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Horisonter", der sk.l være den dyreste 
film, Hollywood endnu har fremstillet. 

Oprejsning for uforskyldllnler-
• nermg. 

Oprejsningsnævnet i Thisted skal 
i denne Uge behandle to Sager fra 
Thybo1m, hvor to Mænd kræver 
Oprejsning for uforskyldt fnterne· 
rlnl! efler Befrielsen. Hermed har 
Nævnet iall behandlet olle Sager. 

To Mænd fra Mor. har faaet 
Oprejsning, en i Thisteds Opland 
fik Afslag og et Par Stykker sprang 
fra, da de saa, at Sagen Ikke ud · 
viklede sig til Gunst for dem. 

Bn Mand i Nykøbing M. havde 
krævet Oprejsning og stor BrSlat· 
ning, men da han ikke havde 
præciseret sit Brstalnlngskrlv, fik 
han tilkendt 125 Kr. og Oprejs· 
nlng. 

60 Aar, 
Baneformand Niels Holm, Hum· 

lum, fylder i Dag 60 Aar. Niels 
Holm er Thybo og var I mange 
Air BanevalIt ISnedsled, bvor 

rnen. 

Sølvbryllup 

kan Onsda 
al Chr. L. M 
B Jddum. 

Emil J e n , 
hup, kan On 
Sølvbryllup. 

HUllmaDd 
S e n og HUi 

dag den 24. 



'lI. M.J 

,:; ~:,,:dBer;der 
I"'!>i'erne r 

,k.1 holdt 
pedtn, der "rs Kl. 20. 
~, .lItrede 

faldsens Sag 
-

a res fed 
~5~!e:'~~~: 
'tliorg.ni
IUlninR III 
bar prole· 

Ank/agemateria/et synes at være noget Svagt 
underbygget. Et a/ Ank/agerens Vidner var 

ikke mødt .5-
Ved Særrellen I h.n j sjn Mappe havde at, ., 

der I?u ledes f QUf Sagen rTlod BerIder P.p" med lo rlilkellige Op le til Lap 
?r~andJhng I Chr. E va J tf s e n, der var Under Visit.,ionen mUlle REell t t , 
hl,/e . p r 9 og IO r Slrafle- sen endeli,ll give det Ud v.ld_ 

eller a T ' leende III 
I for al hllve værel olk al Paplre! vu uden AetYdnin ' 

lovslJllæge k PaJ/l' Slraffen her- det lykkedes Dgna I!v.tdl~~ Ol 
del lys IC I . ;kke under IO borll"de Tyskerelli Opmærho II 
er Pængsl! I hed lu deUe lormenthe . .m_ 
meo 50m Sagen ,kred frem, Papir Som Tak helloT v~gh.l!:e 

SUutliOnen sig lysere og Nielsen nogle Dage eller d-vde. 
P Od lade 

ror Evaldsen, Idel ef ar mødtes p.8Il a en, takket Evald. 

'

nS bedsfe Vidner af· aen og gIvet en bedre PJOkoa' 
Anklager .. 

Forkla ringer, der Ikke blot 
væsenlllg imod, hvad de Ild· 

. h , forkløref iiI polilirappor-

Clg_rett.r I St_det for 
Tru.el om Kl. 

/rgere a 
o<Sall direkte var iii , men 

for den Sigtede. 
Som Følge af, al el Vidne fra 

København udeblev, blev Doms-
. udsat iii Mandag. 

L 
Rasmussen var Porsvarer ". lil og Lrs. Larsen Anklager. 

