(/.
Der er i denne Uge spi11et nogle
Drengokllmpe i TABU~ Sommerl"urne-rong. Uglev 1_ Drenge eontr!! Beusled
l. Dre nge, hvor Bed$t(!u van dt 11-2.
O n~dllg: Aflen IIpill"de Hurup 1 .
Drcnlleholri og Bedsted l, Drllngeholu
DeuslIld '-o ndt 3-2
Hurup 2. Drengehold og Bedr<led 2.
Dl'engeholu 1-0 til Bedsled
T orijdng Ajlen IIpllledell lIgeledelI i
Bedsted en Tneningflkump melem 1),
Holu",1C rtn Hurup og J3etlHted Forate Hulv/eg 1----(l til BcdIIIed, /lnuon
Hulvlo:l/{ 4- 1 ti l 11ed ~h,d , Budslcd
"undt l:I:ilt ledl)s m~d 6- 1, hvilket. \'l1r
fuldt ud retfærdigt.

;, I
•
,

,

I

for d., h"lI\! <l l,,) ~1"/1",'~k"I, dt
deholl'.
P't"l ... " indll:derle. mel!, Ilt Formllnu~n,

lfælkehllndler ehr. L li r·

Vtoo<wrvilf. IX.d v\:lk<lmmen o~
udUnIK{l· et Ll·ve for K<tIl~"IL
Ej"nuomKrnægler N. W. ti" b ,_
J.f Il n l' d, HUI·UIl. omtaltl' bl II. Il,,"
ck8llmplltrii$ke Op!oI1lel. Soldaterne
havde .. il'lt und\!r Opholdet. her Ol{
den Cine .\[nade. hvorpu8 de hnvde
\'a:rl;lt i SLnnd til at komme i Kontakt med El{nen~ BefolkninI{.
StrandvnKlmester ),1 Il d II Il n, Ag_
1(1'1', udbrng\.e el lÆve for Dnmcr_
'" l' Il,

m.'.
KHpudn W c g to n e 1." tllkkedt: for
den fesUige :Maadt:, hvorpan man
oni$kede at InMe Aofaked med Solduterne. hvnd han tOj{ s om et Udtryk for, at Befolkninll"en ha\'de
va;re t ti lfredse med So ldllu::rnl:~

OpCøuel,
PoJit'mesl.el· G Il u t i o:

I"

I~

I

tll_kkedc.

fordi hnn hl1"de faael Lo" til
være med ved Festen.
BlInkfuldmægtig N y 1:1 t I· U P ret·
tede pall Haan dværker_ oj{ Borgerforeningenll Vegne e n Tak til Sol-

dal.erllc for den Tid, de havde "re·
ret I Hurup.
Dyrlæge 11 "O l b l) J
hyldede
dansk Ungdom i DlIg.
DtH'cfter v m: der forske llig munt\!r Undel"ho!dning af Soldatel-ne,
Oll"
sluttelig rettede Formanden,
1Ilælkehandler Chr L a r 1:1 e II. og
Festudvnlget. FornH1Jld, Slagtermester L II I'S e n, en Tak ul Deltagerne, JH'orefte!' Salen blev ryddet til

I

-

Dnull
I ) lor:;e'1 fylder
Laudpo>:it J_ K. Skytte, Østerild, 'il
Anr; Gdr. Chr. _'\nden!en, Bt'Ond, 64
Aal'; Gdr Anders O"ergnnrd, Lonnerup, 63 Aur, Fru Johanne Krabbe
Nu!lslln. GI. Bedsted, 60 kir.

I AFI'EN l 'fRI STED !
'furi~tbnnden :. ,Thyc-.KI. l!l;lO lil
Sj)J~jOl"h oj,

PlIlrc-'I'enlrel : K!. Hl og 21 :.oGrun
vm' min Burndolrlll Dult:,
Itoynl-Tentret, KL:!!) D<>bbeltllrnKrom
"ej rudlli!!! en

iiI L(II~lng Middag: S\"n~ III rri~k \'ind
mnkl"inll' VIl~1. nled l"tJl uæ ndrode Temperntul"forhnld 0" Ilnkelt<l 1,IYRer.
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Rationerings

•

,

fol' Juli KVilrtal 1948 uddeleR i
Uanda g den 2). Juni 1948

Realskolens Gymmu,tiksal til
, Ejendorr.mc med

I

ulig e Su mre melh.m KI. 9-12 og
lige :'\llm re mellem 14- 17.
Kortene mna afhentes a f e n Voksen
j Husstanden, der mna medbringe Ta~
Jone rne fra tidligere udlevel'ede Kort
forsynet med X avn og Adresse.
udleveres Sukker· og S mørkort, Bredog Kaifekort, Smon'abatkort til Barn
Tillægskort t il Sæbe og Brød.
•
Det henstilles, at EItertælJing af de

De;

udleverede Kort f inder Sted straks. da
mulige Fejl kun rettes paa Udl....e.
rin gsstedet. Endvidere gøres opmærk.
som paa, at det er forbundet med
Strafan svar at begæ re K ort udleveret,.
hvis Betingelserne fol' at erholde disse
ikke er til Stede.
Ombytn ing af Rugbrødsmærker med
Franskbrods mærker kan ske paa Kom~
munekontoret mod F ore"isning af Læw
geattest_
Rationerings kort, der ikke a fhenteø.
Udleveringsdagen, kan først faas udle-veret paa Kommunekontoret ::\Iandac
den 5_ Juli 1948_
Kommunekontoret og Socialkontoret
l-r lukket hele Dagen.
Th isted By raad, den 14. Juni 1948
CIIR. IVERSES,

...;;;;;;:::=~N~æ
=stfol"mand., _____

,
Stadi g .M inefal'e.

Efter hvad Kommandørkaptajn Petersen,
Marinemirustel'iet,
oplyser
overfor mig, regner man med, at MiJ\estl'ygningen ud fol' Hanstholm kan
være afsluttet i Løbet af en Uge, hvis
Vejret arter sig godt. Grunden til, at
man foretager Strygningen, er den, at
man fra forskellige Fiskere hal' hørt,
at de hal' set en enkelt Mine. Man mener, at det drejer sig om en fOl'ankret
Mine, og dette el' derfor en Kontl'olStrygning.
Men selv efter denne Strygning. sieer han, maa man ikke tro, at Farvandet el' farefrit. Der kan stadig komme
drivende Miner.

Strandhotellet' i Thisted.
Hotelejer Lorud hal' nu taget endelig Bestemmelse om Aabningen af
Strandhotellet i Dl'agsbæk. Der aabnes Tirsdag Aften, og det sker ved en
Aabnings-Soupe. Senere inviterer Hotelejer Lornd alle, de r hal' været beskæftiget ved SornmerhoteJlets I standsættelse, paa en Frokost, hvorimod
BYl'aadet ikke hul' fundet A.llledning
til at give en officiel Aabningsfest.
LØl'lld hal' nu givet Hotellet Navn,
og det bliver »Stl'andhotellet i This ted «. Der hal' allerede været. mange
Henvendel ser, og man reg-nel' med at
faa Hotellet fuldt belagt hele SOlllmeren.
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Nordthy Hjcmmevæmsforening
har en stor Øvelse ved Vangsaa i
Nat. Man vil forsØge at lede . Øvelsen
pr. Radio. Ledelsen har indskærpet
Medlemmerne. at der ikke maa ryges 'under Øvelsen af Hensyn til
Brandfaren, og der er saa strenge
Regler, at Øvelsen bliver afblæst,
hvis man faar Kendskab til, at Forbudet bliver overtraadt.

Vangs aa

1

TVOTUp.
:d'11-7~ St /r1.;( r IlaVt!' !}jtTft
7.

-mrr.

c/Lcr-

bit t

''It 1/1.iB~,
Jt"' . . . Hjemmpvæm forenlm~ hay-

, n mellt m

Lørdag og S,onoiag
rn storsti1M Øvelse 1 T,,-r-::.dlem \" an~saa og Tvo!'Up.
T'list.ed Etartede fra
r n
!!2 og kørte d"reftpr til
,

f";)r O"els(>n' Plan-

Tvorup Plantage, hvor
LRr~cn tog ImW de mang~
,""'''
de' strømmede ind
til Klo
)hnge Priyatog (n Vel Lastbiler kom med
fra ThL<rted, Snedsted. næhr
Ostf'rild, Frøstrup og
. V. \"andet, Har'"snz-T,'orup og MON,
vær'! med i den epæn o

i

Kamp.
bl<"\' ]e~:et af Bataljonschef,
Toldas;. Kj_, Th:sted, og

fnnzerede Kornø!~
J"7Il1.1L, Thi~.oo. d~r
fa1.ct s'n )1ilitæruddanneJse
F9TUd€n H iemme"'."'ærn,;foI-

der Rode Kors-S3.marit.::er fra
m. fl. Stedrr, oS! Læge Pri(l!'
\-ar parat t:l at yrle Hjælp,
f:!"T ::kulde <:ke et "t;hC!'ld nndt>r
Den :or}øb hrld'~yis ~lat. o~
bl~' ikke saa vold.5ommp,
blev saant af Træpropper
lo5e' AmmunOtion_
ha\-de taHjælpemidler i Brug ilndt'r
dE:r i det st.ore og hr>le blev
pro Radio, idet der '\-"Br Forbin-

meJ1em

Ho-.-edkvartererne. og
Kompagnilederne udsty-

,'ar, at

,m',rn

'\~r

fienohF~e

landsat - i
der \-ar
fra Mors

samt
Xord..ri:" '-ar alarmeret fer at
~taaOf'n stod op og afda mørke Punkter i de

Drlvront1o

Mln~.

Mnrwpt11(nhltc\'lf' t
UH~:

nlf'dfipl!~l

S~in~

Drivondt\ Jlm'l1 ll\lno O))HP J'VI II t It
l R J ~ /lH(,l'n J { dL n 20, .hml KI, 2,tHi Gmt.
11ll(\ pludRe'n fi7,OO NOI'd, 0,2 1 ~')l'lt,

.,

~

..

,-
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sia til det lovfæstede Hjemmevær.

n

Df:l1 BtQrl;

Rjemm:~ærT...ø\'Ed.;e xat-, at man fra Ledel.~t'.B Side. t.2."~ tlll4!t,

u,n mellem Lørdag !:tg Søndag i Rede-

at Landfureningeme jkke "&r usd
paa et 5M højt Stade som Byfc;reJiio.
gerne. Dette .ha·,de imidJo:rtid 1i!1. Re
at \'ææ €D FejltagelsE:. og under b!Ie
Ø>els li ha\"de Landforeningerm: viiil,
at de paa maJige Omraader staar (Kb

og l"Janb~etrt:rækainge,.ne omkring
VangF'i3 og T"'.Qnrp fik et aldelell udmærket Forløb, Lørdag Mtt:n samledei; de c::... 3iJO Ifi.iJtageTe ~ed Stadion i
TJru:U::d, og efter at Inddelingen i
Kol1lJlagIDer, Delinger Qg Grupper ByforemngEorræ, Lejtn.ant Kjær ~~
de slto.-ttelig en Ta~ t:; do!: mange. der
rnmfe fundet Sted. gik Turen pr. Bil
til Plantørbt..Jigen i Vang, h\-'or der var ha~de atillet Yo~e t f: Disposition. Ol
,• oprettet Hr.r.,eru,-tatiI;m, I Ø\.'elæn del- til U.tterJ!1; og- R øde Kors Samari~.
tog Grupper fra hele Thy og emh;de:re ne f ra Thisted o~ Harring-K.oIby, der
, ca,
15 Mand fra ~lor.s, llorsingbwrne Jurrde as3istenet '-ed ØVelSEn..
agerede Fjender Qg .-ar kørt i ForF ormanden f or Xonfthy Hjemme.
vejen til Vang;;.a.a. l1\'or de var >8at j
væ1'J:lSfo!'enmg , F orpagter Sten Fibi
Land., F'r-d JlJantørbofigen blev J:(I)m- ger, Øland. omtal te den dejlige Sat
pagnieme !-:~n4t ud til de !ø"t'liU: Stil- ude mit i Xatu r~n. og kom endridtn
Jinger, Efter at djsse var indtaget, var
ind paa Spørgsmaalet om et love- sid
deT Uo i Mg'en 'Tid, for at de fcm'keJ· Hjemmeværn og udtalte i den Forbi ..
lige kontie gøre sig bekendt. mEid Ter- I delse, at dette "Vilde man hilse ud
I ræ-net. Hele Ø"'elæn ble>' ledet pr. IlaGlæde, m en sel v om Fonilaget vilde
di,). Ved 2-Tid.en indlededes HQ,,'ed..,la- I blh'e vedtaget i Rigsdagen i den komget ~ en Del Bombeaprængninger, I mende Uge, \-i! der manke gaa et
der økultJe markere Artilleriild, Og halvt Aar, før alt er blevet ordnet. Ol"
2M tog Slaget Part. Alt gik efte r P laindtil da gælder det om ikke at slappe
nen, og ved Z-Tiden kU1ld.e Øvelsen a f- af, men hele Tiden holda Dampen
5
bJæ:llf:;5, øg T uren gik a t ter mod Pla n· og Begejstringen ,,'aa~en, FormarK' I
tørboli~en, hy",. Lotterne fra This ted
opfordrede endvidere )fedlemmeme til
etod parat m..,.d Bouillon til de t rætte at melde Fig til det lo\-fæ.8tooe Rjew~
Kæm JH:'re.
ml'cværn. Ran rettede en Tak til 1*
t~rne og Samariteme og IIluttMc nød
S Lt -T OP (HI H J E.).l.\IEVÆR~ ET
bl udbringe et k"'e (or Hjemme'.lid
V ",j Afi k"d: j1<lT<uæn udtalte Løjt(oreningerne.
mUlt Kjær, Thi iV~, .'>in Ti1fr~d .~ hed • Ttlren gik øa.a atter mod Th'",!;
mo>d Ø',p.hwnIl F orløb og frem~\: r~e. I hvortil man ankf)m ,·ed 4.3O-ndn

