
tv"" 'IU/V'I" n" t .-UIIIC 'Ilder. 
M., ti II S.fm.-
' ni ug f~flljIJJ · PrJhedøkæmperne døoner 

al dfjf akal Porenloaer. 
ArbejdlQiver- Bn Kred. a' Ledere fnden for 

dmeldfe aig Modstandsbevægelsen i Nord/yl~ 
Itu et Udvlllg land har pu el Møde I Aalborg 
'ere fornødne vedl8Kel al søge dannet en Por
~8Uon:8mling. enlog af Prlhedskæmpere og 
.1 bliver hl. 8. andre, der har dellaget i Mod· 

A b Jdet ea slandsarbeldet. Der vII nu blive 
r e I ri f laget Skridt fil Opreltelse af lokale 

rgamaa 8 Sammenslutninger, som pu upo
al varelHRc I HUsk Buis skal søge af bevare 

eSler j alle Sammenholdet og Aanden I Mod
I'"beJderne og slandsbevægelsen. 

D. 
ne pDB Thy
r.!ladel over
ra Viborg. 

Fødaelad.g. 
BankkslI8erer Holger B u n d 8 g. II r d, 

Elmeaade tO, Thisted, fylder Søndag d. 
I. Juli M Aor. 

- Pru Dagmar N J e Is e n, Strf:lnd ~ 
ve/en 31, Thisted, fylder Lørdag den 
,,_ -'_ " r. a __ 

pøa Mou 
t_Kerne 'I 
Haandv" 
de lade I 

under K( 
Maøklnge, 
Rakelvaa t 
H8sndgra 
bevoglede 

Laererind 
Agne. T 

Ribe 



---{leret orgønnUlIIvm:: •. 

Soldater til Thyborøn. 
Bevogtningsopgaverne pau Thy-

g I emvigomraadel over-
borøn- o .... V"b 

a l Soldaler Ira I org. lagea nu 

c,klen _U_lIreL 
E Cykle er øfjaalet fra Pru Olga 

N I ; J 8 e n, Møllevej 49 i Thi.tcd. 

Jarlstrøm anholdt. ' 
Tjente 80,009 Kr. aarlig 

ved Tyskerne. 
I København er anholdt Direkt~r 

Svend Aage Jarlilrøm, Husens 
ved Aalborg, der havde kørl for 
Tytkerne i 2 Aar, hvorved han 
havde tjent 160,000 Kr. Pas Dom
merens SpørgsmaaJ om, hvor slor 
hans formue 'laf, erklæred~ ~an, 
at han havde betalt del hele J ~kal , 
lian blev længs let lor ~ Uger. 

Svend Aage Jarlstrøm er og~aa 
impliceret i den saakaldte Smllb 
Sag ved Rellen i Nørresundby. 
Jarlstrøm havde en Vognlordeler. 
forretning paa Lufthavn Vest sam· 
men 'med Pru Darling og Sekretær 
Herlul Viking Andersen, og det 
var j denne Forbindelse han kom 
i forbindelse med Smith. far den 
store Dans om Guldkalven be
gyndte pai Flyvepladserne, var 
Jarlstrøm Karusselejer. 

Hin havde: under Tyskernes 
store Befæstn ingsarbejder i Thy 
og8aa Andel i den store Kørsels
virkaomhed her paa Egnen, hvor 
han er ret godt kendt. 

5maasyndere noteres. . 
I Thisted er Lørdag og Søndag note· 

ret to Hundeejere for løøgaøende Hunde, 
fem Grundeiere fo r mangelfuld Gade
fej ning og seks Personer for ved Nat 
at høve kørt uden tændt Lygte. 

Sot!ial-DemoLralen 
Udr 1n' . 1 det duske ArlJelderplrtt 

Konlor: Møllevej 4, Thisted. 

Ko" lorUd: KJ. 8-17 1'1 ' Por penonllge 
Samtaler træffes Redaktøren bedst Kl. 
t~-11. 
POI.tg!roko. to 11879. 

og Ekspedition 254 
. Brual go8rd privat.) 

Tryldterfet (Abildgaard Jacobøen) 280, 

Abo""tll ... lltspris .. Kvartal 7,50, Maaned 
2,50, Uge O,a). 

.tn"onceprl8er ; Inserater pr. mm I T Øre 
Alm. Bekendtgøreløer 14-9-7 Øre for 
henholdsv. 1, 2 eller flere Indrykninger. 
PorJanges Petitoats beregnes 10 pCt. 
ekstra. 

Annoncer 1111. Køll og Slig, Pladøer 19 
ledige LeJIl@:liMer7 Øre pr. Ol'd, mind al 
1,50 Kr. 

Por atørre . Averterln2 ReldeJ lærlig 
~Ull&e Taklter flftM "fermere Aftale. 

f'ed.el.d_9. 
Bonltkesøerer Holger B un døgaard . 

Elm e2ade JO, This ted. fylder Søndag d. 
I. jull liD Aar. 

_ Pru Dagmar N I e I 8 e n, Strand · 
vejen 31, This ted, fylder Lørdag den 
30 da, 60 Aer. 
~ Enkefru p o u l ø e n, Nr. All e 31 , 

Thløted, fylder Søndef.!' den l. Jul i aF, 

Aer. 

• 

Militærparaden 
i Thisted. 

Seklion Nord·Yesl alleverer 

Yaglopgaverne til Jydsk. 

Dragonregiment. 

I Dag mellem KJ. 15 og t1 
overtager Jydske Dragonregiment 
Bevogtningsopgaver her paa 
Bgnen og afløser baade Mod-
standsbevægelsens Styrker og 
Brlgadekompagnfet i Hansted. 
Den formelle Overdragelse fandl 
i Oaar Eftermiddag Sted paa 
skuepladsen i Thisted. hvor Land, 
værnsstyrkerne stillede op, 180 
Mand fr. Thy Landeværn. 102 
rra Morse Landeværn og J05 fra 
Thfsted. tillige med de 150 Sol
dater, der skal have Kvarter i 
Thisted. Dragonerne har forøvrigt 
forandret sig en Del med Aarene. 
De er hverken blu eller lang
støvlede, men (klædt graat Mont
gomery-Overtræk. 

De har ingen Heste og ingen 
CykJer I men ellers er de godt nok 
udstyrede, og de skal nok klare 
deres Opgaver. 

Aksel Hansens Orkester spillede 
og en Masse Mennesker samledes 
po. Pladsen. 

Amtmand E g e d o r f bød i 
hjertefige Ord Soldaterne velkom
men til Thisted Amt. Vf er glade 
og stolte over at modtage Jydske 
Dragonregiment med de historiske 
Traditioner. Efter at vi i fenl 
Aar har haft tyske Tropper, glæ
der det os særlig at se vor egen 
Hær. 

Amtmanden rettede en Tak t ilt ..., 
Prihe ds kæ mperne fo r deres lnd
sals baade lør OR efter 5. Maj 
Aar, og ligeledes lakkede han 
Den danske Brigade og 
Pol k, og han udbragte et Leve 
for Jydske Dragonreg ime nt. 

Borgmester Bjerrega a rd bø d 
paa Tblsted Bys Vegne Soldaterne 
velkommen og forsikrede dem, at 
Befofkningen vilde møde dem 
med Tillid. Ogsa a han rellede 
en Tak til Prfhedskæmperne, og 
hin udbragte et Leve for et Irit 



mulige at lellet Igen og lIUllugualu IIIf!;JUIlI 

Iliotekerne roen han kunde dog selv køre 
~ssels har ind til Lægen ~ Bedsted. 
Ige Gange 

Ir ligesom Soldatermodtagelse i Hurup. 

ved, blev Det Detachement Soldater, der 
Som Re- skal overtage Bevogtningen efter 

,~ valgtes Frihedskæmperne i Sydthy var i 
rig. Det ' 
'e her fra .Afles Hurup Bys Gæster ved en 

(i Vejle :Modtage/seslest paa Hurup Mis-
a 25 Kr., :sionshotel. Der blev talt al Politi· 

ladet om :mester Herting, Sogneraadslor
t Bør;·t :mand N. K. Petersen, Handelsm. 

om I .Johs. Pedersen, Rels. Sekondløjt. e. 

ørdum. 111 
, 7500 Kr. 
erings8um 

I Hørdumo 

Hørdum, 
t. vurd. 
:m,. Hvid ... 
lads Snei~ 
1000 Kr, . 

til KøbII,. I 

nant 1II1ølier og Modstandsbevægel-
:sens L eder lor Sydthy, Gdr. Hans 
Carl Toft, Uglev. 

Sold:aterne vil faa Kvarter i 
Mission shoteliets Sal. De, der 
skal tif ,Oddesund, skal bo paa 
Bro·Caft'en. -

M.Brandi Pedersen 
• Ba _~Ot]l ........ , __ -= no Konditori 

m~1 vust:: 
I'yrværk. 
Dagen, 
bare m 
Men Ra 
sporløst 
al del a 
de ned: 
kom de 
og dels 
kedeligt 
udmær~ 

Kvi 

Progl 
dag I I 
fallen dE 
man fal 
tik lor ! 
hvori 
hvilket 
der er 
Thisted 
Holdka 

Resu 

60 ~ 



'a 5 "IP 

,,,'" ~~m.bt~!jl! ' ........ n 

-.ffl'-

~..:æ ~-~.RW1 I:#-

1lQIl: -="rmro .!mlb5:' l6iJ~'T, .:. •. 
";:H~--~ -)pnt':Hf~7..on.:.. ~ - -:ørllllS 

"mf.. \jIU;Ø!UT;.t -IlH"Il\.:\!Joet Cl.:.rx 
~""";' ;s...,'t;II:1DJl: ~..t I,..~ 
na_t ll:il!'l - - r.:efI.tm ~"'nøiurlL: 

"""r. 

~ -
~ !T •. CJtl:5' .m: ~ L ~ ~I!" 

n~ l.o... -L !Iø:1' arm! -Cl -c:. 
.et: .ll!!ffffinQ}I(.Wll 'U,'- '1:æ-.a ~ 
.n~gihtln; nt!\l -~1r 

l6.Ler.ll..l8.~ ~ E 

~.'l.!(! fliHiWT ~ l-.ml.!!ffl, ~ ~ 

1J.e: ~nr. '1'lit .BU: ..ma- ~f4L -...::.t ~ 

~:,'" ~",,",,!,,,, 

1W~ -_q"nsnell. ;.ær, .nw.:-.t.an:. 
~.lUf BT. .BlID ... ustDi WIlLIf: CØT".t

nUl. !.'l: - anf l'lwtuer :w--tlll~er. 

c.. - ,,,u-:r-Jlt lUI7" m-a-!J.1 hun
ir øuwJ.e"".ffl. m......- lIUt: ni,,·.5:" DC 

umLJ'!. ile .Bl.rte1 ur -l'".e--i 

e-- el I!h~l;e-Bl. "StulØ:8lwu: "" ... "'" 
1ur-.iI' U .J ... O·61!'~ Sø, ur 

-111Blbll 

•• 

:r '0;. 

..... ~t 

S j: 



, 

" /' 

"oli Ub('kcn d 19ør(·IHc. 
I M"lr"r l,f • 7 J /"' ... Mr, il u, 11 '·",ruur Jk71 ',,,r1IY'!'~ to .. ,,,,.,, ,,, 

1/1'011)'11 til Mhl,fu"', "r Illt'/oll'lI, '(J/>IJ, VI·Oj~/·rfu.v'kIf P.y ... h~r~·""JIII! J /l il. .... 
IIhlV. /I. fil H."!"r'·,J"JjI ""htik,.. ,/", 

(Nr' rI. "1/ .J<.JIlI' " r v I,flrtl! J.1. rtI,.,Jfør, f HVid IU1~ '/I, f . 

J'(H /T IMf.!BThHf<.N J " "'JStI-U; It Jo,Hi 1I t;ILIU',fJ " J~, H'jrl/p, Z'I, J.)"I 
H/lIli, Cal H cttlnK. 

Hanael med Uld. 
l1f1n~,.,- (If} I 1l/'k(-nfllp,lltd_,; Nr, ;ei:, :,1 7. JunI Hl rI! , , J , ~Uc . <t . fuZ, 

IInL!..e TIr/lllrllllor Tr,r An/;v"rlnJl, (II Ul ,I 8lwl I'flrfwrfltllfll-Tl ,,,, A:ltrt 1'/4'> 
va·r" (Inrv"",l 111 f1JrJ/,/·,tlr"J'·1! ,,111;, f, 1I !tf III'f1l1,,<II IJn.J'·r(;j " In'!'" I\C f lfl;.,t 

,11'11 :lI, .lull HH:,. Alltvf,rJ"w,n Ir" Proclur,.f:nl Ul Mellembandler .kaJ anu. 
Sted bClle~L .len 14 .. / lIJl II,M" 

JlundehrmlnIHh:dct, den 20. lunl JlJ1 r,. 

fJI m hr,vd" twn onbrafll hJr 
!-;f pt,'rnbr'f I lo'jllr 

/londro Wlrll 'u t,..1 hl t I;j~' "fiM" 
~ d~!"HI OPv.n-Vlol fifl Ilt f, ti nll, f'l( 

TJI kun(Jt Jf' Vil r'" "'rI ol h;,YI', I nnf] lilli I, HI H" -tnlni h1 I a 
WlJtrll: hf,n, (OU dlr !Jr,yrk rJ,o l1UU"t Id· IlllllI!!, 0rl."k,.1. tlfn, ;11 ,I TI k ,111m II 

_ ",_ ... J.!' ri ri lin I " 



, dauliu 
saycror 

Jnf'111'1l1 

i ri ,<; If'-

IIl'ti,g

, DiflfW 
I OVf' 1'

f' II f n I 

1 :Vnd
g fra 
'rrfrJl'
og- f't 

{'ri Vi-
10,25, 

o." : IOIJ 
fil! I' (' r 

iglogs-

lilI 1-,1' 

j .\al' 
k illl'l' 

lIH-
gt' ti I 

IrJflOl· 

,~lalJrI, 

il fI II 

II f'lI 

JIII'd 

1',1101" 
i'lhkr' 
." II ! I 

"" '" !J'" "<I~. Jill iU. JIU<~ \.lI {lg;' I'nt 

rjPr1'H ArlwJdHphHI , rrllWU,(! ('ykIl' 1H 
k111 pnu Cyldf'r, d, r jldq~ val' aJtfor 
<:(nhil,', flll'jp d{~ rj"rps VIJl")lwL iKcnncm, 
ikke nt vjJIp tage tY)lk Arbejde, 

Modstandsfolk til Flyveopvisning 
ved Aalborg. 
Pva Nørholm F.ns~p nogl!' KilomeiP"r 

Vr~t for Aalborg h()lrl1.f~R IÆmlag Ef~ 
trrmiddul{ en Flyvropvj~ning fol' at 
drmonstJ' 'rr', hvorkd(',3 Modstand' 
]IPVH'g"]<;f'lIfl N f'{] bu,tn in.'!;'ilj{'npste hav. 
uc> ur!mjupt ulllkr Or. a~tt(·lsl'n. il r var 
anmJf:>t ca. I (J,OOO Mf'lJIff' ,hl' t il Stæv· 
nf't, N ('ri J(66tn i nv,etj ('nestens cngelsl,c 
C1H'f, Commnndf!r Hollingworth, talte, 
En l)d Modlitanrlsfolk fra Thisted og 
Thy av! næn' rIt! OpvifO;n ingrll. 

Spar paa Benzinenl 
J';II SlIfld/-lJl (Jprl)J'/lI'lllg hlll'df' VH't'f' 

IJvfld!udig, 1'11P I·'·.oIn dpI' jo ikkt> fiu
ri,,,, I'fll IrJI'J'f'1 BpJl/'in hl'!' 1 Land!'!. 
\lIi~1 vI·1 IlIl'\dl' dpI. If\ d\·, (Ol" Ild 
k illig/' I!PJll.iIJIIJII'I' (JIll'" dlPI" lIr/rn 
'11m re'), 1)111 klln'l" f'll 1),,1 \Jll\tlit: 

Till" l, /'111101-: dIt Lill ri 0111 f J f( 
.... kl'lI,JtI' "glll' .tf .hllfud til "Jh II 
lianI. IJr'l" 1'1 111(' rl'lI li, \1 il{ 1\(11 pi, 
'0111 hal' hHtlrdl BI'II" rnr H lIZIll. 

JTlI'II IlIh'l kI'l [:1:1 

IIUI'IIIIH rlanHk" Hulda.", fil. ('1\ 

f ,,,,tIi~ Vdl",m,j, 
'JIll ~f)m til 

(Ih /11 

plH!. TIIJg(' 
btlivl hl 
lid! mind 
gu·ld P1" l 
51,,1"1'(', 

M HI 
ogakllo 
og 21 III 
rll'l"ik hlJ' 
lO lIojl\ 
If K,' 
Kvip!", li 
af KOftl 
Ko af n 
lin-ge r a 
df'lig hJi 
s tillillJ,: 
KHl1inf'1 

Storm 
Bie] 

OP ti 
lendc . 
ni n 

k q 

·r 
V I h 

(hr ( 
l ,l 11 
ml II L 

Il 



C l~. 

29. 
hul' 

ka-

om Forlhlj('l~{\ Ilt 'fJlsltud til Bon\\,
biblJotf'kN\ og Aml!lrlUl.dd om Tilskud 
til SOl;'lwblbllotl'Iu.·mc. som det sker 
i tIere nndre AmiC'r. 

L.B.erne el' fri COl' Flygtni nge
vagten. 
GC!1lUt'll'l hllllgC'TO Tid har l!1l Styrke 

PIU\ ]6 L.B,C'ff' hat't VngL i Urag/;hæk, 
h\'or de hnr hut't Opsyn lnud Færdse
len til og fra JI'lygtnhlg",bnral(k(>rnc 
v(>d Tllllkspæl'l'ingf>Il, pan Tilstedvpj 
og vl!d Hovedindgang(>l1 til den storn 
Lejl'. Det har ikke altid været lige let 
f\t slippe diplomutisk fra Opgaverne. 
Du Englænderne kom c1('Tud og fU\Ue 
Vagt, kom L.B.el'ne faktisk til nt 
"'Irke Bom Mæglere mp,llem F'lygL
ninge og EnglændC'rc. Me-n Vagten be
stod ikke blot af EnglændBl'e og 
L,R.erc; inden fol' Afspærringen siod 
del' tysk Vagt, og saa val' der tillige 
en Styrke Frihedskæmpere til Assi
stal1ce, hvis det skulde hlive nødven
digt, 

Man er imidlef'tid nu kommet paa 
deJl Tanket at del er lidtfof megot af 
de~ gode med firdobbelt Vagt, og den 
Styrke L,R.ere, del' tl1ødte dOl'udp: Lør
dag Aften, fik df'H glæde·lIge Meddo
Jch.c, at deres Vag~ var inddraget, 

. , 
Stødtroppen fra Lyngs, 

'1'0 Arbf' jd~mfmHt fra.'" (\~tl'UP ved 
)~yngs, Alfred N ø~' go fl. a l' ri Og' Laul'. 
L a "ti e n, 1'1' j Sommel' 'for G SOlll
mf't' i Træk - bC'Rkæftiget i Dov(!l' 
Plulltage VN! StodoptngniJlg'. 

l)(,t nU(l)'kelige lWl'i 111\1' j den fOT-
• 1111' __ .. 1 

I lll(f'IHf' I 
for I1uru 

OPl' b 
d ro l" fI (\ n. 
ting (dl 
gpu) sun: 

mi. '1)('1 
P.osl.bilf' 
vl·gtig",t 
Iror - . 
hldlag(' 
anna h 
nrK!vf·n· 
Gang i 
Ilaal'iig 
dl'l Sll' 
lages 

Dante 
paa 

Under 
dag A 
tiende. 
Ilojttnl 
Stedet 
bulu.nce 
g('nnrn 
~værB 

}'Ittern 

og 
D) j •• 

LDlld Il 



tjJllliJr~r. VII 

J{(~te I'onbf:. 
vit're fø~tC" 

vilJe hil en 

, •• 10 ~, 

l~kl' ~l!""l ... · ()J \. h\! "l dN UH hik FIl{ 

)11111 ,nt IMh l.' 'rpl_I"Ulkl .\111· kUII
dl' I"i ju Ikll> R.I~ ,,1 1"\'\ l'lllbuhlJ!l'. 
D, IL ludi,-,- 'lif I" . 'i,,- \10,1:,111",1 "'J1-

h'~\'Ig-j'l·!I'· •. 1111,"'''. ",." , ... ", .••• ~ 

I'-ulk"f.'~l _Iult.'d,' 111."'\ HIlIII, bK fll
~lori~,.r"l. VI· Ilhil, Vilh. In Co Il r 
i lJrigad"ullirmnl huldt Dnnllnh·lI. 

• h"ilke MiJ
d i Kampen 
rbejdsl(Hhcd, 
iIIe indfinde 

rra krigs- ul 
Snart Dom i Forræderi-

oren faltet 
l for Jill: ~lye 
~m :u :lglte
- er $vxnc
.d den 50rte 

at Mellem
.d - det er 

Snn snart den særlige Ret el' udnæ"l1t, vil enkeiLe 'rilstaaelse!'l!"Uger 
hurtigt kunne paaddmmes. Med andre er der lange Udsigter. I 

Ca. 80 Forræderisager i . Thisted. 

Dristighed, 
I 'orbindelsl 
. inger, ud· 
!d, der for-

Efter Forholdene er Politl- og Rets
myndighederne i ThIsted i disse Dage 
bebYTdcl med et usædvtmhg stort An
tul Suger. Ikke !Ilena skal de Suger, 
Bom blel' rejst med Interneringerne 
den 5. Maj og l DlIgene darf'fw,r, be
handle.'!, men der konUllC!' lItadig llye 
nf sanuue Slags, Paa Begæring af Po
HlIm>-ndigheder andre Steder i L:lndH 
dian man foretage Anholdelser og Af
høringer i stort Tal, og efterhaanden 
som A rhejdet med de for.'lte Sager 
skrider frem, kommer man pnn Sporet 
af andre ulovlige Forhold under Be
sætteJsl.-Stiden - og endnu har mnn 
slel Ikke vist Interesse for Værnemllge
riet! 

• ereger llll;l:er 
.6-:!.8. Da 
d SIt An
rrykte sig, 
Ikset ham 
l nøgternt 
tedstallene 
Iv Profe$
heden· vår 

\
g absolut 
ning sad 

~ PolitIk. 
ring Fler

[36 tillige 

gec Hen

i de Da-
. 

age mrg, 
et er (n 

her kan 

Ilt haar

~rer kan 
Liberal

rk rigSti-

. bygget 

IForhol
ejdsløs
nikk/!n, 

vercns
tisk-hi-

)bcraJ
~ m(d 
~ngreb, 
ofcssor 

.3 C n. 

IHkr'r'lll' 
Illlhurg 

tlkllUO 
, 

Ingen af de helt store. 
Man skal ikke foregribe 110get og 

iO\'rigt Illdo Herten ! l"red, mens dl'n 
lll"bCljder, men Eaa meget kan slgus, nt 
l ThIsted vil der næppe fulde Domme 
ae den Ari, som vil kunne vises andre 
Steder, hvor man har intemert't og 
rængslet Folk af en ganske anden Ka
liber og med et langt st{\rre Synderegi
ster AJHgevel vil der gaa lang Tid 
endnu, inden Pnndommelsen uf For
rroderlBngerne rigtig kAJI tnge fut. 