Ew.ld.en- Forkl.ring 
iii evaldsen forklarede OØl sig selv, 

al han var uddannet ved Land· 
Sfler al bave værel Oar

derhuS.r fik han Interesse for 
til RidesporI, som berefler blev hans 

~~~I væsen!llgsle Næringsvej. I 1941 
.- tog han til Tyskland som Spor

"';" og fik efter Hjem-

[0-

er
til 

lig 
Ir· 

I Plads paa "Dyre-
havegaard- ved København, bvor 
han før havde værer. Senere blev 
han l Københøv.n og 

j en ClgarforrelnlOg, 
1944 kom han til 

Thisted hvor han med Vognmand 
Jensen drøllede Mulig
al .t oprelle en Rideskole. 

en Periode, Inden Planerne blev 
Virkelighed, Vir hin beskæl· 

pIB det lyske Marinearsenal 
ved Paarloftvej. Da Rideskolen 
kom i Gang, ernærede han sig 
som Ride/ærer indtil 5 Maj, da 

blev inlernerer, løsladl el Par 
Dage og aller lial lasl. 

Mens han var beskæftiget paa 
'I Marinearsenalel blev han en Dag 
af sin Overordnede, eo Peldwebel, 

! beordre! 111 al brlDl{e et Slykke 
Kabel op paa Teknisk Skole. 
Kablel skulde bruges IJI Paavls
ning J en Tyver/sag, ol! da Bvald· 

alleverede Kablet III en Lejf
I ~.n' ved F'elJgendlrmflriet pu 
Teknisk Skole. og denne hørte, at 

I 
Evaldsen lillie Tysk, blev han op
tordrel Ul at medvirke som Tolk 
under Alher/ngen IIf nogle Dan· 

I skere, der vllr s/gie I lor Tyver! 
I af Kablel. De s/gIede tJg anholdle 
, var Temrer Eivind Hej. Pisker 
Alex Aodenen og Arbejdsmand 

, Peler Tjæreborg, der alle blev lørt 
Iii Preslev/elren, saml Vognmand 
Hana Hanaen, Arbejdsmand Sv, 
ABRe Nielsen og Bnlreprenør C. 
V, Nielsen, som slap fri. 

Afhørlng.r p.a Teknl.k 
Skol. 

Domm: De vsr shaka vIII/g 111 
al pUlage Dem Jobbet 110m Tolk? 

Bv: Ja -e, 
Domm : Hvorfor var De det? 

le D e maa huske pIIa Tidspunktet, 

,v 

'le Por al alge det meget, megct 
n, mlhH var del uhyre lelsindlgl 

8/0 '11 
Ankl: De har roretagrl Altr •• 

rloller 1 Ilgel der, 

l Bio': Nel, leg overil Ile blol, 
hVid Peldweblto laud Vdflrnu"p 

Under Afhøringen al Tøm 
Høj angav denne Tjæreborg8 N rer 
;nen EVllldøen slgg lil hans ~vn, 
lor. at ad_vare ham, Tys.keren ha ... ~Q 
imldlerlld oplanget Navnel 0R le 

hans Opfordring opgav Høj ~aa 
lor anden Gllng. Høj havde iav- et 

faael en Cigaret og Vir slet 1~I:t 
blevet truet. e 

Damm: De! aiger han, og del 
samme gør Sv. Aa. Nielsen, 

E: Jeg plejer aldrig allrue Oled 
Klø .• • 

Domm: Han har lorklaret. al 
De alhørte paa egen Hund 
truede med Klø, hvis Sandted°g 

ikke kom frem, Tjæreborg ~i :~ 
al han under den ander. Alh0~n I 

blev rruet med all la8 en PI t· 
Blæk i Hovedet. Det var d AI e 
TruBel med øjeblikkelig Virk:in~~ 

E~aldaen _benæg lede Vldnefor_ 
klarmgerne, ligesom han benægtede 
al have oversat Rapporten ufu ld. 
stændlgl. Han benægtede 0llsu 
som anlør! al el Par Vidner • 
der havde ligget en Pillol 'p~ 
Bordet, Han oplysle, at hlO i 
København havde forsøgl at hjælpe. 
en !ranak Arli.l, der var ellerlost 
al Tyskerne, hl Sverrig. 

Porn': Har De været Nazist? 
E: Nejl 
Ankl: Porpa~leren8 Kone paa 

"Dyrehavegurd- siger, al De har 
været lanøllsk Nazist l 

E: Det herer ingen Steder 
hjemme, Hendell Mand. der lelv 
var Nazist, vil sige noget lIlldet. 

Et V;dne _ndrer Fork •• rln. 
Som førsle Vidne afhørtes Tøm

fec Eivind Høj, der blev IIrrealelel 
den 18. Oktober 1944, siRid for 
Kabellyved fra Tyakerne. Evnldsen 
var Tolk ved Afhøringen, og hin 
havde sagt, al han "kulde Sige 
Sandheden, ellen kunde del gll 
revnende galt. 

Ankl: Truede han med Koneen
tratlonslejr ? 

V: Nej I 
IJorn : Truede Evaldsen med, It 

De "kulde 118 en Kygle lor Panden? 
V: Nej, men der 181 en Piltol 

paR Bordel, 
Domm: Er del sandi? Detlkl' 

vrele landl, del Dc siger, 
V: Det er rigtigl, Tyakertn 

smed en Pislol p8Ø ~t)rdel, 

, Ankl: Evaldlen siger, at Dc op' 
gav Tjæreborga Navn. 

V: Det er vi ,t rigtigt nok, 
Ankl: ~v.ldlen mener, at hin 

(onegle It I .. Dem Ira det, dl 
De leriie Ollng lIævnede Mandenl 
Navn, 

V, Del \lU modut, dcl lorl!8lk. 
CVl&ldllen IlIgde med dl,t I,mml, 

-".IIPvllru ble" h.,.1 op. ug 
.. 1>1[1111: .krr ... rl. Vidnr, 
.,.' 11,1,1 I .11 "'eide. pa
l""" It h ... ' I Guh',' OIe,I,n ",CI ri' Vand p ... Grund al t.l 
urt n . 
yo. "dl " .... u ...... 1111/;'" 
tItel r~pper hl N'II,,,. 0i: 
jeln~ !til ne,l.n llli,n M,d, 

"fed. E Sok 

YMt .. løue hi 

0_" br •• ' •• Ty.k ... 
,,_It_d. Bf.kfl •• ken 

IIltid 

,;;;;;:, .. ~f/~" e SI t' 

petri 
fv.td,en 
p'" .1 h.n Ilun El\eham~ 

-eVlld •en 
Bordet l .. en 
.... r ",egel b,elie. ol( Europ •• f • 
med al ,mide en Fluke 
tto ... edet paa Vidnel, men 
korn Iii at v~lle Blæktl.,ken. 

I"ouy: Var Evaldsen bresig r 
V. I"ke oye,lor mi~. 

; :K;~.~~b~,;n: h. v o tr I O, 
, (l, 

nogle O.ge 
OperlUon . 

Vorlv Han oyerlllle blot .ko'd 
og ILdenakøbsllt.t, hVid Ty .... eren 
bl "lede 7 

V : Ja 

BUeblmmer 
en PI ,,, 

Domm: Hnde De Indhyk 
al Evald.en vilde hjtelpe Tyal.uen 

V: Han asgde, il Yi blot ,kulde 
.ige Sandheden, su ... ilde 
hele kun va,e el Par OaRe, 
det blev nu til 7 Maaneder. 

.Frlkorp.mand .om Vidne 

'Entreprenør Cul V 
1ilsled, IO'klarede, !H han 
trtdlrylt 1.1, al Evaldaen hjalp 
tian oven.tle i en rolig Tene , 
!lom Tak lor al han h .... dl: 
o ... (r Sedten med de vigti~t: 
havde ViGnet nogle Dage 
,glvel ~valdsen el> Frokost. 

Under Alheri .. gen bladede 
'fTH' ren ivrigt i nogle Papirer 0R 
udbrød pludselig: Hvad er det, 
har De iltke været sigtt:t lor 
have været SS-Mand 

V: Nej, jeg VIH 

Domm: HvaG siger De, yat 
Friltorpsmaod 1 De skal da ,trallet, 

V: Ja , del algN Retten. 
Domm: 1 l.!!fsle Omgan~ 

1 politiet have Id paa del. Men det 
er mnaske skel i' , 

V: Jeg er bl evel les adi 
Landsre.neo l og Sagen gaar 
liin Gang 

Domm: Har De ogua 
Værnemager 7 

V: Nej . jeg var ania! hos 
Domm: Del I'f vel ogsn 

Sllg& Værnemageli. 
__ V: )eg skulde jo have feden. 

Et vigtigt .,idne udebliver 

Man var nu naaet Iii Alhoringen 
1.1 Sv As., Nielsen, d('r overlar 

,"politiet hu paastuel, al E, sidsen 
\ h tf Itemsal ~rove i!uliler 'imo' 
' hnm under Alllelingen. Vidnet, 
,der bor i København, var imid\er 
t tid ikke mødl, hvor tor Ank\ageren 
\be~æ.red e Sagen udsal. 

,,, 

Domm: Det var kedeligt. 
Ankl Det er en Pun~l I 

~n, s~a d.\ er jeg. nldl til. A 
Forsv: Ja. vi \'11 Ikke plOtelte lt 

mod lIdsælteise, 10f eHer ,d~ 
Vldneudssgn behover "I Ikke 
være bange, 

Domtn: Del bliver nærl lor 
I.)omlmændtme at hotde .. I. 
al Sagen samlet, Ul ... 1 bh\'~f 
nodl til al tage dd helt' en hl. 

Sagen udsattea til Ma~da.~, 
,de' udeblevne VIdnes \'IRh~e Ud, 
Ugfl 11.011 hørtlog Dommen 

alsiges, 

--
I Eftermldd .. at •• ' •• 

M_ølln •• t .... , ... ,· 
.k_bn. 

? 
I 

'" Kobfnh&\n \ 

~r.lldl"ge" ømkl1nA, MR~ 
'ot,lattel \ il bli " ,dl".1 • 
fllt,., middø "l l 



'I "'~' ar,.,f.- lyser I: j". - bed, le Vldu{'r .,- ~ ... ' .... '" 
al Ankl"gcr tns dr, Ikke blot 

,I! porler.dORer, J Cfg.,..U.r I Sted.t for 

-_.- • 'UIlOII. 

II IlIg 1000d III1.d de I d- Tr .... t 0"' Kl. 
,d.led, r slred vtr,en I I u,' poJUr"m1or-

KOIbe'''If' lIgerI! h.r fork tI/t ølrekle vaf III Ullder Alhørin~en .r T 
Ø1en og.1II H It j .nl:'v denne TjærebofIl ~frlrtr 

atn Sigtede. .TH~n E",.ldsen ,dog iii III" IVn, 
DunS' lor I e _f , .1 ti Vldnr fra Jor III .~vare høm, TY'kerenn~ !'au 

SoUl Pø II blev blev Dorn'- imidlerlld opflnget Navnet 11"0", 
ude rU ,.hnd.A' hlns Opfordring opgiv I1:JI( P" 

.f.ig",lst'n Ud 5.1 Forsl/arer lor linden ~.ng. Høj hlvde ia\' ~tl 
L 5 WtSmu.S"'rI \/1( I.ael e n C1iartl 0.1/: Vir .Iet . ~ iI\ 

r - La lSen Ankl.ger bJt~'el Iruel I Ile 
LU. D D' omm . ti .. ger h," 

• 

Vur' 
Id •• n - 'ork'arlnø !Ømme BØ' Sv, Aa. Niel~enog \.Itl 

lE,,· f rklltede om sl~ selv, E: Jeg plcJcr aldng l' tru 
evaldscn o dda onel ved Land - Klø... e nled 

Vir ti været Oar- D H 
e" r II bavl.' I o/llm: an hllr lorkl, 

e Inleresse o r De alhørtc paa eg'n H, rel, al 
fik han bleV hanl d KI . Ind 

I som tIerelIer I HHI Iruc e med 0, hVHl Sandi Og 
v~sen!lJgøle Næ,","n"."',',· m Spor- ikke kom frem. TJlerebor ':defl 

11 Ty6 a at han under den ander: t;1"I~er, 
log han I fik elter Hlem- blev Iruet med al/ las" ~0,rtnlt 

I ds paR .Dyre- Blæk i Hovedet Del;/I alke 
København, hvor Trulel med -Jeblikkelig V'! kda 

etl 
havegaard" ved I Senere bleV Ir IllnR 
han fer havde. væ:reK~bentHlvn og Evaldsen benægtede V d . 

Holclporllt'r J Inlng klaringerne, Ilgl'som han b l nelar. 
f i en Clgar/orre --I al have overil I' Rappor,enægtede 

19+4 kom 111n II Iltændigt. Hall ben .. g"d'.1I ululd. 
l d vognmand I Og, hvor han me Mulig' BOm an ørt al et Par V'd aa, 

drøflede der havde ligne I en p.1 ner, at 
n Rideskole. H '" latol n bedeo al al oprelle e e blev Bordet. an oplyøte 1,·111 

J 1.'0 Periode, Inden Planer~eskæl' København h8vde Jor3~ ,81 lian i 
til Virkelighed, v.lr ,.r:r~octJrseoal en Iraos" Arll., det g at hjælpe 
IIgel paa del ty,' eDa Rideskolen af Tyskerne, tif 'Sverri;~r ef/er."gt 
ved purtoflve - d hao sig forsv: Har De været N . 1 

f Gang, ernære e . d8 E: NeJ' I l:llst 
Ride/ærer Indtil 5 Maj, 

50m blev Jnterneret, Jøsladl el Paf AnItI: forpaRI{'r~08 Kone 
og øller .al fasl "Dyrehavegaard- Rifler, al De ~al 

hao var beskælligel pas været fanatisk Nazist! ar 
Marinearsenalel blev han eo Dag . E: Det horer ingen Steder 

laf sin Overordnede, en peld:e~:l, hjemme. Hendes Mand, der l 
beordret Iii III brin~e el ly e VII( Nazist, vil Bige noget nnd:~ v 
Kabel op pIB Teknisk Sko.'e. 
Kablet skulde bruges III paIVIS
niog f en Tyverisag, O,l! dl!! Bvald
sen afleverede Kablel !II en LØjl
nllol ved PeltgendsrmerJet p88 
Teknisk Skole, og denne hørle, al 
Evaldsen talle Tysk, blev han op· 
I fordrel iii al medvirke som Tolk 
under Afhørinieo af nogle Dan: 
skere, der var slglel lor Tyven 

l al Kablel. De siglede ug anholdte 
var Tømrer Eivind HøJ, Pisker 
Alex Andersen og ArbeJdsmand 

, Peler Tjæreborg, der alle blev ferl 
Preslevlejren, saml Vognmand 

Han' Hao,en, Arbejdsmand Sv. 
Aage Nielsen og Bnlreprenør C. 
V, Nielsen, som slap fri. 

Afhøringer p •• Teknl.k 
Skol. 

Domm: De var slraks villig til 
al paalage Dem Jobbet som Tolk? 

Bv; Ja·e. 
Domm: Hvorfor var De del? 

maa hLlske paa Tidspunktet. 
at sige det meget, meget 

var det uhyre letsindigt 

De foretaget Alhø· 
sigel 
Nel, oversatte blot, 
l sagde, Ydermere 
jeg iii de sigtede Inden 

begyndle, at leg Ikke 
ansal hos del lyske Politi, 
al jeg var til Siede som Tolk 
Opfordring. Nogle af dem 

al del var de godt klar 

Et VIdne ændrer Forklarln 
Som tørste Vidne afhørtes Tø 8 

rer Eivind Høj, der blev arreste~~~ 
den 18, Oktober 1944, sigtet Io 
Kabeltyveri Ira Tysk!!rne, Evaldse r 
var Tolk ved Afhøringen, og ha~ 
havde sagl, al han 10kulde sige 
Sandheden, ellets kunde del gu 
revnende gBIt. 

Ankl: Truede 
traHonslejr? 

V: Nej J 

han med Koneen. 

Porsv: Truede Evalds::n med, at 
De skulde faa en Kygle lor Panden? 

V: Nej, men der l .. en Piltol 
paa Bordet, 

Domm: Er det sandt? Det lill 
være Bandt, del De siger. 

V: Del er rigli~t. Tyskeren 
smed en Pislol paa Bordet, 

Ankl: Evaldlen siger, at De op· 
gav Tjæreborg. Navn. 

V: Del er vil' rigtigt nok. 
Ankl: Evaldsen mener, al han 

lorsøgte al 1&Il Dem Ira det, d. 
De først!! Gang (Jævnede Manden, 
Navn. 

V. Del var modUl, del foregik, 
Evaldøen sagde med det .amme, 
al han kendte Manden og vidste, 
hvor han boede, o~ saa vidt jeR: 
ved, var han selv henne lor ni se 
om Tjæreborg var hjemme. 

PorlY: Gav Evald,em Dem en 
Clgaret under Alhødngen? 

Ankl: Tømrer Hel .Iger II De 
- har deltaget I liere Afhørl~ger. 

V : Ja, han bød baade sin M.k· 
ker og mig en. Hin sagde ogsaa, 
at de! ikke var lor Pornøjellena 
Skyld eJler pal eget Initiativ, han 
sad som Tolk, 

I 

Bv: Ja, Hal blev 0k&aa afhørl 
den følgende Dag, hvor leg nle
sien blev tvunget til al være Talk, 

Ankl: Ja, og den !læste igenl 
Høl shter, at del var Dem, der 
foretog Afhøringen, mens Tyske. 
ren skrev ned, hvad De dikterede, 

Ev: Det vilde da være mærke. 
IIgl, hvis Tyskerne brugte en al. 
mindelig Arbejder til al forestall 
forhør, 

Evaldaan fik Frokoat 
.f VJdn.t 

EVlI.ldlen lorklalt:de viden' al 
V, Nielsen under Alhørin'gen 

Alhøringen havde nærmest lor
Illet Rig eom en Samtale mellem 
alle tre, aR Vidnet havde Indtryk 
af, al EvaldlIen vilde være Tyskeren 
behjælpelig med al laa alt Irem, 

Ingen True.er og Ingen 
Pi.tol 

Pisker Alex And.n.en, Tltieted, 
forklarede, at Evaldøen under AI· 
høringen forhold I aig puai .... Hin 
gav Vidnet en CiR:Qrcl, Drr hlev 
ikke Iremlll Trualer, OK der hlvde 
ikkl" liRKet nogen Platol pØlS Bordel, 

,iUI;! ~o.lldhedltn. .u vilde --~~, . ,." ' 

Ildf' kUli v./~ el Pal D,It", men 
del blev IIU hl 7 Mlll!.neder 

Prlkorp ....... nd .0 ..... Vidne 

l~nlrl'pr~niH elllr! V. 

Iq~L cla!'l'~ O" Pfjrt • VRre ly 

1'il.led, lo/Idaredl':, .c 
Indtryk II, l' evald'en 
11 .n ovrr .. th~ i tn rolig 
"Olll I.k tUf " 11IIn luvd., 
aVl r Sedk 'l muJ de viKli((t 
h .",de ViGnet lIogle U lige I:lIe: 
givel 1'.:"'lld'l': lI til P"JII.OI1, 

Und~r Alh0ru.~tn b\aded~ Dom. 
fIII'ren ivrigt i nOl(le Papirer 
udbrød pludse1iw : Hv,,(J tr 
hør De iklu' værel lIiglt" 'ru 11.1 
blive v!rret SS,Mand? 

V : Nej, jeg Vllf Prikorpsmll,d 
Domm: HvaG 8it!1!.r De, var D~ 

Pl1korplmand l De Ik&l da thallu. 
V: la, del alg0r Retlen. 
Domlt1: l l.!Jule Oml,tf:lllg; 

PolitIet have hl paa del. Men del 
er mIlaske sket? 

V: Jeg er bh:vel løs adI 
Landsrellen, og Sagen gur 
,ill Oang 

Dom m : Ho.r De ogua 
Værnemager? 

V: Nej. jeg var 3n.a\ hos Theut. 
Domm : Del ('r vt:1 01J511a en 

Slag;. VærnemageTi . 
-. V: leg "kulde jo have Føden . 

Inkomml 
POlten lom 

,"" Chet el 

Et vigtigt 'Ildne udebliver 

Mlln vu nu nuet til 
.1 Sy Aa. Nielsen der 
~pohliel har ' at 
h Ir hems3t Rruve \ 

Ove 
" ham under Alhølingen. Vidnel. 

• I 

• der bor I Købe.nhllvn, var Imidler 
did ikke mødl. hvorlor Anklageren 
Ib eR ærede SaRen udøal. 

Domm: Det var kedeligt 

Tlene 
tr. 

.Ankl. Del er en Punkt iAnkla· 
tgen, saa d~t er jeg nødt lil. 

forsv ; J~. vi vil ikke p~o',,,',,,, 
mod lJdsættelse, lor elter dl:: laldne 
Vidneudsagn behøver vi Ikke al 
være bange. 

Damm: Det bliver 
Domsmændene at holde 
al Sagen samlet, saa vi 
nødt til at tage det hele en 

Sagen udsalte. bl Mandag. 
• det udeblevne Vidnes vijZlige 

A, , 
læge O 

.,agn akal høre. og Dommen I Læ 

,Isiges. 

--
f Eftermiddag efg.re. 

M_allnseforetaget. 
Skoebne 

Kobenhnvn (Privat.) 

Spændingen omkring Mægling8: 
lafslag!!! vil blive udløat øen I I 

Eltermiddag. KJ. 11 møder de 
Parter, Repræaentanter hOl' for , 
ligstnanden, Dir. Dreyer, meJ Re-
8ultlltet al Alatemningen tndenlor 

deres respektive Organisationer, 
og en halv Times Tid derefter 
"Qllenlligheden kunne erlat e, hVilken 
Skæbne Mæglingsioniaget har luel. 

I de aeneste Dage har der været 
mange Gisninger Iremme ~'111 
hvilket Udlald Alslemnillten Vilde 
lu men det \'ilde bude> alle 
all~ Parter bcd III, om 011\0 uudlod 
pal\. den Maø.de at paavirke Alstem· 

• .00' bør toren •• i Ro. nlngerne, ~ 

L~ 

Budcentralea Telej •• 

-195 
r ... d.rlkatorv 
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af Sv. K.a~· 
. J. Bro2aard 
r 148,000 Kr. 

~ og Avl med· 
t l. Juni. 

la8 IIlaeJ YeO nYI. u. rCIII",me Kom-- • III-!!;I 

mer. Bunkeren er nemlig kun til Gene, Pra 1 
0lt noget fornuftigt Pormaal er tiet ikke Mikkel I 
let al fa. brugt den til. 1700 Kr 

,ar solg' Oa.r- Hansted • Husene 
!d Bækmarks-
• med Avl og istandsættes. 

Idelsmand P. 
r 35.000 Kr . Omraadet er overgivet de 

·helle.Veeter~ 
.r al Dannebrog. 

,dse med 
I 

rhisfed. 
øe geøerer 
B.røevogle. 

der kørende 
er del gode 

Indøllen, der 
Promenade, 
ærgret sig 

ved Jernb.· 
Indrer dem i 
n lulde Ud· 

agt pas en 
I Barnevogn 
gennem. og 
~ vis kommer -. 

civile Myndlgbe'er. 

Istandsættelsen af Husene i 
Hansted er godt i Gang, men 
Arbejdet er bleven noget forsin· 
kel ved ArbeJdskonflikten, der 
omfatter Murerarbejdsmændene. 
Endnu foreligger der intet om, 
hvorna.r Omraadet frigives og 
Tilbageflytningen tillades, men det 
ventes at ville ske i en ret nær 
Premlid . 

I O.ar overlog en Polilislyrke 
pa. 20 Mand Bevoglningen .1 
Hansted, som dermed er over· 
g .. el III den civile PorvaUning. 
Betjentene er indkvarteret j Han
sted Kro, som nu er istandsat, 
og Pru Skiødt Jensen, Hansted, 
lidI. Thisled A/holdsholel. lore· 
slaar den daglige Porplejning. 

Kvinde fundet død. 
Er Dada8ar.salum ~. In~ • 

Pra 1 
Tørvefø. 
bøl, Kø 
vurdere 

Pro 
A.nd. C 
IJ?IiO 

Pr. 
Laut. J~ 
Kr., ik~ 

Pra ~ 

ek8ped~ 
Købea~ 
HlOOO 

Pr. 
Alge 
22000 
derlng 

Fra 
Jena I 
7SUO 
rlngRs 

Pr. 
Harald 
69000 



den ZO. 
fJaar det 

rterurn for 

Isen, Bed
I iii Odr. 
Ilelt, lor 
l sker nu 
~elen er 
Jeo, Bed-

~UmIUnJI 
jv. Kais
B,ogaa'd 
8,000 Kr. 
lvi med· 

ni. 
gt Oaar

ekm.rks· 

~.~~I ':l: 

._ . - _ . - •• - • ~ ---_. ____ o _o 

En Mllllon.a.,e ., tvlvl.om 
V_rdi. 

Det er ikke enbver givet at blive 
Millionær pas en Dag, men del er fak
tisk overgaaet Broformand Andreasson 
i Oddesund. bare paa en MIlade, han 
ikke er 18a absolut beF!,eløtret for. Da 
Tyskerne hærgede Oddesund, fandt de 
ogsu ps. al bygge en Bunker. til 
Ammunition i Andres!lsons Have. Den 
kostede rURdt regnet Uge en Million, 
øv. denne Bunkers er BrofoJrmanden nu 
med forholdsvis behersket Glæde blevet 
Eler af, idet han har faBet Skade Ol?: 
uindskrænket Brugsret paa den. Sam
tidig er han blevet inr1stillet til en Er
statning pss 500 Kr. t og det er han nok 
988 glad ved - hvil d. Pengene kom
mer. Bunkeren er nemlig kun til Genet 
o~ noget fornuftigt Pormsa1 er Ilet ikke 
let at faa brugt den til. 

uge 
•• bl 
om 
Lør 
Kl. 
end 
De 
s at il 
(.ov 
ste 

A.ti 

!, 
Sø. 
pa. 

Til 
FI 

Mik 
1700 

FI 
Tør ' 
bgl t 

vurd 

Hønsted
istandsættes. ;.... ____ 1.-.... 
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To plølet Op 
I Agger. 
UfJlf,ed .. htd med .• , Lod .. Je,ne 
Hh' 0: .. 1 h.,O' Hnt. III 
ved P'aJningen 

I 

Il , 
I k, 

I l. 
f,r~',nl! T 

"1' "f .1", h J, TJ'hf! u' ./ r d/,' 
!rh"H rIr n, I IJ nt '\-fur' lU' 

I, "-rhIt f!ldl$( U ~"ff ,hoo 1,1 r, 
f'j{'fl"rm I!lIni.,lw faitr .'.Im 11 ,. III 
hilfIp , I'n M,·!, r flVI r ,Jt,rrll,v,'rfbvJ, n, 
inrl n ri II f k; /11,,.1,. r 

f:l.<t ..... "n J \'U, r Imlllll tIl'l 
utlJfrr'fl ,. TIl, .. 1 II,-n /,.. 1.11H-ml,- H.
fr'rtlrn" f I,m. ,II '-MJ 'jl-rm' ·Iv kai 

1"2[(1' /I, l" r,u PI 'v iiI. fJ l f r Il,r 
d'·' før If· [linK' [r.l Idlf!, ,1,., "r 1/,. 10_ 
Jf II, ',fl 'I'Ir ,[/.\ ufI(J,·j ml n,-r Lo/I. ~ 

r j. l n' 1:11 !let mJlII. '''-f' .'ltlll'·f1 (),.
WiVI i,l, Ivm'mt n- )olml'f"Ur-ttll- f)1f 
iHr tlNr Jnivnt. "rful/l ""r ('f ik
kr'rl Nrl/fHJ nNf< Muwr i .\ItK' r, rru'n 
fll·j r', IH" .:tlVI·t,. III ,],-! i hV!':ff 
l· id,l i fur tf' (jmt(fHIl( - hlivr'f fl)Tf·· 

IlIl(f'l F:1tf'rp/ltjning V.m ml ti· ~nll ~t 

l'nkl·!t Ar(·fll. 



Oprejsningsnævnet har 
behandlet 6 Sager. 
Del' mangler endnu to interessante 

SagCl' fra Thyholm. 

FOJ'lnanclen for Opl'oJsningsnævnet 
i Tllloled Amt, Dommer .J o h a n
s co n, Thisted, oplysel', aL mau nu hal' 
hohancllel (j af de 8 Sager, eler ('l' 

hlevet forelagt Nævnet. De to resle
]'pndr el' Ira Thl'holm og tegnor til 
al hlive ganske inlerossante, fol'lælll'r 
DO'nJrH','en, De (; I'æl'lligbchandlpdo 
0lJl'cj Hll ingsoage,' fik føJgendl' Fo,'I"b: 
T"p Mll'nd r"u MOl'S fik all" OP"CjH
ning og till<l'"dtes en Erstatning paa 
125 Kr" on af dl'In IJlj,vdr hævet 1''' 

1Hn~l ~;lfll'l'(' 1~I'slallljng og hHl' ansøgt 
Ank"",PVnl't om TilladelRc lil aL ap
jJPllj'I'f'. I ~II Mund I1'a rrlllHlrd rik HO m 

Qmlnlt 12!) KI'. i 1 4~,',~lalnjJ1g og Op
ll'j ,nillgfkl'HV, !TlPll dpJl l~llP blrv IIU'g

tel U [lI'l-js ni lig, og dun andcll blov un-



der Behandlingen af in Sag noget 
betænkelig ved Forløbet og trak sit 
Krav tilbage, da det viste sig, at der 
omtrent ikke var dE'n Ting, han ikke 
havde foretaget sig! De manglende 
Sager fra Thyho1rn skal for Nævnet 
i denne Uge. 
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Sagen blev udsat, fordi et Vidne fra København, som paaHtaar, at 
Evaldsen har truet med mØ, udeblev. 

Bel'id(l!" Ca'" ehl'. E w al tI s e n, 
Thisted, fik sin Sag behandlet ved 
SæJ'l'cUen i Gaal' Eftermidda.g. SOIll 

Domsmænd medvirkede Gd,". HeJl/'Y 
]l o v e, FaaJ'toft, og l!"'orrctnll1gsføl'er 
ellI'. L. F l' o s t, Torp. Domme!' J o
h a Il s e n beklædte Dommersædet. 

Ankla~eJ'en, Ll's. L a r oS e. D, op,· 
læste Anklageskriftet, der lød paa 
Tiltale efter ]i'onæclerilovens PaJ', 
10, Stk. log 3 (Hvervning Lil lysk 
Krigstjeneste og Udøvelse af politi
mæssig Virksomhed). 

~waldseIT fO:"kJarede, at bt}D oprin
delig val' Landma,l1<l, mett i 19'4-1 vat 
han kommet Ul Tyskland, hvor ban 
val' et Aars Tid sdm Spor"oguskon
dukløl' og Bus-Ohq.uffør. Han havde 
fo'rskellige Hverv gf(er HjemkOln~trn 
til Danmark, mon ~Ia han i Hl43 val' 
arbejdsløs, fik han gennem Bekendte 
j Thisted at vicle~ al. der her VUl' Ar
bejde at faa }lOS Tyskerne. 

Han fik An~æltc1.o:;c paa Marine
al'senak·t paa. Kronborgv('j, hvol' han 
vaJ' ca. 4 Ug('J', til Rid{lskolen hlev 
o})]'(lllc'l, og han blpv Bel'ide/'. Han 
havdl' i sine 1ll1ge Dage ligget vcd 
Guru rf'h lissa!' J'rgi infOl11rl. 

Tolk i 5 Tilfælde. 
Ewaldsen kom til Thisted i Ok 10-

1H'1' Maaned og omkring dell 20, i 
rJf'IHlC' Maanrrl imllt'nf dp n(lgivrlllHI
dpI', drl' (lI' bll'vct Aill'sag til, at del' 
{'I' ,'{'.is l 'rif!ale> mod hllm. HOII OJl

Il'fwdtp npmlig f'l Par' Dagr Rom Tolk 
OV('I' fol' f1PI'H P PI'flOIl(l1' hvor'uf I,'c 
korn til j!'røRl{'v. J , 

r~wa,ldsf'~1 VUJ' Pli !Jag (>t Jl,:,'jndn 
pan. l'pH,I{f'lJf11l1·ITlPl'if'l."l Konlo" pnrt 
VI''lIJ'f' HkfJlp, dl! f'n ty,o.;k Orri"f'l' hild 
JllIrn Vll'r/l 'I'"lk I AI'I . , lIlH fil' Hll'llIllf'll Il r 
nngrr l Pr I 0/11'1', fll'l' hnvrlf' M!jaalf't 
nlJgN KlIl/f·j (l/I Tv hnH' 

l}lIl'nmf'fftl Il!' Illfhilllf1!1p i nt vnll'p 
'f.olk? 

"'\\'lIld fil ""g kUlId" IIIIH '1 y 'k og 
mf'nl,. d"l kllTldl\ kfJrnnw r1n I 

gaa galt. Dr!' iaa C'n Pistol pRa B('lI'~ 
uet foran ('Il ly.sk Offil'('I', (ll'l' fOl'l'tng 
den egentlige IH,lunillg, EWflld~'ll 
l'eHedr dog Spøl'gsmaal pua ('Krn 
]faand. Ewald:wIl havde ,"æ/'el merl 
til al afihol'o ham 2-3 Gange, lIan 
havde gi"(ll (111 Cigal'pl og sagl. al. dl:l 
ikke val' fol' hans Fornøjelses S'kylrl 
e.ller paa hans eget Initiativ. han 
fungerede som Tolk. lIcie min }'or~ 

klaring blev skl'ev(~l ned af en Tysket 
" ' og Ewaldsen sad næl'mest og dikte-

rede, hvad der skulde staa" Dag cftcr 
fik jeg dog det hele Iæ,t op. 

5 Mand i. fugtig Kælder uden Ma
drasser og Tæpper. 

FiskC'r Alex A n cl e I' s Cl Il. Thi.r;lf'd, 
havde sejlet det stjaalne J{ab<-l nnr 
tillige med nogle Bildæk, og det var 
Gl'unden til, at han val" hlp\'ct alTe~ 

Islpl'eL aI Tyskcrne" ])en TYf'ker, dC!' 
forelog JUhøringpl1, kunde I"plv Dansk 
og kun (In f'nkf'lt Gang maatle Ewald~ 
S(l11 Iræde hjælpC'nde til. 

J\nc1rl'scn yar alTestel el i Thislt'f[ 
nogll~ TJagC' og bJrv dip!, at hnv\') 
vl~'I'el i AalhoJ",g' SI'IHlt til Fm:-!I'\'" 

DOlTlll1{'J'('n: fl"{\l'llan val' F'tJl'holdr· 
n(l I A"I'l's tp)1 pna \"('slre Skall', 

Ancl('!'sf.lll: VI fik l'll danl'lig Kost, 
og der val' lH'llgP mclll'm lIran\lidt'lnl~ 
Drl W{"J'Sl(' YH,' tI Og', ni vi kom til at 
ligge f(lt11 ~Illlld i ('\ l\i\'ldprl'llll1 Inor , 
(It')' "11'" Rpl'ungt'l 1'1 \andl'!ll', ng' TI 
lln""lIlt',.,! :-;Pjl"t!p omk,ing- dl't'lll'tI· 

J)I'I' Vllt' illgPIl '\Inrlra "PI' og ilt!'wll 

'I'II'PJl(,f"" 

Hlagll'l' Pr!l'," T j il' I' 11 II l' go, 
lwnhavn. hil'vdl'df', at Ewald"'l'lJ 
igPlllWIlI 1Ia\'4I1' lung-l'ld ,om 
linn '1J11vrlP "IIH lnrllnk id al t . , 
vnl' \1\01' lt\ptl I :-il'illl'l (l~ 1'11 
1111.\'l1p ,.ngt, a! ll\'1S hall iJ..kp 
dl'll!lip-. IdllHh' hnn LI,1 t'n 
Hln'h. i 11 o\,f'{! "I 

!II'I' prot!' II'tllll!' ]."\.1111 

hUII h:1 \df ti" " III I 
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UIl'r ' 
k,)1II til FIII 11 \. • 

I':waldol'll \ Ir NI n.LI! ,pi ,1-.1'111'1.· 
IHlll 1"I'!I~('1I11nlll1l'ril'l T\,I)\I,,1' l'U:\ 
V,> \11' !'-\k"j1', .In .'/1 h.k llfflll'l" )J .• 0I 
h.L1l1 ,:\'r!' Tulk tHlr!.-r ,\nHII·ll1J.l'~'1I nr 
nugr" P"r.,nlll"", ,kr hIlVlll'IJUnl." 
IIUj!rl 1\l\l1l'l h'a T~.~k\·llH'. 

lluml1\rn Il: II,. ilHh il!1p,h· i 1\1 \W$(' 

~<11k ? 
, Ewnlcbt'lI. ,J"R kllmlf' Inll' Ty~k 0R' 

!nf'1\It., 111'1 kIllHh, knnlllW til' )11'1111l'~ 
s"kpr. ,1"1' .~kllhlf> lIrhnJ'('.~, lilg'IHt.'. 

l'~WII\dsl'lI lm\'Ih< \'il'l'rl 'r.(lk i d 
l~n,' Uag" ~mk l'ill/.t' ::W. Oklrll){'l' ! \1-1;1. 
l~nll ha\"dp 1\\11(:lI'1'(,[ ~nm Tulk l [1'11\ 

'filfa'1tll' 
1IU1Illlll'I'l'I\' HI' "/II' f;ll'nk" villiS! til 

(\1 I'nnlRI/:l' Ih'lII 111'(11' IlYr!',,? 
ElI'llld~l'n: .lll, ill'l \"UI' jl'g, 
]l,llllllh' 1'\ 'Il: 11 \"IH r Ol'? 
r: II II \ib,'n' .T ('g hMl k h' i k kl' n/(,I'!TI!"'~ 

l'l' 0\'1'1" l!t'I. . 
Domn)!']'!"'\\" DI'I , 'lir d mO'I'kl'llS!1 

'fllbplln1.L III lll'g'Ylidt, IIL lJll'chil"kt' 
"('I I \NW!"ill,[!\'lI Ilf tllln,~kC'.nflr:gE'l',l'. 

}:wflh1.~l'II: ,1!'1! ,~llkrI0, ill jl'l{ )kia> 
"111' nn,:,t1 \'Pr! rlp! IYl'kl' Polili, og jpp
"!hh' ikkl' skIld!' !l0 rllllgw1d"]j(lr, .l,'g 
~l'lll'd(' in,'WIl uf dl'Ul, J!l{'1I gflv ('minI{ 

Cip-nr(>l!l'r 
I Ewaldsen rettede Sporgsmaal 

Ilaa ellen Haand. 

nN'pnn 11f'P-PHltf' Vidlwa rhll1'lngl'n, 
FlH-sl nfhOl'[l's Ell'lnd NOI'g'uIIl'rI 1\ cd, 
~rl' fol'!ulte> Ofl\ Urgiv('tllH'(\('1'lw i Ok~ 
tobt'!' 10-1;,1, tin han \'nr b11'V1'1 Ill'I'f'
slrl'l>! l'lf 'l')'skcrlll', dlC'l' nl dl' hnvdp 
o!ldIII{N, ni hnn Rnmmen mrd nogl\' 
Andre> IHmlt' ~tjnnlrL nogl.'l Kubl.'\. ilpl' 
hlr\' !'mndl Dud diN EWRld~l.'ll fUl' al 
hnn kundll "a'rt' On'l's<t>!tl'r, Ewn1r l ~ 
St·)] ~Ulldl', fll lil'l \"lir klo):;"l'st at Sl~(, 

all fl'nl ml, da dl'! elll'l's It'l kum1e 

-Stl.'nsgnnl'fl ) n~holll ('nc1nll, ,<;8IL vidt 
BOJll Km,n!'>l'nl.' 1'n,kkl'I'. H un rnj :o;cl' 
I1ndllH ju,\,tlli!l'1 lil !Ho\,pdsluuoll fol' 
nI V(\'l'Il l1W<1 h\'or Fjl.'rkr!I'Il\'If'Il'> 
FOl'hol,l dwf!t')!, og !pall. Egn!'n rr 