up,

Jo

Do tyske Efterladenskaber
En Komm ~sion fr1. Marml'mmist(>~

ript har beSIgtiget MatrrialHn o fra de
forskellige ty,]... Anlæg l Hansted som'
er opmaga')jne-ret i K\'sldffpn~l~nrns
Lejr \ bI' Yandet Stat (1Il. Ilet er ho,e-d~ageJigt
Dygninf!'smntprIalc:r, o.pt
drejer si~ om. og K..onllUIS~,IOnp'n har
I utitaget det Materiel, der pvt kan rller
skal bruges til mil.tære Anlæg andet
Sted, i Landft. Resten fnglve, san lEynhg-\ IS tll Sal~ pa;t et rn('rp Tid.:;;punk t og VII indbringe en .tørre Sum
Pmge
I Lejren fmM. som 1""n'1I ogsaa
('11 "itor tysk Kran, der rI' l Stand tIl
at lofte 75 TOM. Tlrn skal ,ære dcn
l1æ~tstOl'fitP i Landsdelen, d....n størstE"
fin ~('. l U ar sted og kan Infte 175
Ton. H vad d,r skal ske llIM ,len ty kp
Kran, naar Kyq.tdef('n.:>lOn~ns lJtljr i

----- - - - - - -

-----------------~

Vandet ophæves
for det maa man
I gaa ud fra, at den gør, naar der ikke
I er mere at opmaganisere vides ikke.
men det var maaske en Ide at prøve at
faa den fØrt til Thisted, hvor den udmærket kunde bruges flere Steder, bl.
a. paa Jernbanestationen eller Havnen.
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EffektivT
Io
SVIS
Folk e Tr c c a,t

Bohensiepen forklarer j Retten om TyskerneH Te r r O r,
Nedsl<ydning paa aaben Gade, som fIitler Uhevede
.

,

!

L

Il e n h II V n. '1'inuJflJ.(. TYHker-

ke lykkødefl helt, iUI,Cdd d,1/1Rkf!
ne fIn SIIII
l/llder BCluctl.cll1cn en
PolitI ~tr:.tk8 haveh' vU'l'cl klitr oVf:T,
Dans ker, der gi k med 'l'r<:nchcoul hvem der havdl~ udfArt den.
Vidl;:tt! forkla1'(:d(~ !3ovenRiepcfI.
e ller r.Aedcrrem for ut vtere Med;lt Bc~t havfij' va~I'd ulykkelij.(' ovt-r
lem af Modsta nds bevægt!I Hen,
T~rroren. flom krYdflf'fjf' b,w politi~
nuur der Mkuldc foretagcH Terror. ftkt;! Planer,
NedHkYdninger af tilfærdigt forhi ~
Anguaendc Bovcn"icpfms FOl'h..,ld til
ptlSHcrende IHUI Gaden,
udvalgte Puncke blev det OpIYRt, at !'uncke hilVværet mlige!;. refllel'vcre't ved cleret
man fOJ'l rin.<-wi ~ Personer, der var de
førtILe Mu{le, idHt h/Ul i !Jo'w:nsierlen
"uniformeret" ~m I11edcs .
hiLvde set (:nKritik 'lif. ~in egen TeJ"
ror. nen anklagede oplyl'lw, at Panckp
Dette f,'emgik af den ForkJa!'in/l, unrler det tidligf!re omlll!le Mødp. med
som den tidligeJ'c Chef for det ty- Hitrer h~lvde fanet. Onln' til at. indføreHke Sicherheitapolizcj i OanmHrJc, en ~karpere (jg mer'; effektiv Mf)dl~'TOtto Bovemliepen aflagde
under
ror j et ~(lrcel'et Tcmrm Mamt aL uduen for"....'Hl ttc P ,'oce~ ,I K ø b en h avn_, røre den lh Forholdel
!)- -L
It r kr d h
t
B
. G
h
h
'I
m • c wer<
(Ir ar~ ('
UI'I, li
Yl'et,' a~lr, VDl' ,an, ,'eu<:j{Jor{ ~ , denne var hlevet ~tillet til kttadighpd
fol' I-fJLlCj'M OverbevIsnIng om, at I for MOI'deL pM Kaj Munk.
.
df!fl Part, som udførte den
mest
HJandL allie øvriK!' MeuarbeJderc
Jlen~yn8lølw 'J'eno!",
vi/de VInde
l1ævnede aTlklllge~l c Dr, Wasc-he" SO~
K " ,
gav ham OpJYHnJJ1gf!r fra Afdelmg "
IlgeJl,
(SD), Dr, Hoffmnnn i I\fdelin~ 4
Bovenfliepcn var før flin A f!"ejfle
(GeRlapo), der skuld!' Rkaffe htlm Bilil Danmark blevet. instrueret nf la~ til' ha'nfl LiRt.er, I'!amt 7Al'chinlcr og
! Sehwetlin. De hnvdc alle lanet Ordu'
KalleJlbrunner, del' havde 6I'ientf'-1 til at fOnlyne hum mpd Nnvlle til Li~
ret ham om SItuationen i DanmarIe sterne.
Hitl e r havde været utilfrcd H med
Pna SporgRmuulcl.. efter h ....ilke Retde Maade, hvo rpua han s Ordrer vllr
ningllllnier Ofn'ne bl(>v udvalgt, Syn·
II
••
I
/'ede: han, at milli tog P(!nWfll,r, der var
) evet udfor! og ",jn-dc for ungt en ttnsvnrlig-c (Ol' 'fl~rrol'en, ()g heJ!!l l.'oJk
effekUv 'rerror gcnncmfnrt j ""hel
fl'u Modstundflbcvll'g-elHen, farat nnndeaf ko/'t Tid.
lige "Fønm'!, dernæ<ll fla~I(l:lnn(>, flom
IIit/r,/, huvde ment, f\~ cllmou(]pfj."unei,·lt NløltedP drnne Rc",reStcIHC_
}'(!t 'r('nOl' vilde p'ivp
den meflt DCl'udoVf'/' \lalgtf' nHln Personer, om
hVem mun gcnm,m FOI'hør nf ttrreat~uhYY.Kclhw Virknjnll, men cfter R(')l'edfl vidMlp, III ,1(' VM ~bplnflll'df'<I mpd
vcnIiH~pp,,!\ opr:ltt{~lal;: var ,II,t/p il(jlndr!.' Ting,
,,
J("
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Virket

som Vejforman d

Komm unens Tjeneate.
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"'aler Madsen, Bedsted,lrifundet Pul

ved Lf1Ddsretten.
Malermester Lari Peter Madsen,
Bedsted, der ved Thisted Ret var
frifundet for Værnemageritate, er
'I Oa.r ogsaa blevet frifundet ved
Landsrellen, hvor tre Dommere
dog var stemt for atldemme ham
40 Dages Pængsel og konfiskere
75,000 Kr.
Madsen havde under Besællel·
sen en tysk Omsætning paa
860.000 Kr., medens den danske
Omsætning udgjorde 120,000 Kr.
H an beskæftigede op til 40-50
Mand . Madsen godtgjorde, at han
flere Gange havde forsøgt at trække
sig ud af det tyske Arbejde, men
han havde store Tllgodehav.nder
hos Tyskerne, og de truede ham
med Ruin, hvorfor ban gjorde sit
Arhejde færdig!.

ske

Sp.

hO(

B

p.

bo'
fr.
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tya
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Græsset gror over Tyskernes Klit-Fæqtninqer.
Og ducs C<'mrntbllnlu-rs
styrter i Havet.
Der er nu gaaet tre Somre, siden
Tyskrorne rnaatte forlade Landet og de
•

•

•

d

mang-foldigc Frostnmgsværker, de havde opbygget, Mange Slc:'drr har man

ryddet op med store Bekostninger og
fjernet alle Spor af de:' forhadte Bunkers, m<,n det er forbavsende at se,
hvor hurtigt Naturen selv kan holde
Oprydning.
I Lodbjerg Klt. hvor Tyskerne i
Krigrns to sidste Anr i Huj o;r Hast
opforte en hC'] Slril-.ø af Bt>ionbunkcrs,
forbundet merl LoGi:grave. har Naturen
selv rakt r11 hiælpP1Hie Haand til Opl'ydn:ngs/ll'hrjdel. Vt>icn, der blev anJug-t' frn RedningsvPjcn opover de store
Klitbakkrr lige ud lil Havet, (It' næ-

sten crohl'rl af Klittens og Hedens
nojsomme Plnntf'l', der brf"rler et gulgront Tæppe over d(' iyskr Skærver,
02' i HUllrlrn af T,(shrgr,n' cllr vokspr
Græssf't højt og saftiJ!"Q".ront, .sa,a man
kan fplgr GravrnE'$ "Zlg7..a.ghn.1 e som !
rn ron Strrg, trukkrt ~(>nnell1 Revlillg~ns brunt" og i\1ol1'chal)1l(,1l"i hilde, I
Arnag~ønnr Fnrvrtollf>r. Uk;lHitplant
'kkl' hC'rrr hj('mml' J Kllttl'll,

r ~r, v~k~'t J op Olllkrinfl;" Murbrokh'krrt O~t
k ' Ile rr na rll ml
forlarlli"' Bun ('l'S, "
' i Klittt'l1 og
M1
fulgt llvrl 1"::ultur
ua
..)
.'
" I' Noj<;olllh r d hjul Sl~
hllr mpd siw! II!
. ti ~ 1. 1\1f'trr
fa!-!l i dpi h\'hlr>1 Rang' h;J'~~r~ Brll'n' II '
'l vd tiY( el' (l
Uf If' l
.
'P
flrknntrc!t· TI prhngl'll omln·lng •. !I\~~II'l'l'rs Ol! J\ln"killtnnkal-'Ht"l". J)rt (I
11 '",-( I\.I1r>r('(le
, p:t"Vll'l'st I' II OH!,r,
' " RnlllA' flid(,1l
"
Ina ch' 1,
I 1"(1'
In' I I I ,
I
) . ' I\ht!rll . Nu ,'I"(' 1('1'
h Ilr !i I l1~,
RikIH'r!1I'<i nn/H l
\"1'1' }{(1lrt~~t'rn(',
j:!l'fllll1 r' Vlln lhipl".!~r' r~~:' r'l" !':l1lrld hort
H'
:i1"(\1n
nt( Iln l 'ndlllR" ',I:
"1
Jllllti'l'I
•
. 11'11 h'IlJ{f' ,I
I
1111111'1' dl'm
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n\"\" rlt'lt.

og hilllJ( I' tll'tll

I'!ft'kl iv
~lllt)'rlllil\gl 1ll('1l
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det fortæller ogsaa lidt om, hvor
glubsk Havet tærer af Lodbjergs bakkede Kyst.
b. s .

_.

'"

I Ogsaa frifundet ved Landsretten.

