
dtborg blev 

maa selv 

styrker er 
i Færd med at 
Danmark. Det 

Ordre til 
at de 

der befinder 
og det vides, 

allerede er i 

sidste Tid af
de ve:stjyske 
Esbjerg. Ef-

. har forladt 
det ikke 

. have Tropper 
rk. De danske r klare Flygt-

• 

ligesom et stort Kabel, som forsynede 
Vejle Amts og Bys Sygehus med 
strøm, blev ødelagt, hvilket var til 
megen Gene. 

norske Regering en 
ring formelt fasts laaet, a t der bestaar 
Krigstilstand mellem Norge og Japan, 
og at denne Krigsti1stand har bestaaet 
siden 7. December 1941. 

aru ve ve 
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En regulær Sammensværgelse afsløret 
(R.B.) L o n d o n. 

Renters Bureau meddeler fra Her· 
ford, VVestfalen: 

~ Va.rulvene« udfolder stadig større 
Virksomhed i den engelske Zone i 
Tyskland. Soldater, der er vendt til· 
bage fra Orlov i England, fortæller, 
at deres Tog blev standset i to Timer 
i Nærheden af Gennep ved den tyske 
Grænse, indtil nogle Bjælker l der var 
lagt over Sporet. var fjernet. Siden 
har Jernbanetogene været eskorteret 
af MiJitærpatruljer gennem de usikre 
Omraader. 

I Egnen omkring Flensborg har Var-

ulvene strøet Søm og Glasstumper paa. 
Vejene for at punktere Ringene paa 
allierede Motorkøretøjer. l Arnsberg 
i Ruhr har man paagrebet en Tysker, 
medens han var i Færd med at over
skære en engelsk Telefonledning. 

En Officer i Nibøl i Nærheden af 
den danske Grænse, der repræsente
rer den engelske Militærregering, ud
taler, at man cr kommet paa Sporet 
af en regulær Sammensværgelse. der 
tog Sigte paa at faa polske og russi .. 
ske Landarbejdere erstattet med SS .. 
Mænd, men til alt Held blev dette 
forpurret • 
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·Ipll p/fkorllll ~k('f Oll i Rettell. /IlnUI1 O"rllI~! Oll TnkkIJskrlvelrw 
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III hans Anholde/Ile Vllr, ul Pollllet ~ Thi· lover I I 
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Rcn~l'riøl er Illkkøl /6.-28. lilli ind. 
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- I ,1111111011'" ,n, V. 
hrd .. r. ",.P hnr I,'.k <';tohboTøerrd, 

" r't"on~r •• " l være It.tsloM Ol 50m Knen 
:1) 1',< Dna. '"11l H riter man Ilnl.U,'" II 

hur halt Ipk S~~I!~n~~:2~1~1I 3) angivne Perloner; 

!ill .nlD, )I\'. 1011 11"" "./j .. ~.~", Sølll ui I-"orbruflt •. 
O,.,... ... II~ød~ Pr/ ... r II , r flOn, ,r ",If'>r' 1'4111 hll.nd\', ,"'''IOu_il, 
Prl ... rn~ ..... Id •• t"r u .... te~::;;,;cJU~1 et prlmll "'0". u'n~, .. d~. "0'l''', 

(øu'·.""1 "ud~. øj( lom I~" .. 1I~r prlmll ren ... utllfvrdr. I.ølll~. bil,," 
bIIlfI" ojt mhkcdt .uHub. dr "II (lrol''''''e Tl'2't'r, 

4) UL1<i,bOf'r ~r~ ... nln rr o Jurhlld,ø PH~on~r, Ulluom SlIUehu, Pondi 
~J Srl.kohl·r. f'D~ .. ,,!t\e I~.tlt\ltlun .. r. Mr hm. Hlem~teu till" Hov.,dlltdc 

UII.II!l'nrl'ld~ <eli.,' hvil rrtll!l" Tllv..,rct,c hvll~r pllll ty.k Lovgivning, 
I I Y·~ lin,. t'CT Vlrk.oml,rd I Trlkland gennem en Fllhll, I .ldJle Til· 
.. 1L~r lom ',Irh, .,,'Vldllll1"IIIIT Ejendom. der ,'edrøref .. adan FlUat. 

DI mlokrda KøhlØr I ul.ktl1' h'ldt ,h' under U.,..lo;rJwhrn af hvr. rnktll 
\"'l1'rn ... kal ,'dtrtt,c .. ", op 't/llIull'lllll, lIulollnmlrr. "},,,Uf{ "ølrr'ø!~' 

"111' JlHl~d,' '(nav m~d Hrnoyn r :-Olk. (:'1\' ,). Ur" .. nlnrl" .\!ollrrløl .. · 
l.nll"~ (I .\f) otII ""trrlolru'RI P ot ,-tor H .. ,ebbl~høer. S.ølrrmt drr ,·.,,1 ,II"lder lør ,"" .... 'r fffmo,J1Jrl tr I~rnøn"thllør, .... duer .... ' ".trtlølr. 
........ od" ,...ur "obuT rUe. ,...n~ c~ 
V1I'lfIrn med IO pCt. ankehaar •• ~"I dr I Kolonne I 

~ufl1'mt dU øuwnde, reue Hulelfl "g ønwndt Iløar .""ren(!l' III 
In("rlc PrlU-f ffduce,..,.. mrd ri /Jl'1'b. pr Ul P"orbru~er for prlmn mhkedll 
"'ø"t~Ut:n mtllcm\lakJlmalprlo,n \,d Salli d ' 1-" til Forbruger for prlmll 
nnr trHltharthlllr øl! ,Iakllm.lprl.en ~-t "a 
mlsbdr I1'ne HHlemllnkthur Jo; l de 1 j(olomne I nntorlC! 

S2lt~mt der Dm'rndM blandtde HIllIr. 't-; unnde lU Fon"elleu 
Pr''''' ",dut't'1't1 med ri 'klob pr kg øUHndt o1ll;I~!tehlllthaØr \ed Salg 
meUem \Iw'malprlttn før prIm. mhk .. dr, rc~e jlnt! ctt~r d~ J,l!"'d~ndo 
III P"orhr"lItr Oll en J>rli fnr UllndlnlJ'fhu.,n!ned 'I~ fUlludlnll<,n lodllIllIede 
\I k Imal,rlon ,·td Salli III l'orbrujlH ar e 
. .. K Il 0,11 lk.lemrn~dløn •. .\Iengdcr He!ftelUlltbur, ° ur . \"IIJkedt, kORte, hlIgte øg 

Saalrcmt der .nHndt!! lIur, der rikft
b 

er kg IIn\'endt HIllIr ,varende 
mluwe, ~lo:al Prlvme redurtr~d md:~~!k5~n~PlpP:brr ved SlIlg fil Forbruger 
LIl Fgnklllen mtlltm tie IC" en J r liaIIr 
tor beMlldI.de J-IlI.:Ir gR tit lIæ/tlende ."ak,lmlllpr Jer d or

t 
r:

1 
b . rul 

An"cndes der torndc Ilur, bn Prisen terhnJu ml e a SVArt e 
LIl tO Merudgift pr. kg anvendl HIUlf pall I lir pr, kg Anvendes dl'J 
latu.de dier polcnde B"nltltætr. kan Prben torhaJes mtd dfn dHal 
r .. '",tndll MenldJl"ltI r r> r 

Prl.rn tor honodfrukne Dønlel'a"", .øm J /inl"ntll, ',11 dinmeter og 
.mll,ll" \llterJllldænllde .h·J,I(~r Ira ø\'ennlC,,"nte Varer, .kol IInswes I s~d
nnllgt Forhold til Prbtn ror ovennø:l7lte Vanr, 

Det puh\'llr, dtJl, der l~mJtJller Varen, øl mærke denne m.a den 
JovUllt Pris til Porbrulltr ulml med et Mlrrkt. dl'! Il1lfl.l\·er, bvem der hor 
frmutiJlet ".rrn, Mrddelelle øm, In'Hket Mærke Fremslllleren ngter nt 
.nvende, Ikal unest den 15. Juli J90IS Indshel Ul Prbdlrektøratel Mll'rk· 
nJne-en .kal lorttagu med Stetnpl'.l , BI:ek eJler BlzksUft direkte plln Vareu 
eller pu en pauat Obl.t. 

Ycd SIIII al baaadtrukne Sor.tevører til Grosdlter ~knl dn gl\'e5 en 
Rabat pOil de ø\'cnnlr\'U(e Prber pall 331/. pCt, Ved SlIlg til Detal1Jbter 
.k.l det ,h'es I'.n Rabat paa de o\'Cnnævnte Priser plln 23 pCt. 

O\"tnstu~nd .. S .. ttemmehtr træder I Kran .trIlk5. Varer, der er Ind· 
Bilet til tic b/lndIrnd~' Lager Inden drn " Juli 191!'i, knn dog Indtil 
U. August 1'l~.J .æISCl Ul de bidtIl løvligt b"regnede PT/5I'.r. Derefter Ikal 
IQlWSe V"er væro prhmzrkel l Henhuld til ovcnstøllendc. 

AJUvar ler; Over1rzdebe af ø\'en,tallende B~temmeher ... 11 I givet 
Fald bliVe gSor1 lIæ!dtnde lallvel ,over ror GTønlste/l øg/elle r Detailllslen 
lem Ol'er lor d~n, dcr har IrtmsUllel Varen. 

I'rlødirektorølet, den 4. lull H>15, 

Bekendtgørelse angaaende Anmeldelse ar og DIspositioner 
over her l Landet værende tysk og Japansk Ejendom. 

, 

I ... lcl .. duJ<: un or, " 
• 3. ,\nmcl<irl~.pllJ<:I"" omfnller' 

I) 1'11,1 EJtndnm,i <;klbe Varrlll!lrc (n"ømnlerløler, Mulullllcr under 
2) 1.'UBrt. hHun tf 1'rt>;, LI "lirer/ MlIlklner, tr",rkloJ OK "ndel Drift.

F(lTlH~~,'d~'lnl~,;"r;;~k;;"dlll~J<:~ltrn~IOndO (jlr dng I l, Stk. 2), I(un.l· 
mIller ". n, ! II Perler nit 1':<lI'I$teoe, Hule DR nndre lIusdyr, K.~ 
" .. ,,,tand ... 'u" Il d 
~~J;~ln~ .. :~~;r~~:n~~~,J( o~!::~t1~'nrr "klltr og Andehbovlur,. GældS' 

3) bn!\'e l' ttvllt'r r"r hHbkU oI I Hllnker. Sparekauu og lignende),. 
4) P<'Ilf{;, V .. kller. Ch .. ckl, Anvbnloller øg øndre DelilllnRlmldltr, 
5) 1(III)lIall"lcrr.~er eller Anpart I en her I Londll bjemmeborendll Virk· 

lomhed. I"'od enlNI der om Sillldnn 1(llpllillln\erelle eller Anpart er 
oprl'ttet nogel sktlftlllll Dokumrnt 1'.1Ier Ikke; 

6) FordrlnRH mod Skyldnere, der er hjemmehørende eller hor Bøpæ.l eller 
rO$1 Ophold her I Landet, og FordrlnRer. der hldroru Ira en al Skyld' 
O('ren hl'r ll.andet dre"en Vlrk$ømhed; 

7) RettlBhcder øg HefoJl'lser, der Iremf[allr al danske Tingbøger elll'.r det 
ahnindcllgc Skil.lHegi ~ler; 

8) Patent-o \'nrrmrerke· oR Mon~terretUgheder. der er regJstnrede ber 
I Lllndel. 

{I) Anden Formue. tier Iln\'ende, I Driften af en Iler I Lllndcl øprettet 
nhlll ellrr Førretlllnglvlrksomhcd, • 

10) Rettigheder I de under Nr. 1)-9) anførte Formue\'ærdluj 
11) Rettll{heder, der hidrører fra Køntrakter med Hensyn Ul de undl'.r 

Nr. IJ-U) opførte Førmuevrerdler 
t\nmeltlelsesplll{tcn !(wlder Ikke rlP II' tyske MyndlIIheder her t Landet 

øpførte Barakker. 
f 4 Anmeldehespllgten pailh\"l1er: 

l) CJer!'n (Jndehllverrn) lIf d~n pllag:orldende anmeldelsespllgtlgc Formue· 
":erdl (RettlJ,lhcdl, før SBII vIdt ]lIIn befinder ~IJ! her I Landet; 

2) den, der her I L:mdet føn'nlter, he11dder eller tlber annleldtlsupUgtlg 
EJendøm eller løm er bereltlgcl Ul Ilt ø~t ræde paa EJeren5 Vegne; 

3) den. der ~kylder en nnmeldehespllgtlR 'idche; 
<I) Lederen o, elltr den. der lonigt l'r beret liget til at optrll'dc før el 

Selskah ellcr tn Jurldi~k Persøn søll1 nævnt I I 2, r-.:r. 5; 
6) for Ejendom, O\'er 1I\'IIktll der eJter den 5. :llnj lU,i5, men Inden denne 

Bekeudtgørehes Ikrnrtlræden har fundet DhpollUøntr Sted, eller h\'ør 
der Indenror lomme Tidsrum er sogt Fyldll$tgorelse ellu Sikring, pia· 
hvller Anmeldelso~pliMlen drn, der har føretaget den plagll!ldende 
DIsposItløn elltr rek\'lrerct det pnagll!ldende HeUskrldt. 

I 6, Dlsposltløntr O\'er onmeJdehespllgUg EJ~ndølll skol ror at være 
gyldige gødkendes af ;'Unlsterlel før Handel. Industri og Sol art. Afgoreher 
angnoCJIde Jasl Ejendom trlClTe~ or Indenrlgsmlnlsttriet - dog eIter For-
handlinM lIIed Jlnndel5mln15terlet, før sila vidt anllllar EJendøm, dt.r Ul· 
herer de I f 2, Nr. 2 I nævnte Hetssubjekter. Til Dbpo,ltloner O\'er 
Formueværdier, der ømfaltes ar Bekendtgorelst. Nr. 33; af 25. Juni 1940 
om Ind· ØR Udførsel fif Penge øg Værcllpaplrer, meddeles søm hidtil Sam· 
tykke IIf DAnmark. Nntlønalbnnk eftt.r nænnere Retnlngsllnlt.r fra Mini· 
sterlet før Hll.ndd, IlIdu~trl øg o;;lI fnrl. 

Besttmmeherne I dtnne Parngraf~ t. Stk. finder tilsvarende Annndelse 
paa retlllgo T\'øng!fuldbyrdclseukrldt eller Slkrlngdoran,taltnlnger, saa. 
løm Udlll'g, Udpantning og Arrest 

De5temmel~erne I drnne PoroRrn! vII af Domstolene vll're nt paa5f1 l 
Embedl Medfor. 

, I 1. AI her I Landet værende Ejendom, der er eller den 5. Maj Hl45 
~". eJler pall aogel TldJpunkl hererler hRr været I tysk Eje, skal lenl'st 
J Lgtr dier dtnm Dekendlgorebes Jkrarttr~den .nmelde, til Direktørlltet 
ror Vllrefora;ynlng, Adr.: Vognmag"rlflldo 2, I( Ejendom der [or.t eller 
~nrh~d~k BekendlgfJrelJu Jkrafltr'''dt/l kommer I lYlk he, Ikal anme]. 
u VOdtl~:t t~::~l ror, ~reføUynlnR ~~nClt ,<I Dage erter Erhvervelun 

h nme f e ,en er '1II,lannc dagJlge HUlholdnlngsførncden. 
~der'lllie~ædnlnglgenJtullde og IIgrH'nd~. lom tjener Ul Vedkommen le~ 

~':'':~I1l!e t ~g, I.Inrluldø/lnc Varer, Ptuge m. v. hidflIrende fro dtn tY~ke 
_ter/ru H~ke~~t~:r:1;: ~'k~l;fnt,~Rh~r!Jri9~~.r 0urllttel af HatHI~1Jmlnl_ 
'''An~vldr'd''r dt af Iy,ke ~fyndlglrl'drr' her I L~nd,,~~par:;t:r~J~~~nk',r,deh 

"mp t vn, d~r ~knJ afglvt. t A . 
~ .. re Jnllglvrt I Iftnltf.lJd Il ,U1in,~ Dm nmrldrlle IIdJlMerfl manlt,. 
"23. Juni rO'" I t ~·fqndd~mlnhterlth HrkendlBllTellcr Nr '"'' 

IO. De II 5 Indeholdte l.iesttmtu ... " ... r finder Ikke Annndtbe paa Dlspo-
all Ioner, der forelagu IndtIlfor Grn.'lIsell nf normal Forvultnln8 af rut 
Ejendom cllrr nornol Drift af en Virksomhed, eller 10,01 er nød\"l'ndlge til 

VldHefortlhe af en IlusholdnlnR; dDR kun AtI\'elldrhe oR Oparbejdning af 
nnmllldellesplfRtlge Honvartr og lIulvlobrlknta. dtr tr rUer har \'lrret 
b~Jtemt til Sulg eller Lt'verlng ._- cvelltuelt. gennem Mellemhandler _ til 
tyske Afla~ere, kun flndo Mtd rIter forud Indhentet TU1adrh~ fn Mini. 
lerlet for lInndel, IlIdu,trl 0R SMart. 

" øm nd· oR l:df/Jflcl nr I' V ..... ' 
Btlrrndl/Jllrcl.e Nr. 07.:1 .r 27 D I f'n/Je CR ærdlpap]rer m, v laml 
Oll" l1hpl)lllloJler Over fremlned 'hr et;1It ,~r 1 {I IO onRAllrnt!r ,\ II ml' Idl'be al 
pli Tr(o eg Lf)ve olf IndRIv" r ,nnr rt Vll!renda EJl'ndmn, Ika I nt"IV{' 
torilet for VUdOflYIJlII lJrll IrrIJ"t J1lanktUtr, dtr IHlleveru I Ulrc" 
y4ulJI!fTfI OplYlnlnøtf 1l~~ddrrtek~?~lll(,( :; bcreLUHrl til ni fordre ~IH nll! 

• 2 I ly.Jc l~JIl I Henhold Ul t rørtIl t de hHomluuHJlrde l"orhul4. 
Virre, Ullfrtmt dtn lJIhorer: dtnnc Uekcndl8"orrlte 011'(11 f:Jl'lIdom III 

I 7. ne~temmthl'rne I lIær\·"'rend .... Ilektndtgørehc nnder lIInarendc 
\nvt'}dcl~e lina Jupullsk EJtlldom her I Lllndt'l. Spprgsmaølet om. hvor
~Idl LJI'I!elom mnn nn~e,~ .0111 Vil'rtnt!I' I Jnpansk Ej!', afRore~ dter Rrgltr, 
,vartlIde iii de I I 2 ful_alll'. 

IS. OVl1rlmdl'lltl nf de I drnne Btktndlll;ortlle 'nueholdtt'l Fonkrllter 
'IrnIT ..... dlrr UrJ,llrrnt I Lnv Nr 1.\R nr 2~1 'hrll 1!l4:\ Plll l'rh\'rrnnkonn. 
lIllIkIl hmulltnllllln"er. \'nrtlouynlllg nl. \'. jfr. I oVlIllord!lln, l'\r 91 f 
'I. Mllrtl Hil,.. '-, • 

I U. I)/lnna nl'kcndll{/ltd~ ... Irl\'lil'r I J(rn!l ItrnkR. 
Hnlldch;jJIIIII~I('rlrl, tI(\n :!. JlIlI l!H6. 
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. " b J' erne arbuno 'uo· --gnm., bS8r e 'o d' PI" I (gereDe '" rG"'~V""'---' 
angen Beredsk8 den l. Juni 1942. ør IO ,g. benhs,," i August. Vslgt blev d S kræv din Rel". Den hsr kostet Red. Brunsg8Brd, MAr. Madsen, 
r ved paabegyn e . 535 Kr Ræbr. og Agner Oodi 'seo, PIer· 
;e!o.~ 1 Slalen stiller liS MiII Kr. Lykønskningstal r blev holdt af ritslev. Stedlorlrædere blev S. 

d pormaoden for H ers ev·"aoslrup Dollerup, Th,sted, Ole. Mener, 
Syge- iii RaadlKbe • Afdeling Karl Holm, Porm.nden Khm. og MariDuS ChrIstensen, 
9116. Arbejds, og Socialmllllsleriel lor Ko~munens soclaldemokrali- AmtelI. . 
gede l . d rllel til finansudvalget, ske HusmAnd Ka.l Pr. ADdersen. Landslingsmsnd Hvid redeglorde 
,I de bar IR ~ " . eS 118 \1111. Kr til Tveds Ha''fellnd Cbr. Va.ndet, til Slut for en Ræk~e pollllske 

al der "giv b b'd d Tblsted og Cbr Harbo, ThlSled. Spargsmasl, og liere af Deltagerne 
unge Stølle ril BeredSka sar ef er, er Talerne' gav Ud'tryk fer Otæ~eo havde Ordet. 
k at kan sætres Ind eHer forehggende over deo Porbedriog af Arbelds-

Planer, og Kommunerne vil nu mæodeoes Kaar, der er fulg l i B i SBuea. 
lort. f Tilladetse Iii al pa.begyode Pagtoreoiogernes Plovlu'er, og del Der gaar ersherrer 
rore da: bos Beskæltigelsesudvalgeoe blev fra flere Sider stærkl frem· I Tbisled bar poWiel h.ae! fal 
æge . d Arbejder dog iodlil bævet, at det ou mere end nog.eo i Enden ~f en ny. sierre "'Ilære 
.Ie' registrere e p I ,:t f b Sinde gælder fagligt og pollllSk med sort Tobak. To Thistedboer 

• Videre kun fem ro e" er ar ver A b 'd laar . I . f rele. l"t dl te 111 Kommune. Tillade seo gIVes or· Formanden rettede Iii Slut eD er anbo" ,og e yeo s, a ere 
,kai Irios,;is til Arbejder, der ikke bjertelig Tak li! Cbr. Iversen for vil komme op al bænge i de 
roe kræver nogel større Par brug af bans utrættelige Arbejde for oærmesle Dage. 
)81 Materialer, og Dræning.arbejder Bgnens Arbejdsmænd. MaD sang 

kommer foreløbig ikke i Betragt- iii Slut .Danmark lor Folket·. Vort Blad. 
~. ning. Mystiken i Hansted. l Søndags holdt Repræsenlanl-
el skabe! tor Thisled SQcraldemo rat 

~. Havevandring i Ræbr. Det er endnu ikke lykkedes de! ordioære aarrge Repræ-eo-
~d Nordlhy Havebrugsseklions Ræbr Kriminalpolitiet fra Tbisted at laa lantskabsmede pas Tbis ed Al
I.,. Afdeling bavde i Aftes Havevan· opklaret, hvorledes del hænger boldsbolel. 
an driog ved Konsulent Prk. Ager· sammen med den Helve esma· KonlrolKomite~D5 Formllod, 
rte beck. Man samledes i Ræhr Skole Vagtmester P. " II r il a a r d. r ede-

b d II 5 
<. f k II- skioe, der ... ar anbragt ved el "'. og esaa ere er -<J ars e rge gjorde lor deo Soci81~emo 'r3Ii- e 

re Haver, og DelIagerne fik Oplys. stort Ammunitionslager i Haosted. Presses Vilksombed og ø 00 mi 

I
Oioger om megel vedr. Buske og Flere Personer bar værel til ind- i 1944. Trods Tideos maoge3Jtede 

t Urter.. gaaeade Afhøringer, men ~8n I Vanskelioheder Pa i .• h d 
r Lærer Cbrtstensen takkede Frk. b d "'k k t ~ .. - p r n~p e • ar en nu h.·e 'unne reise Tyskercensur osv. havde Aar t 
~ Sigtelse mod nogen. dog \'ær~t godt med en anselig 

Fremgaog i .'\boDoenlt!lllet og en 

Sollormørkel.øn I Gaar 511mlet lodlægl fremgang tIlea .. 

med rif Træmeling ...... "ar i det .tnaJende ot.kins,·e'r ... ~ill. . r. Ogs a Bladet i This ee 
Tiæremalinemegetsynlig.ogdaden • .lU. paa.it vIste lorIsat smu' Fremgan I 
Tegtak. h ieste, var omkrina Halvdelen sf Sol- ?a de Abonnements· o '\nnon-e-

Vi har Varerne og i fin f\,,,,litet . .., II dt t t I It d men det kciber med EmballB,l1;e~ oki"en sort. Del sp"red", tydel gt. '" n li'g er, og re s u e e me 
der "ar noget særligt psa færde. idet et pænt Dufts ~'ers ud. 

t0LGAARD. TELEF. 462 D.~yset ble,' .vagt, og Luflen mere Form.nden la -ede A onen-
kølig, lerne for deres Taalmodighed o 

• 

• 
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H VId 

~c ru GOdes Chef 
B li S k, Mindeord' 
Aage Pedersen. 

__ v ... _ 

Installatør 
over Svend 

Angivet Arbejdsmand i A 
Sond . d gger. 

erJy en Mathiassen del' 
Fred.ag va r fremstillet ved Ret
Len l Vestervig sin+~t f . v ' 6"'" 01' Ang!-
en, nægtede som meddelt dette 

hvorefter han af Politiet blev fo~ 
rehol~t en Rapport fra 1942, iføl
ge hVIlken en tysk Officer havde 
henvendt sig til Kystpolitiet fOl' 

at f~ straffet en Arbejdsmand 
,Martm Pedersen, Skørping, der 
s kulde have udtalt, at alle Ty_ 
skere skulde udryddes. Denne 
Anmeldelse var foretaget efter 
Tilskyndelse af Mathiassen. Han 
hævdede, at han kun havde an
meldt Pedersen, for at han skul
de have en Advru'sel. lovrigt paa
stod ban at have gjort Aggerbo
el1le mange Tjenester, og at han 
ingen Fjender havde derude, 
J I vad han sagde, havde han man· 
ge Beviser fol' i Breve derudefra, 
pnastod han. lIan fængsledes til 
G. August. 

I 'Iorgt"n fylder 

lila rnH tt' r J, C Johansen, 111l.1t«l, i!l 
ARr; l;!armt'l'It l' r JOl({t>n Birkholm, 
1'hu.lt""(1, 6:1 Anrj P Iskt'!' Jacob .\iortt>n· 
~'II, TambtJhu" , 77 ARr 

~yJtdor"ikril\1C1'n .. ThiHtl'd ,\ mt " 

holflt l.At rdtlK (il'llt'ralfol Samhng i Thl· 
.v~1 , Vi !'kai I "(l r~n bring<' Rdt'rn ~ 
l)('nrll , 

.. VVlUJ.1.e1' nan i Dag har maaltet 
meddele os, at det var forkert 
hv d h ' a an forst havde sagt, Han 

34 Øre, hvilket l 
blevet tilstillet B 
teen. 

var dog ikke villigt til at give 
L~ndmændene nogen Undskyld
nmg eller offentlig meddele, at 
han havde sagt. noget forkert for
ste Gang; men nu har Arbejds
mændene altsaa pau Grund af 
IversensOptIæden i Sommer kun
net hæve for stor Lon for deres 
Arbejde, og der el' sikkert ingen 
Mulighed for at faa nogen Er
statning herfor," 

Til Holla.nds-lnds.unlingen 

har vi modtaget: N. N. 30 Kr., 
Johanne Thousgaal'd 10 Kr" Ube
nævnt 100 Kr., Kobmand Hun
dahl, Vestervig, 10 Kr., Gertrud 
10 Kr., X. 2 lU .. , K. 10 Kr. Med 
det tidligere indkomne ialt 702 
Kr. samt en Del Rationelings· 
mærker. 

Kreaturopkobet i Hurup 
\ al' Fredag tilfort 23 5tol'C Krea
lurer og 18 ,Kalw, Til Sla~el'e 
prut Egnen ~olgtes 9 store Krea
lurer og 8 Knlw. til Esbjerg H 
store Kl'eaturer o~ 6 Kal\'\~ . O,Z 2 
Knive nfdstes. 

Sat p,Ul (I; I"od. 
To Thyholmbo<>re, \':lldemar 

Andersen og ehr. Hoel~;lt\l'd, d('r 
hal' siddet inh.'rnl' rC'l i \'esternsr 
lIiden den r;. ~tt\J. lIll snJl1 nu t~g. 
lIaa l'r jlUlbliUHh't I dt'll $tO\"l.' 1 y. 
,,{'!'illrfR'n', l'r i !.ol'dajls hl\,\'('t 
In~ll\dL 

iS ) 
Rentier Chr. Ve 

borg, fylder paa 'I 
Chr. Vestergaal 

Juli 1870 i Sjørn 
ha\'de el mindre I 
Børneflok og sma 
nødvendigt al Chl 
sil -tiende Aar II 

tjene for sit Br 
han sin Væmepl 
Infanterist. og ef 
tid hlev han Stal 
ring Kro. 1897 I 
Inger Vesterga: 
og samme Aar o' 
ders daværendl 
Tdr, Bygsdl. hl 
Hundborg, 

Gennem 40 Al 
gaard her udfol 
og dygtigt Arbe: 
kendelse værd, 
han mere end 
men!'; Areal. o, 
nye Bygnin~er. 

forstaaet at ud 
sin Jord paa d 
gende )laade, o 
inde som ude 
store Ordt'n~~:l 

han :'>Iedlem af 
relsen, men h. 
taget i det (lffel 
en hah Sn .. :, A 
Ejl'ndommen t' 
d Hus tæt \e 
hvor hall oj.! ha 
bod, indtil hUl 
:-lidt'n dødt' 

Chr \'l':-Ih'1'1l 

\hh'r d u,i 
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hanl I t 1'1" It 
jWnlH'm lUll \ 

._ •• _ ....... """1111111111111111111111111111111111. l. ·nl '~I I , 



andbo
,rte 

ndmæn_ 
etale for 
gen. 

blev der 
forskel

enven-
m Nord
C!e være, 
ile l Kr. 
Lugning 
Øre for 

·ter Ma-
skulde 

e Gang, 
l 22 Øre 

=de den 
til Ar
Skatte

en, Thi
IrskelIen 
a Øerne 
TtidstiI
t., hvor
bliver 1 
ked stil· 
sig til
at Chr. 
le vide 
det han 

udtale 
~ordthy 

Forræderisagernes 
Pnadømmt.]se. 

De første S-'!gcr sendt til ·Stats
advokaten. 

Det synes nu ikke at skulle< va...
re san længe, for de første Sager 
efter det nye Straffelovstillæg 
kan behandles her i Amtet. Der 
foreligger saaledes i et enkelt 
Tilfælde udarbejdet Anklaga
skrift mod en Marinevægter, der 
har fungeret som saadan i Thi
sted, men for Tiden sidder fængs
let i Randers" Hans Sag skal ~ 
dommes i Thisted og vil komme 
ior, san snart Dommer Holm, Ve
stervig, paabegynder Benandlin
gen af disse Sager. Der forelig
ger endnu ikke officiel Udnævnel
se af Anklagerne, men i hvert 
Fald hvad angaar i\larinevægter
ne er Politifuldmægtig Svendsen 
beskikket som Anklager. 

Fra Thisted har Politiet nu 
sendt en halv Snes Sager tilStats
advokaten, og flere vil følge efler 
i den kommende Tid. Disse forste 
Sager drejer sig hovedsagelig om 
Marinevægtere, Hipomænd og lig
nende. 