WHlIl l'ilntlig IIll'll i ads.killigl )\r1)('jd,'. 
~LI'\'!LM ,~knl dl'l ogsaa ,"od (1l.'nllo 
d.f'j\lgJI{'fI, al Sl!'!l,~gnnrll 51(11'1\ I UO:l 
11Elr ,'rNrt pn IrOrM! j\f(>{lnrhojd.\ I' 
vocl !rhlJ:1ll'fl ArnI." T ll!l>n ol'., og Ju m s 

J:JUulJlI!1I .nmr.n-1,I'.lI ·".I l'hv .hnr hnn ~ 

J l"llllll"1 ,'Il 
II' , -\, \ ", 11'11 )lII,'1 \'1' 111' ,'kul,' 

\n,\,'r ,·u: \'1 [Il. 1'11 dllildil( Koq\, 
,," d,'r \,lr \,"11 I' UWIl,,1I1 ' [a"ll"",n" 
11,1 \",,1<1<' \',lr IIIl~' ul VI 1.',111 Il lut 
Il 'I" f III \\"n<l I 1 h 1'1,\"11 lilli, h"lr 

,I". \ II 1'11111 "l ,l \ 11,11 II 'l;' i 
lin IlU' I "Ilt l,· "ml ,IH '\"'IIO ! . 
Ih'l ~ Ir mv,,'H 'I "Ir J I" In' , Il 

'1 I'PI1O'I' 
III l,,!, 1",11'1' 'I' i :.' J h,,]' fr, h.r~ 

lJl'lIhll\lJ, ],:f'\,,],.II!., n\ I':\\ald '" JI" II 
lJ,:"IIIH'1Il hUlIl,. 1!l1\~I'I"'1 "III 'I".,J 
lJull 'h:lvdt1 hlif! lrullqk uf, III rI \I' 
val \hlll 111l"\ i Sllilll'l, "It "11 '1\ Ilt 
lIa\,].' il l, fl.! hYl 111111 11..\.." "",. or. 

, k I I 
"

.,." .'11 I" '" ,kil! I', 1111' j' lun II" 

1I111'k i HOI',·,h'!. 
11,',. 11l,,1t>"\I.rf'II,' E wtdd~('n. j'\"l 

hnll II/J,\',h,t!". ni ,lo r m'· I-Il<lHd,·t 
iH" han1,' \"Ol'!'l,1 .'11 Blit·l..flnskl' 11alL 

"

",'d,'t. 
11J.!t-IlI ll '{'jwl'hurg kllnl lil F1U ,",I"v. 

\lUll \'IIl" pllll tld 11,,1\1, dl· t, kom III 

Svt'!'if!,.2!'i. April .!!11;I, 
l;;n l ll'1il{ Iilr'\' Llllr"I})·I' Il!I,. r.. 

N i r' l Ji /' II, 'l'ilsl .. ,I, a 11Iu l"l. I I UH II IlV 

til' \'II'!"I lUlsal hn~ '1'1'11\ lInd,· t, llL'lo 
~11'111'1.~('" Olt~na han ]wv il]nl" I,,, Il 
ElnddSl'1l hanil' \'II'll'l 1'1I1k 
'1\'.~kl'l'll", mt'n .,d,,! \'111' mil nb,'! ,luUe 
\!ull!rk nI han Jljalp cll' ufhlll' lo". 

4 Stkr. Vognmand Hans Hansen 
i Slagelse. 

10:11'11111:-;"11 fikulllo (']]d\'idl' l'\~ 
\';1'\.;.1'1 ,~n1l1 Tulk 1111Url' .\ r1 H' l"ingl'n 
l'll \'op-nnllllltl 11[111,-1 l lnn Nl'n 
;-ihl!!!'ls,' ])R .\nl..lflgt·rf'11 !tu\'rlt' hl 'n, 
\'l'lHll sig: lil PoliHl'l i Sltlg:I'I~ I' for 

flla Jndkalrlt \'ng:nmauclf'tl ~'1I1\ '''''' 
nsll' dpi sip:. al rlt'l' "1\1' fin' 
rtla'lld i nyPn af dpI NIHn. lIg 
(I[ tlt'lIl hanlp \'f(')'1'1 1 'I'hi$\('{l. 

Sagen ud sættes. 
Rom sitli>l(' "illlI(' ~k\l\ tl" afhol'(>.!l 

Knlll'nlHl\ lH'l' ~\" :\ngl' N i 1·1 S 
flt'!' hlll' panslUlll't, nL E\\'nltL~cn 
li (' l' • \ fh Mi ngl'll lHl~ , g,'" u, " 'IIl"ri 
!rll!'dl' nH'd Klo li nn hn \'dt! 
\'H1!wlmlhalflC'ls{'n fnrk}'llc lt 12. 
I!WIl \'nl' af l' ll ('1lC'1' u ntll' ll 

Ikke- kommC'1 
,\llklng!'t·pn 11l'gfl"1't'c1(' Sa~('n 

da Fnl'holcll'l \'1\1" næ\'n l l ' 
skrUtl'l, (lg rOI'lwal'I'T(>n, LrB 
tn 11 S oS P n, oll .... l.C'll" ng-s,\ll tlc.'lll', 
mlln Ikkp rl'f! . 1 
Sidl' vilde frafaldl' 'l'ilLukn llMI. 
Punkt. 

])ml1lnC'l'('!l bl'"tl"'mlC' hf't'i'ftr, 
::::'nj!C'H ]]lod Ewall\.~l'n 
~l ancl1\g rl~'ll 27, :'Ilaj 1,1. I 
mnn l'P~l1t'Ill' 111('11 ul fa:l 
ul modI' fn'm tll'nu ,' Iln g. 
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Den forelskede Murer blev fængslet. 
}[urer Ejna r iRegnar O v e T tb a Il e 

fra Aal"hus, som i Lørclags gæstede 
TJlli,;led for at tbesøge in Forlovede, 
en lysk F]yglningek'Yinde paa iKro
neils Hf'de>, blev i Gaar Eftermiddag 
frpmstillel i GrundloysI0l1bør, JlVor 
,han prkPndle al havp oyerlraadt FO J'
~lJIrlf't morI IFrat('rlli~l'l' i ll!(. Han !Ol'

klarpclf', al han var forlovet med Pi-
• gen, ug al de havde beslemt al glfte 



, sig. Den g~ftelystne Murer blev 
fængslet for 8 Dage og <fuk he&kikk~t 
J"rs. T e r.k i l d s e <Il som Forsvarer. 



Auktion 
Efter Begæring af Kommissio

nen for særlige Handelssager 
bortsælges ved Auktion, del' af
holdes paa Faartoftvej i Thisted 

Onsdag den 22. ds. Kl. 14, 
en Dteselmotor, 4 Jernkasser, 
J ernrammer, Jernbeholdere, 1 
Køler, Jel'l1rør (Muffer), Gasfla
sker, Jernskabe, Kasser med 
Rensesold, Træral11l11er, Skafter, 
Døre, Pumper, galv. Jernkasser, 
1 Hundehus, ca. 1000 AnmlUni
tionskasser (velegnet til Embal
lage) . 

Kredit 14 Dage. Salær 10 pCt. 
Thisted, den 20. Maj 1946. 

Bjerregaard, Auktionsleder . 
.. --- -~ " 



Hanstholm By overtages af Politiet. 

Hanstfholm By overgik i Gaar til 
civil ..I!'orvallning, idet Bevoglnings
tjout'slcn ovedogcs ruf et Dplar.helllPnl 
Politifolk Jra Aalbol'g. ~Iarin('~oltla
,tl\rne faar <.Jeroner ,k,un selve Fa..-.'H-
11ingsanll.l'gcne at bevogie. Hvornaar 
JIanshholmboPl'llo kan vende tilbag(', 
kan endnu ikke siges 1n(ld Besleml
Ihoo, me-n antagelig vil Afgørels{>ll 
falde i Løbet af denne lIfaaned. 

Ogsua. li'yrmeslar H o 1m-H a n
s (: n, der el' Indenrigsministel'icts 
Tillidsmand paa Stedet, l'('gncl' ml'll, 
at Tilhagaflytniugcn kan ske i Løbet 
af Maj, 

De tr"ko Soldale,. el' i Ø,ioblikket 
vcd al fOI,C'tag-e en E[IQl'konli'o] af do 
,l'yddede MinC'felte-I' til Dt'!s \'('d Pløj
ning, men F'yrmpstcl'en mell{\l' dog, 
at B('boerne nok \'i1 kunne flytte ind, 
uanset om detto AI'l,mjdo bli\'l'r fær
digt fol'illcLen, 

To S-Miner pløjet op 
\ i Agger. 

Utilfredshed med, at Lodsejerne 
solv skal lægge Hesle lil 

ved Pløjningen. 
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OI)l'cjsningRnævflcf snu,'t 
færdigt med A,'beJdet. 

Hidtil hal" fire fan('1 Oj)r('jsning, 
medl'IL.'" ~n n;cgh'<ll'l' OIIl't'j~"l1inK 
0Jr en miden t 1$ "'in Sag tilbage'l 

Oprcj.sningsm~"Ilt·t fol' TIllsled 
Amt, h,'i!J Formand Cl' Domm,'r 
Johansen, Thish.·d, og h"is 0\ ri
ge },Icdlcmmer ('I' SJlm'ckasscdi
rektor Andersen og Overrct.'lsag_ 
forel' DylKfnhI Andcl'oen, begge 

! Thisted, el' nu ved <1t. have fær-

I digbehnndlet de fan Sager, del' 
har værct lIldkinget hel' i Am
tet. 

Dommer .1 o h ,1. Il ::; C n oplyser 
pan vor Forcspol'g::>el, nt del' iaH 

! VElr otle, del' hnvde sogt om nt 
i fnH Oprejsning, ]ndbl nu el' de 
. seks Sngel' blevet behfludlct, me
l dens de to sidsle, der el' fm Thy-
, holm, \'il finde deres Afslutning 
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, l denne Uge. Del' \'111' SOlll nævnt I h 
kun een Sag i Thisted By, Ved- r: 

i kommende fik her Oprejsning og I 
! 125 ](1', i Erstatning, PIUl Mors r, 

_ j hal' del' været lo ::\lænd, der beg- : b 
, ge fik Opl'ej:,mmg, Den ene ru i -. 

dem rik lllkC!ndt ]2:; Kr, i Er- F 
j . \" l stntning, medens den nnden intet I 

onskede, hun vilde blot have Op-
: rejsning, I Nykobmg By havde 

en ung ::\lnnd, der nu opholder 
~ sig andet Sted I Landet Ol!' ikke! 

selv val' modt, l>tillet J{1·IlV om i t' 

Oprejsning og en meget. stor El'· ' 
gtatmngssum, Oprejsmngen fik l t 

han, men kun 121) Kl'. 1 El'stnt
ninR'_ HM VII sogt" 'rillndcl"le til 

I at Ilppellcre KCIl(\e]l:ien. Ellt!C'lig 
l har Nll'vnet behnndlet to Sager 
t fm ::\lidLthy. r det enc 'l'ilf,ddt, 

fik ::\Iauden ikke OpI't.'jRning, og 
J 

• 
i det. andel Tilfldde O)lJfIlV \'('(1-
komm,'ndt" ~Om :-;Il~rt'n Itkl','d, 
frem, lIL nan nogl't Hj'sl1ltlll lIR" I 
trak ~IR"('I\ lilhagl'. 
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Det skete, medens han arbejdede paa e ty:l~ 'kk~ færdigbe-, 
, 

"g 
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. Grund give for det s};:ete. - Sagen eV l 
mgen 'gt' t lT'd e udeblev _ Flikorpsmand fra Thy, 
Jlandlet, da et VJ 19 l n . ...! 
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der er paa fri Fod, V~U' Vidne mod Bendel"eJ1· 

Særl'ette.n j TJllsted, der i Gaal' 
Eftenniddags Kl. 15 paabegy.ndte 
Behandlingen af den Sag, del' var 
rejst mod den 32 Aar gl. Berider 
Carl ellr. Ewaldsen for hans 
Virksomhed som Tolk fol' Ty
skerne, maatte ved l7-Tiden af
bryde Sagen og fastsætte nyt 
Retsmøde. Grunden dertil var 
den, at et Vidne, Svend Aage 
Nielsen, København, der val' lov
Jig indvarslet, val' udeblevet. Han 
havde anklaget Ewaldsen for, at 
denne havde været Tolk ved en 
Afhøring af ham og tillige truet 
ham med Klø, en Forklaring, 
Ewaldsen paa sin Side pure afvi
ste. Da Nielsens Sigtelse er med

·taget i Anklagen, insisterede An
klageren paa, atRetsrnødet maat
te udsættes, hvilket Retten gjk 
med til, selvom Ewaldsen udtryk
te Ønsket om straks at faa Sagen 
afgjort. 

Lidt af hvert • 
Ewaldsen havde forinden gjort 

Rede lor sine Forhold, og der val" 
afhørt fU'e Vidner. Om sin bro
gede Løbebane forkla!'ede den til
talt(!, der ikke tidUgCJ'e hal' VlPret 
.straffet, at h~U1 I)PJ'illfl('lig v;u· 
Landmand, Han aflj('l1tc sin 
VærnepJigt ved Cardrrhu::w,ff:>rn" 
(jg. bh:~v (}('/'efter n(~ridel', J llHJ 
~eJHte hHn til 'fYliklanfl, hvor han 
J godt d ARr funger(~f1f' ,Sf1fn 
:)r~(jrVfJgn~knHfluklør, j';fb'r flln 
lIJ"'II~I)mlll. j Maj l !)1~ hlcv IJaIl 
.Ml'dhJ~ Jpu- hr/Ii ('ri ,( ;ru·t rl4-'!', hlf v 
rfnt.r IWlftie, i Kf,I~'JhH 'n, V'll' IIg
, Mldkr frlrh .ndl,. og Ek I 

du rll pn ( JURI forrf trlllJ?. , .iOII1 

nPI Il IrH1 ,If' JWIJ J'1J(lJd lu, 
Jg r J, It> Okt(JIWJ trl 'J II! lt'1I "r 

hall til hver enkelt af deuævnte 
havde sagt, at han ikke var an
sat hos Tyskerne, men val' ble
vet bedt om at være Tolk, da 
han tilfældig var kommet til Ste
de. Han hævdede altid kun at ha
ve oversat, hvad Tyskerne havde 
bedt ham om, og aldrig selv at 
have stillet Spø2;'gsmaal endsige 
udstødt Trus!e1l"Dagen efter de 
fOl'Ste Forhør vfl"l' han blevet , 
kaldt op paa Skolen, Han var 
imod Arbejdet, men gik alligevel 
med til det. Han nægtede at ken
de noget til Svend Aage Nielsen, 
som han aldrig Ihavde set, og 
havde jkke faaet Penge for sin 
Virksomhed som Tolk 

Tiltalte hævdede videl'e, at han 
i København havde været med til 
at forbeI'ede en illegal Transport, 
og at han under Afhøringen af 
Nielsen havde været denne be
hjælpelig med at skjule lIldhol
det af en Liste, som Nielsen hav
de i sin Taske. Nielsen havde se
nere takket ham fol' Hjælpen og 
givet ham en Frokost. 

D.: JIar De været Nazisi? 
T.: Nej, aldrig - tvæebmod. 
D.: Deres ](one' val' dei '1 
'r.; rkko san meget h(lnrle som 

hendes Familie. 
n.: Dercs J{on(! sisel'I', ai n(, 

var ranaLl!ik Nal.iril. 

I 

Fly 

T. : Det passer ikke. Jeg hal' 
endda faaet en Henstilling f~a 
Tyskerne om at -passe l>aa mm 
Mund, da jeg havde talt nedsæt
tende om Fritz Clausen! 

Vidnet var ogsaa 
med Klø. 

blevet tl'1let. 

Vidneforklalingerne . 
Snedker Ejvind N01'gaal'd 

H o y forklarede, at Tyskerne før 
en Afhøring af ham havde sendt 
sendt Bud efter Ewaldsen, der 
til at begynde med gaven For
Idaring pa.:'1. ,sin Tilstedeværelse. 
Ewalclsen havde derefter dels 
ovel'saL Tysleernes Spørgsmaal 
og dels selv stillet Spørgsmaal , 
men havo.e ikke truet ham. Han 
havde dog været roedvirlcende 
til, at Tjæreborgs Navn var kom
met Tyskerne fol' øre. To Gange 
luivde Tiltalte fungeret som Tolk 
mod ham, og han havde haft det 
1ndtryk, at Stillingen som Tolk 
ilcke havde været fremmed for 
Ewaldsen. 

Fisker Alex A TI d e r s e n for
klarede, at Ewaldsen havde fun
g-eret som Tolk mod ham een 
Gang. lIan havde da ikke sagt 
ret meget og ingen Trusler udr 
stedt. Han havde givet Vjdnet 

I en Cigaret, og hallS Oplæsning 
af den oplagne Rapport havde 

I været rigtig. Om sit Ophold ad-
skillige Døgn paa Vestre Skole 
forklarede Andersen, at han hav
de fane t daarlig Kost, og der nu' 
længe imellem. Et Vandror "ar 
uiæt, saa Cellen næsten sejlede. 
Dertil kom, at der ingen 1\Indras 
og ingen Tæpper fandtes. 

Peter T j re re bo l' g "ar ble
vet afhOlt to Gange af TlltaltC', 
del' ikke ha\'de stillet ham srI\'
sta'lHligp Sporgsmnal, 111('11 kun 
ovcl'sn l, h vad Trs\\(,l'ne fOl'lnng-

lit'. 1)1'l" hllnh' ligget (In Tlevnlvl'l' 
paa Bordel foran T,vskel'l'n fOl' at 
illu!'tl'L'l'l' RituatiorlC'lls A 1\"01'. 

li 
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Helt ror~rt. at De par (1\ 
omkring! 

Enlreprenør Carl Ewald N i.t 
s e n, Tilsted, der stammer 
Nørhaa, bekr .. ftede, at E " 
sen ved 1ndledningen til F~::!. 
rene havde sagt, at han var ~ 
vet anmodet om at være TrAi, 
Det var Vidnets Indtryk, at 'li\; 
talte havde hjulpet ham. 

var da ogsaa hurtigt blevet 
ladt, 

D.: Hal' De været sigtet 
have været SS-Mand? 

V.: Nej, jeg har været 
korpsmand! 

D.: Og De gaar frit 
Hvordan kan det hænge 

men? 
V, : Der har været 

gelser i Sagen. J eg var ogsaa 
tenleJ-et i 10 Dage, men blev 
ladt, en Kendelse 
stadfæstede. 

D.: Det er da helt forkert, 
De gaar frit omkring. De 

da straffes. 
V.: Det er da noget 

stemmer. 
D.; Har De ogsaa været 

nemager? 
V.: Nej, jeg' har været 

hos Theut. 
_ Efter derure lidt 

de Vidneforklaring bestemte 
ten, at Sagen skulde 
dt'll i Indledningen nævnte 

sag. 

--
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Maj Al\lds 142.. DAl:. }{esl 
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Dllgen~ Længde 
Dngcn tHtapn 
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Ewaldsen havde forml.!(Hjl gJV~~. 
. Forhold og ( Cl' v, 

RC!<le for sme '. b 
fire Vidner. Om sin ro

IIfl~or~OWIWlle forkJnrede dell Lil
ge{ Il d Ikke tidligere hm' \'!I.lret 
wltc, er . d l'". var 
l affet at hlln oprm e I" . 

~r~ndml:nd. Hun afljenle sJlJ 
v''Crnepligt \"e<! GarderhUSlll'erne 
o~ ble\' derefter Berider .. I .IOH 
rejste hun til Ty::;kJand. 11\01 hall 
j godt et .A,..'1.T fungerede som 
spon'ognskonduMør. Efter SUl 
Hjemkomst i :Maj 19·1,2 \.Jle" han 
)Iedhjælpel~ IIOS en _Grutner, blev 
I1otelportier i Kobenhavll. "lU' og
san Mælkeforhal1d lcr og Ekspe
dient l en CJgarforretning, I Som
meren 194·1 blev han arbeJdsløs 
og rejste 1 Oktobe" til Thist.ed ef
ter fori nden at have talt med nog
le Bekendte i Thisted derom. 
Samt idig med, at han søgte at 
vække Interesse for Ridesporten 
i Byen, spgte han andet Al:bejde, 
men j lIIang"el deraf tog han Plads 
paa den tyske Mnnneintendantul" 
paa Faarooftvej, hvor han var i 
fire Uger, Derefter kom han til 
Rideklubben som Ridelærer og 
var ansat som saada n t il Befriel
sen. 
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Jeg tænkte ikke over det ." , 

Det var, medens Ewaldseu hav
de Pladsen hos Tyskeme i Okto
bed Manne<'! 194'1, at ltan kom til 
at virke som Tolk. HIlD forklare
de derom, at en Oberstløjtnant 
en Dag havde bedt ham gaa op 
til det tyske Feltgendanneli paa 
Teknisk Skole med et Stykke 1(.""1-

bel, da Gendanneriet havde faaet 
fa t pM. nogle Folk, der havde 
stjaalet Kabler og nu gerne vil
de se en Prøve. JIan gd, derop 
og blev bedt om at · være Tolk. 
,,.Jeg tænkte jkke JJ:ermere over 
det," sagde Ewaldsen og fOl'lda
rede, at han havde været Tolk 
ved Afhøringen uf TODll'er Høy, 
Fis ker Alex Andersen og Ar~ 
bejdsmnnd Peter Tjæreborg, der 
aJle var endt j Frøslevlejren, 
hVal' de sad til Befrielsen, sllmt 
af en Vognmand nans Hansen, 
som (lI"!l. siden ikke ila" vlL'rct 
muligt al find(', og ('n r, v. Niel
sen. 
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alal' Ir A.realerøe. SeJU 

Sprængstofferne 
ved Kysten. 

un,_ de ve";yd.ke Ky.,er h., ~:~ 
de d.n.1Ie Sp,.,ngnina.llomm.n- er r, 
doer nu p •• bel7ndl pn finkæm- lell 
nini' lor .t linde Sprene.tol Oll 
Ammunllion •• om evt. m .. lle tiRre Ju 
und"lel Opmerklomheden i K 
I.nle Om, ... " . M.n h., lundet 
Sunn,., 10m h.r '.ret heil 
.. ndel f'~ Ol 10m hlr weret Iyld. 
med Spran,.tol. 

Der ,dYlre. mod .ely de mind,le D 
Tin, blindt Tytkerne. I!lIerladen- .llIt 
Ibber, .. et .. annDdle Ty.llerne vatt 
Delonllol. p •• SI.rrel.e med en Mor 
torl BI,.nL Sp,.ngf'irkningen.' der 
.. _ er •••• 101, ., de let kan var 
,i .. en H .. ød .1. fr. 

Ammunldon i 'ie .eJy .kulde i unD 
Almlntleliped ikke ".re larlig, den d 
lDen i Kri,eu Pid.le Air anvend.. .101 
lu Ul Del Er.lamlna .. loller I lom blln 
.... , l' I. I!.b O,.nal., .pringer I Ti 
i Ulide. I'orled.n drabtH Ire el e 

lin. 
Ba, 

""' Sold.ler .ed Suren .ed en 
_don UI,.h. 

lund ........... , ... a' H ... 'ed- l' 
n .. ,ooI Laa'en,. •• 

Thl.,ed Aml hor .om ,Idl •• ,. I',u 
m.ddefl Hf! Arbejela· 0' Social· T," 
mialIrerlet om !!nl.mia, Ior Ty. •• 
• "",n Ød ..... a.roe ., Tblotea. 
H.noledvej... lJndtrbolllllnln,e. 'enl 
e, bu.1 unde, den tun,. K .. eL blev o, &k.d.n an.I... til ca. 700,000 .en 
Kr. Endnu e, d., I .... I.dl.b .. en l' 
.... IS ... 'ro Mlnl.lerie~ o, Am'. 
m .. d Ea;.' vil 'o,me.lli, re' .. 
Sptr,anilllol pli AIIII.ro.d.... I de 
.\aramIde. enln 

.... lU, 18rd .. o"r He'e. 
AnlI. 

Vod Rette. i V .. 'er." bl •• 
Bod.m •• d Aalon Nl.I ... , l'lorup. 
Idaml 1ft B.... ".. 20 Kr. Io, 

., 1.0_ om Mor •• 
III V'jlnd, h.ilken Dom h.. fik 
11IIollol.e til al oppoUere til La.d .. 

Byr • 
-

•. b 
.ed 
der. 
Iu.d .0 
, om -
li ... 
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r. .. Bertel.en, Nøn eg8de 22. 

Det store Blttedværk: 
• 
I 

heftet 24.00, indb. med Lærred 33,50 
... og med V.B. 38,50 

.... 

Balleby's Bogbaodel 
SI. Torv 5 • Tlf. 90 

Thisted 
, , 

Ost! Ost! 
Stort Parti gode, lidt revnede OBte 

.amt O,tereBter I Kr. pr. Pd. 
Mourtt •• n. Ny torv . 

EfTER 
BIOGRAfEN , 



En Advarsel mod 
Sprængstoffer. 

, 

Hærens Pressetjeneste meddeler: I 
Anledning af den forestaaende F erie., 

I sæson advarer Krigsministeriet meget 
. Folk imod at berØre eller medtage 
j Sprængstof, Ammunition eller ammu
'nitionslignende Genstande, som de 

maatte finde i Jyllands Kl itter og 
Plantager, ligesom Ministeriet ind
trængende opfordrer Folk t il at af-
holde sig fra Besøg i de tidligere ty
ske Stillinger. 

I AmmunitionsodelæggeIsen er endna 
ikke afsluttet, og Bunkers og løst Iig
gende Ammunition , der: har været til
dækket og skjult ved Sandflugt, kan 
naar som helst komme t il Syne. Selv 

• 
de mindste Detonatorer, der er af 
Størrelse som Enden af en Blyant, og 
som er meget følsomme for Slag eller 

I Varme, kan let ødelægge en Baand el
Jer en Fod. 

Eventuelle Fund af ovennævnte GI!Il* 
stande anmeldes ufor tovet til nærmeste 
Politimyndighed. 



Barbor Pedersen, Hurup, for 
Sa;rrellen. 
I':ftf'!' Prl !'flver' pa1t, (·t JmlH A~ .. 

knmfnf'l' drm "'.if'f'li,,!~ /)"rnslr,l lil Vr
slpn'ig f'I'Nlag tlpn 2ft rb. fol' al 1)1'
ha nd It' Ka.!own mod lin 1'!Jer l'. ,,('(lrq'
Af n r IfUl'UlIr flt! f' (~I' Iilul!t 101' Htik
hrvi,k!;l()mh('d, Hf~g{'n hur Vff'I'{)~ en 
af dp rnh!t oml.alte i f:h'dthy. 



, 
Fri ror TIllai •. 

Vnp,IIItUlnd J\I~H{\I l<:mJl II c~d c. 
Il il II r ri. SundlJy, Mortl, hu flUlt1t. 
M('ddlJl(\t~u (rn AI1I<.lol:(c7lnyncUghoocn 
fim, ul cll\l' IIlII'l vltlt'l'O vII bHvt' rnz'~
InMl'l I Anlc·dnln. nt ctt'n RI"tt'hll:~, ""'m 
hur vlt'tf~L r("Jf't mod hAm hnA. han. 
Fm'hold under Ht'aaJllchl('n. 
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~r findes meUem Danmark og .l\orge paa dette Omrnade 12,000 
i\liner, hvomf den dan!'.ke i\Unt>Slrygningstjen(>Ste skal u"1.adelig

g'0l1' Hahdelcn, 

Chefen for MillesLrygnll1~tJ('- I dlsse Lyslunder VII Mmcl.'.l)'yger
nesten l JllUlsUlOlm hal' l Fol'- ne operen.' og desuden Vest fOl" 

middags udsendt folgenrle Med- enLamgdehnie gennem den fOr!\t
deleIse om Udlæglllng af Lyston- lUC\"nte Lystonde. 
del om Omn\l\de fOl Minrshvg- cl R d _, 

. Det H~Jcr sig om ~. iling lU nmg " 
det Slol"C ~lin('felt mel1em DM-

"Rodmalct Lystonde Vl~ellde to mark og Norge_ Der ligger her 
Dhnk hvert twnde Sekund PI' ud- Il'n. 12,000 'ttllt.'r, og det l'1' Me
Jagt p.\a Ph1dscn ~7 GI 17 )olm. ningen, at Nordmændene sknl 
Nord og 8 GI' 57 Mm. Ost. det stryg(> de 6000 na'1111l'sl ~or~. 
vil Rige 15,3 801n1l l'chiscnde ,19 mc~len~ DnnmiU'k pnntnger !'nj,t at 
GI fm IInlls tholm F:n Eftt>l· fjerne de 6000, del' hgS!cr na:r
hanndl'u udlægges tl'l' Ly stundet' mest tlt'n d'lIlskl' hYl'\t Dt'l' 1.'1' til 
i Hctmng 210 GI, rl'u o\.l"nnæ\"ll- deltt> FOl'llli\HI mdl'\<\t lo \line
te L~·~tonde. Af~ltlndeJl mellem strygning:>flollllel' pM tllsl\mm~n 
Lystonttcrnc Cl' ca. 5 8on1l1. Ith- 18 FarlojN', Ihor hurtigt Uskn
stl'ygumg llRHbeg~des j ct Om- dehggol'C)!'C'n af Minerul' ~R.ll 
l'ilClde NOld fol' LUllen 2·10 Gl'. findl' Sted, lnc1l'l" sig lkl.."\'.I:;t)Igi', 
gennem Lystonden og Vest for 8 da dt't i i\.fgm't'nd(' Grad ('r af· 
Gr, 57 Min. os llig Længde." hængig af Vej rCol'hollh~n~ i men 

Denlll~ l\'lchhngs Mening skal Slll\ SIlf\tt DlRJl hal' Arbejdet her 
ilel\(' :'.001 en AdnU'Scl for Fi- tilcndebrngt, rykkl'r mlUl læng\."
akflfllt' om, I.\t den ,nævnte Lys- re .!I)"dpM. hvor dl'r ogsnn ligg~r 
tond .. er mtlagt NOIJ.·ttl V('stfol' mangc Miner til fltor Gene før 
Hulbj~,l'·, idrL delll den komD1~I\- FiskeritU. 
dt' Ttd ,bl hruH'cs som fi~~t 1101- -:I' •. ____ -:::-_____ _ 
d{'lltu\U for M lIll'strygntngvu, II 1\ 

<lrl' Ill\.J \ht'scy ndl'.'l i Dng eller i llt'll o((idt>l Not" til Finl~nd 
Murgt'll. nt, hl' nndrt.' LY.'ltondcr bln~ dt\U eUl{rll'kf' Rl'K~\"il\lf kra'wt 
vil hl IV! lugl i t'lI [~inilJ Cm, \I('n- Fotl\nlllAltuillF:'('r ul a\ 8lRndlll' 
l1P (oralt' Tundl' i n"tning mod drn ('n.f{l'll1k(jl'ndttllot('tl\mJlt\~IH" 
8ydwKt, nlbmn 11('(1 mod HAnst..- dt\r {.lrrt i "to (inllkt' 'Ktlnlf\lUU1St· 

hfllm. liR' I OmrrU\d('t Nmu Ior blnd\'. 

l 



for Retten i Ves1ervig 
Tirsdag kopuner Sagen 

mod Barber Petersen, Hurup, der 
sigtJS' for Stikkeri, for Retten i 
Vestervig. 

j 
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Nl1ar, n1~n !1:1r. Simonov~ . 
Krigt=flkddTlllg ! Erindring vil RrLbend~ 
de, nt Borodtn5 iIfItikv~rcde man li~. 
Krigspropag-anda, er Grarm~[ StYk~ e 
[..kn historiskt' Romaner er jo aJt~rku.l\Il 
p:ta Svkccs, 6,11\ hvorfor i~vri 'I Id 611uf 
tiNt' /lig mere med det (H,'" 'Ibe!\kif. ,., . c alch,) 

Meddelelse Ira DIspensations-Nævnet vedrørende tYSk og 
japansk Ejendom. 

foJ e 5 I Lov Nr. 132 af 30. Marts l!).tG om Konfiskation aftysko 
, l k' Ei , ndom kan Handelsministeriet efter IndstltHng fra cl Dis, ' 
Japans le t'lh' t 'k II' en· sations-Nrovn. fritage Ejendom, der l Olor )iS e c er l~panske Stat:\-
borgere cHer statsløse Personer, deT senest har b~t tysk (japansk) Stats. 
borgerret, fra Konfiskati?n. Dispensation kan kun gIves under ForUdsætning 
af, al særlige OmstændIgheder findes al begrunde d;l, og, at de paagæl. 
dende Personer findes Ikke at kUlln~ bnl,rngte~ SO!l1 fJend~hge. 

Ansognlng om Dispensation skal mdglves lll.DlspensallollS·Nrcvnet ved. 
rorende tysk og japansk Ejendom, AdI'. Meldahlsgade 5, Kobenhavn V'I 
Telefon Byen 5550. . 

Ved Ansøgninger skal der benyttes særlIge Blanketter, som kan rekvireres 
hos Nævnet. 

Opmærksomheden henledc,s paa, ~t Person,er, der er i Besiddelse ar en 
af De samvirkende danske EmlgralllhJæJpcl<omlt(,l'r underskrevet Erklæring 
om, at de er anerkendt som flygtet for dnt nazistiske Regime, ikke skal 
ansøge om Dispensation, idet de er undtaget fra Lovens Be~tl.'mmelser 
om Konfiskation, medmindre J{endelse afsiges i ~ledior af LoveIIS § 2 
sidste Stk. 

Dispensntionsnæynet, den 20. lUaj 1946. 

Ind med Trommen, jUllt som Geneve 
.Idder og indover en Aftensang at In
gemann paa sit Spinet. Hvorfor gor 
M1I58olini det? Fordi han har et Ideal: 

drlng; for der findes l!Ute een cneau 
ytring mod Nazisterne 'lg derelI Jøde
fOl'folgelscr. Og Satire er det hellet 

Italien. Og den, ~.W~ 



To CB'er(j. dømt for at have udspredt 
falske Rygter. 
To tidligN'e CB'PI'r, AI'bm. Th. P 

Pedcl'sC>11 og Kommis Carl ]!lIgo 
K. ,) C 11 S C Il, PI' Vl,d f{('Ur!1 i Th isl .. Hl 

idrnnt Dodel' paa !i('nholrls"i.s 70 og 
JO() J\:I. IOI' alhayc lHbpl'edl Hyglf'l' 
om Poli liassislen t Hn,.;;engren. Dp 
harde sagt, al han havde faact 
Bl"iI,'1llf!S0l ar '1~y,.;;kcl'nc, Udtal~lscl'no 
blev kendt døde og magtesløse. 



I 
I Salocl af tyske Effekter, 

AlIkli!1l1l'll Ipna F'nnllor\"f>j ; OaaT, 
lllvo" ti!',. hll'v ,'olgt ly"kP Efl!'l'llldl'n
,~kHhl'I', hl. a.. en .Dil'~rlmnllll', .Tcrn
ka~~eJ', Arnnlunitioll,o.;ka.s.:wr JTI.m. 
ind:h"u.gll' cn, 1,300 Ile", 
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Thisteds nye skal 
til J • 

I. 
Kommu nen sætter Hjemmet i Stiln d til midIerHdig Brug. - Der 
bliver 60 Sengepladser, men Bestyrersp"rgsmnalet er ikke i Orden 

endn u. 

Thisted faar Vandrehjem i Anr 
- tilmed et overordentligt flot. 
Vandrehjem. Det drejer sig som 
hekendt om den tidligere tyske Of
ficersbygning -ved Dragsbæk-Lej 
ren, som af l\Hnisteri'et el' frigivet. , . 

, og n!.l sogea bragt lOrden, BaR 

Vandrehjemmet kan nabnes til om
kring 1. Juni, paa det Tidspunkt, 
hvor Vandl'esæaonen rigtig sætter 
ind, 

Det el' det nyligt nedsatte Ung
dOffiSudv.:lJg, del' skal søge nt. ska
be dette midlertidige Vandrehjem, 
som Thisted i saa hoj Grad mang-

I
ler, og man er da agann fol' Tiden 
travlt bcakmfLiget med at losc de 

! mange SpørgsrnfH11, del' har meldt 
I sig. Sagen hllr forRt og fremmest 

været (h'citel i llYl'uadets !{nsae
og Regnskllbaudvalg, hvor mnn el' 
KUllet med til, nt Kommunen aæt
ter }lygningCll i Slnnd, san det\ 

J 
dog ikke Meningen, at hele Byg
ningen skal ~lnvelldet; til Formaa
let, men kun den ene Fløj med 
Sovepladser, en Pejsestue og sand
synligvis ogsaa en Samlingsstue, 
Det bliver Vandinstallationen og 
elektrisk Installation, der først og 
fremmest skal bringes i Orden, 
men ogaaa Ruderne skal ses efter. 
og Haven vil ogsnn blive bragt i 
Orden. Hvor meget dette koster, 
kan man ikke ~fge paa Forhaand. 
Ungdom~udvalget er derefter 

gaaet i Gang med at indsnmle In
ventar m. v. til Vnndreh~mmet. 
Man er taknemmelig for al; Hjælp 
i donne Retning, og ru", holtber til 
1. Juni at kuune stmC!.~d 60 Sen
gepladser, som nok skulde kunne 
dække Behovet. 

I klin brugeR midlertidig, Det 1'1' 

Man har ogaan drøftet, hvori e
d~ man skaJ :;Hrholde sig med Be
atyrcrspo1'8Rmnnlet, men endnu er 
mnn jkke llllnef. til nogen Losning. 
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Foruden Frihed"Straf kræves han dømt til at betale 290,000 Kr. 
i ulovlig Fortjeneste og Bode. 

Statsadvokaten har nu udar- bejdet med Fjenden og dermest 
bejdet An klageskrift mod Bør- for Overtrædelse af samme Lovs 
sten binder Ejnar F. Stahl, der Par. 13 ved at have henvendt sig 
en Overgang sidste Aar sad ar- til det tyske Politi for at faa det 
resteret i Thisted, men blev løs- til at slu-ide ind og ændre en Af
ladt i November Maaned og sta- I gøreIse, der var truffet af dan
dig er paa fri Fod. Stahl, der før ske ;\-Iyndigheder. Ialt omfatter 