Ii vem skal domme? 
- Foreløbig er det store Spørgs

mani, hvem der skul huve Sagerne, ud
luler Dommerfuldmægtig H o v c, Thi
sled. Endnu er dcr ikke udnævnt Dorn
mrre ved Underl"ettenle udover i KØ
b.>nhavn, men vi W'l1ter snurf'st Be
sked. Dd kan Ilge sau godt hlive Dom
mr>ren I Vest/'rvig, Thisttln som Fjt'r
rlts-lev "lIer maaske en hl')t nnden, som 
Halt snnditynll,L,"Vis fUllr hl' ll1 Amtel!J 
Jl'oJ'rredl'risHger ut JlandOlllllH', VI 
havdo ven let 13ellkf'll lIidst I forrige 
Ugl', ml'n den kom ilrl!c. 

Flerc Suger er f:erdi,R"C fra 
Politiet. 

- Hvornnnr klin man V<'utl', nt de 
fprsln Domme fulder? 

- ,h'g IInlag!'J', al (I ... rl' lir Snj.\'l'rnr> 
vil kUl1Il!' !lHnd!1mJl1"'~ "trnk~. nauJ' dl'n 
IIIl'rliW' RE'[ l'r IH'dsnt, "'1"1'1' I'r 1"1'111' 

Tllldruwllll'ARuKl'r O${ i't' rrT'J'(li.\th"hl\\JoI. 
IH rrll PaW Id s Sidf'. 

I ,u ngt· lJfl;dgl.er ntt'd vil'l~(, Rnger. 

lIvor tnnnlCn 1"orrredoHIfIl/lI'I' "I'r
lerer for 'J'lden 1 

_ Vi har ell, SO, og det er et ret 
stort Tal Procentvis er det mange 
baerle i Forhold m Byens Størrelse og 
i Forhold III Antallet af Internerede. 

_ Med nogle af Sagerne "n del 
maaslu! trække J Langdrag? 

_ Det kan ikk~ ulIdgaas, at det vil 
vare længe, mden der falder Dom i 
nogle nf Sagerne. HviS d~ skal fore
lægges Statsad\'okaten, behandles som 
DomsmandsStlger, og der e\·entuelt skal 
fores VIdner, lIaa kan det godt '-are 
længe. Det, der hIdtIl er foretaget her
fra, hor kun læret rent foreløbige Af
horinger. Der er slet ingen Vidner (Brt 

endnu. 

Fængslet paa lang Frist_ 
- Ingen ar de lntemeretle er fængs

let !ællger/;! end til den Hi Juli. 
- Nej, men snn blh'er FrIsten blot 

forlænget_ Det kun jo heller Ikke ~ 
h'de san meget, nanr de paagældende 
kan "ente at fan lange Fængsels
straffe. Jeg nntager, at man som sæd
"Ilnlig kan frndrngc to Trediedele af 
Vnretægtsnrreslen Ira Straffetiden. 

Bth, 

Grini-Bødlerne 

Norske HJem mest yrker har gjort 
et slod Kup . 

H o n ef o I>S (RU), n(l llOl"sk!> 
li !(!l1Iml'~1} 1,kf'l' Ihur sntnml'!1 ml'il brt
ti k", og HmtlrikJll\'>K{\ :-il~rkl'r gjort 
I'{ (lJ dl' SI{)1\~lr 1J{!~Jl i Bf'lfriJ'hwlI, idl'l 
d!·! [rklkt't1('~ tll'ul al ranKI' ;t11t' T('tro
ri l\lrrn~l !fm flrilti. fl!. oll. Zll.idIt'l", 
JIUI'IlZi', Hi·i1nmnll og j(ii'!, A,'l1111 cm 
]l,,! lpk{' ,KYimlN og OgSI\.I1 norsk\". 
GJ'ilH-'fI'J'rOl'i,~lprtil' ~Hl\'tll' KM1l1 sig 
JlJIfl ll\·aJ.. .. lIlfll'lI i l.uftw:lH,'-Unifor
Jtwr. 
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til Børne-

3 Sogne
s i Vejle: 

rogsgaard , 
Vestervie;. 

i Bibho
føl", Ikke 
liateker er 
i Hjortdal, 
Klim,Ou
kkeby og 

getter, som 
I vilde have 

;aItborg, Ør
deres Bud

Joblede, saa 
~som en hel 

~.lse til For
~lioteksfor
Ændring af 
~orefler Bib
ligsskadeforren med Er-

:'!\)jUJ.;" ,,, ... ,,",J_.'. 
NumrC'), H)1t1 krll'pl' ('11 D\'I 1I11yltigf' 
Tut,p, ("]ulng SIW lang"1 sum fra for
shlJigf' EgJ1(,) af .Jylland til }~{)hf'll
hayn. nl'!' PI' nH'~('ll liys\ iglig KC1l's(·l, 
som hH1" h"a1'dl Brug ful' lJpozin, 
men intet knn faa. 

Hurups danske Soldater fik en 
festlig Velkomst. 
De 63 dan!:ikc Soldater, som kom til 

Hurup Lorclag Eftermiddag, fik ('o 

hj('rtdig og festlig ModtagelsE': j Byen. 
1)('1' \'nr mødt en Mænwlr~ Mennesker 
paa ,J(,l'llblllle~tationeri, hvor Forman
den for Bunlp lIaanrlværker- og Bor
ger!ofconing, 1'omrermm;ier Aage J (l TI

S e n, bod Soldaterne Velkommen paa 
DOl'g..:r[l{:s Vegne og- udbragte et kraf
tigt besvaret Leve for den danske Sol

dat. 
HUl'UP Sognernad havde Søndag Af

ten inviteret Soldaterne og Modstands
bevægelsen i Hurup til Koffebord paa 
IlMi$sionshotellet", hvor der blev holdt 
en nække Taler. 

Sogneraadsform. N, K. P e d e r s e n 
bød Velkommen og udtrykte Haabet 
om, at Soldaterne maatte befinde sig 
godt i Thy. 

danske Sommer og 
saa mange Ting, pi 
andre Afgrøder. m 
tænkt oveT, at den 
de f;lOt' Skade pea 

Vi har bedt. cn : 
Chr. Christens 
lælle lidt om den 
men bragte Biavle 

_ Hvor mange 
med, der er gaa l 

m(:n? 
-J cg. vil men 

re har mistet roe: 
dcres Trækbier, 
skal hente Hanni 
ikke sanse at bli 
blæser krattigt, I 

denne Gang van 
man heller ilcke 
kerbeholdninger, 
saa smaa, at vi 
meget lavt, og d, 
at give Bierne i 
l'et er daarlig.t. 
bierne ud for , 

_ Blæser Bi~ 
i Stormen? 

_ Det ,gør de 
res Vinger er : 
kan tasle for s 
ves d~ i Stykll 
d ermed er Bi 
pe falder O( 

Tur, og for h' 
det en Forringl 

_ Gjorde ~ 

de enkelte Bi, 

Politimester Kal H e r t i n g min
dede om, at Hurup oftC' havde været 
Garnisonsby i de sidste 5 Aur, men nu 
cr der en velgØrendQ Forsk!":\' Det var 
med en lys og lykkelig FØlelse, vi saa 
Toget med Soldaterne ankonune til 
Hurup i Gaar, for det val' for os Vid
nesbYl'det om, at den danske Hær var 
genopstaaet. Politimesteren udt.alte 
Haabet om, at Soldatel'lle vilde befinde 
sig godt i Hurup, og at Fritiden ikke 
Inaatte forekomme dem triviel , og slut
tede med et Leve for Jydske Dragon
regiment. 

Tomrerm. Aage J e n s e n talte for ' 
Borgerne, og GdT. H. C, T o f t, Bjorn
dal, rettede paa Modstandsbevægelsens 
Vegne en Velkomst bl Soldaterne, 
Han haabede, at de gik til Vagttjene-" 
sten med samme Lyst, som Modstands
hevægelsen gjorde det 5. Maj. Nu sy
nes vi, at vi trænger til at vende til
bage til det civile Li..- efter 2 r.laane~ 
ders Yagttjeneste. Et Leve for den 
danske Soldat. 

N. K. Ped ersen talte for Mod-

_ Naar de 

Tid, og Vej 
Trangen til a 
Og saa er d 
der melder 
Sværm skilt 
ogsas et TUs 

_ H'ltor 
hver Bifsmil 

i Kr. Beret
ndtes. 

standsbevægelsen. Vi har været glade 
for den. men vi {'t' nu agsaa glade for 
at se den blive afløst af Soldater, fordi 
offentlig Myndighed efter dansk Rets
opfattelse skul "ære unifonneret og 
underkastet en bestemt Disciplin. Mod
standsbe\-ægelsen hul' lost sin OpgavE' 
og har været rede til at sætte L1V('t 
ind, h,,'is det skulde blive. nodvt"ndigt, 
og vi "il takke den for dens Indsats. 

-Vi [aar 
Aaret. Forr 
Uon i to 
Gang, men i 
a~ lade os f 
Almindeligv 
kg pr. Fam' 
til hver F 
Resten til 
Del uf Aar 

blev gen
p:n Repræsen
pø - bvis der 
ru Lundsager, 
Kaarhe3 som 

Delt8gere her 
U'sus - (i Vejle 

• al faa den 
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III fislw fru cngelske 
Man hrulbcl' imidlertid, 

blive muligt nl fall 
n",,·, til den onigc Fi

og at. del' kan findc~ 
fol' F:mgl:lten i 1[01-

ii,n og andl'C Lande pna 

fra l.'l'~\Jror

blp\- stillet ds::.e 
for nt komme i Bc-
Snnledes skulde en 

ha\'c Pral,sis I mindst 
el' ikke enln-er L.~

Bem:in i denne Om
kl-æ\'C~ udtrY\1kellgt, 

\'ære Tal<~ om "11 jJl'nk. 
l hor stOl' llntio

PI' enrlull ikl\(' :lf
VII afhænge ,)f, hYD!" 

\'1 knn wmtp at fall 
l den na:\"t\l('ste 

• • 

h,'\'CrCR fnrsl lULU Omul!IR, 
11cd A\'lsloget fru Kuhenha\n om 
Nalten Kun mcdtngl'll 70 H.cjtiell· 
dl' med !\ærlig", Ad!(lIl1gshi1ll.'tlllr, 

!\\i>r Chl'lstma!\ i\loller, 

Dl' sLclllte Dng(' hul' dl'!' \'U'I'et 
cfledndt 1000. 2000 Ht'j:;l'nd(', 
dN' ikkll havde Fæl'!l:llbil1('Hel' O!( 
<lN'f(l\, Lkke kunde komme uvel' 
nwd Ek!lll\'elllog;;l~el gernL), 

O\'Hh~ti"nt Ole 110.10:1, Slkk,'\ 
\"rl~IlIl\ilil't i S"llth'l'bnL'I!, ",. bl~ 
\d udm""ul hl l\"!,lajn \ d~n tll
~.'l'I~ke A\'''l~ ~om AI\t"l'k"n,l~I~" ror 
Ilt.'! Arb~jd~, han ,alf"rt'r "l\dH 
.Inllh'1\ IHU. Krill~'od"yd'.'n\!'_ Il:m 
lUll' I'jOl'1 Tll'ne~tl' 1 Fll'n~lm\'1I Oll 
111. Il nnhol(\\ )lu~ \,,-h iul' 

De Randers Dragoners 
Ankomst til Thy. 

l 
:-;n1ll1, Hnj tldeli}!-h~d i G:wr. dn FI;hl'dskll.'nlpl'l11C O'\t'I'drop; 

\"ap;tt j(-nl'i"tl'l\ til Dmg'nlll'rnl' , 

DCII A fdelillj.t af det Jydske 
Dl'agonl'('giment. dCl' skal ligge i 
Thil'te(l. ankom Lorclllg' l<:flN
middag med EkstIHtOg t.1 Sia
tiOll(!n, hlo)' der \-u)' modt nU\ll)r\:' 

:'Ilennesl\l'r fol' nt hib" piia de 

'. 
' ... ~ J >li 

• - • • • 
' . ~ 

" 
, 

, . 

dlln~kt' ~h,ldat~r n"'r falldt IlOI: 
jl".;~, 1I01f'1l llfh 11'1 :\\"dtagl'j:l' 

::'tl'd 11:m dl'Ul' Tid"l'\lnkt. ug ~ol~ 
11.\\ .. '111: mn\'~:herl'\h: ~tn\\d efter 
:"'nktlm~tl'n til F" ,t" ,fn'd, me
lll'll" den Od af :-:'l:,li;tll, cl 
Skllld, \ili('l't, \1; FJ ·rlil~ll'v. 

\lm:dddtJnrt "'It\'\' ilfn:J"tl ,':dere 
nlL>d Toget, 

Overdragelsen I1J 
Vagttjenesten. 

Forst i Eflel1niddag Kl, 15 
overtog de tre Eskadroner af 
Jydske Drngolll'cgiment VagUje
nesten i Thy og llanhen'ed, men 
I CMI" Eftermiddags Kl, 17 ble\' 
KommlUldoen officielt Qvergivet 
Hæren fif de \'æbllede Styrker, 

Det skete VM en Parade, del' som 
nævnt afholdtes pau \'estl'c Dyr
skueplad!\ og hl\\'de snmlet flel"(' 

Tusinde ~!elmesker, Der deltog 
('n, 200 Soldnter und(>r Komman

do ai i\itlll(!stcl' uluukl'bo SMmt 

"o ,'$rllnmt'l'hll,oi !lilli ~KI\I~t'n,j{li lIl'1I11Id('n, GtUlI OI'Onningtlll llllr ''I., til Rntldighl'd lor R".'t'I, tie' 1!'\t'ng('1 lil I,tlnd(lpbOld, 

"100 Prih ... 'Clska'IU\lt'n' fli\. ('Jl" 

l I n ' Th)· 1 [UlJc-)101"l>O ,:Wl evn.' " lA 
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"' ," Ir<' ri " \~ til .. f'arad 
'Il n l'll!' "diA' II 

Ih> ]J I III'aKO <r fIk II 

lIurL I' 'l< r \U .. 

,,\ 1 11m md F Ir ~,' I l' "I .'-W,I. 
4.t. tn !l',(J.UJlIIlll n J lan~l.. S."I~ 

modt II linK'- ',"f. r"'llI 
!"latwIII r 

Eft. r .. n "Ul d. \('d "Il Ir' 
Ilol" // !'1 l.ed Fo",,,,,,,",, (or It .r 
.crlj~ pg J/aJWt1\1t rkt'rf, n IUIlItI II. 
K/·!'.li!fflJ'l'IIU1Jl_ 1'1:'1"" i( /tt AnJl'" 
J t' II fi l ' o dl'm v,'lk""rl ll" 1I /,It ud, 
t lll tl ' Ona:t't "III, nt "k, "Ild.' 1_ 
f hld t' l ~ \, / ulld",' 0l,h,,/rld I 

• 1.1ter. &(lild., AmtmandelJ. dl'l <', 
• ..., f;~. Jt'g' "' .. Amtt'bI V g-

nt b,1Jt'r tJI tn 'ljt'tl. hK \0:"0111 

nlt'n Gl Thi t,-cl .\mt 1I,'ny" \,,,1-

Jiorl.l pldt'I' 11'1111<1,- '''''l\ltn .. 

H,H'II Im lk\'urll'rillg"1I f"'·'·llll.. 
ho~ H_H:II "mx,'I·,'. 

S u n dng A(t"1l 1111\'(11' Sr'klH· I'W.' 

det IIn'i tl' fi'l Soldll tNIU' til ('/I 

Smnmt' lI koml< l p it/L :'i ll n.'l/IJIL. hull,J
l",!. .. amllWIL ml'd l, n hl,<llIkll'mrx'r
ue. DClludl.'n ";Ir PolHlOl og SllJ(-
,il.'11ul.det.0{ )ledJ('mlll(' r ill l·lll'n·t 
Ved Kn fft>!xl/'li c t bod SoS!'llerllll(l~ 

til 

",' 
I " rhll h" u' r' .!IRA gla,1 ' . 

1Il1" " .. r d<lll' (Og J' 
, no~t ar "n J d, '!I /III I, \I '" I t /I, t 

,1I r 1.lk,' f(Jlk \,,1' I" '~IUI"~' 
IIIU' . 
IIkll"', 

, J:I H('II Jf., Il 

r r' .J, ,I, 
,rl.' lIIlI "rn ol.' 

.. r"lntmm1b<E 
'lir '" 111",1,,1"" J J 

. III' II" at ,,-
Ikk,' ["1"11 l' ft . I h.r, 

I Ikkl' lIir 
1lIIUId~l",vl"JZ'f' !W'/I 

IIi ('II,Ii!1 III"'] tk ,'1' IkJ" 
, , ,r dl" hnr kile 

'-"11I'lIt, "Il J,'g ru. 
, II' nt t.agt ." .. d· 

h"1 .''''$1'' I rUl unjl . 

I I'h l' {urdl rid t<tlLllrJlil",\'Wg" !Ii'Il, II , 
,,' vil I$!" fi, m 

\'111' \'un" $1'111'. ~ I' , 

Tllk fUl' lIvIld d.' Ion" IIdn'lu'l hl 
j DR.Il'. i)I'~ I!/t~\. nUI1U'kl' Ikke SIIH 
1I" .l'l i« IIwRel, øm'" det kun~e ha, 
\e \',I'n'l. men ntUlr (If·t gik 11411 
god t , \'lI r del maMkl' nt>tfJfJ fl,rd •• 
\' j hu"eI!' Ff"lhl'tJflk/l,mpcrn(! .h'j{ 
IJ/lnbN ', at d l ' ma.1.tt(' h(>\'III'(> 
GIIIIIS/-Il , /;om nng"&t af det.. !'Ilnr.lt .... 
rier l'r udfort a f danske_ ').f~l'nd 

LoJ'tnant M o I I e r tAk~ for 

, 

". 
j " 

l 

, , I 
" 
, 

" II) A:,,. dl n 
JtI/! lu'- IlILo r, 
Roldat(·rmlna. 

"T 
mu~ 

!'<Jlllm ' -' II t OK u 
, r, , 

'
..find. fØl "Ligt<' ,.' t • 

.... Soldat KfJllK ( hr_sU" 
II ... nll ( ~rl T., f t 1Il~d( 

al .,~ nt JlfJf{If' ~d .... "" 
utH/n ri mM lod I nl , va-g -

-, ,,(" [)Il kidte ' t-.,/1 ..... I .. 

M III·Hild", V ' \ r zt 
at dr', d, Il (' dd~g 
Frihed 1)1; ;EI'R" 1aen et ell ,. 
.andet T dspunk vi 1@: mn e I 
F orbindelse mei ill n, om de 

dl' onakel. det 

III '/ul ti ;\1"IlIjZ'e, .. g kil k , UI .u_ 
f", nt dpI JZ1 .lfOr llo:·f"lk nmgf'n'rf! 
kul/,- II1ndt.1,Irt' J.:"klldn>llt>r,,\, .1 

J.rd.~k~ llmguIU"CKinll'II[. d,-t 1:1\" 
Kim, n t . \ J k. nd.'r I /!:l;1 l'oj t:1'.a.d 
fra dt'h ICJrtlTatrdi/l" Jl1lltnn.~k(' 

' t'N,.Jlfl"Il,'r ."'·u hftr \.j I f,'m Am' 
Jlllft Bo, ,,·tt. J~t' af lyske T rop

fX' r, UK nlllll~IC\' .wtnp 1" ' :1 dl'lIlle 
Raggnllld tol" dl't os t' n GJald t' 
Jgt'n At .Ile Su!tlal.'r fr.'1 t'n l'Ig'"ug 
dnnsk Hær. ,leg fllld~'r An/.",/ning 
til SIlmildig 111 tugl.'. lit \'1 lilI r 
HN\·l .glnde {or den rndsnt.~, dl.'J· 
t'r ."j\'~t li r Frih('(l.~ka'nlllt'l'Jle, 

fm.'ldo [III' dpn 5 )Ja J og lI1't er, 
JtoJ( bl'tnj'l'r OJl':"IUI e n Tak ti f d l!n 
dåns};t1 BnJm(le, J eg udtn/l>r JIM

{ol7nand~. K Pct l'rsl'J1 \(./
kommen tIl de dunsk(' Soldnlf>r 
, ' j h n r hllft mlUlg e andr(' So/dR
Iw- J \'01' By, udtnlte h Illl , men 
dem ' -lir ,-i ikke IIJUI: Klnde for . N u 
glæder vi os over at N! :'oIedlem
m('r af den da nske Hæl'_ 

be( om, ltt ' , Dl7Igolll'l'gimcniet 
IIJB,I l'lVh~ ri'l" Omt'ln e , del' tll 
betn)tt dem 4 dette Amt Don 
dll;t.~,,'O HR'r JiRr :llt!d rogt.e t 'sme 
Opgnver ud f m de beds le Ti'adi-

P olitimes ter II e r t i n g bod 
}'elkommen som Repr-æscnUl.n t 
f, 1 nd k"n.ricriJlgRmy-nd ighcdct'Jle_ 
Hul'up var nu ,igen ble\'et Gm'ui
sollsb;V, In'fld den hal'de værd 
m,~ng~ ,t;_lI~Ke i de s ids te l) Am'. 
teJ{ \'lU' PfLll S tabollfD. aa Toget 
kom, og del gJmdede mig a t se 
de dans ke Soldnter_ DC!' V1ll' no
get rent over det 'fog sammen
lignet med de i.rflU.a;'rtog, . vi' er 
vfUlt til li t se heI"OPI>C. UIIU ' mini 
dedes, hvol'iedes hml fol' to , Anr 
s iden havde s tanet og set paa 

80-100,000 Mennesker 
paa Skamling i Gaar. 

. ,. . 
twneJ', 0F: \ i Cl' dybt !Jlkne,illllC
jl~ [Ol', hVlld Hærcn hll r udl'Ct-

Del stØI.,,!t' Folkemøde, der nog:eø S:nde ha r y.(' l'et holdt I Jylla nd_ 

!fil. tet R'l!nlWIlI 'fJdl!J'ne, Ikkl! minds t 
Ior det Mod og den Beslut som
Jlf.'d, dol' (I l' vis t nfBe{lIlmg.'mutmd 
og Men ige eftol' den 29, August 
fol' ,"Olt Lnnds Bc{rrelse, Vi IUIU
ber, nt Soldntel"llc mM bC{lnde 
sig godt hcroppe. Et Leve f ol' 
Es klldl'OnenlQ :tf Jy dske Dragon

l'Cgiment ! 
Tog af RutebIler, der var kurt 
med Befalingsmænden e fOl' den 
danske Hær. Da gik j eg hJ em og 
græd. :Uen nu er den danske ITæ r 
genopstanet, og Jeg lror, at Be
folkningen heroppe v1l gore sit 
bl, at Tjenesten heroppe Ikke 
s kal blive fol' kedeligi.·Et le \'e fbl' 
det jydske Dl'llgonregiment. 