Markedet i Thisted 
i Dag var uden Betydning. l det 
gode Vejr val' der næsten ingen 
Landboere kommet til Byen. Til
f'lri~lerne VM Yderst ~mna, cn 
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ns Bedrift 
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mund Martin Sørensen og Brand
dir ektør Skov, "ladbo. 

Spærrede Bankkonti. 
Stalstidende meddeler, at yder

li gere folgende Bankkonti er spll'r· 

l 

paa K~~ 

Kong' 
afholdt 
Slot. 

ret: ======~ 
Entreprenor Hoje-Krilltensen, t 

Hurup, samt Mnsklllsmed ,l;\nder~ 
Johall Andersen, Fiskeek!iportol', 
Kristen :'IL Espersen, Arbddsmund ,I 

Sommer, :\Iartin Hallsen, Husassi
sten Ebba Elfrida Andersen Holm, 
Vognmand Aage Kjær Kristensen, 
Arbejdsmand Soren Chr. Brein
holdl ;\!ogensen og ArbejdsmanQ. I 
Anker Chr, Schmidt, alle fra Thy
boron. 

Forhastet Anholdelse. 
En Dame fra Vejgaard, der for 

Tiden ferierer ved Svinklov, lag
de forleden mellem de tyske Mi
norer Mærke til en Mand, som 
hun bestemt mente at genkende 
fra Vejgaal'd, og henledede Po
litiets Opmærksomhed derpaa, 
da det forekom hende mist.'lmke
ligt, at en Dansker gik i tysk 
Uniform. Da Politiet forlangte 
Munden udleveret, blev dette 
nægtet af en Underofficer, hvor
for bunde denne og den formode
de Hipomand nnholdlcs og ind
sattes i F'jerritsl('v Arrest. Da
g~n ('fter, da Soldnt('n f"rt('~ lil I 
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. Delallng fur lysk Ue JY1945. 

dI,.telse 0111 Ildlf/ den .5. Ma I tv."'1t Myu,l1J/l"dtr 
Dtkttl I Tiden I .,,' !"'url l_rnV l' ' joUn .. n d~"O" tll-

t~." I~ , •• '" \' rn.n,.pl "I_ I 11_' ('! I~n ,\.~.... r brln·tI~~ '.It " 
I I /I.n, t'~~,,~ol"'"'' ~Ii ~:tI' ,I"" (,. :o.1_J !9~~,::t for In,lkv,ul,...-In~.· 

..... \ ",t ri." i.l>p ,-nol'" 't', l,rn~TI lor I.h·' 
.tu,trl C)?, :~',:~"" I;~" .",.,," ,,, l i !'ldrll Indtil d~U '5. Juli 
,'<In, hU • l"dk<lIlIdl' :11 
"r.utn'''!! tI~.ø rr I'r," I{ .\1; .. IknyUfll .. III 

t·d ... llftl.~ol~ J), ' .. .. t'r"ln';"', ·1·III,~"lf. hvor :I~~I<::~ .. lIrt "ndrIl ly.k 
I!U ' "otr~ '"~ •• I;~ s."~ t .. ~k IIr.t.III~'lIltt"ll' /'Otl'IIMlnlnM,kontrlll<l 

J\nn,rl,lt'" r tw"ru,,,'d ,r fnrrl_. I.~J"'" ,.r 
"I li ",m",n ,ø Id h",r' r 

' · ... n v II -rlll ·r c, \ Llrlo,n 1 1"'"MI'I~.vll\l;øør. I .... Ja
I'J"nlm .. ~ :1--:':rtln,'I"1I 'ur ,':::~ ~kf, ... Iv IIIn f I~e;d ~~Jll1Inrr"lf dll nsk.. M yn
rUrr "U, i Irl." "'" ... AI' • ,,,,rf lIodkl'ndl II !'II luduHrlllrhcjd,'r m. v., 

i\ n~~";lIrr 1111" trI~~~!:'llet for rk~trnor,~:·.:"'nrd'lIlle ,'llrd .. r IUMM\,eVJI) 
~:~nh;;' (.\"'lnI~';i'~~:;\' :-;r. '/hl ni ~t~ "1~1I0PIPIIIIlM 0111 fIIIMrlldl! Forht.tld 
nd l J 1c,,!,,,101 t II ,n,lr",,'d" " J [l '\drr .. e Oll 

.\",ntlolo·' ... 1I 1I'~ ... rrtllll",Ir' :-;1I~'n ... ~ (AIIII homrnunl!, Glldl! 0'1 lIul--
11 dril .. nllltnt"II~ ·J,,"dol"" IIr~IIi~ .. t1I1;'JHI8~,.brltll"nrl<t> slIrn l EJrndorn_ 
'I .I.P hot,,~tlrd~ " 'I plr :-;r. op: . 

.. ,,·nl"" l k" dl" , n"n,",rr, ,II ~u"'I. Ikrud' IIf ro d.lllllS ~ n ' e,. 
,,,r'" ~\'rn l'" .", tlttll!! .. rr tr hln~'. ~o'd AIMlluh"n rr truffet, h"(JrbQ. 

:1) ".,,'I"C'III ' hr"" "f h,UI;('/' l\hl1 11'1' r for Afgøre!. ... " (Skrlvrl~n) 
oph"I" .. ncl,ldrnl, II'" JourllPluurmur 

II >1111\,,11 n'U ... 
nQlutn " _ 1111 ENllllnlng for Skade lu.a fut 

f"!!ft\'g;~1 blJ~'IIIPrd.1! lir I~'lr~~,-('~e vII dtr 5enere blh'e trutTet B .... 
_ " , I,-.k" r.. • n tOlll lon-ohU il • e . 

.~r~I:"l1eIJ~_ t ('nkrlte 'fIU .. lde bea:temmU af Ind"nrll!.'_ 

f .. \I .. "mlnd", an,ld I ,le • 'l'"l·ttelse øl fo,t Ejendom Oll d.trlll 
.,. . I for 1\'1 ", 

!1>lnbler .. n, yd .. ' " .. drr all -
hIlrende IIl\'entur Ikke tH bo err, 

SS-Mand 
I) Ipl; .. rU"r JDI';1n~ke .stnt~Ull~ tpk eller japansk St.at5bo~et1'el, 
2) Jtllt,Jøu, ,(r.. ... n~l bnr ~lrnl~kyJdiøe I Henhold til Lo" ~r. 260 al I. 
3) p""Ollrr. lom er ftlndrl 'D H llg SlntTelo\' angøøt>nde FOf1'"Zderl og 

Juni H~S om T"hl'll ,II 011; Huleboer 

Militær Flyverute 
fra Norden 
til Paris 

(R B.) ost". 
Det ~nmibnlkt Flp~~bMJ A,r Tr;,n~· 

po.lTt ComIlUltd mNd~r"" af ell AY"erutt 
fer TrJ.~er fif' MC<'tI oprtrttC mel/ml 
0,10. Stockholm, Kl'bmh.l\'n, Bru"eDrlI, P .... 
ril Øj!: Bmncn GaNtmllX'n FJ}'V('pbdJ tr 

HØI-ed~lffI. !)er gur m A}'\"MUs!une 
d.tFlig 11m VrJ mellem PJril og Slod:Lolm 
mN .'ttll('1!lun.!ing p.u G.lI'duTIIOtn og de 
B,l'fIf', ~ er IIZ\-nt 

Svensk Regerings
Skifte den 31. ds. 

(R B.) Stoci:boIlII. 
RtgrringS!Htet ~tnl" efter -Stockholms_ 

Tidrt;ngmc " &de St~ dtn 31 d. M., da 
~,ngslc~"i"~(u skal a{gu og dCI nyt 
1!Itr.Ncndr M'nlSltriull!s ,\ltdlcmmtranzg_ 
Ilt SI~tJruJJNrn til Konilcn pu Stock_ 
holmJ SIG!. Konlrtn kommer Ih Ino B, ~t:ld 
ul Stodcholm. og cher Regmngl$killft fri
ler lwI til Snrudrn. 

Canadisk Kom til 
de tyske Arbejdere 

Dtn brililll:c ff_ 
Ino Ca~cb 
3oo,/Xk) 

(R.B) 54folllrtdl. 
.~1Il Hope. 

en udnlne Kom 
. ladningm tf pu 

. Komet er M. 
for al hin-

_ndtn IlIndJ~k_d('UJol vrrk~omhtle: 'nnden )Iøade har afstaaet I3f\1gen øJ: 
'l Perloner. <.ler frl\'lIllllt "U"r. p ~",l m \' uden Ilt I_gtlage de danske 

, l -, d'" ," 'rll t 1'5kr 'ICrne" ., 
lI$t ~ en 1 . I cd Yederlaget for ,alldan Brug, jfr. 
n"JteJ11UlI'I~er om Prlskontro m ., lidi L "" '62 

Bektndtgllrt'be " r . ..lSi IIf 30. NO\"I'U1be~,19--1'-210' ,m "Od e~t, cl' ,,0,',, c,. ;. 
øl 19_ Juli 1943, jfr. l.ovnnordnlnjl " r Q" • • ti. S o. r_ 
11--1 ul lU. Marts 19~5. 
Er no,::en .lgl .. t for en I Medfor III ovennævnte Lov øf t. Juni 1945 

$tIllW"r HnndUng, klin 13l'hpndllnjilen nI dl'n I Henhold til næn-ærende 
BeJ.;:endl.f!IH'else~ § l ind~lvne Anmcldebc udsn:oltes, Indtil Sporgsmaalet 
om Strafskyld er endelljll nfgjort 

J 4. For SAA vidt \ 'edl'rlag for den tyske Benrttelse nf fast Ejendom 
lJ.;:ko IIJlercdc er fasuat eller godkendt af de I § l, 4. St1-·kke. omhandlede 
ll!ndIShl'der, IASlsætlt'-!l dct af L'd\'alget for IndkvQrleringserstalnlng_ 
L'dvolget kAn hen~J.;:)·de Algorelsen til det I § 4 I Lov Nr. 307 nf 29. Juni 
1945 om Tillæg ni htdk \'nrterlngs,lo\""øh'nlngen omhllndJede Vurderinøsnæ\-"ll. 

§ 5_ Afgørelser, tru Ilet nI Udvalget for Indkvarterlngserstalnlng, kan 
inden 4 Uger Indankes for det I § 4 omhandlede Vttrderingsnæ\'D. 

1'11 Vurderlng.snævnels Bchall.lling og Afgorelse o\'ergnar alle Sager, 
dtr er indbrngt for tiet I f 7 I midicrUdig Lov Nr, 362 af 19, Juli 1943 0111-
hlndltde Vurderingsnævn, og som Ikko endeligt er afgjort af dette. 

For Vurt\erlngsnævnct kan endvidere indankes de at Udvalget for 
ebtraordlnærn Industriarbejder m. v, l Henhold til Loven ar 19. Juli 
1~43 trufDe Afgørelser, for san vidt den l Loven fastsatte Ankc1rlst at 
4 Uger ikke er udlobeL Ved Beregningen a.f Ankefrlst.m $eS der bort fra 
Tiden fra den 5. Maj 1945 indtil nref\'ærende BekendtgørebCli Jkraftt.nedl'cn_ 

Vurdcringsnævne15 Adresse er Cllrlstlanstxlrg. Sondre Ridebnnelloj, 
kebenha\1l K, 

f G. Nnnr Udvalget for Indk\'urterlngserslRtnlng eller Vurderlngs

mel-net har truffet Afgørelse, udfærdiger Ud\'algel en Resolution. Ud
betnllng af del Resolutlontns Indehanr tilkommende Vederlag sker 
gl"nnem de stedlige 11ldkvnrterlngsmyndlsheder (pnR Lrutdet PollUmesle
~n, I Kob~tædcmc Borgmesteren, i Kobenhavn Ml18istraten), hvem 
RcsoluUoncn \'11 ValTtI at fore\'!se "cd h\'cr Udbetnllng, og som vil paa
legne Resolutionen om den stedfundne Udbetaling. 

I Tilfælde af Anke til VurderingsnævDCt skol Resolutionen indsendes 
til dette. 

f 7, Henvendelse om Frigivelse nI Ejendomme, der hor været beslag
lagt, lejet rll~r pall ondrn Maode overtaget ar den tyske: Værnemagt m. ". , 
retles Ul den stedlige lndk,'artl'crlngsmyndlghcd, jfr. I 6. 

Ved lo~rlglvelst'n hør der af Hensyn Ul Be"lsl'ct for, hvllkl'cn Skade der 
10m Følge .r den lyske Benyttelse mnalte: '·ære paafort Ejendommen, 
med lndkvarlerlng~myndlRhedens Dlstnlld forl'ctages en Vurdering. 

I 8. De i nærværende Bekendtgørelso for fasl Ejendom fostsalte Reliller 
finder ligeledes An~·endelse paa ln\'cntar, der har været bc.nyttet som 
Tilbehør til sl'Illdl'ln Ejendom. 
. '9_ Indtil øndet mllolte bllve btstl'mt, kommer Reglerne t nær. 
~æ:-:n~e BekendlR!rehe Ikke til AII \'endelse paø. det offentliges, herunder 

'

o eklrkens og Kommuners, Krav I Anledning af tysk Ben)1l0lse af 
asl E,jtndom, 

Bekendtgørelse om Alglvelse al Jord og Bygninger I Meafør 
al den midlertidige IndkvarterJngslovglvnJng. 

ellt~ :ille~:~t~~~~~~S:t:r~ng~~~II~:!,S~~,:ast Ej{'~ddom til Dækning af dun~k 
nI den sltldllge I"dk' rt I es paa n {'nrl8"smlnlstet'C'n~ Yegno 
Kabstæderne Borgm~:u!r n,sm~'ndI8htd (pRa Landl'ct Polltlmestef'l'n, I 
kll./1 sao\'l'l for l.andets IO!!; f I~b~nhø,vn MRR!strntt>l\). Be~tcnlmth-('n 
for AmlmudlUl. or ø stædernes ' tdkornmende Il\dbrlng~ 

Hvor Aføtvellen Ikke D d dl 
sted eller Indenlor en enke~t ";:li lf;~'~·It!.kll Indeufor en enkelt Køb
maøden etter Samraad med v dk " DdkommunC!r. træner Amt
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THISTED 
OGJEGN 

Købmand Tofts 
Cigaretter. 

NOIIc~ Kuøder Uk p,,'ald
dde 

IItore Nallnaer. 
fhlll1rd, 

K.IIIlI.nd K.I r o II, 
, "' I'or 1I0mllltr I elll'rnlldd." I Il, . 

hit' i RI'IIN1. Krimln.IJlllllht'1 h.r 
h.1I havtl mrd .1 undrr .. aCl h.n' 
Porhold III'rmrtl', nK dl" vil hHve 

v, bl I )Inlll'" 
.lh.1I rlllMlr Idntr, . . 
IIU~II" ~.,rnll''', Odduo nd, 1,,111 
II,. h hl1 II1d,eml1lrl, II hin hlr 
furt lir re lIundredr PlkkN Ci· 
""rrllrt III Sottberapriltt hOl Klj 
folt. [ht VI1 tlt'lIe !'orhold, Klj 
rol! .elv t'rkrndlt' i Rrllt'lI, l1Ien 
hin mrUIl': illlll', dtl drrjedt' lill 
0111 l1Ier" .. "d Cl 700 Kr. illl' 

Overprilrr. 

lIoll.ndø.ladum11aten, 
Vi h.r ydCIIiJ(t'lf mlldt.Url : 

M- tO Kr. 

Faneindvielse hos de 
gamle. 

Pesl I Thisled Alde,øreøte· 

loreol02' 

Politit'! har lotrll"el ell Oennem· 
"'IIIR' II TUUI Kl1lelrk ovt't rOblk l' 
kunderne i A.rrl '944. Ol{ del ,tr 
lul iii It hlnl TOb'kllordehnR hlr 
villI el '1I0Ut't ut'n .. ,ttt. Ocr er i,1I 
214 Toblklkunder, O" III dilu har 
II ~ luet IIVel Io Plkk"r 1II11"edli". 
Tu' Kunder har 'ucl q Pk., lire 
Kunder har 'atUlt 31 Pk, IO hit Indvielien al Thilllt'd Aldetlrtnlc· 
lu,.1 25 Pk, Illul. OIV. DIlI vi.cr 10rtl1lllR'1 Pallt' InrcRik SencllI" 
liR', l' dl' IlorC RIllioner er ",aul P.llcrmiddoU v('d NI .muk P'·III1i,, · 
til hmilie O" Rode BOkcndte, bl . hed i ø.trc Skolc" OYll1nlllik

U
t, 

l. til udenbYI Polk med .Iore Her ltunledu omkrlnu 100 Itl t'01· 

KriRlindkomlter. K"IHlllnd Toltl cnil1Rtll1 MedlclI1l11l'r IOludcnllo"le 
prlvlle Ration var i 1944 &0 p.kker indbudtc Oruller om ItllliKI" KaUt" 

mdl. ~I Æ"ltlpar i Thilied hit borde. 
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Uetle PordelinR .. per~'lIIa'l ved· ubnede feeten OR rt'ttede en Tik 
rører for II' vidt ikke lelve S'Ken til alle; del havde ydel BidraR Iii 
mod KøbOl, Tolt, idel en uligelig Pantn. 
fordelig ikke er ,Inlbar. Del bliV("f Redaklør L Y It k e R ' a r d, 

vi fælles Sylte
kasse? 

1'11 ~.g II1rllel1l Tobaklnævnet og borJl (AldenreI1Icblldel" holdt 
h.rn, OK hvia delle Na:vn linder Pe'llllen , H,n udiiIIe hl. a., al 
fordelingen urimelig. k.n Toblkl· Aldenrcnltlo,eninllcrne arl1t'jdcde 
IiIdeli"Kune blive tCøbmanden ha· pu It Rørt Renll'n)'derne iii 
IIKel. pCt. BorKere. Det havde 

Sleder hlemme II henvile til, 
OK.II Spø'Rlmaalcl om det daarligt de raUialemmer 

Parli Vin, K.bm Tolt leverede ttl havde del i og 
Odr. Niell Lykke i Sv.nkjlllr, der inK,m Orund til 
lent're 10lRle del! til Rode Prile, lord I det nu val bedre. 
i ain KIAlinl', vil komme frem i de Rlmle Ikulde .ege om 
Rtlten. K.bm. Tofl havdel, . t BkalnbevillinR. var de 

Mennelker. Del V" 
Nlell Lykke henvendle .ig iii ham Rig.daRen bevilgede 
for ,I fil Vin. menl Niela Lyllke TilIeR, men i mangl 
forklarer, ,t Tofl Ipurgle h.m, om muner lik de glmle ikke 
han Ikke kunde all.Ur cl P.rlt. Penge, Por mange almle Vir 
Nu Ikal Rellen "' ae al finde ud oa'" pinligt OIed Alh.rinaerne 
II, hv.d der er ritrlilJl. pli SoClllkonlorerne. Selvom 

Perlonalel vir llink nok. kom der 

S •• do'od H •• ma.d.lore.' •• 
let en Porh.,.lone det. 
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LE, 
18 Luftangreb 
ID. 

Begravelser ordnes 
al pens. Klokker C. RIIS, 

Vestergade 27, Tlf. 61. 

Læge Hoppe, 
hortrejst fra lørstk. Fredag Middag til 
og med Tirsdag d. 17. ds. SM' 

eg har overtaget 
Dr. Lenbrochs Prakøis. 

Kon~ultationstid KI. 10-11 og 17-18, 
Lørdag kun KI. 10-11. 

Doktor Drost. 

Offentligt Møde Onsdag den 11. 

Søndag den 15. Juli Kl. 14,30 
Fodboldbanen. 

Rytterne møder paa Pladsen K1.I3,1 
Indmeldelse til Bestyrelsen ell. 11 

Klitmøller, senrst Fredag d. 13. dl 
Vandet og Vang Gymnaslikfor l 

Indbydes. Om Aftenen BAL i V, 
Forsamlingshus KI. 19,30. 
to.s D .•• U., Klltmøll 

Amtslæge Folke, 
træffes SkovgHde 20 

samt Mandag Aften 

af 

Juli Kl. 20 ved Pastor Erik J e n s e n, 
København. Alle Indbydes. . 
2670 Sognepræsten. 

3 store Hoveder 1 Ræhr 
En hjertelig Tak bringes alle de Flibldts Fr 

mange, der har støttet Foreningen I vor Telefon 069. 
Mærli Tak til de, der ~t!~"~l --:::_;=:=.=~ .. ,~_~nii!':: 
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• Minerne i Thyborøn. 
f L d

· f'~' 

Sprængninger a an mmer, sOIil 
Tyskerne i stort Antal har nedlagt 
i Thyborøn, foregaar stadig. Kon
taktminerne, som ligger over Kana
len, samt Betonminerne, der f in
des langs Kysten, er endnu ikke 
nær aJle fjernede eJler sprængte, 
men der arbejdes fortsat med dette 
nØ'Ovendige Problem. ' 

• 
AV • 

Børnefest paa Thyholm. 

• 

Den aarlige Børnefest paa "Stens
højgaard"s Strand paa Thyholm af
holdtes i Gaar i straalende Vejr. 

.. . ....... :'1'""10 _ _ ~_"'''-'' ____ _ 
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Tyskerne begravede Hefrterne af 8 allierede F1yvere t et Huj i 
en Klitbakke. - S L'lten overtager nu det omliggende Areal. 
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Den 29. A ugust l Fjor styrtede 
en engelsk F lyvemaskine ned paa 
et Klitareal ved Forby. Der var 
otte Mand om Bord i Maskinen, 
og de blev alle dræbt ved Ned
styrtningen, der fremkaldte en 
Eksplosion, hvorved alle otte 
Mand blev bogstavelig talt 
sprængt i Stykker. Tyskerne be
g ravede Resterne af Ligene i et 
Hul, de gravede i en Klit bakke. 
Dette overværedes kun af een 
Dansker, nemlig OverkJitfoged 
R a s m u s s e Il, Søholt, som vi 
hal' bedt fortælle os lidt om den- I 
ne tragiske Begivenhed. 

t il med at samle nogen Legems
dele sammen. 

Da j eg var den eneste Dansker, 
der saa Graven, inden den blev til~ 
kastet, og da jeg var klar over, 
at det kunde blive af Interesse Be

nere for danske Myndigheder at 
vide, hvad der var blevet af de 
engelske Flyvere, indprentede jeg 
mig saa godt Jeg kunde Gravens 
sørgelige Indhold og dens Belig
genhed." -
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" Jeg havde den 30. Au~ust væ
ret en Tur i Agger for Amtet ", 
fortæ.lIer Overklitfogden, "og pfUl. 
Tilbagevejen kørte vi over Forby. 
idet jeg vilde benytte Lejlighe
den til at se, om Klitarealet hav
de taget nogen Skade ved den 
natlige Brand, der opstod, da den 
allierede Maskine styrtede ned. 

Da jeg kom derud, var Stedet 
imidlertid helt afspærret af det 
tyske Feltgendarmeri ; men da en 
af de TIlsynsførende kendte mig 
fra tidligere Forhandling med 
Klitvæsenet. fik jeg Lov til at 
komme derind. 

.,Er der senere foretaget noget 
med Hensyn til denne Begtavel
se?" 

"Jeg sendte naturligvis Indbe
:r:etning om det passerede til Po
lit i og Amt, og jeg har drøftet 
med Klitinspektøren at lade Sta
ten erhverve hele Arealet nord 
for Førby Sø til Fredning ; det 
drejer sig om ca. 70 Tdr. Land. 
og det s toder op til Arealer. Sta
ten allerede har erhvervet til Tor
vegravning. Det tilhører nogle 
Lodsejere fra Nr. Vorupor, og nu 
er Landbrugsministeriet gaaet 
med til , at Arealet erhvet"'\"'es. Sa
gen ligger i Øjeblikket hos Land
ins pektøren og venter paa Ud
stykning. 

Det \'ar saa mm Plan, at naar 
vi raadede over Arealet l.."llnde 

Jeg saa da, at der i 0sts kræn- Jorden blive indviet som Begl'a
ten af en lille Klitbakke var gra- I velsesplads, og der kunde ved Re
vet et Hul paa en halv Snes I plantning omkring Graven skabes 
Kvadratmeter, og heri lagde de en smuk, fredfyldt )fjndelund. 
tyske Soldater Resterne af de ot- Der har fra anden Side været talt 
te engejske Flyvere. Tyskerne om at grave Ligresterne op og 
sagde, at naar man ikke lagde begrave dem paa Vorupør Kirke
Flyvernes jordiske Rester i en gaard, men jeg synes selv, den 
Kiste og lod dem begrave pas en anden Losning er den smukkeste.. 
Kirkegaard ener i anden indviet Graven ligger ganske kont i et 
Jord, var det, fordi Ligresterne typisk Klitten-æn, meget smukt i 
var saa medtagne af Eksplosio- sin Ensomhed. Desværre er den 
nen og Branden, at det var umll- ikke ret dyb, _ kun en Meter, 
ligt at skelne, til hvem de forskel- saa jeg har ladet Gravpladsen 
lige Kropsdele horte. Det var og- overdække med Honsevæ\-, for at 
saa i Overensstemmelse med ikke Rævene skal guwe sig der
Sandheden, at Ligene var odelag- ne. Graven ligg~ 0gSaa temmelig 
te til Ukendelighed. nær ved Soen. SIla denne ved Hoj-

l Graven la..:1. afrevne Anne, vande kan stluJ op over~ Derfor 
Ben, Hænder, Fin,Wre og · Hoveder IWUl der naturligvis ogsaa fore
med eller uden Dele af O\l\!rkrnp tage<! en mindre Sikringsfoliln
og blandet med iturevne ~æd- staltning herimod. men det kan 
ningsatykker. Det var ganske,.for-- altsaJnmen ikke blive særlig om .... 
færdel:illt :rt ae. Olf; j~hj8lp selv tattende. • 

, 
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ellI' , lU fi d II e n lukkede paa de 
modtes Vegne VfIlrten for den IlYR
gelige Og fOJ"n"jelil~e Sammenkomst. 

NedkastningcmC o\'cr 'fhyholm. 
l Hvidbjerg har der væl'et uf

holdt en illegaJUdstilling, der vm' 
meget. omfattende og gaV et godt. 
Jndb]i\( i l\lodslundsbevægelscns 
Arbejde lige fra de illegale Blade 
til Vaabenmodlagningerne, Det. 
oplyses j den FOI'bindelse, at deJ' 
under Besættelsen var bebudet 
otie Nedkastninger paa Thyholm. 
men kun de tre blev til noget. 
Disse Nedkastninger fandt Sted 
over Norreheden. Del' el' modta
get ialt 38 Containers, nemlig 12 
store. 24 med femdelte Contai
ners og to med et Cykledæk samt 
et Radiopejlingsfyr. Dette Pejle
fyr va j" de første tre Uger statio
neret hos E1~viperingshandlel' 
østergaard, Hvidbje.rg, men blev 
senere flyttet til Chr. Riis, Helle
ris, hvor det var de sidste toMaa
neder for Kapitulationen, 

• 

SI,edllterl !{, F, U, i\J. og IL 
havde Søndag Cn vellykket Udflugt til 
SJorring Vold~, hvor der blev lcg('l, Oj.:' 

J "rind ... _~I~I~,"~o~,~dcr var [fIlllcs KlllICbO
I
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13. ds. 
Eftel'

l 14. ds. 
Telsen. 
.værkerf. 

lt. 
L. Spang
rus Legat 

ng, dygtig 
-vinde, d" r 
d en lek-

• , 
fede 1_ og 2-aarige, sælges i disse Dage. 

.. AMERICA" , Thisted, Tlf. 450. 

odører \ il den danske B{\~a~e. 
Som Følge af Regiment Danforce's (Brigadens) Ophævelse 

maa .eventuelle Fordringer paa dennes 2. Batainon og dennesKom
pagmer være forelagt Batai110nen senest den 12. ds. Eventuene 
ubetalte Regninger sendes til Bataillonens Adresse: 
d l" . ,. Regiment Danl'orce, 2. Bat\. 

Hotel Preisler. Viborg. 

o ,f,' I _ lU· . 

SENNELS 
Alle i Sennels Sogn indbydes til National Aften Fredag den 13. 
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Juli Kl. 8 i Forsamlingshuset. Talex af Pastor Frederiksen, Stag-
hUD. l'er Aabenhus, Skjoldborg, fortæller om Undergt'unds-

n .. t- ...... l. lt, 'Ul) 
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A. ANOERSEN 
e/dtli~ke All/æ!! Ol! 
Repølaliolu!f 

O.mn\l 11 Lwder p ...... ,t. 

lob. 
Allyl~.de 15 . TIl. 16 

Telefon 1,,8 . Thl,ted . Nylorv 3 

Ildkamp i Freder 
Tyak Marinesoldat skudt I Kamp med danske Marinere \ 

og Frihedskæmpere 

A li I b O r R, Paa deu Mole ved stemte, hvol dan der skulde gaas 
frederikshavns Havn, hvor de tyake Item, forlod de dan8ke Marinere 
Marinefartøjer ligger, som skal Vagten og over lod deune til EnR
foretage Minestrygning i Ksllegst, lændeme. Vagten blev dog igen i 
kom det Mandag Alten til el Sam. Gaar overtaget aT Da,nskerne. \ 
menslød mellem tyske Mapnere Der er tilkaldt en Auditør til at I 
og de danske Marinesoldatef, som loretsge Alhøringer i Sagen 
holdt Vagt paa Molen. Tyskerne I Gaar Elterrniddag samledes ca. 
nægtede at elterkomme en Ordre 800 Værllarbejdere lornn Englæn-, 
om al forføje sig om Bord, da den dernes Kontor paa/ Havnen paa 
Till var inde, hvor de efter Regle- Grund al Affæren og etlerhaanden 
mClllet ikke maa opholde sig i sluUede mange Hundrede sig til 
Land. I Siede I for al adlyde Demonstranterne. Fem Tillids~ 

gjorde de Nar ad de danske Sol· mæne Ira Værltet tik foretræde 
dater. Vagtposten affyrede derlor lor Englæneerne, og de krævede 
el Varøelikud, ,og da Tyskerne bl. a. de tyske Skibe lørl ud paa 
besvarede Ilden, udviklede der sig Rheden og en Undersøgelie al, 
en Ildkamp, hvorunder de danske om Tyskdrne havde liere Vaaben, 
Soldater fik Undsætning Ira Pri- end hvad Englænderne havde til · 
hedskæmperne. En tysk Mariner ladt dem. Disse Krav vilde Eng· 
blev 88aret i Maven og døde i lænderne ikke opfylde, OR Arbejdet 
Nattens Løb. ! blev derfor ikke genoptaget i Gaar. 

Oer kom engelske Soldater iii I GaBr holdt Arbejdernes fælles
Stede, og del korn iii et Optrin, organisation Møde, og her ved to
da de bebrejdede de danske Marine- ges en Resolution til Ministeriet. 
soldater, al de havde skudt. Oa l Morges genoptog es Arbejdet 
Englænderne holdt paa, at Tyskerne paa Værftet. 
var deres fangeri og at de be· 

kom han a\lid ind OR købte lor
skelli5e Varer, som han ikke kunde 
I.a i Morup Mølle. Oet hal han 
gjort siden jeg fik forretningen i 
1934, Under Krigen er han bteven 
Tørvelabrikant og har vistnok tjent 
en Del Penge, og ellerhaanden 
blev hans Indkøb større, navnlig 
al Spiritus. 
. - Havde de ikke m"oge lokale 
Kunde" der gerne vilde hove haft 
lidt mere Vin og liere Cigaretter? 