Krigen fik Invaliderente, avance- Tiltalen seks Puhkter. De følgen
rede efterhaanden til Arbejds- de drejer sig om ulovlige Køb af 
mand, Arbejdsfonnand og blev Biler m. v., og Tiltalens sidste 
ogsaa Entreprenør ved Tyskeme, Punkt drejer sig om, at Stahl 
i hvilke Egenskaber han arbejde- paa svigagtig 1Iaade har undel'-• 

de her i Thy. Han saa sig ikke rettet Ligningsmyndighederue 
for god til at gaa til det tyske om sine økonomiske Forhold. 
Politi for at søge Hjælp og til at Udover Frihedsstraffen kræ
overtræde de gældende Love, vel' Statsadvokaten den ulovlige 
hvorfor Anklageskriftet mod Fortjeneste paa 140,000 Kr. ind
ham da ogsaa er et af de mest draget i Statskassen, ligesom han 
omfangsrige der endnu er set kræver en Tillægsbode paa Ikke 
her i Amtet: under 150,000 Kr. samt de af 

Stahl tiltales først og frem- ham til Fordel for sin Hustru fo
mest for Overtrædelse af Straf- retagne Formuedispositjoner om
felovstilIægets Par. 15 for paa stødt. 
utilbørlig MIk'lde at have SIlmar-



En Aarsdag mind"". 
J Dag 'I det et Anr .iden Mekll 

niker Ralph Gral/kj.-r, eri af Mm! 
~tanr}sbE--y~1tel~f'tl~ bed9tp. Mrend i 
ThiRted, bl,·v dræ", ved '-Il ulykke 
iiI( Hændej,. Aar.d:tgell for han~ 
Dørl blev j Dag mir,,!d ved, at IHI 
RkHJige prh'alJ • M~nnf-:~J{f·r ~eIf(Hto 
R10mstelblikeUer til I1ravell flUU 

VeRlre Kirkegaard_ lig'-80m For 
svarsbrødrE!lIe havde ~f'ndl f'1I 

smuk Kr:ms Ol{ Hjemmev~Tn~J(J1 
ertlngen HfmtlBt(~T 
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li Ulllru, 1'1 r , Illor Ul' "lur, .U II ,n, .. ,
dag den 27. dll. leJra Sø lvbryllup , 

del el 
pelse III 

del et 
.af Land· 

ell Inie 
Ira,denl
ruget og 
l De ni 
~æl.lol i 
_moniak, 

I
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rab ved 
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dding,
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~Iørrel.e 
løndol11, 
000 Kr. 
Ir." •• I 
.1 hal.· 

- Oll,dall den 29. Maj kan 
BG,erme'lcr Viklur lenøcm og 
HUllru, incdøtcd, loriu:~n LY"RI, 
lejre Sølvbryllup. 

Tyskerauktionerne 
slutter. 

Ocr er kUD Smaep.tUer 
U1b.~. al .",Ire. 

IOaar holdtu den sidllc slør re 
Auktion over 'rYlkernel Eilerladen
skIber hot i Amtet. Der vII højoet 
blive ,ønske enkelte SmllDlluktionbr 
tilbage . Pll8 FII~dag vil Magasinet 
i ø Vandel blive overgivet til KYlt
delenlionan, MBn har nemlig bor~· 
801glalle .Smanling" '"IISOIl1 Tøm
mer, Pigtraød, Jern, Søm OIV. og 
tilbage er kun øværl fæstninga
materiel salli f. Eks. Panserdøre· 
og -kupler. Kysldefeoøionen 8kal 
overtage delte Maleriel. 

Parkkol1ll1londocna Mandskab er 
i denne Tid i færd med HJem
kørsel al Tunkøpærringer, tlvor 
dille Tankøpærrlugcr lindes j slørre 
Mængder, I. Bh, i Honlthohn, 
Agger. Aggersund og Odde,und, 
vII Jernet blive IØmlet derI medens 
del Ira andre Sleder vil blive lI.ørl 
lit ø Vandtt. Her vil det bJive 
opmagaaineret til evtntuel senere 
Brug for Hæren og KYltdelcl1' 

• lianen. 

luddrevel Vrauods, 
I den lenere Tid er paa Hanlted 

undre Strand Inddrevel en Tønde 
Olie, lom vejer 180 kg. Pu Klit
møller løndre Strand er inddrevet 
1 Balle RIJø.gummul, 7~ kR, pRa 
SIettc8tral1d j I Tønde Olie, 150 
kil. og p .. V.ug_u l10rdre Slrolld 
I ~O kil Talli. 

li on " øst ti n IJ g Il"d"'-'v"o"dr-pj: re Il 18 . li . 
nl lnde I O . Han H erred . 

. C< 
hvilke l3 

Nye Polltl-Unllormer. 
Biler hved Jyllollds-Posten erla· 

rer , vII do nuværende mørke Pol! · 
Itunlfoflller blive ølakolfal ofter
heRnden, !lom de bliver udalid1. 
Man har hos Politiet længe hllft 
nogle Prøveunllorulcr færdig -
lavel al del graablea Royat Alr
(oree-5tof, som de enl(clske Ply
vere brugte del. 5nlllel bliver 
ogsaa anderledes, idel det mere 
kommer III at ligne amerikanske 
Uniformer. 

Hver 
Klo 6,5C 
Narrasu 
BkapTca 
1'hl810<l 
18,00 I~ 
Tog Irll 
ver del 
28,00. 

I om 
logel " 
Midd.! 
ger, Il 
Ira Aa 
Pjcrrll 

30,0110 Kr. III frib.dslondon. 11 ,55. 
Ved Prlhedsfe51en I Thisted den M~lor1' 

4. og 5. Maj Indkom 32.,868 Kr., i ~~I~e 
og der er et Nettooverskud al Porbl 
30,085 Kr. 1 Resultatet er med· pcren 
regnet Sltlget af 3000 Pakker der bl 
Clgarrelter . Bo 

Molar 

Bu Børslenbluders Meriler vur- ~~~~I 
deres ar Relleu. 

AnklftgcøkrlHct mod Børsten
binder Bjner Stahl, der er Søn
derjyde, er nu udarbejdet af Stals
advokaten. Stahl sad interneret 
I en Tid, flIelI blev løsladl sidste 

Alaa 
s. 

geDto 
rede 
Porbl 
riog 

SJ0RRING-V 

-

T eIø/o" , . Sj.rring 
med del Imul,kc Anlæ 
Volde. nnbofnlol lom 

Udflugtssled for I'orøn; 
• 

I rl\h~hJc . t u~unlllgl 
S"lo Ul AfbenyttelIll .• 
Prtler.· Madpakkerkn 

Alrtmttf 
NIEL 
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Maa. 
No. 

er 

ikke 

godt 
dyr~ 

s e n, AmfsarbeJdsanv isolngskon_ 
torel I Thisted, tiltræder fra I. Jun i 

en SliIllng som Leder af Arbejds. 
Bovisningskontorel i Aarhus. 

Thomsen var lndslillet SOm Nr. I. 

MioestrYRoiog Ira "aosted mod 
Norges Sydkyst. 

"Jo Minestrygerllolil ler paa iall 
18 fartøjer er begyndt 6trygningen 
fi f et @olorl Minefelt, der strækker 
sig Ir8 Hansted op mod den narlike 
Kyst. l den Anledning er udlagt 
en Lystønde Nord til Vest lor 
Bulbjerg, der ikal tj ene som Ud · 
gangspunkt for Strygning, og Benere 
""II endnu tre Lystønder blive ud· 
iagt i Retning ned mod Hanstholm, 
følge nde Melding er udsendt der· 
,om: 

Rødmalet Lystønde, visende 2 

orr. 
ger, 

• nmg. 

:Bl ink hvert tiende Sekund, er ud~ orga 
lagt paR Pladsen 57 Gr. 17 Min. lor 
.Nord, 8 Gr. 57 Min. øst, d. v. s 
15,3 Sømil retvisende 49 Gr. fra 
.Hanllholm fyr. Efterhaanden ud · 
læ~ge. 3 Lystønder i Retning 240 
'Gr, frø ovennævnte Lystønde. AI· 
-stand mellem Lystønd erne ca. 5 
Sømil. Minestrygning foregaar i 
i et Omraade Nord lor Linjen 240 
{Jr. gennem Lystønderne o~ Vest 
'Jor 8 Or. 57 Min. .stlig Længde. 

Hvor hurtigt Strygningen al det 
ret store Omraade der omfaher 
6000Miner,kan udføres, er afhængig 
at Vejrforholdene, men saa snart 
man er færdig med de paagæl
dende feUer. begynder Rydningen n 
al de øvrige MineleUer langs Jyl. 
lands Vestkyst. 

En 18-aarig TJeoestekarl vaodt B e 
Idrætsbileo i Tbisted. 

I D.~ meldle Vinderan al Thi. 
sted Idrætsklubs Mortisvogn sil/ . 
Det er den IS -aarige Tjenestekarl 
Peder P o u I 8 e o, KI8Iltrup, Son 
al Arbejd.maud Poul Arne Poul- :.:.::.::.::..::.::. 
sen, Hund strup. 

Den unge Mand hllr ikke Køre- Sognc'< 



TankHPærring-erne 
Hamles ved Vandet 
Station. 
Hvor 't"Kry.tJliene findes I slerre 
'Aænud~. opmaua1linere5 de dog 
I'lna Stedet. 

J {f 'lT ; 1,ldlM tI! fl iII It. I.nrrt"! 
JU'k.tll!II (IV"r Ty k"rnffl r,ftlxlathm
"klf!r':l" 11", j Amt(·l. Jl('r "tij hltj<:.,.t 
hU" ~;f'"M nlw!tc !-;m-:taaIlALjt,n"r 
lilbav, .. , Pa,l. I<'rl_!/bl( VII ."Ifaga..illel j 

V'lndcl hli\'ll bVl:TgiTll! til .Kyslfh:f~ 1-

.. jOhNI, }fan har" nr'ml. hort;ooj~t iin~ 
• Smtlat jn~{ . aa.Y~flI rrmnm(!E~ 1'il{
traad •• iI rn, ~mt 'I Y. (r~ tl!bage '·r 
klin ilVif-Tt J-';( loi~mitlf~ri'~l .~ r. 
J;~. 1'ItrJ~T/lflrf' Qg -x!~"'('r. Kynlrlr ... 
fpnsir,nr-n .:.ka! I')H'rb'~I! 11 .. \1,-. .\fstl,:,

ri~·1. 
j J'arkkfJmmanlJrJr'n:I! ".\fanfl'lkah pr 

,lfon"l' 'fifl j l'mT.1 m~l J-IJI,mkM.mI , 
af Tank.'f)1tprrio:wr. Hvor di3,'if! Tan<
hjl:f.rrin;.:'"'l' frnd/. j ,fnrt(> }[;r'ng,J!!r, 
f. r-:k". i HfI,fI(~~h"lm. AZlj:fJr .• -\ggror
lItmd rig OrjllloflunlT vil .1f·Tncl bliv!:! 
øamld .. Ih'r, m<:""jf>n~ Ilet fra fl.ndT" . 
S!m!f'r vil lJ!ivI~ kurt til Vfll1dr.t. HPT I 
"Vil tipI. blivl' ..-,pm;JzH..;,;nt>r{>! til "V"I1-

tu{>l lI{>nl'rf> BnJg fllr llæTlm og KYI!-
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ningen i Farvandet 
ved Hanstholmen. 

Der er udlagt Ly~tundl'r til Orientering 
for Fiskerne. 

• 

-- -

• ........ - .. 

-
-

-
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Minestrygerne sl<mr ud fra Hirt. ... hal5 

18 ;\fin .. ,lnJ::I·rt' .1S:: 4'11 01'1 IIj;"[[l'" 
~kJb<.> m,., ~1II\i"lI I \llr'l~ha19 hur 
.i'\en ,\jml nddl'\ -'Hul'!" i :;klll;l'tnk. 
)!m,..;;!rn:ninl!'l'lI (tlr"gnlL/" IIILlI"r 
I, .. ,M~u af O,]uj!, .. kUl,tniu S Il II i liS::, 
og mlln pr IIU IIna"t lil Fllllundt'IIl' 
omkring Jlnn"lllllhn - I'lulll1"1111' 
hal' ,log ~ta{Jig Swtioll i III1'hhllJ. 

01"101(, kapllljul'll ol,l\""n Ul',"!, f,,1' 
Thi~ll'd Amti< THI"IIIII.', ni dpI' lidt "l' 

ca.. 0000 .'.Iuw)" al fun strllllcl. EgJ'III
lig Cl' cl!'f U,f100 i Milwf,'Il('rlW I1l1'l
l('m Danmark ug Nor!,". nU'1I Nurd
Ulll'mll.'IHI "kai l>trn~\' Halvdl.'len. 

_ 1,'UI'I.'llIJ!'I'" fi)dnillg'>1l uf dnllllko 

Ma rille~oldn Iol'? 
_ Dlln.~ke SII,lffl<lcrQJ' (orpsl:HLr 

Rrdnlngl'l1, iler fotf'llll:'!)S fIf Ul. IflOO 
lyske Soldall'!" \'i hllr I'n pngf'llIk Of
DC'{'r som ForbUldd~elik'li llll'd de .,\ 1-
Iil'I',~I{', 

Tre Slags Miner I Farvandene. 
_ Hmr lll'l lil:'gl'r ~lln<'ln"? 
- Dl·t kan \,['1'(' lidt forskl'lIigl, 

mr" IlJmul'lrJigl'lll J'('gln'L" JrUIU lIuod 
(:(1 lliu(> for 1]\'1'[' 1;10 ,\((,tI't. 00 lill
gor paa for.<kl·l!ijW lhhtl,· hoa umid
delhar! undl'r Vandol PI r!U(]1111 til fl!i 
llcl.er ned. Der fiutlw; Ile lor,<ki%gr 
Alillei)'per, 

Lystønder 11\ Ortenter/nll 
lor Fiskerne. 

:- Di> er JtlJal'l til /o',unuHI(,Il<' om
kring HlJ,Jlstholm ml.,-I Sll')'gllinlj('u? 

- J dll;~~ DagH ~r y j IWlwl dnrtil, 
Ol{ del har "-101' f31'1}'(lujng ful' "'it,kol'
IH', al ill' flIIII' Kl.'ud ... kah lil, hl'O[,dnn 
l!rJ!I"~ll'n~llinlj['n fljJ'(-lall"", Til dr'n'" 
OI'II'/lI"l'illJ.\' Ul' ri.", lJ.llu,&.:l L}'lIlrmr!( f' 

li(l.IIh~ll'6 ('Il rndulIlJf>1 1,}'>llUllrl(' l'i>;IUI~ 
dt> lil BllIlk hV!.'I'1 ti"nd" Sl'kund In
ulHagl piW. PJadtll'JI 57 GI'. 17 Min, 

X.,rd I.J:: R GI', 57 :.\Iin, n,l, d"1 ni 
~jlt(' Hi,;{ Sluml ri'Wi""lIrll 10, (ir 
fru. lIan_lholm I'\r. En"rhuantll'lI 
udlU'gl:'('~ Ilt, r.r~lm\!ll'r j H .. lnju~ ~i{J 
GI', h-a UI'f'fl!"r'\nil 1.)"\' mil', :\I,I"n
ell'll 1111'11,,111 I.~, lund"rne "! ('1_ -) So
lIIil ;\lil1("lnl!llingpll furf'grulr j d 
OIllI',\lUJ,' Nonl fOl' LllIil'n :liV (ir. 
J.:l'lHwnl Lr~lnnd!.'u og \',~"I ful 8 GI' 
57 lim, "-I li!! L"'lIj!d"," 
Vejrforholdene spilfer en stor Rofle. 

_ 111-"n1Ulu' hlin'r 1>'111"\'1111,]"111' 

m"lI"m lJanUlal·1;. ol!' Nul'S~ "~lt ,,1'1'11-

~{'11IJ'·. 
Url (li' ikke lr-t nt >iViIr!! paa, till 

lh~t /.fh",ngl'r ml'gel af V!.'h'ful'holth'-
1111 r fJj,'hllkkr-1 l'!' JL'g IH'III'I' Ikke 
khu (l\'I'1'. hror hurtigl :.\rwCI"II'rgnill
g,'n JØ:l1' fromad I rle nOI·sk .. !,'ar
l"lIlIi<· .\t"J;lf'1 ~kuldl' imldluJ'tid kun
IIl' til,'ud"bl'ingp" i Lullet ~I .s(,mlllf~ 
l'l'n, (Ig' ,,1111. <>!l(11'1 l'l .. r f:t'ro]i"" m.d 

OUII'an'!.'1 n" \';-(1 l!an_~thfJhn. f VI t:;æl
I!.'I' li Jwugl'[(-' mod :;I'rl\"t'~1. 

m l l. 

v 
--

Den ovel'gaar nu fra Amerikanerne 
til Danskerne. - Am cr ikanCrllI1 

beholder Bn enkelt Flyvebase, 

K II b \' li II a \' n (nEj. Land~hU\·· 
dilll-: oS j m () II~, Gl1lUlo.lI!!. kom 1(11'
""I "U J)jl'llI med I'U it)II<'I'ikuIlHk ,\Ii
Ilh"l'lIuI"kiul' rlll' Id rorlU.lllt.lll' "1/1 Llt!~ 
Hu'lIlJIIg'1'l1 pall !lt' 1l1"llll'uluJ.tisk!.' :-;111-
tiOIl!' t', "'-'01 .. \ 111('1 ikH IIIl1'UI' lIlllll'I' l i. d
.1:,'1) bar \)jll'l'Il"! 1)(I<t GI'(lIlhllUls 0,,[
kl'sL DI' i,uwl'ikllllHk(' Hl','I!'luillj{l'l' 
.. kil I 111/ IIj"II1, III{ dn li,' ustgruulllll,l-

l 

l 



Befl'ielsesfesten j Thi
sted gav over 30,000 
Kroner. 
I Aftt· ar 1"lh ... !r· Kf,nunnnr·kll: ,/'. , 

fl<r Erik ., n d I, r li f: n Hpt(n~k~lJf'l I 

1m, fj"fr ir']' l~rR-;!l>n j TIl j,,\t~l df-n 4. 
"I\'!j, .\I~j, j)f>r indkom i~ft ~:.!,HI,ij.)j() 
'Kr" IU'I,rfr'r. g~Vtr ErlgH!('l'ru~. /olf)IIl 
kun h_tI' flndpl gN 271<j;:J,'i;"! Kr, lJ ro l 
HI'/øh, ~'ml M'nlk, ti] Yrih/llldond"n, 
blJv r aH .. ~~ PII<~ :10.f)~;j,J3 Kr. Jl I"I'-

af tarfUn/'f .h, fJfMfl Kl'. r,a Sal~wt Rr 
(,r""nHfl·r. !In' Ff' ldr·llagt·ul!' 1II1!'
Itrkkl'wJc. hl~vdl' ,,;I'r"t Thi tI d l~J"'I·. 
vl/',Ii rId iW'. ;,1 d"r PI' brugt fi P m011 
WI Kl'. pr. fndhYIlW'" i ( i l'lIfll nl.-ni!, 
m'fJ V, f'-n Im_\'II,. jo jJf{~lta .' tril' 'fl l
~,Iutlljltl( lif rolk rffL (Jplf-t-ndd. 

-



pr. m·t J . eriKsen l,·''', Th. LU. 
, en 2,25. 

Arbejdet overdrages de lavest
bydende. 

Vomme ved Retlen i Thisted. 
C. B.·eren fra Thiated, der havde 

sl33et i forhold til en Ijortena. ig 
lysk ffygtningepige i Hundborg
lejren ,dømtes i Dag ved Retlen 
8 Mdrs. fængsel. 

- Arbejdshuslangen, Jens Poul
sen, der under Besøg i Thisted 
.Ij,I tn Sølvlysestage i Nykøbing 
Rulebil, idfJnlles l Aars I'ængsel. 

- Børge Kold Jensen, der havde 
1iIegnel aig et Armbaandsuhr, lik 
Fængsel i seks Maneder. 

Tla2sordeo 
lor Thisted Byra ads Møde paa 

Tirsdag. 
Andrag ender om Koncessioner 

li l Fragtmancl s og Omnibuskørsel. 
Regnskab for Thisted Bombe

lJøsse. 
Meddelelse fra ArbejdsRiverfor

~lI ingen om Valg af Medlem lil 
U ngdo m uk O lemevnel. 

Indllilhng om IndretninIt' ., 
Q~_ .. _d 1l.!I .... I Ir I n,., nft'l 

FOdbo 
ak. 

IMa,! 
Thisted 
lyd ske , 
og Skiv, 
lemrækk 
Mestersl 
Skivehol 
stærkt , 
der har 
fortrin 

s 

til 
Den 

lige 
en K 
og to 
14. 
sted 
ske 
Jou 
for n 
og 
lægge 
Møde 
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I d!!m, bør 1118n 
ol. 

• 
J ThI.ICd pIanillfe 

Kong "'r. XI )11-

_o lll .broml ten, VIII •• 

", I)vcr . Cørmcn". 
IlIolltlln.k Serenadll 
t e.r Norddh, dcr 
,. 
Id : RadJt;t 8ravollr-

ISE -

d 5lrlllcl. 
; The. Sunny 5011Ih. 

elU!! 'k"'I';~ Sagen nok klWll1! oro
SIW, 6 LI o" klin laall dansk Idel der g nes, H ' poreningen _Nor-
Vllutll. v s II vi 
d!!n" skal lage tig al Ide!kl~'e et 
væfe Ind/IIIII!!1 paa, I ø III Brnll!
nyt Hold al Bøln ler ~r løvrigt 
rlnglllluallonen I NOrg~ Plor men 

bed r!! end den var , 
~~rlor kunde del v«!(e meget øn
skellgl al lade nogle 8_rn komme 
en Tur III Danmark. 

Vandrerhjemmet 
i Thisted. 

Det lodrettes forel.bIa i eD 
tidlhrere om,.rs-Mes8c ved 
Dragøbet. 

Motor~."IIY" 
geuiff' Vel I l 
pIIa l'orespø f .l(lI 
travl I m~d 1'1 
VORnt'yre,e .. 1 
150 oppe III 
Vogne 0" Mot~ 

_ er del Il 
sker? 

- Jø, men 
mellem 60 ag 

_ Er der in 
_ Nel, Lov 

vt:dll.omrnende 
Aar, og .1 l
i Orden. 

_ Hvor ml 
_ Jeg vil n 

;lenlen ligger ~ 

Det er nu endelig beste ml, al 

Thisted fur 511 Vandrerhjem, 5 l1li 

.anion d'Amour, del køn 80IIbne omkri ng I . Juni. 
betydcr dlnc Ord, Som bekend I skal en ltdligere lysk 

OffIcerskanline I Dragsbæk ind: 
reltes til Va nd rerhjem. Per sl I 

næøle Uge ryk ker elslort Ar
bejdshOld al un~e ud ror al "muge 
ud., 5811 all kan blive I lin Orden 
Ul al m odtage Vandrerne. 

Cirkus i TI 
Rob.rt D • 

øod 

arehe Lorraine. 

nstnere 

J kom-

rden-' Thisted 
ries Oeneralfor· 
.Royal- I Thi
~mtmlilnd Bge· 
leretning bl . a., 
Talere angik, 

lf . Man havde 
islandske Par· 
;on, Sprogeks
ikaulrup, Aar
'Iorfatter Sixten 
anke Lektor 
ildent Holger 
smlnlster Thor
Isværre havde 
Janie Poredrag 
teseg!. Mulig· 
f def nordiske 
ldre efter Kri
te Pormanden, 
bold i Verden 

vi ikke kan 
som vi gerne 
nordiske Sam· 
der kan dog 
frugtbart Ar
Dmraader for 
te SImarbejde 

Af stor Be· 
tle gensidige 

vllke salVel 
OrganillUo

!Iser og Ven
i den brede 
afgørende for 
s Skæbne i 

te videre, at 
lhavde stillet 
, for danske 
8 OphOld ved 
)Jer, saaledes 

Ud gifler var 
deling havde 
Imen ønskede 
Indst I Land~ 
~r Tanken at 

fifl fra de 
tolke Musik, 

Hove frem· 
der sluttede 
Inlng .1 168 
Igenvalgles 
, Landlnspek
~ev Lærer H. 

Ved et Mede, so m Ungdoms
udvalget ror Thisted holdt i Ad
ministrationsbygningen i Alles op
Iysles, at man lid lige re havde 
tænkt paa at opstille en Barak 
pas østre Dyrskueplads som 

VandrerhJem, men del var selv
følgelig en Olæde, at det nu ende· 
lig var lykkedes al faa en Byg· 
nlng i Dragsbæk, selvom del 
kun var noget midlertidigt. Der 

blev 'nævnt forskellige Muligheder 
for ,t lu "fas'- V3RdrerbJem, bl. 
a, en grundmuret Bygning I 
Dngsbæk. 

Pør Krigen var Vandrerhjemmet 
l Thisted olle besøgl af op til 50 
Vandrere paa en Nat, og selvom 
det ikke stuks fra Starten vII 
være muligt at komme op paa 
mere end 30 S~ngepladser i det 
ny Hjem, regner man ikke med, 
at det varer læns:e, Inden man fur 
liere Køjepladser. Prisen for Over. 
natning bliver 75 Øre, hvoraf 
Halvdelen Illfalder Hjemmets Le· 
der. Par Resten af Pengene vil 
UngdomsudVIlIget anskaffe Inven· 
tar. Der vil imidlertid blive lel 
store Udgifter til Inventar i Be
gyndelsen, men I Betragtning 81 
den store Betydning, det vil fsa 
for Thisted at faa mange Vandrere 
iii Byen, skulde det ikke være 
umuligt at skaffe Bidrag paa den 
ene eller anden Maøde. 

BI af de store Problemer for 
UngdoDlsudvalgel var al' skaffe 
en Leder til den ansvarsfulde 
Post som Leder al Vandrerber
berget. Der blev nævnt flere 
Bmner og neds.t et Udvalg Ul at 
tage sig at delte Problem. 

Thisted Kommune vil bekoste 
Bygningens Istandsættelse, medens 
Anskaffelsen af Inventar foretages 
af Ungdomsværnet, som allerede 
har skaffet en Del. 

Tinglyste Skøder. 
Pra Clgarhdlr. Viggo Pedereen, Thi

Ited, til fhv. Hoteleler Jakob P. Jenaen, 
Thl'ted, Købelum 2ØM0 Kr., Vurderln",
eum 22000 Kr. 

Pra BOllhlJlder Chr. Jenaen, ThIllted, 
Ul Karl Nør Kriltensen, V. VIldaund, 

Cirkus 
Premiere I 1 
Hue. Den 
berg vlete 
smukke 
sle Vink. 
derved, at 
uden andre 
Haønden og 
meret vakte 

,2 
der 
ogøoo til det 

Meat opalgt 
Vikln~er, Bra! 
IIke og de tc 
engelske Navn 
De fem Viking 
en utrolig MIlE 
forryjlende Te 
Annelise Kaj_ 
bed.te, om IkJ 
numre, der er 
præsterede de 
nogle helt USEI: 

har erhvervel 
Robert Daniel 
ltilllnger, KI, . 

De nye TOI 
Porblndel~ 

København 
nes nye Køl 

Pr. Thl l 
bt'ohavn 1 
delse over 
(Lyntog ove 
i Københav l 
KI. 13,85 I 
over Langal 

Pra Køb 
Thisted 161M 

Q IV\ :t....TJ 
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.ilde 4 _=---:..---------_.---- --
,elnin~f'rut' lu~ 
Pr~d.~en KL 
KI. 14 Lendbr 
Butikkerne a8b 
KI 17, li "i 
Ugens Oage Id GN 
Kommer cler 

Gummisagen i Thisted. 
norske Herre, at Buden havde i "'ar? 
ligget I Hamborg , og 1101 ban I 

Politiet er færdl&: med 
BUerlorskøiogsarbeJdef. 

skulde 'ere den t\l Norge, men De nanke 
del fremgik .1 hans PApirer. et gle&tedev

vor ~ 
Buden havde ligget I Tøoaberg mange eAne 
I 1945, Damen forklared e, al hun ofte elter Mu 
under Krigen havde opholdt sig Seroene her 
I Tyskland. Politiet anstillede en H:lcbard Ho~ 
nærmere Undersøgelse, men da den Anlednl 
man Dagen efter paany vilde lore- - s~ørg 
tage Afhøring. var Parret for· afbænglg al 
svundet, efterladende Buden. ytk\ln~. O 
Sandsynligvis flakker de mystiske Staten i As 
Oæsler om, og hvis nogen har terne, m~n 
Oplysnioger om dem, bør man eller Penev 
underrette Politiet. sen, skulde 

Den vidtlorgrenede Oummlug, 
i hvilken Bøntefabrikllnt M. C. 
M a d s e n, Thisted, ud anholdt 
en Tid sarr:men med Arbeidam. 
N. P. S 8 1 m o n s e n og dennes 
Svigenøn, Tjener Vang R a s m u I

II e", er nu al Politiet opklaret i 
de nærmeste Enkeltheder. 

Det oplystes, at Børstelabrikant 
Madsen hør laant Vlng Rasmunen 

M ..... k .. Program 

nes, idet d 
Valuta. 
deo· skal 8000 Kr. Vang Raamulllen tog 

lAmmen med øin Svigerfar til 
Aabenraa, hvor de paa et Hotel 

ved Koncerten I Thi.ted Plantace være iods 
SøndllK KI. 16-18. nyt Ho\d 

l. Chr. Thomsen : Kong Chr. X.I Ju- ringasitua tral en Mand, al hvem de køb~e 
nogle .sorte- Bildæk. fra Aaben~ 
r.1 gik Turen til Middelfart, hvor 
der oRsaa blev Illaet en Handel 
.1. Vaferne blev hentet paa Lut .. 

bltæumsmarch. nU bedre 
2. E.mIl Qhlsen: Lotusblomsten. ValL derfor ku 
a. G. Slzet: Pantasl 'lyer .Carmen-, skeUgt at 
<t. G. Wlnkler : NeaDolitanskSerenede. en Tur ti 
5. Oyldmark: Det er Nordtftt, der 

htfter sin Pande. 
6. EmU Roaenøtand: Radio Bravotl!

March. 

bil al en Vognmand Irø Sundby 
Mon. og gemt i Kælderen ti1l!jen
dommen farverstræde ., Thisted. 
Vlng RI.mulsen loretog den 
videre Aflætning, idet han hen~ 7. 
"endle lig til ham ubekendte 8. 
Vognmænd, der kom iii Thilted. 

Vand 
i Tbis 

De Itelte al Dækkene var lolgt, 

- PAUSE:-

Sousa : Stars and Strlpel. 
Bode.llt Lampe: The Sunny South. 
Pantasl. 

9. H. C. Lumbye : Krans Balklanle. 
Vals. 

Det 

da Potitiet greb ind. O ' IO. 
De Io pkøbere har værel iii IL 

K. Thomsen: Chanson d' Amour. 
E. Seller: Hvad betyder dine: Ord. 
Slo .... Pox. 

Det e 
Tbisted 
del ka 
Som 
Oiflcer. 
reUes 
næste 
bejds 
ud- s 

Puvi.ning i Aabenraa, hvor Poli .. 
tiel har arresteret Bagmanden, en li. Louie Ganne: Marche Lorraine. 

Itor Sorlbørsmand. 
"abrikant Madlen har i for· 

hørene hævdet, at han ikke vidste, 
at Pengene skulde ga. lil Sortber.· 
liandel. BOlde Niels Salmonsen 
og Vang Ralmul.en har delvio 
Itøllet ham heri. Vognmændene, 
der har købt Dækkene, har mnltet 
allevere dem igen, og delte er 
Inlrt værre: end Bøderne, der 

venler dem. 

Nordiske Kunstnere 
til Thisted, , 

Overdyrlllige LerieD relser !re 
Tbisted. 

Overdyrlæge Svend L a r I e n, 
Thisled, der har løgt en atørre og 
bedre Stilling ved Slagterierne i 
Skive, har Ira l. Juni modtaget 
Anlæltelae i denne By. 

I de faa ABr, Overdyrlægen har 
været i Thilted, nuede hin al ud· 
løre elllort Arbejde lor bl. a. 
Thisted Sejlklub. Og.a. paa andre 
Omraader var Over dyrlægen en 
v!rklom Mand, lom Byen gerne 
vilde have beholdt en Tid endnu. 

I Aftenl 
KI. 20: Palæl .. trol : ,Den hvide 

Kvinde I Junglen'. Søndag KI.lqogQI. 
Tillige Kl. 16: ,Span,k Blod', 

Kl. 20: Royaltoatrot: ,Prlbed. LIgbed 
__ I _ .. I~_" C! __ .& __ 01111 __ 11'1 l-

Poreninlen "Norden"s 
PlaDer lor den kom

mende Tid. 

iii at 
Ved 

udva 

mini 
lystes 
lænk 

Poren Ingen ,Norden" Thisled 
Afdeling holdt i Alles Oenerallor
semling paa Hotel ,Royal' i Thi· 
sled. Pormandeo, Amtmand Bge· paa 
dorI, udtaUe i sin Beretning bl. a., Vand 
al Sæsonen, bvad Talere angik, lølge 
havde VIPret ret stor. Man bavde lig v 
hall Besøg af den islandske Par· 
fatler Blarne Oi81ason, Sprogeks- nlng 
perlen Professor Skaulrup, Aar- kun 
hus, den svenske Porf.lter Sixlen blev 
Dablberg, den norske Lektor for 
Ordlng, fhv. Præsident Holger, 
Andersen og Pln,nimfnlsler Tbor- . 
kil Kristensen. Desværre havde Oral 
disse megel interessante Poredrag p . 
værel for da.,ligt besøgl. Mulig· i TI 
vis er Interessen for det nordiske Van 
Ar belde bleven mindre eller Kri- det , 
geni Slutning fortutte Porm.nden, 
og de urolige Porhold i Verden met 
bevirker ogsaa, at vi ikke kan ny 
arbelde su stærkl, som vi gerne at , 
vilde for den store, nordiske 1m· nor 
menBlutning, men der kan dog nat 
stadig udferes el fru&tbatl Ar ' ti. 



Mand 
March 
jer ny Trian_ 
n i Thisled. 
Medlemmer 

eltog O~S81 
En Mand 

'srte Turen 
Dame, og 

:e forpustet. 

Mandag d. 20. ds. nedsætter jeg mig 
som praktiserer,de Læge i Thlllted I 
SamarbeJde med Dr. Schmitz. Konsulta
tion Store~ade 5, Kr. 13-15, Telf. 9, 
.' N. A. Hv .... H.n •• n. 

fra Politiet 
I Medlør al Para~uaf 7 i Lov 

Nr.21 af 4.}anuar 1871 forbyde. 
!"le, ved al Hensyn ti! Minetaren 

antages til 
tralho lellet 

188' Hot, 

Er 
Dobbermann 
bruneAl teg~ 

Hvis Hunden 
den 28. ds., 

Pollllmest 
den 25, I Land .. 

le al Badning paa KY"!8Irækningen ="'::' __ _ 
fra Thyborøn Kanal lil udfor Lod· 
bjt>rg Fyr. Overliædldle af For
budet vil medført' Stfstanøvar. 

ler i Land· 
der rellel 

om Delia· . 
en, og de Polltime8teren i Hsuing-Ref8 Herre-
il faa Ms- der, Hurup, den 25. Mal 1940. 

ndag mar- 1681 Cal Herting. 
ed en Til. -------=~==~ 
00 Perso· Ska er til 
'g er ud· 

~1::eL~:~ Thisted K • 
iI •• ter
:ken 
Stadion I 

[]p i den 
, Thisted 
1m i Mel· 
~ncen em 

Det bekendtgøres herved, at der 
fra og med I. Juni d, A, ikke læn· 
gere kan finde Indbetalinger Sted 
gennem de stedlige Pengeinsti
tutter af Skaller og Afgifter til 
Thisted Kommune. 

Pra denne Dato maa Indbeta
IinJ;? ske DBB Kommunekontoret. 

Vi betal 
i kom mer 
vægtige S 
og derove 

J, D, 



orhud !)Iod Oadnlng llIp.llerrl Thyuo· 
I'on og LodhJeru. 
f'll!ilillH'"'PI' JlIl/ling' i IT Il I'llll 

1",)' i II"!! "dell'dl F"rllll,J TII"d Bad
ning V/Hi Stt'atl~lIjj)g(jll IJ'H Til Y}lOl'(1n 

[{lilla] Iii 1111 flll' 1.0ll!Jj'1l g, 1"111 lJUd,'1 

,," I '''lill I/lIl"l lJlt:<I Mi", lill"", 



Kontrolllløjnlng af MInefoiter 
I alle Kommun er. 
Dnl et: iltkQ nlenQ i Agger, drr 

sf.al fOI'olages ](ol1l l'olplojning- ,al 
Mil\of('ll('I', Til sfln,llligo , KOIllP1LlJlql', ! 
~)XO I ' dPI' I,ar ",(l'l'ol lIdl'lgl M iMI', PI' 
II!'r 1,"14 ~l iJIOI'yd)liJ\g~l,i"lIcHll1l1 i Aal'- , 
lltHi Udfl(lll u L Gh'kll lrPI'o om, uL 11'(11-

t"1'I10 kan hl il'o pln,il'l nI' lYKke Solda
tel' Jnpd ni, do m"'tgælrlrll(lo E,iel'o 
srlv læggol' Hesle og Plov 1'11. Kom
lUlIlJOIl skal llndcl'Snj.ff', hvol' rnangC' 

dPI' ØI~~k(~I' Konll'Oln1njning, hvor-
- , 



Thisted, 25. Maj 1946. efter Mincr,dningstjcneslen ordner 

____ I det fornødne. 



Fra R~lten i TIl isled, 
~idl, GB'or Axel Sagaal'.! J o n

s e,:q, Thjl3ted, d(?T 11&1' sl.aael i FQ~'
hold, til en 1.4 Aars FJy.gtningepige, 
el' "ed Retton i thisted i Dag idamt 
8 M<1I',§ Fæng".l. 

B~r,ge l}:ald J e li s ,e Il Ol' idamt 'i, 
A~'s lfænl\s~l Iqr al hare stjaalel et 
Ur. IIa)l havde væl'el s.traffet f1el'O 

Gange. 
Al'bejdshusfange Jens P o u 1 s e D, 

del' stjal en Salvlyseslage L!:a Nyko
bing,Bilen, e" idamt 1 Aars Fængsel. 



Bekendtgørelse fra Politiet. 
] MEdfør af ~ 7 i Lov !\r_ 21 af 4. Januar IBi l forbydl's h('TVo?d af 

Hensyn til Minefaren al Badning paa Kyststl:'ækningm fra Thyb run Ka
nal til ud for Lodbjerg Fyr. Overtrædelse af Forbud~t vil medfpre Srrai
anS\ar. 

POLITIMESTEREN I HASSING·REFS HERREDER, Hurup, 2i Maj 
194(" (ai H<,rting. 

Vandrehjemmet 
i Dragsbæk aabner 
l . Juni. 
Man begynder foreløbig med 30 
Senye. 
(111 J' I !'nrlrJig tJ\'~!('mt al TllJ-

l J 'J ,l I JI\';lllllr!iJ(i!l, .Ild .. ! '11l 

eaU II IIli1krlflg J ./lIui, '-';"11l h,.],"lIdl 
-k·tI I n lidlif.!:ll'l' II I. fdlw"l' 1,llIlilH' 

J 111' g ha·" illdl',·jI,· lil \'J1lldl\·hjl'lIl. 

l.! I Il l h tg Ib 1111111 lil-

I 11rurl~'Jh-

l lJ\lgIOJII'IIIIJ 

I I TIl I II I J llllll'!r 