Borgmester B) o r l' e g n <l r cl 
bod plm B) "ns ,"egn(> velkommen 
tIl Soldlllern(>, Vi har erfnret 
genn('m de sidste AnI', hvad deL 
\lI sige ut hme en Ganllson, de r 
l~kCl. \',U' os VCIWg Sindet , og som 
vi Ikke modte J1K>d TIllid. Dc:dcm
ske SoJantcl' møder "i med 'Fdild 
jdct \'1 nitid hal' set O)) til de dan~ 
ske SoIdaLer. Fl'ihedskæmJ>e'rrie 
Jlar "1St, hVlld dansk Ungdom 
klll1, og vi haabel', flt dette SI11Qf.'t' 
lag mml dnnne Grundl,lget for.o.dc 
nye GD.nJisoncl' og den llye )'fjh
tamllugt 1 Landet. Vi mna ope!
s,ke Ungdommcn, sall d<>ll med 
~Iæ~e .'JCl' hen til Aftjeneisen af 
\'æmcphgten, vi mUII lære at 
stan sammen, san. vi kali bevare 
vor Selvstændighed Olf l"rihed 

Ko I d I II g, _\fnlldag. 201pdele
do/aroil tlns lmlr, at de r har n e ret 
81)...:.... , 00,000 )fennesker ti l -'lO<'l et 
JJ:'t 'l Skam Jing i Gaar. n ,lt ('" 5.111-
ledes Ikke nIelle J et ::.t>JJ'ste I 
Skamll llgsbl1n kl'l\;; '-I:.lnd~ j;1~l'ig(: 
lIistol1e, lTle;t det !HOI stOl, tj~r 
n ogen Sinde ha.r ' -æ ret holdt I 
,Jylla n d, 

, -"d .\[odstnndsbe,·ægeJsen s sto
re F olkemode om Eftenniddagen 
opl n;te Chefen fol' sydj, d~kc Re
glon , K nptnJn Højland C h r I_ 

l' i e n .s e n, Kolding, at der at de 
-1000 ) fnnd yar fængslet ,115, san

r et IO, d ræbt 15. dnd j Koncen
tra tion slejre 27 og hen rettet 7_ 

skabe d ~., o~ 
on .]llhtæl'OJ'lfalllsutioll 

hVIS Ud~trækning og Tnddeling e; 
nodvendlg fol' at bevare Frihe_ 
dell, Et Leve fIJI' et f ,'t 
s fiC <t II og sel .... -

n 19:t Danmark i Fremtidc , 
Chef#1I for Sektion Z\'ord_\' n:, 

JU"l{;a . f~ 'IOs, 
.... JIl J!.j lY N l e I s e n, udL'li

te. , Kammeruter f Dngcn l' D 
hlll "j l' ag '{'ngtcs efter V , 
ved Sk;: , l II nnr 

• 'elJllgSJllI!1ktol. VlIgLtjene
sten skul f,I\'crsraa til v . J', 
mr'I"I'-, f Ole \.Im_ 

• \ol!I' m lJ..J.:l'cn V I 
talt Ol . I lllt' ofte 

n, lil det AI" 'I 
ud~ t . }cj{ c, VI hul' 
ArI:,l d ~UI('j.1 fl, Mnj, jkk(~ 'lLl' det 
t'J I J, (, \1 hllvde fol'lJcrl-dl os 
I. ~t{'dct f/Jr 1I/J.l'IHJclIr/e kil" 

mW/iSIKc O s_ 
PgaVt'!" blt'v dl't k I 

Kreditfol'enmgsreprsent, Aage 
J en sen' talte PM Borgcmes 
Vegne fOl" de danske Soldater, 
Man havde været vant til at hare 
San~ og Skraal fra de fremmede 
~. det \111' noget illilt lUJdet tlt 
f.na n?gle af VOte egne Soldater. 
Jeg vd haabe, De fanr gode j\Iin~ 
der med her fra Hurup, 

Gaardejer Hnns Cmi T o f t. 
Uglev, talte pan Modstandsbevæ_ 
~elsens Vegne og bod velkommen 
bl A flaserne ved de Opgavel' 
som j\Iodstandsbe"ægelsen hidtii 
havde paa1."l.get sig, Nu trængte 

d~ ogsaa til nt bJh'e nfløst. Han 
mindedes sin Soldatertid 
d ' og sng

e, at det l'al' forst, nnar nlan 
ko 'M ' 
" m l ntonnement, at mnn Oll-
erede det, man forstod \'ed at 

'kæl'e Soldat. Et Leve fol' dell dun
s e Soldat • 

.\linis t e r Frode J a e o b s e n 

omhllte Modstnn dsben egelsens 
Front s om en nation al F n heds-

110ntj men f nrs t og fremm~st ti l 
KalllJl fOl" }'lenne~kehL-dt:.n <; de
lllokl'.\hske Re ttigheder, \' ~ " jl 

ikke cen G<mg hl genne m .-ie nne 

dodcfige Fm'e, D erfor e r d ::n dan
ske }'Iodstnndsben~gelse :lod t til 
nt fOl't ..ætte i d en TId , del' k'lIl' 
mer, De t Cl' L.."l.tte l'Iig heJ n~ 1.'1:"11-

ke sig " ore Yanhen run'endt til 
IIldre J"::nmpe, \ ', " iI n et (lg Ret
færdighed, Ogl'afl. overfor d et 

sla gne Tysk la nd, :\linister en (lm-
1"lt(, d en _·l<~ lJgst e lse (lg ) Iistro, 

dcl' ~'a,' kommet hl lTdtl'y k i "b-

s c l\I '(I{I.s l'. h l. ti, Klitiken .Ii. at 
Afs traffeh;cll ;l f Landsforl"l ,..I 

N. P. P e d e r S c Il l."l.kkede 
Morlstnndsbevægels('n for, h"lId 

eli: 1\J!lAllllet. VngtLjclltJsLC'u O\'l'I'
( I ngc~ hel'llletl t I ) I 

f 'k I .l'uen ' 
Ol~tl1(l HlJgsolllt. JIlen l.ad ikkt.' 

F('JI t>lll'r :\!isfol':,; !rwcl"l' (lWI'

Rk..\"gg~' d t,! nl'sC'lltligc '" " 1 ' 
F,", "I - l \I l 
~m IC t'll "ogte '1<\'1 'It ~ I 

, I '~'C skC'Dl'llgCIII_ 
l'tg ment "nik ; ~,'Omllll'1\ ht'I'lil 1,'( 
Leve for d I ' . 

I ' " .. e "op-
gl\'l' ~t'ns f~'J"'l' A "'11 I ' I' k 

l' ,,( " e skal 
tnwkk{' J"lllkt'st \'I"l't 

Folkcth ' 
'I t II IIlgSIlI. ,IUq!l'H G r Il '11 
SIRj~ ). It' , .. ,_ 

men j,:un med de ledenue it'!1' , 

Al"Is\'llr~t, og Thune J ... c bsen 
skal ikke Lhve glt:mt. \" ' I al, 
d r ig hnw \xhnooe Slyrker 
den ind r" ~lenmg, kam 
hJem mf:> 

Aftenmødet 
mdJedl'des rn :i en t)p, STI Tl1( 

Tbe Kmg r: yal mfk r .rps. 
_"'kod med .Mol ~~-. g FJmn 
ka:;tøre, G n\\Jeh-P, fessor ~ 
Fmnw.<; .8nll ragte n Llsm 
X orge og en:1\ de.re ;.;J. 

stan ::I.,;, "Yrkerne 0' te C 
den k mmandf"renae ( 
be Gmu, og- \:>eneral", .æ"'" 
for dlH an ke L ndretal, s.;, u 
I·ert . "a F ensoorg F Ik 
sluttede mtt! J~ h~ r Dr, 

\'!lh la C:mr 'lOldt EMU 

Inlt"en P r oj s t'mand 1 d~n 
dan .... ke H ær. 

Gener:u G o r Z leg-) '"ld 

Tale med kraft gt at 
Paastand(ln om 'ru 
den dan.;ke l ær Den 
pra'ge den ian .. ke 
er den :smlOle -\and 

(IS Sejl"'etle 'I!(. J ... t 

I 

-\and "',::J 

Hær 

II ,'''',,', 

1I0nune!Jg VJlgt tjcllf'iilc . ('{ -
nUlgiltjCflt'stt' f)" uS/' Hl'd~ 

, . t "1Il- rlt'I' inl , 

. ell {flnHkc ITwl' "l'lll"l '. 
N'nh'n'L \'ed .JYdskc O ~ 
nn'nl, '1Ig'(II1J t'gl_ , '. j "1\11 }kki' lunt> 

llO/o!'l'h Forph,::tdst' til 1. \, 
/I gorc v('(1 !)" " 
J ' I l'r forhl!lu VI 
Ul!' 'U'I'd llflsllt f . l" ' 

Arhe·J., Ol \lItlk I VlIl'l 
ti 'l Jf 4. kil Ih" h,,1' \'lI,/(,t IXll't.t 

sn , 1I1t'1I d.·t ml.sl' ' _ .. 
hul' hundt'l j ~liH'" It ,III '\I'lllkl-lI 
ligl" d,,1' (" ' , .... 11 t' ·w 0IlSUIII:l, 

, 't'm t Ptlt' I) t 
filt g'lIlp ,\llndl' g .IIK kUli 
'" I IIII'd h 11'1" r JI'n,- tt'n. I,' ",I!It '. ni 
rlllll~li" , .! t d,,! h/lIlIlI1,,,, 

, I f'/ IlIt 1'1' n"by t 
I " flll'IIll1K Uh.t \,.' gj(I' • 11,1,> 
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.. ... IIrII ,.", ' " l "'/11111 

, HilmC'stl>j' M II II li \' b il hkk' 
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"'"'1..tl II 1 , III \ I S 1\'11l' t 'dkl 
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Pil re,\ ng Lan ' 
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To Arbejdsnuen 
rigtige htdS~il:::,e: den 

De vilde ikke t • 

fra 

men cYklede hve~g~ tysk A.rbejde, 
nem 16 km r ag 5 .Aar igen_ 

i Dove:
r 
p~!u.t:a~ee. StOd op 

Kir
een 
er 

Tak 
med, 
Ger
den 
6.) 

have 
.g de 

Ind
ger: 

g og 

endt: 
det 

skal 
dette 

be
r ind 
maa 

gode 

det, 

som 
3arn, 
• Jem-

(2. 

To Arbejdsmænd f 
Lyngs, Alfred N rn Jestrup Ved 
Larsen, el' i So orgaard og Laur. 
Sommer i Træk mmer, f?r femte 
Vel' Planta • beskæftiget i Do-

D ge ved Stodoptagning 

forl;~n:8~~:~~1~: ~eri thaI' i den 
M d b' ære. at de to 

æn , ar eJdsmæssigt set, er "gaa
et Over Anen efter Vand" K 
l kro • UD ca . 

. fra deres Hjem laa den tyske 
Arbejdsplads, men de to Arbejds_ 
mænd havde sat sig for, at saavidt 
det var mUJigt, saa vilde de ikke ta
ge tysk Arbejde. Dette Standpunkt 
har ma,n ogsaa i DoverSokv respek
teret, ldet maD altid der har Ar
bejde til de to sympatiske Ar
bejdsmænd. 

Det er adskillige Stød, de to 
Mænd har taget op, ialt 1050 Rum
meter. Trods dette, at den tyske 
Arbejdsplads laa ca. l kro fra de
r"" Hjem, trods de betydeligt be
dre Indtjeningsmuligheder. trods 
den Kendsgerning, at de hver Dag. 
for at naa til og fra deres Arbejds
plads, maatte cykle 16 km pr. Cyk
JematerieJ, der ikke er altfar sta
bilt, førte de deres Forsæt igen
nem, ikke at ville tage tysk Arbej
de. 

Dyrskuet i Hurup af samme 
Størrelse som i Fjor. 

Dyrskuet i Hurup Lørdag den 
7. Juli faar ca. det samme Antal 

Thy og I 
af d. dansl 
havde i Gru 
fest i Sjon 
tenniddag~ 
dog ikke I 

sker, der 
hvor der 
Rrojgaar 
lærer Ped 

En af 
JensEn] 
den 26., 
mange 
en garn 
har i T 
Tillidsp 
været 1\1 
deraf en 
Periode 
neraade 
Aar for 
han gjo 
a. være 
domsar 
saa Me 
Han er 
Mand, 
have m 

Cykle 
Selvo 

•• • 



n' end 3tlBJaaet.), ,,- ,., )~'od-' -2 (IvOI'sen og ure-.,-en""-
sen m ~ d t'l n . sej) ikke at stllle Pia s l ~a,v 

de (Jg ] 

san en 
fan Bet 
snart v 
den, f 
Afbetal 

Dc .Li' Tyskerne IJcsInglllgfe 
Ejendomme. 

dighed for Tivoliet-

Fjernelse af TankspærrIo
gerne paa Kommunens 

Grund. 

Kobstadforcnjpgenbnr med
delt, at Bestyrelsen paallJ!" har 
droftul; FOl'handlinJr med Rege
ringen b/h . l1vorledes der bør 
forholdes n(led -de faste Ejendom
me, del' lUll' været' ove)'taget til 
Brug af den tyske Værnemagt, 
og el' forberedt til Forhandlinger 
med Rege.ringen; san Sl.U'l,rt tien

En Klage fm Murermesrer- ' , 

Erik 
Genta~ 
ser, og 
ve en 
Svar. I 
klili hel 
stmihg er kJal' dertil. 

S:ulIIlIcnlægning af Matrikul
Numre. 

J 

foreningen-, 
Fnl Thisted 

ening forelaa en Skrivelse, hvori 
det PM. det skarpesl.e fordømmes, 
at Byraadet har henvendt sig til 
Københavnelofirmaet Ka-mpmann 

Der anbefaledes et Andragell
fra p, Sejer Pedersen og S, 

, om Sammenlq:gning af 
I Matl', Nr. (Mejeriet "Fhstenri

.) 

& Saxild om Tilbud paa at fjerne 
de af Tyskerne støbte Beton
spærringer }Jaa Kommunens 
Grund, og at man jJ(ke har 
SPUl'gC nogen q:f MU'J'ermesterforJ 

enLngens Medlemmer eller andre 
Entreprenører i Byen, om Ar
bejdets Udførelse havde Inter
esse for dem_ Det hedder videre, 
at dette maa beh-agtes som en 
fuldstændig Tilsidesættelse af 
Byens Haandværkere og ube-

Anbefalede Koncessioner, 
anbefaledes Andmgender 

Rutebilkoncession fra Ejnar 
Christensen, Hansted, (Han

Edvard Chri-
(Hansted-
Karl Viggo 

Skovsted, (Skovsted
og Ingvard BaclJ, Sund' 

(Nykøbing-Thisted), og 
fra Vogn

Harald Hald, Ræhr, (Ræru: 
, Clu·. M. Jensen Ud-

Nykøbing, (Nyli:øbing
og Karl Viktor Johan

(Thisted-Nykø-

ikIic Salg af Havcxnc 
paa Bachs J ordel'. 

Ni~lsen, Strandgade 3, 
om han allerede 

købe den af ham lejede 
Bachs Jorder. 

for Grunde og Ejen
erklærede i Henhold til 

grundet, da Thisted. Byraad ikke 
kan paavise, at man nogen Sinde 
har henvendt sig forgæves til 
MUl'§FJI1estrene om Udførelse af 
Arbejder, saa lidt som at disse 
har paataget sig Arbejder, som 
de ikke har lrunnet udføre. 

- Gade- og Veiudvalget udta, 
ler i Anledning af Skrivelsen, at 
det har haft sin O»mærksomhed 
henvel)dt paa FotJloldet, men da •• 
det drejede sig OlU Fjernelse af 
Tankspærringer ved Vejene til 
stor Gene for Færdselen, og det 
var nødvendigt, at Al'bejdet_blev 
udført hurtigst muligt, Jod man 
det Firma, der var antaget af 
Amtsvejvæsenet til at Udføl"e det 
tilsvarende Arbejde ror ~..\.mtet. 

Ive 
slaa O 
ta1else 
Jing ej 
stillet 
idet d 
at de 
Forske 
halv G 
hojst 
7--800 
merne 
Huse b 
lmn si 

over, 
hvor 
kunne il 
at tage 
der he 
er 11 

en god l 
være 
fra Bol 
kun en 

Ole Ji 
ligforen 
naa til 
"81' ga 
fan at , 
meget d 
kelthus 

den 6, Marts (('111 

sælge, før Vejen el' an
man ikke kan gaa ind 
paa nuværende Tjds-

ogsaa udfore dette Al'beide "ed 
Tankspærrjnger, der stod paa 
Kommunens Grund, i Betragt
Iling af, at Arbeidet ikke var af 
:,jdere stOl' Udstræli:ning, og at 
lIlgen af de lokale Firmaer paa 
dette Tidspunkt havde de nod
vendige maskinelle. Anl,'l!l'. , 

OSCal' 

at Boli 
TI ,8 e 11 I-I vorfor vil man 

.naal' der er en Mand, 
VIL købe ? Det er da en 

at faa VejanJæget i Dr
og faa lagt Ledninger. 

e s t e r e n F øl' Vi hal' 
Plan f ru Gade, og Vei' 
er det da naturligt ik-

J ndsti lJ ing lil-

Oi1\!ar A n d e l ' s e n fandt Kla
gen berettiget. Det FillrHl~ der 
udforer Arbejdet, havde ikl<e selv 
det fOl'llOdne V ærktoi, men maat
te Juane det hos I-Ioje-I<ristenscn 
og det k unde Byens egne Ilaand: 
værkere ogsua have gjort. 
, - Det \'cdLoges at 6\'are ~om 
Indslillet nf Udvalget. 

Nyt Tilbud 
runde t 

paa Rygge_ 
nllnl . h. ... u _ _ 

stillet III 
ke faar 
,de ""al , 

stillet III 

sen, sejr 
Vej al 
bl'll'der 
K,l', pr. 
seh' byg 
alll\ hvo 
70 h '. o 
tror man 
lngge E 
a lmlDdel! 
lp') l'a 



Tirsdag den 26. Juni 1945 

• • 

e a s 
rolværk, der 

stod fast, og vi vandt. 
'-ære et uovervinde

ter de store sodalistiske 

, der var tilkaldt 
j sin Tid 1000 miles 

Irakt, sig fra de arktiske 
i Paraden. 

Koniev, 

røde Hær slæbte 200 
i Faner, som har til· 
er blevet slaaet i haar
brutal Aggressions Sil· 
Støvet fra den røde 

paa en drastisk 
tyske Fascismes 

• 
IO 

I 

Krisepolitiet vil 
beslaglægge V ærne

magerformuerne 
Men har ef/er Lallen ikke 

Rel der/iL 
(Pr'ivat) . København. 

K riSc.pOlitiel, der arbejder med aBe 
Værnemagersagerne, har indtil nu sa t 
sig pan Millionformuer, der er funuet 
hos de store Værnemagere, da man i 
Følge 00111 over Værnemagere kan kon
fiskere de indtjente Formuer. 

Imidlertid har man nu maatret fore
lægge Københavl16 Byret en Sag, i hvil
ken der rejses Krav om Godkendelse af 
Beslaglæggel~.er af for.skellige Formuer 
indtil der "foreligger Dom, ' 

Det viser sig altsaa, at Retten ved 
Dommen 'kan konfiskere Formuerne, 
men der findes ingen Ret til at konfiske_ 
re disse, saalænge Behandlingen af Sa
gen 6taar paa, I Betragtning af, at der 
kan gaa Maaneder, ja, halve Aar, inden 
Dommen falder, vil det være 6kæb
n.e6vangert, om Politiet ikke kan 6ætte 
Slig paa Pengene, mens de el1dnu tlnde6. 

Krisepolitliet forsøger derfor med den 
foreliggende Sag at skaffe en principiel 
U dtaleise om Beslaglæggelsesretten . 



yde en Egns 
et bedst med 

, 

!OCIAL-DI!MOKR. 

• I den dyrebare Vaccine. Desværre bler~ 
var Pigen ganske kort i forvejen at re 
afgaaet ved Døden. Bara 

Endnu intet tidligt 
Morgentog fra 

Der indsættes 
et Eftermiddags.Godstog 

I Ny Jo 
For 

HolslE 
udste( 
til sæl 

Polit 

med Personvogn. Pol 
O. B 

Thi~ted Handel~ .. lanru.for~nina~ _1__ '" 



de kun indsættes for at 8pare pas de 
8maa Kulbeholdninger. 

KapflYVDiDg med DødeD. 
En 14 Mdr. gl. ·Pige i et Hjem 

254 ved feggeklit paa Mors laa i Lør. 
dags lor Døden, og Læge Morten· 
øen, NYkøbing, var enig med Kreds· 
læge Stigaard om, at den eneste 
Redning var meget hurtig Tillørsel 
al en beatemt Vaccine. Gennem 
en Lyntelelonøamtale med Køben· 
havn fik man Zoneredningskorpsets 
Ambulancellyver til straks at gaa 
paa Vingerne, og et Par Timer 
øenere raBede den hvide flyve. 
maskine ind overs Mors. Paa en 
Eng ved Pigens Hjem var et slort 
gult flag bredt ud, Ol/ her ned. 
I kaslede flyveren en Pakke med 

Thyr. Nielsen (afd. Skræder, Ydby) 
12,85 gX. 

Anna Olander (Hotelforpagter, Hurup) 
U,47 mgX. 

Viggo Pouloen (Husmand, Skjoldborg) 
14,37 mgX. 

Adda Rii8 (G dr., Slndrup) 13,67 mg. 
Nlell M. Skallerup (Gdr., Heltborg) 

13,51 mg? 
Søren H. Sloth (Gdr., Ullerup) 13,89 
m~. 

Ca,l J. Vang (Hulmand, Ettrap) l4,ilD 
mgX. 

PlntoiDR'e tra Mors til Tby. 
400 tyske Plygtninge blev i 

Oaar overllyllet Ira Skolerne i 
Nykøbing til Tyskerbarakkerne i 
Hamborg. De øvrige Plygtnlnge 
i Nykøbing skalleres III Sien-

og 
Norge 
j Aftes 
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Geertted) 

D., Tube!) 

OksenbolJ 

rsnkjær) 

lum) 14,0, 

i esterVi,g) 

ærksbest. 

S 8 e : 
Bedsted) , 

., TBBbel) 

Koldby) 

up) 14,01 

Hørdum) 

'up) 14,45 

lfoldborg) 

4,70 ug? 
'up) 13,72 

'up) 14,35 

rik) 14,32 

'estervig) 

., Hurup) 

, , 

.............. ... .. ~ .... ~ ... ' --'---'---
dene. Fagforening og Soclalde· 
mokratlsk ForeDIng Sommerfest 
Søndag d. 15. Juli. 

R.nde,. Reglment.muslk 
kommer til Thy. 

Pas Torsdag kommer Regiments· 
muslken fra Randers fil Hurup, hvor 
der Kl. 12-13 gives offentlig Kor.cert 
I Ststlonsbyen. Kl. 17-18 spiller Re· 
gimentsmusiken pas St. Torv i Thisted, 
og: om Aftenen Kl. 21-22 er der Tap· 
penstreg gennem Byen, sluttende pBe 
St. Torv, hvor Retræten blæses. 

Oplysninger i Tyskersager 
ønskes. 

Dommerkontoret i Thisted har 
modi aget et anonymt Brev med 
nogle Sigtelser mod den [ængslede 
Købmand Arne SmJth, Tbisted, og 
Politiet vil gerne have Porbindelse 
med Brevskriveren ror at [aa nær· 
mere Oplysninger om Sigtelsernes 
Holdbarbed . 