Frifjndclscsdr~mmcn fra VesLcrvlg

o\<er Malerm. L . P. Madsen, Bedsted
(f(~r h.ans Arbejde for Tyskerne, bl.
et I IIJardcmaal, VIgSØ. Klilmøller o~
Dragsbrek), blev som bekendt apellcret af Slalsp.dvokalcn til V. Landsret.
Iler blev Sagen behandlet J Gnar und{,r Medvu'ken af Domsmænd. Landsfetten fandt som Underretten_o
Dl Madsen Ikke havde udVist Aktivi-

tet for al faa Arbejde for Tyskerne,
l al han kun havde fortsat Arbejdet,
fOl'di han h'"wdes med ikke at faa
s ine Tilgod(>havcnder udbetalt, og <.il
han ved .ArbeJdet Ikke var gaa'..!t
uden for Sil Fag. Ud fra disse lietri.i.gtninger blev Dommen den, at

•

Madsen ;n(andles. - Der var Dissens i Sagen, Idet 3 af de Volercndt:
var slemt for at idØmme 40 Dages
Fæn~sel og for, at 75,000 konflskere~
des. Da Stemmerne saaledes stod hge,
blev det, som Loven byder, den mil~
cleste Dom, der skulde gælde.

Vognmand frifundet ved Landsretten.
I sm Tid rejstes Tiltale mod Vogne mand Haakon Eivin Fmergaard R e f sg a a r d, Vest Vild sund. for al hav~
samarbejdet med Besættelsemagten l
erhvervsmæssig Henseende VL'<l Ret•
ten i Th isted blev han kendt ~kyldlg
, . i Værnemageri og idømtes 30 ~ages
e
Fængsel, ligesom 23,000 Kr. konflskeredes. Rcfsgaard ankede ul V. Lands•
I
rct og her ned!agde pans Forsvarer
Pa~stand paa Frifindelc;e ud fia d~n
Kendsgerning. at hans Klient ~a~ e
kørt [Ol' Fi rmaer, del' ar Regerm.,e~
- var opfordret til at udfore de omtalt",
Arbejder [ar Besættclsesmag.ten. Sat
behandledes under Mcvlrken n
t~nm<:mænd of! fik det Udfald, at
Rcf<;gaa rd frifandtes, Sal!cn~ Omkost•
ninger paalagdes det Offentlige.
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det m. H. t. Dokumentfalsk, men frifandt ham for de øvrige Forhold. Den
idØmte Straf fandtes at være afsonet I
med den udstaaede Varetægtsarrest. \
Refsgaard idømtes for at have ladet'
sig loriede til at efterskrive anden I
Mands N avn, en Straf af 20 Dages hold
ster
Fængsel, og begge kendtes pligtig til
var
, i .Forening at udrede Sagens OmkostI v'
\ mnger.
Tal
" Anklagemyndigheden
ankedde
til
Bj,
p
estre Landsret med aastan om, at
de~
Clausen dØmtes for uagtsomt Hæleri
et:
m. H. t. Købet af de fOl'annævnte Bildæk.
\
Landsretten stadfæstede Underretsdommene, dog saaledes, at Straffen for
\ Clausens Vedkm. fastsattes til Fængsel i 3 Mdr., hvorfra gaar n Dage for
111
udstaaet Varetægtsarrest, og for RefsII'
gaards Vedkm. til Fængsel j 40 D age.
l'
, I Fællesskab skal de udrede Sagens . J;
Omkostninger for Landsretten.
l
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'i; ~;;,jBi~~. d~~'in Hforr/n", Lokl,en alt Vlmru<l"U'"

8ul-

.d-

v .. n'"

- -

-~~~_.,..~

~

I So,e:nene
i ,ed
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landsretteo.
Ved Rellen I Thisted blev BnChr Jepsen Thisled ,
trepren.'
.
'
geri
under Tiltale lor Værnern'
Ira Maj 1943111 Kapltulallo nen
have udført Vel' 0R Betonaf~

ulomobll- belde for Værnemagten I Thy.
. 25 Aer
Jepsen havde før Krigen været
nde, fur ArbeJdslormaod hos forskellige

~

dk ommls- da nlke Enueprenører. 11940havde

slaar I el godt liorhold Iii bUd e
Børn Oll Porældre. Hin var beo
skæftlget ved Landbrug, Indlfl ha n
I Tyveaarl4lderen btev optaget I
Haderslev StaIUeml n• rlum . e tt er
ak.amen I J935 kom han III Thi.
sted. hvor han I 1938 blev fas t
ans81.

Hove mede IØsterlld,

Ø , lerild Husmandlforening og
el I Tirl- han dog Slebearbejdel ved nogle
I I købe en Rækkehuse i Aalborg I selvslæn- Havebruglleklionen havde Tirsdae
ho, Plr - dl Boueprlse. Da der kom For- Allen Havemøde hOl J. P. Dams_
Vejle lor b!d mod NødhJælpurbelde. blev i aard . Der var mødt Cl. 30 Me d·
rnes alm .
arbejdsløS, og han modtog lemmer, der ben. en uyanlagt
rI Tllsaao
nogen Betænkning et Tilbud Prugtplantage tamt Haven, hvor·
vdelen af
Ingeniør Hagelberg, d er den • elter Kon.ulenl Ejsing hold t for e.
K,r. I sid· gang holdt til I Thlsted,om at drag om PtanleaYQ:domme ne o ~
Indkom ~ Indtræde I denne5 Plrmlil . I 1944 dere. Bekæmpelse aa mt Sor ....
lom likal Iraadle Hagelberg ud al Plrmael, Stømmevalg, idel han anbelalede
~1!8lonen og Jep5en fortsatte alene Indtil al vælge de Sarier , der bærer

j

Ig Byra!-

I

ae

Kapllulatlonen. Der havde da været godt og tidligt
•
en Omlælnlng pu lysk Arbejde
pIB lall 1.559.391 Kr. med en an - Jobs. Klærbøl I Dragsbæklejre ••
,laset NeltofortJeneste pall 681986

Flygtningeadm inialrationenl Chel,
elnlng al Kroner.
Relten fandt Imidlertid Ikke, al thv. Arbejdsminister Joh., Kj ærbil,
den nye
Arbejde kunde betragtes allagde i Oaar Besejl i Røde Kors
ela BJenulllb.,IIgi, og ha. biev I,i- Lejren ved Drøgabæk.
nær ved fundet.
Anklagemyndlaheden appelle- Ægnoterlngen
Ilev Olegrede III Vestre Landirel, der I
rgnlngen.
var i Dag 2,94.
Oear under Medvirken af Doms·
Dinl51erlel
Sidste Ugea Notering vor 2,94,
mænd landt Jepien Ikyll1iR I Værne'
'el Maleri·
og Idemle ham 40 Dages
egen vII
I 02 60000 Kr. blev kon Smørnoter l ngeft
Motiveringen var, al
tynde sin
var i Dag 6,50.
Sidste U gea Noterlng var 6,50.
Ikke II Landsretlen fandl Jepsena Arbe jde
irelle en ulllbørllgl, da bans Firma udelukkende arbejdede for Tyakerne.
bam paa
1 bo"
Tbisl.d KommuDe Ol Arbeldsa

Snsker De et ,lrIc.Ug godt Fotografi

aovlsoioacn.
AI Byraadsrefen,let I 08ar frem.
Kommunes

An~

af Dem selv, Deres Hu_tru eller Barn

__

udadtil
I, al det

bJerg. MatematiSK Studentereksamen er U I l ' H ' " ............. 0- "K " " ... vn .......hJælperlorbundl Thialed Afdeling,
bIlItallet af Guølav Hummel8t10J, Søn af
Boe18m. HummeløhaJ, Veølervt", og
Peter Brogaard Chrl81enaen, Søn af PrUuudet lor Væroemaxeri.
Lærer Chrlatenøen, SGndbJerr·
dømt lor Dokumentfalsk.

I fornuft
gertige"
øf være
Arkitekt Bjøro Aaderseu for
Habitua
Landsrelteø.
Thi'fed
Under Beaælfelaen sall el En_
let helt
reb paa treprenørfirma ved Nevn Or088 "
Co. Dagens Lys i ThiBled. Inde·
haverne var Odr. OlaI Or"iII,
i Balla· Aulum, Arkitekt Bjørn Andereen,
ade kan Hjerrlngbro, Skr.mager John Kjær
ere Til· Hansen, Vlldbjere, OE' Arbejdsm.
erke, at Frede Bjørn Anderaen, Bjerringbro.
firmaet lavede BelæatnineurbejII mere der lor 226,000 Kr., og efler Be·
tJvalget, hiellen idømtes de p ,agælden1e
r været Ira 30 iii 50 Dagea fæng.el og
!Iler Di hk Ira 8000-36,000 Kr. konliakear Ven~ rel.
Arkitekl Bj0m Ander.en, der
r til en alene appellerede Dommen, fik
dønne sladfæs let ved Landsrellen
i Oaar, Del oplysle., al naBr Odr.

om

I

Udgt!·

ste ø
mel I
Vognmand Hllon Pruef2aard lorell!
Relsjlll8td, Thilted, del ved den Inden
herværende Ret var idømt 30 DI- del u
ge. fængsel Ok Iii 23.000 Kr, ind·
dragel lor IYlk Kørlel Oll Salg al Øjeol

en La.tbil li! Overpri., blev J Oaar
Sp'
frifundet lor Værnerr.ageri ved
Landsretten, For Ookumentlallk Konsl
idømtes han 40 Dage, fænjl.eL Ølenl
En Kompagnon, Jena Peter Clau· dom
sen, Bovrup, idømtes for samme
at sti
Pl,hold 3 Mdr" fængee!.
lel tf
MUSik - Program

Nu b

ved Koncerten I Thisted Plantsle sørge
i Aften KI. 20-22,
alebe'
1. W, A. Mozørt: Ouverture til Op. Inden
Bortlørelsan Ira SeraIllet.
Vlrk&

2. J. Gilbert: Pllmen8 Dronning. VillI,
være
3. LudvIg SJede! Bu1e:.renblut,
4. H. p, Dønks: Sltver treads aRiOni særli(
the Gold,
Sygej
5. p, E. Lange-MQller: Der var en· el a ~
gong -.
rallo
6. C. Julerbo: Nya VlI.rmlandsvalBen.

Kredle Olai GrolS om' fredagen havde
hen ret Penge i Thisted Bank, blev
Borg· dille laet i en Dynge paa Bordet,
rtimod.
naar Arbelderne. Lønnings·
[)dtaget paler var braKt i Orden, delte
- PAUSE Kompagnonerne
Resten
i
Porhold
!a Ung·
til den Indiate, de havde gjorl 7, Chr, Rymlng: KOflge-March.
6. Hup;o Schmidt: .Ojævletungen-,
ved det pasRældend ,' Arbejde.
æde, øt
Trompet-Solo.
9, Wennertlerji[; Gtuntarnc. Potpourri.
Ir\'ative Kooa:ebeSBll'et bliver uolficielt.
mellerIO, Richardson: Ollla-Polka.
[verlen
Der foreligger nu Meddelel.e
'enlaen om, at Kongeskibeta Ankomsl iii 11, H. Re8tor": The Par.moun!.
March.
Thialed
.ker
Manda2
d,
5,
Juli
h am. K
12. Th. Pou18cn: Ungt Blod Galop.
aktiske I. 11,30. Amtøkontorel hallaaet
"jebJik Underretning om. at Besøget er
losten ., uollicielt, OK der er sulede. inRen
Yli...-,--~ligl lor Embadamænd eller andre

O"

Brand

Idrætsugen i Thisted.

kun
p ••

rel

Med
D

Del
ten8
Alle
Over
inter
Bill
lelle

S t.01' FI} C1n11M' 'V'.'t' rJl';;'P vt l."}('
i Lodl'j",'g Klit.
Hjemmevn'l'nsafdC'lmge-rne- i Ydby
og Hurup samles hl en stor Oveise
pna Søndag I Lodbjel'g Klit. Dv.lsen
!\knll gaa ud paa, at dE'r er landet
raldskærmstropppr, som IIjemlllcvrornet slml uskadeliggøre.

l-Iartel vidner i Thisteds
sidste Værnemagersag.
,

Harald Fr.lleidclbel'g t iltalt fol' Entrepl'enØnll'k.omhed for Tyskerne
og for at lune været ansat hos Anhlmmintcrn i Berlin.
Særrc-tlcn I Thlst~'d behandlede i
Da~ Sagen
mod llar~ l cl 1<'1' JIdge
H (' 1 cl (' l h (' 1 g, der tiltale.. fllr f 01's!~(>I1tgc F'nrhoJd,
bl ,'l
havde han
drevet EnlrrprpnJirvlI-ksomhcd for
01 og udfØrt Al'bf'JdC"f ved ThIsted
lI .. n har cndvldClc forrettet Tjene
s.lt for AnltkOllllnl(>tn som Forblnd('!scsmand mrUr>tn Anllkomintf'1'I1 og
dennes sam,'! bf'jrll'ndc danske Orga·
nJsllllQncr o~ hr.l'unrlcr ovcrCøt-t ty"kr Pen~(> t.II D 'nmark. 5nm hcrdtC'r
blev Dl'\vr>n,1t tli d~n ...k ProonJ!;lndu
for Anttkommlcrn, bl <l ved Bt'foling
{lf Jlpnorarf'r til Rell Axel HUjer

PC'ld01hf'rg ti ltales f'ndv , dC'lC' for I 1"10
HU'ilrus Newn al have overfØrt tyske
Pen~c til Danmnrk. fif.{ for at have
frC'm'nt Trusler mod Poht)('t Ankla·
g{:myndtghcrien krævcr ham id,jmt
•

,
il
•

E'nhe-d'islraf og vil have hans Ne>ltofortjeneste konflskerC't Omsætmn~cn med Værn .... magten
har været
part ca. 40000 K I
DommClsædet beklædtt>s af DomnU:'f J o h a n s e n
med Domsmænd.
Ln., L a r s C n Vdl" Anklager, og fOl"

I1f'ldclhCl'g mprlrr Lrs R a s Ol u ss r n. Snm Vidne l Sagl~n møder bl.a.