-

. Oe køn appellere til Lar.ds
reHen, 8a~de han, men De ved, 
hvordan Kursen s laar i Øjeblikket I 

Forsvareren troede heller ikke 
det kunde nytte at Bppellere. 

KAUNIN, 

Torødal{ de.n 
piia Grund at 

A. CHRISTIANSEN • 

EfterbetaUng ., 
Landrnæn .. der luhlt 
oph;ldt dercII 
paa Kommunekonloret 
Jllll KJ. 14-18 • 

. ~ Bede. 

kontortiden 
og Fredag .... 

Sovjetunionens Præsident, 
Gaar Minister Th. Døsslng, 

alne Akkreditiver. 

modtog I • 
der over- I 

Paratyfus 

Arbeldernu 
Hundatrup og 
ft;!\t Sendag 
draf; af 

--
Mange Tilfælde I Sdr . 

Vej I e Pø. Sdr. Omme-Egnen 
er lorelaldet 50-60 Tillælde al 
Paratylus blandt den danske Be· 
lolkning, Det er en Mætkeepidemi, 
SOnl er meget hellig. De angrebne 
ligger hen i en Des med hej 
Feber. Hele Familier er angrebet. 
M.n har endnu ikke lundet Smilte
kilden, men en Bkspert fra Serum · 
institutet er nu ankommen. 

Kroeo8 Ha.e, i 
V.ir l Salen. Alle 

R\. t9 er der 
for 

med HUl!!tand, 
andre 

, 

Murernt~ 
<111 alder 
samlin~ 
\Q,30 p.' 
-

Land 

-
Politifuld mægtig 

suspenderet 
-- Et fotogr 

Han har gjort lidt I Værne
magerl 

.~uPA ~iltl~, er , 
haudler S0aile~. 

fir 



Vesløs ræng""" 
Viggo P. p e d e r· 

btev Mandag Aften 
an .igtes lor Med· 
Tyverier. som er 
.fresterede P. fult

æret pa. Tyvetourne 
En Dag, da de to 

ad forbi en Gaard 
futlrup ind paa 
n tog en Del Tøj. 
et hjem hos Peder

I opbevaredes paa 
~en Dag, da de .til 

ej til Thisted, stjal 
kle ved Østerild 

saa kom Pedersen 
~d ham til Thisted. 
~endte Pedersen i 
Jr klar over, at det 
, han havde halt 

en han hævdede, 
lvde været med til 
af det. Dommeren 
til 23. Juli. 
med min Kone og 

~de Pedersen. 
, Ide De have lænkt 
varede Dommeren. 
i ikke have med 

amilien ikke klare 
det offentlige jo 

Mors. 
øbing aabnede i 
lmerlejr i V. J",lby, 
ikal tilbringe en 

ngivelier ved SkOV 

btret: .KeJseren al 
nøk Slluespil efter 

Vi afsendte I Aftes en ny 
I Ræhr modtog Abonnenterne iKke 

Tirsdagsnumret. OgSS8 denne Pakke 
var rettidig afsendt. og hvor den e~ 
gaset hen, vides i øjeblikket ikke. V, 
har i Dag sendt en ny Pakke til Ræhr. 

• 
I 

Anholdelse i 0sterild. 
I Oaar anholdtes Fru Mary 

Margrethe Nielsen, Øslerild. der 
sigtes for at have angivet Smeden 
i Østerild til Tyskerne. Han blev 
ført til Afhøring paa Falsbjerg. 
Den anholdte bliver i Dag frem· 
stillet i Grundlovsforhør. 

Købmand Kai Tot 

Jordefærd i Tbisted. 
I Gaar blev Gartner Vilhelm 

Andersen, Thisted, begravet under 
stor Deltagelse. Baaren stod p~a 
Græsplænen ved Siden al DriV
busene i Andersens Have, og ber 
talte Pastor Holm. 

Sagen mod Købmand K 
Thisted, behandledes atter 
ved Retten i Thisted, og. 
endte med, at K 
fængslet lor 14 Dage. 
sædet beklædtes af Dom 
mægtig Hove. Det 
Sagfører Bjerregaard 

Paa Gartnernes Kredslorenings 
Vegne talte Gartner 
Hurup, der takkede aldøde lor 
hans Arbejde i Pagels og Slan
dens Interesse. 

Paa Vestre Kirkegaard forret
tede Pastor Holm Jordpaakastel
sen, Kontorbestyrer Henry Thom
sen overbragte Porsvarsbrødrenes 
sidste Hilsen, og afdødes Broder, 
Handelsgartner Andersen, Vejlby, 
bragte Pamiliens Tak til Pølget. 

Fire Aars Fængsel. 

ket sig tilbage som 
Kaj Toft, og i Stedet 
fører y de-Poulsen 
mødte ved Lrs. J. Ra 
Entreprenør N. Chr. 
Oddesund, alhørles 
blev ham betydet, at 
vilde blive sigtet. Det 
Kaj Toft har solgt de 

Cigaretter, der omt 
lørste Retsmøde. 

Hvor længe 
hos Købm. Tolf, 
reD. 

har 

_ Del er vel 3 4 
Ung SS-Mand fra Mors skyldes Bekendtskab 

dømt. Tid. 
Har De I 1944 

Ved en Domsmandr.ret i Nykø- Cigaretter? 

• 

bing er den 20·aarige Helge Mag- . Ja, det kan vist 

atret: ,Jeg pr kun nussen idømt 4 Aars Pængsel. Hvor meget 
-==-~~~...;t~rlo~~r nok. 



~---'T'''''''''~>v n""..-:;.:",:::-;;="",,, 
sen overbragte Por.varsbrøon:u ..... 'CIgaretre I • e, 

r •• 
pg ae boede ; 
.rlejr i V.Jvlby, 

1. tilbringe en 
elaer ved SkOV 

sldsle Hilsen, og afdødes Broder, 
H8ndels~artner Andersen, Vejlby, lørste Refsmed 
brag le Pamille"s Tak til Pølget. _ Hvor hen 

bos Købm. To 
ren. Fire Aars Fængsel. 

- Det er VE 
skyldes Bekenc 
Tid. 

: .Kejseren af 
Skuespil efter 

Uog SS·Maod tr. Mors 
dømt. 

Ved en Domsmandsret I Nykø· 
bing er den 20.aarlge Helge Mag. 
nusse" idømt 4 Aars Pængsel. 
Han var Nazist og lod sig I Fjor 
hverve Iii Waffen SS, og han 
gjorde Tlenesle I Tyskland I et 
halvt Asr, men deserterede under 
Orlov. Han erklærede I Retlen, al 
han var Olier for den lyske Pro· 
paganda, men hurtiglopdagede, al 
det hele var Løgn og Bedrag. 

- Har De 
Cigaretler ? 

: .Jeg er kun 
ikueøpil med VI· 

up. 
ove, Kallerup, 
!Ilermiddag d. 
Jnere fra en 
"dag forsvandt 
e. Kriminal_ 

der retlede 
f7 ... rig ung 
og han har 
førsfe Tyveri. 
sidste Søndag 

jæle mere 01, 
realiseret. 

- Ja, det I 
- Hvor m 
- Jeg lrol 

var 2,40, mel 
længere op, 
al del blev 
da, at ban to 
Min ordlnæ~ 
altid til B8nl 
kun for d 
belalte ekSlr! 

- Fik Dt 
- Ja, To 

Jordefærd i Vestervig. imellem sen 
Under overvældende stor Del· han ellers k 

tageise begravedes I Oaar paa - Fik oll 
Vestervig Kirkegaard den forleden - Ja, i 
forulykkede Fisker Otto Madsen Bisquils, K 
Nielsen. fra Taabel. Der var iii _ Fulgl 
Baaren sendl en Mængde KraDse, _ Der t 

oh.. N I e I. e n, d~raf bl. a. signerede fra Agger det samiedi 
I d. 17.d •. 60Aar. Fiskeriforening, Vesljydsk Ffskeri· _ Hvo 
1.... _____ -~:!!'~~!njn og Arbejdsmændenes all De ga 

~-----___ terne? 
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t ,0_" ,,, .. " i -a rett -
III AI> .. ~.. p.kkl:' t-I f'd~ '0«." de<l;,e d.,1I e'l I " 

., • .,.,"'.; .. :;, Ik • h~' _ "I Y BehandhnK 
.. I "1 p.If'" ,,' "'" 'I ft Sag ti n 

dl e<I 'I' Kaj To s 
i øsIUl/d.p," M,ry Købmand " Retten 

Ir ,. drl "'" .nlrOh:!,e. "d der H.II IJIll'rI • , 
Ølll l . Skl,rlken .ell hllvdf' Uf-

(e/ .... 
n
• ...,sm ... d ... n K,J ToU. h ,d Sa ten havde 

b,v'" .nl'" H.n b't" d K"blJl,rl d . I Our r,gll~t." denne 11111 

'r,lnll. P'~ D.1l Irt"'- Td' fle;.en I Th,.ted, og '''n b'''''' la.el Cl ~75 3 Kr. pr . Pk Pat 
bliver "e ,. K.brnan~ er- pris al 2 1.- sø,ensen k81J1e, 

r
'OVSlor/Jør, en(.lIe med , Dage. DomO"l andre Varer, som no~et ek.Ir., 

IlI:n",'tl lor 14 f Dommer'u'd- be,aJle han Ikk~ørensen havde 
Tbls/ed, Vilhelm sædel beklæd le. O' 1 oplystes. Ilt Han mente. al, en ,'den 1939, 

e
v Q.llner el under Ifllegllg Hove. ed bllvde Huk- h.ndlel I pnrre'nCn~_ Bunckl lid. 
, ... d, btgr'~rotl pl' :;.gførcr 81 ... rreg.,r por5Ytlrer lor ToU drev . 
"d ·S·"d',e~ alDI,','," '1.'1 .ig ,lIbtlge '''S"'''d'' var Stlg- dtl T bak.lorre,nl""'. re l Jfgere o el Oyerprlaer /It 

_r,en5 Have. og KaI Tal'. og beskikke1. H.n _ Har De ug "sen? spurgte 
io'ØJ forenIngs fører Yde_Poulsen J Rlltlmussen. tindre end S~:~ er forskellige 

[
nes Kred! Madsen, msd'e ved LU, Ch sørensen. Dommeren. luet temmelig 
Qarwer fdØde lor entreprenør N. r. I og det andre, som har 

"'lk~c;eI5a og Slan- OddeslJnd, 'fh~~~5 ;7r~~n og5t1a 5to_" DR,,:jO~~~·ler sig om nogle 
ble" hllm bet y r III hIlm, o nære Venner. Og 

~llkj~:~;~II~~~;::: vll~e r~I/,yeh:~g':~,g~e~ee oyerp~s; ~~æg~~I~::e b~::~t ~~~r:~~e~dene 
iD m Henry Thom- Ktll r omlIlUes I e _ Heller Jens Jensen 
tyrer ,rsbrødrenel CIgllreller, de I Henrik Kro~h og n Vestervig? 
porsv B der R tsmøde. Sørense . . 
lo: tlfdedeS J~JbY : førsle e De haod1el eJler proJPr'de er glimte Kunder l 
I Andersen" Hvor længe bar Domme- _ N~, 

i r.k HI pø.ge • - Købm, ToII. spurg le porretnlngen. Idd. tilbudl nogen 
hOS Har De 8 . f Ek 

f n A og del - ri OyerprlS, s. crengse . re..:. Del er y~: :b4 
tr:r'lidlfgere Cjg8re~e~ te~sen I Hurup? Han 

od fra Mors Skyldes Heken s a Hele r 5 el al ban en Dag 
Pk forklar , d k Ife T/d, 944 fasel510 . har m De kun e s 8 

_ Hlr De i I spUrgle, o De svarede. al De 
rrltlnds,rel j NykØ

- CigareJ"er Jet kan vlsi god I passe. c!gadret~~'8S~~ nok. men de vllde 
MIg- - 8, b t Ile De? kuO e 

llrige Helge l _ Hvor meget e a del først blive dyre. være en Mislor. 
, Aars pæ~g5~; _ Jeg Iror ~~~~rt ~ik PrIsen - Del m:,: e har sagt su-
og lod sJg r PI var 2,40. men leg SIIgde iiI TaU. staaelse. H har Ile~ menl, al der 
:n SS, og han længere op, ~g el dyr!. Han sagde ledes, 588 Tale om et dyrere 
J Tyskland I el al del ~~~vI:g ~a, 4 Kr. for pskken. vilde bli~:g bar aldrig tilbudt 
eserlerede under dl. atordlnære RaUoo fik jeg dog Mær~etil Overpriser. 
lrede I Reflen, al ~ljI~ 1/1 Banderolepriseo. Det ~ar nage J Deres Karlotek slur bl. a 

den lyske PrO· ktl n lor det overskydende, leg - S oger i København. Dir . 
d al u Deres v R ti men Igl opdage e. belalle ekstra. /I dl" D for en ret slor a 00, 

J og Bedrag, - pJk De f~et s~u~~~ en Gang b::' nægter overhovedet st have 
- Ja, To R· og hvad f I noget 

imellem sende min all0n aae D I {orstur leg ikke. Jeg 
k de undvære. - e R l" ne han ellers UD? Imæsslg l sendl a Ioner , 

Pik De andre Ting bar rege . I P k Bogel i 
- Ja jeg fik KolonilJlvarer. sidste Gang I J~n., d r ~in Ralion 

B
. - liS' Knækbrød Spiritus m, m. København t1k lige e es 

fervig. 
1eode slor DeJ
s i Oaar paa 
rd den lorleden 
rOllO MIldsen 
~J. Der var iii 
~ængde Kranse. 
rede Ira Agger 
Is/Jydsk Piskeri
lJeJdsmæodenes 

tsqu , ' . d? n dt 
_ Pul gie der saa Regning me I sen ti længe har hun været 

Der medfulgte en Nota pall - vor D 1 
- B , b Kunde hos em n 

det samlede e e . 'd V' har kendt hinanden ge . 
_ Hvordlln kunde De sa8 VI e, - t ar 

"I De gav Overpris for Cigaret- nem mDange A 'd,e som mener, 
- er er an. I faa 

Pastor PIblger ler:e?Det var ikke Sall vanskeligt. al De .bar værel ude elter a 
It .Der er kun Naar man faar ssadsn en Saldo· Overpriser? dan en Sag kom. 
Ig og Døden", regning, S18 lænker man o~er, - Ja, nur sa:

1der 
alle de uti!. 

Ibjertelige Ord hvad man har laael for dIsse mer op,. saa m n je har Ikke 
e, der kos lede Penge og leg syntes alisas. del fredse sig jo, me d g d Sø. 
v, netop som blev f~r dyrt. laget Overpris af an re en 
Ide/sen af sJn _ Kan det passe, at Deres rensen. 
;in egen Baad Rallon I 1944 var 30 Pk, rndl.? 
Ir el frygteligt _ Jeg regoer med, al jeg fik 
,lIie og hans 40-50 Pk. mdl. 
Mao kunde _ Nas, I", Købm. Toft forhøjede 
delte sku lde Kundernes Rationer i 1944. Hvor 

Niels Lykkes Vinkøb 
Han fik 200 Flasker Spiritus 

IItil Familiefest" I let Svar. Man meget fik De saa ud over Ratio
I Gud bavde nen? Retten gik ssa over til Spørg.-
let, og man _ Det har jeg aldrig tænkt mulet vedrørende del Parti Vin. 

hos ham. nærmere over. men det var ania· .om Toft sidste Vinter iolgte til 
Isen takkede gelig 20-30 Pk. ' 
~stervjg, paa _ I hvor mange Aar? IOdr, Niels Lykke, Svankjær, og 

Deltagelsen, _ Kun siden Tobakskortene som denne videresolgte til Tyskerne 
:ien, Agger, indlørtes ved Nylanr 1944, Pør i SiA Kantine , Delle Fo.rhold kom 

"gee5Ienve,n"nper.~ den Tid var jeg les Kunde. Jeg I ved Afhøringen al Niels L)'''''e 
) ruden NlI'Vn 
Inen "Ingen 
Solen gaar 

, 

IDlor-

r. Nie lsen, 
led, har Pre. 
I beskæftlget 
orsyning og 
Eleklric!teI8~ 

~re Telegraf_ 
~gyndle ved 

tror aldri~. jeg har betalt Over- rem . 
pris for den fasle Ration. Jeg har i Retten i Vestervig. 
allld betragtet Kai Toft som en _ De vidste vel, At Vinen Rik 
reel Porretnlngsmand. videre lil Værnemagten? 

Købmand Tofl bekr .. "t .. r 
Sørensen. Forkl.ring 

Saa kom Købmand Toft, der 
havde overværet Alhørlngen ef 
Entreprenør Sørensen, selv i 

Tinglyste Skøder. 

til. 
- Nej, det kendte jeg ikke noget 

- Hvor længe har De kendt 
Nie's Lykke? 

- Siden hAn vRr en DrenR. 
- Handlede han hos Dem? 
- Jil, nsftr han var i Thi.ted, 

-

Sklfteudøkrlfl snm Adltn" .. , 1 

I!(obesum tl720 Kr. plus L .. "mr 
( Vurderinguum ti800 Kr. 

' __ 1:;:<_1._ ro 

" 

H. 'I lim, W~tHirJ 

(l'S" ~1outt1t:t.a v,r.:r 
• 

T~.k M·"''' •• oldwt ...... " i K. Ii 

OS ........ , ... t •• 
".II:;(lf, p • 

•• re M e • 
frederlklhl"n, H h ~t ~ \ 

- 'lYn. " r d. t, • M .. notlatlø,'f:J , • el, .. 
IRl1t.. ....~1lI lir. V 

!off"I."e Mln'l:lt", . • g 
·6ftnlflp" , kJltk. 

kom dt"t '''.nd,. ",\' _. ' 1~(I 
ro tn lu ~I f-a, ,. 

menslød mell",... , L... " v"'a' 
og dt: daot\_ .... ,_ re O, ... 'h,t. m.';;( 

~ •• 000tl() dl 
holdt V.lfl:l paa '&1 ' t.o-"" kil 

tn. TYtkt-Tnt: I' nægltde 1\ elttr\t;\ , 
mlD~ te O'dre 800 

o~ al 10ftøje. . ,,, om B?rd, da 
Till Yar inde. nV1)1 dt' eUer R .. :~ ~ 
menlet ihe maa OPholde • 
Land I SIt:det lo "I.ow 

" d ' ~ adJ~t: De 
gJor l!; dl!; Nar ~d de d .. n'lr.e & 
dale,_ VIglpot:tt;n 1Ifh. ed '" 

I V "Ir e (!frl<x lor 
to arld.sllUd. og da T 
b ylåt:rQ!" b 

et.varech; Ude.n. ud\likiede de.r si 
~ Ildkamp, hvorunder de d.Q"~ 

Idaler fik UndtætniDi hl Fn
hed.kæmP40rne. En 'Y~k Mariner ~ 
blev tInret i M .. e.n og o.dt 
Nattens L_b. 

D 
Der kom e.ngtlakt Soldaler ti, I 

Stede, og dt::t kom til tt Optri.n 
da de bebfl~;jdede de d.n .... u an· • 

:11 ne. 
soldater, li de havde skudt Da 
Englænderne holdl pUt al TYlkerne 
vat deres Panger, og at d-e ~ 

kom ban altid ind og købte lor
skellige Vilter, Bom h.n ikke kunde 
laa i Morup Mølle. Det bil! ban 
gjort siden jeg fik Forrelningen 
1934. Under Krigen et ban bIeveD 
T arveJabrik"'1l og h.ar .i .. tnok t jea: 
en Del Penge, og eherbun:1eu 
blev hans indkøb stene, Da . 
at Spiritus_ 
. - Havde de ikke mangt: lou 
Kundt'J, der gerne vilde ban ha 
lidt mere Yin og Ilt:.re Cigaret1er 

- Nej, ikke lorhen. Det er laf 
I 19-4-3 og 1944 det er blevea ga 
med Rationerne, 

- Hvordan kom den 
tJande.1 i Sund? 

- Lykke kom ind ttl mig 
Dag sidsle Sommer og sagde, 
han skulde bfuge en Del \'in 
ill_, idel han skulde lejre bude 
Aars fedsels-da.g og Sehbry u 
Jeg kunde dog ih den Gin 
,skaiJe noget, men ~enere la d i 
>o \'er et Parn. m;e Ir..eb e \1 e 
Pris. SQm i~ mente u, lnd'ub 
prisen, Da Vare:n tom hiem. 'Il> 

det sig imidl~n' d al ieg na\ 
betalt Udsllgs,prisen og l kun 
al~aa ikte s.æ ge den, Su "ke 
d. je~ i SIl fa d sku1de; d e 
" pCt. til lo d\2iepet De 
pas Toldkammeret, at der I 

.anden Udvej end 
<let hele. 

- Sendte De Sil Sil e-
L) ... ? 

- Nej. men ha havdt tu 
vide, al Je.g hl\'dt dt It P. 
fI. Portvin (frugt\ .... 
Whi,k) o ~ f 
havde gi\ et ~ .. 
han betalte li: ~ li:! 
h~nlede del l l.& 
her i fjor. 

- \ d It 
l'kb dfl~' ~a 

t j, h 
hl\ h. .. 
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Politifuldmægti~ " 
suspenderet • 
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bødet, d~ 7""IlC ,. dt: ne .~ 

J:1 'l'H I" 0' Øe C-~ILI t et"{ 
ej, "le tort)t;O- I)",f t>I (.,.t 

1'9(3 Q& t94.f d-e1 t::C \;>It:ven ;rI!. t 

",t'c:! Ra1iOfi~Oe.· 
_ H .. tx(l~n ,"om den o:J).-t: t~ 

tt ... 1t:1 • Sta t!? 
_ L) d . .e il;; rn 'nd til roii en 

t wom.t: &,tonr:oet" og ugd~t li 

"' tokl,ddt: .t>rq:t'- eG Oel V' n Q1. 

-.. ~d bu 'toku d.~ ~ejn: lJdde 1}fJ 
~~ f"1J<l.~.<!.l V2 ~[)f)' 1'. 
~ IItPnde:(lQ-" Lt:.t: d.t:u (..-,Ojj,l 
H:~ i8-oget; ØJt;U t.e-Ot:ft: .1< Gl j .. g 

J't:f *;: Paofi 5-OQl ~g k.b" .-0 

-
Kan h ar gJort Uell i V .... m_g.'" 

11 J " f f k-- Otf! U! Po UIt, 
6-tl;'f I ptt<3~rol].e ... u ;.o ~ 
fJlttg1 & O, a J81V.~'l104e"O t"f 'nt: 
'Su pe(ld~let. IOfd • IH: Ti? ~, 
yærel • KO(tjPb~! 1 m('!I 1;"1< V(,'I. 
!!HI&1 ~JID J{e-Ibf' l(.tf V8:l't'"t"'" 
en 'lied Ae bf r~ Luftt .y~ . .glt\' 
'Qrnmn 6-t11.l<!t " l'-Jf to 1·;e~ 
~f"ØHI nl,,~(11Il tVJ 

i 
Brand 

Biografen 
--

pr' f;,O'm ,tog WtIDe "lIf (nc.itøt< ..... 
pr1&etL- o. \'~retl ,?ro hit:-U'l, \ i.'t 
6" t;'g m'd(t11·d~ ~1 je--", bn'ode 
~IS Ud:€oil. gspr~ og Jti kun<lE: 
a •• 'l.t.e f.ælg.~ den i Su' Loen. 
"'. ~2" '. ua h1j;l EctJde' dot'h, 

Opera-\ør.fI~. m • • tte fty 
fOl" Livet 

.. P0-- ,T oI1"~lK"pe-t.. Dt. $agd~ 
fl:&1I Tol-Git.Emmeret. at der iil.ke \111.( 

~ndt;.(l Udn~j end selv lit d,id se 
dt« de. 

_ $eG.dle De U.a Bud etter 
Ly.kd 

_ Nej, 'neo hilo bl!.vde b.ad ,d 
" oe, tl1Jeg' ba)"cle dette Parti, 100 
f PorfV'.. (Frugtvin) og !j() "'-1. 
N .~q og SO fl. Cognac. Jeg 
.tyC,e g"yet 2500 Kr. lor det. og 
u.U twta. te mig 3000 Kr. H-ao 
tl,O,e.dt de . w L .... ~tbil j De«nr 

8ERl'iARO BARUCIi, 
den fuW,1i-'!u1de Leder- ilf f.!1 ril*ddveM.e 
K.r'lgli~o.l1tor I U.SA., foreeleeJ' at k,uuse 
1)s.k1llndil irl!1uatrielle og: økOttQaDske 
HerredloloUlme j Eu,ropa, for at !1et ~k.e 
endnu eD Gi.lll.,!; tika! starte el! Verdens--
tirlg, POt1l11,;et gR8,r od pea o:.t flytte 
alle StorUtdutrtriell. Anlæg: bort mod 
øst og Veettniredel:p einået1e Nationer, 

a I f: g (, t e 1. 1 ? (g"tC 
op&,,,<j i "Itø eo '0'0 ':!6QØI Bf 
I ? msruGlmet, h'll.,r Muynt"' 
2.5,0(}() Y.r (, Værd e&lela,dotf.. 
to OpeUi.erer 1,Uae~e yg1e 
Livet og 1Mv ell Del lorbrte1 

Kulbut'lysn b-evoe Itl-fæo~' p , 

Be 
tøs i f j?'. 

_ t '1t;'f! De virkelig 1!.k.~1 at 
L)h-e' Qrel' K-aIJLine? 

, f\t.:). b-v-s jtog havde aGd det. 

Pancke fanget t -- M.. fI !!.ære H~8UtI., ~ t_ 

~.1t: e<l ~t.k~ !a-eet Varerne, Jeg Tu Krl gaJorbrydere h avcle 
il t C boldt mig 1)"t'ker.l'lE. Ira 

1'>0<1., 

Dagmar lt ftt skj edt s i g ved Fl en.sborg 
_ ()ei yu da ellert en ofteotJig K e b t' n II 8. V Q Oea højere SS <htde AiteE . 

.. \Wf e ~rD! ~~h~:~~~:~::~' og Po derer Panclte og haflS 
, .g t6 De t. I~~ lor -at hllye taget he.jre HUCHI, Soveotiebeo. 1e to 
(nt:tpr'Se1, et hue dn~n~t Kæde.- vlPrSle tyske Teuorledert' I Oan-

f --:;..,1 ~;..g ti bave <;) gud lold mark, vil oen gaosite kort Tid 
?Jgl' mgeo. Der er vel ir. ke mere, be-liode 6!g uoder Arrest ber I 

1ft l lvtt-æUe 0&1 Laodet. Del engelske S-I$'ke-rbedli--
_ ''-f4, 9g ~ eg har heller Ikke 

lC::t1. (JVP,rpr',tr 101 Aud. He!ll~og~ PQ jtJ pugre-b dem for et Par 
$eG ~f--g flaf 'kk-e befattel ffl1g Uger s·d~o paa to store 8onde~ 

-tit 'Y;.>M Bøn,tiodet gaerde j ærbedeo at Pleosborg. 
_ li ~. 'er nu riødt n at be~ hvor de boltjtes skjult af nog.le 

lKi 1e ,tJf:-" Iji '<Elflg.ese. Vf:OJlt'r og M. t,æ-rtDynd-,bederoe 
_ '-"'i Ra-t.'Dt16bW" Der er ~ tlr tlrdv 'tet I at overseooe 

cc.f-- '~,-sf ogt:1 Q (,i\'lI;:lf, b-nd dJ:-'n'J (l Oi! _ ~'rUilr1'; De er paa en 
lf 1 :61 8r indfømmtt og dd 

tJ ?f ' t"t iL,,- ""-eoQt f-tb ' t>idw ,e er e!J,f' "A-ølQe t P?rlt æ-onutg 
241, ~j !l,t'" t. k;ieta~~ bg cgtt -sluppet ud d L-a(~et 
,.g..." ~ ... G .... d d lænII' , 
,oM. 

lY. t1~ ~ (:1. ~'der k dt 
" to (Jr d ti ~t i' la~t, 
Ijl:' "tI!fl; )-Ulf vg ~ 

t ... o~.1i ~" ,",d .. 61 23. 

Begra eIser ordnes 
.t p-t:Il KIQU er e. ItUS, 

v ~lt'f',llt\t 27 J LI 

re TEO, (le.: ':" Jul.I 1'~ 
Pø r_ entl UK 
p- bc)' uerlarbei 

Begr~\'I:: bel< fureg.1ilIt 
fra ;".::> re Kape:: 

BRYLI.UP 
Tor-od.eg li 1'i. Juli ~. 

Ff"K, El!;"", Ki", e_"'t. 
PQ~ Kr, tentletl. \ a~/" 
Nit' ~ Pedel ~l ~[I &I 
d.er5eB H.ør<1ulll~ 

BRYLLUP 

læge Hoppe 
,~ 



. 

TED 
EGN 

• 

I 

~ l'trC' 

.1 I1l1!'f1:e Dtft,lIe 
kOGl_et Ko.llluoea 110 

LLJttr.1ItG PrHlIIsllo ~ 
•• dc:1 ,000 Kr, lom .",alt 

S..da,"ioJde ~Ie,...e. 
VI Mf .,.n.Cd Ikne 'p ••• 

Btpotf'j:tl ., dtt 
Somøttv(Jr "ir med ,.,,,,,, 
stor Tih:Dlnl~R der hu 
""1 Cl. ~-6000 

a(boIØ'" Indre ",~.i 
de "re ,,,rite Olce 

A,ba'_ oe 
VOd ,und 

L. ,. I IOdI OR' 
vorllal IIJ e.rnene. 0i 
yt. ",U'ttonll'r S.reo ...... 
Ol P.IIDI Ditlev Chrlltensen, 
derl'Ju. Næltformanden 0i Kredl' 

lor Selld.lgnkoletne j 

t.Jle 0R'U og ledede 
om, I "trne IHr jnd"mlede. Q.ve i 

BtHlltiu!'lI'J~ntlleugen I Dan· 
Le· IJllrk, 1.It 430.65 KI, C 

Afle Folk forlod O.ardeD. 

. Danieløen L a r ,e n, Hin· 
drup, dEr er jodl.R' pli Sind •• 
.)"geho.pil.lct, lik 110 Sag aendl 
hl Viborg, idel han Oll'" Il1'nR" 

til 13 AURua/. 
Anion Vi/h . 

blev 
I 200 Liter 

i al VOj;!"nmlnd I KrolZh, 
lied. AI Rapporlen i Sa'!tn ,~n,: 

det, II Kroj;Zh i Foruret 1(j43 
en tYlk Sol:ll' i Hanltholm 

havde købt de 200 Liter Benzin 

IOUf 

men Cl. ,'=~ OK der 
1101. der 
liat 
001! vII 
lorUlt . 