I det hele taget ønsker Politiet 
gerne enbver Oplysning om an· 
holdte Personer. Det er i liere 
TiI[ælde sket, at anholdte Personer 
maalte løslades, fordi der ikke 
kunde føres Beviser mod dem. 

To Søstre anholdt. 

To Søstre i Todbøl, Dorthea og 
Eleonora ChrIstensen, blev i Oaar 
anholdt. De sigtes for Angiveri, 
mens Tyskerne var her, 

Makrelstimer ved Kyslen. 
I'ra Thyborøn meddeles: 
De faa Dages Varme i sidste 

Uge drev Havets Pisk inel mod 

.,ng,~,"".", 

77,104 Kr. 
nin~en ligl 
Statslilskud 
der kom 
Delværre 
viii/et no! 
Dette vild 
kælkommE 
g enierne 
Stigning. 
satserne n 
og i 1944 
Kr. pr. M. 

LlBge
, i fe 

Udgiltel 
Kr. til 2, j 
Medlem 4 
i 1943. 
Kliniker 
7,48 Kr. 
det sam 
dog sikk 
da Centr 
slationen 
er traadt 
Sygekass 
mi.ke R 
let at o 
I'ordel fOl 

at Sygdo 
evI. ude 
hus lige 
søgeIser 
toriet. 

Lægeu 
12,67 Kr 
er nu OPj 
nes Indt 
kasser 
steget m 
meget b 
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I . 
• 

II I 
net er endnu umuligt at bedømme, hvor stor Skade der er forvoldt 

ved Befæstningsanlægene i Klitterne. 

Thisted Amts SahdfJugtskommis
sion begyndte i Gaal' i Hvidbjerg
Ørum-Lodbjel'g Kommune ~el aarligo 
Eflel'srn af Kliltel'lle. Sandllugts
kommissIOllens Inspcktioll el' i AaI' 
fOl'hundot med særlig Intcl'cs,;;:c, idel 
man for første Gang I 2-3 Aar har 
Adgang til al undersøge det yderste 
KliloIDl'aade, som har været afspær
ret al Tyskerne og Som næsten oyer
alt Cl' mere eller mllldra skæmmet af 
Bcfæstn ingsanlæg. 

Vi havde i Aftes en Samtale med 
Ovcrklitfoged Aksel Rasmussen, 
"SoboH", del' om den første Dags 
Eftersyn udtalte, at Forholdene i 
øl'Um Klit synlC's at være nogenlunde 
normale, medens del' i Lynghy val' 
etL Del Klager over Sandflugt, fol'~ 
aarsagel af de tyske Befæstningsan
læg. 

- Har de trske Anlæg som Hel
hed forvoldl slor Skatle i Klitterne? 

- SandflugtskomIllissionen har jo 
nu i et Par Aal' m.altet undlade Ef
tersyn i de Klitomraader, som Ty
skerne afspæl'l'ede. Nogen Skade hal' 
J<Jittel'lIf> tagpt af rlon llllormaln 
Fæl'dsel, ID('1l eftC')' den fOl'8to Dags 
rudll'I~ yi! i.e~ Q,o~ sia:e, a! iea: SIues, 

vi Cl' sluppet rel billigt. H,'ol' stor 
Skade, det' er sket vcd sclye Befæsl
ningsaulægene, kun Ikke siges ondnu. 
Minefelterne, som ligger i meget stOl' 
Udstrækning, skal forst n'deles. Dc 
tyske Anlæg el' som bekendt dækket 
eller katnouflerel af Græstørv do fle
ste Steder, og først, oaal' disse Torv 
be-gynder al smuldre bort, tager 
Sandflugten Fart, og saa er det, den 
blivel' slem, men forelobig ser det 
ikke saa galt ud, saa længe Tonelle 
endnu lloldel'. Jeg vil gerne pointere, 
at jog under Besættelsen har gjort 
mit hedste for at faa Enll'epl'cnol'er
ile til at plante Klittag 1 Stt>dct fol' al 
bruge de '8D\'ittigt dyre Gl'æstol'vs
heklædninger. For det forsle val' det 
langt hilligere al am'ende Klittag, fol' 
det andet fik man del'ved en yarig 
Sandflugtsdæmpning, men det val' jo 
desværre langlfl'a altid, at Tyskerne 
vilde gaa med bl, al vi aovC'udte den 
bedste og billigste Form for Bcp1ant-

• mng, 
I Dag har vi ikke soi storl'o Ska

dcl', mtm man kan godt se. at df'l' har 
Vll'I'f'l unOl'IUal stOl' lf':pl'dsel i KlitlNl, 
og Spol'ene deJ'af sknl YI nu I'O~t' at 
Jl!l\ .uQ,sMw1. - J~. S, '" 
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Jernbanesaho1aøm . 
\'erf en YJDd~højtirlelighM j Aar

hughalJf>n I f'orgaal's for de fa.ldne 
Je-rnhanPfD3'·nd sag'rlf' T rafikminiswr 
• .\ [f ted J e n s e n bl. a..: Kamp~n og 
Sa.botag~nf!! var nødvendigf", og de 
blev ge-nm'mført saa godt, at }[onl
gomef'T har takkPt 0:5 dprfor. Kun el 
Land har været foran os i dr'n Ret
ning: .Jugos-laYlen. 

Distrfktfidu>-f V. H o I s t, _-\arhns: 
En hetydeliq D",,] af .Jprnhanpfolkene 
var aktive ~abotøre-r, og splt,.- om en
hVPf Sabotage voldte os me-rnper og 
V'~ha!! fra Tyskerne, var vi alllgf'vel 
gla(l~ for hver 10Ielding bl-'fom. Han 
ta.kkpd~ alle- Kategorier af Standen 
for d~t stOff' og farlige Arhejde, der 
var udført und~r de mest fortvivlede 
Forhold, og aIJigeovel ~ar udført paa 
rJf'O bedste Maadf! for det danske 
Fork. Vi var tvuo,e'f.'t dertil fol' at 
urukaa. at TyskP'rne s~h' overtog 
.J ernbanerne som f. Eks. i Holland, 
hvor' Trafiksammeobruddet. .skabte 
H ungprsDmh·n. 

Trafilundhjælper B e n n e rl b æ k, 
Kolding, talte om selve Sabotagerne, 
der fra 2 pr. Maaned i 1942 voksede 
til 470 i April j Aar. JernbaD~spio
na$!'E>o var saa effektiv, at Tyskeme 
i 10H ikke kundo he/ord,·. en Kanon 
mNl .Jrrnham·n, for drot omgaat'nue 
hlf'v tp!pllraf,·,"pt til Emdanrl. 

Eflf'f Op'H'~ningr'n ar Na.,:nflnp paa 
r)p 40 dfln."ikl' .ri"l'nh;wrml1'nd, fler 
faldt i Fl'ihpfbkamprn, mindedt:>;iI ditil .. 
6e ved to Minuttera Stilhed, 

fru 
Nr. 

Fn 
Pt>ul 
Matr. 
dpmal 
Nr. 9 
Kone 
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I'ejsl'r OgSUll B~.H ' n . !'lom Hud!J Kors 
og Det fde NOl'd hal' .ska rret Hjem 
til. J)c flesle af BUI'JH'llo {"I' j Aldel'en 
10-16 Aar. 

Militærmusik i Thisted og Hurup. 
I 

Rf'gimculsmu!'likcro fra Halldors 
give.' 1)3a TOI'suag fI('I 'C' KOI\(~e['lCI' i 
Thy, I JIIll'lIP spiller Ol'ke~tol'ot Kl. 
12-J 3, dct'f rA. 1agpl' MUlo;IikcI'1l0 Ul 
Thisted og spillcl' til Koncf'l't paa 
StOI'O Torv RI. i7-HL KI. 21 sla l'leL' 
Ol'k"sll'cl med l'n Tappenstreg fra 
Kasel'l1('n paa Faarloftvej gf'nnem 
Byens Gadel' ad den sædvanlige Pl'Q
cl'ssiollHl'ute, DeL' sluttos paa. Slol'c 
TOI'v med nogle Numre og Helrætel1 
KI. 22. O,.keslrel følges paa Turen I f 
on Deling Soldall'l', 

Til Bornholmsindsamlingen 
hal' vi mod laget "x" 50 ]{r, Der (\l' 

ialL indkommet 1I,972 KI', paa vort 
Konto!' i Thisted og 1797 fra Kon
tO/'f'l i Hu!'up, lait 13,7 (H) 1(1', 

st.ormed 
Fra. 
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Dommer Holm dematei ....... 
forræderisagerne. 
I Ht.>nhold til '2 i I.l)tllil 

Sager ang. Forrcederi og andett 
lantlsskad"lig Virksomhed DI. T. har 
Ju~titS1lllnistt'rit.>t i Gaal" bc>skikket 
Do mme r _-I.. G. H o I ru, Ve tervig, til 
at Iwhandle fliss .. Sager for Thisted 
_lIDis Retskredses Vedkm. 

Den da ar lige 
paa Thybanen. 
DSB. har: ffYrdømg sagt N~; til et 
tidli!1t Mo-rgentog fro Thisted. 

Thisted Handelsstandsforening har 
nu fuaet Svar fra Statsbanernt's <rl!-
neraldirektorat paa Andrsgt'ndet om et 

tidligt 
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han faldt """ b k p - .. ru: kedc det ene ""tor JuulSortnIlen >\f_ 
REon. slultede Aftenen mffl en kart 

..' ...... lntendt Bntnd ved Ilc!nZoin_ 
depotet. 

Havnetoget. l Thisted Batte i 
Gaar Efl.enniddaga Ild paa Græs' 
skraaningen op imod BelU;inlan _ 
kene paa Havnen. Uden blu.ll8ede 
kraftigt op, og Flammerne ølik_ 
kooc t.:l!t hC'n imod BeholdC'tne 
~en Brandvæsenet, der hurtia-t 
tilkaldtes, fik i Løbet af kort Tid 
liden s lukket og Faren afværget. 

Flygtn;ngene i NYkøbing nyttes 
Ul Ræhr. 

I GMr blev 300 ar de tyske 
Flygtninge flyttet til Hamborg I 
Ræhr, hvor de tulbringes i de ty
ske Barakker. I Dag flyttes Re
sten af de tYllke Flygtninge i Ny
købing væk, san Byen derefter er 
renset for dem, og man kan tage 
fat J)R.a at gure de be'llaglagte 
Skolelokaler i Stand. 

Anholdt i Herning. 
Harry Poulsen, tidligere As

højgaard Yed Hurup, er blevet. 
nrrest<'ret i Herning og fort til 
Hurup. Han skal i Eftermiddag 
frem!StiJJ<!S voo Relten i Vester
vig anganende en verserende Sai;' 
\·ed R<,tlen, d<'r vt.-drorer Allgi
\en. 

R:; A.r. 
Enkl' dlt'r SkomllR<'1" Ch r illlen

"en, Fru Antoinette Chrlaten~cn. 
1I'·ldbJl'rjo(, fyldl'r tl6 Ant' Tor~dø.R 
cl!"n 2g, J uni. "·I'U Chl"l~teMen er 
oJl\·ok!l~t I H\"idbjerlt, h\"or hun Oll' 
"11.11 hllt' bot-t RI .in Tid. 18119 blc\ 
hun I{ift Ol{ BryluPl'cl stod i ~Ilm· 
m.' Hu ". h\"or hun lrt'mdclu bor. 
Det \"/u· ~mlln ~'()rbold. det unltt' 
,EjI'lt'pnr I.lt'jI'\'udlt, und"r n1<"1I Fru 

Andagt_ 

Attet' Mlneu1ykke ved SJ,eUe
....... d. 

En lyak M.mor, der arbejder 
med Mjneoptagningen ved Slette
strand, dn::btea i Lordafli, da en 
Mine, han tog lor hnardt paa, 
ek$ploderede. Det et' den anden 
)elinor, IIOIJl ved Sietteølrand hu 
&at Livet til under det fartfulde 
Arbejde. 

f' jerritsle,· Samle:sl.alde 
var i Gut' tilført. 26 store Krea.
turer og 122 Kalve. Dl:!r r.olgtea 
1-1 Kreaturer og 65 Kalve til Eks
port, ogRellten forillev pas Hjem. 
memat'kedet. 

Dyrskuelndmeldel,n efterly:', 
Landboforeningen Nordtby oply

ser I Dag overfot' Oll, al det bidtIl 
er gaaet lidt lang~omt mf'd. at laa 
DyraKueindmeldelscme ind. For 
AnllløKuelJl Vedkommeade er DIUI 
ved at ba'·e dem, man klin '·eot., 
men lil Lokalskuet man,ler man 
endnu CIl. 300 Numre i at ..... re op
pe pan samme Antal lom i Flor. 
Mlln baaber i Løbet af tJgen Ilt Call 
de ,id~te Indmeldeber ind 

Foreningen Iii Unden.tøtlC'1se af 
de PM. Rayet rorulykkede Fiske-

res eCterl:,dte i Thisted Amt 
holdt Lørdag Eftermiddag Aars
mode paa Hotel "Roynl" i Thi
sted. Der var modt Repnl'!I<,ntan· 
ter fra Vorupor, StenbJerg-, Ag
ger, Lyngby, Hanstholm og Kilt· 
mollC'r. 

FOl1llRnd.'II, Chr. ::o.tunk P e· 
d 1! l' II e 11, nflRgdl' Beretning am 
Yirk!lomhoot'II, idet han M'vnte, 
Rt nlAn hl\\"llt' NUet en Ilenven· 
del:ll' hl Kommunerne om T\I
skud. og det havde giwt 3iOO 
Kr. h\"i1k<,t mAn ,·I\r megt'l tak· 

••• 
", 

riet. 
.. 1 

Skn 

no 
w 
m,~ 

Op, 
",,", . 

ru ny, 
blikke 
idet 1 



ru . Tb l' Thisted. 
maa ,"ære 

Randers Regimentsorkester I Velkomstlest for Dragonerne 
sp er 1 isted og Hurup. 

'0 _ • Forcmingen .. Soldaternes Ven-....... g lment8musikken fra Randers d Af 

Alten-

k mmer pn T ner" ,. Th,·sted. havde Man ag _ o n orsdag til Thy og gi-
ver K!. 12-13 en Koncert j Hurup ten 8JTnngeret en smukVelkomst 
og Kl. 17-18 en Koncert pnn St. fest pau. KFUM. for Jydske Dra-

' .. n. Sam- Torv i Thisted. gom'cgimcnLs SoJdater. . 
I Thisted bliver der tillige KI. Disse havde givet Mode l stort 

om den 
21-22 en TapPcruJtreg. hvilket vil sad b k t 
sige, at Orkestret KJ. 21 afmal'. Tru, og ClL 100 Mand æn e 
cherer fra Kasernen paa Faartoft_ ved de smukt pyntede Kaffebor
vej ledsaget af en Deling under de, da Formanden, Malermester 
Kommando af en Løjtnant, og Or- S. H a n s e n, bod vetkommen. 
kestret SPiller derefter gennem By- Der val' en Overdundighed af 
en ad den sædvanlige Rute fol' Pro- I La k alt. 

ligefrem, 
~et j Splid 

Og dog 
\·anæren-

cessioner. Der sluttes af paa St. I Wienerbrød og g ager -
T h d ·ll l I sammen skænket af Byens Bor-orv, vor er SPI es nog e Num- . 
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re og Retræten blæses KI. 22. gere. 
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To Søstre fra Todbøl anholdt 
for Angiveri. 

Politiet i Thisted anholdt i 
Gaar to Søstre fra Todbol, Eleo
nora Kristine Christensen og 
Dorthea Elisabeth Christensen. 
D~ har haft meget intim Omgang 
med. Tyskerne og menes at have 
Angiveri paa Samvittigheden. 

Brækket Benet. 
Ranefonnand Jeppesen, Ydby, 

var i Lørdags saa uheldig at 
snuble, idet han gik ned ad en 
Skraaning til sit Hus, hvorved 
han faldt og brækkede det ene 
Ben. 

}"aretruende Brand ved Benzin
depotet. 

Havnetoget i Thisted satte i 
Gaar Eftenniddags Ild paa Græs· 
skraaningen op imod Benzintan-

FDF.s Orkester underholdt 
med Ma1'cller og nationale Melo
dier og lønnedes med stærkt Bi
fald, ligesom Fru Pastor Juul 
S o l' e n s e n gjorde sior Lykke 
med et Par Solosange. Filmen 
Thy rundt" samt morsomme 

Tegnefilm forevistes, Ordet var 
frit, og morsomme Soldater~isto
rier kaldte Smilet frem og bldrog 
sammen med det øvrige vellykke
de Arrangement til at skabe den 
Hjemme- og Hyggefolelse, del' 
bør præge en Sammenkomst af 
unge og glade Soldater. 

Pastor Juul Sørensen af
sluttede Mtenen med en kort 
Andagt. 

Atter Mineulykke ved Slette· 
strand. 

En tysk Minor, der arbejder 
med Mineoptagningen ved Slette
strand dræbtes i Lorda,., da en 
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ed 

• vil 
• ne I 

d. . Juli med Opgivelse 
P"'soner i Husstanden 
sociale Udvalg. 

8t Antal 
tit det 

tUG 

• 
De ved Bortspl'ænl!ning al Pan· 

serspærringerne paa Hovedvej Nr. 
II, ca. 3 km Syd lor Thisted, 
saml paa Bivejen Ira Dragsbæk 
til Tilsted Ir em komne Betonbrokker 
kan afhentes gratis paa de respek
tive Arbejdspladser, saalremt AI
hentningen kan ske inden 8 Dage. 

Amtsvejinspektoratet i Thisted, den 
27. Juni 1945. 

.... Bierlng-Sørensen. 

Mod Aflevering al Kupon Nr. 10 ud

leveres der fra 1. Juli 194~ hos 

Allrhuus Privatbank, 
Aarhus og København, Nygade I, 

Privatbanken I København, 
Den danske Landmandsbank 

2'1. pCt. a Conto Udbytte al Selskabets 
Aktier. ,m Bestyrelsen. F 
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Skade, og Vognene kan strakS 
igen sæltes ind i Kørslen. Ilden 
Skyldtes Gnister fra Lokomotivet. 

Heflestraf for Besøg bos 
FIYI[tninge. 

En Mand Ira Fjerritslev, Skræder 
Chr. M. C h r i s t e n s e n, blev 
Mandag Alten anholdt al Vagten 
ved Flygtningebarukerne Nord lor 
Fjerritslev. Manden lorsøgte at 
kravle gennem Pigtraaden ind til 
flygtningene. I Retten blev han 
idømt 14 Dages Helte. 

Det oplyses iøvrigt, at Vagterne 
i saadanne Tilfælde har Ordre til 
at gaa strengt til Værks. Den, 
der ikke straks standser paa Vagt· 
posternes Tilraab, udsætter sig lor 
at blive skudt uden yderligere 
Varsel. 

Bn spærret Konto. 

Jacob 
De 

forhyr 
der f, 
April. 

, 

Blandt de spærrede Bankkonti 
er ogsaa Arbejdsmand Niels P. ti 
Orønkjær, Agger . s 
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THISTED 
-, Storegade 2 

rolf. 692 

HURUP 
Bredgade 31 
Tell. 11<4 

• 

Tyskers8gerOe i Vestervig ~et. 

• 

Ved et Retsmøde i Vestervig i 
Dag blev Fæn~slingskendelserne 
lor Osvald Chriitense.n, Hvidhjerl!. 
Svend Torp, SønderJylland, Ejnar 
Pedersen, Hurup, og Rich. Kors
gaard, Dove" lorlænget lil l. Aug. 

Barber Pederien, Hurup, var til 
ny Alhøring. Han har appelleret 
Pængslingskendelsen, og Lands. 
retlen ønskede nogle Oplysninger. 
Pedersen sigtes for at have an
givet tre unge Mænd i Hurup, 
der havde knust Ruder hos ham 
selv og Boghdlr. Lyngbæk, til 
Tyskerne, men det nægter hall. 
Sagen gaar nu paany til Lands
relten. 

Til Arresten i Vestervig er over
lørt Pisker Mathias Mathiusen, 
Sønderborg, der sigtes lor al hay~ 
været tysk Vagtmand og Tolk I 

Agger. 

........ ......... 
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Kr_ lor en Kælert. I k~~;us."· 
Snedsted Bio KJ. 20: .lndianernes 

Hævn·, amerikansk Film. 

Slraf for Haodel med Tyskere. 

Bager Svend Aage H y I d a h _ En 
Thisted, blev i Dag ved Relten I sætteise al 
Thisted idømt en Bøde al 200 Kr. tilbage lil 
fordi han en Alten i b~ruset TiI- stilling. 
stand generede to Pnhedskæm· _ Det Handelsmand Svenning Chr. 

Pedersen, Thisted, der lorieden I 
Torp solgte Pisk til nogle tyske 
Plygtninge, blev i Dag ved Retten 
i Thisted idømt en Bøde al 10& 
Kr., subsidiært 10 Dages Helte. 

pere. Byggegrund 

Anholdelserne i T 
Kontorist 
Kv. M. a 7 

- Det 
mindre 

Dommen var under Hensyn til 
Omstændighederne mild, og Pe
dersen modtog den med det 
samme . 

Harald Vestergaard Poulsen og 
Johs. Chr. Henriksen, der har 
solgt Pødevarer m. m. til Plygl
ninge i Dragsbæk og laaet Tobak 
som Betaling, fik hver 30 Dages 
Pængse\. Begge modtog Dommen. 

Spildevandsrensning 
i Nykøbing? 

I Nykøbing har man ligesom i 
Thisted og mange andre Byer 
Kvaler med Kloakudløbene, der 
lorurener Badevandet. Efter at 
samtlige Byens Læger har rettet 
skriflllg Henvendelse til Byraadet 
om en Ændring I Porholdene, 
har Gade- og Vejudvalget Ind
stillet til Byraadet, at der opløres 
to moderne Rensningsanlæg. By
rudet har endnu Ikke taget 

De Io Piger nægter sig 
skyldige i Angiveri. 

Folk. 
hvori 
ov.rIG 

De to anholdte S0s1re Ira Tod
bøl, den \1.aarige Elisabeth Chri
stensen og den IB·aarige Elonara 
Christensen, Iremstilledes i Oaar • 
i Retten i Thisted. De sigtes I 
begge lor al have angivel Land. 
politibetjent Pedersen, Pjerritllev, 
til Oeslapo, elter al Pedersen havde • Chr.lve 
anholdt Elisabeth og hendes mm· raad. Mod 
dft,aarige Søstre i fjerritslev, hvor Dagsordene, 
de var rejst htn lor at bes"ge Kritik .1 d 
nogle tyske Soldater. politibetjen- Kommunens 
len blev i nogle Dage holdt arre. ThIsled. V. 

man - ad 
sleret al Tyskerne i Aalborg, og mange Sted 
Oestapo lor!alte ham, at de to brudt, aF, p, 
Piger havde angivet ham. Bom Dyrlk 

De nægtede begge hestemt at laglptlcla" 
have angivet Betjenten. Eliøabeth ØSlre Dyn 
lorklarede at en tysk Soldat, som 8er ml., I 
hun kendte, og som var i Pjerrits- alfltd ned 
lev, da hlln btev lenere Hvt~::! 



"I. :11,1; " " 
, • , . 

lUl M ..... e !III , m,ben,d 
PolIll.I.llun", ,v.,,,.k ,l.,e" ,""LI 1',Llv. 