Proprllalt('l

.

IIc·idc1bf>q.: f>rkrn<:ltr cncr ot
Ankla~{'skr.rtf'1 VnI' hi· ,l op -, :-tt han
htlvdc skældt Pohlt<'t Hd. og at han
nluligvlS havde mds<,ndt Bilag fil
NatlOn.1Jhanken ('ftf'f F"lslen~ l'rHøb,
mrn næ~tcd(' slg{ol"~Svnd ~kyldig
11<.1 n hn.vcll' l')"rvrt Fnl r('tnin"! i
\-albv, nwn tld J,!lk Inlnrhc' gmlt. og
helO 'fik dn!nr 1 193; ron Plad" smil
S' kretær h'lS Pnlpr. Harlel i hallS
EgC'nskn.b SOJn Rig~d~lg"tn:H1d f(ll. det
fne Folkeparti En Tid V,II han J 00'
tOl'mnnd p'\a Færhclnndf'l. I 1942
v"r hon i Ty:,kJand, l.If!:;(>ndt j!"C'nnroll\
Albc,dsnnvH.mnr,pn. fnrdJ han Ikke
pll<;!tcd(' nf nNf' 1\1''' Horkl, da
Lr,nn('n var Ja\". 1J:l~ f.lk k\~n Pt·n(l.c
c( nncm FllmsforCVlsnmg ,or PIO-

pr IC læren •
I Jnnunr HI43 kom I1C'lr!,":,lh .. r~ l
Derllo I FOl'hind('I<:(' nH~cI Anfrl{nlllln·
lc'ru og fik Konlnl';lrhejdt'. lInn vm
RudbrlOt!cr til I1m"td I1C 1I\'IJ(,I", der

,

fik Materiale til Orientering, og rejsk en Del mellem Berlin og KØbenhavn, Han s y n t e s ikke, at han
havde givet mundtlig Besked til Hartel, Heidelberg havde forstrakt Axel
HØjer med Penge, da han var i Økonomiske Vanskeligheder, Heidelberg
val' ansat i Antikomintern i 4 Mdr.
Her sluttede Formiddagens RetsmØde.
Dommer Johansen bekræfter over
for os, at Sagen mod Heidelberg ser
url til at blive den sidste Værnel":lagersag i Thisted.

l,

Frifindelsesdom fra Thisted omstØclt
ved Landsretten.
Entreprenør Chr. Ant. M. J e p s e n
Thisted, var sat under Tiltale for Ar~
bcjder for Tyskerne til ialt 1,559,000
Kr., Nettofortjeneste 130,000 Kr.,
hvoraf Jepsen havde fanet 68,853
RI.; han havde rør'st væl'('t i Kompagni med IngemØr IIagclbel'g, der
re jstc til Brasilien, derefter engn/-:eret Ingeniør Krarup, som f01'[(' FOl'·
Jmodl. med 'rynkerne. Ved Hpttcn i
'l'histed blev Jepsen frifundet, men'

Statsadyokaten appellerede til Landsr etten og nedlagde her i Gaar Paastand om, at Tiltalte dØmtes for
Værnemageri med den Begrundelse,
at Jepsen, der tidl. havde været Arbejdsmand, senere Arbejdsformand,
l..:ort efter Besættelsen engagerede sig
nJed en BygningsingeniØr med det
Formaal at opnaa Arbejde for Tyskerne. Jepsen paastod sig frifundet.
Men Landsretten kendte ham skyldig
i Værnemageri, hvorefter han idØmtes 40 Dages Fængsel og fik 60,000
Kr. konfiskeret. Desuden skal han betale Sagens Omkostninger for begge
Retter.

l
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uddeles for THlSTED KOBSTAD

Tir sdag d. 29. J uni 1948
pau Kommunekontol't' t (Vestibulen)
t i! Bcbocro i Ejendomme med
ulige Numre mdh.'In Kl. 8.30 tillS. og
lr~c Numre mellem Kl. 14 til 17.
Ikl{c alhtu{t' dc Br rend s et~kOl·t lmn
f nrsl tuas udkvCl'et pUH Konnnunckontoret cJtc.r dell l::!. Juli l!).lS.
'J'his tefl
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K ø b e n h a v n, Torsdag. Fra
sovjetl'ussisl< Side har man fornylig under Forhandlinger i Berlin villet gore yderligere Hjemsendelse af tyske Flygtninge i
Danmark til Sovjetzonen afhængig af, at der samtidig sket" Udlevering af det AntaJ saalmldte
"Krigsforbrydere" blandt de baltisl<e Flygtninge i Danmarl<, som
Sovjetunionen tidligere hal' krævet udleveret_
Fra dansk Side hal' man ojebl il<kelig afvi si Tan ken om at kn y tte
di sse to Probl emer sa mmen, Men
om de so vj eirllss is ke Myndigh eder

a kce ptel'el' denn e Afvisning, ved
ma n endnu ikke.
Hjemse ndel sen af de lyske Flygtninge i Danmark forlsætter stadig,
omend det gaal' smaat. Deres An·
tal el' efterhaanden reduceret til
ca. 45.000. Fra dansk Side holde,
til Stadi ghed Kontakt med saavel
de vestallierede som de sovjetl'ussiske Myndigheder Sovjetunionen
hal' tidl igere erklæret sig villig til
at modtage tyske Flygtninge fra
Danmark i samme Omf ..:mg som

Vestzonel'ne.
Om

hvordan

Flygtningene

Dl'agsbt"\.:'klejren lever, se Side 4.

i

TYSkerhaandlanger for'
Thisted Ret

ll.ett.en j Thi: t(~d hal" i Fonniddagt;
hehandJ(>L Bage/l mod Entl'eprenøl' H ;J.
J' a J d li (lo J d e l b e l' g, Gentofte, tidl.
TIlisted. Han er bJ. a. tiltalt fm' at
Jl;J\'€ været ~.Vel"blndung.smul1lJ< mel.
lem Antikomilltern og dell samarbej_
dende dan,f;ke O,'ganjsation. lian haj"
\'ed Mi:-:bl'ug af Regleme om Løn- I
Opsparing skaffet. Penge over Gl'umsen
Ol Danmal'k til Propa~anda, bl. a. til
BetaHng af Redaktør Højel's Løn. Han ,
megtede sig Skyldig OK forklarede, aL
han bJot havde været Stik-i-Relld_
DJeng.
Desuden var han tilt<tlt for at have

I

overført 250 Heichsmark W Danmal"k
paa sin Hustrus Navn, skønt hun ikke
havde haft Arbejde i 'l'yskland paa det
paagældellde Tidspunkt.

1 Eftenniddag fodsætter man med
Behandlingen af ht:lJls Optræden OVel'.
fOJ' to POlitibetjente paa POliti8tatio_
/len i Thi,sted. Han '3:1' Værnemager og
haj' haft en Omsætning paa 400,000
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rerfle 11'1.1 gern l! have Ol hl, .. ,
~ al den hlvde ,tillid t polillet ud, mell dM
kunde de Io og.u o tjene lIo/lle
r OUrII
' Jr; ke fr emU' Tlu,lcr, HIn
Pe nS ' J
I et op' var
I
"
,,'
Arbm,Oerhard C h r i I l enle n,
md bold. h.vd.lkkll vE,el Porbln e 'Clln
rndbold · m.lI ~ m Anuk o mlnl t rn ~iI Pro pr. Vina, havde .rbeJd el lor H eid"l.
Med· berg i IO UliEer, men bavde 1I.un
r",ve en H. rlel, men kun ,ivel vrue
de[el.u. [lIvrigl hlvde h In c " Tid luel Len lo, tre Dagl!.
Ild. D.· ,erel Sekrerer fo r Harlel I d enn e.
Heidelberg.
Arbejd. lor mln d,
lommu
AlIr _ P e I e r I e n, Ksbe n h~v n, la r_
Egen.hb
~
I
dln.k
Rigld.glm.nd.
in med
klarede, at h.n en O~e i 19«
JTO Mehavde hullet Heidelberg pia Slør e·
politiet I Thiated .kulde
bælllle'lilen, Han og. Broderen
aende. til Horaer. d r
hlvde været tu lde, og I d e nn e Ti(.
Under Vjdnealhørin/!,fn oprull~ t land ud de og skras led e SmEde.
le fasl . du lør.t Heldelbergl Sammen,lø " I,er om Hitler og De ri ng. Nogle
5 pC!. med polillel i Thi, ted.
Ty.ller e blev g.!e herover Oll In.
Fir poliribelJen l Folmer L . u- holdt dem, og d a var del, 11. [ HeIr i I I : . Il, Ko ldl n/!', oplyøfe, ølHh"
delbe rg havde g rebel ino og klorel
umrr,en med PolJlibctJenl
ove Sag en lor dem. Peteraen kom
.tulde anho lde e.n Man d, der de reller til al arbejde lor Heid ~ l.
kald tes . Rødo Kørl, og 110m va f berg,
be,kæ![IRel hal H elde l ~erg ~~r
II lili hnns Adresn g rk PaIrII'
En god Dreng, .lg8r
heljenle ne den pngmlde nde Alten
Proprietær H.rt••
i Apri l 1944 III Holel . Aalborg · ,
Kronvidnet, den i . in Tid Irem_
hvor HeldetberR logerede, Ve~
,rend· I .Tiden om N.llen In l man, I trædende LS· MSlld, Proprieler
~oden Vestibulen Heidelberg,. IOn:a [m ld· Aksel Chr. H I r I e I, der lor ,ine
Rallo· terti d hverken \'ilde Vile 111111 l e- Ko nl pi ralio fler mod Regeringen er
gilimahonlpapirer eller give Op- idøml J4 ABr, PenIlIel, lørlel
IY.lllnger om .Rode Kart ". Isv rigl derelter ind . D en lorb enværende
Kok.
11/ nr h.n grov. PoJrUel insiaterede slore Jordd rot V[lte sie at være ell
den - pOl at ,e Pllpirerne, og Heidel· pæn Herre, der tilsyncladende loe
I
me berR bad de m gaa med op pao RlOe m srke f'r em ti daudsig ler m ~ d
Ib al ,il Værel.e. Her indland I de Io megen Ro. Han' Porldaring om
I mie- IYlke O llicerer . ig, og de gre b paa DobbellVlr hom h eden undu BeHeidelberg, Anmodning ind lil sætt elsen \l ar imid lertid ikke eenel
Ind- fo
rdel lo r ha m, D en en_ Ira!. ai n til a l I hbe 81s rr e Resp ekl om hin.
Por PI810[, hvoreUer Beljentene mu tt e m oralt ke H ab it ul.
ejen- opgive d ertil f'orehavende•. Pu
Harlel opIY'le, al hBn lor liere
0 ag Værelget ble v de skældt ud al Au side n h avd e laUel G e dhed lor
del. H eidel berg lor .Bonde kn olde -, Heide lberg, s om hust ha vde været
1
..
• KraUid lO ler· , • Dren lilers ve . o.m .a ønaal som Se kretær hoa ham. Se~ Ul
H eidel berg rndlandt l ig senere ne t e ansalles Heidelbera pli
,
pan Nallen Pla Politislationen ~Pædrelandel· , hvor h an skulde
p m. Rammen mild to tyake OJficerer lor holdo Harle l I lour med Stemnin~nd - øl laa løt lad t tre Ar bejd ere, lom g en i Pritz Clausen, P a rh. for.
or- Poliliet h avde anholdt i en Tyveri· holdet bltlv opd agel, og Heidel •
• ag . Heidel berg optraadle h er berg hæl"' t ud, hv o reft e r hall en
mege t truende, idet han brugte el Tid \lar almindelig Tys ~ land9ar~
Væld a l Skæld øo rd Oll ievrlgl ud- bejder. Hlln InsBHea lU lom
lalte, al ba n . Imlde II!Irge lor, al Kon lormand pli An li kominlern.
P oli tiet blev liat Ira B ~ .l i l!rngen 0i Ko ntor ; Berlin, og her udl.rle
Bendl til Horlcred, Tyekeme g e- h ~ n 0alla Ku re rBl beJde lor HuleL
bæ rdede lig p&o !ri n en de ~had !, Som Porbindehl u n:s nd havde hin
PohhbelJen l H o v e a lRa v en d o~ ikke væ re t s nut _ Hariet lor-lignend e PorlrJarin i.
tille videre om . ine Po rbindel,er
Af.
Tjener Leo B I o C k, ea bJerg, Ih. m ed Dr. Bes t o g sndre Iremtræol Th'l ied, opl}'a'!'., a l Politi ela Aktion d ende TYlker e, m en det vu no~el.
m d en p'lPgældend e Alten 8kyld li:II som Ikke kom Sag en ved.
" 'hn Epleode pi O Hotel .Ph llnix. ,
H e Id e lb e r g ~u 'ynlig be·
vor der var akef el Tyveri, Han væget " e d øl ae sin gamle Velgører
Ira var i Felg e m ed Beijenlen e iii I den loreligeende Sllulhon, oe
Hotel .A~lbofl~· og h avd e og na han læld ede ikke 181 I.. Taarer,
~: ophold! elg pu Politista tio nen da medenl HIl,Ie! var i Vidncskrlnkell.
Balladen Btad PII8 her, H ~ n algsv løvdC)1 udlalte Hutel, al Heidely, en Porklallni, d er Ivared e lil Be. b erg h avde været en .god Dreng·,
elllenlen el ,
lom hin kuude 11010 paa og lom
kun havde ~jolt ham "Odl, De IO
en~ 1 ArbeJd.rne I V.ng ••• blev Vt'- l1u er fik Lov al veksle el Plr Ord.
I.
.n,dt
Dllttller hævedel Retten vell
e,
Rell e", gik herefter O~er til III 20· Tiden, og i Pormlddllil1ol Ølln
I, udrede Porholdet vedrørende Hei . III pia Domslorhl\lIdlingen.
Dellne VII,ede tit Middag_lid. d.
! delbelIlI
enlreprenOfltbejdtr I
s VlngilB, hVor Arbejderne blev D o mmeren bCllUtledt', al der ,kulde
l'liges Dom paaMandaaFonniddla:
p aflydl lor fllI Del al derel Len ,
d
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Konren Ikke bange lor Miner
se'
I LøRstør Brednin(.
gt,
I Anledning al Konl/epa"eta de
Beløg i Thi.ted den li. Juli med op