Eller 
en hii, n"" 
nedsalle 
Kr. We 

hVid 

'YdnlnR 
De trldre 

IRnkl 

Det 

D ... 

det !,.mlh2t "'oUt hOl Pro.". 
"g .Ullrl"up· p •• Mor. _ 'Y" I 
De og tTt Pi'lrr - lorlod i Ou, 

O Ol.,den GI) dIOR iiI :\yk8bin~ lor 
p.. II anmelde til Myndighederne, 

175 Kr. Han havde solgt den I •• 
.:~;~o for 780 Kr. iii Jenlen, Ben· 
Oli havde Jensen brugt Iii .in 
ellen Vogn. H.n fængslede. lil 
13 AUKUII. 

I de 'Je~e Dige hude "UI ,,,.,re' 
fordærve: fJæ'k. Pigerne h.vde 

Opht\o'clltr OVet ."'.den, 
men de 'Jk Be.ked cm, l' de b,,"o 
Ikolde 1IoI!'''C.ff' den. 

Vognmand H.,ry O a h I, Je· 
lik loreholdl lor.kt:l1ige 

tng.unde hanj 
Bør. H .. ndel med 30 Svin, 

hin hudt opkøbt i Himmerland 
lor 8000 Kr. og videre.olRI iii 

Anholdelsen i Østerild. 
uraødllrel meld spiøkell, 
or dea aoholdte blev J.Sladt. 

hu Mir, Nief.e 
i Porg .. " blev 

stilledes i GJlt j Rtlltn i et 
.om endle med, at hun 

. lelladl Siglel,en mod hende 
R'li ud Pli, II hun d. 
MUiin Nidten, Øaleri'ld, en 
blev Ilhenlel II TYDe/ne til 

, ' . h~vde udtlh, II del ikte ." 
. 'or lid ligt, l' han kom lil It 
Redt 'or ain Snak, og.1 det 

htnt:e, der hlvde Inginl 

. , 

i Hanlled med en For. 
tjenetlt., hin øefv opJ,;iver tif 
Kr. Hin fængslede. OR'''' iii 
AURu,1. -

Børsaffære under 
Udvikling. 

Eo Tbisle:dbo blev i Dal' 
'Rørilet. 

Por nORle D.ge ilden .nboldt 
Kri.epollUel i Københlvn en Mind. 

P. p a l, e n, Vellergade ag I 
Tbi.le". der blYde 200 Pikker 

pil Ile. ae 
Oply.nlnger. der '.rle 

Anboldelte .1 Pr. Cbr. Wo r 
StOf ... de 6 (Hotol • Tby.), 

vendt 
larm, 
Ord. 

Ikke 
,tor 
semit 



" m 
, ...... .. ....... ~ ..... ~ ..... 

Aars Alderen. sætte poget værdifuldt over 
er paa 

ran ske efler et 
:al ske eller tre 
jkal tillige 
ger. De udbad 
d med Hensyn 
hr. Larsen har 
den 3. April og 
rlel i Slraffen. 

gjort Ophævelser over Maden, 
men de fik Besked om, at de bare 

skulde servere den. 

han havde opkøbt i Himmerl8n~ 
for 8000 Kr. og videresolgt III 
Tyskerne i Hansled m.ed e~ for
tjeneste, han selv op~;pver lil. 5?~ 
Kr. HHn længs1edeø ogsJVl III . 

August. 

Ungdomsskolen kan ikke an. Skal Sagen tykkes. mBe del 
vende Højskolens Undervisnings- bare være noget, som de 
form poredraRet og det levende laver lor de unge, tbl 
Ord' udtalte Pastor Holm. bl. a. sælter de unge slet ikke 
vid~re, fordi de unge Mennesker skal.have de unge med 
Ikke er modne dertil, men det har ~rbCldere og. gere dem 
stor Betydning at lære dem at mteresserede l S\(oten. 

i.ted. 
Ijdel ved Poobyg
a Vestre Skole I 
Ir Tiden om Ma
nen foreløbig 
r Arbejdet kan 

gøeraad 

'DI for Pirmaet 
r kommen fil 
øf, af Sogne
Jen af Pirmaet 
e mod Rotter· 
mld! sit Stand~ 

lat Virkningen 
rbold til Ud· 
mdl CB. 9000 

Bekæmpelsen 
evilgedes 25 
vanføre og 

l SygekB"e 
r men bevII· 

Lr"'eo 
rlteJderpartJ 

ed. 
ror perlonlll7(e 
ren hedat Kl. 

.pedltion ~ 
aord privat.) 

acobsen) 280. 

7flJ, Myned 

r.mm IrØre 
9-1 "ro f(lr 
ndryknJ"acr. 
.f:I IO "Ct. 

.14 .. .... 

Anholdelsen i Østerild. 
OrundlaKet meget spiøkell, 
og den aøholdte blev løsladt. 

fru Mary N i e I 8 e n, Østerild, 
Børsaffære under 
Udvikling. 

samle sig om en Opgave, at gere 
en Indsats, at stille Krav til sig Forhandling om 

der i forgaars ~Iev anh?ldl. frem
stilledes i Gaar I Retten I el Grund~ 
lovslorht.r, som eodle med, at hun 
blev løsladt Sigte lien mod hende 

selv. 
Der er bleven sagt, at det skulde Hvad menes der 

En Thistedbo blev i Dag 

læøKslel. 

gik ud paa, al hun, da Smed por nogle Dage siden anholdt 
Martin Nielsen, Øaterild, en Dag KrIsepolItiet i København en Mand, 
blev al hentet al Tyskerne lil For- Th. P. P a I s e n, Veslergade 39 I 
hHr, havde udtalt, at de~ ikke var Thisted, der havde 200 Pakker 
for tidligt} at han kom til at gøre 
Rede for sin Snak, og at det skulde Clgarelter paa sig, og som fremkom 
være hende, der havde angivet med Oplysninger, der førte til 
Smeden. Anholdelse af Pr. Chr. W o r m, 

Hun nægtede , Rellen meget Storegade 6 (Holel "Thy"), og 
besleml af kende noget til Sagen, 
idet hun slet ikke vidste, at Sme- Evald G r a u g a a r d, Nørregade 
den var afhørt, lør bagefter. Hun 33, samt Cyklemekaniker Niels 
havde ikke arbejdet lor Tyskerne, . T h o m s e n, Thisted. Dlss ,:, 
men under Indkvarteringen i Ø8ter~ havde alle købt Cigaretter af 
ild havde nogle T),kere boet i en Palsen til 6 1/. Kr. pr. PBkke. 
Slue i Huset, uden øl Fru Nielsen 
dog havde halt nogen Porbindelse Tbomsen er løsladl under S.gen. 
med dem al nogen Belydning. Han har l88et 50 Pakker. 
Nogle Rygter, der VBr sal i Omløb Pr. Cbr. Worm fremstilledes I 
om bende, forhold Iii Tyskerne, Pormlddag' i Rellen. Han pa.
var bleven hende lortalt, men hun 
bavde .en rell Samvittighed og stod, al ban ikke kend le noget til 
bavde IOtel loretagel ,ig i den Sorl Børsbandel. Han Ilk en Rallon 
Henoeende. Hun havde heller af 5-6 Pk. mdl. bos seks I"rskelllge 
intet udestaaende med Smeden Handlende, og del var af denne 
og hun ~.r villig til al allægg~ sin lovlige Tildeling, han under
Ed paa Sin forklaring, hvis hun 
kunde I.a Lo, til del. Ilden havde solgt lidt. Han røg 

Baade Polililuldmægligcn ' og selv kun el P.r Pakker om URen. 
Dommeren landl SlgtelBcIgrund- Han betalle Belv 1,1O og log 3 
lagel mod fru Nielaen saa lyndl, I Kr. for dem, ban sofgte. 
al hun straks blev løsladt. - Hvorfor solgfe de Cigaretterne 

Kender De Thisted' 

saa 

kend" Dø 

01(81111 

.. lIrundlvlllsk" ., være en grundtvigsk Skole, og 
del lyder tiltalende, hvis man for
stsar det rigtigt - men det gør 
vel Ikke alle , fordi Ordet .grundt
vigsk- ikke har en helt stu.eren 
KIBng i Tby. Jeg lorstaar det SBa-

Husm. And. H a o s e o, 
strup, anbefalede 
maalte ikke se for meget 
det .ka betasel sæ-. 
at opdrage de unge til 
heder. 

Alfr. O I S e n, 
saa billigt? spurgte Dommeren. 
De kan da koste meget mere paa 
Børsen. 

_ Jeg glor de det ikke for at 
tlene Penge. svarede Worm, ie~ 
vilde bare gøre Pol k en Tleneste. 

_ De har laaet ca. 1000 Pskker 
i det sidste Aor, og de maD have 
halt fsste Kunder. Hvis De solgte 

hvflken Grund skal 
glundtvlg.k? Vi lever d 
en Samhagslid. K. P. U. 
har ber pa. Egoen 2500 
mer i SO Foreninger, er 
Indbydelse iii dem? H 
pBR Grundtvigianerne? 
forsta •• om Grundlaget 
dansk og krlstehgt 

.a. bllllgl, vilde De Io 
være kendl vidt omkring. 

Hvem var Kunderne? 
_ Jeg kendte dem ikke. Del 

var Arbejdsfolk, som leg saadan 
trsl paa Gaden og som spurgte, 
om jeg ikke havde el Par Ciga· 
retter. 

_ Det er Løgn. Worm. Saadan 
sp0rger man Ikke vifdfremmede 
Mennesker. 

PolItIfuldm. Brlx: De har givet 
Palsen 700 Kr. al købe Tobak lor, 
da han relsle til København. Hvor 
stammede de Penge lra? 

- Dem havde leg sparet sam· 
men. 

- Hvad skufde Ue give for 
Clgarelterne? 

- - 7 Kr. pr. Pakke. 
.. - O~ .a. vflde De sæl~c dem 

III tilfældige ukendle Menne ker 
lor a Kr. for at ~ørc d_m n 
Tlencste. Luk nu heller. I'P I r 
Posen , for der maa have vær I 
et helt KomplOt. HlIe,. mu vi 
have Ol'm ned al øld,1t\ lor drHr. 
her er Lø~n ha IlnM til anden . 

Worm la Iholdt ,In I'orkl.rlng, 
OK han hlcv f "Kilet 101 8 nt , 
InflOS :;"Kcn tlUdN Ih'Rt'f!. 

Pastor Krager O I s e 
Skolen er i hej Grad 
ef saa slorl On"aade 
men uden den rette 
den neden om o~ 
gen heden ved Thf<ted 
Skavanker, at der ikke 
til Hlnberredskolen, 
Altenliv kan virke 
pas de unge. Sia 
over Skolen. Men der e 
som muliRvls opvejer Sk 

Nur Skolen kaldes gr 
belyder det Ikke, tt de 
rekrulteres (r.glundtv Il 
aR at andre udetukk 
den skal hvtle pu Oru 
Kold. Skolettnker 
den ,neaie lorsvarllg 
drive Ungdomsskole pa 
udvldrde Hejokol b 
,Indr MI.slon Asko' 
N den og" •• , for 
OrundviRI o~ 
clpper 

Af •• ty ............ I 

.."' ....... 
( dr. 

li • mg 
K , 



bortrejst frn Oli( med L ørOUI! u· .-c, .... ... 
til M6ndn~ d. BO. ds . Prll ltsls besnrl-\.Bø 

af I<o\l e~erne. 2ftII& 

leg har overtaget 

PAS Orlln \ I\f Restr\\tUoner 
kun Lørdag K'. 18,UI, a.nd.~ 

Kl. 16,45 og K1. 18.30 

Ingen BørnebU\eller K\. \ 8,30. 

Dr. Lellbrochs Praluls, 
Ktmsultstlonstid K\. 10-11 OR IT-lB, 

FY OG Bl 
Lørdag Imn 1<1. 10- 11 . 

Doktor Droet . 
I "HØJT PAA EN KVIS' 

med MARGUERITE VIBY o 
CHR. ARHOPP In, II. James V. I'orre8la1 

.... 
de Staters Marineminister. Thisted Landsogn. Film med høll Hu 

Brændselskarl udleveres Fred. 
d. 13. ds. KI. t8-20 lor Torp 

, og OragBbæk hos Fyrbøder Hans 
I Chr. M. d s e n og tor Ting.trup 

m. v. hos N. R i i •. 

Et fotografiappara 
AGFA BILLY. er gleml ved Manul 
handler Sondergop,rd8 Indgang de 
d •. ;(1, ca. 17, Finderen hede. oll 
Appnr.tel mod Ducør til ~ru Elb. 
"rredcbo~, DrsllSbækvel 1 TH. gn -- "., Brændselsudvalgat. 

,mer svensk Tømmer. 

n h • v n. Der ventes i 
Sommermaanederne en 

ak Tømmer til Danmark, 
'jerdele al den normale 

mingslesl paa DybbøJ. 

e r b O r g. J Oaar var 
50,000 Mennesker samtet 
Ibøl Banke lor at fejre 
lagen lor Kor.gens Møde 
derjyd ern" d. II. luli 1920. 
ten og Kronprinsparret 
lede. 

--
den 13. Juli. 

THtSl ED KIRK[~. 
Atter~lng. Paalor Hulm, 

dan 115. Juli. 
THISTmJ Kllltm. 
og Atter~"ng KI. to. 

N)P2 •• rd . 
•••• nl_II.I ••• 

Bekendtgørelse. Maskinarbejd, 
Dygtig Ma8ttlnarbelder, der I,. 

ud ROm MontOI' , kon straks {aa 

ArbeJde. 

I Tilslutning Iii Indenrigsmini 
steriets Bekendtgørelse alo. d. M. 
om BelalinR lor lysk BenytteIs" 
al la.t Ejendom i Tiden indtil del! 
5. Maj 1945 (BekendtgørelSe er 
oplaget i de lokale Blade den IO..... Mo.klnfabrlk, Slorrlng, T 
d . M) m e d del e s, al d e r i k k c ::::---:;::=:::.::.::.:::~:::.:-:...:::::
skal ske Anmeldelse til Udvalgel Ekspeditr;c~ 
lor Indkvarleringserstalnin g om ' ikke Iyldestgjorte Krav mod lyske En dygtig og paalldellg Ek.' 

N. P. Nielsen Guld ~ 

Myndigheder lor Brug al Ejen · .øges p •• Grund .1 Sygdom I 
domme i Thisted Amlaraadskreds .", Thisted Andels

ml 

i de Tillælde, hvor Anmeldelse _. --------
allerede i Henhold til Bekendt· To 
gørelsen Ira Amtets So~neraad.
loren in g er Bil et til p.agroldendc 
So gI! e ra. dslo r t1l an d. 

Foreligger der Tillælde, hvor 
Anmeldelse endnu ikke er skel, 
kan denne - toruden til nrovntl' 
Jndkvarlering8udvalg ... oll,a. sk, 
til Amtskontor el i fhisted . 

THISTllU ... MT, d. It. lull l~j5, 
Ska.1um, 

kil • .... 

.nto~es \. August, 
I~ Hote' uRI 

F ormiddagspi~ 
.ø~e. atroke etl" U Aug".I, 
l1 e td.~.ptge, der kan tigRe h 

Pru Garde P.d 
M.nevel 1 

Ræhr 
Il 4 I , ov~ 
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Side ::. 
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Kaj Toft fængslodes for 14 oag
8
, 

"1"._11 .. ,, 11 ... ,10-1 rn"''' 'rob." ... "piriiII' ""ru IL..ø1' 
lC .. tu·n. On!odnJf d l'lt I L J uli. 

7 ' 
s ti 

(ri! ...... ,ld. Indtil ' .... "1 I)IIR ,,:(1,-,.
oUddlllf'.'n hll,-eh' dfOl" ikkt' ,'iIIIt ""'il' 
ni.llfl'" Jll.I)I\n~k Fl.' \ .·"u\.·klnr dl"" 

nC>R"-,t jRI)I\""k Kn"flk1tJ 

""" 

l;;" AIU'tI .. ,,' io" p"" r, I O I"øk
ke r 

f.,: " b e II h" ,- Il, 1·1I·~dlll". fo;hu ,,!l C ' ,"lIr c l te ... 
meddel.'T, li' 'l'fI,.rllø..k ~ OI"U·t d"1I ,-;,,1, /lp,.cnn" N c: S" r e Il II e II , 

::W Juli .II"\'''~ Ulbugo.' til ,kil dnll~k.. OddeRllUd. U!'T blev sdo.'t bekcudl ~lIl1d"., Her ~'I' Starfth'd,:'tll1 ur med. Rl hnn IInndllYIlJiI,vJs vilde 
:,4,TrHnunttlo

nL
'f1 Il! dl! 1.'''lIkt' }\ryd~'" bhvo t ilta l t. /01' nt høve koht CI-

J-"r;;pti nll J,:ulf'.m" Og "NUn,b{'l'A'~ JfnreUel' { I ] o,·erpri/l., olllYØto, nt ~d"eret- DC'-d'lllllk~ M-, ndurhl'dl'r !tnll udo,"cr Ø'" Ration hn\'dl' {UlIet" ~\ ,.,rt.IIger ,\ni>,ntcl hl'lfor Il,n hel Del Tobllk,,\-"l,rCI", 110m hU" 
)Iini h:lr tru{f<i Aftnle om III klL- hMde bcw 1t med On~rpnø Hil" 

te ;)\-er{lodig FIRlldcllrmnunil iOJl i rog eR. 2 Pk CiH"RreUcr om" DIlSl'cn 
IH'ct i ct Omrnndc Nord {ar SJ/I!l- oJ( mCllte udo\'er øin Ration pn(l 

land, som DIan cr blc,'ct clliSl' med :lO-iO Pnkker om MRlLlleden nL ha-

~e dnnøke ;\!yndlghedcr om, og 1,\-01" ,"C {(lDct 2O--S0 pakker ekøtrn om 
er ikkc drl"'-'!! F ittkt'l'j i\!nll bC- d 300 p,k Mnnneden e ll er henimo ' -

U/\'II 
J ... , 

m a 

.... ~,.f 

l' 1 " 

Am 
I .VtJ! 

, .. 
1,~ 

( 

e , , 

-~ynder hernled I indCVll'rende Uge ker mere om Anret I II overpr~!!" 
j'et drejer lig om 9000 TOIlI! AnI- Denne Handel udover Rationen 
nunition Der Cl' 1000 IYl'ke :,h llC"" hRVde s tnaet lIlia sigen Jndforcll!cn 
tr)'gere I ArbeJde- ;\fllI1 Cl' ,'ed nt IIf Korl.sy"temet' for 'T'obnll:

kenll 

ij ,"ide ~ine(ellerllell SCJlrendt'r Vedkommende H ans Rabon hllvde 
Jet er !l{w l! , Ilt Dnn:!kernl' skal for l M 4 væfel 510 pakke

r
- Hiln 

rerulJre Forp lejl1l1Ht"en nf det 1)- hll ,'de vroret Kunde hall Talt de 
te l fnrJllepersonn1e, der e l' i AI'- lI id 'l te 3-4. Ant". Og havde med 1\Icl
/ide i dll nttk Fm"'lIlId le1lll'um fatlet sClldt Varer f ra Toft., 

-
Kapt ajn "Knald" 

Forsyningerne 
vi længeS dier, 

K (I b e Il h li. \' n, T irsdug Der 
tes I de næn lleste Dnge 1(;,000 

~ 
.. Kul til Lnndct " 13-14 Dnml)
'iores kllir" ll :at gnu t Il S~'e
efter Træln;;:t, Ol! en hnh'·Snes 

rorskj~e el' -und~r Udrulltning til 
emerfnrt pn..1 S\'crigc, De fI{'ste 
re, danskoa Sklb{' er nu dler
r,den komme! i Fart elle!' e r ,'ed 
(live udrustet dertil. 

venes Sikkerhed 
n d o n, Tlrlldag (RB, , fr.1 

er,) Det bntilike Admil'~jjt~t 
~e l er, at østersøen, Norqsl/en, 
eha\et, Atlllllterlul\'et, ;o.l ,!it,l~·, 

SortehAvct og det l'IlIle HIIV' 
Ilses fol' Sikre fOl" Angrcb lf 

t liszcSt)'rkcr" Olllel's!)CIl, No!'a.., 
den østlige Del IIf Kan a len Oll 

af Middelhavet m illi 

rlige plIa Grund af :'1111ler, 
eslell af Havene Inua nnses 

forsa [lvidt !{aptajnerJlI' 
mj1ler de I nstrukser ove!' 
e, de fnar anvist. 

kan i L -af den IUt' I'metl14.' 
id ,ventes frem.~at. Lo\'fonllag 

t:dvldelse il~.llr.nmllrks di
I~ke Forbindc'Tf.t' ml'd Udlllll
tlnerne belll'hf!Jdes i ØJcblik

ilejZ'c ri II jZ'I-'II, 

• 
pcratul'en I Kuhenhil\'fI fllldt 
So lformørk"I!l{'1I nwcl 2,ri nr' 

• 
k RudI' J\I)l'fI hnl' i FOl"hin~ 
l'd ~;dt~lIrig~miniMtl' r i t ,t a f· 
n Bilkoll\'l)j, dl'!' \'1'11 111'11 

ollalld~kf' Gr:,'n~t' ~kl I I t::lk' 1111l" 
J l 'ulIhnu.e' ml II hjl'm Olf 
dem 1,[ Il I1mlJrk 

o$tsnn nndre Varer en d Tobllk, Der 
f ulgte hver Gnng en Notll meB, de 
lød An VIIre!' og linn Beløbet, 1IIe 

ikke flpeelficerct Han rCim
edc 

me 
n t hnve g ivet 2, <1 0 Kr, pY" P nkke n 
du forstu "sorie" Cill!ll'ctter, men 
betnIt "oget mel'e senere- Hlln haV
de ved en Lej lighed Btlgt Ul Toft, 
nt C,gnr eHer ne blev noget dyre, 
hvort il Kobmalldcn h a\'dc svaret, 
al, Cigaretterne nU Og.s'n:l kostede 

ti Kr, pr" Pnkke I 

'['a n jiHlromn1c r at ha, "e taget 
Oye rpris, 

Kobm:ihQ T o f t indrommede ni 
h3~f,Hohrt CI~8retter ti) S"rell~en 
til OVCl'priS, H3n vilde regnc med, 
ut hån tll--Sorenfien, (leJ hft"de \'æ~ 
t/tt" 1-:undc siden 1939-40,' havde 
:lollt't 216 Pakkel' CISnreltcl' udovcr 
RatIOnen til en ftcnnemtlnIt~ljg 
Ovcrpris af 2,50 Kr, til a Kr." Unn 
nægtede ut !luve tilS!'ct Ovcl'prisel' 
ptln de !)"rigl' Vnrel". bl. n Spirltu!I, 
som h:11l havde le\"ereL til Sm'cnllell, 

'Oll n:l'~tcdo lig(,lcde~ Ilt hUl-e tallcl 
OV4.'rpl'is I 11I1drc 1'ilfælde, 
l' f m" Kan mali nu stole paa dl't I 

'otJl'dcn I11H1Rtod De, at del' ikke 
'ar andre end Hennllll{!len, men nu 

Cl' SOt'('llhCII du fundet Der Cl' ad
, .. killig Grund til at tro, at Dl' lltU' 

tnp;ct Overpri~ l tlel'c Tllf:cIM, 
H vad med Tildcll1l~crnc til Hl'llI:ik 

Krorh Ol{ Poul Jellsen? 
T o f t' nel' el ikke tnltl't OWl'

PWH'I' Ih' hllr heRjZ'l' tidli~"l'e "'-('
ret !ltor~ KUJlIh'l' hos mile 

P il 111,' lh"nd med In~t'niol" Etik· 
lien? Et "idnc øigt'l', ut han hllr 
kohl lIIhkilliVl' Partiel' til O\'crpri~ 
IIcr 

T o f t: Dct pfl~~cr ikkt', Jl'g h1\1' 
ulUh'rhdt'n hjulpl'l hllm ml'd Cor 
1Ikt-lIi~t lldowl."' Rnliolll'n, lI11'n al, 
drig iii O"'qni!l('r, 

I' C m,: Enln'11I1'1I0r lIojc-Kn 
~ll'n fortn,lh'r, at Ul' ('n l)p.IC, da 
hnll hfll\I'!ltll{' aip. om Cignrl'llt-r 
1\\,111"1'111'. at Ile rodt klllllh ~kaH\! 
11Il,~h', UH'1t Itl' vildc hli\'4' th I'{, t 

I o f I Ilt'! mali \ ,,'r, ('U ~lillft)r 
Rt 1111'\ (l _ ............. ~--- • 

Alvorsord før et. 

Vid!llc ikke Slli rltU~n gik Iii tysk 
Kant in e, 

Mnn Kik dc r{'!lcr ovcl' til at bC
JlnIld le den IldlulCrc omtalte Sn~, 
IlVorunder Toft. tIl Gdr Niels Lyk
ke, Svallkj::er, llllvde ~oh,..t; et ~ør
ti Spiritus til overrprIs. 'foft Ind~ 
rommede delte Forhold Og forkla
rede ot han ikke havde f'et. at Lyk
ke \:nr kOllI mel kOl'ende til Byen 
efter Vinen "ammen mt'd ell tpk 
Underofficer. lige!lom hnn Ikke 
hnvrle An(Olse om, Ilt SpirilUl"ell snk 

til en tYFlk Kantine" 
)fodslIl Lykkt'S Forklarmg h:' ,,

dede 1'oft, nt d(Ol vnr Lykke der 
ha\'de hf'nvt'ndt !li~ til luml Og bedt 
om :1.1 "klIffe llogel SPlrttU';, da 
hnn ~nllrt fCkulde haH' Søl\,bryllup 
og fcjre 110 Anrs Fllrl:'lt>lsdaR' L)"kk" 
hn\'de \'leret Kund~ i Forr.'tning

en 

~iden 1~:l"t. me~t med Lllk·u~\"~T, 
Of{ I1alldch'n \'''1' fortsat under 
Kru/'ell" Lykkt'S Hallllel \'aT endor 
fCtusrct de "enere Aur, lkk mind:-t 
nwd fljlll"itus net \;.\'8nl :lm ~Ilir
lu!', Lykke hllnle kobt. \. l kt'bt 
udellomTlldt,Jjnsren, idel han havde 
knhl ,'in('1l hM Dir" Dam 11:1 de"'! 
ankom, \'i~lt. dl't siK, at jfl!t havde 
lll'tult dt'U Dwd l'd~alg",pri!~' n, Han 
hell\'endk bill til Told"«, net.. ,il T 
for Vldi'l'l'lIalsc forlangt en -'f!rift 
Ima ,I flel Tflfl lli'~t('ml !ol dCT
l'fteJ' til ik\;:t' n1 sæl!re " !len t l si
ne "Kllndl'r, dn han ikk ,,\;lie t l)e 
l1na dl'n, lian tilb"ø dt'n aa bl 
T Slikt', som cn D:l1I korn olt henteJI 
Fl'tlvtbn'\d, øont han 1::" ') Kr 
for, h\'on,[tcl' han fik \'io '1. f1 a 
HIlIll'J(aal'dell. Tflft hø\ :t. 1\ Ili'li ct 
2;,00 Kr, {fir K\ ,mtUnlct ['et d ,j

('dl' aiR' om }l)O FI l- ru "n IP Fl 
('MIlIll' oK 5n FI ","bt k' 

\'lIdt'r Ihl1 \idt,-e \ 'In la I 
holclt Toft n1 lan tkti: 11 dl" 
1.~ kk~ "ar hlUlhlH h Tl'r 
J)on1ll1e t'n hlnl kid 
jZ'lmllktl htlrt~4 t 1\11' l' 

l\\',lIltum Ilt 1'11l4 til 
~J\(1Il fru'huldet kkl' \. d I 
,i\,ll' t j Ilt" P Il]l. d 
dn Ile Ikke iml1(' gør d t J1 
lig \ II, 01 I I d oc' 

t 

F 
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Marinev 

livsvariqt F -

Kø 
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O""""il,t: df'n Il . JuJi. ' 

Sørnelesten 
Ashøje. 

Lyngby-Batteriet 
freNesførsfe 

aD/æg. 

Gbys 
-

/j"rn"(.'.II"] /)/u. _-\_~hnJc i ~n' 
dllgll hlll'<ll' ~"m ",,'(IIi1n/iR" SIllIl 
let s["r TII .• rulning, og med det 
,trAJrl"nd,' reJr hil" d!'t t'll JrO<f I 
Op/to"!'"<,, (II, d,· nlllnJl' n"m og . 

1),,'" (Ir., ""n,.n"r .. I...ultt" d,,'k~l' .H"t nnd .. " n .. ~IJ .. nl li ll .. ~rh()h" "" 
,\gll'" T""Il~' _ IJIIUeril'l. """' <1 .. 1 '0$1 <'! 1'". ' \ IIr .. r b}I!"K". 1!I,~h" 
d,- ' ''''''II'' ;\IHlIuner I'ron" . . F"r Arr"J".'.. br,,,ndte Ty"kerow 
n ile \"""h.,o . l1l .. dcn~ e n "I"n "n, II I !lpræ .. ,,,, B"ttede' i ' .urten. Ikk" 

deJt'S FOnl'ldB' 

l-t p", h:,lomeler ~old for 1",-

JliSSlonwr .... I> I (' n s t' n, lIu·1 
/llp, IIod .t>I'wmml'll, og dNo!j(PJ 
flllt!' 1lO'j ,,"n'la'" A n ,II' r· 
~n tI Horn,lll' ud f!"n:? K"I. 
S-9 om J,'~u llrgdom o~ Jt'~u 

.l.'rI'·JI't L}·nll"b .•. IIII"Rel det tredre 
,toløle af T}~kerne' lk'fæ~llllnR.i 

IInl,,'.II" I Th.l, nemhR L}ngb) HUl' 
Fattigdom 
Jt'Su~ •.• , 1'11(. du hlm \,11 

hJ,'mnll! hos F,ld!.'I,'n, for r Hrm· 
en er dl'r inKen .'IHnKel ptliI no
et: men d/l hnn Julennt kom til 

~ron l, .l! dlll~ 1~lInoner økuldl' da'k
kc Af~IMl(lr!ll mellem J1ml~tholm OK 

reJen. Ir/el' hnn flIttiK lIan det HIIUr'rr. dl'r JJ~~l'r lide pan Ag· 
lantle nxl SJ/) FiI{I~f'J nojt:'s med $lel T,wj:((' Som lilie de (IvrIge For' 

"Iybbe, og hele høns Ti/nu- ' 

,\I/lnd.k.'bl'~ kundt· e d. mln,l_t,' 
Enkl'lthedl'r lillI/rI ud on~r Il.lIt'\ 
1::1\ 'Itl,'nRde In~lrum~nler trl Rt· 
TeRnhlJ!"er Oll Redommel~c Af Af· 

~tl\nd. ur(lrlltn~ll'lrRe faT nile lindre 
end :\InTrne~pecInJj~ter. OR flere 
IIllecl!'lIe Telefoner ha'llger pllll 
VmRgen mellem Tavlel' Oll" Kontllk· 
te r Fru dl'He. Battenet~ Nerve· 
('!'lItrer It'de' Ilden fra de fIre lita· 

Ise ht'r 1111.11 Jvrdl'n VIlI' fattig .. 'l'arlll"a'lkl'r 1111111"11 VelltJ~lIand~ 
:;agrle ('ngang' .. Hæl·e h,r KYllt I'ar det udelukkende Forlll'ar.~' re KUlloner. der ligger Ifl'ngere ne· 

ie og, Himlt'n, FIIKle neder, / fOranSl.lltrllllll"er, hvis Pllflbe/()n. / dc p~n Are.Hlet og herfra Udll"l:llr de 
n ."encskl'"onnen har Ikke d<!l, del~c dl'hl.'!! begyndte ~trnk, efter Ordrer, hlorefter Kanonerne Ind-

kan hælr!e "it HOH'd tiL" 8e~II..ltdllen. men ~om dog forst tOJ!" Jltille~. FOl m/ln ntltlr ind i Ildreder· 
rfattrgst I'ar IUIn. tb hUl! 