1'111"''"-KI. JO: "el/ll'IUIrIlI' .",lh"LlolI' 

6)'Kap'alenke 

.merlk"",k S.'IKIIIIII IIII'LI Kr. lor en KeIerI. 
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Sn,dlled Bio KI \/O: 
, SlIlHld A.l(e H)' I Il .111, 

blev I u.I( lied R,Uf!!I t 
hh"nl til H_de .1 ZOU Kr, Ih",VII", .,,'OIIlkl".k rUm. 
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'ur lIaødel Uled Tyskere, 
SVClJlll!lll: ellr. 

. r tier 'orlede" I 
Pi,k III no~lt' 

blev r Oll( ved 
Cl! Bøde .r 

IV Ualle. Helt€!. 
Vir under Hen.yn r 

mild, og Pc
den med del 

Ve.lergaard Poul.en og 
Chr. Henriksen, der h/lr 

Øl. m. III PIYMt-
ow: Toblk 

;';1 Uk hver Dige. 
Begge modtog 

tI.nd 
prre. 

en AIt,," I ",,(ulrl "11-
Rllllflrcdf:l Ir, ~rlllfldlk""f1-

Anholdelserne i 
De Io PJler nerier .J. 
skyld1re IADllverl. 

",l'ldrr

Dc IO .nholdle S •• lrt Ir. TlJd
bøl, dllll 17· •• ,1"'" f!Ullbelh elui· 
Ilenlen og d.,n IS· .. ri"e CIIlnor. 
Chriøtell!u'n, Irern,litledu i O .. , • 
i Rl'lItn 1 Thi,led. Dr. ,i" .. ·, I Thisted. 

I ~Jt:fldfHnnJ,nf' 
Ø.tf'rhakklm 12/ 
Tin".trupvcJ 42 

begge lor "' have an",,·.,1 L.nd. 
polilibtlJcl11 Peder. en, PjtrrjlJlev. 
til Oul.po, eller.' Pp.defltn h..,dt 

l eli'lbeth U$( hendn min. (,.'br, I",,,,,, III" 
Sølln' i Pjt:rritllev, hVflr ,04. "'94 ... I 

Nykøbing hu [Jlln ligesom I var I~!"I ht:n (ur l' be..,,,c ~;~~r::ø::" 
i Nyk.biDI? 

OR mlnge Indre Byer Iy.lle Sold.ln Polllibeljlw- K-'IfØm"n~' 
med KlolkudJllhene, der len blev i noule O.gf! holdl ."e. TW.tf"d. Ved VH 

forurener BIdevIodel. Eller II .Ierel .1 TYI.nnt i Aalborg, oJC ..,.1. -bt-::::-
samtlige> Byens Læger blr rellel O,..,t.po lar'alle hl m, at doe II) 

H B 
' f4 f'QlI!; 

I envendelle III YI.adel Pij:er hilvde .n"in! ham I~" 
en Ændring i lo De oal"1ede be""e buleml al I 4-I'f,ls.4JI tot 
alde· og Vejudv.leer hive angivet 8erjt:nl~n. fliNbdh I ~u; 

slillel iii BYfudet. I' der lorkl.u:de, al ~n IYlk Soldat, "'-Jm· MI .,a, '" 
moderne Rto.niog5anlæg, kendtt, og IWm VIr i fjt:rri~s- .t1aW -ø J 

bar endnu Ikke ragel i dl h.n bIt'\' lal('el, I'!rlt:rt: H,Uu.-t 
iiI Sa~en. Udgillern .. vil blive I h~vde 'purgl tn:ndt. h .... d Polilit-l lin ' 

JCJ')rde ved hende .,.~ benlk. s..~r_ 

GaBr Andelsbyggeriet 
Vaskeo? 

Hun b.nde u,n:t, at de bar'! bln J'tt:.., ... 
Itndt bjem Du blU' eftu dÆ,H 11M •• .,., 
Hjea:Ilr;Qm,' ILu~~ et Par P1aU~f I'''' ~ 1ø" 
op ,Todbø~ og Ul tylk UI'}4~- At'åo1 P1i 
oftiar unde piJ!t1 ~.I ck:n nt:d. T f ø -
me:r. ~l.6r/"<:' b.rvlioedt. Il d~ b",kT- lOt'dSV Ae 
"kit tiJ tam hn:i~ to<'!1'Y~H:l .... H'jlolteve.j.Salea 

i Hurd.kJlli.de. 
ru' 

<J'Hl Lud'~'!'j!:C:!~~ Du ~iiI rT.t.d· Bt ... i 
dd p,~ '-o-,,!"l, 1-1 P'1Øt7ø~ Ilqfl(\f 
bau l'Ci'Yt' Ul la .... t Du:rta., 
~ TJD~~ '-'JUl lufi'~d~ ()UI!Y~ 
'.'e- Di N.a' '"'m, ~'C' do!: r:æ~~ 
l.e-:=~ bat~ I' i:~:j,,;- n;')~~t Y-i'%
bml &.I dM :u.1l. 

E1..,~J. '-.,-å,,;V!'GG at! • «g 

t"3. !Til'! G.l~ 1th7<!e v'2)'d -:~" 
l~K~~'lI~ p:l.l. ~(h.u>t~1~i'" '-l;m.-! .. 
I:crfg o-: ...... ~ d~ 1:"1>. ~,J. .IM 

t.J:Zlm4!" ;;;er'! la .. ;d, W.l q "end ~ 
-Ul:. frt Tlti* ~_ r1!IC "lit ~ 
~~ Op,,;-dt,ØfI' iU~" ØU'!,~ .... a.l ~ 
e; dl':'J: !!~n=.e:'\ taj .. ~.~ r :o r::~'t tif.7.:t,n 

_ na :t! ~.c ;:!~- ,a .. "Ca.u~tif'tYi'"-
nu&- 1IJen ~1Il! m ha, lime' HdIøvwI 
fl-l. ". 2G t: 1!J ~J nlM .!Wilf-
-~d~ "' ... ,-,-' .t___' ••• ~- ._ ..... L.eq;:l. "n.fia !.till 
-t.!I'J.G~};( .e .l/"!; uf ...... 
lt.~'r l- l H..t!,Tl$e. 

• • d .. :TM,·~r.. 3iUrn.rnll 
.'!~~ P7l"M~ mæqii~r., d~ ~r. 
Pæ"lq:'ll;l):'. D~lII .. ",u~n fan.:!'Il 
t: t:nol!' ~~ remmMV'lpllUle!r. 
men ~Il tf.-:-Il. rtldd' fil I. fænq9je 
:!em liL 13. J m, 

Fn J1Iis:ed "',ui , 

1'h:19(r!lf 3l:l'a.ld' ~dt 1IIRte 
~ ,~w fhM lq: .. mdt!n:ofr jp.1nw.1'1 

'l'Ir fr:tQ_~nde. 



Ben 
,""orlcn ehr, J~n8l·ll . 

forræderis_, c rne. 
Dommer A. O. Holm, VCRIOrvll!. 

l'r af JIISIll8,"11I1 ~ lmll'l bi',klkkel 
III ni paodØIlHIIl' Sager l'flcr 
Pllrrmderllovl'lIl' I HOllhl,rrc(IOrno. 
Thisled, Hurup of! Nykøbing 
l' o 1111 krecJ so. 

Thl.tad-Gamle pa. Udflugt. 

I'rl,l.o,,~ Ilt..,. Udlh'Kt fur dl' lIonll', 
lind., Sled I MO'K"" n~ Itnll' til Slnr· 
rinK- l1iJlttlf(~nll' lItunl .. ," KI. 1fI.;10 I 
1.01<11101 Sl'UtnllUdo I. 1I0,f,. ølllrl". 
do, IIIcd 26 Hc.loku,elnlor. 

Der Ullr.DRes ArbeJde. 
ByrosdsmCdlcPl Ole JNISl'n hen

• lIIlelle vrd Thlslell Byraolls Møde 
I Alles, ol der sunrenl bll'V ~Jorl 

UdveJ for ol skalf,' Beskæftlgolse 
III arheJdsIIls" I Thisted. Ocr kik 
dø~:lj!t 300- 850 ledlgl' ArbeJds. 
lIIænd, og ilian skulde gerne und· 
lian ArbeJdsløshed I større Om
Ilnl(. 

BorKrno81errll bemRrkede, al 
LovlllvnhlK9mDlllen vir beekælll
lIel med dette SpllrKlmlul. 

SOt'I. emoLr.'en 
Ud ...... 1 ••••••• " Arll.'de".rtI 
KOIIIo, I Menevej 4, Thl,t", 

J,!llf liV ~pr 

'('Ilhuld" ni, ni ti ,'r Nkultll' være 
1101(01 SkitII, tier ~kftl Mkrubbl's ftl, 
U('I er nllld ('(I dl·lllp. ~orll.mm.IRI' i V 
al være ren . 

Son ri tiN lien $lOre Mystik: 
J,'t: cr {lI'SVlllffl' Ikke nogen ::lho,- I 
lock UQlrnCR, mrn k unde d(" Ikke 
lænkeN, at .Thlslrd ArnhIldenlIc' 
Ikke hpr m('nl, ni IndlæRet kunde 
hnve Inieress" lor LæsekredSen? ved 
Sogncrøudfl hor I der mhldste oll('r 
Ikke opfordrel Avisen III pi hlliotlle Udv 
SIIK~'n dild, 0R ICI! kun sige del 
summe lor mit cg,,1 VCdkommcnd,' 
MI'U nu vII Jc~ pmvc, om Blndel vII RIC 
lujo!C den Redrllllrclso, Icg har fra drr 
hø'csle Sted Nomi Sektion Nord- Il 
vust. Hvis det ImidlerlIl! Ikkr er Do 
TII( /~Idet. skol Jeg nok serid,' u('n III 
III Lærer Thom~l'n, Van~. 0R 
.lIl1e Bror" . 

JCI( vII nn/lnll en Oanf( pointere, 
ni SOIll\" h!'r burde holdes Inden 
lor Klllhlllllllcns Rammer . 

B r (k K n \I d N Il n, en 
SI. nl.rnll·', lin 

Ny Anholdelse I Hurup, 

I Ooor anholdtes thv . 

Harry P" u I s C", liurup, 
911(Ie8 Inr øt have aOKlvel en 
Mand I Hurup lor It hive omdelt 
IHrgnle Blade. SllIeo Ilur I Por
bindeiie med Anholdelaen II Ser
verll1iltreken Otrdl Ollnl Irl 
PJerrltll.v. der vir In III Pli 
Kondltorl.t I Hurup, PoulIIn .... 
'ed. .11 Ikyldl.. men blev 
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' f IJt ~"H' K~':dr:i..," ,......,.. miK 'Illtil tfllI""' . I' drtl!' II'" l' , .. ,r I KI ~ hllv~ 01 Sp.HIC.IIIUI , dt' kUli vr rl- 10\"'1' d,1 Ar'''elllf/' , 

komIIle' KII!1IUlUnroll' Hel lm tr, - I(I,rll . 

.I"kk • • • 1.07. 

IIIIn var I TYflkc:dhlell til 

tlr.hell. Kllrl. 
III 1111.11'1.1 Ar lt.! N Irll 1.(llIIvll( 

lIynd,," ,." VmtnenllRllr, p, lIel· 
".IIIIN.r , flfll I I'for opllalldte I 
-rhl~led . !'!nu y,1 1.11 til IIlfll%t 
I,QII.lellde Mind , drr vt'd IInttl 
!."'ftlKllIlder sag le med 'yl k AnI
III.nee .1 hindre dtl d.nøke Ptlllll 
I al udlare .ine PUKler. Bn Nal 
Isvede ha" en 'lIliS B.llllde pli! 
tl a ld ."alborj(·, Il'Ior han bONJt<. 
Tre /ulde MlIlnd, del arbejdede 
ho. JunIt, hnvde ,rmll"" alg Ind 
pllll liole/ .Pltl'lnlx· OR havde 
Ilernel slK med Ting, der Ikke 
IIII",rle delll. D/I. der blev BØR' 
Oplysninger om MOOlldel1e ved 
HcldelberK, allrnIcrede hall Tyøkor· 
Ile OR vilde hlYe hele Pollllølyrken 
IIr.ked/Kel . lian er blev(l11 anholdl 
I Hellerup. hvor han har købl en 
11 01 VillI! for Tyakerpenaene. 

280 Kr, slf""lct. 
Don 73 ·øørlge l'rroekomøRcr 

Mlu, Dr. Louløegade 30, T1I1810d, 
hor I Poritoors mlalel Z80 Kr ., der 
lu I Oll Tegnebog undcr Hnvcd
puden I hana Seng. Hall mener, 
øl TcgllebOKCU er stjulet I Tldon 
ml'lIem KI, 9 Ponnldd/l.lJ III midi 
pae BIlermiddagen, 

AH.r off.ntllg Dan. I Thisted. 

PollUmeøl.r B r II, ThIBlod, Itnr ured· 
tlel! BYfll.det, III RClllllurllnl .Mllrltcdl· 
,,,~lIe" •• liotol.PItIllII"l° og Holel olloyol' 
Irør rlUlcl 'flUlIdol8o III III høve [)lIllllllnl 
lu OIlIl,ll;O ulCtlnlllg. 

Karlekammer'yverl. 
PIIO Badalgufd I PaorlOl! er 

der Ira Karlekamrel sljaalel el Pal 
Benklæder Illhørende Medhlælper 
Morion Chr . Jensen. 

florræde ris_i. eroe, 
Uommer A. O. Holm, Vestervig, 

er af Juatitsmlnlslerlet beakIkkel 
III III paadømme Søger eller 
Porræderllovene I Hanherrederne 
ThIsted. Hurup og Nykøbing 
Politikredse. 

Thl.ted.O.ml. p •• Udflugt. 

Anll ,III IO . 'Il ,lr p"'. , lum 
t1"'''" .lI1ukl tlltAr .krflvfllI Ittolll)' 
litelI t j"dlP'K, LI1'I('Il'lIolll.1t1l n", 
1111., !illII (Ihuk(l Ulk l, .)1 h' I 
011111 l)'kktU"t Situation ,I Vlllftl , 
!in. ltI(!ClI'1! al el Svar frir h.,III.UI 
Sind umt Sektion Nord · VIl" I'U, 
hVlld UnWarcrne vIr uIHlnt ,,~ . 

I Att_nl 
1<1 .. '" Hud.lda" I ... ' 

U •. "" .!t.,t •• mll " ". 1 h 
IO '.øJ : I-f uyallralf' 

1'.,II,I.h,llo,," , .... r"~ 
,'",noll . 

1(1 . "IO: 
Sn",,·, Ir"orlkaullt 
I~d~ . 

fill.d,msd Hlo Kl 
It",y,," . "ml'flk, Ullt 

• .tell,.lttrr. 8vllrfll 1'1 I 1< 0 rllll1d IIlt 
dt Un",.rtl ' VcdkOnllllClllllr', vi 
IUlvd!! her I Thy : en D("I AI 
den Iy.ke' v."ncIllIK' 
!ti ,. ti • a Ul til II O il K a v Cl r • o '" Slral for Itand 
dl' Iy.kC Tropper. Handel. mand 

PedN.en, Thl.te 
TOlp , alKle PI. 
PIYKlnln"e, blev 
I Thl,IeO Id"ml 
Kr .. lub. lllherl I 

Dommen vllr 
Om'hend l ~heder 
dereen modt O 
_amme, 

Harald Ve.le 
Joh' . Chr. Hc 
I Olgl Pøde\l8ret 
ulnite I Drag.b 
110m l~etaHnli:, 
Pæo~lel . SCR~ 

Spildevandare 
I Nykebl. 

t Nyk0blng 

Thisled OR 
Kvaler med 
lorurener Bad 
samtlige Byen 
8krlltll~ Henv 
om en Ænd 
har Oade- o 

Untlcrhl"ncdc .om Nazl.l . Sf'lv ~ 
1"'KI!IIp; er det Inl(en Hemrnel1y:htd, 
III ICK hllr vmret NazIsi, I11lln dcl 
lir 6- 7 Aar aldell, joR Ulk ud /lI 
Pnrllel, OK hvad Icg har vrerel 
lør, citer, Ol( rnullRvla ml!ntr ni 
blive, man være 11110 Prlval"IR· 
Orundcn til, ni SperR.mUlet Na
zlll I del litte 10Q:el er Iremkol11 -
IIII!I, er. AI Wilhelm Sørcm. rn t 
Vidner' N..,rværelae kaldle miK 
Nul" aR belkyldte miR lor al 
ville dække en Kammural - Ocr· 
hard Chrlstcneco, SilKen O C. 
InlNolleror 0111( Ikke Spor p01ll11lk, 
mC11 h.r n/SlurllRvll'l min etore 
Inleresac I dclte SpøqJemul her. 
:;ion kun vI IO~C Inl poa Slor· 
vll8kcn Mil ,Ærhl/1C In de lire 
ellcrrnlddagcn lør SORncrude· 
1110del, !tvor Sagen O. C. I"nlle 
Oang var for, var al underIIøge, 
hvor lanRI de havde Imnkl aIR al 
,!nu, om del var .Slorvaek- eller 
kun SRRen O. C., del vlsle sig 
kun ol drele sIg om ham, men mil 
Syn pau den Sa" er, al skulde 
So~nerØllodot udelukke 0, C. Ira 
kommunalt Arbelde, blev vi nød · 
sOKOI III al lage alle de, der har 
arbejdet for Værnemagten, med, stlllel til Byra 
og del Iror leg vII være lorkert IO moderne R 
for Vang·Tvorup Kommunes Ved· 
konllnendr. Hvis del er miK, der 
siRICS tU med Storvasken, ekalleg 
~crne springe i Balllen lørst I 
TIlfælde ni, ol der skulde v~re 
nogel Skldl, der skal økrubbes al, 
del er ullld en dejlig Pornemmeiøe 

rsadet har e 
IIng lU Sagen. 
slore. 

al være ren. 

Gaar An 
i Vasken 

SOD Cl der den slore Mysllk : HøjloUe 
Jcl,l; er dosværre ikke nogen Sher-
lock !101mes, men kunde del Ikke i Hurd 
tænkes, al "Thisted Amlslldende" Thløled 
Ikke hnr menl, al Indlægel kunde Ønske om 
have lnleresse for Læsekredsen? ved Hellofle 
Sognenadel har i del mindsle atler en Oa 
ikke opfordrel AvIsen Iii at lægge Udvalgel fo 
Sallen dØd, og Jeg kan sige det domme Inds 
samme 10r mU egel Vedkommende. Foreningen 
Men nu vII leg prøve, om Bladet vil slc Vel paa 
løge den Redegørelse, lcg høt Ira der mulle 

D helcslc Sted saml Sektion Nord· huse HvIs P 
er tillrstDgcs Arbejde. ves!. HvIs det Imldlerlld Ikke er Oobbellhuse 
Byrudsmedlcm Ole Jensen hen- TlIIældel, skal leg nOk sende eJen til Parallel ve 

Prcløcn. Hærll UdlluRt lor de Ramle 
UlIllllr Sled i Mor~en og gøllr til Sl~r
rlnt(. Ueltager,," l"mlc8 Kl. 111,30 i 
l..otulItil Strllmj(ude I. i"lerfrll IIllIrlel 
der med 26 ticltckøretøler. 

:""ede ved Thisted Byraad' Mode :':llleL~:~',".Thom .. ", Vang. og O •• ar A n 
Alles, al der snaresl blev glort Jeg vii endnu eo Gang pointere mtlnd for 

Udvel for al skaffe Beskæftigelse al Slgen her burde holdes IndC~ protesterede 
Ilt arbejdsløse I Thisted , Der gik for Kommut1(~na Rammer, ~:~se. ~;e:a 
dagJlR 800-350 ledige Arbelds- B r I k K n u d 8 e n, en anden 
mænd, og man skulde gerne und. SI. Djllfllæll. lIog end il 

Kea Arbejdsløshed I slørre Om. Ny Anholdelse I H bYR~e, An fang. urup. vælge de 

Borgmeltercn bemærkede, al I Gaar anholdtes fhv. Odr. men Bollgf 
LovKlvnlollsmagten var bcekæfll Harry P o u Is c n, Hurup. der ~~v~~ :~i~ 
IIcl mea delle Spørgsmaa1. - elgle. lor al høve anglvel en og kunde 
_ Mand I Hurup for al have omdelt snart Papir 

Sodal-DemoLra'en 
Ud .. lvet al det d .. ne A.rbelderpartl 

KOIf(QI ~ MlllIOycj 1, Thl.lcd, 
Ko.,follul: Kl a-17~ 
Ham111ler Iræfle. H ".,Pur por.onllKo 
16'-1 7. o Q ørOn bedst K1. 

Po.IKlrokoato I , l17li. 

.... ~ .... "'.n",UJln 

IIlcgale Blade. Sagcn slur I POr. l8a ModvII 
bIndeIIe med Anholdelsen af Ser- var ulorøtl 
vcrlnisfrøkell Gerda Olan I taget !lynta PI z ra lorenlollcn 

errItalev, der var an'll paa Medlemme'r 
Konditoriet I Hurup , Pouløell oæg- var at sk 
ted e Slll skyldig, men blev lren"a- Boliger til 
Icl lU I. August. havde r011 

8ehandllnM 

LIdi oodllrtet Drilleri "Il,kede M 
Bn unll Mlod I This'ed IIl'V,ltkel Vlt Si od I .Iemnlo 
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plansomlægning, vi har Krav paa, 
selvom Bl'ændselssituationen sladig 
er vanskelig . 

Mineulykke ved Aggersund. 
To tyske Soldater blev i Gaar 

dræbt og en saaret ved Aggersund 
under Rensning af et Minefelt. Under 
Demonteringen af en Mine eksplorle
rede denne, og Virkningen var saa 
kraftig, at de to Soldater blev revpt i 
Stumper og Slykke,', medens ell 
tredje selv kunde haVle ud af Mine· 
feltet. Han blev for'l til Løgstør Sy~P
h us. Ingen Danske kom lil Skado ved 
Ulykken. 

Manglende Respekt for 
andres Ejendom. 

Et Par Bemærkninger i Byraadet 
~ uden for Dagsordenen. 
Ved Slutningen af Thisted By

raads Møde j Aftes bad Skalte ,'aads-
h . s e n om ONlet 

s 
I , 
( 

l 

E 

( 
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I l,,, uret(.el'dil!' IkHI<yldning. r 
l d('n lungo Periode, hvor 'l'ytilu~rllu 

Rutte Politiet ud uf Spi llet, opholdt ('n 
uf AaJborgR kendt.e Politifolk, Kriml
nalnsaistpnt C. L .1. J y I II n ~ gig pno. 
Mors. Hr. Jylling lwm IlPrunller i For
bind~lsp med adskillige Mennesker paa. 
Øen og havde nat.urligviR - som sun. 
mange andre Politifolk - sit særlige 
Arbejd(!. Efter Kapitulationen har 
Kriminalassist.ent .Jy IJ ing i Aalhorg 
været udsat for en Mistænkeliggørrls(>, 
der i Vi8S(~ Blade er komm~t til Udtryk, 
som han var Landsforræder. Bl. a. 
blev hans Forhold stillet i et megpt 
Jidt flatterende Lys i en Korrespon
dance til "Jyllandspostenu

• 

I denne Anledning oplyser Overl;cge 
J. N o r d e nt o f t, NykØbing M., der 
har et intimt Kendskab til Kriminal
assistenten, at det er et skamløst Over
fald. - Hr. Jylling har, s iger Over
lægen ti] Morsø Folkebl., mens han var 
paa Mors, gjort Modstandsbevægelsen 
uvurdedige Tjenester. Mange Menne
sker kan taklu! hans Indsats for, at de 
undgik Gestapos Klør. Personlig har 
Kriminalassistenten to Gange hjulpet 
mig, og jeg er vidende om adskillige 
Tilfælde af lignende Art, Der maa ikke 
sættes nogen Plet paa ham. n et er 
simpelthen grundlØst , 

I det hele t aget, udtaler Overlægen, 
har jeg den Indstilling, at det er bedre, 
at der slipper ti Skyldige igennem, 
end at een uskyldig udstil1 es som 
Landsforræder. Der maa advares mod, 
at vi kommer ind paa noget saadant . 
Det er os selv lidet vær digt og til 
ubodelig Skade for dem, det gaat ud 
over. 