.Dannebrog:- har Marineministe,

k81

riel Idort Konl/en opmærk.om paa,
at Løealør Bredning ikke er mineIhøgel. .aaledea at Passagersel'
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So~I .. I-DemoLr .. feD
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hllorater pr. mm 17 Øre
"'1m. Bekendl""rel.er 16-10 Øre for
he.bold.v. l,g eUer flere Indrykninger.
Porta_"", Pellt..1I beregnet IO pCt, St,
ebba.

lill
a"g. Køb og Selg, Pia da" 'R . I
ledlIlI Lejlljllledar 7 Øre pr. O"d, mind at ,.
l,ag'Kr.
di,
I'or ,torrt Averlerlng 1(..ld.. ,,,,rliat Ar
b' lille Taklte, aUo, ,,,'elm~r. Attal' de
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lada er tor budt. Man har dertor
diakulerel, om ikke Rejsen lil Thilied burde lorel82eo i Bil, men
KOllgeparrel har beolulltl al ville
aejle over Løgslør Bredning elter
den oprindeliIIe Plan. Oennem
Limliordcn vil Kon!!eskibel blive
ledsagel at en Mineslryger, som
flaa andre Rejoer i Farvande, hvor
der kan være Minelare. løvrigl er
.Dannebrog· almagn eliseret. Trods
.It er der en Rioiko, men de " menes al vær. minimal.

Ny Rektor til Nykllbio2.
Slal.ba·
jeklel lor

Leklor Kr . Brud,ig, SIal/elle, er
kald el lil Reklor ved Nvkøbing
. .
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Fhv. Folketing-",and Bartel optnedte J R] U. _
VenI.nShE,nd, _ Do. ,.. )"7'~
Sagt>n mod Handd ,.. HritlIlbClII
Cort1l&tte ved. S diatt_ I TId.ted In
19 I Aftea,. O&' j FOliillddag KI 9 ble.
der taget f.t p.. PI occdunoft D0mmen falder imtdlutld f,nt pas
Mandq. De victtpte Afarut J

a"rø dege1ls RetAlllde var Vidnøf,neI
fra Polltift om de TrldJn. Helddb &
_kulde have baiH-f. ·pmt lhy. Paopr.
AJsel K4rteJs Fork1anng HarteI bIeY
under ~gen ved Køb oh-vne
Byret Id;mt. 14 Aan F «Id.
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Selvom Magnet-Miner er fundet i Løgstør Bredning vil han sejle til Thisted
to re
af
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Efter hvad "This ted Amtsavis"
erfarer, har Marineministel'iet
rettet Henvendelse til Kon!,: Frederik med Advars el mod ~lt sejle
over Løgstør Bredning til Thi-

sted.
Sagen er, at man h ar observeret en lnagnetisk Mine, og
da de altid er Imstet ud i Serier,
ønsker man at minestryge Farvandet først.
Marineministeriet henslill ede
clerf~r til Kongen, at Turen til
Th.i-sted blev foretaget i Bil, men

l( ong en har holdt fa t p"a sit
Øns l,e om at h;:onune til This ted
mod Kongeskibet.
l ovl'igt er "Darmebrogl< af-

e
,\'1

magnetiseret. og det ledsages af e
en Minestryger.
t
I Thisted har man i Dag været l
ved at maale op til Ankomsten
næste Mandag. lIvordan Ruten
I bliver for Kongens Kørelur genI nem Thisted er endnu ikke helt
fas tlagt, men del vides, at Kongen bliver i Thi,led til næste
Dag.

h ll n \ ' i"lint' r, Guitar
fin' Inl' tnllnt'nter, Han
.']' 1'1 lill.· (tURI , hvor han

Liv
e
Selv Flygtning ..
ider
har Solskins ..S
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"1'11 o phOl1h' \' ,.i ~ "l·d lun kær

f
~I.I O jl";!:! K \'ill (!I'I'IIt' har Hjemme,
;.l'iwj d ,'
S i ll~ l e ,\lIr h u,de 100

Lejre n har sin egen Skole

Med "This ted Amtsav is" pau Bes og i D,·agsl>æk -l-ej .. e n
~lide ud en Bryd nll1~er af Bd,\"!'
Drng.;!læk-u.jren n'd TllI .... tecl
el nærme;,;t en lille B,r i Byen, eIler n~tt('re .!msrl e l heil lille Samf und (ol' sig seJ\", Den bliver sna r t
foroget med yderligl.'J'c 50 Indbrgj!c rc, og SIta Cl' de r illlt hen,"ed 700 Flygtninge Ilf :seks Nationaliteter. Den .sproglige Fælle s we\ nel' el' Tysk. og mml' dertil
kommer. al de danske LCJrledc l'c
naturhgl'is taler !)nn!';l, mdh\Tdes

,'il det sige. nt der ved en 'Sammenkomst i det hlle Snmfund kan
.s\"lrre med Gloser P~Ul otle fo r~kelljge

8proj!-

Det er ell IIIterfllltioJllll B\- m~\1
t!J!'en Bor,ll1llti"ter. Byrund, 'Sko le

at

Ile

1t'\'C

h\'ad det \'11

1',111','1" mal; L"jr"ll- lk IJOl'I'

!'I I"

cll']' 1'1, kali man

c t Ba rllk· Liv , ult·t hnn

fIl elle m d e (Ol'"tl' 1:\ Dnn~ kl'I" "
del' kom I d :\ e ll e llViU nmc OK " n I'
b]:Llldl de s ulste. ,~o m kom dl' dr .. ,
F or holdene d CI' kali jo !<1 t'1 Ik kl' !Ii·
(]e,'ltill e,; med de l H!lonlJ\er1c Rll m'
fu nd I' Drall.sbæk lc J I'(·/l . m eJ) (-h li" "
gna rd ved , hvor le t, dl' r kali op!'I,la
Skwrmy d!' lcl'. n aar man)/'(' f) ay l, r ,
ter Dtl)/' el" ~ lUvct !-tufllmcll i t'I 11 11<
Ru m , de r !<kill \Wrc (' n
Lejh Ilhed, 1 Dl'I.\llsbwk- LcJl'tm h Il'
euhn.r Sin F rihed, Og de r Cl' Lys,
\ 'arme Oll :'I Ia rI !lo k. me n rdlHlI' \'I'1
B,lrakl n ' e l' B:u'lIk h v ,
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Ilwl'ml'sl ,'r t"t AJrh'nlnn1!'ohJl'm 'H'
1'1 SY1,lI'hjl'm 1)1- flcl'!l' af Fly~tnJn
}!1' 1]1' ha]' 1,,")lI'alll' ~ tl·1' .. lilI' BoJ' u.
ri .. ~ kal pa, e. liV dl'l' t'r i ol' Lk

\'111'