Idt! do p."ll!; KoraN. alle h/n'do! Fart da det blcl' T}~kI8nd klart. 
dt hall", tig t,ilsirl~t RllIatte , .... t dd ikke kunde Inde sIg gol'(' III 
nI.1')e: .. :'olm Vud, mm Gud, foretu/(e en I n\'n~IOn I England, 
for hnr du for/ild t mIg ,. FIl/1 men 1ft dr't mOdRIItte kunde bh ve 

rummet, hvor Bntlenchefen hllr 11111 I 
Pind" undel Skydningen, plIlI~erer 

kan IIIg .. n "11I'e. TIlfa"det 
n Jesu. h/el' [nW" fOl' at 
nde blnf' rige, ug h~ln dode Ved l.yn ..... hy IInlngde man forst 
t \i lIkul'/e flol:selJ, DII val" nOK/e IdlcH' For~var~nerker i det 
sket fa:t.'il, \./ I:U' forladt ~}"dll""'l' ,\f~nil. Oll det \"Hr for~l I 

mlln et stort Rum med en Mængde 

SkuDe, hvor der endnu fUldelI en 
Mængde fOI's kell ige Sigllnlbombi'r 
m. , Bnll"ved liggel' Telef oncentl'lI-

d, PHradr ~t \111" lu!;J,et (VI" 
, 19·12, m:Jn for Alvor LOK fnt paN I 

,g e lror, at Pt'nge tr n.)k. 
r kal men' til for '11 I.HI'! OpfOld~('11 IIf LynRhy Batlenet 

g Penge kan gore F~lk aaa Dette 1'1" lill/aKt i den I Ilde Klit, 
g onde. ~a;1 \81' (h.t Je U~ Lø,t ud mod Hnvet, ct godt Stykke 

lell. der hAl' munge Om~tllllnge l'. 

Derfm Klint· Ledningel" del' havde 
Forbinclelst:' med ;Indre Batteri!!\" I 

Ha nstholm og Thybaron . Of{ de~u

den er del" Ledninger ud til alle dt' 

forllkellige Bnrnkker og Bunker!! / 

BnlteriN. I et lindet Rum stanr dt'r lukkedE' lllml'lh /'OItlJ Nord lor / .. ,ndinll"lIplndllt'll. Ocr gik 
• Igen. M I'j klin komme V -' IIlRNI f'J ud tIl An'alet, men det 
\I "srIlg I'il (lt'l. Ja •. \fen. 
e/ hlr'H.t rige nlf'u Gud i vII!"t·dr kun kort, inden e/l l'!lIudllll 
som Flt/l!!r, J('~u 80>n VIII' iln/UKt. Firmut't WriKI1!. Thom· 

Ig Himlen mlvorlItjem. 1I1'1l &: Kll'l P/lIIIOR IIi$( ArbejdetH 
eUe ('r GndH ~'lftldl' mud /"rlffJrel~I', rll'r kom III 111 /llrll'kkl. 
d rf. r kaj vi tllkkt, og MK 0\ 1'1' d 1'/1/ Aar. 

• og dl t lUl r flnrll RØ. Ih'l 
laa nchg ,1/ II .'g 

r .1 "g \. /,/1; 
I ulruhlll' HUllk"1" ,If :'1111 

tcr tc/. dt l V Ja'ht ud I KliUt'll , 
r ' d t Il t rle 1011n ..... " .'fiJllOllI'l" .d 

'" Hncliosender og Mocltnl!"t'l Ol!" 

TII'~ ved lI nI'et lif{ger dl' flTt' IItO' 

!"t' Knllolllltillinf{{'I', hYer inde hol· 

dendl' 1'11 tO,ii l'm KlInolI. Dl' l'r nlll' 

I 

ALLEI 
" 

1I1ld, 

Fru -I"~,H 
r) k~rn' lo", 

.. h rhJ""'" 
.\I\, ....... ! ar 
"" tro n , 
O.,,,,,,olk. h,· 
r,t , ... \ "",Ip 
~ I AH I\"D"" 
hu" "",,,Th~ 

~ n,·,ri,·l 
Il' l k J,"'\>, ' 
h,,, ... "h/l'·" 

den. d .. Tra' 
d 1><' \fru,'" 
/I . Ihy t:t 

K,rk~n. ", .. 
ah' Trm" 

I'r .. Ir\fIlIU"1; 

k ~l. ,kke, C 
~t,," an!.ajl;"l' 

Bt'n .• dl'l ha 
t;(U'r en 

, ~Is"n 
stede Oll" 
"'ntl'~, at 
S'\""n· 

Hrll"r 
En ~\·e 

hjl'm fra 
tl'r, Ilt ha 
tidh~r .. 11 
hllr f(l~t 

for lIin I) 

sid,t .. Du 
~rn Rlol Il 
I'n Rf'voh' 

GI' 
(;"n"rl1l 

('(t.'/ (lns 

tebohfti'r 
Olmt ('n 

Sent'l'l" bl' 
;Ir Hn,.l'k 
!;('ri'l en 

"It /I II \"l' f o 
{"r 111"'\ t 

n"r 1'1' 

I" 
. nag('. 

1-'11 .\:\1 rh, merl d, 1 heJI. 
nI, d . ;11 l/le 
f/k Ih' I III 

0'" d,·" r:lKU"1Ji 
./ u 

"11[ør ntt t, /"id dl r IIgl/"er IUta 
Rodl kJull r r" I ,. (' 

J'Un'cll' l f'llInkrig, lel "al!"ll'n.~ fl"lI 

:'Ilngino!lllllt'n. Ol't el' fhll' KUl/ø-

111'1" nI' kun iluhtllll'8 l flert, ,"lllk· 

It,/· indt'll fOl' f't Sk.nll'fl'lt, 110m k!1II I 
111'1'1'/(/11' rl/l I.l'dl'I"!I/illlllKl!n. Sk\" , Ilt' m('d , 

'"lUlr II It 

J. t", HI//lI lI 
k 
n 

I 'I Id 

" /I ,I I ( 

IJ. "".,. 
(II ,J 

"""" 

I 

./t 1111 ur ryl' ItIlWU 

"0/(1 l" nr III /lklll vjr/,· hvor "1'1 

lill ..... , I. flll n"", ,,'" II· " '11'1' Ul" IlVt'r 
1/1 t /I Ir rt/II'.I, i.~, l 
k"m II r fr 

I COm I 

IIIUU' nlllll 
/of\/rd~lItllt II, m; KIl 

$l I\/l'w, ttllJ,w. l' irit 
l. I rllhuJt, hlilll r, " 

, t ,1/ 

~ll"Imll'r. AIlI' Kanoll!'l' I'!\T til Rt.t 

,IiK/W,1 I<k.nlt'kllll·, lllt'1I \':njrlt ·tHI\'\" 

Ilt' hllr ftlrlllll){1 nlllHbl~kkl'nll' 
fjl I"IH dl I Hjul'llt'l. \t ,I ~Irlt'n /lf 
}\,II>1ll1t'IIII, jUli t'lldtru tf IIlml 

I dl (ti Oll II ,. p/lillie hl .11 pult 

I Hllr, l h 1J!1I11'l"Ilt hnr I~tltli t 

\ 't t T" Jt I 101,1 Oll hu Ind! il }.;: 

t.Lar rI<' , 
lrækhl .\ 

" 
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" ree l. Pi).!. n 

! afVist dc·t t) ~ 

havde hesy. 

,.Jr"z _ ht'd I ,'T ",.,U 111"1'/ (jt'rlwell' I IIjorlll'l, n'f ,I en ,,:~~,:,"~,~.n:':.~. ============= 
• 8 II ~ ndøuJ .. n ,Io- J11I1'KI' Kllnent'nlt'. !<tlI:11' endnu de ,lr" lC- :: HnJ t~ t Hllcndl' cnJlelrike OK ,.meri

ktln~ke Of{ireTrlk redse drøfter l\l u
ligheden ,l f II I for\' l ~c de lyllke Ge
ncrn lstabso f{ lcerer til briti kc 
Kronkoloni er, (. Eks. F :dklandllocr
nI' OK brJlI ~k Honduras. 

\
IJi(!\I liaa (.ph 
de at dræt 

r ~ .. 11 t· /,1 'II , lUltt' I 
IT " :lnoo: OUIII,lrt r fl'd. GrllllllfeT purl! (' , . 

q .Il~ I ~l ,a.,nltr ")I' ,.:Ji lttr . . OK I Ror"t K :1II01l t'rn t' har lyd .. l ~l(t 
",fl ,n Ilatllrll,. ti r~' lft Illl- Ht. ret pleJet med OmhU IIIdtd Kn

l' r d rnr,' I' S,dI1f1trt'1. "to r hlllYr pilu lnlioncn, det \'ar Ogsaa nod
.k' It r~J.lllt'dt· ,\nl "'1I \"endigt I den fUlltige 

Of! !lalte Hil \'
'\, e l d t dl! dall sh Dr:I~()IH'r. lu ft , der hul'1iJZl kan odehcJ(gc de 

ø. r t1 .r Op,iJlh'n med B",ttCTlct. Oll fine )Ict:lldele Dls!4e er a ll erede 

gaarden, m 
at \'cnle, 
under .:\lldn 

• 

hans Jfjem 
1 gel' Strand 

te. 

LoJ"'" ".11". ll ueup. u"d'" nu "d at "re" .emm,h,t nn lobn" I Inlen""".,I' J,.n " au 1I,,,t, d-

I 
b\' hu I t VC!4tcr blev en Frl he d~kæmpe.r Bent 

.,.,'1 VelKchl'menh'l I .~·nJr. ' n,"n d .... .... J'o ikke l\Iand~kab ti 1\ "\ I " ... ... . .. Frederiksen f ru Hvidovre I ,., an· 
rel, (urt,r o~ omkrilljl i .-\ ldægc1. gnn og pudse paa eJen 81ngs, Nu I dngs ruml i Underlivet ved et Vaa· 
ri"r udefra L.'mdsldl'n er shcrkl li tanI' Kanonerne he lt frede lige, deakue!. Ocr ~ynes Ikke at vtc l'e 
sikre! H:d ud~ t ruktc ;\llllcfl'ltcl' Id men del Vllr sikkert ikke ra rt ul HlliIb om al red de hanR Liv 

Tysk • 
søg i Aa1b 
Modstands 
opdagede i 
inden d 
Ammuniti 
forbunde~ 
Depotet 
pigtl'aad 
feltet vil 
ten i saD 
Depotet 

aJl~ Slder Tæt lIIdenfol' PlgU'lllH1s· komme ud for Snlver fra det Illngt-\ ... _, --... _ ....... 

I !::,:;,;;;::: '~:' lip-jleT de for~ tc uf rækken.De og hurt iglskydende Forrlllld;;bunkel'lI De el' I deres l\li ss lon . Nu staar de store 

__ i 

Skyts, p ·1 II 
• t Emba ll'lul' ellers er Ba-akke.·, der har lads ti ere 

fyldt nI<''' om .... " Fra H:l\'stie ll er Kllnonsblhnger- • 

t

oml for alt spille lillt. Fra lnd- ri ; Hundrede Mand, tomme, men det el' 
ne godt camouflerede, kun Il:l:lr e I her forer der en ~olid Be. mu ligt , at de nu skal befolkes af 

ned til Barllkkcrnc pn Slet
OP o\'cr det helc rager en 

Of{ læt tih!'roet Kht, der dall'. 
man ser den fnl Hnvllldcll. 

et nparte Vd!4eende. Under de 
Oll fremtrukne Bryn er det. 
om et Par vay!somme ø jne 

ud over Havet. DeLte er da 
virke llR't nok, det er nemlig 

zlll-zag "nol' Lobegrnven til 
I sig Oll nd Klits iderIle , 

kommer forbi dybt ligge nde 

og Ammuni tions bun-
og naar omsider Indgllngen 

""m metel tykke Niec her . Hen n
har Tyskerne efterl adt a lt. hvad 

hort e ti l. Det ser ud til, som 
Betjeningen er rykket ud derfra 
kori Varsel. Der fi ndes to dob

Periskoper, gennem hvilke 

~'rkn fng ar Tobak erter de gæl
dcn UdganRen af Juni \I:l:lned 

~~ man c~elle for ol Ulltlgail llodc~ 
rikt til' \ urdcrlngsforllllltJden for 
]s t , IVOr! Ar~a leL er bellggcnde, 
. e III V urdcrmgliforlll:lllden olier 

d ikke over 10 50 PI lfnntcr, - (111 ter 5aml 

sargirter. den 7. Juli 19,1&, 

sku lde vrere nkti\'e, har de peget 
gl ubske ud over Havet gen nem de , 

F lygtninge . 
Inden Tyskcrne forlod Batteriet, 

s am lede de nile deres Skydevaaben store Skydeskaar Eller!; Vllr de j 
\'cndt ind til Siden og dækket af 
Skodder Pan begge F lanker af Bat
terict ligger der store Lyskast ere, I 
hvortil del' forer tykke Kab ler fl'n 

og andre lette Vaaben sammen i et 
nf de store l\laterialeskure. De 
hældte det over med noget Petrole-

Batteriets eget Kraftværk, der har i um og an tændte det he le. ]lIa n ser 
tilh u~e i en stor Bunkers midt i i Hundredvi s af Bajonetter, Snese-, 
Feltet I Lederstil li nge n f indes der i vis af ~[ nskingeværer, Morterer og 
en mindre Lysmnskin e som Reser - : Luftskyts. Maski npistoler og Rjfler 
ve, om det store Kraftværk skulde ' og i H undredv is af f yldte l\laga si 
bli ve beskadiget Langs med !{a- nel', alt fu ldstændigt af brændt, og' 
nonstillingerne og dybere i Ar ea let naturli gvis gik Bygnin gen ogsan 
ligger der flere Ammu ni t ionsbun- med Nu s tam' kun den sortsvedne 

kers, der er fydte med Granater og 
andet Djævelskab, og rundt om 
Battel'iet ser man den ene Mask in- l 
gcvæ l'stilhng ved Sidcn af den an- I 
den samt Pladser, hvor der kunde 
an bringes Granatkastere og MOl'te- I • 

Skal'sten og r ager op m idt i 0de-

læggelsel'll e , Det val' ogsaa Menin
gen nt hele Batleriet skulde h aye 

været sp rængt i Luften , alt \-ar 

gjor t k lar ti l det, Spræn gladninger 
val' anbr agt i nile vigtige Anlæg 

og sammen med den tilbageværenl'er, om del' skulde bhve Ta le om 

Landgang, 
I ndenfor ligger Barakkern e og I 

Nærheden af dem den fol' Tysker· 
ne uundværlige Hundegnard , 1\l nn 

kan godt se, at det val' 'Mnrlllel'e • 
der hal' haft tilhusc hel', Del' Cl' 

Ikke ana svinet, som man saa det i 
de fol'ladte Infnnteribal'akker nn

d:e Steder, uden at de dog hal' 
lool't sig Anstrengelse for nt rense 
ud efter sig , I saa godt Rom alle 

R;m Cl' del' efterladt Boger. mange 
n dem el' skænkct ai nazi s tiske 

Org:lIlisatlOner og har sikkcrt huet 

! de Ammu nition val' det ti lstrække

ligt ti l f u lds tæ ndigt at sprænge h e

le Batte r iet. Da Batteriet blev o\'er· 

taget, blev de a rmerede Tændsatser 

hurti gt afmonterede. men endnu 

sel' mnn Ledn in gerne t il de for-

8kellige Sprængningss tedel' l igge 

over Area le t. 
1 LOl'dngs begyndte ma n a t fl'U

fl ytt c Butterie t de Mnteri a ler, dcl' 

skal he il til Samlingssteder ne, Saa

længe dett e Arbejde sl an r pun, s kal 

Dl'll gol\e!·Il t.' s t nd igt h ave Ya~t~n 

derudl' . Kr, A, 
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Kaj Toft fæn~_ 
"1" .. 11.-,, Iland .. 1 rn",d 'rob.k ... Spirii"· o, ..... II...ø .. 

lC"tt .. n . . 
• • • 

(;(ollp'ld. Indtil {11MII IlIlR J::fl.-r
mlddnll"n hll ... d~ drl" ikkl' ,'jill .ull' 
nølfl'" JllJ)l\lI~k FI,' \ ,_IllJ\.,kinl' d 'P .. 
nOjl'-,t jnl'lUlllk KriJ(tl!lkl

tJ 

l~n AIU'tlT". iO/i p"" r, I O Pllkk0r 
Cllrllrcl ter. 

";nl' cprl1l1l1 l ' N c: S II r c Il II ... n. 
Oddeøund. dl'l' bkY Kjort bcke.ndl 
med. Ht hall IInndllYllllgYill ,'ddl' 
bh\'o tiltalt. fOl' nt hnVIl kobt GI
jlnretter ti] O\'crprill, oplyøte, III 

dllere
t
- Dc-4flll llkC i'Il-,ndurhl.dcr Imll udo,'cr 11m }t1l110" hRl-clf' {nnet 

~\,.,rt.llger ,\nl>\ntcl hl'lrOr Il'" hel Del Tollllk"'ill
rl

'
I
', "om hnll 

)Iini har truH,d Aftnle om nt kiL- hA\do bcw1t m('d o\,erprlll Hun ee o, .... rrJodig Flnndennununil ion I rog CA 2 Pk CigØre
tter 

om DUjlen 
f'IH'et i et Omrtlndc Nord (or Sj.,l- Olr mente udo\'Cr øin Ration pan 
and, som D,an er blevet CIIIf( med' 30-10 Pakker om Mannedcl1 nt ha
• dn!1~ke 'lyndigheder om, Ojl 1,\"01' \.c (nael 20--30 pakkcr ekøtrn om 

K" b c II h II ~- n. TII·_du!;". ShlWf{ 
ml.ddc!l'r. III 1'II,lrbø.'k ""rlt't d.'n 
2\1 Juli ~I\'t:Ø ulbuJ.("o.' til d"1\ ilnu~k,' 
Fl/lad"" lh'r ,'I' Starftkd,,1t.111 uf 

JtnmunltionL'<1 til de tYl'Ikl' Kryd~"-

I.
r 

ikke drlH'S Fii'kd'j MillI Uc- d 300 P k 1- MIlaneden eller henimo 
ti -

ynder hermed i indc~'lI'rcnde Uge ker mere om Anret til overpr~", 

.", ," 

• 
" 

let drejer lig om 9000 Toml Anl- Dennc Handel udovcr Rnllonel1 
lunition Der er 1000 tYllkc :,hnc- hllvdc s lnaet l'lla ø.igell 

Jnd!Qrcll
cn 

jr.'gere I J\rbeJdc- _'fnn Cl' ,'cd at n( KorUYfltcmet' for T'obak
kCIIS 

"'ide lfine(cJlerlles Sejlrender Vedkommende Hans Rabon hnvde 
et er n(W

Il
, nt Dnnskern!.' sklll ror 1914 været 510 pakke

r
- Han 

rertfl(I'C ForplejningeJl a{ det t)- IlIll'de vroret Kunde hOIl Tolt de 
f.' lfnrJllePerilomlle, der er i Ar- øid'lte 3--'i An!", Og hilvde med Mel
jde i dnnsk Fnrnlll d d V f-' Tof' 

• 

Kaptajn "Knald' 

Forsyningerne 
vi længeS efter_ 

r ø b e Il h Il. \' n, Tirsdug Ocr 
tes I de nærmeste DII!l"e 16,000 
Is_Kul til L/lndet. }3-14 Duml)re iores kUr ,fil at gan III S~'e
I/fter Træln,.r, Oll en 11.11\"5ne8 
:qrskj~e er -ulld~r Udl'uslmng til 
tinerfllrt pa~ S\·erige. De fleste 
, dall!lk~ Sklbt.> er nu effer-

~dell kommet I Fart eller er I'ed 
i,ye udrustet dertil. 

lentrum (anet sen t urer' ... 
Ogllun andre Varer elld Tobak. Der 
fulgte hver Gllllg en Nota meB, del 
Ind An Val'er og snU Beløbet, me 
ikke IIpcc l(iceret Han relm

ede 
roe 

n.t hllve givet 2,40 Kr, pY., plIkke nf 
de torste "sorte" Cigarettel'. meb 
j)efnlt !loget mere senet;e Han haV
de yed en Lejhghed sagt til Toft, 
nt Cigaretterne ble\' noget dyre, 
hvortil Kobmalldcn ha\'de B\'ilret, 
nt Clgsu'etterne nu ojl.=la:l. kos lede 

ti Kr, pr. Pnkke T 

'['oH iiHlrOl1lPler ut h3,'e taget 
Overpris. 

KlJbm:ihcJ T o f t indrommede ni 
h:lo~t.j;olgt C)/lu'etter ti) Sorensen 
til OVCI'priS. Han ..-ilde relnle med, 
ut han' tll--torenfien, clet havde \.·æ~ 
tltt 'f{undt.> SKien 1939-40,' havd{' 
:lol/t't215 Pakker C1Snrettel' udo\.'er 

n do T d (RB f RatIOnen til en genJlemtlmt~lig 
n, Irs ag. '. 1'11 r,) Det bl'ltillke Admil'o\ljjt~t Ol erpris nf 2,50 Kr. til :~ Kr. Unn 

r
ier, at østersøen. Norqsl/en, nægtede nt have tilS!'et Overpriser 

hal et, AtJllllterlllr\-'et. ;\fIPrJ,,"/ pan de øvrige Vnrel". bl. Il Spintu~, 

Ivenes Sikkerhed 

~
sorteh3vct og det J'ode Hllv J som h:1Il havde !e"eret til &lI'cnl'lcJl, 
ses for Sikre fOl" Angreb lflolt nlegtcde liJ!(·lcdef! nt hl"-c taJtcl 

jgeSt)'rkel'. østel'Socn, NOI'u.., . .j.:o~vt'rpds I IlIldrc 'l'ilfælde. ~en østlige Del IIf Kanale/1 Oll l' f ni ~ Kan man nu stole pll;\ del! 
f lIfJddeJhll

l
'ct milli [lnlles. 'o{Jl.den pnnAtod De, at dt.ll· ikke 

lige pna Grund af )1 Jtlel', 'ur andre end Hellll
lll

f{8en, men nu 
Reslen af Hn\'cne maa nnses er Son'nsen du fundet. Der Cl' :\tl
(re, fOI'S33\'idt I{aptajnerne ~kjJlil{ Grund til al tro, at Dc hlll' 
mp1er de lnstl'llkser o\'el' llHtcl O\'erpri:J I flere Ttlfælck 
ej de fnnr anvist. H\'nd med Tiluelt1tf{cl'ne til H{'nr1k 

~:ln i L~f dt'll lIu·rmclltc 
Id ,ventes fn~m.~at Lovfol'tllag 

t:dvldelse ;\[.:d)r.nmarks di· 
~ke Forbindc'T!w mt'd UdbUl

r.neme bearheJdes I ØJeblik
.e$!'e ri n $!'en. 

• 
c:raturen \ Kuhenhu\'1l fuldt 
o!formorkt'!!I{,1l nll'u 2,ri nr 

• 
k Rodt' "01'11 hlll' j FOI'hin
t'd l1f!cnrh(AminiMb·l'iel a(

'11 Hilkoll\'llj, dl'l" \'1'11 l!t'n 
)lIalld~kt· (;/'1 'n~t· ,k. I I filk' I agt 
J iIIulml \,. r ml ti hjl'm Ul'" 
rlt'm til l'a/lm k 

Kro$!'h Ol{ Poul .1clt!\en? 
T o f t' Der el ikke tap'l't On'\'· 

prlsel' Ih' hal' begilI' tidligt're ,,:1'
l'et Iltare K\ltHlpl' hos mill', 

P il m,' II"arl med In~t.'niol" El ik
tll'n? Et Yhhll' sillt;>r, Ilt han h:ll' 
kohl IIIl1'killijl'l' l>aJ'tit;>l' til OVCl'pri

ser 
T o f t: Det pa~;t;>r ikkt>. Jl'g hul' 

t.llUh'rttt1t.'n hjulpd hum mt'd f{ll" 
flkt.lIilll \IlloH'r RlIliOJll'll ll11'n al· 
dl'ig I il 0\ !'rlniscr, ' 

p C !Il,: Entn'pII'lIlH' IInjt'-l\ri
MIt'n forl:I·lh'r, at ni' {'Il 1''''" I' I h ,.,...,., t.\ 
lillI tll\t'n,IH' 8i~. om Cilllll'dh'r 

""n ... ·lle. at Ih yod! kUl1th ~k.lff~ 
IJn,~h" 111l'1l til' "ilde hlin tb re! 

I o f t 111'1 111:1.1\ nl'1'(' 1."1 ~'isfnr 
lilli/willi' 

----.. ....................... -=-

Vid!llc jkkc Slllrl1u ..... n Kik til tysk 
Kantine, 

Mnn Kik der{'ftcr Øver til ut be
Jlandlc den lldltjlCl'U om.

talte 
SUlt, 

llVorun dt.>r Toft. til Gdr Niels Lyk
ke, SV:lnkjær. ltllvde lWh.<1. et ~a1'
ti Spirituø til ove!1PTJs., Toft md
l'om.ml'de deUe Forhold og forkla
rede nt han ikke havde !,ct, at Lyk-
kt.> ~nr konlmel kOl'ende til Byen 
efter Vinen "ammen med ell tpk 
Underofficer, lige"Om han Ikke 
havde Aneh;e om., Ilt Spiritu;;en !fIk 

til ell ty"k Kantine. 
)lod8i1t Lykke;; Forklarmit h~"

dede 'l'oit. 'nt det var Lykke. de)
hal-de h('nv('ndt "ilt til ham oE' bedt 
om :1.1 F.kllffe 110F!ct SPlrltu", da 
hnn snart skulde han- So!\'bn'lluP 
og fejf(' fiO Aars Forl"elsdaR' L"kk'~ 
hl\\'de ,'ærct Kunde i Forrdning

en 

~idcn 19~H. mc~t med Lllk~ullvarer. 
og lInndch>n var fort:<· t under 
Kriven. Lykkt>1I B a1l1\. I Y,l endo(f 
~tugct de ~enerl' .\ur, lkk mind t 
m('d RJllritulI Det k\,:c"tu,n ~piri
.lu!', Lykkt;> 11111"11e kobl ... :- Kt"bt 
udenomTthh'linB'l'Il, iod han ha,.jt 
kohl Vinen høp, nir. D:Ull Da .il n 
ankom, d~te dl't !lill', at Toft h "'\Ide 
bl,tnll dt't\ nu'd rdp,al!l!'llrillen, Hll.n 
hcnvendh> il!' til Told\' net der 
for Vi<h'rel<lIlse Carl n l AfJ[ifl 
Ilaa .1 I'Ct. T('lft hl' -t(>mte lllg del"
t.fh'r til iklH' nt sD.,lsee y nen t l 5i~ 
nt' K1tndl'r, da han Ikke' Ide t.lbc 
lIaa delt, Ilnn tilbød :len aa t' 
ls\';ke. 80m cn O:lll k ro air h t..te 
Frartbrt'\d. lIom hftn lU" )0 Kl 
for, h\'on,Ctt· .. hnn fi\.; \ in n pU 
Hlllwg:lanh'n. i(lCl hll.' .le ~ h tnVl t 
2500 Kl'. fol' I"anlumct D t €l 
('dl' lIig (1m Ion FI }< uith'n, 'i I F

1 

("N"U.ll' OJ( !'in FI. Wb'·'·" 
"nIk .. tltn ,il!t'r Afltortn ( t 

holtlt TI1f al"" t k anl .. at 
I.~kkc \"1\1' 1,lOttn )(") '('r, hor 
Ilom1l\t ren I Il r dl t et 
Il"nnllkt' h 11 t l tlerf I 

h\"!\l1tUnl at "t 
'\nll Forholdet ,I;.li. 
,iltIt' Ijt'llI' l'~ 1\ \ Il \ 
tin I) tH : ride 
hg \' 1\, ol II I 
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.lU'llla og ..t<"Uttru}l havde vær -t lige 
gode om Sagen. I et andet Tilfæl. 
de havde Petersen været sammen 
ml'd Futtrup, da denne havde stjaa
Jet en CYkle. 

25 Aars JUbilæum. 
Montør H:u'uId Chr. Nielsen, 

Kongensgade 3, Thisted, har Fre
dag den J3. Juli været be-skæftiget 
ved Nordthy Strømforsyning og 
Thisted kommunale Elektricitets_ 
fori<yning i 25 Aar_ 

UdstiJlingen i HVidbjerg. 
Ved den j1JegaJe Udstilling i 

Hvidbjerg indkom del' i Entre 365 
Kr., som skal anvendes til et ~Iin
defond. 

Solgt Vognmandsforretning. 
Vognmand Nic. Nielsen, Hurup, 

baT solgt sin Vognmandsforret_ 
'ng i Hurup til Chauffør Frede

:i~ Christensen for 5000 Kr. i Af
taaelse Lastvognen, der medføl

»r betales efter Vurderingspris. ge , 
Overtagelsen er sket. 

-
Spodsugen j HUJerslev 

IIluttede med en Ringridning, hvor 
Erik Dalgaard blev Konge og Th. 
Hansen Prins og j en Fodbold
kamp vandt et Hold Englændere 
3-2 over et Hold Frihedskæmpere. 
Kampen gaven Indtægt paa 170 

Tømmerby-Lild konservative 
Vælgerforening 

holdt i Aftes Generalforsamling 
paa Frøstrup Kro, hvor Forman_ 
den, Ludvig C h r i s t e n s e n, 
aflagde Beretning og Regnskab. 

Til Bestyrelsen valgtes Jens 
Norgaard, :L\Iru·jus Bundgaard, 
Lars Smærup, Jens Jensen, Hans 
Bach, l\!m·tinus Larsen, Chr. 
Fuglsang og Peder Bundgaard 
med Martin Smærup og Niels 
Roelsgaard Som Suppleanter. 

Bagefter fortalte Redaktions
sekretær Vilh. R a v n e m o s e, 
Thisted, om sine Oplevelser i sit 
Fangenskab hos Tyskerne, og 
man sluttede med Kaffebord. 

Værnemagel' fængslet. 
Harald Fr. Heidelberg frem

stilledes i Gaar for Retten i Thi
sted. Han sigtedes for Værnema
geri, landSSkadelig Virksomlled 
m. v. og fængsledes til 1. Au
gust. Sagforer Yde-Poulsen be
skikkedes som Forsvarer. 