De nye Smørmærker 
fol' .ruli Kval'ta l gmlde l' fØI'8( frit 

5, .r"Ii, 3, AugU81. og l , S"pl!JI', -
Smøl'!llml'kel'l1" fol' OkflJl, Kva!'!al 
faar ikke Gylrli h ",I rIJI' 18, Okthr, 
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Iandt i Gaar Eftermiddag en yngre 
Mand, Idel' val' besvimet ved FæJ'g~
lejet paa Thysiden. Den paagældende, 
Holger Andersen, Nees, skulde have
været hjem med Færgen, men blev nu 
kørt til Thisted Sygehus og indlagt. 

I 
Sigtet for Angiveri i Agger. \ 

En Sønderjyde, H. M a t h i e s e n, 
del' hal' været interneret af Mou
standsbevægelsen i Sønderborg, over
førtes i Gaar til Hurup, hvor Poli
tiet har en Del at tale med ham om. 
Mathiesen var under den tyske Be
sættelse Vagtmand og Tolk for V ær
nemagten i Agger og var almindelig 
frygtet af Befolkningen for sin Paa
gaaenhe,l. 

Han sigtes bl. a . for Angiveri, idet 
ban havde meldt en Arbejder, Martin 
P ede rsen, som havde fremsat gene
rende Udtalelser mod det tredje Rige, 
og Arbejderen idømtes derefter 30 
Dages F ængsel. 

Matb iesen el' anbragt i Vestervig 
Arrest, 

Uheldig med Besøget hos 
Flygtningene. 
Dragonel'll e, der h older Vaglom 

en Flygtningelejr ved Fjerritslev, op
dagode i Forgaars, al pn Mand kroh 
over Pigt/'aallen in,l til Flygtningene. 
Vagten maMe ham an, mon han 
standsedo ikke, f O l-lsalt o ind i Ba.
rukkerne, hval' hall forsøgte al gem
mo sig under en Koje. Han bIl'" 
nnidlerlid tl'llkk .. l Ild og ha " vær,>l 
fOl ' Hettpn, hvol' han stl 'aks idmntl's 
J O jlflgn HIl'ft l', som dog lMv apPl'I
le 1' .. 1. 

Manden "/lI' holrlig, al hnn ikkll 
hlev skudl. Vagt"n hlll' 01'<11'1' pna al 
Hkydo, hvis man ikk,' stundsl'l' pat~ 

TilJ'llub, 

Købt 00 solol en Ilanddrevet 
Ankertrosse. 
Politi,'t i IIl11llj) Ull,lplsogel' f.ll· 

• 
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Barber P. P edersen, 
Hurup, var Stikker. 
H nn gll\' Oplysninger til 
Ges htpomt'<lhju'Jpt'rcn 
Frits HRn.~n . 
nnrbt>r 1'. P t' d e r (II f!o n, Hurup, dl'r 

hnt" Yn'rt't (/t'''ltI'lt,t i Vl'!lterdK lid.'" ». 
M"J. {rt'm!llilll'tk~ i Fllmliddllg i t't 
R,'h:n\OtI(' i Ye",tt'n'ig, h\'or Politi!!lt"-

o-t 
-,
o' 

It("r"('1I fort'holdt hllm l'n Ilh-orlig Sig
Icl1!"~ r(lr Stikkt'r\'irK!40mhed 

t et Kr),t!durhdr tilAIod Pedersl'lI 
dl't't"ftcr. at hnn havde And!'1 i, nt tre 
un!f(\ i\t('nllesker blev anholdt. nf G ... -
stapo i Hurup den 5. Januar i Aar_ 
Han hll\'dl' givrt OplysningE'r til Ge
stapomedhjælperen Frits HanS1'1I 0111 

d(' un". Menn('5kt'rs Adresstr og ind
rømmede, at han hll.,-de nngh·et endnu 
en Mand, ~om han mlst ... nktt', men som 
Gdtnpo dog iH .... nrrestt'rooe Pt'dersen 
indl'OlIImedl' \·jdert'. nt han oitt' havdC' 
drøftt't RudC'l.-nu!>lIingernC' og Bombe
eksploslonC'rne i Hurup med MLodhjæl
perne af en t>·sk Stødtrop . 

il. 

n, '. 
, 
I , 
, 
• , 
l En sI de ungt' Mennesker, som blev 

anholdt, Eli A II d e r s e II, yar sideJl 
udsat for en frygtelig Tortur hos Ge
stapo i Aalborg. 

Politiets Opl~'Sninger om Barber P. 
Pedersens \'irksomht'd slammt'r fra en 
Afhoring af Frits H ansen, der er 
fængslet j Thisted 

Flere Hundrede Jagtstntis tikker 
ma ngle r. 
B«it'r til Jægere, som ikke md
S{ Ml'r StabstiJ.·kcn. 
For et Pal' AaT siden blev der ind

fort den Bestemmelse, at Jægerne skal 
føre Jagtslatistik og senest den 15. 
April hvert Aar indsende Statistikken 
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Jægerne );Ikai indsende Jugt
statistiken. 

Politiet i Hurup meddeler t 
Jaglstatistiken, der skulde af\ev~-

---e~lr~enuu v .Ind m~d 1'- ,I " ..,gn· . ere. Sle-
dcr over de. nordøstlige Egne sene 
sva~ til frisk nor(lvestlig vind m:' 
deh"lS opklaroQnde og ~." k l' 
V

e' o Igere 
J' . 

I nternerede for Retten 
i Vestervig. 

Fængslingen fodængedes for alle. - Harry Poulse A h' d' n, tidligere 
s O]gruu , sigtes fol' Angiveti. 

l Gaar Eftermiddags val' en 
Del af de internerede i Vestervig 
paany fremstillede i Retten. For 
alles Vedkommende blev Fængs
lingsfristen forlænget til 1. Au
gust. Desuden blevet Par nyin
ternerede afhørt angaaende del'es 
Forhold til en Angiverisag. Dom
mer Holm beklædte Dommersæ
det og som Anklager var mødt 
Politimester Kai Herting, Hu
rup. 

Var Medlem af S. A. 
Den først fremstillede var Arb. 

Rasmus Osva)d C h r i s te n se n, 
Odby. Der forelaa nye Oplysnin
ger, hvorefter han skulde have 
været Medlem af D. N. S. A. P .• i 
en S. A.-AIdeling og være ind
kaldt til den tyske S. S._Antiluft
skytsafdeling i Danmark. 

Christensen bemærkede hertil 
at han mente S. A. betød Sports
afdeling. lIan var blevet fore
holdt, al han som Medlem af den 
Afdeling skulde havø ~vet Løf
te om at værE: med tit' Vold at 

I 

tage "Magten i Danmark, men 
paaberaabte sig, at det Opraab 
val' af langt yngre Dato og den 
Afdeling han sigtedes for at have 
været Medlem af fra Marts 1~38 
til 21. Juni 1940, ogsaa var af 
langt yngre Dato, Det oplystes 
imidlertid at nævnte Cirkulære 
ang. S. A. var udstedt den 12. 
December 1939, og han fængs
ledes til 1. August. 

Tyv og Tolk. 
Arbm. Svend T o r p, der sigtes 

for Underslæb, Tyveri og for at 
have været Tolk for Tyskerne~ 
fængsledes ligeledes yderligere til 
1. August. Han bemærkede, a.t 
han nu havde været fængslet i 
63 Dage, idet ban for Cykletyve
ri var arresteret nogle Dage for 
Maj. De n arresterede. der under 
Behandlingen af sine Forhold har 
indviklet sig i lTlange eventyrlige 
Forklaringer, bl~v trøstet med. at 
hans Varetægtsarrest formodent

lig gik fra i hans Straf. 

, (ForllæUes Side 6) 
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under Krigen, 'nem 19 a. . 

I· Ide være arbeJdsløse. ke mere s \.U . "l 
det ser alligevel Ikke ud tI , 

J8a Statsbanernes men hal" lært det tiIstrække-at man 
ligt! " 

Lærerembeder. 
nmissionells Ind-

B o r g m e s t e r e TI bemælke-
de hertil, at man jo maatte ~f
vente de Planer, som LoVgIV

ningsmagten syslede med for at 
klare Årbejdsløshedsspørgsmaa-
let. 

det at ansætte 
~ Lærerembeder 
adergaard Poul-
7' Lærer Wolf , 
(øller, Thisted. 

til inddæmmet 
I. 
lledes paany 
JlelneS Ansøg
de paa det op
ede Areal ved 

e n oplyste, at 
røftet dette i 
Ingeniørel'Ile 

al" over, at 
her paa Are
od Vest ikke 
lorgmesteren 
de betale sig 

der nu var 
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at an-
om, 

Internerede 
Retten . • 

I 
(Fortsat fra Side 3). 

Anmeldt Indehaver af illegalt 
Blad til Tyskerne. 

Derefter fremstilledes Harry 
Spencer p o nI s e n, tidl. "Ashøj
gaard" ved Hurup, nu Herning, 
sigtet for Angiveri mod Peter 
Marthinus Krogh, der fik 30 Da
ges Fængsel for at have efterladt 
et engelsk Flyveskrift paa et 
Bord i Konditoriet i Hurup, hvor 
det blev fundet af Servetricen, 
der overlod det til en tysk Løjt
nant og senere udpegede Krogh 
overfor Harry Poulsen, der nu 
sigtes for at have oplyst hans 
Navn overfor den tyske Løjtnant, 

De med, at 11e .KUH .... ~ - . 

vidste Besked. 
J kunde se 

Fru G l a n t z: " eg de nu var 
paa deres MinespIl. at f klarede 
klar over Sagen. Hun t ~~e Offi-
videre at medens de Y t ' " . Res au-
cerer endnu opholdt Slg l til 

. H Y poulsen -ratlOnen, kom arr gt 
bage, og hun havde da sp.ur i 
ham ad om han i kke vilde IDd 

, roe Restaurationen, men han svar 
da at det vilde han ikke, mroens 
"d~u val' der, for Folk havde jo 
altid saa travlt. Derefter gik han. 

P o u I s e n hævdede, at det var 
Opspind fra Ende til anden; han 
kendte overhovroet ikke Manden, 
udover at han vidste, han var fra 
Gjettrup. løvrigt havde han selv 
ofte haft illegale Blade, og det 
kunde da aldrig falde ham ind at 
'angive en Mand, han ikke kendte. 
Han indrømmede, at han havde 
været Medlem af D.N.S.A.P. fra 
før Kdgen til fOl' et Par Aar si
den. 

D omm eren: De kan jo ha
ve angivet ham, fordi De var be
gej stret for de fremmede! 

Fru G I a n t z fastholdt be-
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stemt sin Forklaring som rigtig, ~ 
og Harry Poulsen blev derefter 

J fængslet til 1. August. 



den Mande, <.It han er el af 
Slags :!'Ifennesker, ma~ aldrig hører 
.!:'ige noget ufordelagtigt om andre. 

Smedepigerne fra Todbøl 
for Retten. 

Vedgaar a t være skyldige 
i Gestapos Anholdelse af Politi

betjenten i Fjerritslev. 

1 Begyndelsen af Juli i Fjor an.-
holdt Politibetjent Pedersen, 
Fjexritslev, den I6-aange Dor
thea Elisabeth Christensen fra 
Todbel og hendes 13-aarige Sø
ster T.Wy, idet de uden Tilladelse 
var taget paa Søndagstur til 
Fjerritslev for at besøge de ty
ske Soldater der. De blev straks 
sendt tilbage i Bil. Ca. 14 Dage 
efter blev Politibetjent Pedersen 
jmidlertid anholdt af Gestapo fra 
Aalborg, og under Forhøret op
lyste disse, at Dorthea og en æl
dre Søster - Eleonora - havde 
anmeldt ham.. idet de havde for
talt, at Betjenten ved Anholdel
sen bl. a. havde kaldt Soldaterne 
for uforbandede tyske Svin" osv. 
Efter et 4 Timers langt Forbør 
blev Politibetjent Pedersen dog 
løsladt. 

I Gaar Eftermiddags blev de to 
Anmeldere fremstillet i Retten i 
Thisted. Den ældste erkendte, at 
hun var klar over, at det var de
res Skyld, at Politibetjenten var 
blevet anholdt, idet hun havde 
fortalt en tysk Soldat, som hun 
var gode Venner med, om det 
passerede, men hun nægtede be
stemt, at hun havde anmeldt det 
eller bedt Soldaten om at gøre 
det. Der var ogsaa i Todbøl slaa
et Plakater op, hvor der bl. a. 
stod De Danske, der i Fremtiden 
ses i Selskab med Smedens Pi
ger, gør det paa eget Ansvar", og 
en saadan Plakat havde en anden 
tysk Soldat, som de ogsaa kend
te, taget med sig og vistnok Og
saa sendt til Fjerritslev. 

Frihedskæmperne havde fun
det en Revolver, der var nedgra
vet i Faderens Hønsegaard, men 

. Pigerne forklarede, at Revolve
ren tilhørte en tysk Soldat, og at 
den var gem t i Honsgaarden af 
deres yngre Brødre. De nægU!de 
sig Skyldig i noget landsskadeligt, 
men blev fængslet indtil 15. Juli. 

K.kM~ all,... 
Musikdirek\eren moodeler, al dfor 

lU. bil.... kommunal 

ge Hundborg, 8<lm kon_ 
staterede, at bun ved den vold
~mme h~edfart havde paadraget 
SJg en HJernerystelse, og selvføl_ 
gelig var hun forslaaet og havde 
en Del !iudafskrahning{!T, men 
varl!lIers sluppet mirakuløst godt 
fra Ulykken. 

Hestene fortsatte deres yjide 
Løb op gennem Gaden og satte 
Kursen mod Gjærgbøl, h· ..... Jr de 
blev standset i Nærheden af An
dreasens EjendoDL 

Brand i tre Jernbanevogne 
i l"jerritslevtoget. 

Da Fjerritslevtoget i Aftes 
paa Vej mod Thlsted var naaet 
til Hillerslev Station, opdagede 
man, at det brændte livligt i en 
af Godsvognene, der var læsset 
med Tørv. Antagelig har Gni!2.ter 
fra Lokomotivet antændt, og li
den havde saa. kraftigt fat, ai 
Gnister herfra antændte yderli
gere to Godsvogne, hvoraf den 
ene var tom, medens den -u.1en 
ogsaa'var læsset med Tørv. 

Der blev straks ringet efter 
Falck fra Thisted, og mens man 
ventede, gik man i Gang med 
selv at prøve at slukke Uden. Det 
lykkedes ret hurtigt i den ene 
Vogn, men Ilden ha"de for godt 
fat i de to andre, og derfor blev 
de koblede fra, og saa fortsatte 
Toget mod Thisted. Falck fik 
hurtigt Bugt med Uden i de to 
Vogne, og den anrettede Skade. 
var ret minimal 

Solgt FIsk til Flygtninge. 
Fiskehandler Svennjng Peder· 

sen, der forleden ble,' anholdt for 
at have solgt Fisk til nogle Flygt
ninge, han traf paa Vejen, bar 
vedtaget en Bøde paa 100 Kr. til 
Statskassen, ligesom han skal be
tale Sagens Omkostninger. 

30 Dages Fæng~ for Handel 
med Tyskerne. 

Harald Vestergaard PouiSt'n og 
Niels Chr. Henriksen. der flere 
Gange havde besøgt Fl".tningc 
lej ren "ed Dragsba!k for at 
le, ble,' i Dag ,-cd Retten i Thi
sted hver idømt 30 De"", ...... 
sel med Fradrag af IO o.p fW 
ud.tuet VareæglparrMt. 

Der 



Farlig Løbskkørsel i I 
SnedstOld. Barber Hurup,~ afsløret 

Stikker . 
l!Iole a. 

THISTED AMTSAVIS 

• 
• 

lilJe Pige kom til at hænge paa. 
,~ognstangen foran de !ø'bske 

Heste. 

Husmand Th. Thorup Andrea
sen, Gjersbol, holdt i G&-1l" Efter
middags med sin Befordring i 
Slagter Jespersens Gaard i Ve
stergade iSnedsted. Han havde 
leveret Tørv, og da disse var 
læsset af, gik Andreasen ind hos 
Jespersens for at drikke Kaffe, 
efterladende Vognen, der var for
spændt 2 Heste, som ikke var 
undet paa anden Maade, end at 
ømmen var snurret et Par Gan

om Vognhjulet. Hestene skub
e saa Vognen lidt tilbage, og 

n ramte derved et Vindue, og 
den klirrende Lyd af Glas 

ev Hestene bange og satte i 
dt Løb ud paa Gaden. Her kom 
n 9 Aar gI. Ingrid Jensen, Dat
r af BagellllesterJensen, øster

, Snedsted, cyklende. De vil
Heste torpederede bogstave-
talt Cyklen bort under hende, 
h un kom til at hænge paa 

dsen af Vognstjerten, og idet 
tene svingede rundt faldt hun 
paa Gaden og hvirvlede et 

blIk senere rundt mellem Cyk
og H" teM og blev derefter 

Fældet af Gestapomedhjælperen F ritz Hansens Tilstaa.elser over
for Politiet i Thisted. 

~e8 inden 15. A'Pril. er mangelfuld, 
~det endnu 200 Jægere ikke ber 
md&endt lndberetuina:. lI.u1iPla 
har en stor Del af dine aflevento 
deres Papirer til det tylke PoUtI.. 
men de maa nu hurtigat mullat 
sørge for at faa afln .. t 
Statistiken til de daneke Mync1i.,. 
heder, da der eners kan vente. at 
ville falde Beder. 

Barber Petersen, Hurup, der 
har siddet fængslet siden 5. Maj, 
var i Formiddags paany frem
stillet i Retten i Vestervig, hvor 
Politimester Herting foreholdt 
ham en meget alvorlig Anklage 
for Stikkervirksomhed. I et læn
gere Forhør, hvor han flere Gan
ge indviklede sig i Selvmodsigel
ser, tilstod han, a t han havde væ
ret medvirkende til, at tre unge 
Mennesker fra Hurup den 5. J a
nuar i Aar blev anholdt af Ty
skerne, og den ene blev ført til 
Frøslevlejren, hvortil to andre 
som Udløbere af samme Sag og
saa førtes. 

Politimesteren foreholdt Bal~ 
ber Petersen en Rapport fra den 
tyske Gestapomedhjælper i Thi
sted, Fritz Hansen, der har for
klaret , at han ved Ankomsten til 
Hurup den 5. Januar af den tyske 
Politileder fik Besked paa at hen-

25 Au i Statll1nvrae. 

vende sig til Bar ber Petersen for 
at faa Adressen paa de unge, der 
skulde anholdes. Disse Adresser 
fik han, og ved samme Lejlighed 
udtalte Barber Petersen overfor 
Fritz Hansen Ønsket om, at end
nu flere i Hurup blev anholdt. 

Petersen indrømmede Rigtighe
den af Fritz Hansens Forklaring 
og tillige, at han flere Gange hos 
den tyske Afdeling iArbejdsmæn
denes Hus havde diskuteret Ru
deknusningerne samt omtalt -de 
Personer, der kunde tænkes at 
have været i Forbindelse med 
disse. 

Paa Søndag den 1. Juli kan 09er 
portør J. N. Jensen, ~hiated, fe 
25-aars Dagen for Bin Anaættelse 
Statsbanernes Tjeneste. 

Petersen blev derefter fængs
let paa ubestemt Tid. Dommeren 
havde for 14 Dage siden afsagt 
Løsladelseskendelse for ham, 
men denne Kendelse blev paakæ
ret til Landsretten, hvis Afgørel
se endnu ikke er falden. 

Studentereksamen 
er ved Aarhus Akademi bestnet • 
'I'age Emil Petersen, Son af T 
rennester A. P., Hillerslev, 
14,22, mg X. 

PengetY"eri i Thisted. 
Politiet i Thisted h.r modtai 

Anmeldelse om, at der fra TI 
skomager Mou, Dr. Louisegade, 
.tj •• let 280 Kr., der l •• i en T 
nebog under Hovedpuden i h 
Seng. 

KarlekammerlY"eri i F8arlOt 
Fr. en Landmedhjælper 1>10 

Chr. Jensen, der tjener "paa E 
i Faartoft. er der b\e""t stj •• l 
Par Benklæder. Tyveriet er r 
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".., LIl t\.lHH , ",na, 
a t ha n .'" .. t af den 

,e.' '','r, m", 11.lr i" hører 
uf l\ld&$'tl ' om andre 

Smedepill;'eroe fra Todbol 
for Retlen. 

\ ~ at ,-ært' ..J.:yldigr 
I trt",tapo.. Anhol.dcbe af PolitI

betjfflten I Fjtomls!el', 

l ~~D a f Juli Fje r RI\-

bOldt Politibeffent Pedersen, 
r e.;t,s1ev, den 16-aan~ Dor
the. El..is.abeth Christensen fra 
Todbel o~ hend~'S 13-aarige S0-
sttor Lilly, idet de uden Tilladelse 
T&r ~ paa S"ndøgstur til 
FjerritsJfov f" r at beaolt' de t y-

Soldater dEor. De bJt'\' straks 
.. ,lbage i Bil. Ca. 14 Dage 
efter Uev Polmbet)c>n! Pedersen 
.midIt~Jd anholdt af Gestapo fra 
A,&,T2', og under Forhoret op
.I}"ste diSse, at Dorthea og en æI
dft s.ter - Eleonora - hn\"de 

Jdt 1wn, idpt de havdt' for-
talt. Betjenten ,-ed Anholdel-

a. ha\de kal'rlt Soldaterne 
for !~rba-dde tyUc Sno" os\". 
Efter t.f, TUDer!. langt Forhør 
J:dey Po:ilitibetJent Pedersen dog 
nlad 

J ur Eft.ermJddAp t,lev de to 
Anme.::H-r8 frematil1et i P.eten I 

nllued. Dr.;- ældste erkendte, at 
b .. over. at det \"&1' de-

'<- :1, at Politibet..enten var 
e ar ~t. idet hUn M,,'de 

eD tysk Rold~t. 10m hun 
rtod~ V nner med. 0:71 det. 

...... , men hQt:l næJflede be-
h de anJ'lle ~t. det 

IO" 
"'" I ~ ,Jpp_ 

po I: ar der bl. :l_ 

~o DanI: e, de I"re tide:) 
med 

f',,,, 

:<tAlen."de, at hun \"ed den vold. 
somm~ -'I!'dfnrt havde jlMdrnget 
"1St' en Iljernerystelse, og belvCol. 
gelig var hun CorslMet oSt' havde 
en Del Hudafskrabninger, men 
\·ar'l>1lers .sluppet mirakuløst godt 
fra Ulvkken • • 

Hestene forlsaUe deres vllde 
l.ob op gennem Gaden og snUc 
KUMIC'n m<Jd GjæMlb"l. hvor de 
ble\" standset i Nærheden af An
drenst'ns Ejendom. 