II I ri. [<\1111,111.111'(' , I " 

, , 
l., J I , 

--
KØBENHAVNS BØRS 

OBLIGATIONSLISTB, 24. Maj 

pCt. Køber Sælger 

411. Sanerings!. 2. S, 19315 -
I 4 Statsobligation 1941-61 104.75 106.00 

5 Kommunekreditl. 7. S. 105.00 107.00 
fJ/. Do 7 ... 10300 104.00 
4 Do S ... 102,2.5 102.75 
41/. Københavns Krdtr. 5. ti IO,lll() IOHlO 
5 0shftcrncs Krdtr. 12 ... lOS (lO 105 75 
'111, Do 14, .. 103.00 IOJ.25 
4'/. 00 13 ... 10 . .1.00 103.2.'; 
41/. Do 12 ... 10..1.00 103.25 
.. 00 14 ... 10.:".:'5 102,50 
.. Do 13 ... tn2.'~ 102.,5 
5 Fvn" KredlHorn. 10 ... 105.00 107.00 
.. Do IO ... 10 .~ 102 j'S 
41/. Jydlik Land-Krdtf. 8. Ol 10275 lOH)Q 
41/. Do 7 ... IOl.?5 104.00 
4\', Do o, • 10 I~ 104.00 
4 Do 8 ... 102. S 102.S() 
4 Uo 7 .. lU Ml 104 llll 

_~",!;;!!..':' ..!'....!!!..L Do ~ ~~~~~!~~ 
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Tll:;.yn nwd dl't og sorgl'l fOl", at 
del' ikkt' kom SlU\ ml'get "Hnrl i 
dl't, Ht llet igl.'n sank" 

Efh'r at Ingemør lIagl'llleislt'r 
har fn .. at·t opklaret. hvor hun" 
Fnrtoj Val, hul" han af de ('ngel. 

:;.keo :\lihta.·ml)'ndighed4.'l" fn.:.\l't l't 
Dokument. der nUl'r 1.l\Crdragl'r 
ham Fnti.ojet. og for en Tid si
den traf han Aft.nle med Skib!o\
bygg(,l1:H' Chri::;lensen & Krogh i 
ThistCil om forskellIge lstJmdsret
telsesarbejdt:>r. 

Det danske Marineministerlul\1 
har imidlertid i Sl.D Tid overtaget 
FartoJet, og dette e.r gennem VIl
reforsyningsdil'ektoratet solgt til 
Skibsbygger Soren Larsen. Ny
kobing" 

I S(\ndag~ kom denne for at 
afhente det, men Skibsværftet, 
.om ha ,"de 800 Kr, til Gode fol' 
de udforte Arbejder, og ogsan 
Havnefogden havde et Beløb til 
Gode, De protesterede derfor 
mod, nt Fartøjet blev fjernet, 
men inden der gennem Kongens 
Foged kunde foretages Beslag
læggelse sejlede Skibsbygger So
ren Larsen ud af Havnen med 
det, og nu ligger det ved Skihs
værftet i Nykøbing. 

Derefter skal Myndighederne 
saa til at finde ud nf, hvem der 
er den rette Ejer, og hvem del' 
.kal betale de forskellige Udgif
ter, der er løbet paa. 

J Nat ankom" Hagemeister til 
Nykobing og havde i Formiddags 
en Forhandling med Soren Lur
sen, der nlde have brugt Skibel 
til Ophugning, da der var tem
melig værdifulde1\1ateriuler r det, 
Result.atet af Samtalen blev, al 
L..1.1'Sen, del' ikke mente nt hnv(> 
kobt Skilwl med nogen !-lom 
helst GwldsfOl'pligteJse, 'olgte 
dette til J fng{'meister ror aooo 
Kr. 

Sklhet !tur Illtsan, ig'l'n fUI1{h'l 
sin Ej(>r, cl.')' imidertid fOl'blll 
Bkvlder Skih~bygg(,l"i('l I Thi1\l.·d -
d(' TIlI'vnlp MOO I{" 

II .... 1 .. 

hlll" \'Wl'ct til 1'I\(lI' Gt'IIl'" 
hil'\' I G/lal' kuldl ud III 

Pohtil't 
fin' h'l\-

FlinK , 
I 

IJtf 1{lIIH IHlc Bundt'. (kr j.{l.'lwr\·dt, t't 
K\artcl', nh'1l dut tlk,'r ill\"riJ;!' hVl')' 
U"1l i mlllWl' l\.",Lrh'nr i BH'n. Ilt 
lIundl.'lU:! flll\l" I.uv at VI'IlI.'I"1.' ,nlll.' 
OK t'nh\'t'r, udl.'lI .It dl'l' bli\'1.'1" Itkre· 

Ih t ind, Polltil't, kali nlllul'h~\"I~ ik
kt' "a're aIlI.' Rtl'Ch r, men dl't tika I 
O)l'ItUII nu \'I.'r~ Ht"lI~i~tl'n Ilt I.lknde 
ind i en to'lLlldall Gnul, al I<'olk nok 
fIkIII holdt' tlcrN, Bundt' inde l'llel" 
i hvert li'ald i Bnnllc1, 

politi 
HUI\( 

)l31t 

Bron 
tilhl,l 

Tyskerne turde ikke 
Flyverbomben ! 

røre 

Den ligger endnu i Jorden 
i Y:mg. 

ude 

] 1942--,13 kredsede en Flyve
maskine, snndbynligvis en tysk 
:\faskine, i nogen Tid over Vang. 
Den vnr tilsyneladende ikke fuldt 
manovredygtlf og pludselig blev 
en Bombe kastet ud. Den hav
nede paa E'n :Mnrk tilhorende Chr. 
Madsen, Færgegaal'dsMark, hvor 
Bomben horede sig dybt ned i 
Jorden. 

Politiet i Thisied indberettede 
straks det passel'e~e til Tysker-
ne, som lovede, a.t den skulde de 
SIlnIt tag~ op. Det skete imidler
tid ikke. )'led kort i\lellemrum fik 
Tyskerne Besked om Bomben og 
lovede hver Gang al fjel1le den, 
men det er aldrig sket , 

mine 
«"I< 

1', 
GUlt 

Hun 
kt'nl 
Bud 
SI :l~ 
h\'I~ 

L 
~orr 

1 • 

, v, 
A 

H 
J , 

h 
D 

Det er nu Meningen, nt Bom- " 
ben skal fjel11es, Gonske vist lig· I s 
gel' den sandsynligvis mnllge }le- I _ 
ter nede i Jorden, men alligevel 
vil man gerne have "Fyl'en" 
uskadeliggjort. Politiet og Spe
cia.lisier skal i Eftel'Jniddag ud 
fol' at se Bomben, 

1.dsamlin~en til Familien, 
der mistede Forsorgeren, 
Til Fnmilwll LlIl'I~CIl, Nont·)I';u!t·. 

h/u' Frl'l~l'lH\ 1I1t'!' Jll~(~ILIt~t , 
TI' ted Ant!.'I?\l11t'll'I'1 .. Il Kr, E: .1. 

ri ~I:, K. N, Ci Kr., 11. '1'. 25 Kr" 
Lpir Folkl' III Kr •• Ioh, .hlrjtl'IlI't'Il, 
llulldbor..r. rJ Kr. 1\lIrm Yde, Hund· 

I 2" 
Kr In!{\' J.nn!{M'lInnl. .Iun· 

)org, " " " 
JO I,"" Nil,IH l' unrtofl, nll~ 

111'1"11 P " 
[) Kr, ~ht'IHI Hnl1ll'ht'!'I(, ~kllll.rull, 
10'4' IIj , ,h'lUII'Il, 1"/\lII"tort,'I'),. IO 
_ . '.,.",,, l~ ',~ l l'l :\x. 20 lu, 11111 

I 

, 
, 
, 
I 



Strid om EjendomSl'etten 
til et af Tyskerne beslaglagt 

Fartøj, 
Varedirektoratet har solgt det, 

men den tidligere Ejer har raaet • 
Udleveringspapirer fra Eng-

lænderne, 

l længere Tid har der i Thisted 
Havn ligget en Dampyacl{t af 
Træ, og de færreste har kunnet 
tænke sig, at det beskadigede og 
stærkt medtagne Fartøj, der 
nærmest lignede et Vrag, for faa 
Aar siden var en elegant og kost
bar Lystyacht. 

Men det var Fartøjet. Det til: ~ 

hørte Ingeniør Hagemeister, Fre
dericia, men Tyskerne beslaglag- . 
de det og brugte det til Patrouil
lefartøj, og Sall gik det, som med 
andet I Tyskerne tog i Brug. Det 
blev mishandlet og ødelagt. Til
sidst sank F artøjet i Nissum 
Bredning, men blev straks igen 
hævet og efter en midlertidig' l 

Tætning ført til Thisted. 

nel' har det ligget i Havnen i 
længere Tid, idet Havnefogden 
siden Kapitulationen har ført 
Tilsyn med det og sørget for, at 
der ikke korn saa meget Vand i 
det, at det igen sank. 

Efter at Ingeniør JIagemeis tel' 
har faaet opklaret, hvor hans 
Fartøj var, har han af de engel
ske Militærmyndigheder fanet ct 
Dokument, der nlter oveniragel' 
ham Fartøkl, oy; for "li Tid @i 
rh'n tril I" hun Anal" ml'd :"(Idh~

hyy;gprllP Ch,i.tpl1K<'!1 & 1{l'ogh , 
ThiHtptl um 1"'1I't<k, lli ~ (' IR!u nrl ",,·! 
i"}SlI'SHf hf'jd, f. 

lo l\l llt!f lllln j ' t r. 1 illl 
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Jagt 

~t. 
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l til· 
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glag-
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rtidig 

nen l 

gden 
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Der 15 
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Ira 
lIovednund~n. j-n Tjener, og han KvlKt!rfar fra 'I~ }lU 

Kort. IlaN lIandt-! i Hendf.rjylland og PM fyn. _ Jalt er J1 
LantLJI- og ""rH(lnvogru;dæk blE'vet k(lIlfiJ4l:rre1.. _ .I:AaJ.dt d. .. 
irnllut:erpd,' I'f l"olk fm haad4l' Thy og ~urK, I4d.1!.tnl~vnUo :;ted 

GgtItUl "" KV-d'Jr-lvh<foTi>ninJt. 

I ret r..a:1 Frt-mlid \-il HettRn j I JI. ~ TY\HI (ig ft.,rr &ri &n 
Thisted ~.omme til 11.1 b€handlf' Jb.ndl:I, ug Sif(toclaerne:: mvd de 
den BlJrlækaag, som vI tidligere øvrige ,>,,1 øiklwrt bliv .. af 1;j(Nm
hm' IJmtalt, ug /Wffi nu er naaÆ:l d" Art. 

Fabrikanten fra Thi.,t.ed f1nan-

l 

\ 

øua vidt, at l'oliii,'t, har afaluL1A:t 
lIine Undersøgelser. Det er da 
hlfller ikk.! Smaaling, der er kom
mel frem. 1det ikke mindre end 
mindst 1;) PerMner er impliærf't, 
deraf har flere va-ret anholdt. og 
iall 17 Bildæk er blevet konfi
skeret.. Der vll blive rejst; 'l'iltalc 
mod Hovedmanden for lIælf:ri m. 

cierf~de ForetaK .. ndf't. } 
How:dmanden tor ~[J Tjt'DeT, 

Olaf Chr. V. Ra&mllulli, der EUr \ I 
digvæl-: !Sidder ~ret • Thi- , 
su'<l, !JoliLet fik Mistanke til Sa· . 

æ 

, 
y,4;n, da maD ob~)"\'erffi~ t'n Sam- I 

:enkOJl'la'.. mell~m Jtat.rnl»'*r~: l 



Overordentlig Foranstaltninger. 
, 

Beke.dtgøreIse fra Politiet. 
l lledf"r af Par. 7 i Lov ~r· 21 af 4. Januar 1871 fOrbydes ~rved af' 

Hensyn tjl )fjnefaren al Badning paa Kyststræ}..'"Dingen fra Thyborøn Kanal 

tH udfor Lodbjerg Fyr. 

O\-ertrædeLoe af Forbudet ,il medfDre strafansvar. 

POLlTnfESTERE~ i H..-\.SSL'iG-REF HERREDER. 

Hurup. den 25. Maj 1946. Cai Herting. 



~id~- toal ~ :. V;~pO::~I~::.~tø:I:~ :U!I ~ ·::~;;«i·"S:Cfi:-.-.,-n.-;;;TI"d ~~:;. 
"'u~ SliiDfoRe0

gt al bol:::!e de owe- Græn~e1orwingr.n •. Arbejde ~ fortsa'l 
rdersU l,infue. heU' 'Pruu al Poruuag. ridi:te AJ.I IJt,ndl 11.It. Is.ooo . Sf/. At 

~e aG- r~~ p Amt:l-klL~dun havde mg.eD Gæld, 

id<' 0ll ::::- Minebump mod Stævnen. i'f",;;''' v:'..,.I~r K, , 
.. • o i· fa;rfj SHution Ted yderligere wdtet~ l 

mUl der..n.te f IDID o\"et'veJede al 
pu LiY eller ff'-:D.S'fboJm. og d ntk Skole: srd lor . 

"ar [I 

AIhI3ri 
el, I Tall!, 

V 

Sbgtutter.Ef!.!: Su:tti_2",Skip. ;fre/ &.1 hu'e udtaJl eD vcrm Ta.k 
per P. D gd. lit Dylig I Vester- 61 aJlet dEr r~1 med j dC'l58Dd~-

:iaivet taTeI Mukin.kldl! og Skf~~ . dfU Arbejde, udlalle Fonna:[ld~o: 
l"b,& Hutid Nitlsen, d!'l' a;ed .HameJ Ilomp,i. ... et i Seoderjyll!.nd peger 
• rdNrcUyf- Ul j Nøb.edeø. log den b= mod Nurd, meD K.mpen lar~a.ar 

9V. r Næ:rhe'deo rl HJI.lU:t il flete Fronter: dea nnge 
~ SfDVpede • H.uta" ved M:doll op :;get&ke forJ;ta.aeke. de nøVlli.d:e 

Am! [..lad- IO'! 41 praje. Blu Sabefg'-, bvo-r- Emboedrm2fJd og ff,rgtningene.. 
sted • Da Ted d.et 75 Pnroe l.I.Dg~ SLeb fo

j
g Hm de lremmede 01-fprøjsere med 

~ WeJ c:e, Bn!ll1. Uden al DDgeo ~ S.... - del Uærte oui .. fiike bJæt 
H}em. bylS okgeo b!.l'de bew:~ef det. bude Rod S)d lor Grænsen. 'fif de være 

ur;d f?2et!otf S!.;>;bt"r.eD B,ket eo Mme. som kom til ~tor Pue lor DU/ævk. 
~ Mddeft1v med up og h!Dg pu" mens ~ilr- "'!'""" 
· or:o.,. at tøjerne fortnHe. N~e[l omnd~ Ku&ere(eD1 .... 

Min fel1aoe ... Ignede DIget. der hnde Pn-- E.ri\ AoderJiea, 
,e Vllgt. ?ed el Bump pu Stæ.neø Regu'labtl. ,"om . 

Owtude _ ilm lIJrne1"e burtigf til og ob· 110m det bedi.!e t 

et ''':olle- kJten-de tHI N'Jn.w huggeode HicorieKJnebeboldniDgen 
et :!erefter mod 8oft'Q.. Trods den SY2fe JZ66 Kr.., dter af .Lt .. ar be'alL 

JUdi pu S!æbetlOlæD fik ban Redd::lør Kjeld Jensen foreslog, 
d ae eg 'nen åtlbbet fri a-I Skibel og &J man ndtog at ophøre med 

sige. j 

i Ile 
blevet 

• a tlrIe« Iyttergl df"n ubygge..ige: litltluddet til del d:.enske Kontor 
ii..te I. e- Sltaaooo, i Tønder og i Stedet anv.ecdte en 

Der lar- Pengene fil en dlO.ai: Stole i 
.0 •• ,I· MwtikefivødSallingsund . • ! ..... g. Red,ttøren moti"erede 

lf:~!'D bu 3" 1St forllag med, at det DU mutte 
del Puret I:aholdf i Keb'e.nhIfD, v.ære den daruke SlJ:t, du bevil-

,ef ar..... [)eg A'eti[u Dame og den nor· gede de nlJdvendige Penge Nord 
.. ea m He:rre. der i nd.Efe Uge [or- lor Græns.en, ,Ha Grænsefor.enin

'" snrl!1I ,pode!;1 tre !Sen mysti.r.ke geme kunde lrigø're dere. Midler 
15 gtlloem l..yRiejloud i S.niapuoD, er .. ,te ti) Arbejde Syd tor Græn&en. Por-

• nre ager om.koE!f[[Jf" briIkel man VIlf Lil- alJ.get vandt Tilflufniog. idel man 
1et bejeIig iii -.:t fro. Krimfa-alpolitief dog forinden nærmere PIaner ød

• etter j Stive hu kon.51aleret. &1 de i arbejde'l vil 5p.rge Grænulor· ""D 
!."e lInK! OOId.eg:5 pu Skive SllllOD har eainlren. 

. ~il gUlet li! Kebeobat'o. bYor Til formand gtnv. Pru Maria 
usteG og tØrt b1etr arrelterel i OUf. P'nel H!!Iegh Niels.e-n, til KURrer Kom
r.tr.tk eroe er den ao.ur;~t H~r.eld ADder- m.tmekl.uerf:r Ander..s.en, til Sti.rt:
rarptlRI'" ~en. 0510. og den Cl. 3O--u.rige tær, Rt:d.\~ør Kield til 
terit1 beo- -rveD:E'kfødte Vera SiumpeL BaI~ ReriJor. Ml.oul,'kturhandler 
Ker pl.. lien, ,&om ADdeue[l havde ret· Jenl~n og tit Met1lem al Q'ær,e· 
Htnl'J'D DlftilgtSt.de P", hecf.der .. Od 10-. foreningena Hovedbmyrelse. fru 

Det er eD Uåligere nonk L.odl MlJil Hitgh Sielien . 
.bud. Harald Andersen er eD 
gammel BekeDdJ ar Polillel og FN' TIiI~.,t.cl u. RoHltCC .. 

er røre-- baJ været [haltet fiere Qaøge j 
0&10. Derimod "ynes Vera Stu~ 

Bhplt)- pels Papirer al være falne. 

Koetorilt ved Thi'tedi Amlollle AI.;:t
Chri,tiEDnll tor fr. I. JItbI j'ornrtte til 
RoI:lti1de A.lDt.-IR, 

lRaL Nu, Der er l12ppe Dogen Tvivl om, 
at det my.tiEi .. e Par h!r været ude Udrensøiør blaadi Taødlererøe. jede efter 

te være 
i.kerbed. 

pu megaU pDI (i,t Arbejde. og al 
del hu half Porbim1elser pea Bg
neD. d'er bar bJu.lper det Iii 
ftyg1.e. De ur ikke j ~ef uJ· 

itI<m. til •• 
aJ dltli.ke Pecge, Deleli 
I: dl PIugt eher Pol fiet, Ackomsl al det er ' YlIer, If de blr Dogel p .. 

~ er 1i<St"D viU (beaeo. Bliden ligger nu 
forelIge' GJ'Dgere HUD og er bUl'Rlarl 
0' .owe .1 Krtmio&lpollltt. 

bat. for
Ko ...... 

II ri P.r 

Ca.ut I .111 •••• 
o.. te T 7'7' le KOJtcert 

PIe·' Cf bl" I Gul 

DanlkTlndlægt:IQlening:i Undt'
har nu nak n 

&il !Ded ..t undt'r, 
l3 Tandlægen Porbold under 

.... en Dd bl ... ,klu 
derel tal Poreningen, Dr andre 
ml,tede toreuln~.m ... 'ge Rt iR" 

,."dlt_lI' Dyl><"". lhill.cI, 
bJty blell;lI en akl.' p 

Ko ..... r Thybo" .. oulld ... 1 
R'g5d,g ud" ~t øu Se • 

f 
for 



Ine 812 

fe! vil 
i Juni. 

rloU. 
I, der 
Paar· 
yderi 
lyske 
g al 
isled, 
tyde-

slerielle Embedsmænd deltager i 
Turen, der lorrr.enllig gennemføres 
efter den tidligere lagte Plan. 

Størst er Kærligheden -I 

--- -- •. 
blive I 

Bindel 
denne 

I Krei 
' var m 

Bn Mand, der lor Tiden arbej· retledE 
der i Kaas, blev i Oaar anholdt i for so 
Hjardemaal Plygtningelejr. Man- ged e 
den arbejdede for nogen Tid si. ' være. 
den i en Plygtningelejr paa Pyn Arbel( 
med InstIlllation af Varmerør, og Lyk 



1
,",1~'\.O'CI I 
tilbydes 

d over 

lde taget 
~ Mænd 

nolstebro, 
I. )\adsen, 
rtagelse. 
UIUP, har 
l-t'''I'un til 

han tabte sit Hjerte til en tysk 
Pige, der pall sin Side landt, at 
Manden havde et ualmindeligt 
godt Haandelag. Pigen blev lIyr
tet til Hjardemaal Dg da Manden 
kom til Kaas, opsøgte han hende 
i Lejren. Næste Akt udspilles i 
Retten i Thisted. 

• 
I 

Alle lad.er numereret. 

,. 

La 



.11..11. U. 

Granateksplosion 
i Hansted. 

ilD Lastbil med liere Toos 
Sprøeogslof aotæDdt. 

Under Tun.port al Oranaler, 
lom Militæret i Han.ted foretog 
pa. en L •• tbil, elcaploderede i Por
middag ved 10,30-Tiden en al 
Oranaterne. Projektilet smadrede 
LAllbilens Benzintank og der ud
b:.d ,Iraka Brand. Den yderat 
I.rliae Lut, der var paa liere 
Tons, frembød under Branden stor 
Pare og Politiet foretog en om· 
laU ende Allpærring. Paick fra Thi
ItedJ der blev tilkaldt, kom hur
tigt Iii Stede, og Slukningiarbejdet 
blev udlørt under yderste LivIlare. 

fh:re Graniler eklploderede uno 
der Slukningsarbejdet og Brand
lolkene mulle gaa i Dækning. 
Bilen blev ødelagt, meD der skete 
iøvrigt ikke Skade paa Liv eller 
Ejendom. 

Hansted er frigivet. 
Fra I. JUDi kan Tilbagellyt· 
DiDgen begynde. 

Blter mere end tre Aars .Land~ 
flygllgbed " kan Hanstedbo.rne nu 
yen de tilbage til deres Hjem. hYl s 
de .n.ker det. Amtmand BRedo,f 
bar I Dag modtaget Meddelel.e 
fra Indenrigsministeriet om, at 
Kontrolplelnlngen af Minefelteroe 
inden for det a'spærrede Omraede 
- H.nsted By - ou er tilende· 
bragt, og at Omraadet derefter 
frlglyes fre l. JunI. 

Mln.felt.rn. I Dmraaderne uden 
for Hansted er . ndnu Ikke .lIe· 
tImmen kontrolplelede. Der lor
bliver og ... I Hensted nORle af· 
spærrede Pelter, 110m Marinen har 
Rlldlgbed Dyer. og I .. rlgt vII det 
I DOlleo Udltr.kDlnll y.r. ned. 
Y.Ddlal me_ P .... nedter. men 
dette 8p.'lIlmlll ordne. gennem 
Politiet. der Indtil Yldere y.ret.g.r 
BeYOltnlnlen .f Omrud.t. 

Mlnl.t.,lel mldde"r. .t eUer 

lage', 

Spørgn 
.de, vi 
komme 
Kommu 
Ikellgt 

Istao! 
skredet 
gen vi 
ske, s 
terne 

Læder\ 
Prisd 

LæderJl 
til Skol 
ca. 11 
Stlgnin 
være a 
rende 

per P. 
bavet 

var i 
Slæb. 

mod 
Kr.ft 
Minen 
k 

Den 
ske Hel 
svandt . 
Lyet •• lil 
omkomr 
baleIII . 
I Skt.e 



~t.CI{l/Ij/USled·e, og SJ ulr:nini' •• r6iJcer- Sflan.ng,,", " ';j "hol a., de nuv 
d te LivaJ.,C. VÆre ØlU ,Il " bic" udl.,1 under 1 erl . rende p,lu:r pl' Porsll og IOfenl l(fre ....... 

lidlte Alt ni 
Amtllued,en I 

flh:,1II OrlnlU:r ell.plodercde un 
der Slulr:ninR •• ,bcJdel og Br',nd
folkene muUe au i Dek"l"g
S " blev .dld'81, nico der .kele 
_ I C_", .", Sk.de p" Liv e ller 
•• ."., I 

fJ8ndom. 

HlIosted er frigivet. 
fr. I. Jual kaa TJlblrellyt

ØJØleø benøde. 
Biler mele eDd Ire ,.ara .Llnd

IJygUgbed- k.n H.rI.ledboerne nu 
veode tllb.ge Ul derel Hjem. hvl. 

de ID!!!.,r del. Amlm.nd Baedorf 

b.r I D.g modl.gel Meddelelse 
Ir. lodeorlglmJnlalerlet om, II 

Konlfolplllnlngen ., Minefelterne 
inden lor det ... perrede Omrude 
_ H.n.ted 8y - 01.1 er lIIeode
blaat, og .1 Omrudel dereller 
frigives fr. J. Juni. 

MInefelIerne 10mruderne uden 
fOf H.n.led er endnu ikke alle
I.mmen 1I0nlrolpløJede. Der for
bliver 0ølla I Haosted oOile af
Iperrede PeJler, lom Marinen hlr 
Rlldlghed over, og iøvrlgt vII det 
I nogen Udstreknlng være nød
'leodigt med Pauenedier, men 
dette Spørg.maal ordnes gennem 
Politiet, der Indtil videre varetager 
Bevogtningen af OmrIIdel. 

Ministeriet meddeler, at efter 
I. Juni kln de, der mIalIe enlke 
det, lele Boliger i H.n!ted og 
lIytte ind nur Lejekontrakterne 
med Slafens Admlnlllr.llonsud
VIle er lOrden. Mlnf!llerll!'l be
Ioner dog, .t Indflytning sker p88 
eget An.v.r, særlig med Hensyn 
iii P.ren lor Minesprængninger I 
de Dele .f Omrudel, bvor Kan
trolplejolng endnu Ikke er fore
taget. 

I Han.led By skulde Bksplo
sloosfaren DU vete minimal. Nur 
IlIe Minefelter er dybplejede efter 
Rensningen, vII det Ikke være 
muligt .t byde 51ørre Sikkerhed. 
Hln.ledboerne b,r været utul
modige elter It komme bf,m, men 
det er vlsi bel digt nok, at det er 
Irukket nogel ud. Der er siden 
Mloerenlningen blev forelagel 
fuodel .dskllllge Miner og andre 
liflige Ting, der kunde bave for 
voldt Ulykker. Under Kontrol· 
pl_lnlngen land lea oglla et Par 
Miner. 

BorIflytningen fra H.n.led .kele 
I Tiden Ir. Bller .. re! 1942 til 
Poruret 1948. De fleste a' Be
boerne blev Indkvarieret I Tre
bu.e I Rebr, Ol .lIe dille Polk 
_n.ker .t vende tllbaae, Bn Del 
Pl.leere rel.te til "Irtsb.I., men I 
bvert P,ld eo Del .r dllSe vender 
alkll:ert IIIbaøe. I OmeøD'kommu
øerae bor oa'" manle H.n.led
Io". ap.re.mlllel om TUb'le
Bytalaa vII dOI komme III .t 
luana' Ilmmen med Ud.lglerne 
III ., I •• HI'.'byan1nlen I.nop. 

Minebump mod Stævne:!. oaen~:r ~:;II~ 
Parti, SlIøalloD ... cd yderligere Indt 

og m.n ovef 
"ao.1bolm. en d.n.k Sir 

Sklgkuller .elle Slxbull", Skip- ~ller .1 h.ve 
per P. Diget, Ilk nylig I Velte;; til ølle, der 'I 

hIYet Muklnlk.de °dR ~kIPI~t. jydlke Arbejd 
Harald NIellen. der ale .. aH Komp .. llel i 
var I Nærheden, tog den paa mod Nord 
Slæb. I Nerheden II Hanllholal .. liere' 
Iloppede "Hlrrlet- ved Mldnal op ~ngelake Paf 
for l' prlje .Blle Slxberg", hvor· f mbedlmam 
ved del 75 p.vne lange ~I;b I':.~ Hvil de Ireml 
Bund, Uden at nogen. e det .I.rke 
nlngen havde bemerkel del, havde Rod S}d for 
Slæberen Ulkel en Mine, som kp om lil . Ior fare 
med op og bang pat, men. a,
lelerne forl!lalle. ."t\en omsider 
vllg nede Digel. der havde Prl
vagt, ved et Bump paa Stævnen 
_ blln tørnede hurtlgl III og ob· 
suverede nu Minen bugKende 
mod Boven. Trod. den ' VÆre 
Kraft pli Slæbetrouen fik han 
Minen skubbel fri .f Skibet og 
klarede lykkelig I den uhyggelige 
SlIullion. 

KUllerere 
Erik Ander 
Regn.kabel, 
.om del ~ 
Hi.lorie K .. 
1266 Kr., e 

Redaktør 

Mystiken ved Sallingsund. 

al min v 
Tillkuddet 
i Tønder 
Pengene t' 
alellvig, 

Parret aøboldt i Købeahavn. 
Den svenske Dame og den nor· 

,ke Herre der I lldlle Uge for
svandt sp~rlesl fra den my.tiske 
Lystsejlbud j SallIngsund, er Ikke 
omkommel bvilket mIn var til
bøJelig til ~t Ira. Krlmln.lpolltiet 
I Skive har konstaterel, al de I 
Onsdags pIB Skive SlItion bar 
løsl Billet III Københ..,n, hvor 
de blev .rresteret i Our. Parret 
er den 80-urlge Harald Ander
sen, Oslo. OR den ca. aO-lIrige 
svenskfedte Vera Stumpe\. Baa
den, som Andersen h.vde ret
mæssigt Sk_de pli, bedder ~Odin·. 
Del er en tidligere norsk Lods 
bud, Harald Andersen er en 
gammel Bekendl al PolItielog 
har været straffet flere Gange i 
Oslo. Derimod synes Vera Stum
pels Papirer at være falsKe, 

lit Porslag 
være den 
ged e de 
lor Ouen. 
gerne kun 
til Arbejd 
. Iaget van 
dog lorin 
arbejdes, 
eninKen, 

Der er næppe nogen Tvivl om, 
.t del mysli ske Par bar været ude 
pal Illegalt politisk Arbejde, aR at 
det har halt Porblndelser paa. Bg· 
Den, der har hJulpel del til at 
flygte, Dc var ikke i Besiddelse 
al d.nske Penge. Deres hoved
kulds Plugt efter Polillets Ankomsl 
viser, at de har noget paa Sam
vittigheden, Buden ligger nu i 
Glyngøre Havn og er beslaglagt 
.1 Krimin.lpolitiet. 

Kone.rI I Sko" .... 
Den kommuDale Koncert I ThIsted 

P1entlg;e blev i Gllllr hert Bf mllnRe 
Mennelker, der nod det gode Velr 
under Træerne. Iflvlunge Kroner, Kon
certen var aldeles udmærket. basde 
Propammet Ol Udførelten af del. 
Prlhdtateltrel vllr aRsall Genltand for 
mqen Beundring. Arbeldel her er .. a 
'lidi Iremlkredet, at man keD dllnnc!llllg 
et Btllede af, hvor .mukt AnllCget 'III 
blive. Indviallen finder Sled midt I Juni. 

UI"Uae Skyd .... I •• ' i f •• ,lolI. 
Bn Pollllbetlenl fra Thisted, der 

I Lørd.gs tltfeldlgl var I Pur
talt, bemerkede et livlig I Skydrrl 
I Nerbeden al den tidligere tyske 
Alltlp.I.Uon , Del vl, te .I~ It 
vere Io unle Mend Irl Thitted, 
der med IYlke Riller holdt Slcydf'oo 

Til for 
Høegh Ni 
munekall 
lær, Red 
Revillor, 
Jensen 0i 
loreninge 
Maria H 

Fra Thi 

Kantori 
Cbrl.t1l1n81 
Ro.kllde 

Dans 
søgeises 
slullel 
aøge 33 
Besættet 
deret 
millede 
heder. 
blev til 

Rigs 
Han.te 
Oangt' 
lagt til 
den 7. 
Vandb 
andre 
steriell 
Turen, 
elter d 

S'ers 
Bn 

dtr I 
Hjord 
den. 
dtn I 
med l 



IrJED 
EGN 
, 
del er naturligt, al Be· 

Uled ,Ior Spænding 
Argereisen I delle 

I. Hvil Havnen lægget 
er Ikke være meget al 
HllnlJled efter, 0l hele 

vII blive meget van· .,. 
lIelsen .f Husene er 
DI frem, og Indflytnin
manee Tine/de kunne 

~. 

øvel.e med Skuøretnlng ud over han ,able J 
V.lldel pige, der 1"1 

Va.bnt'ne blev om/olau:nde lige' I Manden li, 
I Porvlrln" og de uOKe Mænd godl H •• nl 
fur Beder. ~ lel III HlIf! 

eJendoM,h_rlde'.'. 
Suren Olu!n, ROTble'li: ved f-Iorttebro, 

hil' anie' .In o .. ,a til J. B. Madaoto. 
Sned,led, III omKaatmdfJ Ovar'a""lae 

- E:nkerru Anine KI,k, Hurup. har 
.01.111:1 VIII.en Ø'ler",ada 9, Hurup. III 
Overmo",ar NleJllell. Thilied, for ~,6:;() 
Kr. Overlagel.e II . JunI. 

Dansk Skole 
i Sydslesvig med Støtte 
fra Thisted Amt. 

De søoderJydske Forcaioger 
overvejer PlaDeo. ---

kOØl Ol K .. 
j Lelren. 
Retten I 

Reform 
Alle' 

Roy.J( 
&ennemflO 
Teatreta 
klin alle 
lange K 
.el ved 
PubUkuJII 

DJrel:it" 
Publikum 
terne I 
a'l til p, 

• 



ar kun Kø
\arhus, Es· 
,derikshavn 

Ise. 

der 
'ornat 
I paa 
Imalen 

I CPrlva •. ) 

Idag skele 

Ny Carli-

• 

OSlo!. a. 6, Juni 1\.1. ~ I ved An 
pa. Afholdshotellet. Thisled 

Dagsorden I Henhold 1/. 1946, 
til Vedtægterne. StilIIn 

8i1rllg, I 
23n Be.tyralsen. Kr. 600, 

Nordthy 

I Aften Kl. 19,30 pa.be~yndes den 
reglementerede Skydnln~ paa Skyde
banan I Faa.toft. Der fortsællea 
Onsdag samme Tid. Alle Medlemmer 
og andre Interesserede bedes give 
Møde fra i Aflen. .... 

mer Re, 
efler dE 
dende I 

Ansøj 
Social m 
manden 
Arbejd, 
Sparek, 
deraen, 
I ThlslE 

En 
kan fa, 
dagen 
stræde! 



tange K~r ae KU olle .:r .. '''-'~~r.--Støtte ved Indl!8njten unO~." . Dette .. 11 KreoSQrg 
p,t al klr.t:f1 ..,Ile Pri. pu . boldt 

Dire"'1If Yort bede, o. bi tille n1 pa. Hø 
publikum II buUlle oR afbente B;1Let- under t: 
terne I god Tid og U&eled_ Indflpde 

tU PorH'.:!lntt:une t ,ud TId . præien\1 

.. Aars Fængsel. 
Til Ste 
Pr.ob 

Di. ,e"i med 
slaat 

de være 

DOmmeD over Berider 
Evaldse D. 

Sagen mod BerIder C arl Cbr, 
Ev.J eS sen, det blev afbrudt ved 
Rellen I Th isted i Tifsdais, lordi 

Kn, 

s e D, 
vigtigt VleS ne va.r Udeblevet, retoio 

fortsaltes i Pormiddag, og Vid.nel aylii 
S .... Aage N i e lsen, Københav n, p ans 
var medt. Han forklarede om I ~~g 
Afbøringen, bvor Evr:.Jdaeo var de \ 

at den bavde fundet Sted oue 
den Z4 Ok tober 1944, bvilket vil P olle 
sige, . t Bv.ldsen b.r Vteret Tolk aod 

tre Perioder. Vidnet var Ikke Bit Ing 
blevet truet, men bao bav de Ind- 10 ~ 
tryk a l, at Evaldsen Vir paa Ty- eo 
skeroes PartI. 

e v . Idsen bævdede, at Nie l-- ~ l 
fieo la lle usandl , idet han ikke I 
bavde verel med til at afh.re at 

Den sid.te Afhøri ng, ba 
fiom aVl ldsen deltog i, fand t Sted II 

den 21. Oktober. Hertil bemer. m 
kede Anklageren, at en Mand bar N 
lorklaret til Politiet, al bln vir A 
blevet afbørt af evaldsen 818 Bent A 
som den 4. November. til 

Som Vidne afbørtes desu.:ien ! 
Vognmand Hans P . HanseA, Slore I 

Hedioge. Porinden Afbenoge(J A 
deo 21. Oktober, bvor Evaldsen 

Tolk, var bao blevet silaet af 
Tysker. Bvaldsen bavde op.

ført sig korrekt overfor ham, og 
ban havde Indtryk If, al e •• lo.. 
sen bJalp bam. 

Begge Vi~ner blev tillige .ed 
tre andre, der var indblIndet l 

I_,_en n_I Sageo, .f Tyskerne te,t tU Pr •• 
lev1ejreo, bvor de s.ld til Kapi· 

fru. Maria 
Kom· 

lulalianen. 

Ved Dommen idømles Evaldseo 
" Aars Pengtel. Hin fandl Dom. 
men for SIreng og ri uge 
Ankenevnet. 

'"Ben, til 
a.n ..... rclz.essH ... I .8.'1 s'. -kt Jenten, 

'handler Peter 
m al Grænse· 
ulyret,e, fru 
• 



Mandag 27. Maj 1946. 

e HANSTEDBOERNE kan 
Tilbageflytningen 1. Juni. 

-

de tid
er nltTt' 

af Jen 
I., flere :m

hJ.\c fra 
over .• H 

nll:!f,:l't bc
RJldighcd. 
nlll:u'k sc:h 
.ber, .H dc:r 
"dc Tlllur~ 
"ler, og IC14 
JJ;I(bej~kdl.' 
Illttc rt'~nc 

bll'V 

iJ/ e11 det sker paa eget A 11svar. 

Han5tedboerne kan begynde Tilbageflytn ingen r. Juni. Dette fre.m
g:laf af enMeddeldse, som i Dag er kommet til Amtskoncoret i. T hi
sted fra lmltmrigsmiOlsteriet. Grunden til. at det har t rukket lidt ud 
med Tilladelsen. er. at der foretages en Kontrolplo;ning af Minefel
terne ,'ed H:msted By, og denne Pløjning yil forst \'ære tile.ndebr:tgt 