Kirke, \'ujtjlc:,;lUl.'. Bornch'i\'c. Sy-

-,-,ehu;;. Jordemoder. op h\ ad der eiler..; horer med til et \ {'!..,tyret SlImfund. Alle du;!'c Grelle lIortcrcr UIlder Lejrlederen op hallS :\fedhJ:clpere. Lejrkommandant H. ø s t c rJl a li r d (or,~t.allr I'lill ~/I ~milende
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,.ill" til \'11 L Wl" l'konll'ak l . lin d,' i}.::1-I·
dal{ ti! \'11 ::';1111"" ,lier D:>tll"r;; :\1'ng :!tll KYill~el' (11','1" 1\i Au\" i LdH'd, l\\'f' l"na:tr dl' :ok,,] f01"I;ldt: {bell
IIdd ~ ~ i H' r l'kk ... I)1\II<\:<1 Il il « LlIl'I (lc'I
I'l'n, D~ elLd,.fij.\' l!1" dl'l' 1~7 Rtll"lI,
(\)1" Lalldl"!. 111"1 k:1I1 ikk l' und!! a a ~,
l'l" man nillk,' til 111 in\it..- I'e d~m
De~uclcn h:l\' rll, UiO 1"IHI!ninll"t' :\,'al nll\l))..'1.' konlnwl' I il :It li tle \IIul,'r
1111 . .s;I,' SJl1HI.I)t.·u ikk_ hin t bEnT
htljdc udI! 11I1:l L;1I\del. Ojl dl' kom- ! :'IlullIlden P:I:I 1'11 virkelilo! ,.und °11mer lilhll~" til Lejn'll. h\'i .. Ile bltdru)I"cil'," fOl' .kr 1:'1' ;\];l1tll,' med. \ en Byilnb)f, m"lI <l~:,'l:I en F e ,~I
Oll!!. d.'r 1!'~I\t>r ::-,,\ .l\·"'1' {'n dl .. r ...
\'cr lll'hcjdslediJ/l' \'ed Lnndh\'tl)!t'l,
h\'or ml'):"I'1 Hi.mlli,', 11.\,'1' k:\1I hylot)l'I':\a Oj: 11'l1~ I l''']''~ T i \, i" ft·I ,-,' .
Og del nI ,.ige tilla "lwl't. dl' r hh\"_'\' Ile,. froml i ...11 lilli! S-tUl'_
'S:llul'li)!vi", b',:'I:"' r dl' l" (\Il'~:tll
D:m!'ke :lrbt.'jd,;l1.'diKl'. du FIYlltllil1~
\"hrtip:l fol' allt' Lej1'l'I\:' Hl'hnl'\'('
!!jo!'l no~t'1 f(Ol' "t )!!\'t' _-\.blll'l.'ddJ.!1'11l' ikke maa slHl\ hindrende i I
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Euk.,Jh' h .. \, lIj"lI1l11l:ll'ht'jlk t
J..,cjn'll, En Ulm!I'!'. nt'\" Iw,ld,',·
l{,wfnlnllll. hal' "{Int
,II la
\! .,Ilt!rh:il'll\ I'
[<om ,,-llfl'i< "II"
I ;Il\tlel 1,11'11 Tid hun hur \"
I, 11Thi,,', II. l. Il lmu la\ I 011\'
kl'illlZ ::1m. If Il
mr'I 11111\11
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\ ~t' i \-l\"el'tl.ull:"lI. 0"'- r"rud€U al df>t
Yl'jen fol' t!;\I1,.kl' ;\i"bejdere,
lU' 1'1'0, "om ul" l.n~kl'r uct. H "'t'\'
h-kkl.''' ut fa:\ Film ud til L<·jn:n.
:\I:tn ,.kuh!t> tro. :II dl't "ar \'UlIl-L DulZ kommer del' en knlobk
\;olot'l- iiI' ('I!t",w Jere "
nallo1\;II ..
:<kdigt fOl' de m:llljtl' al finde Bl'Præ,;1 ira Aalborg frol' al hol nI'
Fl'",tcr i !\:l."'-'1. ~;HI kømm ... r Fo\kl'"kæfll):"el:<c, !lIl'n der er ml'llet, der
Gudstjcl1estt' med dl'llI i dl'lI ~I(ln'
dnljolH'll rr~J1\, (I":: m an d:In~"T de
:>kll1 pn:;.se,., P:1<1 Simon,: G;\UI"I\ hil\"
Ft'st~nl, der U:met .. kan ol1l11;;ll\nl'"
F':LlJlll' Fcolkedan:<emdodit'r. F. Eks
r'lnrtninJtcltljl'cn :\,\ S"in, Ol'\' le"el- til Biop:wf o~ KIrke. BI'~r:\\'t'l~l'I"I\C
N :-;t,:1- 1\all" ,\ftcn en af d" store
:\f Aff:lld. OJ!' (k,:uden IHlr nlUn li
i Lejren fN'eLlp-e:< (l)!~ua tll'l', lilli!
Fl'l't-_\ flelll'l". I Letland plejer m.
Tdl' L:\lul, 1wol' del' dyrke,: :lHe Stt:1 ,'el som Yiehel'tH', F(Il·t,\t·hi)! <'l'
al kjl't' ::-!,'1_ Hau" n',i en Fest, der
Former fol' GI',lIlt"nJlct' mn Od l'J" l'lI SIW" Litauere hll'\'I'1 I{ifl ilHI'-;\1"1'1' i U't! Ila)!\"'· Slet ,ona mel!t't Mihl,,,kroflillCI \'t!(1 Ld\'clI" Lnntl.ut'ug, byrdes, o!! ::!_ -;{ t'1" hlt'-\'l't Jl'ift med
'1'1' (kr ikkl' gjort Ild nf dt'l
I
:lJ\rll'l." 1111",.\11" l?ordellnllt'U af 'T'urlll";\~ :ob:!: k-LI') n ' li. men tl1\i)::l'H'1
kost.en, nogle hnl' Al'bddl' i K~lkkc \ 'l'hh.tedbo\>re':II' Scl. H :m~ <\(h'n en uf d~ stoN
nd, enkelte hlll' AlIs\'J1l'd fOl" at
Ft'$I.:r. ,.(.m K'w, Ht de tl'od-s .Ilt bar
Huchmw hlin'r :.:111 i. Io er uc"kld\t' ~l' ;\li n (\" l- fr:1 d~'re:; Ophold 1'.0111
tiltet i SlIedk(,l'\'!l'l"klitedet (l.sx. 1:~
l Dl':l,p::>bl\'k-LI2')I'l'1l d' nl.'l· (l)!saa
l-:'IYII"t llill~1:' i frt' nuu.'d 1.and
:tf Lt!jreJlIl Bebol'I'l' htll' lIt1ldllg,.~lr
en Bur:lk til cl~ SY.IlLt, lI\el1 fllf Til),,1 l' r b ,.l' ~lilldcr" ':01'1\ "li bH
heJde Ilden for Lejren. men ho)- nel'
tlen er tier kun heln!>!1 nll'd Ba1""t>l~·
om ~ntlt'n. F\.I'llttllll!:ll'lW :>Plst>l"
bev:n'd" "d" (\m Fn'nHidc[I bh
k
ry.
pnticnler, $COnl Jla"~e,, nf 1;'11 1101 :linn dl'l"t'lI VI\.·I'pI:ll', 0111 Eftennidda.101'dl:'nI"del'- ;\:UI\" 1\l:Ill taler n\l'11
11('11 bar tie IHlIc\'C'ret 'f(l\'fol'\~ld·
F1n?tllinp:ent' {Ol"",t:I;Il' Illan, ni tlt't
nim:en. dl'" beslna\' :lf BI't~.-I o)t
"Io}'ol Problt.>IIl, o~ dl't :llnw\iI:~t,·
SmM. O"t Oll )Illrmt'!lmlt'- De af
p\"cohkm t'l" Fremtidl'll 1'l'l' dl'TO ,:...t\',
Lejn'n~ Bl'bt'll'\"l', dl'1' h:II' haft Ar
l\\I.'n fll)';;:1 (li!' t"rt>mnw,;t r~1I' dt'l'l'"
hcj(h' udl'. bl'l:tlcr l'lI \-i~ PrOl'cnlB.H-U, nl'l "il kun ,.kiUk ha ;It jo\,'
dl'1 ;lf dert'~ Lon for 1(0:-1 llJ:' l.olli,
la~lI(' (11\1 den An)!~t, hnwlIlt'l\ d \'
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1f('jdcIIJf'j'/-t' lod Tysk('I'II(' tJ',,~ P"lIlh-I, HI f
Bondeknuld(' og trIledE' oH'd )JPJlorlull un .

dl' "klt-It,1t PoHli!'! ud. mt·u dl'r \"ur
ikkt, frt'm~.11 Tru~lt'r 11,,11 }I:i\'dl'
ikk .. \"Il'ri'! ForlJind..r~('HnulHl ml'l·
lem Anllllomin1!-rn 1lM' lIal'ld, m~ I
kun Jlivt't vi~~c :'>ll'Ild..JI'h\('l". 1u\'
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Ilt.' kun jo 1I111:'~UJ.I"
/.I'~ Larsen
!f,-"h,lherg_
'C!
fnrerne
Vidnl'l: Ja. det "dde ",Ul(
vi~1 1I.'fn<, havl! Oll til.
,
,
d "h 'l",tl'n!lt 'l,
Arlom. (~"rhar
- I '
.
'd'
VilnI/', hllVde arh"Jd('! for Helf~:
berj1' i to L'J!('r, mnn hu\de kun
•
I.'t Løn for trt' lJuJ.w
J1I:HlcI~rl(s Arbejrbform;"u!, AI
fred P t· t e r II f: n. KønenhaVII. for·
kIa redt·. at han en 1)al/' I 19-14. h:I\'(k truffet Heldelbt>nr pun Stor,
hælt~færgt'n Han Ol( Brodt'r~n ha1 .
de "Il'ret fulde OA" i denne '.IlfhUld
:';ld de Oll' ~krnall!dt' SmredevI ..er (1m
Hitler OK GorinV NOJ!'le Tyt<hrt'
blt'v gale herover Olt anholdt dem.
O.lt' da vur det, at Heidelberg havdt·
grebet IIId Oll klaret S:I}I't'n f Ol' de~.
Pet!:}'li!!n kom dt:reftt>r til at arbt'Jde for Heidel1Jer~ Og han afl(MV
Forklnrmg om dette Arbejde

N,
Il,

U"

To
f: . ,

t,

,.,
J.:"

Unril'r Vldnl'nfhnrln~'-Il ol!fullt'!JrI
de~ forst Ul'itlelberlts Snmmen~lod
med Politlel.
Fh\" Polit.oelJt:1I1 Folmt'!" L ,l ur I t s e n, KolllinJl'", opJ}'Ilh', ,It han
"ammen med Pohtitwtjcnt Hove
skulde anholde en )land, der kaldte!; ., Rode 1(arl" Ol( 110m \'nr beskæftiget ho~ HeHlelbt'rJ(. FOl at fua
hH liS Adresse x ik Politibetjenten\.'
" I-JI<;JJ)ELBERG "'_\It EN GOD
den paUJ/'ældentlc Af te n 1 Allril
DRENG",
1!M4 bl Hotel Aulbol'j(". hvol' Heidellle i'j( boene, Ved I-THlen om NatKrom·ldne!. Propl'letær Ak.~td ('
ten tral man i Vtl~lLbuJen Il e idol- H .t )' 1 e L der for sille Konspiratioberg, !lom imidlertid hv\.'rke n vilde Iler mod Regeringen er Idomt J4
rIe
,'ise !lim' LesritlmlLtlOnllpnp irel' el- .-\.m; FænJ!'~el, forteR derefter IIld
m"
ler Srlve Opl~'~ninger om " Rode Den forhennerende "tor~ Jorddrot
\"a
Karl· . JOHiJ!'t ,'ilr han vrov, Polit i· \ I ~te "IV tils~ neladende at tilgC ~i· Le'
et IIlsi~tcn~de IlIIa at li'" Pilpin~me ne morke Fremtidsud;\lJ.:ter med me- ull
OJ! Heidelbel'g bud dl:m gnu med op gen Ro. Hans Forklaring om DohDe
paa !'it Yæ rehe
beltnrbomhedell under Be!<ættd- he·
.Her indfandt lU tp;kt: Offict:rcr sen var Imldlerltd Ikke egnet til at d,
sig, ug de greb lian Heidelber~ An- skabe Horre Respekt om han~ mo· G,
modninl;t ind til Fordel for ham. 1abke Habitus. Hartel oply~te. at
Den ene trak ~in I~i ~;jol, h,or!or han fo r flere Aar siden havde fatBetjentene mllntle ollghe deres Fo- tet Godhed for Heidelberll, liom
rChll\'cndc, Pau \'æreh;c{ blc\ de forst ha\'de \'æret all~1I1 som Sekre-I4kældt ud af Heidelberg for "Bon·
tWl" ho,., ham, Sellt:re .m"aHes bUl!
deknoldc", " I\rartidioler" o. m. a, Ilua .. Fædrelalldt:l". h,'or hall !'kulId
HeidclherK inclfnndt .. ig Ne nere pua de holde IIlil'tal å Jour med Stem.
p,
Nnlten pIIa Pollt istat/une n summen
nin~en 1 Frits Clausen" PartI. Forp,
med to t}lIke Orficere r for ni (au holdet ble\' opdaxet og Heiddbt'rJ.:"
SIS
Irl;lllldl tre Arhejde re, som Po litie t limidt ud, }l\'OI'eftel' hUIl en Tid \'iU'
\"e
h in de lin ho ldt i en T}' \'e r l",lg.
nlnlll1dt!1i1l Tyskland::tnrlleJdel' Han f ••
li e ide lberg o lJlrllndt e her megcl
ansattes S.la ~om Kontormllnd pau lo\"
tr uc nde ,idet hll n hr ug t{' et Væ ld Anhkomllltel"llll KOlllor I Bt'rlill Oj.!"
fo<
a f S kreM..ord og (unlg t udi lilie, ni
he l' udforle han ogsna KU1'el',lrbej_ Ihj
han 8k ulde !Iurge for, a l Poi Uld
de for lI arlel. Som FOl'bllldl'l~I'~_ I ka,
ble\' sal fra Besti llin ge n og 'iend t IlMnd ha\"de han dolt ikke ,',l'rd anT.
l il Ho rse n/d. T}'ske rne ge hll'rdede IIHI
I lh
sig pnn lignende Maade.
Heidt'lhl'l·J.:" \'al" ~~'nliv bt.',a.,It~'t
Politllll'ljent H o v c afgu\' 1'11 liv\'t'd ni Ile Sin gaml~' \'e1llurcr, Oi!"
nende FOl'klarinJ/'
I
han fældede Ikke ~aa fn.\ Tuarer.
TJCIlt'I' Leo B l o l- k. 1!:!lbJer~,
mens IIl1rte! ,'lil" I \'idllt>s krah_
Ru
tid l. Thi"ted. oJlly"lc, at Pohtlet"
ken.
I t ik
Aktion den puugll.'ltll'nde Aften
lonisrt udtalte Hartl'1. ut Ht'ldel.
El
flkyldtc-" en Episode plla Holel
bel'g ha,'dt' "æro:t en .. !lod Drenif~ , \"0
.. Ph0nix', hvor der "ar IIkl'! et Ty,en H.Ul hj\,de fu l ~te)l med Re- 110m han kunde !>lole Ilaa Oll' !>orn dn
kun hll\"de I(jort ham Kodl, De to Ind
tJentene til Holel .. Aulborsc" OK
\'enner fik Lo\" at "ekftle l't Par Ile>
havde Ol/'~Ila oJlholdt lIiM' pall Politi. Old
stationen_ du BUIlUdtln IItod IIaUl
Derfc'ftl'r hll'\'edea Rl'tten "ed IOher lIall I.fl(u\" l'U Forklarin"" der
Tiden, OK' I Formiddag to, man 'at
I\VM('lh,' til HetJI'ntelll'~
'paa DOlllsforhandlingen,
Dommell falder paa Mand. .
SNØD ARHEJDERNt: FOR 1.01__ •
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R4;!tten gik heretter ('i\'er t il lit udrede Forho ldet vedrørelIde Heidelberas Entreprenørarbejder i VanKIIlUl. hvor Arbejdeme blev anydt tor
en Del af del..,a lAn.
Arbm, Carl Chrløtf'naen.