Brand i tre Jernbanevogne 
i Fjerritslevtoget. 

Da Fjemtslevtoget i Aftes 
pJtJt \'eJ mod Thisted var naaet 
til Hillerslev Station, opdagede 
man, at det brændte li"ligt i en 
af GodS"ognene, der var læsset 
med Torv. Antagelig har Gnh·ter 
fra Lokomoth-et antændt, og Il
den htl.\'de AA8. kraftigt. fal, al 
Gni!il<,r herfra. ant:\:ndte ~'derli' 

gere to Godsvogne, hvoraf den 
ene var tom, medens den uden 
Ctg"llall'vRr læsset med Torv. 

INr bæv straks ringet efter 
Falck fra Thisted, og mens man 
ventede, gIk man i Gang med 
selv at prove at slukke Ilden. Det 
lykkedes ret hurtigt i den ene 
V'-'5rll, men Ilden havde for godt 
fat I de to andre, og derfor ble\· 
d,_ -_ ,,',1 -de fra, og aAA fortMltt, 
Toget mod Thisted. Falck fIk 
hurtigt Bugt merl Ilden i du to 
Vogne, og df>n anl"l'ttt'dl' Skade 

var ret. mimmal. 

S4'HL{1 fo·1JoJc til folYlllninge, 
Flskehandlf>r Sv{'nning Pedf>r

I-CC, d r forletl"n hlev nnholdt for 
at- hnvl" ØtJ!gt Fisk til Il JIlII' tlygt 
nrng-e, han traf pM Vejt'n, hur 
vedtalt:f>l en Bøde pa3 WO h I. til 

Uk.lINn. likl'8OTT1 hnn IIknll~ 
Lal Jf n. Omko!ltninl'~l 

30 fl:al"f1II J-· ... nltJW'l for li:lndf-I 
mf"d Ty!ikf'rnf'. 

Jlu.lrI V,..lfll"lnard f'fJulM'n IIIC 

NI" II ('hl" I f''TIrikaeR. d,'r nNf' 

Ha JfIO ha dl" bra"A1 fol)·Ktnin~ 
""jn," f'd UraphIPk for" h.nd 
ko ' n ... wd Kett.n I Thi 
st-t h'Rr Id.mt St) ThI, ... 

- -..... , 
Stngslnlp Olr Gærup, hvis der ret 
omgnllendt' kl\n tegnes 150-200 
Koer mere indenfor dette Om
ra .. \d~. 

-- -.-.... ~, 
ligesom 
GrællllUlrkl! 

Tysk Haandlnnger overfort 
til Thisted . 

fo'le,·c Gange pll.akaIdt Tyskernes 
Bi!Stnlld overror Politiet. 

Til AlTesten i Thisted er fra 
Lemvig- blevet overført den saR

kaldte "GrobBerer" Frederik Hel
ge Hamid lIcidelberg, der var 
ble\·et. nn~steret i Hellerup. HeI
delberg "nr under Besættelsen en 
af Politiets værste PJageMnder, 
mens hun virkede heroppe som 
Værnemager i stor Stil. En Dag 
indfandt han sig paa Politista
tionen og forlangte Logis til et 
storre Anlal Folk, og da Politiet. 
meddelte hanl, at det havde malI 
ikke med at gore, blev han ra
sende og truede med at hent~ 
Værnemagten, saa den kunde 
ordne Politiet. 

Ved en anden Lejlig-hed havde 
Politiet arresteret tre af hans 
Omgangskreds for Tyveri, og da 
man indfandt sig pM Hotel 
"Aalborg" fOr at faa nogle Op
lysninger af hnm, sogte hnn lige
ledes Bistand h08Tyskerne, hvor
nf en Underofficer trnk Re\'oh·e
ren og truede BetjentenE>. Ud 
pau Xntten indfnndt Heid"J1 ,'rg 
sig snmmen med tre nmskin
pistolbevwbnede Tyskere P.'UI 1>0-

litistJltionl'n og krævede de tre 
nnholdlt' udleverede. Det afsl,'(I
kom en timelnng Forhandling, 
hvorunder &1111\"('1 1l1'1dl'lhNk Mm 
TYlkrrnl' '·111' ml'J{e't udfonhvnde, 
og del tmk Oll hl l.'n mrgct nl
vorlig i':pl:mdl'. Nu gltl-dl'r Poli
lu't kig til undt'!' tindre Vllknllr 
at kornml' til ut tale ud m('(1 dNI' 

Rmnd i Jt'mbaneHlj.Cn med 
Urikt'tter, 
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ritll!l'v !·;tatiun Brand I t'1I \'ofrl!' 
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Illegal dstilling 
i Thisted. 

r •• b~ •• Sprcolsloller. 
f.Io,i5\:&rme.. nylr;. .. ul 

..... ,~. 

i Thisted. 
25 Aar s.ld.,. d_ .,.. 
PoUtlOt'd.ning IN 7 
f.it.... L 

Sandtg den 1. Jun hriILttt ~ 
PohliiubU~ i TbiQe4, . .:kt or.r. 

en ny Politirudwllg ln ... . 
d. l. JU1,i I92D

Del
0& ... I L'! 

• eD tIJ!; h 'I' 
betjente. De. du 00 hu ,. itl 
i Tbi~led Politi i ~ Alf. er ~ 
a.ss.islenl Tage RQ.S.enz!'Q, Otts. 

Joban ChriS:IPTl te.ii, Ore:
Aug. Gr.okiet. iOtr! i 1_ 

m LaodpoUtiet, nst p,.. 

Peog-etyveriet bos TræsKomager 
\hu i Thisted blev hurtigt opkl.
ret. Dtot visie sIg, al ID Piger 
pa. en bl1v Snes A. ", som blVde 
verel l od e bos M'Ill, bavde tlgel 
Peogene. Porældrene opdagede 
UIlidJertid hurtigt. at der nr 00· 
gt-I gl.U. og Pigerne hk kUD btngl 
nogle fu KN_oer. Mau ber fllel 
'ee PC'ugt tilbage. 

Bo.rtloclnJ:_ g:&-G.vta5tw. 
\'ed '1lIi.sted F.D F ,i Bo.rUodlliag b'~\' 

Sri ' lenet nr-:Sct af OIr. K,..bIte. 
BMsted, lU,fl ' l elle,t sf 0;,;' ede .... wef 
ti t ... PEtertrea, TlrIi~Ie04. Model 
f Q af C':r, Mlkkeba SMfrttde ni
~ 'N'K dbcr4~t 6f Ecott J.~ 4l~_ 

SUtt.'Wp. ~\lIb; .1 Mori<! J\ Ir' • 
:arr.;te: ~ F'odbohfe. '1111 ~$ ',114 
""' ~ ,~ej. f'rl6ep~nK •• l ti«. 

Alfred Jensen" Cttt kI-
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lers 
skæl-

A~~;~ike hør udierI 
interesseret Arbejde. 

el so]lal oll hjem passerede ae 
Mennesker, der sloe 
el par af de O.T .p~ 

25 A_r ved O.S.B. delle Tidspunkt terrorl 
J II n Thi- Der faldt nogle ubl Overportor Nicolai e n 8 • 25 Landslor 

led kan Sondag den I, Juli fejre nlnger om . 
~8r~ Jubilæum ved Statsbanerne. Prll- de blev ikke su lidi 

, A n d II r· •• t " kortere Periode J Ydby har _ S8mmen5Ilm1inge~ 
I. O I TI t, I da Red, Vlnthers l , li ener. ' Jensen hele Tiden glort enes d 
mobaHsk passerede forb i, og 

Thisted. om HJ'"rnellil.Socløll 
al del lil- O T M n( 

Hvorlor ReDg øriogskooeroe? fulgte en . ,- a 
el umuligt og lige uden for De 

al kom· Thisted AmlslYis var forleden unge Mand brutalt 
re Isen al ude efter Rengeringskonerne, der hvoreller O.T.-Mand 

hurdt til· hØT arbejdet lor Tyskerne. Nogle al sparke ham I Sldl 
al de værste, skriver Bladet, havde VIniher, der lige \I I 'geJse og t Ar I 
den uhørte Præk hed a søge - blev opmærksom pi 

'tn havde belde i InternerJngstelren ved PI~r- foregik, og han ko 
de, men tollvej. Naturligvis blev de afVISt. Sen til Hjælp aR fik 

bud, lordi Der kan selvfølgelig være uhel- Slag Voldsmanden 
es Penge dige Elementer blandt Rengørings- Søn. O_T.,Manden I 
end have, konerne saavel som blandt andre, vild og nable til et 

al Kom- men Motivet til al tage Arbejdet .Skyd for Satan", (I' 

.... i hos Tyskerne har for de flestes efter drønede nogle 
hgloren~. Vedkommende sikkert været al de gennem Gaden, held ~ 
ode pas hl· vilde være med iii al opretho lde al ramme. • 
~el varede Hlemmene i Dyrlfden. Ellers synes Politiet fik karl ~ 
rndelig Jill: man jo der er Præ~heder nok, sk ydende, berusede 
unde blive Avisen kunde beskæfllge sig med der truede med He 
J mens en Var det ikke lidt hækt al visse lysk Side og med 
e købt en Porretningsfolk straks efter 5. Malllenlene. Han fik s 

at fa8 travlt med al laa Danne- og blev sal i Alresl 
enne Sag bragsflag i Vinduerne, eller al Dagen efter var 

andre, der har .Ijent- alle de standeise i O.T.-L 
Penge, de kunde komme. af Sled anledigede, at Vold. 
med, ved Tyskerne, al stille ~. 5. aa :fri Fod igen, 
Maj lor' al ville være med Itl al ~8B lover IH det ly/ 
Internere andre il Der ~unde S8a# halvt ABr elter ! 
mænd være nok at sktlve om, og mærkelige, at en t~ 
h,vorlor lalder man over Renge· ral-, fik fal i Sagt 

re forskel, 
og del VII 

• I 

Isled-

nngskonerne il sendte tilbage til 
hhlmøde T h I s I e d b o. i Struer og udbad 
I Thllted. Oplysninger, Idel ha 

: i Thhlled 
lel.Royal·. 
n Ebberod 

med Edv. 

ED Øjenlæge til Tbisted Amt? ud af, at del var 
Bogtrykker Georg Nielsen, Ny# der var den agressl 

kØbing, bererte ved Sygekasse- han burde sil Iles 
mødet I Thisted ogsaa ØJenlæge- Domstol. 
spørgsmaalet og oplyste, al øJen- Kriminalpolitiet .d 
læge Wegener Thomsen, tier er let Ild ganske rolig 
lJyllel fra Nykøbing til Skive, Tyskerne fik su h~ 

.Prlhedens havde udtalt, al han havde nok tænke pu, 5aa Re 
med Nelson al bestille og ikke havde noget ud al Parezonen. 

Imod, al der nedsatte sig en 0Jeu- Nu er Bladet ve 
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3. Juli 60 AOf . 

Store Skatteregoioger. 
\.Jen i Thisted arresterede, tidl. 

Vognlordeler Auby, der i sin Tid 
havde en Formll~ i Lampeskærmen, 
bliver nu antagelig plukkel lor de 
sidsle al de mange Penge, han 
lavede paa tysk Arbejde . Siden 
Lampeskærm·Affæren er det strøm
met ind til ham med Skaltebillelter. 
Thisled Kommune har laaet en 
hel Del Penge, og der er bl. a. 
lor nylig kommen en Regning Ira 
Randers paa 14/000 Kr. i lor lidt 
erlagt Skat. 

• 

Nielsen 
Til Kr 

les Be 
Larsen, 
og L. 

Der 
,idsle 
RoskiId 
lagern 

løvri 
bl . a. 
og der 
laa alh, 
om del 

F o r 
Forum 
lig Tal 

Bliver Andelsbyggerie~ :I~~:IS~ 
I1muliJltdort _____ _ Aarræk 
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Il (l J,d (' P ,:t.ll·() lW I" • !Jer 
::;krdt'Vlwbcn. 

Landminer 

Ingun I H ;t"hnrd~(!-~"'a'f;Tv(' (~n-- Hpgl'rillgB-;;~l'kltc
ring. Talen transmittereli. 

" 

truer. 
, . 

- -- " -
- - -_o 

Overalt hvor Tyskerne har efterladt deres Landminer, er man i Færd 
med at fjerne dom, men der vil end n li gaa lang Tid, inden Europa er ble
vet renset. Især or et stor! Bælte langs Frankl'igs Atlnnterhavs-Kyst 
spækket med Miner, og med stort Besvæ,' og ikke uden Livsfare mao den 
Iranske Bonde bearbejde de rensede Arealer og meoet forsigtigt undgas 
de urensede, 
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Tyskrrne havde fOT"~ynet Hig i rigelige Mængdl't med god€' Rager . 
Madvarerne s tilles til Jlaadighed for Sygehuset~ Kokken. 

Politipl i Th islf'fl fOl'doK i ll or~('~ 

1'11 1181111Wlrll GI'nn .. m!;llgnillJ{ af rll'l 
".~~,. I.I\ZIII'I'I ,·('ti Syg('hll.~nl i Thi-
1l1!'11, og ri ", \'IU lu lig!' Ting, dPI kom 
fOl' nl1l{('llk Lys I'NI d"l1 I.rjliglwd. 
'['ySkl 'fIJl' "iH!!' sig al Vft'H' vl·lflll'.·;Y-
111'1 llH'd Trug, som lJau'lkl'l'nn ikk,' 
J'I\ I'dp lif'l i /\ uI'Pvis Ol{ i sua ,'!tOl'n 
,\hPllgr!('I', at dE' ikke \'ildf' VR'I'O kom
lIlet lil ul ,~aVl1(> fMPIHhiK, 

Sager bliver nu stillet til Raadig
hed for Sygehusets Køkken. 
Politi!>! fflnrll O.IC,~I1" Ha(liwlPPHl'ol, 

GnuTIofon nH'd Phlllpl' og f>[ rlonsk 
TrlcfonuPPl1l'1ll, som lilan IlI'slaglag
,1 ('1, I'Nilie WII' dl'r ikkn nW~I'l af, 
m!'n dn faa 1\1'0IH'1', !lPI' hlpv fllllrl!'t, 
n]"v bl'sJaglagl. EIHlvi(I"J'I' 1H'"la'l'
lagdl's "l TOI'I1}'sl('J', 1'11 naj01wt og 
noglE' Patroner 
Sk}'devaahen. 

Dcl' HU' ing('!l 

In"n m 
roth i f.i 
, n IInlf 
Bod ji i 

g""n 
v!m,I!' l, 
nml'Y II: 
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Il'!rl'r,., 
l!:k" ru, 

U.RI 
~t\) r ~tf' 
hjPffi i 
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l , 
H f'rhal 
ring .• Nogle af de Ting, s()m Husm9-

dre vilde vægre sig ved al Iro paa 
ude", ved Selvsyn, var Sække af 
Sukker, Rismel, Risengryn og an
dre Varer, Ting, som de har gaaet 
i Aarevis og sukket efter . Landminer truer. 

Men der val' mere endnu. Der 
var Sia bier af dejlig Konserves af 
forskellige Slags, Sække lIled gulo 
Ærter, Sauerkraut i Daaser, Smør, 
Æg i riuelige Mængder, Marme
lade og meget andet. Alle disso 



Mejeribestyrer i Sundby Thy, 

Jkstyrplspu for SUlldhy Amlpll'l
. ;. '/Jlu' fra 1. Juli alllnget Ml'jl'

. ,/1'1]." "\11. Gotland! C!lI"isliall
'""", ,~tI"!H·r. Rom l\[Pj('J'iJWS!YI'PI·. 

Ikn nyl' B('sIYI'c,' (\1' fodl i Sinclnl 
pr jli ,\111" gl.; han hu,' "1.l'1'1'1 ansat 

TOl"lIhr, BUI'g/lIill, VI'aa og IlIgsll"up 
sl1ml hal' "1P1'pI } i'o l'Rll'nwje_ 

I FllllsiJlg ved SII'UPI', i J\(pjpl'it>t 
,h"", J1t'den stpd, og uu sid st i 

til Luftværnscheferne, 

Ftll1wtlllgr-ls Finansudvnlg hal' gi
t sin Tilslutning lil, nt del' uJbe

. Po!iljm('sll'elH.~ et Vpc!p,",ag fOl' 

Ekstraarbejde, de- hal' udfol't i 
'"u, Ilflplsf' med Luflbeskyllplseslje_ 
"'.,1"""1 , V"dpdagrl, del" udbeta.les en 
. lig [lll" allt', I"flgulel"Ps eftPI' B~'el"nes 
r J J'l,I1>i(' og ligge,· ha 1500 lil 625 

DpI maa vrl være TIC'n sigtcl1, at 
SI'PI'IIg"(\ skal de!fls ud hlandt dClt 

l' lig!' P('/"sollale, som allhig hnl' 
I 1'11 Klink fol' (](I mallgr Timer, 

, lIlol/h' til 'rjl'IlPsll'. JI'OI' dpI)} hp
,"(JI/t'ldj~I(,1I ikkf' hllJt 1lI11llgfol-

I U;ulgP U/H'hag, lllell dil·pklfl Af
'\"li og SI"aIJlld,'-;("" 

til Nicis Andr. Ollescn. 

II mr/. Nif'J.~ .A rlfl J'l'fiS O I I r ~ (I li, 

fil !\odlto/"lIj1 KjH'/", IH1I' flllH'l 
jI/'oll/' Hat/IIIIHn" og IIIISII'IIH 

]lilli ~()() K /', ~. A. Otll'l'il'll fik 
I.I'U'Jdp , t'tH' rr, .,,!" , J 
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",I(,,J, hfl,- anm/.hll, ,,1-
I+.ljaa!l'l If) "'1'1 i"JOI1',-kl:»bn.'(r'f fra 
IYd/ontll! pAa tilAAmrnl·n ['J Kr. end 
vifl"rl! f'r d/,r hh~v(~t ~ljaa1,!t f!D Strik
hU·øje. ) -
Kommer General Linde.. 

manM Salontog til 
Thisted? 
I samme Forbindelse vises 
gal Udstilling. 

Den kBhenh,-!vn.:tke "\{ml.·lanflRht!
væg(!J;.;(> og Fdhl'lJ."Sraad~t ha .. pla.n
lagt en Frem .. 'isning al ,I,.! otte t::!
lende Salom'ognf', GonHal Linrlc
mann benyttede, naar han sammen 
med I;in Stab var ude al iniq)ic;-n·. 

Drl el' 1-1enrngf'n, at Salon-To"d 
skal køre Lantlel rundt, for al Folk 
kan faa Ldli~h{<fI til al .~l' Vognr'nes 
luksuriøse lndr(~lning, Endvillpte ha,· 
man Plan r!" om flt holdt, pn ambu
lant Ud ... lilling af ilIe~nlt Material .. i 
Forbin/lf'lsc m<>d Punrln,jl"\C'n. I 

DpI" blrv nprr Gange fOJ"U\'f'l Sabo
tage j NærhNlpn af Jrl forDemmf 
Tng, mf11l a.ldrig saa godt flom melh'm 
Jf jr'rm og Strll(>r, da Gr~neralr'n i 
SlulIJingflll af Fr,hnmr kom fra pt 
Besøg I Thlst(~d. Genel'J lens Sovevogn 
blev heil sving!'l runtIt w·d Ek8plo· 
8lOnen. Lindemann blev ,aRende n~ 
hævnrde sig ved al afbrænde Gaar. 
rlen Lille Hillersbol'g i N!NIH'den. 
$talshfuwrnps Teknik"r" ~ik i Gang 
mf'd a' faa cl"n nfsporf'!I1.' fiov('\'oglo 
bragt flot igf'll. Og mrns G:1IlH!"r 
Rkllldl' h"U"HI{' fo,' dpr ml1'lttl' 
ikkP rpddros Il fl,l.{f'1 , hVI',J...1'1I 1I11~dyr 
I!lh,t, llldl}/) - k,nll' GI'n1'f"ul,~ll \'ifkl L' 

\ j)31 1. 
jM vU sikke! I lu tc,csd\ru 

\'I'!"I) 1 
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baTf' 
havn 

"'"'" Kon 
k'j~1l 
t,k/~ 

h • 
• ... 



j 

boerne at tage Vognene nærmert~ i 
øjesyn, for ikke at tale om <le Sabo- \ 
tører, der afsporede dem Lin Nat. 
Men hvornaar den rullende Udstilling 
lægger ud, kan ikke siges endnu. 

- Da Feltmarskal Remmel vaJ.' i 
Thisted l 1943, kørte han i den jugo
slaviske Kongevogn, som T')"skerne 
havde stjaalet. 

- -
60 Aar. 

hollandske 
O b Snedkerm. L. S. H v a s s, Thisted, 1. kto er. 

fylder 60 Aar i Dag. 

Bornholmsindsamlingen. 
, P. Søe Larsen, 

r 

I Tilsl" 
om det Ul 

grovt fo 
nings"anl 
hedsautOl 
blik paa 
vandets 
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L u S lI' U n, og 
Sangen " Fædl'enpland ' lpd den hoJ
gl"ude Strand", 

»Illegal« Udstilling 
i Thisted . 
En illegal Udstilling vil nabne pall. 

Hotel "Phonix" pau Lørdag. UdstiBin-t gen har haft stor Sukces overalt, hvor 
den er kommet frem) da -den illustrerer 
den under jordiske ModstandsbevægelJ 
ses vidtspændende Arbejde, bl. a. Ned
kastning af Udrustning, Sabotage, 
Radiotjeneste, Vaabentransport, tyske 
Torturinstrumenter fra Aalborg m. m. 

Overskudet fra Udstillingen ga3.r til 
et MonuJ1'ænt for faldne nordjydske 
Frihedskæmpere. Udstillingen vil "Dr, 
nogle nage. 

La ndemode og Ordinat ion 
i Aalborg. 

I Budolfi Kirke holdio. i Gnar dol 
aal'lige Sankt Johannes Lan!lNuodC'. 

der ,,'ar r .'('ml 

hans Fc-rhold 
Il y Formand 
Ha\'ersle., 

~. 110ller 
kondi, tilbage 
HH, Plalllui 
Siden. 

Frihedskæm 
lil Ruser 

I Andedni 
denloft 

" Sonubjer~, 
I Sag om T~ , 

el Indlæg 
. at 2 Fril 

dem Aalen 
I rup opma'l 
stand (ll" g 
,Io lO \læn 
Tyverisag . 

P iger paa 
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Efterladte. Det er et meget smukt-:B~: 
vis paa Forstaaelse og Hjælpsomhed, 
disse 3 Sogne har givet. 

Folkestrejken mindes. 
Statsministeri~t meddeler Torsdag: 

Til Minde om Folkestrejken i Fjor gi

ves der paa Lørdag den 30. Juni Tje-, 
nestemænd og Arbejdere i StA.tens Tje-

neste fri fra KI. 12 uden Løntab i det 

Omfang, BesØrgelsen af den nødven

dige Tjeneste tillader det, 

Vandet Venstreforenino 
holdt Cenera![o,'sarnling i Aftes i 

FOtsamlingshllsel. Form., Cdl'. II, 
S k a n "li p, Tøfting, bød eller en 
Salig Velkommen og gav Beretning. 
FOI'C'nillgen hal' i dC't svundne Aal' 
• . - " ... r ... 