Snedsted Bio 
.!mill.e . idA G",uv i ftp , -

er , 
Sted 
vær( 
lysn 

So 
l 

Kli 
og 
ha 
stal 
ko 
Ph 
del' 
sti 
til 
Bo 
og 
Ax 

sko 
er 

sp 
er 

t~ 
lig 
ve 



Do Interneredo frit Sydtby 
for netten. 

N .... l!oIenn .... _n 
rr I III aln lIrtUa. 

I Fonniddnl1l vnl' vl'<1 Ilt"tt .. o I 
Ve><t('rvJa- fn·m.lIIJet .. n Dt-I nC 
tlo intenltrt!<h·. IInnd.·\iuulUld I' 
C Veltl'ra- .. "rd.IIUrtlll. ':1. 
Icn T h o In., e II. IJudHt.od. OK 
Uftndclllmand 1'. Nøra-lIllm J o
h n n IJ e n, Ydby, hvil Sall"" alle 
er eelldl lil StJllaRdvoknum, rik 
Fa:npUngsfri,tt'n forlllml(et. lil 
HJ. AUgUlIt. 

f"II""'''. han vfdote 
b. d." øom ".at.., .t 

Il JOII S"""k i ubt!· 
har .rh· .... t t" ... ·t 
O .. hvad 1I"",,t det 
~ker fnd, Ilt han "r 
I.~, nanr IIlIrr"n 
t hnn komm.·r ayn

Lynet aklnnH Cr. 
I 

Gdr. Niel, L y k k e, SVRnkjll'r, 
algtetlell fol' Ilt. ha\"e t.a~t Ove .. ~ 
pris for Varer 0I(,1"t. til tYllk!' 
.l"'yg1.nln~. Det. drejed(t -.l" om 
r:.oo k" Kartoner, &om han hay
de fnaet 125 Kr. fur, Olr 1000 k&" 
Kru\lmber, der \'ar IwllUt med ·10 
Kl'. Fl:nrlnillg-enc JUUUlt.od dca.
udel!. at. de Ikke IUlvdo modtaget 
dlllll(' Kartoner. Lykke o»I)'lIte, at 
hlln selv havde gIvet. 24 Kr. pr 
Td. nf Læggekartoner, IIlIn der 
"\'111' ikke stor Fortjeneste. Da 3 
Kr. \'ar 111mindelig Pnll for Fo
de.rkaalrnbcr. mente. hUD· heller 

n kcmm .. r. 
Adakm"" .. 

Id til f'vlat Li\". an-
belae. til den I'vf· 

tro. nt Gud, !lom 
n lade nOlfen /1"11" 

ilerlljff, om Fo ..... 
rt!orklarlll, lom 
Olr netop derved 

d "iiI' f dert'Il Vild-
Jkke, 1 Kr. mere vnr for meget 
ror godt øortel'Cde SplsekJWm. 
bel'. Han hrovdedl' oglJllA, at de 
var leverede. lianll Karl hll\"de 
kort dem, og hnn havde sc.lv væ
ret. med. Der fremlagdelI en Skrl· 
velll(!, hvomf det fremgik, Ilt. 
Nicis Lykke skulde have kobt. 
Æg og Tobnk a f en Sort. Bors 
Hundiende i GI. Bedsted. Lykke 
erkendte, Ilt han hnvde købt. 10 
hlllva Kasser Æg Il 30 kg, som 
hnn havde betalt. 20 Øre pr. kg i 
Overpris f or. Æggene var solgt 
i Knnt.inen f or 20 Øre pr. Stk. og 
havde givet ham en Fortjeneste 
paa 160 Kr. IIM havde ingen To
bak kobt. Ogsaa denne Sag gaar 
nu t il Statsadvokaten, og Lykke 
fængsledes til 13. August. 

..,d. Ord ,·j ... r Oa 
, "" Virkelhrh,·d. 
'irkellahed, men 
jen derfor \"ed nt 
F!"elller, og hver 
• ham, ,kai ikke 
e det evlao Liv. 
mm og leve lIam
og hisset, og den, 
I kommet til Tr~ 
ere, men B"'e ~ Ia 
It Og "trab. 

_o 

y tiede 
bo, 

,nd I det 

" , 
n Ch... Moll el' 
flo .... fylder pnn 
an er fodt lliIa 
lJflermnalet bo
up Fjordholme . 
or 15 Anr Iliden 
og Fodselaren 
Dod taget Op· 
Soll, hvor hllll 
mmenB Dage. 

rup Sogne. 
I 
bvor Gruskørs
~citation over
Kobber", Jens 
m, Marthinus 
3en. 
J Hjemmet. fol' 
)liotheket for 
~rbeJdet ndler ,. 

pelmægt. 
, fængs lede I 

'avn Vngn Sc· 
*I, til den 23. 
ri. Han havde 
~n Logerende, 
Iholdt, havde 
Inngg.aard" i 
, havde fulgt 
. Tøjet blev 
10ft og dennes 
! t, at hendes 
'de været lige 
andet TilfæI
æret sammen 
e havde II tjnn-

æum. 
;hr NitdMCII, 

Chl", Daniel L n I" s e n, lInn
drup, der er paa Smdssygeh08PI
taJ, fik sin Sag sendt til VIborg, 
idet han ogsaa. fængsledes til 13. 
August. 

Vognmand Anton Vilh. J e n
s e n, Hvidbj erg, blev foreholdt, 
at han havde kobt. 200 Liter Ben
Zin af Vognmand Rlch. Krogh, 
Thisted. Af Rapporten i Sagen 
fremgik det, at Krogh l Foraa.
ret 1943 af en tysk SOldat i 
Hanstholm havde købt de 200 
LIter Benzin for 775 Kr. Han 
havde solgt den videre for 780 
Kr. tIl Jensen. Benzinen havde 
Jensen brugt hl sin egen Vogn. 
Han fængsledes til 13. August. 

Vognmand Harry D a h J, Je· 
gilldo, fik foreholdt forskellige 
nye Rapporter anglUlende hans 
Sort Børs Handel med 30 Svin, 
han havde opkøbt i Himmerland 
for 8000 Kr. og \'idel'esolgt til 
Tyskerne i Hansted med en FOl
tjeneste, han selv opgiver til 500 
Kr. Han fængsledes ogsan til 13. 
Augus t_ 

Tømmerby-Lild konscn'atlve 

Vælgerforen.ing 
holdt i Aftes Generalforsamling 
paa Frøs trup Kro, hvor Forman
den, Ludvig Ch r i s te n se 11, 
aflagde Beretning og Regnskab. 

Grim Ulykko pan Klov 
Bak.ke. 

An 

Ungrlnl(en paa t'TI Motorqkie I 
Culd Part ek'iplndetM... 

J Ga.ar l:ft.o·nnIddSjt1I VOO 14_ 
Tiden Ikele dn "l ruvl.Orlltrt; Kor· 
aelauh,,1c.I 1>Il1L KII.v HAld,,·, idet 
Dllirrinl(t"n l'a'l "u :.Jolorcylli, 
der vflr pIl.l\ Vd noo Ild "akk~n 
I Hetnlnsc mut! Thl"tntl, l1unkt.erø
de, ørul "",,run·n u .. hanll p~ 
ir"r p.lyn .. t>d ... nC C'ykh·". 

bodom 
HingA 
Am ... 
",I .. 

". 
tilh. 
H. II. 
J'()ml 
Kvl/'I 

Moll.Ol'Cyklt'n tilhBrw U.nher_ 
red LnIIdevlrrn, ('&" d" to MA.'Ild 
Vllr pan Vej til 8@ktJonekrrntoret 
I ThI.W til (.'TI Kl.Onr('re,,~ med 
llelflUlkabaføret('n. FBrl!J1!n var 
IIpud po:>l Frode 1~"tA-t1M"n, K,a" 
OK PBMIlK"I"t!" t.ø·,..r Nllrga.o.rd, 
Kna.e De kl.Orn kut("nd., med &0_ 

"Il 
RunI' 
KO O 

.. 
J. 
o. C 

.. GO KJlomet.cn Fart m ... 1 ad Bak. 
kelli, daBatrrinl(CII plud.!lclllil" punk
terede. NørKIIArd blev m~ det 
øamm(' IIlyngct [It nf:d pan Vf'jfln, 
medenll del. lykkoo~ l'eteraen at 
holde IIlg j)lUI Cyklen ca... 100 ).fe.
ter, indtil den kort.(, mod et Ræk-
,,-ærk, hvorvoo han IIlyngedet. af. 

..... 
O O 
øtll 

Fnlk blev tilkaklt. 0i" Corte de 
to Mænd lil Thilted Sygehus, 
hvor Petersen blev 1ndlnat. Han 
var ret. slemt medtaget, især I 
AnaIg't.et, oi" havde bl. a. paadra.
get IIlg en lhernerystelse. Nor_ 
gruml h avde 1anet. Tøjet revet i 
Stykker og lmadrnget øig nogle 
Knubø, men efter nt. v~re f 0) •• 

bundet. kunde han fortsætte 
hjem. 

De norske &m kommer 
pall. Stmdag. 

ho 

" p 

Pa.:t. Søndag Formiddag kom
mer de norske Børn, der skal væ-
re i Thist.ed, hertil med Jernba-
nen. Der var godt 100 Hjem, der 
havde tilbudt at tage et norsk 
Barn I Pleje, men der kommer 
kun 50, saa en Del bliver skuf
fede. Det.Le bliver de Hjem, der 
havde onsket at faa de mindste 
Bom, jdet. det viser sig, at Gen· 
nemSnItsalderen paa Børnene er 
15 Aar; man har ikke været dri
stig ved at sende de helt smaa 
afst..ed. De Hjem, der s.kal hav 
et Dorsk Barn, er ble:vet unde 

rettet. 

SpærredeBankkontL 
Blandt Statstidendes 

over spærrede Bankkonti unde 
Repræsentnnt Kaj Jacobsen, Th' 
sted. 

De mange Tyverier. 
Krimmnlpohtiet i Thisted ha 

fanet. Anmeldelse om, at der 
IJtjnalet en Pung indeholriend 
godt 60 Kr. frn Medhjælper Ch 
Bertelsen, der tjener hos Gdr. Jen 
Pedersen, Kjel8trup. 

En Akkumulator til elektri 
Hegn er anmeldt. stJnalet fra Gd 
N. Chr. ChrLSlensen, GJersbol 

Ved Brundvej er fundet eD st 
og kompliceret Knlkulantionsma!'O 
ne, der hlU" betydelig Værdi De 
er sikkert stjanlet el eller and 
Sted fra Tyskerne, Og Politiet \' 
vrere interesseret i nærmere O 
lysningc l· 

Sommermoo('t I Hjllroemn.."LI Kf. 
l Plantorboligen i IIjardcm. 

Kht holdtes l Sondags KFU. 
Y.!I. i Sommermode d 
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Points. Der fremstilledes ts KOer. 
"Als", tilh . :Morso jydske Kvæg

avlsforening, fik 2 . KJ. l. Gr. 
med 20 Points. Der fremstilledes 
20 Kvier. 

J y d s k e H i n g s t e: " Kel
trup Billeskov", tilh. Kettrup og 
Om egns Hesteavlsforening, fik 
2. Kl. l. Gr. med 19 Points. Der 
f r emstilledes 12 Plage. 

" Thy Billeskov", tilh. Hund
borg Herreds H est eavlsforening, 
fik 2. Kl. l. Gr. med 19 Points. 
Der fremstilledes 11 Plage. 

"Duxen", tilh. Refs Herreds 
H esteavlsforening, tilkendtes 2. 
Klo 1. Gr. med 19 Points. Der 
fremstilledes 9 Hopper. 

Flygtninge samles i Lyngs. 
De ca. 200 tyske Flygtninge 

fra Hvidbjerg Centralskole er nu 
flyttet til Lyngs, hvor der i den 
sidste Tid er foretaget et større 
Oprydnings- og Rengøringsar
bejde. Der er i den Tid, Flygt
ningene har været i Hvidbjerg, 
død 16, mest Børn og ældre Folk. 
Til Lejren jo Lyngs er desuden 
ankommet 125 Flygtninge fra 
Vestervig. 

Kvinde fra ØsteriId anholdt. 
Kriminalpolitiet i Thisted har i 

Gaar anholdt Fru Mary Margre-

• 
I 

det var ikke lykkedes 
sksffe sig Adgang. 

run at 

Overført til Thisted Arr.,st. 
Fra Arresten i Aalborg er til 

Thisted overført en Mand ved 
Navn Carl Robert Haller Drobek 
der er født i ø. Brønderslev og 
sigtes for Angiveri. Hans Fængs
lingsfrist udløber først den IS 
Juli. • 

Ejendomshandeler. 
Møbelhandler Carl Thøgersen, 

Hurup, har solgt sine Lagerlokaler 
ved Ashøje til Møbelhandler Jena 
Wilhelmsen, Hurup, for en Købe
sum af 7000 Kr. Overtagelsen er 
sket. z 

Arvi.ngerne Kristine Kristensen, 
Hurup, har solgt sin Ejendom, Søn
dergade 44, til Murer Karl Høgh, 
Hassing. Købesum 10,500 Kr. Over
tagel sen er sket. 

Bogtrykker A. Andersen, Hurup, 
har solgt en ham tilhørende Ejen
dom i Klokkedal til Landmand Jens 
Møller Fogh, Horsfeldt. Overtagel
sen er sket. 

De tre Handeler er ordnet ved 
Ejendomsmægler N W. Hebsgaard, 
Hurup 

Direktør J . Søe, Torp, har 
Ejendommen Plantegevej 3 til 
potbestyrer Frederik Nielsen, 
sted, for 40,000 Kr. 
straks. 

Robert Christiansen, Thisted, 
solgt sin Ejendom. 

(Fortsættes Side 6). 
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StOl" Harme i Byen over Tyskernes proyokerendl" Optræden. 



)1an dr-oftede Sporg8maalet om 
Opftlrelse af Sommerhus, og det 
vedtoges at købe en Grund i )Ial~ 
le. man har fa aet Tilbud paa, 

Overført til Thisted Arrest. 
Arresten i Thisted fik i .-\ites en 

ny Arrestant. Han kom fra Aarhus 
og hedder S"end Andersen, H311 
har i Augu8t-8eptember sidste 
Aar \'æret ansat paa Fl:n'epladsen 
i Dragsbæk og har "æret iført sort 
Uniform, saa meget taler for, at 
han er Marinevægter, Han er \'ed 
Retten i Aarhus blevet fængslet 
til del.l 23. Juli. 
~. ~~~.--._ ... ~.~~' .. '........ . 
Krigens Dagbog. 

2. Yerdenskrig. 
20 Hæfter a 6 Kr., rigl i!lu5trerel med 
Fa..r'V'efotos. Oplaget meget begl ænset, 
Beslillinger modtages, 
CARL E. BALLEBY's Boghandel 

- Store Torv 6 - Telf. 90 -
retniDgsmænd. præget af ubestik
I.andsretssa gt. rer 

Kirken aabnedes i Gaat' af Pastor 
Dahl H a n So e n. Del' "ar meget Hu ' 
stort Besog og riYende Afsætning 2-
baade paa Lodsedler Oj.! i Tombo- I 
laen, der ble,' næsten udsolgt. Real- h\'( 
skolebest).'l'er J e il s e n, H\'idbjerg. PIE 
talte under B:1Zal'el1 om Kirketaar- Læ 
Ilet, Bl' 

ter 
Officererne forlader Sektionen, B.l 
Igennem længere Tid har der til La 

Sektion ~ord· Yest i Thisted '-'æret \ va 
knyttet flere af Hærens Officerer. b~' 
Efterhaanden har Hæren trukket I H 
flere bort til sine Afdelinger, hvor I ~ 
der er Mangel paa Befalingsmænd. I o 
og flere følger efter. I Dag er t 
Oyerofficiant :.\funk kaldt hjem, og , 
det 8Rmme gælder KaptAjnløjtnant I 
Fjerring. I h 

Fe.....q, for de gamle, 
125 Gamle fra Hvidbjerg-Lyng!'!

Kommune samledes i Gaar til en 
Sammenkomst l Præstegaarden. 
hvor Pastor Hennan:=en bod vel
kommen og Lærer Hoppe, Barsle,'. 
talte udfr'3 Ordene ,.Jeg Ol::: mit Hu~ 
,;1 tjene Herren" , 

~ 
s 



, ,,1,,~\-iJ'r.~I<,' 1,11""'''''''-
'J', Jll"<ljsiSke Unrlcl'tl".\"kl,I')v, r
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, Hustru, 

-. 'r;"]l('rnJ G 1\ \' t ,: udtHlh', at, 
,ol{ Sondllrjy!!lInd l'!' dall"k !.aJ~d f~ll 
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5.~n J:mg Fremtid. sum ,-t S"J~' 
dl. \'j hl\I' kl '"llwt Oll fn'm til 

"" ' " ~ denne F:cJl{'~~knl}('ts I :I~. I' 01'-
,t"r SAmlingt:'1I 1I1hul,'d,'s "crl (,t PiU' 
,-e- ;I!inut{eT'S ~ilh{'d dl' dllll"ke 

Us 
kostet 64 -_.:... 

Livet. 
Cu;;la 

Ve~dos, ' 
Aar gI. 
nlls, n 
overtog 
ugift 13 
hjemm, 
hal' Ot 
tilsidst 
plejet 
rende; 

;\fænd, dCI" und"i" t'll ,'lll'l" lInd,'n 
Fonn gI\" ckn'" I.h" {Ol' DUIl
mlll'ks FI"('llll id. 

Im!ell Tyskere nUl:! ,'l'rc i Rc~iddclsl' al dllllske Pl'll).:'C. 

Lærerindl' FrI; ]n!o!t'r F, Il e
m a I" k. Tonder. 11;1:'I'nte. nt dl'" 
mM rE'j.:es 1'11 Sh·mning (or al. ",rd "~l ",onm,ll d,",k Om",ad' te" ",' " h n )' n, 6",dog. gom ''''yg";,,g, ra;'" d,l [)',k, "and· 
rm pcoj,;,k O,who)h,'<I. S"'u' """ f,,·,kdhg, Fm"""''''' ,kab ;ng,n Pon... Ty,k '!\no' 

,_ Rodakh'" T .. " " " " n, I" hae SIIAEF ud"ndL folg,,,,," '''W'''mnnd,knh fam' nogl
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Flenshorg. brugte en Hilsen fra Redegol'else vcdl'. Forholdsregler~ I J:(!is('hmllrl,. l;om bli\"er betalt :\i 
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FoleIse for aL komme væk frn llIllrk: ' 'lHW. bill' meldel'\ til den næl'llIe::;te 
TYl>kland. Man ønsker liom i srI. ilre<! Undtagelse af de T.vsl,cre, dansl,e eller engelsl,e Mililær- el

Dage HL Sydsle~\'ig kali blivc B""n m,lI,m Dmm",,'k og T,',k- d,,· " ""kæfbg,t m,d "'n" JOl' pohlimyndighod, "m I"", I'"'' 
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De Henrettede Hvidsten bisat. 
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, 
Ved en smuk HOjtide1!gheQ. I Gr ' 

Kro blf'\et bi nt _ . undt\'IK~kll'ken Cl' H Ib? ., . VI lJTlnlfer et Billede { e .. nI' fra 11\iclslell 
ra INJtlclcligheclen. 

Statens ch'ile Lllft.v~('rn lc\"'l'e~' 
Mad til det lys],e lI1iliuer, ,,;'l!! al
le beslag111gte tyske Formad al' 
Levnedsmidler er I)vel'givel til de 
dUllsl;:e J\lyndighedl?],. Trsk,~rnc 
fa,l1' 2000 Kalorier om Dagen, 
dogfmu' det 71[andskab, der er be
skæftiget ,'ed :\lineopgru\'ning. 
2500 ,}{fllorier om Dagen, og 
HosJ)ltalsp;.ltientcr ffu'll" EkSU'a
forplejning efter den engelsl;:e 
1 rærs Sanitelsva!sens Skon. 

Jngen Tyskere maa forlade sin 
~jr eller sit Skib uden Pas og 
etter Spæl'l'etidens Begyndelse 
kræves der særligt Pas. Tvsker
lIe hal" Spæl'l"etid fra };:l. 19, Ef
ter Anmodning nf de danske ~li
l;tærlllyndigheder el' SpælTeUden 
for Minestrygningens Vedlwm
mende blevet udsat til .l(}. 21 fol' 
~lt OPlUHl ('11 længere Arbejdstid 
Idet nll~n suget' al opgnl\'e 50,000 
Landnllllcr om Dage" D 'd ,. enSl-
ste tyske Lisie over dode og 
rede saa-

ser sIlaledes ud: Dræbte 6,t 
alvorligt s1l11l'cde 78, I t ' 
101, ialt 2,16. e slllU-ede 
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• uger l 
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havde 
olken, 
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.1;;:e var 
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19 blev 

Høje 
kendte 

ilIel'up, 
Jejdede 
lI' bl. a. 
rrnand, 
lun til
l .Syge
Hu~be-

TherkildsCll beskikket som F~l'B;~: 
rer. 

Høje-Kristensens RegnfIkaber 
re\-'ideres. 

Ovel'bet.jent Panum, der ~hand
let' Sagen mod Entreprenør Høje
I\:ristenscn,-lHurup. oplyser, at man 
nu har nntag~t Nordjyllunds Revi
sionskontor i Aalborg til at gen
nemgna Firmneta Regnskaber. 

I{dndcrnes Fredslign i Thisted 
Amt 

holdt i Mandags Stævne i Vildsund, 
Formanden. Fru Lustrup, Thisted, 
aflagde Beretning, og Fru Bjerre 
C h l' i s t e n s e n, Thisted, frem
lagde Regnskabet. Til Distl'jktsbe
styrelsen valgtes Fru Anne Mar
grethe Nielsen, Thisted, og Fru 
Bjerre Christensen med Fru Jen
sen, Galtrup, og Fru J{rngho}m, 
Veslos, som Suppleanter. Fru Poul
sen, Thisted, blev Revisor. Dagen 
sluttede med Foredrag af Overlæ
rer S o l' e Il s e 11,,, Skive, om Freds
arbejdet samt af Georg F i n k og 
Herbert K e i n om Opholdet i The
resienstadt. 

Eng·e1sk-svensk Militærbesøg 
i Thisted. 

I Gaar gæstedes Thisted af et 
Selskab britiske og svenske Of
ficerer under Ledelse af Kaptajn 
With Knudsen fra lVIinetjenesten. 
Blandt Gæsteme var den engel
ske Major, der leder Minetjene
sten i Danmark, medens Sven
skerne var med som Iagttagere. 
Man besaa de forskellige Mine
felter her PM Egnen. 

Sportugen j Hordum 
beil'vndt.e l\[l1nda2' med Foclhnlcl-
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maabneBibel I MOdstU~~~~":e~~elsens 
rhi mange Cl' genstri. Endnu en mindre Styrke af Lande-
u'er inletsilfende Snak "rernene i Tjeneste. 

rcr Smdet. Dem bor l\todøtnndsb('\'/l:'gelscnø Jyllands-
)PPC Munden pall. thi ledelse har' disse Dage udeendt en 
ende hele Huse Yed Red .... gocell3c for l\Iod8tandabevægel_ " /8en3 øjeblikkelige Opgaver. Det 
uhlborhg Lære for hedder heri bl. n" nt der d. 6. Mnj 

djngs Skyld. under Jydsk-Fynske Kommnndo 
em, de IInakker og I var ca. 20,000 Fl'ihedskæmpere i 
)rn SandhedR Erken- Tjeneete, et Antal, del' citerhann

hildede i Løgn, De den er bragt ned til cn. H,GOO. Her
til kom 2,600 Mand nf den danske 
Brigade, som nu el' hjemsendt. Ef
ter Indkaldelsen til Hæren var der 
3000 Soldater (indbefattet Briga
den) til Rnadighcd for Jyll and
Fyn, og disse Styrker kan ikke ven
tes forogel, fOl'inden de Rekrutter, 
der om faa Dage sknl mode, er ud
dannet. Da BI'igaden er hjemsendt, 
er der kun ell. 450 Mllnd af Hæ
rens Mandskab disponibel for Mod
standsbevægelsens Arbejde. Da der 
fortsat er meget store Opgaver at 
løse som allieret Nation kan det 
ventes, at der endnu vil gaa nogen 
Tid, inden de sidste Styrker kan 
hjemsendes. 

Husene og diskute
ring og forer falsk 
saa end aldrig saa 
~r sig Bibelen, og 
dem vild, som ik
i Sandheden fra 

8, tag dem ikke til 
m ikke velkommen 
" den, som nægter 
s, "kommet i Ko-

siger Johannes 
enighederne ( L 

k: fra os, men de 
Ol' farer de vild 

t ved det vi hal' 
• blevet forvisset 
rer, og blive der, 
~aldet. 
f t os noget an

f' end Jefliu Kri
m er Guds een· 
rre. Og der er 
e andre Steder 

-----, 
-~-_._-

e n bragte 
ens Tak for 

, Ol! Uddeler 
.T, O\lf·rdrog 

Venner ('n 

n. 

For Sektion Nord-Vests Vedkom
mende er Hjemsendelsen jo allere
de sket, hvilket skyldes de særlige 
Forhold her, hvor det meste af 
Mandskabet hal' været Landmænd, 
Bom ikke kunde undværes i Land
brug2t og den Kendsgerning, at 
lydske Dragonregiments Styrker 
l3'Iev garnisoneret her i Amtet. Der 
er dog fortsat en mind~ af 
Landeværnene i Tjeneste W 
Løsning af særlige Opgaver, og de~ 
kan nævnes, at Sektionen for øj(t
blikket hal' ca. 100 Arbejdam:.cnd 
beqkæftiget. 

Sigtelsen k:w1de ikke holde. 
Fru Mary Margrethe Nielsen, 

Ø~terild, fJ'emstilledes i Gaar Ef
tenniddags for Retten i Thisted 
sigtet for Angiveri, idet hun 
,kulde have foranlediget, at 
Smpd Nielscn, 0slcl'i1d, var bl{'
vel afhørt nf TYHk(!l'ne ved ro
J'('nd!' nogle> l{ygl.'I', dn gik om 
Fru Niel ... n. 

relJggl'r nu 
r AaRfl .Tør 
med \fInrh' 

r ALAnen, 
hu tiIret 

Hun ntl'gtNlf' s ig h('slt'mt flkyl~ 
drR' Ol( npJyøu', ILt (If' nok Jmvfh· 

, , 

8'4, a. 
Tre anholdte i Sort Bors 

Sagen i Thisted. 
Staldkarlen pRa "Thy" loencøledeM 

i DAl' for otte Dn~. 

Snedsted.Tyvcne idømt 
Ungdomsfængsel. 

De betegnedeø I .In Tid 100m 

Snecbtedll Skrao:k. 

THISTED A MT S AVIS 
Ton.d,~ dt-n U. J uli, 

Politiet. i Thisted flr nu ved Ilt. 
være naaet lil Bunda i den tidlige
re omtalte Sort Bora Affære, der 
kom frem gennem en Anholdelse. 
80m Kriacpolitiet i Kobenhnvn ny
lig foretog. Man anholdt. cn Tha . 
P . Fnisen, Veatergnde 39. Thisted . 
Han vllr i Besiddelse af 200 Pk, Ci
garetter. Efter Afhøringen af hnm 
anho ld t Politiet i Thisted Evald 
Graugnnrd. Norregade. der ind
rømmede at have kobt. 60 Pakker 
Cigaretter til 6,60 Kr, pr. Pakke. 
samt Cyklemekaniker Niels Chr. 
Thomsen, Thisted, der indrømmede 
samme Forhold. Sidstnævnte blev 
loslndt, medens Graugunrd endnu 
s idder Imholdt. Mlln venter, at end
nu flere indblandes i Sugen. 

Ved Retl('n i Thi~t('d var d('r i 
Dag DODlsCorhandHn..: I . a,n mod 
de lo unge :\1ennCl!lker fra Snl'd~ted, 
Poul Richard Larllen og Ove Emil 
Andersen. der begik (In Rlckke Ty
verier i Snedsled i Slutl1ingeft a! 
1944 og BelIyndelRen of indeværen
de Aal'. De havde' FællCIIllkab be
$taset lIekl!l Tyverier, 'Pall. hvilket 
Tidapunkt Andel'llen havde \'æret 
under 18 Anr. Derudo\'Cr bavde 
Larsen alene begaaet flere Tyve
rier. Ban hnr tidligere ved Retten 

Danske lro""" 
kontrollerer aræns" 

Th.>vov;tningen overtaget i ])q. 

-

i Randers baet en Dom for Tyveri. 
men denne var ikke aboneL Flere 
nf Tyverierne var begaaet. under 
~f(lrkelægning. 

Ko b e n h Ro V n, Onsdag. Nu, 
da Storstedelen af de tyske T~ 
})Cl.' er trukket tilbage fra. Dan
mark, vil de 
der tidligere er truffet 
danske Myndigheden 
med den dansk-tyske 
træde i Kraft, De da.ru.ke 

I Sagen har endvidere været ef
terlyst Staldkarl Fr. Chr . \Vorm, 
Thisted. Han blev i Aftes anholdt 
j Aalborg, overført til Thisted i 
Morges og fremstilledes i Formid
dags i Retlen. Han erklærede her, 
at han de sidste Par Aar i Ration 
havde faaet 7 800 Pakker Cigaret
ter af 8ine seks Leverandører i 
Thisted. Han havde selv røget et 
Pnr Pakker om Ugen, og Resten 
havde han j\olgt til Priser, der ik
ke oversteg 3 Kr. pr. Pakke, Han 
hævdede, at han ikke kendte Na\'
nene pan de Folk, der havde kobt af 
haml men indrømmede, at han fol'
nylig havde givet Falsen 700 Kr. 
til at købe Cigaretter for i Koben
hnvn. Cigaretterne skulde koste 7 
Kr. Pl'. Pakke. Han havde nrbejdet 
fol' Tyskerne i 2Y2, Anr og mente 
at have Raad til at betale san me
get for Cigaretterne . 

Worm fængsledes sluttelig for 
otle Dage og fik LandsrebMp;forer 
TherkildRt'1l beskikket flom FOl'fWa-
r.r 

Ilojc-Kriswnoen..o.t Regn~knbl'r 
rc\'idercH. 

Ovcl'bt!tjent Pnnum, der belmlld-
1(')' Sagen mod Entrepl'l'lHlr Hoje-
1{I'iH(l'np.un, Burup, oplYRl'r. at mn~ 
nu har untagl't NordjyllnndR Rl'Vl
MionRkontor i AalhorJ,t' til ut ~'Tn· 
lU'nJJ(ua Firmllt't.~ ltl'j."nflknlwr 

Anklageren krævede de to idmntt 
Ungdomsfængsel, medens Fors .... ·åi 
ren henstillede til den mildell'-~l 
Dom. især dn for Andersens Ved
kommende. da han var aaa ung. 
Anklageren pointerede. at de to 
havde været Snedst.eds Skræk i den 
Tid, Tyverierne stod paa, indUI de 
blev anholdt i April. Det var et af 

per vil kontrollere 
og med 12. Juli. 