.....

l
Ingen Badning ved Søndre Tange I
Eller Anmodning Ira Marine. I
myndighederroe har Polilim esteren I
i Lemvig udstedt forbud mod I
Badning i Vesterhavet Ira Thybo- I
I
røn til ferring Sø samt Ira Thors- (
minde Sluse til Bøvling Klit, iall
:l ca. 30 Km. meget beAyttet Badestrand. Aarsagen er faren lor
~ I Miner i Klitterne og Havet.

~II Læge

Settergren til Odense.

fn Thisted hver Dag.

•

8 Vognlndnin~
:f'l T:Ulkkr~'ds fra Thisted Jern bane.
la tion tIl fnrskellige Depoter. Tank_
l'\" d St'm' bliver i Militærbiler tr311~~
ortt'rl'l fra de forskellige Steder paa
gnel1. lwor de endnL ikke er ble\' <Ct
,Jern t.
D

l'

nfgaur du~lig 7

-

I

I

I

Utidelos fol'

TJU~'l'F.O

KøHwrAD

TiriJdag d. 29.•1uni 1948
Pi/H

til

Korn J1l UJwl~OJJt()J'ct

Bpbo(>r~ j

(V('HI i/1U len)

EJ(·ndtmlmn HH'd
uUJ;'c Numl'e rneJJcm Kl. R,;iO Ul 13. og
lIgø Numrl' Im~lJ('rn Jti, 111 til '-7.

Udle 'Ifhpnlcdr Ur:ent1!-Jeh;korl kan ,
1flrM (ml'; ud]r"vp!,-l paa !«,'''ln1Un l ' I
IwntoJf~t nfLt'r f'eJl 12. Juli 194ft
'l'hh;lcd Uyraaufi BrændRclhudvalg.

r

e

'-

Hjem meværnet faar ikke
K" b e n h a v n, Lørdag. Folketi ngs udvalget vedr. Hjemmevæ rns loven har afgivet BetænknI ng.

I

I
Kan- I
I

Socia ldemokratel', Venstre o~
~ervative indstiller Forslaget til Vedtagelse med Forsvarsministerens Ændringer, del' bl. a. gaar ud paa at udvide det civile Element i den overste
Ledelse ved at an!'ætte c\\'ile Randgivere for Regionscheferne. De Radikale vil have FOI'Slaget udskudt, og
Kommuni sterne afA'iver en særlig Indllill ing i Dag.
Ud'.algel har bl. a. drøftet Hjemlne \"æmel!i Kompetence under 0veløer.
Det oplyses, at Krig8minist~riel har
trufret Beslutning om, at der Ikke ~øa
fi landRes Biler eller andre KøretøJrr.
ftom ikke er med i Øvelserne. frf'm-

I
!

tidig maa alle Biler, der deltaJeE'r i
Hjemmeværnsoveiser,
mærkes
pad
særlig !\laade.
Justit ~ministeriet har el'klæret, ;It
Hjemmeværnet ikke bliver tildelt PoIitimyndighed. Dets Opgaver o~ Virkeomrll3de blivel' Bevoglning- af li\'SVlJ.;tige Vlrk!;omhedcl, Bekælllpel~e af Subotage og nt hindre Fjendens Frem·
rykning i det hele luget.

A t h e n, Lordng. (RB. fr. Re'
tropper skal i Gaar hav~ fonlrevet
fra hans Hovedkvllxter I Bjergene
stede Højdepunkter ved den IIJbansl
gaar ud paa. at Generalen er flygtet

om-r-:::::::::::::::----------------Idsl e

k.

med
e\' l .

T

rede

Om'olk.
se l\'
<el'kke

j

1943,

paa New Zealand
østersøen, den

O\'I'JgC

Tid af Kri-

HAN FORTÆLLEIl I ET BIlE' •
A1' HAN EJ{ LANDMAND,

gen var JeS{ bag Pil{tr:1ad .

nfl-

vII hu skes, en engelsk Flyvemllskl-

rlllvnl!g den Hld ste Vinter muatte

\"_

ne ned næ r Todbol En IIf Fly,el'ne,
Pilotcn Gordon W i I I i n m il kom
sa mme Aften til HOl'dum, hvor der

bande fryse og sulte. Vi fik hverken Kul eller Brænde .lt fyre med,
ds! LC\'lledsmiddel rn tionerne
,'ar

hos Murer S o Il d e l'g Ml rcl

meget sman,

,

ad
IC.

re,

1 Efteralll'et 1943 fuldt, som det

ef ter-

Vi ble'- ikke

mi~halJdledl!.

men

\' 1

og mgen Rode-Kol":-\

haan de n V.lf sa mle!. en hel Del af l Pakker nanede frem til o~.
Byen s Folk. Da SlIfi mange vidste. ! Omsider kom Befnelsen, og jeg
_
,at hun VUl' der, val' del' lkke IIIH/ct tog til England, h,'or jef.! blev gift.
nt gOl'e ,end tit meddel e Polltiet det
5 J\faanede1' .senel'e vendle jeg tilhvad FIJ velen
'
ogsan se!\' udtn'kte• bage ['I
1 N'ew Z e.a I Hild, h,'o1' jet! hal'
Øn ske t om,
' k o b t et Lnndbl'UJ.!. h\'or jeg produLærCl' L a I' s e n, I-IOl'dum, del' cCl'el' Flæsk. ÆJ.!' oj.!' Smo r , men JeS!
gentagne Gangc forgæves hal' skl'e- forsf:mr ai vi dr,,·el' vort Landbl'uP'
til den aC ham opgl\"llC Adres- en hel Del :lIldel'lerlt>:-; end I DaI:, ,har nu faaet Sval' fra hnm. Hlm
mark.
skl'Jvel' blnndt andet : .Minc tidligeVi Landmænd p<I<I New Zealand
r e Breve til Dem maa være p'IHl t! t el' meget interesseret i dansk Landt: bt. .Jeg s klll derfor gentage, at brug og n folgel' med i alle dl'
J g kom J tysk Fangen skab, De f 01'Fl'em~kl"idt og Fon,oj{, som det dan;;e,5,l\faaJlCdel' tilbragte jeg pan e t s ke .Landbrug fOl'etu,l.:'cl' til Foro..,pltaJ
for Krigsfanger ved
bedring og FI'cm8kr i dl.
,, ~eg lUll" 1a;.'1t, al Vejret I Fjo\'
'.tl sau 11 n:t l Dnnm:trk, :It Hosten
d&L C l' ogsua , n d·
.,
kommet til III h~ldo ~gt., fo/'el! \'1 ('J '
næsten slog fe]1. .leJ( ha:tber, ,It l
Nallr I d
e ( Jer.

r

;':t

' M

"

II

nu, f~rl/ld ~ r vor ~kole, da

I

I

Lhe

' ..... . ... ~

."""

"".~"

....

efterkomme Ol'dreJl om at
forc },lodtcl'rorell,

~ellllem·

(jnder Gennf'mgangcn af dl' mange
Forhold fl1HllkQm 1O\'d"t ikkt· meget

•

f.r

h

11)1.

FJE~DO:\J_"ELIGT

I\TERJIEZlO
Til Slut kom det til f.'t f.'jendolllllle·
ligt Intermezzo, dn Bo\"en :<lepen ~tJ.gde,
at han '-t:!d i'n bestemt Lejlighed hIn'·
de nel1~t unClel' stærkt Pre!'> frit ;wden

S'd

Hnn vilde ikkf.' nævne Nm'l1(t
p~ue " vedkomn'ende, da hlln sall _b~e\'
Jlodt ti! Ilt trække el n~t Nnvn 1I~ ~
Sngen, Klin hvi~, Rellen vude A"UlI.lll
lere nl del" Ikke ble\' foretaget noget
0\'1.":[01" ,"edkommende. nlde
Boyew
giepen opgi\"e Nil\-neL Ankluger~n
:.Iuttede med en Belmerknln~ om, ,It
det ,'i lde hHn \ende tilba~e td ,

!

To

I; 1943,

rsry ened ved
paa
le nd

HAN FORTÆLLEIl I ET BIlEY,
AT HAN EIl LANDMAND.

østersøen, den ovrure Tid uf J\l'i·
gen vnr jeg bag Plgtl'aad,

I EIteranret HM,'{ fnldt, som det
ni huskes. en engel sk FJyvemaskl·
ne ned næl' Todbol. En nI Flyverne,
Piloten Gordon W i l J I ti m g korn
,.. .,
,.

Vi blev Ikke mi:;;handl ede, men
navnlig den s id ste Vinter maatte
\'i baade fryse og sulte, Vi fik hverken Kul eller Brænde at fYI'l" med,

.

t".,.

T

nu"

,I

1.. ,,4;

i Aur ni faa J.l'unsh~ Vej!' OR" en
god Høst.
Af de andre pau min ~l:tsklne
ble,' den ene dræbt ved ~edstyrt:
ilingen og den anden Iyk.kede~ det
at flygte til Sverige, de :mdre kom
som jeg , Fangenskab og kom aUe
velbeholdne til En$!'"land etter Kri.
gen,
VI sel" leni' lY~kelil(t i ,"ort
Hjem her paa New Zealand og har
en lille Datter. Vil De hib\:' OaH$kel'ue fol' al Venlighed"
Deres hengivne
Gordon Wil1ium~,

-----....:::.::::Joe Louis vandt
N e \\' Yo

l'

k, Lørdag. (HB fra Heu-

ter). llok~ekfilnpen om \'(>l"dell~mestel".
skabet i S\"æl"\"æ~j mellem )'lestel';>ku_
bets tlldeh,wer,
Joe .. Loub,
op: Joe \Val._
--I
--I
'
T,

rolden.
I den
lIi11ede
renge·

lehold,
slort
lpunkt
folkeermid ..
anden
[reøten
.Ikom -

•

Heidelberr kendt skyldir.
Bntreprenør Har. Pr. Heidelberg,
Holte, forhen Thisted, blev I Por·
middag ved Retten I Thisted kendt
skyldig I Værnemageri og Trusler
mod Politiet. Han Idømtes Pæng.
sel I 4 Mdr., medens 35,000 Kr.
skal tIlbagebeiaies Staten .

Række Ulykken psa Thisted Jernbane-

eepg varde

station.

Portør Lars P. Klær, Thisted,
eluldt.
brun· der for en halv Siles Dalile siden
lorte fik ventre Pod afkørt af Toget
II var
ae Statton ;,.
· _ ...I
under, Ran erin

I

Realistisk Hjemmeværnsøvelse i Lodbjerg.
,'!etlsuttf:

,/je71dtliue 'FalrJlIl:.'L..,.mø-

trappere blev fumlet og J-UJkadeliyyjfJrl.
Hjemmeværnsafdelingerne i Ruren
og Ydhy hCJoldt i Gaar i :Fælle::tlkab 1m
realistisk og anstrengede ØvelSf~ i de
mest vildsomme Dej,,! af KJittkm{! i
J.oobjerg. Ma:nd.~kalK:t rykkede url KJ.
g Søndag Morgen og forde:ltes i 2 Afdelinger, der. rykkede frem mod .fortens Sande og Ly.kjær Bakker for at
gennemfØre d~n stillede OpgAve, dH
gik ud paa Indkredsning og Tiltir.tetgj:Src)se af fjendtlige Faldskærm.rtr<JJ)Pf:T. der angaVe5 at være landet (lmkring djs~,e -Punkter. !'iogie af Folkenø:var j Forvejen udsendt SQm , Fa1rTskænnsfolk<r og sØgte eft€::r Evne at
undga.a Forfølgerne. :S:og)1"! af Jem
naaede helt op til Hvidbjerg- v . .A.a
Plantage, men dette var for'.ldset, og
O~3aa her var der f1~teret FoL, .om
gav .. Fjenden .. en vann )fodtagd~.
0vel.s-en var først a-hlutu:t v<:u 17Tiden.

Heidelberg fik 4 Mdrs.
Fængsel.
Og mister 35,000 I{r.
Dommen over Harald Fr H e i d e l~
b e l' g ble-v af!'lagt ved Retten i Thi ~
Hed i FormIddag, Han IdØmtes 4
Mdrs. Fængsel for 'Trusel mod Politi_et og Værnemagel'l Hans Nettofor~
tJeneste paa 35,000 Kr. blev ltoneiske~
ret.

der sænkes Gift-

iSkageralf?
Jo re Iling er nc 1) l'otcste!'eT.