om nogle D:-.ge. 

Indflytningen skel' p:ta eget AnS\"af. d.l eler stadig er Omr-.l3der. 
hvor KOlltrolplCt;ningen ikke er foretagd. Det gælder s;laleues nogle 
Are-:tler Syu for H:tnsted. Tilbageflytningen kan ikke ske. fCtf Leje-
kontr:tktcrne er i Orden. 

Politiet h.u overtaget Bnogtningcn lf det OmI"".l.lde. der ikke 
stadig er under MJ.ril1cns Op"yn. Der ,-il blive krxn~t P;:Jssersc.'dler fcor 
:ll f.u Alig.mg til H.lOsted, meH i h, or stor Utl.strxkning bestemmer 
Politiet, 

- • • 

ri 

Odens 
;S\ h'man 
l.a ud b l U!!>c< 

It "l mor 

,.,I!::I \'IH' ro 
JUl ItIUt'\'rtl 

\,lI' kuu 

llb 110.1\' l;, 

\'alul,\. l· 

(la,\ '"\lrl l 

J)"l ,'I i 
II 1..1 ~r..cll 



------"'-""'... ._-.... -"' ........ ..., ... _-
Ude paa illegalt 

Arbejde? 
Dct 

Ikke 
mystiske &vcnsJr.norskc 
omkommet. 

Pur 

))"/1 V"n: ' /. IJlUnI' 'lfl !lIm llor-'kr. 
""rrl'. 11"r j Aldl\l" 1'1{1l frtr vllndt 
"mrl~HI ff"l'/r'n nI.,.!:!f, ~" L" !J/fUl'/ , 
,dlin", lind, "r ,kh, hmkllmrn ... t lvII

kl" 'n/H, Vllr flf1l1',j"I~ Id ill /r,1. 1<r;
mlmrljlnlil"I i I-:klVI' , IlIC k'm 11/1 ... , " 1, 
Id ,Ir l (JIJ h:.r, " lill Sk,v, ',I'IIi,,,, 

/1I11- It l Il,Jlf1. hl KIIIIf'r~hlivn, I'arrl't, 
I,Vlli [Jupi" r lil'/i~ "/' ,K ri"'ifHlJpfl~ 
JIIII<! JI, rI/d l /" " , t<r firm :11'1.-;'1/1'11(0 
l/',rflld ,,~nrJ,' <1-/'1 ri 11'1. (Ij{ d"n Ila. 
'.\1'1 l',rIJlf' VIlIt fIllIf' Y"'il II'mrJl'J. 
nIHHI,·", '1111 fl",dr·, "n .hll\l/fr! "'IM 
IfIIl !.I' kw/" TI 1'1, lll·rI'h-r (Jflm 
II< I "r f'll tlllhK'·rn n'/flfk 1. .. ,./ ~"'Ii'/ 
ffar:llsl Anll"r l'1I "r III Kltlflfll") n,· 
~"I)rlll r f""iltl'l r'l( lillI' vlIr"l !rllft"l 
Il. I (IIH'!;' I (J l". /1o'ri/rlfllJ I';Y/I l 

V, r L ' 11m", 1 hll"r' r ill v lir .. ral 
IU'_ J<"mlmlllllllrlilt I Skiv" mf'fI'·r, 

III 1111/ f'r fJYlfif·J hl SYl rig", IIkmll 
Jlltll "r lIri,,. I"q"f -r, Hr'r f'/ II r ppo 
JIIrl/.fll Tv vi nm, "I ,I, I ml' li kr! p", I "fir VII ,n 'Hil I"U1 iJli'J,(II!l Ilfllillllk 

I 
ArI"Jllt, "I{' III lIll Jfllr IllIdt I'q,bll/_ 
.t, I r PI!' I II' ", I,.,. hn' hJnlp'" " t 
1,1 l fJVKII' ' I' y.lf ,H, i /I , .1 l,·! Il 
"r ol ti k " ,nI(' l)/'rl <lH,y,/ lkl11IJl 
J' 11Iy,1 ,II r 1'/,/111 A,.k"m I \') ('r, 

,,' II " t, "" IITH',III" \'11 
JJII I I/I /1M' r /III l f))t"14II' H Ul, 

ti nn.ll, ,dl'! Il<1n jill", hil.,) 

m"] /Il 1,tllfil'" ;',1/1. Hfn Irl,· .\1-
hfJrinl{. fiM I~wflh:f ,Il /J till.: l, flln.1l 
.:-IllrI ~1. Oktflhf>r. 

II thi hf/nl'f'rlt fin ,l nklllltf'r,,-O, I.ri'l 
I. $J. r {' fl, Il~ "n flt.wl h/lv'j, f/)rk 
/,/1 Id P/fJihrl, III hlln V81 hl'~vrt of· 
lunt a f "'Wlll!! n ~IH~ ni lim 4, 
'{"lIhr. 

11m V"lrn' ;lfhurlr fIf I,rl n '''''Jt'IIO 
"III ml IIl1U /'. II il n I' It, . tm~h( 

dmR', nY/'dm" hf' m EWfllrl< 'II .,101' 11It 

hf Hlif. y,/'t.t T<tlk lIf1n n' r f Min 
til n .\ JIHfflllt!'.,. hl,.,.rrt Il t, f ri 

T,,,kj'l. J·.w(lld~ 'n f'tpfml,.. , ill' kMr/ k, 
liVI" (I,r hom, liV h:ln 1111 vII, IwHqk 
ar, nt LW1lld n hJlllp 111"". 

,.,,,mm"" kr.m td Ilt J ri,· pIL: flMll: 
111'[ j <1, .\lIr flJ{ T,tb 'tf nJm"n TIIh,! i 
(I _·'hr, 

li J 8lfdom"hamløl. 
11'111,1,,1 IIlrrlld I '",h r Thom n, 

Ifnlllnm, ,""r II t 11 Ih rm I !d 
hl/I"ml, Il' '!'frunl t,l \rl" I r h r 

100 J\ r "'H, "'11 n, Jllr!llltn "r 
'h !'fl! '" Il ~c r I ,I !III. 

Røbl ,Ina WI!('k ftn d 11/ HJardemns l 
for 1'1 \ frn!trnhr.rll_ 
AlII r I r '" 1I1Ij( ' l IllIII hl, tf I hul 111 

I 'lin' I 'fI' I fllr" II lU I .IlfII ... ' 
.. I':!I~ rr I k l, ,nmIC" IHI" r IJ, Sf 
1m" '" 1·IYf(lnittl'f,kvITHh. f1'lllrrJror 

IIC mn ! II .~II : ' Ilrl~ ' ! 'I ).Inn,h jll,,' 
", J( .. , \ , " I, Il 'rl, ,I I 

\ 'gt L \\11\1111, 1\ 

, 
, 
l 



Kvinde i LejJ'en i, ITjfLl'dcmaal. 
I Han havde lI'uffcl Pigen j NyboJ'g, 
! da han havde udføJ't HeparalionsaJ'- I 

hcjde i Le,iron dol', og lin havde han I 
da faacl opsnuset, al hun vaj' flyl
tel til Th y. 



I ,. 

, 

, 

BHr/'HI,r:('I1I(ning'('" af 
(Jt,m"nf;rililJ4'>rnc JangH 
AggI·rl'UlI(l'l1. 
VII dr. t " ~ lfI' (Jor lJ AIli' ul fan d"1II 
Itfj~ fl!hl l1'ltIllIIl? 

I d,· pl.Jr r 111 'W It u,d ,fr'lI Fj ·flqu 
Vwd hil, d", '{In I l SOIII (lU' H,· 

111110'1 ", "., \ 111 1 J/W,. ' lud,., 'HH!l'1 "I 
Id \tJnJ,/,·lhll/H. t/,. , IJUIU'I' I /l IIV flrk 
!"'n ,,,.j, \1/+0 Irll I,I,dlqPIIl Id '/ bv 
h,otln r HlIId, ' ri( nutl /U , tJ!!, . J/lJ(" II 

/11 ,\111"'/111' II /flh,,/dl! !,,'IP,lIrll 11111 

/lurl d", '1"1'1.(11111 IIU'gl' I,' I IU HI/ '" III:( 

,,,,.,1 It,,,. 1: 11 ,,!,.,'ll~lp'lll'r f lll 

r 1I1f/11- , If/' 

III" /'1' "11 V'/II I )/"IIH< t"1 J/u \111 
r I/Ih/I, 'IJH I fofllll"WII .\ I rfll Hl/', IIj[ dl'l 
Ifll" ((fiji" pli/I tf, l, .\111111111, III ' '''11 11'11 
Jdl,· ( j""JJIJJlfl",d ! I d'" Ild HH·lh'1I1 

r l"fd"IIH III! 11,I)r'" /·rl/'[ ~I IJJr'llll' lIl!'d 
"11 V/IIPlkllhtl Il vl'I f ,/'1111 ,!I fil tJlI' 
bIl\,' I II/nI /lIH rq,r vl·d Ilt "II lir rl ll 

l' "rrJ, ty k/· r 'lInl'IIIlI /H'1 " rikilJId 
/l/III ti, li Mil" ,,. d ,./ I lir" '/1 /11'/1' 

p,.,ll Ir ~ V',I"', Ihl 1II11I 1'1/1 "1'11IIIIl"" 
1111-1 dl'lI lili 1111 VI ".11, \IIII"!. vH ~.1/1rI 
Inf' 'd I/f V,q' 1/!!I',1;i 

MYHHHk lIf~II'fI'r"d Om 
nl:Hh' i Lori hjerl{ 
K li f. 
I'oldnl IIIIrlIIp 11111 111.111 I nrlrl 

111111111' 11/", nI d, I "'111 ,,1 lil dl' Hi" 1 
ud,. ,ft d/ I J 1./lIl1d/ II{ I( Jd Ihlll,· II 
If [t1'I"'f f /HII/llf l" '"'" /11 !fifl 11111 

,I, f" t '11 I f 'JI,11 rH' fnll fllfllllld"j 
f"PI ,j", pI 111 ' ) Y I J III J ,ri/.! 11;I"d 

~"lIlt/ll 
I 1 tril Irith f d, I 11 I , 1111d" /11111 \11 

, 
I 
I , 
, 
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lUl..! U, at Hl!'!.! <.IUI'CV!.';, 

Mystisk afspærret Om
raade i Lodbjerg 
Klit. 
Pohliel i IIunm hal' faaet Under

rf'lnmg om, at dl'l' paa et af dl' mest 
ml\;> Slcdl'1' i LodbjCl'g lOit findes ct 
a [spærret Om!'aade paa ca, IOOX200 
:Mele l'. Pa.:1. Pælene om Omraadet 
slau!' d('l' paa Tysk: FOl'Slgfig B:ind
gænge!'! 

Ornl'aarlcl, del' ikke findes paa :Mi
llckol'll'nf', blev opdaget tilfæhhgl af 
en af Redningsmændeno fra Aggel', 
del' foretog N Eft(,l'syn af Ledninger
De til Retlning,'<tolcfoncn. 

DpI' gaar .. \/ll' og Dag imellem, al 
dC'"I' kommer Ml'llneskt'l' paa. disse- ode 
Sledel', mt'll nu \ il Oml'a.<lr!p[ UuIUl"
Jig\'is bhn' nærmC're undl'l"l:;ogl, og 
Rp l'a'ngkolUlUand,oen lilli' faac>1 ~[erl
df'II'~,,1' frrl. Polit~pt om FUll{ll'l. 

.Mall antagl'l', al dpt drpje!' :dg om 
i~k(> ar.<:k!ldI0 j(nrlcl".I!l'aui1.h,'!·, bH 
TyskC'l"lH." i sin Tir! holdt mUlige Owl
'S1'jskydnmgel' i I<liHcn. 

Ude paa illegalt 
Arbejde? 
Det mystiske svensk-norske Par 
ikke omkommet. 

• 
))('n iH'I'II";;}.,,· llnm~" og dril 1101',,;.kt' 

1l1'1'l"f" dpI' I ,<.;,itl"\,, IIg-I> [np;van,1I 
spOI'lwq fnl ,b'n nl)~\ll<k" I.\" ... !h~·l!l i 
SIlI1illl!.~und, PI' ikk!~ omkomnwl. In'i\
krl man \'llI" liJl",jl'li~ lil Oll 11'0. Kl'i-
11\lt1:lIpplitil't i Hki\"[. hal' J..,HI ... IRlp!" 'l, 
at do i Oll d I){'; P~ll Skivl' Slatillll 
bill' In.4"1 111111'1 til l\,.hl'lIh;l\1I 1\11'1' '1, 
In I~ P·tpi!"!·I· ladiir pr i ]\.rllllll1allln, 
hlif'1 H, 'II! J ·Iil. 4'1' dl'n :Ul·,\ Ht ',' 

llarlld \lIdt In, f) Id, O" dl'!! ca. 
,III l" II Il 'II rIdi.· \ I l :-:'hlllllWI. 
Ilj,JII"l1, 1111 \lIdN 11 hov l. r t· 

1ll 'g '="0" lo· I, ~ll'dd. r Il hil 
l'!. • I ,II .. n, "l h., 1 1 

VI!:" tl~ aUOlagl l 1'11 l\Wldcl' l J:.JI'Il

clomm(,1l Fal vcr",ll'<pnl1 4, h\'orfrl'l 
Vang Rasmuss"'Tl fOIl·tog Salget ar 
dem. 

De Vogumfpnd, df'I' har kobl Dæk, 
hal' maa!te\ aOcn'l'c ,h'm. IJg i Bp
tragtning af, at de ikkp har ' .. æl"f'l 
heIL billige. kan man godl fonilaa, al 
dp paagæl(lende er noget ilde berorl 
af Sagen. 

Berider Ewaldsen 
fik 4 Aars Fængsel. 
Et Vidne havde Indtryk af, at han 

var paa Tyskernes Parti. 

&tgen mod Bl~rider EwaldsPIl forl
. sattus og aft.lultl!dt's i Formiddu~ ,'-ed 
RPllpn i TL.isIPd. D .. I Hlt' h kkl'dt's at 
Iaa ~v, .\.n. X i e l:; I:' Il, Kohl'uhllvn, 
fort som YitlflE'. Ban forklal'l.'tip. at 
han \'IU' bl('wl nJhol'l dUl 24, Oltto
bE'l', og at Ewnhh.l!n hnvlit' fll!ll!<,rel 
.som Tolk. Dl?lt(> "il .::igt'. at F.wald.~f'n 
har \'il"k~'l snm 'l\Hk h'f' forskf'Jll!;e 
Dage-. Vidnet hunll' Inllltrk nf, at 
EVI'<t1ds(>n val' pan T~ ;:;k\}rllt':' Parti. 
Ewuhlscn hænh:"tll'. at ~il'I!'('n lalte 
U~lHh. ind hnn ikkl' IH1\ih' \.I'rl't 
nl{'tl li! al afhol"! ham, n{'1\ ~il1 .. 1 .\f
horint:, ~otn Ewnld:<t'n dl.'!t(lg' i, fandt 
Stf'd :}l. Okloht>r. 

H 'di! hpmærk('\~ ,.\nkl~r('n. Lrs. 
L a l''' t' Il, a i"n )[and hll.\tl. forkk\.
I"l'l til Poiiii!'\. at hun \",lI" }\Il'\{'t of
Iwrt af E\\ ,llliSt'n :>,Hl. ~cnl , Hl l. 

Xtn'1" 
R'lm ndu,> ,fh"l h'S dl'''-wlell \'o~tl

mllnd lIan . ..; P. lluH'<(llI, ~h'r\ht'
(linj:t"''', \l\"l'1 ro!" hH'm ,.:" \Idsen ,l~""I,1 
h.1\tll' \ 1'11'1 Till" lI,lll ('Il ',Ir r('ol"1ll

d"II\f~II1\"iu):!t'l\ hIPH'1 ~I,I \ , ,Ir ~ II 

T\ ~k"I·. l:w tht~,'n I)P~ rir I"; k.lrn l 
u\'\'l"rnl' hl1m, lIg hnll li \II lnd!nk. 
nt. at l'\\/llol II hja tl h 11l 

I kHlll1lt II kOI\\ III III 1\ .h' l rt:\ "'\\'m~M 
{,I I 4- \ l ,Il:; Tlh .,( , Dl l Tdlhl i 

j' \I\r. 

, 

I 



Hjemmeværnsforening 
for Sjørring-Thorsted 

og Omegn. 
Medlemmer og andre Interesse

rede indbydes til Møde i Sjørnng 
Forsamlingshus Onsdag den 29. 
ds. Kl. 20. 



Nordthy 
Hjernmeværnsforening 

I Aften Kl. 18,30 paabegyndes 
den reglementerede Skydning paa 
Skydebanen i Faartoft. Der fort
sættes Onsdag samme Tid. Alle 
Medlemmer og Interesserede be
des give Møde fra i Aften. 

• 



B"d<lcr Ewald."1 rik 
... Aal'ø Jtfl:mgKCJ. 

HHn ,il "Vo" J\nk"n;I '\"H-t mil 
APVf·1. 

I f'JtnwhJ:lg flJld··w!lo!· l.1!r 
p·Lt, ri i 'I'hi'l.·d .. "(W'fl mIld n·· 
rj,kr "owa l,!!,,·", Thu~tJ'd, 

f"kJm Virl!!l' :tnHH1.~·3 BVI!l1d Alt~ 

~I N ,, 1 f f· II, d.·,. ('Jrklan·,h·, al 
han " hf" Ll, ·v.!,. a11-.urt af 'J'YlSk"t 
n" m",J f'wøld f~1I .. hm Tf,Jk ,lt'rI 
~'J. CJkv,IJ,·/', (II( al rlr~i vllr h!HlI) 
JlirJlryx, Ilt EW<iM f'JJ var JlilB 

T YJd-: j. ro'> 'i : iitJ,·. 
Ewald tHI 11~J';rV~dl' at hlt'.~, .... :.. 

f(~l 'I"Jlk mt}d NHF.I·I1. Han hW/d·· 
rlJrrJ HHfJan j Uflg"!Y"i ;,irlatl~ (;;11lV

d"u ~l. CJHr,Ij4'!, hVfJrLil AJlkluv"
nn i ... ~rn.J·rr.'·d'·. at f'n Mnorl bav 
,j" m(~tld'!ll J!,Ai t.jt!l, III EWHJtlI'NJ 

hawk ,unv.,·p·t ISiJm Tf)J1< ;U1 

;'nl b'Jrn j N(Jvl'mlJ'~J' 'Ma:H'f·rl. 
, Vr,~':mMlTltl JI. }I. HH/. "II, ;t 
! 1I1iJjnw~. ffJJ'kJ;jfl'cj,!, at lJJ(lw.a 

han va r hJ" v'!t f1fhf1rl, tIa EWldd· 
KJ:" VUI ' I't,Jk, m(!fJ df~'lTIf' IJllvd/· 

na-rm'!&i hjulfl"l h~lrn . 
.. 1J'J{fHn/~fI k/Jm til at lyd,· J/lUI 

1 Aars hlll}fP! (JI( f r:\~qjfh·J f· 

Id' hlsn"JI T,lIid i (, Aar. J';· ... ;ald· f·" 
h'·m.l'rk' ,1'·. at h;!1i atraklS villI! 
t;.uy'· AnKI Wf' ... fj,·t (1Jr! Tillw!(·j " 
t!1 Sit ,.uaOll,I-:, "'jrtunl n 

ti, 

'" ( , 

" • 
v. 

n 

l, 

-
I
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Hanstholm Byomraade 
ifrigives l. luni. TH IS 

li< 

----
Df.r,rt nu ,,"ømmet officiel ~leddelel<.;.e herom fm Indt'nrigsmini _ 
:-Olenet - 'h-I>I>.ftm . '''Ib n . 

• oe.,-", t'S I lige ythlnK sket paa eJt'l'n Ri'llko med TIi 
Hen~yn til Minefaren. 

• 
Fra 1. Juni el" Hanstholm By. ikke er f'l'rthge, og dl' fleste \'il 

Onlraade nller fligivet. Efter h"l' gerne have det sruW.1Ul, J\l dE' 
Aars E .... akuering VII Beboerne kan bo i 1 lusene, for de nytt"t 
atter kunne> \'end(' tilbnge. Del Der et endnu ikke truffet IW
er Amtmand E g e ti o r f. der - slutning om nogen officiel Hnnd
begyndiget uf Indenrigsministe_ IIng i Forbindelse med Tilbage
tlet - giver 'disse Oplysningel" flytningen. Del vil, siger .h.'ppt. 
som ulvl\Jsomt vil vække Glæde Christen!>!'..n. jo I nogen Grnd nf. 
hos mange :\Iennes ker. I hænge af. hvor mange Ik-boere. 

Det hedder i ~IeddeleJsen fra I der til 1. Juni vil kunn{' wndt. 
:\linisteriet, at. efter at. Kontrol- tilhage. 

: lever. 
:MÆI 
IFLØ: 
: • : ••••• 
Kobm 

..I 
ro. 

pløjningen i de tidligere tyske 
!\linefelier klln venles a!!'I.lutt.et j 

Lobet ni nogle Dage indenfor det 
afspænede Byomrnndf', kan Om
rnadet. fligives fra den 1. .Jum at 
regne m'<!d Undl:tgelse nf de Om
raader, d~ 1 hører unde r :\larincn, 
d . v. ~ . Kanons till ingel' m. \". De~ 
vil med f.ndre Ord sige, at det" 
tidligere Byomraade frigiveR, SM 
d~ at Beboorne, der un!'ker det, 
kun flytte ind , fors;\avidt de for
inden har aIalutlt!t LeJckontrnkl 
med Admin.is trnlionsudvHlgct. 
Omraadf>t :\ '" ind{jl videre \":PJ"e 

under Politiel R BC:-ikylWl&', Ug' 
Indflytningen skI.'!' pWl eget An
fi va,' , al Almindel ighed OSt ~Wl'\i~ 
med !ff'n . . ': l l t I Faren for ~tilll" 

~!Jr; ... nJ(Jl in,l( I de D(, lt> Hf Omr/ut· 
rll'l, h\'or KfllltI'IIIJllu)n i ll~f 'n l'nd· 
nn ikk,· r'j fOI'!'tllKf'I . 

r n gI' Il Pas~I'l"s('(Il(,1" 
for PPI"SO[WI" 

't. ,I, ' " 1ll"IUi I'lf t kr1\ " 1 

se 1 ·~L.n;1 11.1 t. knl P'III Uet 
Cort at u IlIvt' hl'voJ(" 11 I Il j.{ t n I 

fl IUI~tl'fl. 1'"hllR l"leTl l ) . (I il l 
81' n, l'ollfl\IlR"("l lI an8t~d f'l' 
l.vli' r 'Ov )'(c1t II I fl RP:' nt' 'oll 
th·' I":ontlol. (h I \t'd raMI!' P'J 

~l f 'J' l'f{ dd \1',1 l'nlnllli llt'l" ~IIH I 
ud Il1U\ nt hindii' II d, r h\". I 

Ind nr I • R" ,md!! "IIK ull fil 
Om IIftd,,1 fiR ,h'J" fnro I "n 
I, I I II .",. 

Afgivelsen ar Heste 

Skatt .. 
AJ 

til Kontrolpøjning al Aline
felterne 

Tysker!.! el" som nlJ;:vnt for Ti
den beskæftiget med Kontrolph)J
ningen i de tidligere t:rske )oline
felter, Pløjningerne skal hnve gi
vet Resultat, idet der sknl væn' 
f undet to )lincr. 

Der el' hos Lodsejel'1le stOl' 

Utilfredghed med den Ordning. 
del' Cr truffet \'edI'. Plojningt.'I1. 
idel de enk('lte Lod"ejl'rl.' l'l'I .... 
skul s till\.! Heste og Plovmntl' rit'i 
lil HiUldighed, Dcl' hævlll'!'o, Ilt 

man paa de !:IlIlrl'C Ga.'ll'\h' ikk~ 
kan undv;l' re llt'~te og \tnh'l'll'l l 

);",ngl'r {' Tit! (l JZ )l.'\.'l de mmdT1' 
Gaal'dt', Ul mlln ikkl' ha l' ! 'glllLdl1 

IIl'1:i h ' til F Ol'1l1 il<tll't. ~h\1l \' 1" I1R ' 

TI 
F 

Amt 

v 

R. 

Pr 

G 

G 
tUl"Ii~'is 1H'lh'!" i"k kt:> glwli' for. 11m .. 
I[t'!u.~nf" !i.kuldt' hIn e -pr· ng' i , 
Luftt'll Il~ lWll\'i ~l' l t.H. a l dl'r I 
in Tid hlt'\' IIl ... N. Il! l ,o(hJl' Jt'l l1 l (, 

kuld •• f:n _' orden ti lha~1 I am,' ~ 
ro .. ~t.u)(l . ,00' al' 11 l ~I den JI1 

Brand i Lastbil 
med Granater. 
"'I1 It"~ h .t lhhlt·,1 ",Iukl.,t·(h' \t'll \ 

mucl i2 Ind Jl tlll{lft (h-n 1,11hlo:. ' 

Ih .tlul . 
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Berider Ewaldsen rik 
4, Aars FængseL 

Han ~iJ ~l' Ank""næ\'nrt om 
Appel. 

l Fonnidda~ 1uldendu; ~r· 
T~tt..?n j ThlJsted ~gi;'n mrA Bt!
rider E ·"raJ~Jl. Thjatl!"'i. 
~m Vidne afhelV!Ji, !::\'~nd A;y 

ZP. X i e I } e n. Ii!:'i ((Jrk!ar<;de. kl. 

han \'"r 1'J!~n:t afhørt af TYl$ur· 
ne med Y.waJd f!oE: n w/m Tc-,Ik dem 
24 . OkvJl)l:T. og at: d'·~ var llaM 
Indtryk, 4:1 1. Ev.-ald&.erl ';ar 
Tyakern'.s Side. 

Ewa1men Jægt.<Jde 41 hav~ ".~ 
ret Tolk mOO Niel&?n. Han b.I:I: .. de 
wm F.aadan fungeret .. idste Gang 
den 21. Oktol~r. hVQrtil Ankla7 ... · 
ren l..."llWr}',oxIe. at t'n )iand Wl\"
de mo::ddt:Jt Politiet, at E·,·ia1~n 
ha"yde iungeret 5QfD Tolk &aa 

sent fiOffl j !\o ... em"~r )fm<ned . 
Vognmar~ H. P. Hant'kn. St. 

ar~Ung:e, forJdar~e, a t op:'Ia 

ban var l;)e\"4:t afhert, da E..,.ald
sen var T/"J"1k. m·m deDne ha ... dft 
nænn<;1;~ hjuJpt:t ham. 

_ Do~D kom til at h'de vøa 
-1 Aarø rænxneJ (JJ( l'·r;;kl'ndr!J~,., 

af almrm TjlJj,:1 j r) AM. t;waldmm 
r.K!.rnærkede. at hall dr:-.h 'Yilde 
ISØ"/t' AnkuW': .... :n~ (jm TJJJad"~ 
til at P'd1t::tnh D(11'Jjrrlf,n. 

Jm~~n .'\,oo4l-/.:'t'I~ af Svin (Jn...daJ( 
pa3 'fhisW AndtoJ'VII:t2't"ri. 

St,m .Jf!t frHfJ~;sar af Qffl tu-

~Il-,. f. , 

rng~J) Pa."'ifH~rspd )f·r 

for PerSOJlE-l' 

H. ~ " J ,kJf' , , h." .'u .... 
T! ,.., 

"i!fJ 1.r fn> .t:IJa lI1 r f. 
fio!! 1111 Sot l IP. • Ji' V ".. ~ .. 
(tJrt .;..1 -;, &\( gtDU1:r..-

f-lM.Fv.d, P<i!j1"f-- =v:trt P o I· 
., ~ Do PfAiti, agt.(.-'D l lU' tffl.. 'J 

Jyt>er "'A .. yf~r ~ i UÆ:;j'. at f'IJli
"j.cl,a KO!'ltr-:d..ofkis "'_'-! fal.i Po
.~r '-Jg d~i& nd P;j.~,...,\ljJk,r 7aar 
ud r~ }<_l hindr" at ~r tlIj i':r 
ffllrt (;'-xh QV a ndr .. 'On:c -.Id iH. 
Omraadet 0'6' <kis gt r"re KrJB

trol med,. ;st dl::r _ kke ~ _ _ J f.<,-r
\'ærk J1W:I. HU' lie, 

N Vil oor blhr.e Tale om P.;..$teJ

:::.edler for Bef.otkn:llgefi, tJåØl' d·-" 
nu J. JUIl! vender Mbage"!" 

"Det UL,r j~ l;oeclPmt jjd(~. J 
0jebllkkct er ~ kun PaI'.--I*n><td-
1<:7 for ~re\:oØj'?r d;;.ll<? A.r'ter, 
$edkme udl~';'=reJJ. /laar Kør~
tøjerne keJ"4:'r !r~d p;;a Omrifarl~t 
QZ ~W 2n~Ser<::li >~ Bo:r .. køns-
lelL Der"J~ lVÆtrol "il ckl. f;'-f~r 
1. J uni ''-ær~ Lg!:" ~ _ igt:g :t .. 

QpretbtJld~ il,m r,ll." 
- P(JI;t.istyrhr, I Har~ t.Æ

J!Wl" af 1)) ~:.j .. llt~ r uø ti 
Bt:-ialir.W"'T~,nrl 

En stur Del 
af Beboerne maa vente 

med Il;Idflytningen 
's"awJ;!ijg-rtJ-, har ~lkddo:-lo::h~ 

·akt Glime h~; aUe dt= I~ 
OrJ<:Tt', d~r j Æin Tid ma.att.€ flytte 
tYJn, ,StJgTlernadrlf1ntJB,MI Jer~ 
C h r j 15 r. t' D e I:: n ~'';H Udtr .. lt 
herfQJ i .... 1 Smtale. 11M ()Jlly~r 
tjJljgt-. at "f ter haIUI Itrf>nlng 'l'iI 
1,.," fj<;} H,l~te \unn f; 111ttA! uld. 
ty ~n O?D v.r!HI..-naa do-g ven h." 

lidt r·ndnu. da a& 1Iw.c (:oonu 

. 

VaJi& 

i lastbil I"~';: 
G

",=<", 
Brand 

med ranater. &,'" • 
~ ........ 

".,Jd. Jr .. '1:' 00Wd oIW H-d 

!JIoI'"Aic 1n6:f.;".lo ". ~ f:utn:."" 
HI2.nd, 

..~ 

=l l"-h!io: 
F~,...~ 
Caoo-rc -

J "}1Y<1;!;! ha.d r 'ZJc:: rr-.'<n-) TIl,. 
b:: -"'~, lÆ ,. :ag- G-"..ard 
j~,'l Ha:, v,., ..,..~.- ~ 'k , •. , .... ' t G'.w.rd 
10,-" <:rn (~I::'·,,<.k:. J1ud,*J'''' .n. A ~ r N~ 
~to: 4t:r Ud , v ..... ,..rneP. <kr _ Lø- &;. 

O€i af "t øj ,Jk atw ' Jfa Lu",~ gn.e 
(Po( ~.<;.rntid·~ led d<;r flere E t;-I ~ 
. -~r (1"'4 t;r,<t:::~~l1>I:'. Daæ ·u &pw 
:r&J <! • ..fr. lem,,", 
Sp-r-Jmgiadnirg<;!1 _._I! endn 
~rn. (tg V ~1. fr.t liden ",ar 
t;·1Et~ !T 1 at fre-r,,"'';; 
EUpIo 'OD 

P('~ Grunri al d''':; Jrtm.e F..n 
il:ilDI'Je :-nL., I.IU!' I(;lv :":'0;: rr;:n 
tiikaHte hJ--;: fra 1'b.ir>kd. ~ 

med k;;un f L be-~.:k_'llPå lJæD 
Det ,-ar ,n rang CJI.;-jOIlIgnk

:ion. det 'l'..an nrt ø.le-.a kun

C.., 
St 

de n'_:tP.. at ro.\.<: \'''T'ladc ~gaJ 
rlde ~~ ~ ---æn hel!1r • .l G 
J!-~~e der .. er Bl· :Il • ty 

: Jlgl!'n Menræ ker '!l t . .o:.a- \ G 

Fortegnelse 
Rt'pr ' PDLa.nt~r (pr lincd- ... 

pardm-rni.nreD (, r ThilJff!d 

61 "pb.nd. 
Caas-cS4 r Je--__ 1J)e Jf":;:r);( Fm, ... , .... 

!1:nI~'n1. FOnDaM, \a1,t at -

G 



uteffes atter. 

I Arien 18,30 paabegyndes 
deIl reglementerede Skydning 
paa Skydebanen i Faartoft. Der 
fortsættes Onsdag samme Tid. 
AJle MedlemmeT og interesserede 
bedes give Møde f ra i Aften. 

for Sjøn·,ing·-Thorsted og Omegn. 
Medlemmer og andre interes

serede indbydes til Møde i Sjør
ring Forsamlingshus Onsdag den 
29. ds. Kl. 20. 

• -

I 



Branden i Hllnsted. 
Dco bræodeode 811 bohll ved 
CD Buoker med 20,000 
ar.ø.ter. 

Den farlige Brand I Hensted J 
Our, der opstod I en Mllllærlasl
bil, mens man var ved al trans
portere OfSnGter, kunde lel have 
luet katastrofale Pølger for hele 
H'osled By. Lastvognen befandt 
sig, da Branden opstod, I Nær
beden af en Bunker med 20,000 
af de sYlereafe Kanongranaler, og 
f •• Meler Ira den brændende 811 
boldt endnu en Lulvogo med 
Sprængstof. 

Uden lolændtes af en 

udlaler I Da , 
I Danmark ha 
Slrlndpromena< 
og Indtil K, 
SlrandøHen, be 
nylle sig af de 
ren er klar 
generer, 
at der 

banernes 'II. t\ 
og han vII 
holdene. 

Mere 

• , 
tor, der eksploderede, mens nogle 
Arbejdere var ved al lease Bilen. An 
ArbeJderne sprang ø'eblikkellg i 
DeknloK, men en tysk Soldat 
luret f BeDel af el Sprængstykke. 
Hvis en større BksplosIon var 
Jndtruflet, havde ArbeJdernes 
SkJule.ted næppe reddet dem, og 
der havde sikkert Ikke s'Sle' el 
heil Hus I HI.sled I Dig. 

SluknlDllllrbeldel udl.rlea ,f 
Sf,1I0.afeder K r o g b og Redder 
J e. s e n fri Paick I Thl.led. Del 
var uhyre farligt, Idet man næslen 
kunde venle hverl Ølebllk, II de 
gloende Oranllbylslre vilde bringe 
Indboidel III Bk_ploalon. De mlll· 
I .. re SIgkyndige Vir Ikke klar 
over, om en burlIg Afkøling ved 
Sluknini med Vind, kunde forøge 
Risikoen lor Spr .. ngnlng, hvorfor 
Redningefolkene Invendle Skum· 
apr.,le. Mena Branden slod paa 
og under. Sluknlngnrbeldel. Vir 
Om, .. del afsp .. rrel og hele Hin· 
lied v.r fakllsk I IlIerhølesle 
AI.rmberedskab. Pra baade MIII· 
I .. rets og PolUlat_ Side udt.le. 
den sle .. te AnerkeDdelae al Paick· 
mandenes Indaats. 

I Hansled er der endnu en Del 
Spr.ng.tol, der _kallransporleree 
ben pl. aili del Steder for at blive 
uakadellgg,ort. 

Tunnel under Havne
sporet? 

Sllllblaoro .. lal.al.r.r 
Ol Slrl.dallla "d 
Tbl.ted. 

Strand· 

al der 
Husblokke 
dem ved 
12 
lat 588 

øikret. 
Del er 

If denne 
skal 

Husene 
og frit, 
anden 
skIl den 

lilie 
ve'. 
ce. 90 
heder, 

med 
heder. 

nye 
~. J •• I 



Meibom, r LoII~·""-'---------I3. _____ _ 
og Carl Vare. 

'age p e· Tre Bejlere fra fjerritslev 
~e unj!e 
In og In· anholdt. 
;tandard. Politiet i Hjørring anholdt lor. 
slev og leden tre unge Mænd Ira Fjerritslev, 

der i nogle Dage havde lUIket 
omkring ved Flygtningelejren i 
Knivholl, Der maatte affyres 
Skræmmeskud, lør de unge Mænd 
lod lig anholde, men de tilstod i 
Forhøret, at de havde været pas 
Fraterniseringstogt eller Piger, som 
de kendte Ira Lejren i Fjerritslev. 
En al de unge Mænd erklærede, 
at han vilde gilles med en al de 
tyske Piger. 

!præmier 
I Munch, 
'istensen. 
ke fest· 

nge Tele· 
lOden lor 

r
mn8Stik. 
d Arnth. 
ter kurve 

ts SkyUe· 
kydeklub. 

.- . 
--" -- -- -----



I Bil med Granater 
brrondt. 
Der s kele OVer ell Snes Eksplo
s ioner. 

d 

nol {'\' ikkp Ilfnl'ligl at Il'1IHSpodrl'(' J 
trsk AIUUluniti"n, og (h'l' kan ikk.:- i 

i 

I ,i':;(ls fvl' llW~l'n 1"Ol·;:.i!tli~hl'(l. n l'1 vi
~f\l' (\Il l~pisll{l(), dur famlt Sh'd i Hnll_ 

I ~h>{1 i Gnu!'. Da ('n af ,\liIita'H~t" Ln .. l-
110('1' holdt ('Il. j ;j() ~' l ('t(w Il'it Jl U\'N!
,agll'n me>(] JOO 10,5 {'Ul GtUllflLl'I". 
skf'IE' df'/' en Eksplo"ion 

Solrll\h'rJl1' I'hnrltt' l::il!' i n ll'kning", 
og ("II P t1lilih{!ljl'nl, d(\r "tOti i "XIN'
hr.(}l'u, kOUl (lgli1\U i Sikkf'r!wd l dt, 
llrNll" ~"kllll(k(' Skl'll' ti!'!' 0YI'1" I'H 

(Snl's Ek:-;Jllu~tnnl'l'. l1ill'llS B{'llzin
tank hh'l' ,tula'IHII, ng IIL'll' BilplI hh·v 
mlclnl!l. 

Fakks Drllnr!\',I'l-iPIl hl!'\' tilkaldt, 
mrn der nll' inl!'1 III udrNtl' {l1' t'l' fnr 
Bi\l'lI. I SIl,tlt" hillllrNh· lilan, al 11-
!lf'1I Im'dtu Sl~ lil l'n IHl ,rtig).l'('lll]O Bil
J'ak. 

Første Færokultel' klar 
til Aflevering. 

" Afgaar antagelig lina Torsdhg 

_" ..I,_ .. f rc:":..:.;.N ko b Ing. 
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Brand i Lastbil 
med Granater. 
Fald< fra Thisted slukkede .. ed 

modig Indgriben den farlige 
Brand. 

--

TB 

-

• 
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I Gaar havde nogle Tysk"", 
læsset en LasTbil ,ed Hoved>ag
ten i H ansted med ca. 100 Stk. 
10.5 cm Granatier. Pludselig op
stod der TId i Yegnen, der i L<>
bet af et Øjeblik stod j lys Lue. 
og S:lll1tidig lod der flere Eksp1o-

S. 
~;]oner fra Granaterne. Dis&e var Sk' 
ganske vis~ afmonterede, me~, ~ 
Sprængladningen sad endnu l I Sol 
dem. og Varmen fra TIden ,-ar I deJ 
tilstrækkelig til at fremkalde I R-
Eksplosion. 

Paa Grund af den store Fare 
kunde man ikke selY slukke, men 
tilkaldt" Falck fra Thisted. der 
med Skum fik hekæmpet ilden. 
Det var en farlig Slukningsak
non, idet Dlan byer! Øjeblik 1nm
de ,ent". at hele Vognlruinln.gen 
vilde eksplode1'e., men be1di10is 
skete der udo"er Branden intet, 
og inge.n :Mennesker kom til Ska

de. 
----

Medce] 1 ("'1) fendl ,U-e 8 to EA~~ 

T r af Ga1l.;! . sen. 

d 
K 
50-
• • ID" 
Te 
de 
Ji" 
Se 
to 
s 
cl 
d 

l 

k __ __________________________ _ 



skabet 
til en 

'amIlie· 
merln!!: 
Vlpp~r, 

flnan· 
eJerne. 
len af 
~d løst 
Ikillige 
, rundt 
'dl der 
le kan 
or der 
meget 
et den 
net en 

Lejligheder er læralge III J, Novor. -
1948. Bebygges Grundene ikke, 
bliver Priiien il Kr. 

ø 
Ny fralerniseringsdom. si 

Murersvenden fra Aarhus, der la 
blev anholdt i Plygtningelejren d 
paa Kronens Hede, er i Dag ved lE 
Rellen i Thisted idømt 40 Dages n 
Fængsel. 

Thisted Byraad tiltræder den 
nye Tuberkuloseordning. I 

Ved Byraadsmødet i Thisted i I 
Aftes forelaa fra Thisted Amt et 

nskomst I 



!IOCIAL-DI!MOlt HA TLN. 

Pers(løalcfe~1 

Io, 
L",d8,1l dt'~ 

I , og I 
rll Ilørrc: 
i f orbin, 

vil 01l1ll8 

Lørd82 for
f'. O. B. i Thi
elO'~ der Mall -

Laod. 

III 
Børn i I 

Tingsirupvej. 
Indrettet med 

fire Oynger 
omkring 

erne vII be· 
Kr. Kasse· 
Indstillede, 

, at man 
med Glæde, 

Boe rak 
i denne 

Ikke. at 
eDe 
mere i 

Steder. 
ogna Pia· 

Lege· 
større, Sal 
III 

• • 
I 

Barber Pedersen, Hurup, tik i Gaar sin Dom 

dh·ælper friederich Hansen, Thisted, 
Gestapome J 

var Hovedvidne imod ham 

Retlen I Vestervig behandlede i 
Oear Sagen lDod Barbermesler P. 
p e d e r S e n, Hurup, der har ald
det arresteret siden 5. Maj i Plor. 
Dommersædet beklædtes af Dom
mer Johansen, Thisted, og som 
Domsmænd medvirkede Uddeler 
Jensen, Koldby, og Mejerisl Pe· 
dersen, Vlllers!ev. Anklagem~n. 
digheden repræsenteredes af Pohtl· 
mester Herlhing, Hurup, mens 
Lrs. Lind, Hurup, var Porsverer. 

Anklagen omfattede flere Punk· 
ter: Ulovlig Handel med Tyskerne, 
ulovlig Vaabenbeslddelse o~ An
giveri, Hans Pormue krævedes 
konfiskeret. 

Pedersens Forklaring 
De der knu.te. Ruder 

I Hurup 

ikerne Io selv skulde betale Br- Porrelnlngen, og der blev Ih 
staloingerne. løvrIgt vaT der Ikke ofte spuq~1 om noget. Men bag. 
mere Tale om Sagen, Jeg IIk min efter ugde han, al det var dem 
Br!llalning sagde Pedersen, og der havde sluet Ruder ind. • 
sa~ kund~ det værf: lige meget, D o m m: Saa mutte De da 
hvem Oernlngsmændeoe var, være klar over, hvad hin vir lor 

p o I m: Spekulerede De Ikke en Mand? 
r hvorfor Deres Ruder blev - lk~e straks, fordi leg ven. 