Grænsen 

til 
de største Kup, der var foretaget, 
medens Politiet var fra Styret. An
dersen har været med til seks Ty
verier flere ret lITove, s ammen med 
Larse~ og maa siges at have Til
bøjeligheder til at begaa Tyverier. 

Sammen med Trumenn Ol 
gomory. 

Ved Dommen idømtes de begge 
Ungdomsfængsel, og for Lusens 
Vedkommende fragaar 75 Dage for 
udslanet Varetægtsarrest. De skal 
in solidum betale Sagens Omkost
ninger derunder 80 Kr. til Lands
l'etssa~fører Lnl'8en Oll: 60 Kr. til 
Landsrets8n~forer Rn .. <imussen. Den 
\'ed Retten i Randers abaRte Dom 
ophæve8. jdet do(l' enKonfiskntion~
pnastnnd pan 30 Kr. bibeholde~. 

Larsen blev efter Domsafslj:tf.'l
!:len fort ned i Arresten i(l'en. ~e
delll'\ Andel'~en. der ikke har .~ld. 
det fæn~sl('t , fik Lo\' at tn(l'l' hjem. 

Tbyboronliskerlet 
Fm T h Y b o l' li n !'kri ..... t.'!I tilo,.. 

llill'n til tl ,1uli br~.(l'te ~e\\('r i1\.
kl' nORd, !lllll'u:H'ndl' FUlkel'1 ht'r for 
Plnd"l'l1. !'I\tl rid ..... \'dl.lh ..... ('ndt' t"r en 
trm"h'~h~ f'\'ri(l~tl' f(ll' Erhn·n·('t. 
_ ~ODl Tiltkhn/ol: It! Rrændflel oht' 

-
København. Tond',. 

ter hvad "Nationaltidende" 
Ter, vil ikke alene PIæNdmt 
mann, men ogne Fe1tm1 
~lontgomery, Premiermi 
Ch=hill og General BrodI 
nær Fremtid beeefle Kabel 

. - - - -- ---

Russerne 
Ir. B4 

holm. 
~.r ... _ 

K 



tion. 
tg nf Politi meste
uktion over ind-

Lild Forstrande 
lI. ds. Kl. 15 
GuJdhammer. 

agfOl'er Bjerre
indrammer Kre-

Gods paa Strall-

7. Juli 19·15. 
l!\uktionsleder. 

TØRV 
Aflevering af 

Kontant. 
Sperl'ing. 

hhy 
• ·synmg. 

• af-
Juli 2 
i ThiHled. 
• 
• 

101' og 

, den 12. Juli 19-15. 
Jens Foged, 

Ark., 1\1. al' A. A. 

kendtgøreise. 
l Tilslutning til Jndcnrigsmini

stel'iets Bekendt.gørelse af G, d. 
1\1. om Betaling fol' tysk Benyt
telse af fast Ejendom i Tiden 
indtil den 5. Maj 1915 (Belicndl
gorclse er optaget i de lokale Bla
de den 10. d. M.) meddeles, at 
der i k k e skal ske Anmeldelse 
lil Udvalget for Indk\'iutedngs
erstatning om ikke fyldestgjorte 
Krav mod tyske Myndigheder for 
Brug af Ejendomme i Thisted 
Amtsra.:'ldskreds i de Tilfælde, 
hvOJ' Anmeldelse allerede i lIen
hold til Bclwndtgorelsen fra Am
~ts Sogneraadsforrning er sket 
til pa.agældende Sogneraadsfor
mand. 

Foreligger der Tilfælde, hvor 
AnmeldeiHe endnu ikl;;c er sket, 
kan denne - foruden lil nævnte 
hH.lkvartel'ingsmlvalg - ogsaa 
Rke til Amlskontol'cl i ThislC'd. 

Thisteo Arni, den 11. ,Tuli Inl", 
Skaalunl, 

ht. 
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EJDERPARTI 

B Fredag den 13. Juli 1945 

Kompromitterende 
Papirer fundet 

Fra danske Forretningsfolk til det tyske 
Handelskammer 4.... 

(Fra vor Hovedstadsr edaktlon.) -

D ES megale Gruppe »1944« h a r fundet Sække fyldt med Post fra dIn'" 
Forretningsfolk HI det tyske H amJelska.lDlner . En betydeUg Del at p~ 

sten er af IlIUl kompromJtlerende Art, at mRn m a n. regne med Arrll!ltatlOD~ 

af flere Hundrede ForretningsfoU, Landet over. l nogle Tilfælde har man Mt; 

Firmaer Ol/træde som SUkkere for at fa.a \'a r efordellnger, Idet de har ,~ 
, 'ct, at et konkurrerCllde Flmla ejes nI Jodet eller blev drevet (or jødisk Ka. 

pltal, 

i ioner 
• er I 

Fra Sverige i Løbet af Sommeren 
(run 1\"hcl,I'<u'II. i de knr11l1lcIllli! .\\:tam'der paJ d:lnske 

l LØBET af Sommeren vil de dan·· Skibe, det drejer sig om et K\'antum 
5kc T}\mna:rhandlcTl' a!1er f,l:1 der svare r til ~4 af den nO f-

, _ .. 1" -"I-"diltC l Ulpmt. Va:::rLli('1I af det 



~ru r: d lvi J!' ske" 
jldlysende, af 

lønmørk som 
køn bygges 

ken Sonda/l den 15-:--d..-,el~<!1) Aars 
Jubilæum I 8amme Bunk. 

Kommer vi ikke af med Cement· 
Tilflu2tsrummene? 

nd de', som 
ar giver os, livad sk.1 der ~ke m~d de man
el eRentlige I(e Bunkers, som findes I alle Byer? 
disk Kultur. Spørgsmaalel er t!ndnu ikke al-

I Thisted er 
F hold' deres 
•• 

eD 

var i Aftes 

gegrund til 
en da Odr. 
ilde alllas 
ede, uden 
gen stillet 

)ereJler Var 

nekontorel, 
.'raks log 

klarel, men Chefen lor det civile 
Luftværn, VicepoJiti-lnspeH",r Artur 
D a h J. oplyser, al disRe aR andre 
permanente Lultbesk}Uelsesanlæg 
ikke fjernes loreløbig, og maaske 

bliver de aldrig gravet op igen. 
Der kan dog i nogle Tillælde op· 
naas Oispenaation, og de lønte 
Ansøgninger er allerede indløber. 

20 MIII. Kr. I en Rutebil. 

En stor Rutebil med store, tunge 
Kasser og svært bevæbnede Polltrrolk 
rullede i Gaar op foran Landmands· 
hankens Thisted Afdeling. Den kom frø 
Aalborli!; og medbragte de nye Penge. 
der skal sæltes j Omløb, efter Forly
dende 20 MIII. Kr. Hvornalr Penge· 
ombytr.lngen Iker. videe endIlu ikke. 

Dødsfafd, 
, 

III Roy 
Orlogsfll 
om den 
og uden 
følgt!r d 
hvor Mil 
KonVOj, 
Øjeblik 
Dt!r er 
Kærllgh 
Hove~ 

Møade ~ 
Ann-Mø 
\lverfar 

I Pal 
nalfllm 
Edgar 

Kræv 

Du 
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menho 
slemæ 
deres 
dige K 
der ik 



pa. J"~ .. ~ .. ~-. rlalurligere om LousuØIl' u .. • -I var io~men sidste Aafslid. En Lu 
vi ,unde h.ve delse slødle Iii, o~ III " overvinde og s,. 
AmISl,ole,on- denne var Kr",tlerne lor sm". lær dig Pord 

'.lIe p .. Mødel, Byrder og i 
Cenl"I"olen Sp.rrede Konti: værel, " d 

,r "ulde være In.' Krojg"rd And",en, M,Hhe skulde bær 
lel er el Ly.- Bruns .. j 11, Thisted, o~ Clvillngenior Kravet om ' 
iommi"ionens K. W. Eriksen, Thisled. sao nogel a 
lendes lil Ood- Arbelde III 
"drer Mindre- Kirketaarnet i Sk,'old. Der er go, endl. slore Herrer 

~ ønsker itke borg er sikret. mark Ikke k 
le denne S.g. Mbl 
,,,kellen vilde Bazareo ~.v 16-17,000 Kr, vi Ari 
, og del vil i Overskud. paa de 

Del er ikke der i ~ 
r for mig er 8naren l Skjoldborg Præsle- Vanskelil 
,dervianingen g .. rd On'dag og Torsdag blev iodse, at cl 
~~o~o blive eo næ,len bell eveolyrllg Succes uretfærdigt I n._. n .... hor høer Af . Vi skulde (1" !pnpr været me2el Lov 



Lærenndet ksamen al UII. OdgaarJ 
Billeskov, Datter al Lærer BiUeakov, 
Bækmarksbro. 

rsle Byrder. 
s Uge er og
ige, del giver 
ige Hænder. 
nogle af de En løsladelse. 

ner, at Dan· Arbejdsmand Evald Graugaard, 
sig igen ved Thisted, der i forguIS blt=v an· 
mere Prihed, holdt i forbindeIIe med Fallen
ar el andet Worms Børsaflære, er i Dag blev'!" 
æt de ledige løsladt. Politiet arbejder stadi~ 
a er vi ovre med al udrede Sagens Tfaadp. 
Jeg kan ikke 

e være noget Der maa afler være noget 
ejderne stiller. 

i Vinduerne. 

fra Il 
sena 

fro 

at vi ogsaa 
iii at nyde 

r. Derfor vil 
Idere, Tjene

og Piskere 
i den kom-

~TE 

Handelsministeriet har nu op
hævet Bestemmelierne om Be· 
grænsning i Forretningernes Vin- ..... 
duesudstillinker, der blev indWrt 
under Besæth::lsen, lordi det nr 
uheldigl, at der gennem 

I lya, Papir paa 
rne Bare rinjZ 

Uligt. 

~ARD. 

I 
III V('randa 0.1. 
·8 l~ Kr. 

Rerne blev givet Udtryk lor 
V8reri~elighed, lom lakti.k 
var lil Stede. 

Nu vildt del vrre meget 
liRt om dtr Inul vilde 
Varer at udstille I 

PeoRely,eri i OIersMI. 
En ung Mand In 

i Aftes .nhofd~ ,dol 
.t ha", ofl .. "'1 
Tegnebog" 

_ T 
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Stød. effer Tys i Thy. Side 3-
THISTED AMTSA.VIS 

F~a.g den 13. Juli. 
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En Del Burnkker forett andre Steder hen. - FU!!'Itnings'·ærkeme 
o"'ergj"es til Amtet. - For 12,000 Kr. l't1nnnelude til Eb"l\en" Be

boere. 
: 1; 

antages, at. den, der furer et fikih. 
del' besorger Persony.·afik. lAkaJ 
ha.ve Certifikat som "torer, l\vad 
den nuværende altsaa ikke hM. 
hvad tydeligt fremgaar af Polt: 
mesterens Udtalelser, 

skæftiget 
fra Eg

Udgifter
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ngnlng. 
et Fir
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Det gaar nu godt fremad med Af
viklingen al Tyskernes Efterladen
skaber paa disse Egne nf Landet. 
Igennem lang Tid hm' dnglig ret 
.store Styrker været i AI'bejde in
denfor Sektion Nord-Vests Omraa
de, og flere Fæstningsværker er 
nu rømmet j en saadan Grad, at del' 
kun stnar de bare Bunkers tilbage, 
Diss!! Fæstningsværker vil deref
ter blive overgivet ti l Amtet til 
Bortrydning nf Pigtrand m. v. Det 
drejer flig bl. a. om Fæstningerne 
i Thodup Strand, Grønnestl'and m, 
v, Hvad angaar den tyske Ammuni
tion skal denne ødelægges, medens 
der endnu ikke er truffet nogen 
Beslutning om de tY.!Ike Vaaben. De 
farlige S-Miner, der fandtes hel', er 
bortsprængt, ligesom f, Eks. al 
Lysspol'ammunition sprængtes for
leden Aften, hvad mange Thisted
borgere vilde kunne have observe
ret. Det var et helt Festfyrværkeri. 

Bortsalget af Cement, Tømmer 
m. v. skrider rask fremad. AI Ce
menten vil en af de forste Dage 
være helt bortsolgt. Lagrene i 
Nors, Kobbel'o og Ydby er saaJe
des helt tomte. Onsd. og i Torsd. 
solgtes bort frn Bulbjel'K og Fred. 
og Lørdag fra SleUcstrand. Ce
mt:nten, der kun sælges til de nor
male Forhandlere, indbringer mun
ge Penge. V(·t Cl' i llUndredtusind
vis af Kroner, der i di~M' Dage ind
ka~flet{'" for dl' tYt'kt- l.ul7re. AI 
Tømmt'r merl Bark plln er solgt. 
Jlvud /IngUllI' Levned.'lmidlcl'nt· er 
df'!" ",nIK! aleia' for 12,000 Kr. :\Iur
mf'hHJ4I, som f'r kommt·t El7nt.'lltl Bt· 

rI, t V,lr .. rendt- h IIC ,II for k~'lIi~', 
IIkk Ilf' Jm .kom. Enkt>lte t(II"I'. an

d ..... miri Ir, n, v.r tydl'Hg, al al t 

• 

I Postmesterens Udtalelser 

boere - eller rettere Kobmænde
nes Kunder - til Gode. Der fand
tes som bekendt en Del Sukker og 
l\:Iel. Dette er ogsaa borte llU. Der 
sælges endvidere ikke saa faa Iso
leringsplader, og Brændse18lagre
ne, der fandtes ved Kapiaulalio
nen, er overtaget af Brændselsnæv
net, der er i Færd med nt foretage 
cn Fordeling, bl. a, skal Elektrici
tetsværket have et Kvantum, Kon
tormøbler fandtes der ikke saa helt 
lidt af. Det overtnges praktisk talt 
for alle Sortel's Vedkommende nf 
Hærens Afdelinger. 

fremhæves det, al. det paa ingen 
:Maade skyldes Ukyndighed, naer 
Færgen Gang paa Gang lober paa 
Grund. Man skyder d~t ind un
der, at Besejlingsforholdene 
saa vanskelige, at del' selv m 
kun 5 cm lavere Vandstand en 
normalt ikke kan gnas ind i Fæ 
gelejet for Mudder. 

Spørgsmaalet Barakker har læn
ge været aktuelt. Der har de sidste 
Dage været et Udvalg lrll Inden
rigsministeriet paa Egnen for at 
besigtige Barakkerne. Dette Udvalg 
har derefter udpeget de Barakker, 
del' skal bruges til :mdre Formaal, 
bl. a, sknl ikke saa faa Blll'nkker 
flyttes til Karup og Aalborg Flyve
pladser, hvor de skal am'endes til 
tyske Flygtninge, :"Ied dette For
maal fol' øje hal' man paabegyndt 
Nedbrydningen af Lejren paa KJ'on
borgvej, ligesom O. T.-Lejren paa 
Hundborgvej vil lide samme Skæb
ne, En enkelt Barak fra Dragsbæk 
vil ogRaa forsvinde. Der er ikke 
truffet nogen Afgorelse om de ov
rige Barakkers Skæbne, meu en hl') 
Del nf dem vil gjvetvi!-\ blive solgt , 
i hVl'l"t Fald h\'nd allglllll' de mind
sle, 

Rundt omkring i de tYtlke Lejre 
er der fundet Brnndl-llallgel' til en 
Vu.'rdi nI ikke mindre t'lld 25 
30,000 Kr 

Det er muligt det vender snal 
des, men der er det mærkelige, 
Færgen ogsaa gnar pM G 
naar der er Hojvande, som Tilf 
det var i Sondags, da Færgen l 
pM Grund ved Vestsiden, 
det val' ikke Mudder, der 
Skyld i dette, men at Føreren 
ke tog ordentlig Bestik efter F 
gelejet og lob pM Gnmd l 
Favne syd for Færgelejet. F 
Tiden, medens den nU\'"æ 
Motorfærge var stationere 
Vildsund, kom den efter Si 
en Gang om Aaret til Næ 
for ved Hjælp af sine Skru 
uddvbe Færgerenden. 

E"t er da vist, at medens 
gen blev betjent nf kyndigt 
skab lob den ikke ustand 
pM Grund, men y~ t\'~rti 
god Drift. og det vil ennd 
selv i de strenge ISVlntre fo 
te F.('rgen ved Næssund ef 
de l' andre Steder var bl",,. 
givet at fore Færge over. 
kun CIl 11nnnedstid siden. 8 
iten en Dag undl'r roli~ 
lingsfllrh(lld RTund~t,(1(ite 
l\.rel1.huX't' Yl--d dl't \l&Ulgt" 
lej('; hN' ~\d dl'O i fll"l1X' D 
den dt'l1 "k1,.11\\ h'~, o~ dt>r 
fl'l,\'S r\lurn~ \Id bl 
ne. _______ 1 ... "l' 
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Spærrede Bankkonti m. v. 
~1eddeleIse Nr. 18 fra National· 

ba~ken om spærrede Konti m. v. in
deholder følgende Navne fra Læse
kredsen: Inge Krøjgaard Ander
sell, Malthe Brunsvej 17, Thisted, 
HusmaJld Peter Haugaard Ander
~en Tommerby, Civilingeniør Erik
;en: Thisted, og Husmand Villy H. 
S. Jochimsen, Tømmerby. 

Ny Mejeribestyrer. 
Mejerist Alfred Nedel'gaard Pe

dersen, VejenAndelsmejeri. er an
taget som Bestyrer paa Alken An
delsmejeri ved Skanderborg. Den 
nye Bestyrer, der er Søn .af Gdr. 
Kr. Wiksø Pedersen, Skmnerup, 
har arbejdet paa flere Mejerier i 
Thy bl. a. Doverodde, Hørdum og 
Vandet. 

Morsingbo i Royal Air Force. 
Det oplyses nu, at en ung Mor

singbo, Chr. Christense~J hvis For
ældre har boet i Nykøbmg, er Fly
ver i Royal Air Force og fornyhg 
har været en Tur i Danmark, men 
ikke naaede at aflægge sin Fødeø 
et Besøg. 

uc.:es::! 'er var ov~~~~l. 
dende Besøg, og alt blev udsolgt i 
Tombola og Bortlodning, Del' blev 
talt af Pastor Nyegaard, Thisted. 

Det økonomiske Resultat tyder 
paa at skulle blive meget fint. 
Bruttoindtægten beløber sig til ik
ke mindre end ca. 17,000 Kr. 

Marinesoldater overtager Hanst
hohn-Bevogtningen. 

I disse Dage er del' ankommet 
en halv Snes danske Marinesolda
ter til Hanstholm, og den 22. ds. 
kommer der yderligere 100 Ma
rinesoldater, sonl skal overtage 
Bevogtningen og afløse Es~{adro
nen fra J ydske Dragonregunent. 
Der foreligger endnu intet om, 
hvor Dragonerne skal hen. 

Anholdt for Tyveri. 
Kriminalpolitiet i Thisted an

hold t i Gaar Eftermiddag en 
Mandsperson, der sigtes fOl' Tyve
ri af 130 Kr. fra Ove Olsen i 
Gjersbøl. 

Tyverier i Vildsund. 
Kriminalpolitiet i Thisted har 

faaet Anmeldelse oml at der for 
3' 4 Dage s iden er stjaalet en Ko n M 
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u .. ..---Som Ordf",'er tor SoclaldemoJ(IiC'"C 
anbefalede Hans Rasmussen. 
Idet han bl. a. udtalte: Døden er (let "I!I!leste Ar\'egod:5. 

_ Sammen med det øvrige Dan
mark gl~dede Bornholm sig l to Dage 

GI. dansk Ordsprog. 

---~ --

Bekendtgørelse om Tilbagelevering af Hærens og Søværnets 
Materiel m. V., som opbevares af private. 

Alt den danske Hær og det danske Søva;rn t.iI~ore~de Materj~l m. v., 
som opbevares af private, bedes - idel Krlgsmmlsterlet og Marmeml~l
sterlet takker Ior de paagældendes Hjælp til Bevarelsen af danske Værd1er 
- afleveret som følger: 
Molerit.l m. [/. tilhørende Hæren: Beklædningssager, Tæpper, Lagner, Haand

klæder, Støvler og Feltkostinyentar til: 
Materielintendanturen, RIgensgade 9, København K. 

Telf.: Central 16 114. 
Alle andre Sager til: 

Hærens Vaabenarsenal, Amager Boulevard 8, København S. 
TcU,: Central 16140, 

Materiel m. D. lifl/arende Søværnet, herunder Beklædningsgenstande. Køjer, 
Tæpper, Skrivemaskiner, Slaalhjclme, Gasmasker In, m, til: 

Søværnets Intendantur, Holmen, København K. 
Telf.: Sundby 2380 eller Sundby 3712. 

Eventuelle Henvendelser vedrørende det omhllndlede Materiel kan 
rettes direkte til de nævnte Myndigheder, som ogsaa belaler Fragt 0, lign. 
Omkostninger, der slaar i Forbindelse med Afleveringen. 

Materiel m. V., som er i Anvendelse ved Modstandsbevægelsen, forbli
ver l dennes Besiddelse indtil videre. 

Kri~!lmilljtojferif't oe ~farinemilliRll'rif't. ilen 10. Juli H}411 

Vedrørende Kornordningen for Høstaaret 1945 46. 
Under 10. Juli 194.; har Landbr\1g~millisteriet udfærdiget Bekencltgo. 

relse vedrørende l{ornordningen for IIø<;faaret 194;'- 46. Da Bekendtgo
reJsen, bortset fra Ændringer af AlIrstlll. for Landm;\!lIdc\lCS Vcdkommcllcle 
~: .af samme Indhold 110m den :. '1 :(' '~f'kendlgOl'clse I Fjor, vil der 
m ke I ~ar bll.ve Hd;qendl . Beker,'lgorclsen til samtlige LAnd-

rend. 1det d1.~se ylI kunne til den i Fj'lr fremsendte Bekendl-
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IIl1dPIUUUI UUU UUIIIIIUIY 
10 Huse i Angerhus ved Lemvig 

ødelagt. 
{Privat.} Lemvig. 

VIlder Optagelse af Landminer er 
der ved AngerhllS øket el Uheld, hvor. 
,"etl en halv Snes Huse er blevet øde-
lag t , Et tys!t 1\flnørhold havde taget 
('a, 60 1\'IIner op, og (let luevdes, a.t 
Lede ren hnvIle givet Ortlre til kun at 
sprænge /'li ad Gang~n. men Imidlertid 
eluil.IOllCI'We alle 60 paA. cen Ol\og. 
H e rvecl hlev de 10 HlL'IC ødelagt. 

" 
og 

Danske"s 
(Privat.) K ø ben h a vn. 

Minister Frode Jacobs e n op~ 

lyser overfor »Aftenbladeh, at Mod~ 
stands bevægelsen har rettet HeDven~ 
delse til Staten om, at der indkaldes 
andet Mandskab til Afl0snlng, 3M 

FrIhedskæmperne kan hjemsendes. -
Samtidig meddeles det, at ~Bopa< og 
~Holger Danskec:, der har gjort deres 
egentlige Indsats under Besættelsen, 
h a r besluttet at hjemsende Mandsk~ 
bet 20 . J uli . 

--
175 danske 

paa Kursus 
Skal have Kend.kab til Rekrut· 

mel- tel'nes engelske Udrustning. 
l deDOf' Uge holMs i København og 

t Fredl'rlclR,. Instruktionsku rsus for
BrfaHngl'lmænd f r a. den dRnske Hær. 

"r A(lfM,g{'n ('r, at de nye R ek r utter, der 
p'. , nI" \ I Qlø Tv 'Ic lud" 
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Dobbelt _ L.bs~kørseJ 
i Thisted. 

fll Ulldcr, ,t dH Ikk~ 
.kefe U/yk"rr [}<Jb' 

I "/lllrU/l 
~ rltnd"",mt '/I i Mo'liell 

I><:lt· ... "-..... d '.nd"~,i;:::-~::: I Sltd i rh,"I~d. Pu 
holdl'" Arb t jdl

r 04!,',' Nr. 
V Be/lll' , Tø Gbeøll.rer Idltml 

A .. J.bluj"U· .t A.lalL 

J·utdl .. ab . 

'" 

(kn u' I~ ... ~I m~ I mod fJtll,sels5trøfle. 
H~II~nt luyde F;:n ti .10,1 :::: en Udle"'" .1 den .tort CPlTlfn~ 
O. tn l. ... lbil ro b' b,handledt. i Galr ,e 

kom Io'" dto 

"', 
" 

,I aaraHer h"d< Thi_ted. T,IIIII ,to 
, Ku,k,n , r 

He.ttne • 'I. . 0/1" Hutene /I lør/i"en ellI. p y r ni 

Øjeblik Ije,nd "j!".. "'~'.~ hed And ... en) 
_ om.ri", og fl. .~. dtn D. h 

e. . .. ild F.,I /l'. og \fil/go 
med "/I, d' 'h "sbenh.vn, der ~Ir 
"od ,d Øltub.Hen, tn ni J n. ... K" " d " dtl .Iore omp o , 

0/1" "p • I " Havntn d A.I.lltn I tidlige,e h.r 

;;" Kl. 18,18: .H"jt 
f'y Ol: BI. S.ond.g Kl. 

II Rekntllerne hl< 
mOdlD(I'el Indklll-

VO,lln .... en roe 'u . d og lom vir.ede 
idl .t i Su .. nd".de og I mt, det VI' e" yndet Sport I';; 

::. ~nt "11 ubHudiget pu D.gt, d. ,muli,t.1 de M.le-

I .1 møde On.dag 
12. for al melde 

rupeklive Kuerner, 

~~:~:::::::: Ud It rejae, og 
slj~te :1Ie. 

lo~tl. d de teb-"i,,'o;,.,""m den d,nl.e Stit",. I Slortilde indhenle e ., .... 
,., H

ttlt fl Arbejdlkarelsj, T)'.kerne. P)'nncr 
Ch I bleY den Olng idøm I 

,,,tu al Od', EJn.. I. dellen D h' 
• VtJld Fen"eJ og I man 

<"nel', lom VII pi Do "b'" D D,m • T Paw".el. enne 
bo,g Mo.t etter ~"" " 
Hule b,...ed~ blg ,nd .ppelleret lil 

d 
'

de ... havde henvial Sagen V,'O, og erve ,om nu , B,h."dtin, ~ed Undetrcuen. 
i Sf .... 1 nog e .. 
folk lik dem II.nds.', Men Som Dom.mlmd 
Jad Nergu,dl HeJte le"-"_ Henuk Henrik,fn, 
uuen med KUlken blt~ adr. Sv. Ve'lul/urd, Øslerlid. 

og Hestene J/OHJ1ede IO Mænd tiltlltU for I Som· 
Slore Tørv med Vognenl 1942 al have sljulel 100 
l/el. Her ternede de mod færd- Cement i fætlellk.b, 50 
.tl,ly,el, og derYed bitv de a[opp.eL .d O,ngen, men5 de kørle 

Odr Nargurd, der blev ,~,dl III Hansted. 
K , lorkl.tede, .1 han 

pli Oad!n mellem d! /0 "re ilJer, t 
.l.p som ~ed et Mirakel uden 
'11megel .om en Sknmme. ag 
illV"ligl er det n~rme51 el 
II de Io L.b,kkørsler ikke 
løtle UI)'k.er i de ,Ie,kl 
Dader, hvor bl. I. 

ham, 
Cemenl i 

lIw Ide kottl 
Thomsen, 

de kendte. Senere I 

~. llldf 

I pn 
I nd kald elaeø.ordren 

lom f'ergebillel, og 
1/0;11 panere Hældel 

f'ersl Valg i Novembe r? 

Krislellgl Dagblad" 
" • de~ parlamentarilke 
Komml_ion næppe kan 
Ar!,eJde lor hc? PI~ 
næppe kan a'R,ye lin 
lel lidllgal i ~cptembcr. . 'dl 

Dø. denne Beløenkning Imt e~
lid skal RU Io r u d Io ~ Valget,. "I 
delle i følge Bladel lI~e, al Rr~l' 
dagiulgene ikke kan alholdes ør 
i Oktober eller snMere I Noyem
ber Ma.ned. 

el Plr Sleder stod oppe i 
Sligef under Replrøtion ,I 

150 al P)'tmer, men om del 
yar hlni Ugelen eller en Andel i 
Crmenlnlgel, anede han ikke. Muntert Sornrn.,..plll "W'ldbJerg 
Hin spurgte ikke, hvor Cementen Og SJørrlng. licader. 

I ~::~ k()mmen lro. Der var ma .. ke I~::~,:~r,:~~;:~~~~;~,~:' I' nORel muggeni ved del, men 
Sllltan.tlUen hu I YI' der ved al Ting i de Dage. ,,,," 

lor 19«, Jargto Pyrmer, der liere Gange .Jeu OIob Thy", beggeSleder 

StalsauSlalleD j 1944 
ud,endt 

d. A,,,, lidiigere er slrallet lor Tyven m. Held. Der har lIlIaledes i 
Sliining I ,C.,. m., nægtede kaiegOTIsk al have for vreret samlel ua 
i Summen kørt Cemenl ud Iii Thomsen. Bom III denne Pore!tllllng. 
ophæves i Cemenl.leber Vald. Thomatn, Asr I msn otter bee:ge 
Sum II ny/egnede T'~~:~~:d.:alhorttl som I "i,,; eISlykke of JUlt Thorning i 
Indriger aver 138 I~ It h.ln hk ]u:enl'SæUe/se. Slykket er 
DiI!.I er udbetalt gadt og li t to Læs Bf en IIell anden Art, Idet d!1 el 
over en Million mere end i betalle kontant muntert SomDlerllPU i hisloriske 
fn Slillnin!! der sikkert m .... ". .. Kr. med Titlen .Pll1;cn psaFterf(c-
[u I forbindelse med de i,:,~ om, . Det er en fri Bearbejdet-c af 

t mente a l del Rllml~ Sligt> om Royerbavdlngeoe 

kommende 
været 

tiltilte, men helt pall Pærgeborg, den rlJ!:e Bondeø Døller 
oJt den fattige Karl, hun holder IIf_ 

Hu 

t 

gel over 
Del er 
der her 
Udll)'lF._ 

var desuden tiltalt lor i Just ThorninI!, der nu ,,,,,,h, ':~i 
II have aljBalct 50 Sækkl' Thy lij!c Ilden hIn beR~n~le Il "æ~ 

aolgt dem III Cement· rineen øf ,Dø BaDlene Ilammeac" 

Den tamIede Bestan!.l 
lortikringer OK 
.ndrager nu ovet 

Dl. umlede 1 
75 MiIl Kr., de 
er godl pu Vej II 
Og II Pengunbringelserne i 
II Alrel har Indraget lige ved 

Pederun i Skovsled. l Thisted, er i fuld 

nægtede han. c;;,,,';' del ny" 
I ,t"C~,hsu"or Borge Jørgensen, Log· lI' 

l" Ilhorte. liam Vidne. Han 
dømt lor Handel 

Cemenl 
ummen 

I Skovaled ';",;, 
de havde skallel t 
Konlrollen. Pyrmer modloR 

"m 
om 

I .1 Pru Pedenen, og 
Trlliken med at 

var ret almmdeltg, 

• 

Da det oplYltes, al det ... 
PedeuclII HUllru, der havde 
Cemenlen al Pyrmer bl 
undt eq Bi! ud eller ':end:.

v 
Hun 

dDR' Ikke II kunne 
V,d 

Anklageren 
at begge de' i 
Vald. Thomlena 

kendes. allyldige i 
og I det andel 

0asll Inaea 

Venstre paa Mors 
I ved del 

f olkt tll1gam. 
frøslev. 