'ndels€' med MeddeklsE'r om,
llierede Flnademyndig-heder har
i Skagerak at sænke store
Giftgas, meddel",r Skagen
, at Dansk Fi'skeriforpaa de interesserede Fi'skeriforVegnc har ncdlagt skarp Prood Sænkn inger, som c:fter det opfinder Sted paa Omraader i
eral" del' ligger nær op til stærkt
tedc Fiskepladser.

•

ej

I

H.eidelberg fik fire
Maaneders Fængsel

1·-

,.

I

Der faldt i Formiddags Dom i
Heidelberg-Sagen. Han idømtes 4
Maaneders F ængsel, der ansaas for
udstaaet med Varetægtsarl'esten.
Endvidere fik han konfiskeret
35.000 Kr. Han dømtes for Værnemageri og fol' Optrinet paa Politig~arden.

l,

I
•

Lære.

paavirlming.

)alt har

Frifundet for Værnemageritiltalen.

Thi_ted
)g delle
Ide Allr,

""'

•

Entreprenør SøreDseD, Odde~ go
sund, fik sin Dom revideret

væsenl·
I al Læ·
~ng

•

02

~dcn op,

ved Landsretten.
[oe og
Entreprenør N. Chr. Sø,enl.en,
rne er
'r Kon- Oddesund Nord, dor i Beaællel·
er Ipil- sc.tiden leverede Støbematerialer
ntyær· m, m. iii Ty.kerne lor ikke minr lalter
•
dfe end ca. b MiII. Kr" blev ved
er ~Ig
181 er Retlen i Ve.tervig lor Værnema'
,læge- geri idøml fængsel j 40 Dage,
"nem og et Beløb af "98,000 Kr, blev
•
le paa inddraget til Pordellor SIliskOIsen,
intimt
I Our var Sørensen. Appel al
var til
Man Dommen til Behandling ved VOltre
redee Landøret, og her IlIlrede Sørenaen
Skifte lor saa vidl friuK, lom haR blev
i de IrHundet for Tillalen lor Værneiii.
mageri. Han kendtes Ikyldig i
nOile mindre forseelser som Over.
trædel.e al Bealemmeløerne vedrørende Oeneratorlræ og lor ulov·

te

R
i

Ol
fra
Aa
de
sk
al

.æl
len
slal

Væ
Hlen lig VOAbenbeaiddeløe ro. m, og det
Iter •. han idømteø en Bøde al 3000 Kr. lurl
•
Igger eller 20 Dagel Helle, og 315 Kr.
en
n er blev inddrage!.
bing

IInc

den

r 110'
nQler Klrkell(1 Mede paa Asb.je.
Kirkeliloll Slmhl!
"ni et
o

udr

Hv<

AJnOld or

lilIe

/'nr....._ _ _ _ _ _.,.~..,._

dellen,

=J'j~:. Drivende Miner
l Vesterhavet
De I••revoe AakerlDla.r
d.

~= ~

w.:::

dukker rrelD .
Elltt .1 der i .d.lIilli., M'lne·

•

k.

der illke h., værel upporlUEI
Miner I.ng. VelllI,.len og inøen
f.a"nedl! Miner er "yllel I Lind, er de, i
'lem ,kil ,uni u.lrIdcliggjorl 6-7 Miner,
!i~ an,. hvor.' liere vu drnel Ind P"
"oI.lrem Ky.len mellem Hirl.h.r. Ol Sin gen.
holdldd Kvar'ermetler Ba,ch, Hitllhall,
,I", Hu- Jdl.Jer, a' Portl.rlngen pal den
Fo.dkendl plud.elille:Opdukten
Miner elIt'
,lIige Del, en na l'rlR' .Plu.e- er, a' dd
IOlelages sikker' er Miner, l' m hu vlrrel
al .nlæg- lor.nbel p.. dybl Vind, Der er
auledes lU elIerhIInden g.. el Brud p ..
en P., •. Ankerkæden, og de er kommel op
loret.gea; illOverll.den, hVor de ,811 er b/ud
~eL lerl videre ., Slr.mmen.
I
uk er Hl
Eller lørale Verden.krig ,!Zia der
me DOget 3 Alt, før Minørerne kunde for
lime Pro_ lade Jylland, men au drev der

.r

0.",
1m.

c.J!

O_br ~

,O"

Carl N(
Hol'
Th. P

L.non

Carl

,.

Polten
Polkeo
,~

A. Fn

pUk" •• tall heller ikke liere Miner H. P.
Jnd pu Stranden. Nu er der
~reL
gu el 3 Air eller lien lidale Krig, o...
sbollRfor- men ae! er umuligt at sige, hvor·
længe der endnu vil vedblive .,
drive Miner jnd paa SIranden.
Forankringen .lldes i~ke lige hlf'f'
lillI pu dem atle lammen, og en
Jernkæde, der higer iSallvand,
holder betydeligt længere end en
edlem- Jernkæde, .om er udsal lor Lulr·
fdb
Læve. puvirkning.
,tIll/lig Iii
~t Arbej.

,i"'",K,",',e:

ed.

Jag har
Thieled
og delle
pde Air.
I væsent.
n .1 Læ-

Frifundet for Værne·
mageritiltalen.

N

I
hu
st,lI.
nlng

godt

Eotreprenør Søreosta, OddeTil
~sng Di
suod, lik ila Dom reviderer denc
lndenop.
Brod
ved LaodsreUeø.
erne 0i
bevil
r.· ... _"""--"F_ - Enlr.e.Qrenør N. Chr. S.rensen,
len,

"T.

7 polske Flygtninge
1{()llllnc1. sejlende
til Thisted.

P
R

])(' VIU' blevot olllngel nr cl dnnsk

Ski b Cru (lU ,folio pa:l østersøen.
7 pohlk(' Flygtninge l(Om I Guar tl1

rrhhilt.·d ('flt'r ('TI ov{'nlyrllg ]!'lugt Iru
]'(lINl, Dt'l VIU' 1.0 Ægtepar, det one
I'IPd lo Slim. samt (.'0 ældre mandlig
Sll(\gtnlng, 501n røl1C" !'Jg utrygge un·
Pnlmls nUVlu\'Qndc Styr(\ og Ønskede
Uf bringe sig i Sikkerhed i cl Irit

Lr,nd,
Dc- file fnt i

JoUe, Ot.! med 7 Mennl'S\u:'!I' om Bord, 3 Moond, 2 Kvinder
()~. 2 Bpl'n; forlod Jol1t'n Polon, Et
S I:vldtO \Ide i østt'l'!lS1cn fik cl dansk
FUl'lpJ ) TIcJon-t .Tollen l Sigte. Det
dnnnlm

(>0

Fnrl~U

VAl'

pan

Rejse

f1'll

tt~lku

i Polen til 'l'hh:ted, og da del
val' Idnrt. al JoJlen ikke kunde klol'e
si~ ltc-ngc i ØRltJl's~icn med de mnngc
Mi,,'Ilncskcr om BOI'd, drejede Sklp11('1'('['1. bl og to~ de 7 Flygtrlmge orn
Htll-d, DCICftl'l' Iortsntte )Helen« Rej-

till'hislucl
DI.' polske FlypJningcs Mntll Vllr
ikko Donmarlc. De hor over fol' PoH·
ti~t !!rklæl'et, Hl d<.' agtet sif! til Eng
h'no, hvo!' de mener nl hav!! snuelanne Forbindelser. at de vil kunne
klore sig,
FOl'ellibiA vil Flygtningene blive
indkvll.rll'rrt i Flygtningelejren i
Dltll:lsbro\c, Frummonpolitit'l i KØbenhavn el- blpvl..'! underrcltet, Jn5t1ts~
ll\ini~lcl'il't skul nu tl'w{f(' J3c~lutning
om, hViltt der ~ki.ll ske.

SCl'

q

I
I

I

ll'cprenør Sørensen
det ved Lands-

p'

F
h
S
a

e
\\,,1 \'(' Lan(j~rl't hl'handledes i
Sult l'll mod En t rCpl'l'nljl' N ic/R
, Otl(ll'~nmd, del' ved Sæl'l'et\'l'sll'rvi~ val' idØmt 40 Dages
sumt til en Tilbagebetaling
.I!l ',OIlO Kr. Lil Statskassen fol'
. S,ireI1Sen, del' hal' halt
Iling- pnn g'odL G Mill. Kr.
Bl'S:1:'tI "js('sm agkn, havde appel-

nommell.

l

fandt ild,e. at Soren3(>1\
ulh'ist et ansllideligt Initiativ
'ikL'ndlt' hum pure fol' Y ærne. Dt'l"il\lotl id,Hnles han en Bode
3000 Kl'. for en R:\'kke mindre
og skal tilbagebetale'
Kr. til datgkussen. Entreprel\\ir
FOl"sVI1l"CI' vell Landsretl"l1
Ih· •. L('if G am borg-, r nlll'nhavll,
g;\\' l\\()t1l' v('tI U IldelTl't 1"11

Miner driver atter ind
Vcstkystcll.

s
s
(

,•

•

Mi n er dr iver atter in d

Vestkysten.
ni
r

i adskilligt' ,rn:uH.'llr1'
\',pl't'l l'appo!'tPI'l'1 :'11111'1'

dl'l'

\"1'slky~tt'll.

,

('l"

dPI' i .Ju ni ~\laf1-

hpgYJJ(1t al ·tll'i\'C' ),1 il1l'l'
Yl'slky:-.lf'n, og I dl'lI sichile

!',

dpI ' II.~kadl'liggjtll·1 7 1\1 i I\{']'
,l'kning'l'11 ][ill&hal~--Skagl'll.

h. Hi,"\shal:ol, dpt'
. af ~\I inorholrle1 lIllt n1t1 1', al
IIM'l'kl'ligt, al dpI' i \.oh('1 af
111.

]J Il

,<;

C

\'1:-.1.'1'

sig

san

mall~(,

1111'11 {i'oll..hu'ing(,1l ('I' sf1nc1"ynni 11(1( drpjc l' si g om ~Iillt'l',
~l. l'l'lig

<ly h 1 i Vand t't,
II"\"('t1 PI' IIllCJgauel ill i ll C"s ll'yg nin ilwr, so m (ol's{ (11' komnwt O)),
I'

li g-gp I

dPI (']' gaarl Brud paa Fol'ErtC'1' foroS\(' Y ('l'{l(,lI ~hig I
11'1' :\al' ,fo l' ~IiIlOI'(, I"Il(' kUIll' .T)lIund. NI! (lI' dPI' gau(ll
"ft,·\, ~ids t(l KI'jg, m {' 1l dl'! PI' l
nt .sige hC'st rml, hvol" ln'ngc
, (lang kali hllv{' ,"pe! ll11'd at l
~11IJ('1 ' i nd , iclpI l i'ol'nnhl'ingC'll
l'gaurl Forandrillg'{'I' tig- ikk r

I

hurtigt, som ('fl(ll' fW 'sll' I
•

•

es ervl
re

•
•

1

•
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•
I
e ve

Dom i Værnemagersag mod Entreprenør Niels Sørensen, Oddesund
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Ved Retten i Veslervig blev Entreprenor ~ i e I s S o r e n s e 11, Oddesund ~ol'd, der under Besættelsen leverede Støbemateriale til Tyskerne for
ca. 6 Mil!. l{r., idømt Fængsel i 40 Dage, og el Belob ]laa 498,000 I{r. blev
inddraget til Statskassen.
Han appellerede 1iI Landsretten,
hvor hans Sag nu er blevet behandlet.
Højesteretssagfører
G a m b O ]' g
val' mødt som hans privat engagerede
Forsvarer og paastod Frifindel se. Søl ensens Forretning var startet længe I
før KJ'igen, og straks efter Besættelsen fik han nogle s lore Ordrer fra
Wright, Thomsen & Kiel'. Først da
Leveringen fandt Sted, fik han at vi-

de, at det var til Tysker-Arbejde. Han
havde straks .spurgt Firmaet, hvad de
danske M~ndlgheder vilde sige til det,
men fIk hl Svar. at Regeringen havde
opfordret Firmaet til at paatage sig
Arbejdeme, saa del' kunde ikke ske
noget. Sørensen kom ogsaa til at levere
til andre Hovedentreprenører, og det
havde slet ikke nyttet, at han protesterede.
Landsretten frifandt Sorensen for
V ærnemageri-Si,e:telsen,
men
for
nogle mindre Forseelser, Bestemmelserne vedrørende Generatortræ, u10\'-

lig Vaabenbesiddelse m. 111., blev han
idomt en Bode paa 3000 l\r. eller 20
Dages Hæfte. og kun 315 I\r. bl.,
inddraget.
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