~~~Bt? lede en Mand Irl Porslkrlogssel. 
P: Jo, men jeg kunde Ik~e se, skabet ang. Brstatnlngsspergl. 

al leg havde lavet noget utIllade· mulet. Men da han oplyste, a' 
han kom fra den lyske Værnelig:. Var De Ikke klar over, al mag', forstod jeg, at leg havde 

Polk SIII skeptisk til Dem? forløbet mig, og In slgde leg 
_ Jo, der gik Jo saa mange ikke mere. Senere paa Dagen !tom 

Rygter. Manden tilbage. og da meddelte 
_ Var De naziinteresseret ? han, at de Ire unge Mænd var 
_ Nej. Jeg gav mig ikke af anholdt af det tyske Politi og 

med Politik, men jeg stemte kan· vilde blive ført til Thisted. HID 
!lervativt. spurgte, om leg l!lrlskede Mejerist 

_ Havde De økonomiske In· Markussen alhørt, men jeg SVI· 

teresser i at omgaas Tyskere? rede Nej. Bt Par Uger senere 
_ Nel. men enkelte af dem var kom samme Mand I~en for at 

flinke Pol k der virkede tiltalende. spørge efter en ung Mand, der 

\ 

_ De h~sker Bombesprængnln- \ hed tlestbech hos et firma Sen
gen ved Boghandler Lyngbæks dergaard. Jeg svarede, al Jeg Ikke 
Vindue? kendte Manden, og at firmaet 

p e d e r s e D forklarede om sig _ Ja, det var Nytaarseften. og ikke mere eksisterede. 
, at han siden 1924 havde det tog Tyskerne mere alvorligt, _ Var De klar over, at MaD· 

boel i Hurup. Han kom f Par· Idet Bksploslonen skete lige over den kom fra Oestapo? 
bindeise med Tyskerne, da disse for den tyake Vagt. Vagtposten - Ja, leg su, at hans Papirer 
kom iii at bo i Arbejdernes Hus fortalte mig, . at han om var fra del tyske PolIlI i Aalbore:. 
med samme Gasrd som Pedersen. Aftenen havde set nogle unge Han gik straks igen. eD Oang 
Naboskabet voldte en Del Van- Menneaker. 81i Andersen, Oreger. senere kom ban for al blive bar· 
skeligheder , og for al fu del til !!len og Helberg - puale med berel, og jeg sagde da, .t lea: 
al glide - bedre, talte han med noget · ved Lyngbæks Rude, og helst 58a, al han gik andre Sleder 
Tyskerne og bød dem al og til han mente, det var dem, liter lod hen. 