Domsmænd. 
Som Domnmænd er lor el Au 

l. Jul i lor HaSling.Rels Her.1 
udtrukket: Odr. Chr. Lud 

Kender 
.aa 

kender 

o. 
J. 



8icl"b I n kun er 'f/lp;luk, 
som slrøtll~· VI hør Varerne o~ I fin Kvalitet 
Jen" IJN men ,lcl knibe' med "mb.II •• e~ 

I,. 1804 RD '6 ,olokai er M0LGAA • TELEF, 't 2 
lor9Iartder·I·-----~-----------
1842 og d K t' -

end
d

; Ud· De spærre e on I. 
Nors 1793 

Der kø" trlØkke- p •• dem 

• rnl
e 

I ,,1 •• 0 'fur.
lde

• 
JJBr gø , . ,prolokOl. De' blive' ,om bekend I 9pærr

e
l ,kke 

de beveres 'os fo. Sonkkonl', og vi ha' opurgl en 
neturllg

vl
• BBnkm.nd, om delle Ikke h.' medført, 

e for por. øt adskillige MenneMker, der har mod
y.nlng

e
, ellegel C .. ,k' I god Tro, bliver of,koorel 

t. frn at faa deres Penge. 
lunge Aar, _ Det hrender, at der ltom

mer 
FolI{ 

Steder Ud- for at faB Checks udbetalt pBB Konti, 
t, som j der er spærret. svarer hall, og i soa· 

ning. lige .. danne Tilfælde msS vi returnereChecken, 
II læse om hvis Ikl,e særlige Grunde tøler for, at 
i 1864. øt den skel honorereg, 
ere mange - Hvilke særlige Grunde kan der 

var ønske- være jI ~ p88 eet - J Nationalbankens Cirkulære staar 
~re 80g

lvet 
der bl, a" Bt der kan træl{kes paa 

!dreJer sig Kontoen til Betøling ef forfalden Ar-
være lidt beJdsJøn, der er nødvendig for øt holde 

e at kigge Kontoindehaverens Virksomhed i Gang 
IJr.gkister til Skatter og Af~lfter. til Renter o~ 

lignende Afdrag PØB fsst Ejendom Dg Porsik
Ik komme rIngspræmie, ligesom det er lovligt at 
ID kunde trække Penge til HU:Jholdningsudgifter 

Lys, og Na.r der gives Tilladelee til .i 
om Ting, frække PSB Kontoen til at holde f Ek 
i
lemt 

bag en Virksomhed I Gang, er det nat~rli;: 
vis en Forudsætning, at forretningens 

begyndt, Indtægter ogsao indsættes poa Kontoen 
snart vil Det kan ikke tillades, at der skiule~ 

m finder Penge, 
Jge imod - Naaf Banken nægter at honorere 
I Arkivet, en Check, hvad sker der BaB? 

blive en - Indehaveren af Chec'en h O I der I enven-
r ænge. 8 g naturligvis til dens Udsted ~aarrJ, ~er d derefter over for os maa forkla~;' 

listed. VB den er Betaling for D f ' 

ru Niel
d, 16, ds, 

skønner vi D d . ere ter 
til øt træki{e m er kan gives Tilladelse 

paa den spærrede Konto. 

IDRÆTTEN 
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Ny Parade i Retten 
Manj(e FællKslings(orlænkeJser tig en 

enkell løsladelse 
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OOr. P'1II1 8.11 d~ r.1l o" "'~v .!I.!) "'~"<f",, Kro" .. , H.,,,,,, J. ~ f' f II, flndlnoc! .frk~ • I! "i( 

/.!'IM"'tl lir I. JiUl/u" H." 11.,1 dn WJ?rdf TJ-"."" j Typ.1 tJ<1 I Yurrl _, . I II I Lt, It 
om .' ." p,/nl, O,und,. .,, I 'It Md, bH:.I,.lln hJIl .. d UM.-:" ~" f'., .ø,f ''iI m<t . • 
mUUr Jlflmm~ ht"m, ro"" II. el"f'II I , I,.h hIlJf!i.I., "/1. 1(."'D:r1ftll '.n .. Orr f1"'1u" t(~. 01t "ur, ... 
en'IIIU Iklle VI( Iuldl "pUl' ti. I~JII. HI,. Mf,. ""'CRlfH lit IS. 'tI, Ir. I ttk ... <f.I dl:" d .. cr. t, 
!rund,. dtlh, lirke I.dll "" "fllt. ""Ilu,r. .1 tJtI.k: _fØl. 1ij1 .... JIt ,YU\o!r 

Brøn!Jmlnd 'l" V'il1mlnd Sv. Pd, IInnl W"'Il. Hflndnol"'I~wt .... ,A:t p. Ha-Ii,fheOottlllt 
A'l'r Cbrl.l,.n'tn l.n".Io:d", blev Iw~hQldl. "I ~Il Tr.br, hvrm • __ ...... ___ ... __ ..... _ 
IJI 16 lIuII;ull. llllil~1I 1:1:"dli' N.n" PU .• ftuTd~ 

Pru O.gny Sv. nlr l.er bltv lI.vo: ug/lil Ul Ma"d, hV'l''l'I hrfl~,. 
"1'111111111'1 pIIny. HUl! 'IR',. 1(1/ ,n~"n h.ndl~, '1 Ann. W.nS _ 
., hav" .n"lvel dtn ""ie K., OUR 'lrul,,~ hne I.aer 120(1 Kr 
Smed Cnrlflrnitn l/J Ty.telnf, .. I Tf.hUl.~. Hun ~ede te. 
lurdl hin pli O.lIen h,vde .Iun hml dtll~ Huo ~ØRlJed~ • . 

Kommunisterne 
og D.s,U. hendel Diller en Lu"ln~. Del op. I Au" 

IY·'e., .r KOlrteplRe Pelret Pt-_ Sø.lrene Dorthe.. Gg' f!onou Føm."dll"IIWOftlU"1ildow. ... 
drr.en, P/eull.lrv. h,vde Jo,. Chri.,tn,en. T04b.l, dtf 

klarel, " bun var Ul SIrlIf' I K",Ir •• iglH lo, .f ~vr iUUkltl PQliu- a.mme"alw1:nin. 

_. 

krnrl, d. Pru Svank/ler om'.lIt. bfljt',/ Prder.en, Pjtflitalev, K.benblvn. Repr.ltk t.ntcI 
l' hrndft:jl D.ller VII /)1f'Vet SIUrr'j.nlliUI nnglr IOnntke ., ,,o, D •. U. og D.nØ)'lh t~IJUIlu.-
og hun VII meirl øphldi-fll. f •• lh"Idl b~ltllll de,e. Unr(!c..1lI la, IO,., ""'eI' 

- J •• del .... 1 leg Ikke negle, ell Mand, Ktrl G r" til et '''l.de pu f.i 'l'1.aen 
tlgde Pru SVlnkJæ, lidligrre DIIgJ.btk, der er lere PorbltlØl "aer OIØ 

- Ot ulllalle, l' Sløen vlldr lørl fil Atfbo'j, " ... aiglel b~'''~, lo, S.mlllen,'utn~, 
blive mt/dt? have ."giver, al tn Mand i":.'. UI1I;:1I0IlliOf i.ciMU.,!""t't. 

- Jeg uJj:de, II/eM' Vilde melde Dolg, Clrl I Pederun, VI' i 'i :::::::~':":': .. :'.,~ .. :' dtt til del aan.ke PolIlI, .t mIn lidd I,e al nogle Billeder .1 ~~' 
D.lle, Vir b/even ov~rlaldt!. Men B ·I'l;ilnir.".værktr Han he~g.
hvil Ikke Nymann, KøkkenChefen, ledu til 15, Aug. 
h'vde ladel det gu videre, var Sv~nd Anker O a II b 1:, 
der Inlel .kel. V. V.ndtl, der er 

- De uide til Pru Thlng!'lIrd rønd"". havde været 
ol!' Pru Nlcullne Andefleo, II De mand i 1 hi'led 
VI/de melde det til Kommandanlen. Han prøvede ved 

- JI, man 6Jger Ja .11 meg el, /II ,,'ippe hjem over 

,,, Bekendtgørelser. 

nlllr man bliver gat. Han flenJ?ledel iii 
- De gik d. op til Kommln_ 

,danten ? 
- Ja, der VH Jeg nødl iii, nfllr 

han aendle Bud eller mig, Ny 
'm.nn havde Jo IDrIlIlI hlm om 
Slgtn. 

- De Indre ølger, II del er 
Dem, der hllr meld I def. 

Farvel, 
--

IIug. 

, 
I 

- Det kln de Ikke vide noget 
om, det kender de Ikke Spat Ul. Spanien. Diktator endelig 

PtU SnnkJrr blev længstel IH 
15. August. 

DaUeren Norma Svønkjær 
blev løsladt 

Købmand Høje Kristensen, 
Thisled, I"'holdl, al hin gennem 

-dn BrOder, Enlreprenflrcn r HUlup. 
kom l Porbtndelst med Tyskern~. 
Ved Alhering al Broderen har 

,denne falk/a l er, al Købmanden 
$elv var knmmen I Porblndelse 
med TYSkerne, Han næglede be
a/emr al hllve Ydel MI/el 1/1 deo 
lyske Vln1erhlælp. HIn længsledeø 
iii Ja. Augusl. 

K.,bmand Arne S m I I h bJe~ 
loreho":!t el Plir nye Porhold. 

- De flllvde Io P15101er? 
- Ja, leg IIk den ene I 1934 

og den linden J 193a med del 
danske POlllls T//Jadelle. 

- De fik 0&8111 lYSk Vøaben. 
' i1IlIdelse? 

- Ja, leg Ilk den j J944 gen-
.nem Lo/hllr J t-ppesen. 

- PIk De Vaaben al Tyskerne? 
- Nej, kUli Tilladelsen, 

gaBet 

Læge Westh 
~ 1'1-29. J' Pr"' .... ., 

leg har overtaget 
Dr LedM'odIo; ?~.k.ti 

~. >cI ... lteUo Ild Kr. 10-11 Oll: ". ,-u 
kim lU IO-IL 

DoktorOr"OliL 

LIRen 
hcvvcnde iig r 

• 
!Y"S ,JENS JUHL' 

ftorvflltet!g 18. dl 
modt .... es 20. 4a. 

18. 19. cL.. 

"Royal" 
DANSANT tr. KI, 18 

Nyt Orkes ler 

- De havde en tYSk Vimpel 
,pøa Deres Bil? London. Den 

RadIo udsendte I Alles - Ja, bUde d.nsk ol( rYlk 
og mange andre. Jeg samlede 
pai! den Slags, 

- Vat De Medlem al ArbeJds. 
frOnlen? 

en Meddeletsl' om, III 
Ptllnc/J har overdraget Regerings_ 
mIg len fil en mill/ær Junia 

.- Nej. Oyrmlng var oPPe hos 
Ulig et Par Gange, men leu blev/ 
Ikke meldl Ind. 

Han hlev fængslet III 15, Aug. 
EnlreprclIør Gudmund S 0 r Il n . 

B.e. n I,ø .Nordmllrk ·, der lur Valtet 
fnkorpsmand, IlElngsledet lijll'_ 
ledel lil 15 Augu.t. Del samme 
Hhte med Tømrer Johan K j \Il r. 

Erstatning 
for tysk 

--
L."'.n Ledot efterly5er 

ReH.rdigheden 

R~l:IlIklOt ';~~: 

ChDu lfør Sifllmelkjlf'r J II Il (] b. 
~ell hflllRsledeø lil 15 Aug" Kan. 
!rnebestyrer Hans Peler Cnd 
H a n s Il II til /, Aug, fyrbødel 
~g Vlgfmlfld }oltan Pr K U • c It 
hl 15, Aug,. fyr bader 0R VaR" 

P. 
A'rllu!!, Ikril'cr v,,, 
aelbJadcnt- bl, a.: 

Jeg 'er, al folketingetIl FinatlI 
udvalg h., bevilRet Oon: "~~'" 
HlerM e/ LI.u pu trekvarl o;; 
- .~nr el Sllgs fOlakud pu 
IlatOl/IR lor lysk Hwrllerk Pli 
kOOlmunillil1r: P-' 

lauo!1 a londllo!1 - Thisiod 
'eler .. 114 , 

I More.n, Sandag, 
KONCERT _ DANSANT 

fra Kl. 

AUI1UII. 

Hote. nPH8NIXQ. ~ 

Dnl1ig M .. l.in~I'tI~Jl!r, d!!;t kla 1'e!" 
.UIIl A'unh)r, kali slt1lq fl. ".&tl 

ArbeJdl'. 

N, p, Nielseo Oald & S.D, 
M .. k/nfll'lri ~ ...... TeleL o. -

• • 



som ikke IV. 
11. og som 

ende og 
ot Arkiv, 
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Cerl Nielsen: Som en relselysten Rugbre 

Gaarde, 
vne Byg· 

oldsteder, 
indsl fr. 

IIII I III IIIIIIIIIIIIIIIL~ 

PIeede. 
12. K. Nielsen: Kronprinsesse Ingrids 

March. 

Pistoltyveri i Agger. 
.En ung Mand Ir. Agger erkendte 

i O.ar ved Retten i Vealervig, at 
han Ira Frihedskæmpernes Lokate 
i Agger havde slj.alet en Pistol. 
Sagen lorelægges nuStat.advokaten 

lndml 
Skoll 

PormsI 
Arb. 

Ratloner;ngam.rker atlaalet. vej 11, 

Hos Martin B i e r r e g a a r d, øster- g~~b 
led I Hurup, er der en af de sidste 

, Dage bleven Btjaalel Ire Smørrabalkorl ~~~ 
_ og nogle Brødmærker samt et Lejlitima- __ 
.-- tlonsbevis fra en uaflsolet Skuffe, hvor 
~ 

? Mærkerne la8 under noget Dækketøj. 



ondes 

. hol~ 

,holdt 

yndte 

flam-

er i 

f det 
Uge 

n fra 
jenne 

Ijerg, 

Sted 

for-

g og 

te i 
saa 
det-

føl' . 

Mindcstcnsafsløringen \'ed Husbv • 

Hole. 
Det Cl' i Morgen Eftermidrlag ni 

Mindestenen paa HUAby Hole nf~lo- : 

I 
re8 ved en Festlighed, h\'ort.il mfln 
venter mange Mennesker fra Thy 

I og Hanherred, selvom Trnfikmid- I 
I terne ikke el' de bedste. Program- l 
I met er omfattende: Historif\k Fo-

redrag ved Pustor Ussing, Fjer-

V~·g'a1l18a\..lOnerne 1gen vUd.e op
stille ham. Et Forlydende i 
"Morso Avis" vil vide at det paa 
et Møde i Forgaars ~ed ca. 100 
St. mod 35 blev vedtaget at gen· 
opstille Johs. Nørgaard. 

Kirkeligt Samfund i Hassin~Yille-r8Ie, 

har holdt Generalforsamling. der ind
lededes med et FQl'edrag .af Pa~tor .-\n
d,ersell, Vang. FQl'mnnden, Cdr. Niels 
Kobbel'o, aflagde Beretning. Der h.\\"-
de -':Ieret 9 Moder med 655 DelL'lgere. 
Der ySI' 14 Enkt>ltmedl('nlll1er og 50 

Lrot~1' Sunesen opla>~"t(' Rep:n:::kabet . 

del' bnlsncel'l'<le m<'(\ 928 Kr. og ~lut· 
toot.' Illed ('n }\.n~scbcllI)Mnitt.p: p:v'\ 
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be- ringspladsen, hvor de blev stoppet. 
det De øvrige Heste svingede ind i 
ret "Thy"s Gaard, hvor de standsedes. 
llt-

• OT-Mand i Agger fængslet. 
l 

en Ved Ret~en i Holstebro er blevet 
fængslet en ung Mand fra Struer, 
Chr. H. Pedersen Graugaard, der 
bl. a. har været ansat otte Dage 
ved OT. i Agger. Han har aldrig 
været Medlem af DNSAP og forlod 
OT. efter tre Ugers Tjeneste. 

.m. 
r.S 
le-

g-

• 
l-

I

n 
• 
1-

-• 

I
n 
e 
[-

', 

Graugaard var blevet gift for 
, faa Dage siden, saa Hvedebrødsda

gene blev korte! 

Dyr Letsindighed. 
En Landmand fra Sydthy har ved 

Retten i Vestervig været tiltalt for 
at have solgt en Arbejdsvogn for 
1100 Kr. til nogle tyske Soldater, 
der havde sovet j hans Lade een 
Nat. 

Han har nu vedtaget en Bøde 
paa 200 Kr., og skal endvidere be
tale de 1100 Kr. til Statskassen. 

• --~, ~""'-""'-"~Io4.p 

præget af de vanskelige Trafikfor- der fr 
hold. Man starter i Thisted, aflæg- skab , 
ger Besøg i Kronens Hede og har • 

nerln~ 
faaet Tilladelse til at se Fæstnings
værkerne i Klitmøller. Der afslut
tes paa "Søh9It" hos Overklitfoged 
Rasmussen. 

Indre Missions Bømegudstjen~'n: 
Indre Missions Bestyrelse meif 

deler, at Sognepræst Ditlev Chri
stensen, Sønderhaa, er valgt til 
Medlem af Indre Missions Børne
gudstjenester i Danmark. 

Klar til Afgørelse. 
Fru Bager Christensen, Vester

vig, var i Formiddags fremstillet i 
Retten, hvor Fængslingfristen over 
hende blev forlænget. Hendes Sag 
er derefter færdig til at sende til 
Stadsadvokatens Afgørelse. 

desud, 
et Le 

• mng 
ner, ~ 

holdt 
.10, I 
F'eøt, 
hold' 
Oste 
bød 
theo 
talt. 
de l 

D 
fe , 
Um 
Kre 

Lærereksamen Føe 
er paa Nr. Nissum Seminarium be- fra 
staaet af Holger Møel Christensen sen 
(S. af Købmand Christensen, Get-
trup med 6,89. 



!ted 

til 

Tyskerne skal ødelægge 
deres eget Ammunltion 

i Amtet. 

u for fver7 

uden 
.mts· 
Kon
paa 

Der stationeres 4 Hold besb,Ule.nde 
at tyske Krigsfanger med danske 

Ledere. 

I disse Dage foregaar som om
talt en Uddannelse af dansk mili
tært Personale i Ødelæggelse tysk 
Ammunition, Sprængstof og lign. 
Naar Uddannels'en om faa Dage er 
færdig, vil Mandskabet blive for
delt til Regionerne og derefter pa~
begynde Ødelæggelsen af det tyske . 
Materiel. De paagældende Ting vil 
blive sprængt. 

ind
~nde 

22, 
°ere. 
nre, 
· d. 
den 

12 
nre 
ræ. 
til 

md 
.to-

42 
m
Ier 
aa 
Ite 

• 
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B
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O gsaa Thisted Amt vil faa tildelt 
disse Ødelæggelseshold, der be
staar af menige tyske Soldater med 
danske Militærpersoner som Lede
re. Tyskerne er Krigsfanger. Der 
v.iI. saavidt vi erfarer. blive sta
honeret eet Hold i Fjerritslev, to 
Hold i Thisted og et Hold i Hurup. 
Hvert af Holdene bestaar af en Be
falingsmand og fem Tyskere. 

Løbskkørsel paa Storetorv. 
I Morges ved S,30-Tiden skete der 

en dramatisk Løbskkørsel paa Sto
retorv i Thisted. Paa Østerbakken 
var der et Par Heste, forspændt 
en Vogn med Asfalt, lobet løbsk. 
De kom i vild Fart gennem Store
gade. Da de naaede Torvet, kørte 
de ind i et foran korende Hesteko
retøj, hviB Heste blev saa for
Rkrækkede, at ogaan de lob løbsk . 
De tørnede mod Færdsel.fyret, der 

(.li,.rI,. nI? 1' ........ , .4~ •. n 1 _ 

Indsættes der nu tidligt 
Morgentog paa Thybanen? 

En ;Lettelse i Forsyningerne 
muliggør bedre Forbindelser. 

l 
THISTED AIlTSA 

Lørdag den 14. Jall. 

Handelsminister Fibiger oply-
ser I Dag som andet Steds omtalt 
at der er konunet saa meget Pe: 
troleum til Landet, saa der kan 
indsættes Motortog paa de fjer
neste Baner, hvorved der kan op
naas Forbindelser til København 
paa een Dag. Denne Meddelelse 
er af særlig Interesse her i Thy 
idet man nu kan vente, at der af~ 
sendes et tidligt Morgentog til 
Struer, saa Københavner-Forbin
delsen fra Struer kan naas. 

Paa Jernbanestationen har man 
endnu ingen Meddelelse iaaet, 
men da Handelsstanden i sin Tid 
fik Løfte om, at Thy skulde være 
blandt de første, der fik deres 
Ønske opfyldt, kan man vist godt 
betragte Forbindelsen som en 
Kendsgerning inden længe. 

Ingen Biskop-Gudstjeneste i 
Thorsted. 

Biskop Smidt, Aalborg, skulde 
som omtalt have prædiket i Thor
sted Kirke lIlandag Eftermiddag. 
BiBkoppen er imidlertid blevet syg 
og har sendt Afbud, hvorfor Guds
tjenesten helt aflyses . 

Ungdom"dagen i Nordthy. 
Paa Tirsdag gennemforer Land

bofol'enituten OR' HU$m3.nd~krl'd8.(>n 
i Nordth~' den traditionelle Png
dom,dag, dl'r i Anr i Il\,j Grad er 

fra mørkt In 
PJrpsa R~ 
ne. Bue tin, 
Vi ordner ol< 
og billigt. 

M0lGA4 
111.462 

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

Kreaturopkebot • 
var tilført 18 store, 2: 
nens Slagtere fik 12 
ve, Esbjerg 6 store, 
Kalve solgtes til Gra 

FocIboldtr-.. 
Fodboldtræneren V 

sen, der i to har vi 
skal for Fremtiden 

• rmg. 
B. 1901 i ~bIIIh 

geret Trænena 
der til forDJlia 
bjerg. 



~nt. Det. hlu' 
og Praksis: 

lomme, Yng· 
~ningens og 
ling m. m. 
r tilos: Vi 

me hos Bi-. 
ret, men VI 

ge, at Hon
-ennemsnits

gs SIlH det 
ud, da Vej-

været saa
ngang har 
sig selv og 
dig rnaaltet 
kker. De 
har gjort 
e endnu 1 
til en taa-

teg Bista
. 1943 blev 
ed Indfcr

t, at ingen 
keJ', og de 

e faa Suk-

SJg' nu ClI. uv-~"_·--',,",,~;"'1'~ er? efter en Fremmarch paa 10 J- I Vel' Ol)naaea.es paauy l::11 l.UlU---
stændig taktisk Overraskelse. 

les. 

Tys 

.Fængslingsfristerne 

• 
I 

forlængedes for alle 
der blev løsladt. 

ere 
• 
I • 

paanær en ung Pige, 

Retten J Thisted behandlede ' Sigtede: De~ er der vel ikke no-
igen i Fonniddags en lang Ræ~- get at SIge tIl. 
ke Sager mod de Personer, hVI.s I 
Fængslingsfrist var udløbet. Poli- I Moderen stadig fængslet, 
tifuldmægtig Svendsen var A!'- Datteren løsladt. . 
klager, og DommerfuldmægtIg i Fl.·u ~agny SvankJær, ThIS~d, 
Hove beklædte Dommersædet. I der er sigtet for at have anglvet 

Poul Sønderskov stadig fængslet. 

delsmlTllS r fOl g e r l ag. 
Saaledes vil der i Dag blive sat 

et nyt Sal tmærke i Kraft. Det 
bliver Ekstramærke G., der gi
ver Ret til Køb af % kg Salt, og 
i Løbet af en Maanedstid er der 
Mulighed for, at Saltrationerin
gen helt kan ophæves. 

Ligeledes kommer der nu en 
Petroleumstildeling til Brændsel, 
hvor man hverken har Elektrici
tet eller Gas. Denne Tildeling 
bliver paa 6 Liter pr. Husstand 
+ 3 Liter pro persona + 3 Liter 
til hvert Barn under 3 A=. Til 
Belysning gives 3 Liter pr. Hus
stand + 3 Liter pro persona over 

Fare for 
Ministerkrise ? 
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delen. og 

Gdr. Poul Sønderskov, Brond, 
fremstilledes først. Der var intet 
nyt fremkommet i Sagen mod 
ham, men han fængsledes allige
vel til 1. August, da Anklage· 
shiftet mod ham først nu ind
sendes. Han bad om at maatLe 
komme hjem, da hans Søn skulde 
rejse ind som Soldat paa Tirsdag, 
men denne Tilladelse kunde han 
ikke faa. 

Kaj Smed Christensen, Drags
bæk, til den tyske Kommandant, 
fordi han havde givet hendes 
Dattel' en Lussing, hævdede fort
sat, at hun ikke havde foretaget 
Anmeldelsen. Hun indrømmede, 
at hun havde været gal i Hovedet 

Kirkeministeren i :\Iodsætnings
forhold t:1 sine Kolleger om det 

sydslesvigske Spergsmaal. 

2 kg pr. 
'i. Det, der 

Ige l fri 

gen 
le 3835 Kr 

ked 
re Krea-

'D· • • 

gsmænd", 

Morgen 
armt og' 

Svend Aage Christensen, der 
har været Brandmand og Vagt
mand for Tyskerne, fik sin 
Fængslingsstraf forlænget til 15. 
August. 

Dommeren: 
det? 

Hvad siger De til 

SØNDAG I 'fHIS'fED, 
Royal-Thealret: KI, 4 og 8 ItOrlogs

mænd". 

Mandag- (ylder: 
Gdr, Chr, Chriøtenacn, Sc.mb. 51 Au· , 

, Uddeler MoHC, Gøttrup, 47 AnI'. 

-
og in~teret over, at hendes Dat- Kirkeminister Arne 
ter ikke kunde gaa i Fred. Hun har i en Tale udta'':. at han 
havde maaske nok ogsaa i GaI- ken var romantisk eller ;irr 
skab sagt noget, som hun ikke tal m. H. til det 
mente, men hun havde ikke væ- Sporgsmaal, og hM 
l'et hos den tyske Kommandant, at en Sammenslutniug 
for der blev sendt Bud efter hen- SydsleSVIg og DR!lJ1""u'k 
de. Da havde Kommandanten er- skaffe Landet Ærgrelser, 
faret det skete ad !Ulden Ve,i. felser og Besværligheder. 

Mod dette Udsagn stod flere vel var han Tilhænger af. al ru. 
Vidneudtalelser fra de Kvinder, netop nu krævede Grænsen 
der har arbejdet i Kokken .~3l11- tet mod Syd ud fra den 
men med hende hos Tyskerne, bl. i ning, at Landsdelen for Tiden 
a. Petra Petersen, FjelTitslev, besat af britiske Tropper og 
Fru Nikoline Andersen, Thist ed, frataget trsk Overhojhed. 
og en Fru Thinggaard. Udsllgne- Efter disse Udtalelser 
ne gik ud paa, at hun skulde have' Kirkemmisteren et andet 
sagt, at nu skulde det være slut. punkt end den ovrige 
Nu vilde hun gaa til Komr.:an- og del med er skabt et s 
dan ten. ningsforhold, som man mener 

Fru Svankjær fængsledes til kunne give Anledning til en 
16. August, medene hendes Dat- nist&krise. 
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Arne Smith ,'Ur ,>clbevæbnet! 
Kobmand Arne Smith fængsle

dea ligeledes til den 15> August. 
Han oplyste, at han to Gange h~v
de været Medlem p.f DNSAP Sid
ste Gang fm 19H til 1943. Han 
indrømmede at være i Besiddelse 
af to Pistoler, og at han gennem 
"SyøselIeder" Lothar Jeppesen 
bavde faaet en tysk VlIl1bentilla
delse i 1944. Han nægtede at ha
ve \'æret Medlem af "Arbejds
fronten". Gyrming havde nogle 
Gange været hos hrun, men han 
havde ikke meldt sig ind. Stod 
hlln som Medlem. mMtte man 
hllve skrevet ham pall uden hans 
Tilladelse. 

Yderligere Fænw;linger. 
Entreprenør Gudmund S ø re n-

Anna Vang rll' ngslet Ul J. Aug, 
Frk. Anna V ti n g, Hundborg. 

blev foreholdt. nt. en Tysker, 
hvem ingen kendte Nnvn paa, 
skulde hnve sagt til en Mand, 
hvem heller ingen kendte. at An
na Vnng engang skulde have 
fa.act 1200 Kr. af Tyskerne. Hun 
nægtede bestemt dette, ligesom. 
hun fastholdt. at. hun aldrig hav
de angivet eller truet nogen. Hun 
fængsledes til 1. August. 

Jknægter, men allige\'el sagt 
noget. 

Søstrene Dorthea og Eleonora 
Kristensen. Todbol, der sig_ 
tes for at have "stukket" Politj. 
betjent Petersen, Fjerritslev, og 
angivet. nogle russiske Desertø
rer, fastholdt bestemt deresNæg
telse. Eleonora oplyste dog, at 
hun en Dag af et Par Cyklister 
var ble\'et spurgt, om der var 
kommet fremmede der forbi, og 
hun havde svaret, at der havde 
været nogle mærkeligt Fyre, som 
hun ikke kendte, og hun ha\'d(' 
sagt, at de gik "estplUi. 

De fængsledes begge til 1. Au
gust. 

_ Carl Robert Haller G r o h
h re k, tidligere Dragsb..'l!k, der er 
overfort fra Aalborg, \'ar sigtet 
for at have lUlgiVet, nt t'n Mand 
i Aalborg, Carl Pedersen, var i 
Besiddelse ni nog](' BLlIed('r af 
tyske Befæstningsværke!". 

Han fængsledes til l. August. 
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• e n fra "Nordmark", der har 
været Frikorpsmand, fængsledes 
ligeledes ti! 15. August. DeL sam' 
me skete med Tomre,· Johan 
Kjær. lIan kunde ikke huske, om 
han havde været Medlem ni Ar
Ix>Jdllfronten. Eft.er Slag1.er Ol
sens Opfordring var hnn en kort 
Tid ble\'et. -"ed/em af Nl\Zi.'1tpar
tiet. fordi han troede, der vild(' 
komme en MaM(' Arbejd('. ( hauf
for Laur. RimmclkJIl'1' It a ø
m u R s (' n blev fa'nlfli]l't til 1/'i. 

Svend Anker Gasb~rg 
fra \'. Vand('t, d('r er o\"('rfort 
Irn Tønd('l" ha\'d~ \'l\'l"'('t tvsk • 
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Brandmand i Thistl'd og i Tysk
land. linn Pl'Ovedc ved Knpituln> 
liou(,1l ut. Rlippe hjlml o\"(>r Græn

seu. linn fll'ngshx:!('s til 1:1. Aug. 
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