Kaffe. Han kunde over· en Bombe gaa ved Midnat. _ Hvorfor tror De, ,t baD 
Ikke færdes i Oaarden netop kom til Dem? 

derefter Ind· eller komme hen iii sin Have Ny.gerrlg fremmed Mand _ Del kan jeg Ikke SVire pli. 
uden at passere lige op ad Ty· ho. Peder.en 

Forsvarsbroder-

Altes Alsked 
Kontorbesty. 
der Ira l. Juni 
I Aarhus. 

Inspektør 
medens Avls. 

Andersen Ind· 

ted Byraad. 

skerne. 
Om Rudeknusningerne i Hurup 

I Efteraare! 1944 - det drejede 
I om Thøger Andenena, Maler· 

Sørensena og Pedersens 
e Ruder - forklarede Peder· 
at en tYSk Soldat havde 8agt 

ham, at han mente ,t vide, at 
Ruderne var knust af Eli Ander-
sen og Melerist MarkuIsen. Sol. 
dalen syntes al more sig over 
Sagen, Idet han sagde, al D8n~ 

4. Januar 1945 kom en civil
klædt, dansktalende Mand ind i 
Pedersens Barberstue og spurgte 
efter Adresaerne paa de nævnte 
Ire unge Mænd, og dem opgav 
Pedersen. 

D o m m: Pandt De det Ikke 
mærkeligt, at en ukendt Mand 
stillede saadanne Spørgsmaal? 

- Nei, det tænkte leg slet Ikke 
over. Jeg stod og havde travlt i 

AodelsboliRer. 

Der føres Vidner 
Ovarfald.abe.en adverede 

mod Bel beren 
Som Vidner alhørtel Direktør 

. H up Andel .. 
Ejnar J e p p e ae n, ur t den 
Illagteri. Han forklare.de, na D. i 
tyake Overleldwebel fh~ e.larh:ld 
Anledning af FOfplej~lOg Kontor. 
var lnde paa Slagtenets Idwebe' 
Direktøren spurgte Overie 

Nielleni en B.de ,f t~ Kr, 
Ph .nix· . Iri for Tiltale. 

menl 

2V Mel . ___ -

h'., • , ., , 
, 1.l 1I~ I c: y f 

,dt 'tl l • II; .•. r i al kt 
'P~I, IlHr. lom h.\'dl" , VIr d 
II dt. I p.k, 11:11. III ha _ y 
v.~r 11 0P'~1. 11 rn .. fJ har e B 
,g ",;{it i l.iy~n - v.r t r !Kf '-
If I "aml" Ty k t" ltn nr II! 

"~~ritnltrtl i lokale ~r.oll)o d. ae 
. e. D o n lJl : ef drt udelukktt. all ol 

.11 kunde . i i te iii andft end Bou-
bef pfdenen . 

_ Dt.f kundt ii\. l.iU 'eJi 
.ar ma n er "mdt i By til. En 

n 8oaholdtr ejn .. , M a d. t n.\ 
tiurup Andtl .. l.vtell, der hudt: 
verværet Samialen, lor'lllu'dr I 

Oyeren .. teml1lt.la'l! med Dirt:kt.,tn. 
tiao havde hert -rysktlen .ige, al 
dtr y ar en Barber i Byen· 

• 

F riedricb Hansen 
i Skranken 

He" yar med pe. Reul. 
I Hu.ru.p 

lreml0rle:s Daaens 
Vidne. den i Thisted 

he.n.iddende Marinevlr21tf oa 
,on,., dhjælper Friedrich H l n

s e n. Han lafklarede. ,t hao som 
Tolk deHog i lonkelli2e I 
ltr. Oldren lil Razziaen i Huryp 

ha Oestapo i Idet 
Politi i Thilted ikke ku'" 
Anholdtiser paa 

od,_ Lederen var en 
Ved en S.mtale i det 

an"ur i Hurup bit\' 
om, at Fr. Han'en 

.,,"' sig til Barber Peder.en 
at lu Adresserne pu de tre 

Mænd. Hao vidste ikke, 
havde Navnene ir • 

D o m m.; Sagde De til 
0, hve:n De var? 
_ Jeg mener beslemt at hu·t 

del. Jtg pltjede alli.r. al 
I jeg kom enlen It a Po.met 

D o m m.: For Pedtr~enl 
dl!l uhyre mt(tet at si2e, 
ehaks yat klar over, 

VBT. 

_ Jeg ler ikke .1I~gge Ed. 
plejer ,hid ,t præsentert 

_ H"'ad skolde De ha"'e ar 
Peddsen? 

_ Hver de Ul ~e Mænd 
om de arb~jdetle i.leealt og 

; i en Ond, der 
hæmlntndc: ior, den 

_ H\'ad ~agdl' pt'der!len? 
_ H .. n sag...;e •• 1 ... n menle. 

ilkglll. Oll b,n gi" 

\ :J"te Dt", hvo for de 
,,,,,,, .. ? 
- Nej. 
- Taltt: De med pe.-denen 

Ti(:~ end .. 'dr e co 
- Vi talle bl • om tot Par 

, Mænc.!. PI n.ut , 





I ~~"~,, ., .. ,"'~... . 
, l l i Hurup bl!!\! UlS!! TlenellelTlænl1f'tlt hlH m 

, at Pr. 11iw~tn IIkuld!! 
lIiU lil Bsrber Pederllen 
Adrl!81erne pu de Irll 
. Hin yidlle ikke, hvor 

bl It 0PU/Vtl Arut Jenl":fl, m~n 

haITI Vllr Oeshpo øltl ikke intert,
øerel i, Oll derlor filt Eli Andnll'l! 
Milllal!kc 1110, al Arne Jensen ikkt: 

'!lænd! Opmæ,kaCJmhed lu 

hllvde Navnelle It ... 
D o !Il m.: Sallde Ue til Pedel

hvem De var? 
Jeg mener bestem I al h.ne 
del. Jeg plejede :l1t~c'. at lige, 

korn enten 1111 Polllltl eller 
",,,,, 

O o ni m. . for Prdrrs.enl SaK 
del uhyre n1e~el at SJ ae, om 
lir aks var IIlar over. hvem 

Vir. 

_ leg ler illke allægge ed, ~en 
plejer altid al præsentere m.lgl 

-_ H\'ad skulde De have al Vide 
Ped(rsen? 

__ Hvar de unjJe Mænd boede, 
arbejdede illeg'all oR var 

l i i en Grad, der kunde 
for den tYllle 

I 

- s,ugde Pedersen? 
__ H~n sagJe, al han menl~, de 

illegalt, og han gav ,"ig 

Dt", hvorlor de sil ulde 
I 
Nej. 
ralte De med Pedersen om 
Tir:g end Adresserne? 

Vi laUe bl a om el Par andre 
Mænc!, men disie bleV iklt.e 

Var der Tale om Red. An· 
o~ Mejerisl Markussen '/ 

Ja, del flor jeg. 
06" Kommis Heatbech ? 
N"j, det Ir"r jeg ikke. 
Har De IOrldaret i Thisted. 

Barber Pedersen ligelrem øn
nogen anholdt? 

Od var mil Ltdllyk, al han 
de unge Mænd laget. 

- Mener De, al han var klar 
,hvem De var? 

EGEVOGN 

VIH .riilig". Anderlen blev Bendt 
til Flellev, hvor hin ud til Kapi· 
tullltionen. 

Mellaniller Allred Ore~erlen. 
Hurup , hnde itke lidi nOKen 
Iterre Overlaat. og hall bleY løllad! 
d~n 24 . janauar. 

In/Zen al de Ire havde nogen 
Mening om, hvem der havtle an
givet dem. 

Overbetjent L M ø t I e r, Hurup, 
lom I Pjor alhørte Barber Peder
len, lorklarede, al Pedereen brød 
sammf'n, da han lik loreholdt den 
forklaring, Friedrich Hanlen havde 
afgivel i Thi8ted, og hin ngd,.: 
Hvad aU med min Familie? 
Ove,belienlen havde del l!ldlryk, 
al Pedersen havde en daarlig Sam· 
villighed l11ed Hen.yn tit de Ire 
unlZe Mænd. 

Cenlralbellyrer L a r s e n, Hu· 
r~p lorkl:uede, at han NYlunalten 
pas.erede BOlZhandler Lyngbæh 
ViAdue kotl Tid elter Bombe.
eksplosionen. En tYl" Soldat var 
kommen lil, og han iOllal~e. al 
Heiberg Nielsen nok var Gerning. 
manden. 

Købmand Aage H a I dl Hurup, 
lorklarede, al en Geltapamand 
le II i Januar 1945 kom til ham 
og .purgte efter Ulrik Hellbech. 
som da var rtjøl hl AarhUi. Køb
manden ringede slraka lil Hestbech 
lor al advare ham. 

Anklager. og Forsvarer. 
Indb.,g 

Dermed var Vidnealhøringen til 
Ende. Balber Pederaen blev lore
holdt Sigtelserne lor eUer Kapilu
lationen at have været i Besiddelse 
al Io Pistoler, som han ha\'de 
lsaet torærel øf Io fylke Soldater, 
og endvidere lor al have købt en 
Pistol al en tysk Soldat og solgt 
den videre til Vognmand Jens Nic. 
Nielaen, Hurup, og dette frkendle 
han. Han havde OgS88 tjenl ca. 
500 Kr. ved, uden Tillad,lse, al 
havde solgt Hunand elc. lil 
Tyakerne. Derimod l8Itholdt han 
al være uakyldig i Angiveri. 
t Polilimt'Slelen nedlagde til Sluf 
Paaatand om, al Pedersen blev 
dømt eller Anklageskriftet. Han 
havde iføfge lin egen forklarmg 
hall langt mere Omgang med 
Tyskerne, end hvad de, havde 
været nødvendigt 

H,n havde lil Friedrich Hanlen 
opgivet de tre unge Mænds Savne, 
endskønt han ... 'id.te, ,t i h\'ut 
fald den ene \'af ,lIIerkt mill2nU 

~ af Tyskerne, og han maaUe b .. ve 
- ... \'leret kl,r OH!, hvis Ærinde Fr 

., .. .e.. "'lI'lt: 

. eUJMtr'qrlo.l.,. •• , __ 

.b. r. "'.h OlU" I 

- Hanien gik. T)sterne hen\itndle 
iig til Peduaen, IOldl de ... ·Id.tc
al de der kunde fu Opl)Imn e~ 
de an ... ulv Peder.en 10l Stikker. 

fo,.var~ren ned!.~de Pau tand 
om frifIRdelae lor AnJllv~rillgTt: 
un Od var rigiiiI., at Pedtnen 
havde haft lor me fn Omg' 
med Ty'kerne. OR en )lod din II: 
Mind havde han igenlunde E'U 
under 8uætt"thtn. M" de It 
et me:i]"tl alo,1 Sprmg fu at IC t t 

Rigad,geni Behandling af U 
nl"gltoven. Ikke mindst lordl f 
løbene Ikke kan udbetales 
Loven er vedtai(el. I Oaae \I: 
den Iii I . Behandling I Landal 
gel. Selvom det blev nødvtnc 
II sende Poul. gel j Uflvalg, v 
leI det dog lældigt Ira Rigad'j 
I denne Uge. Efter hvad Pint 
minisieren optYler, kan del, 
elte, venlelf, al de ny Lennioj 
der har tilbagevirkende Kreti 
l. April, kan komme III Udb 
ting 'ra I. Juli. 

lukkeloven ved(stet 
i folkefiotet 

K ø b e n h a v n. Polkel 
vedtog l aur Eftermldd8~ 
100 St . mod 1 den nye Lukk 
To MealemlIler 5temte Ikke 
slaget sendtes derpu til Ll 
tinget. 

B dtgørels 

t 
Vor kære, elsi:ede Søn og Bl 

Egon SteHensen, 
lom forulykkede pu fjor1t:o 
Okiobu, er nu fundet 
sen vil finde S'ed I 

Minna og lag •• '" 
Knu.d Erik 0iI ØJIe 

t 
Søndag .'dorgen d.de 

Mand, 

J O H l'. 
Beg.,. ... elsen (o eg.u Ira 

Tortdag Elter'D ddag K I 

Hed ... " Nt.' ... 011 -
F ... ' ..... 

Saedkertt-I ae B r Il Kirk. 
31, Thi ted II AM 
;n ru 

Ræhr -Hansted -
Skflt ,g T I bud N le. 

p .. Lhefin~ .1200.000 
levere. til SognerlIde 
juni. 

Legater 
i Thisted Kø 

. , 
, 

a.r .Kebmbd a 
botig' Ol' .... ni 
.l~a 

ko.totet. 
.. ·.e iCUUC 

... dllrhg Oln,hr Ir • v_t 
a ..... _Ph ........ Slikker .. r al d. "t ham tor .. 

- ~ •• hu ••• r Angl\ffl maalte d r 're lU Ile kt 
HUfl.UP Bt\ •• r og cl Mt Ioretaa kh 
"'tq14c 11 Pcdtn ni tRt:n forkUifln ar • ti' roU;t( Il \i,dn"nt H.n ha 

II tanke Vldt t o et 
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3 Fængsel 

Den ah'ol'IIge ~tikkel'Sng til Afgorelse ved Særretten i Vestervig 
i Gaar. 

g-ere, 
~ne, 
fblet 
stil 
Il'er-

B~rbcr PeLcl'sen, lIunljl, idom. ham. al han lroed.e'r~t" vide. hvem 
Les I G~lar ved Særretten i Ve· det var, del' havde forovet ltude· 
stervig 3 Aars Fængsel for Angi· knusningerne. Det skulde værc 
veri og andre ulovlige Forhold. Eli Andersen og ,MeJerist Marcus· 
Hun frakel1dLes almen Tillid for 5 sen. Petersens egen l~lldc val' 
Anr, medens A11ldagemyndighe- ogsaa blevet. knust, men hvn 
dens Paastand om Formuel<onfi· hævdede ikke i den Anledning' nt 
skaLion iklm blev taget. til Følge. have gjort Forestillinger hos Ty
Til Statskassen skal han imidler- skerne. "Jeg var ild<e Nazist," 
tid betale 500 Kr" som han har sagde han, "og "interesserede mig 
erhvervet i ulovlig J,i'ol'tjeneste41 kun lidt fOl' Politik, me'.l1 jeg val' 

og skal endvidere hetale 200 Kr... klar ovel', ~lt der gik mange Jlyg
i Sagsomkostl1ingel'. ter om mig i Byen. j\Tin lntere~se 

Dommer .Johansen lJeldædte .oveUol' Tyskerne sltyldtes kun, 
Dommel'sæ<let. Domsmænd var at der val' enkelte flinke Menne· 

rig1 
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1500 
læg
tor
,tol' 
~OO 

~g

ti l .
ti l 
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Uddeler Jensen, f{oldby, og Meje- sker imellem," . I 

l'ist Peterse~. Villerslev. PoHti- Det fremgik af den videre Af
mester Hel1;mg var Anklager og hm'ing, at Petersen i særlig GJ"{Id 
Landsretssagfører Lind Forsva- var kommet. sammen med en 
ret'. Feltwebel ved Navn Bucbhardl 

A nJdHgcsk r iftct. 
Poliiimesteren oplæste Ankla

geskriftet, hvis alvorligste Punki 
fOJ' Petersen var Sigtelsen for 
Angiveri, de r havde haft til Føl
ge, at Poul l-Ieiberg Nielsen, Eli 
Andersen og A. K. Gregersen var 
blevet nnho!d t af Tyskerne og 
senere været Genstand :for Mi,'3~ 
handUnger. Andersen endte j 
Fl'øslevlejl'en. Desuden sigtedes 
Petersen 1'0 1· ov('r('or Gest1l.po at 
have kl'wvei, at Hed. Kr. Andcl'
."en, Mej~rist 1\] HJ"('U8sen og j{(Jm~ 
mis IJcsLbech ~ku lrle nnho ldcR. 
Del'udo\l('r sril{ ,!'iltalr-n url paa, At 
han IlUa ulovlig :;\-laade h:twh' 
solgt V"H'!' ti l Ty!'\lH'rlW ng hu\!
de tj(~nt fion KJ'., fol' vNI Arl'l'
:; LlltiOIJPl1 Ilt lUl\'{' \'1l'rt.'l i Ht'!,icl
lielse :.r ::! l'j sinlf'I', .,om hall hav· 
d~ {aad IJV<'rlndl a[ I yskp ~C)lda, 
te r' i St'p!(lmlH'1' l!/.! f 1I 1~ April 
ID·IG, og- fol' i IHla n1 ha"I' Iwhl 
('II ~Jjst()1 ~f I:n f)~ k Sol,til og 
,Hild df'1J 1.11 Vog-ulllalld Ni(', N I!'I, 
e 11. 

I'I'IN 'l'111't Fflrldal'illg. 

og ogsaa havde 'be~øgt- ham lJa<-\ 
hallS Kontor i Thisied, E-Ian 'meg· 
tede til Tyskerne at have ~agt 
noget om, hvem der kunde være 
Gerningsmændene, men 1'y51\(;·· 
ren havde en Dag sngt, Ht "Stod
troppen" i Hurup vidste , hvem 
det var. Buchhanlt selv kom til 
Hurup cen Gnng om Ugen, 

Om Be?ivenhed,cl11c i Hurup 
Nytmu·saftc-ll, hy(}r der Vat· eks· 
pJoderet en Dnmi)(' udfM' Bog
J~a~dJel' LYI~~'hfl'l,s FOlT<,tning, 
fOl klare-<!e '1lltalll', al Vagkn 
havde sagt til ham, :lt t'lI hr
~.,temt ~nldat \'id,<::te Ih'~kC'd 11wd 
S pr:t:>ngl1111Jrpn. l't~kl'spn hawk 
Senpl'i' ll'HffC'l ('Pli l ra llwst \' 1'('I"(ln 
nede i n.\'l'n, og dt'lIIH' ha~'df' da 
fiagt, al n'dlwmnH'ndt.e ~oldat 
havde fo rtalt. 11\~'m <lpl' hl\\'\ll 
Iwg-a:lI't AUl'nlall't. 

Dl'n 1. LtlHHIJ hanh' -\nholdel
spnw fundt't S \f'll, I'Pll'I:-;('1) ha\
~l(l da fanel J1t' (lg af l'll :\l:\11d 
:,0111 hun i C.lal' 1111'\ l{('tltl ikkp at 
I<qnde ~Inntll'n h~l\dl' Ull kilt at 
vaJe, 1l\'n1' dl' 11'e \\1lP;l~ M,llld 
hOI'dp, :-->om f'llt n' pn \ n tg'l'll \ 

hli'\t't nlllwltll. 

'I illø.ll\ fQrli1:l1t'dl',;L1 hnll val 
k'JH)1J1I'1 (' II 1)1'1 '1111 1111'11 111/'11 'l v 
~H' I nt', . (1m y:lr 1\'11 1l111( I t il al Il" 

I 'tnllJ(l I. j'!HI 1m h.HI 1< fil hol 

Pm. flll hold Pt t 1 
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deL h](w ('f!:{'I'llHlIllnCIl "'.1" ,",,,,,y 

llIwllf'lll d('I11. Rnn '1'ys]ierOl' l'Iel'(' 
Gnngc VllI' blevet inviteret )llln 

Kaffe, ]igc:-Iom hnn lalLe llH"d dem 
dl.lglig. l\Im1 havde i disse Til
fælde tnlt om alt muligt. 

Om rlc HudeknusniJlgel', der 
lHwdc funde t Sled i Hurup, 1'01'
khl1'< .... de Pete rsen, at han vm.' he
kend t du rmed fru Tyskerne. En 
af Soldale rne havde da ,sagt LI! 
di Cl. r 

15 
Afdrag paa s 

Det ventes ogsml, ai Danmal"lt 
fanl' tildelt en I(unstsi1l(c(lIbrik. 

-
DanmSl'k vil som en Part af 

sit Tilgodehavende l)alt 11,6 M.i1-
Harder hos Tyskerne fa.:1. tildel L 
Hi Dampere llua ialt 20,000 
Tons, Fordelingen er sl{ei pan en 
Kon'fcl'ence i I.A.R. (inler-allied 
reparation sodet y) , 

I næste Maaned b~gyndel' Ud
lodningen af den tyske Industri, 
hvor Danmark er intet'csseret i 
110glc Kunstsilkemaskiner. VI 
har IIaab om at fna en Kunst
silkef'abl"ik til Disposition. li'u
bl'i]<cn og andre indusllielle Mn
sldner, som kan bruges i VOl' 

Pl'oduktioll, vil fli]{kert beløbo sig 
til betydeligt· mere end de tl-I:i 
Mlll., vi fual' hjem gennem Ovel'
lHgehse.n af SkIbene, men de)' cr 
alJigcv~1 langl til 11,6 MiIliHl'dC'J', 
men Dividenden i deL tyske Bf) 
bIlvm' liII(~. 
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te 'Alit(\I~" 1"lI'jd~ 

Iwndtc Mandun, oK ni hnn iI(ke 
pl'<uscn lCl'ede f:fig. 

jlete1'8e~n fastholdt (lette og 
hævdede Ild,e al lHwe a neiUl'aad, 
da Manden havdc I-IPUl'g-t efter 

, Ad resserne, FOI','i t Rcnere blev 
, hun Ida !' ove r, al det VHl' gulL, og 
havde derefter ikke sagt mere. 

. Manden, Gestapotolltcn Fritz 
' Jhmsen, havde talt Dansl{ og 
Tiltalte havde l1d{e lagL MæJ'ke 
~il , at han havde talt med Ac
cen t, 

Pm. : De opgav 111\01 Adresser
ne? 

P.: Ja, pan Gl'egeJ'sen, Heibet'g 
og Eli Andersenu Ilan spurgte 
mIg, om det var dem, del' havde 
sinnet Ruderne i Stykker, men 
det udtalte jew ,migHdke om. 
Jeg' sagde. som dok var; \ at -jeg 
havde mine Oplysninger fra de 
tyske Soldater, men sagde maa
ske, ab Tyskerne havde m~vnet 
Eli Andersen. Jeg vm' da klar 
over, at jeg havde forløbet mig, 

Petersen meg lede ". derefter at 
have opgivet Navtuine 1>Qa de tre 
øvrige fra Hurup og -i'orklarede, 
at Fritz Hansen I havde et Papir 
med, som hun lr06tc' op aI. Om 
Eftermiddagen vn.~· 'lHmsen igen 
kommet ind i FOl'l't!t1'lingen og 
havde da fortalt, "at de tre unge 
Mennesker var nnhfGldL og slculde 
røres til Thisted, og havde 
spurgt, om PeteJ'sen IJHsltede, at 
Mnl'cussen ogsaa slUllde afhøres, 
To Gange senere vm' Hansen 
kommel pan Besøg, men Peter
son mente iltke, at del' havdo væ
l'et talt om noget, udove!' }'lt Ih1ll
l:\en havde SpUI'gt el'tm' en Mand 
ved Navn lIcl:Itbech, Sidste Gallg 
huvde Pctel'sC'Jl sagt til Hansen, 
Ht han VIll' ked Hf, aL denne ved
blivende kom Lil ham. 

D.: Hvorfor !tOJl1 !i'l'il1. lInlll~cll 
Lil Dem 'l 

p,: Uet kan jog' ildn' RVHI'(' pn~l, 

V j(lncarhod np,'erlu', 
Dircl(L'11' .I~'pnok'("n, llul'UI1, 

!'nl'ltlm'Nle, IIL ~'n tYRk Cpfr<'iLcr 
Pil Hag, dl~ hHn VIII' pUlt Imll,ob 
ptHl KlagUll'ic't. VH1' \WJlll\wt 1 
~nllk nwd hiulI, nl' \'1\1' ogSH(l 
Iwmnu't til Ilt Inh' Olll Anholdl'\
H('I'I1f', uK T)'!-tlH't't'll hm"dt" dn 
~I\~~l, "I~l dPI' VIIJ' t'lI Hnt'h!'l' mirll 
i HYI'Jl, KOI \! lllnn ~1(1I1dl" Vll'I'O 

l'o)'.'II,dlg llH'{V' JlIlH nndt'H \"it; 
hnvdp Vii\lH't rHllt'! 11\l11I-1t:\(N'('{.. 
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• Folketingamand 
r, theo!. Robert Stærmose 

orenøen. 

taltr om 
Danske udenrifl.politiske og 

IIdenrigsøllonomJSke Prob/ømel 
Lørdag d. I. Juni 1946 KI. 19,30 
I AfhoJdahotelJetø store Sol. 

Alle indbydes. fnlre 50 øre. 

DAN SK SAMLING • 
•• " Thlated A rd.llng. 

, ", 

Statens 
ved Nors Sø. 

Heste og Kreaturer Indtages den 4. 
Juni Kl. 14 ved Opsynsmand Chr. Bang, 
ViI.bol Plantage, Oll den 8. Juni Kl. 14 
ved Jiglopsynsmand Kield Nielsen, Ør~ 
gSBrd. Kun forsvarligt mærkede Dyr 
modtages 
.. Axel R.amu •• en. 

Hanstedboere ! 
De lidIigere Lejer. og Husejere, 

lom ønsker ailiytte lilbage til 
Haosted, bedes omgaaende hen· 
yende sig lil undellegnede. 

E. Holm Hansen. ren '14.8 Pyrmester. 



• 

Pris 
1,51'1 f{r. Køh, medens der endnu er Hefi 

Det store Billedværk! 

Krigen i 
heftet 2UX\ indb. med Lærred 33,SV 

og med V.B. 38,50 

B.'Øleby·; Boghandel 
St, Torv 5 - Tlf. 90 

Thisted 

gere Syd paie, hVOf J]JJiO .ikke hol
der Hunde, som løW~ -og æder 
Børnene. Grønlænderne Jader de
fes Hunde ligge .udenfor de smaa 
Hytter, hvor de ruh',er øij:! g~mmen 
j Sneen eller løber paa Togter. 
l1undene er ofle mege~' sultne, og 
1 den Tilstand sker det ,af og til 

... '\1 de sprin,f!er paa Me.nnesker. 
~ . 
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