- ~ -- . 
N. G., Faarloft, 20 Kr, 
med del Udlo indkomne 

112,002 Kr. 

laU har vi 
modtaget 

Christmas Møller kommer fly .. nde 
til Thy. 
ClJ'ristmas Møller skal, som be

kendt lale. ved et Møde \)aa Ashoje 
paa.. Søndag. Efter hvad vi. bar er
faret, vil Udenrigsministeren komme 
flyvende herop, og han vil sandsyn
ligvis lande ved Thisted. 

IO. N. U. 0jI Sønderjydsk Forening 

for Hannæs 

va 
1IlI 

f 
I 
\ 

, 

• 
holdt nationalt Møde i Frøstrup l 

Aftes. Lærer B r i x bød Velkommen, 
hvorpaa Redaktionssekretær R a v n e
m o s e, Thisted, talte om Gestapo og 
Koncentrationslejrene. Derpaa va~ dersk 

l.-l.i ralforsamli i SønderJ)~d 
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Jubilæum. 
Over portør Nic. J e n s e n, Møllevej 

12, Thisted, fejrer 25 A::trs Jubilæum 
.] . ved D.S.B. Søndag 1. Juli. 
l -

~l
lp. 
td. 
.d, 
p, 
.m 

bil 
, 
r. 
,r. 
s-

v
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Minefelterne ved Agger ryddes. 
Et tysk Minørhold ankom i Gaar til 

Agger, hvor de i Dag er gaaet i Gang 
med at rydde Minefelterne. 

"Frihedens Sang", 
den berømte amerikanske Film merl 
Sangeren Nilson Eddy i Hovedrollen 
spilles for Tiden i Palæ-Teatret i Thi
sted. 

Længere Radioudsendelser. 
Fra og med Søndag den 1. Juli sen

der den danske Radio til Kl. 22 paa 
aJle Ugens Dage . 

r -: MI Il (ul 
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SRatterestanoer for Januar 
Kvartal maa være betalt inden d. 
7. Juli d. A., hvis Udpantning 
skal undgaas. Sogneraadet. 

Betonbrokker 
De ved Bortsprængning af 

Panserspærringerne . paa Hoved
Nr. 11, ca. 3 lun Syd for Thisted, 
samt paa Bivejen fra DragsDæk 
til Tilsted fremkomne Betonbrok
lter ltan afhentes gratis paa. de 
respektive Apbejdspladser, saa
fremt Afhentningen kan ske in
den 8 Dage. 

Amtavejinspektol1atet i Thisted, 
den 27. Juni 1945, 

Biering-Sørensen. 

Lommeur fundet 
i Skyum Bjerge. Kan afhentes • hos Købm. Kristensen, Skjold-
borg. 

l"'aa 
Butike] 
Al Va 
inden. 

i; Søn4 

Buti 
Juli PI 

Fort 
talt fo 

t ~ 
Han, l 

• runger 
Hvis 
nest 
livet. 



oplyste, at Med
steget med 20 sid
skabet ba1ancerede 

bel' foretoges ingen 

~ eneralforsaml ingen 
tionssekretær Vilh. 

l 
e, Thisted, holdt 
Gestapo og de t y

ationslejre, og der 
Kaffebord, ligesom 

!t en Række danske 

rænsportsforening 
aakaldt r.faanedslov 
yal", hvor en Del 

og passive Medlem
et til Stede, Ørelæge 
holdt Foredrag om 
ler, og der blev ved 
ldelt Naale til el Par 
h •. 

de nu befinde)' sig godt i de rolige 
Omgivelser . 

Sukker, Risengryn og Smor 
pa.a, det tyske Lazaret. 

Der blev i Formiddags foreta
get en Razzia paa det tyske La
zaret, der er indrettet pan Tuber
kulosehospitalet bag Thisted Sy
gehus. Der kom hel' mange gode 
Ting for Dagen, bl. 8. en hel Sæk 
Sukker, Pakker med Rismel, Ri
sengryn, gule Ærter, Knækbrod, 
Bolscher osv. samt en hel Del 
Konserves og store Portioner 
Smør og Æg. Desuden fandt man 
ca. 10 kg Kakaoerstatning i Po
ser med el lokalt Firmamærke, og 
delte Forhold undel'soges nu nær
mere. 

Mode i VilIcrslcv. 
Dansk-nordhlk UngdomsCorbund 
KFUM. K. i Hfl8sing-VillcrH-

~t~r~ak1.:-'~i.""!t-'i1'!'b-ag~ 
der. Han var en 
til sit Arbejde 
hed8fuld og sol 
Mand, Bom mar 
paa, og han bli, 
sket derfor pa 
:Morgen. 

Markn 
Nordlhy H l 

Tirsdag Ane 
Klo\' . Der var 
Delt., som und 
Linde, Thi 
for st hoa So 
efter pna et P: 
Del' var dog t 
demonflt rere; 
syg~ i Hvede 
ge, men elle 
ud. 

En 
En ung )( 

tOg i Gaar v 
Bode paa 2 
have vandre 



, II hnn- Fll'rO('rne Iot"JOII til en 
SL'It kun I Pr'l"I:iOn;llunion med 

Danmark, 

Bureaus ~~K7·o:,:·",,~·po~"·d·"'·"~t -~M-;;I~m:::od::;C0;;'!,"rn""'·A:"'m-,·j·o·'''''K~·ik;,''d;;ii'''~ 
Curun nll.'ddeler· 'dt gt'r ml veJR mellem Okonawa og 

-.. ..... • "'l'", •• ,'t.lt:" 
:\lal om :\lur~nen 

Ilt'lI I , 

-
Den fæmske Folkethingsmulld, 

Bnnkdirektor Thorstt>in Petel'sen, 
der blt>\· valgt i 1943, har i nogle 
Dage opholdt sig i l\obenhR\'1l, og 
Tir"dag havde hnn en orienteren_ 
de Forhandling med Stntsmini
steren ogPartifOl:mændene om de 
Synspunkter. hnn onsker gjort 
gældende m. II. t. Færoernes For
hold til Danmark i Fremtiden. 

Han repræsenterer Folkepar
tiet, der el' endnu mere yderlig
gaflende end det gamle Selvstyre
parti. IIan ønsker Lo\'gh·n.ings
magt for Lagthinget og I Reali
teten kun en Personalunion med 
det enige Land, Men iouigt sy
nes Partiets Program pa.'1 væ
sentlige Punkter ret uklart. Det 
anses for givet, at negeringen 
og Rigsdagen, fOl der tages Stil
ling til det færo!:>ke Folkeparti,; 

Kra\', ønsker at orient. sig ogs.'la 
hos Sambandpartiet og det iænJ
ske Socialdemokrati, his Opfat
telsI' ikke falder sammen med III', 

Thorstein Petersen. 

, 

Tokio RadiO hal' Illt.>ddelt, nt nl- Japan og kun 150 miles fra det 
lierede Styrker fo~oger en nv Jup.'l.n~ke Ilovedlund. Og:<nn udfor 
La"d.a, • selve Okinllwil vnr d('r ob u_ "'-t li pnn en ikkl' na.~rmere ,' .... ,,, 
betegnet O Imdt\"(!Js mellem Oki- /ollorea lliNede Flnad('!!.fdelinKl't". 
nnlVa og det Jl!.pnnske Hovedlnnd, Allierede TnJj11ll'r er gItRet i 

T Forvejen havde Tokio Hadio I L..nnd Ima C:Jen Kume liO miles 
meddelt, Ilt en allieret Invnsions- ve!lt ror "I\hll i dH ~·dli~~ Oki· 

nllwn. 

i Hurup. 
Forhandlingerne I Retsmødet i (;aar. 

Som kort omtalt i Gnnr tIlstod I 
Bar'ber P Petersen, Hurup, ved 
Retten i Vestervig, at han havde 
befattet 'lIIr med Stikkervil'ksom
hed og til det tyske Pohll opRivct 
Na\"lle Og Adresser pnn 3 unRe 
:Mennesker. som hlln mente 8tod I 

Forbindelse med Rudeknuseriet l 

Hurup, hvorved bl. <I. ogE'ftll hal1~ 

Rude var blevet knust ~om en De
monIItration mod hans livlilfl' Fot'
Imldelse med Trsk<.>rnt-, 

Paa Udflugt for at faa Færgebillet 

DlIgen lør hnvde han \-æht I 

Forhor ved Overbet;"ml ~lollt'l' 0..,
tIl denne ha\'dl' han fOlkJart.:l om 
disse Forhold til Rappot·ten, "om 
blev rorelngt ham i Retten af Po
hme~teren Det vnr :'Ilarinl'vlI.'lI"tl'1" 
Frits HallIlen, del '-nI' Sonderj)'dl', 
og "nr allllnt \"Cd dl't tJ"k ... Slkker
hedsJlobti I Thil-otud, der ved ~im' 
Forklnnnl(er gn\ OpIY""I11Jter om 
Bnrher Pederlll'n. Ih.'nn" Forklll
I ing kom som en fuld.!'ta'ndlj!" O\'er
t'Jlskell'l' fOl" Bnrbel' Pett!r~el\, del' 
havde næRU·t pan nogen :'ll.lade nt 
ha\'e IIkndt:t Danskt:!"e, Ol!" dn man 
pnn det Tld ... punkt Ikkl' hunle \'.clf· 
lige Bl'\"IM'r imod hum, blev hun 
kl'ntlt 10"ladt. ton Kendelse, der dog 
hil" !lllpl'lIt'rct til Land~l"etwn, ~om 
endnu ikk.· huvde truffet ... in Alga
relst,. Nu l'r dCI" ingen Snndaynlia:
hed (Ol", at han kommer ud, da 
hans Sag dtel" TilslnaelSl'n Illnar 
yderst slet. 

>I," , .... 
• 

R lI're In rl t,a.lm,,<!ig t'lr .t I •• Frlgt'bll!.,t, IIIT 5t'1I I'n V{'II
II.,.. lI,joonl ' l\alJol'nl>AvlUI H'I" dt.Ilr1~/Cll&nL 111' ,-Pnll'lIth- hlr gJurt. 

I JI. J..1'~1 .... b<"ha/CIIII/Cl ..... nI ml,llij(f., 

p o 1 i t I m e s t e l' e Il Kench"l" De 
Frits Hansen' 

p c t e l" Il e n' Jt>g har set ham et 
Pnr Gnnlle. 

p I t m ; Nu ikke noget Orclklo, ... -
ni lian har været inde i Derl''' 
}o~orl"t'lnin,,! llvo l'nnnr? 

p, Dp! var korl eftt>r Nytnar, 
p I t m: Fik han da nOllen Op

IYlmin"er a( Dt>m' 
p,: Jn, hnn IIllurllle {'fter no~le 

unge "enlll'~ker Ot\' vilde \"id!.', hvor 
(le bm'de 

r I t m. Nævnede han drrel\ Na,' 

"d 
P. Jn. Ild drt'jf.>df.> ~IR on\ Grl' 

• 
KeUtn. Il ... Ibl'tK !\iel'l'n (lK Eh An. 
den.,n. mrn Jtg 9J1!r0l h mikk, 
mt'rt', t:nl! )I"K hll\d .. f>lll at l'ldt 
Hf Stødtroppe 

Dommer.". St 
hVlld tor det for noaet ~ 

p Det vllr Tv,kerne. der hele 
I Arhe)d~mll.!nd('nel lIu~, del "ar 

amme Galtrd, kom jeg hoede 
p I l m, Oll him kom mil Ol' 

~l)"rvtl' ('htor dt· ""II" I n uken 
Adruse. ~purKte De dll kk I!~ter 
hVad det vedkom ham 

p Hlln ~1Ill"de IM'lv 
dre)tode il( om, 

, 

I 
I) Skulde dl' la'tte fnlt' 
1'. 0(·\ 'ur nok muhgt mln dd 

kali j~R Ikke hlukt' t:l I"R"~r jo 
~na lall!!t tIlbage 

PlIn,· Sikke naltt \NI~I d~ 
Iij('f["er JO llike la:IlJo!t:r" LI ~ e ,d 
III i Aftes, dll kundl' De uk hu, kl' 
do> 

D . VUIMI! Ot>, Ilt hall vnr .nut 
ved dd ty~kt: PolllI ~ 

P.' JII. del ~)wdl' hun, O" jt'1f ,p. 
Rn\", h\'or de \'ar 

D, 11\01'(or kum han til O .. m; 
hil' de Dl' nOJ{en Forb n<wl~ ml!!l 
del ty~ke Politi' 

P H luede Ikke 
PItm.: Har De Ikke "'l'rf, 

Studtrol'pen omt~lt. h\t'm ('r h \ 
dt> ~pl"ll'nRt Ruderne' 

J> : Dd ,id~ll: <le; d havde fo -
tnlt mlll. Ilt dO! !'"l,dt' et hvem de 
\'IlT, d"l hUldt: $1 IT II Rudernt 
det ,'lIf (1'<1 dem, jl:Jr neIlIl ' d(' 

P Il m: Dt: har fortalt, at De 
hl\r talt med en Oberfl'ldwebel Bu
chardt unl Sag~n, og Ilt han maa ke 
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"
".J,,""" J ""n U" ti l lU ""m. JI jt "., 

fhl' ,,,,,,I .. ""~,u (til T)' kalw jll' 
"U". h u,1 jr", t ""Jr' t "m <1,,1 
.!fru lIflutkrr h ... ~" ... 
lil "'/11, . qlljt,,",' ~I' .1In 

," t"1t. nr.'r .. " . 
," d , hn,' 1l,'I)"""''''. , .,,'.. ,,' l! . 

• ''', ." I' j' "",." I"'·' "",'m ,Jo'r (PI' t "nor' , 

BIIn.'. d o ~n" "''' fJ"p' J 
I'.' n,'r .l<l lI" 'kk,' ,1" I m,' ,h·! vllr .J.'" RnJlf'M., k"u~1 ",in n",'!, 

"rIlN\"" k 
trO!, [' " ,,,~ 1111" {nll '" "n' l' I t lU·· ,,,. 

dø Fn "'/1111 I illIl,'"., ,,"" (",.tn' I h- ,,/I 
J)' lJe "",,, . D 

" ." fru Hl'IIJ'mJ,,j,,,'n "r, . u 
,h,t ,,~ k n, J(I 1'$1'(1 
, /. jn tiJØ!HlU'1. /In,' ILn , 
Ul I I t ~(lm del ['r. 

8"'[ ~odl H IlU [u , 'u Bumh(, iii 
I'. ' n,,! ko", "UIIl , 

ntl~,: Jlen ~'i! k(mlllll' flnr~ n"mb,jI' 

JII DO!ll Ul!' "ud"/!~u,' oJ('rdtcr un 
p<'t!or>l,'n cl f<JI' 

III ~om do! HJUl li 
J"r '-'!II/ltr Ug, d 'l ,dvale nQKut 
h 1m itU, !TI,'t!t,, ~ u f 

l I 'l'III1IRU('lst! .t\ftenou (>r, 
Irr~1 ~~'~nJro er,,'r at rr"nll Rud" vnr 

,,,, I kom e" "r den Ij'-
blevet BJ' rrelUr . , l Nn"" 
k St"dlroJl~ M.'dlcmmcr "e( 

" " . ." oJr Hngde, ut hun Torn Ind II Hlm I 
.• , "Dk h,'cm d,-r hl,vd/! øp'a:IlJr 

"'<L~ I!. ,. etle N""m'rw 
Rut!('n, O.!f hllll lIl1!Hl ...... rJr 

d/! tre unR<' Ma:nd, Hf}.t<'" ' 
p:w El' Audor6eu. p cd"r-
GroR"rsen 0$1' l Icn eni! hil\'-
sell mcnl" dug kun, ~t. \ olWr blqv 
de været med der. Ol I o 

• \ derll!!I,,1 Rude I"ms, J( 
Thogel ,n I I h/lm '11 
TV$ki!rl1l! havde d1l !'/lll"t l " ' _ 

- I .' l II!/ll'kuøslJn Il/wdl! vII! 
en li OJell~, " NO',]I! D/lll"c ener 
"(lI. med Ir ,I!.. '\.ni 

;llov Mnnuf"kturhnndlel' ,r', Io~~~ 
NIl~leen~ Ruller bombet, Og l huv
tll!!e 'J')'lIk,mle, til mIg, ul de 
de p~l,ribeijellt NOl"gnnrd, .Ska.Jrc7' 
(som bøede hOR sin Fader Cr~1l1 I~~ . 

") ~I'et med til, IIlm1 J II Norglllll ( v ... , .1 VIH' 
terlo dH NOI'g:",ru 

Jl.,.,k' ti 1"'1' ... 1 II"" 
tikd,.t">·u f""('.' . 1'( tI .... M'1l U~I'Jt"R 
hun lil n,,[:,'" h~','rn d,.t ,lr,'I,;Ij" 

'
",/II r:w "t VJrh'", ,,' Di L villi .. 

l " W", .. /lill' 11111, Ol! "'<lr ,' i ~ om 'ry~kl'rn" 

'
'''l''''' VI",\'[IL II' n , r 1'". , II· III UJ ." f! Jl' 

r"rAt I",,,voilel! .. /I , hav" ,flUlU1 
dc kUlI( I' 

ur:t"~l'n, l"",t" . pr h(>.~ d,'re" 
<le 'I/Imme OpJY/l,"IIK 

ogne. ! I' gi\""~ tid ty-
l' . ,n'/{ hOl' n '~"II',l'o DIIII'''' 

!'ke . 1',,1 Hi .oPI Y"Il Il~f~':' knllllt, huv' 
efter, Ilt mm R["d;'estupo, meu guv 
de JI Jr Hesøll' II ' 

, Opl"'lnln/f~r. ,lem IUKen - Udflusdur 
PItm.: Alle DI're6 

g/H'fIl,r Dem iJlI~t. I U ... de ReIHm/>-
Dommercu IIU L 

ed t minde Pederllcn om, II 
ilet m Il Rklllde dømme I 
det btev ham. der k" ""I!r dl-• h~~ vllr u y • SUll"n, OK:h .... , vnr I 
mnnJrIl SCh'modrHKCllIl!d, der 
)" n/l Forkll1Tinll" ri 

.. u Ul LILn 11-Per.er1len1l Sil$( gaur Il 
n~t.l911 

,1" 

U. S. A. skifter 
Udenrigsmi

nister. 
dog beum!" , l" 'rime f'H' Ek,;plo
kommet hjem 7:! 

douen skele. 'D cl t 
P l t m. : nvordnn vH!ste c e 
p • ,Teg lIorle hrm kom op tid 11,:

. le der -"todle op I.rI 

Stettiilius mdgay sm Afskedl'l
hegæring Dagen efter Hoosevclts 

Død. 

res BagfraPl 'F .t efter Ilt lian 
min Ejonrlom ~Ol . Eksplosio-
V:lr gllnel op, horte Jeg . 
n~n N\'hHll"Saftell l'nr det, at Bog· 
h dle~ LyngblCkll Ruder blev a:ængt. jeg vnr selv ude pna Ga-
~~n 0lU4Å Jeg kom hjem Kl. 2, tal
te j~g nji:4 den ,tyske Vagt, og ~an 

_ fortnlte roig, at Bomben alleled~ 
V:lr blevet unbrngt KJ, 8, men SB 
v:U, dan igen blevet ijel'llet aI en, 
der lob ind rll Læge Belter, og 
Vagten menle BlIn. nt det vnr der
fra, den senere blev nnbrngt. . 

PItm,: Ja, san sket-e der Intet 
for· den 5 ,Tan, du Tyskemc kom 
og vendte op og ned pna Byen, De 
kom HI Dem? 

p. ~ Ja S:la kom Frits Hnllllen, og 
Jeg fortalte }Hlm tllI, at kun den 
ene af de h'e, nemlig llllm der vnr 
ved HOJe-Kristensen (Eli Ander
sen) havde væl"!)t med ve~ Rude
spl':nngllingen, men linn v.dde og-. 
soa hnve N'llvnene pna da to andre, 
og sau henviste jeg liam til Stod
troppen, 

D : De sagde allsna hl liam, hvor 
de Iloede. 

P. ' Det klin jeg ikke huske, det 
vidste han vel. 

p l t m. : Hansen Sigel', nt De \"(~d 
den Lejlighed udtalte Ønsket om, 
at der blev ffel't:s.nnholdt. der vm 
Tnle orri Rednktor Andersen og et 
Par andre, t 

p,: Jeg talte om 1IIejeru,t Ma '1 
knssen, dn hnn havde været med 111 
at slpa Ruder itu, men jeg hlll' l _ 
ke bit om Red Andersen. 

p Il m : R\'tld lnlte Do merl Bu-I 
chllJ'tlt om? 

P.: Vi talte san tit om dc unic 
lIfennesker , Der hnvde ogsna v:~-. 
l'et 'Paie om nt Eli Andel'Ben lUlYdUt 
stjlltl lel 1m Pistol ]Hlfl 'l'eleIoneel1-
trlilefl ~den IYflkc). 

')1 : De indvi1der Dem t Solvmod
sigelser, De lull" ogsan hOflogi. Bu
ch/ll'dt i TIlislcd, "HI' hun en lIr 
Deres Venner. 

p,: .Ta, hnm kom ' jeg nH.!~et snm
men med, hnn keudte dl.! Utl)tl! i\h'n-
1U!lIker IIIfCSHIl Kodt ~{lm jOlr, du 
Jum havde Vu~rct i HuruJ! i et AHI', 
og de tidL kom derop lot, nt kabe 
ChJurett~C .. 

I' o I !Jr~ e /I t (> r Oll cir,'redl' 

StettiniulI. 

Washington, Torsdag. 
(Reutel' SpeciaL) Pn"esident Tru
mann meddelte i Ganr, at Stet
tiniu$ indgav sin Afskedsuego.e
ring som Udenl'lgsmilllstel' Da
gen efter Præsident Roosevelts 
Dod, men Trurnann nægtede da 
at tage imod den, men har nu ind
vilget i StettinillS' Tilbl\getl":.~eJl 
og,samtidigt i et Brev takket ham 
fol' hnns. værdifulde Arbejde. Det 
ventes, at Dil'ektol' James C. 
~?arnl> bliver StettinillS' Ef ter-

1l?'jgCl'. 
f,)3kttinius oyel'Lnger Posten 
som U, S. A.s nepr'J..'!:leni.1mt i 
Sikk(!l'hedsruadet og som For
JIIund for De forenede Stntel's De
'legation I den i San }i'rmlC'isco' 
ctulJlcrede Plenarfol'sumlmg. ' 

Folkestrejken 
bindes. 

. 

der'(l"l' FrU/! 11"11111'0/1 F.rkln rlnM' 
om RD(t.II~/)<'1I /j, .Iun {lin "torRe
nen hllvla'11IlTl "aftinwn nll 'l l I'll nn. 
II!"" f)1\1I>I'M"r, lI~lr,'ht'rl ,Iohllnn(\!\(>n, 
fllhH ~h"" lllllr a1 laJl" iii IlItl"lIl\ 
IIOnl/'" n ml'd Hlkkl'I"/H'lIl1lmHtil'l i 
"u LIlIlIvovn fra o. 'l', VI'd OJUiOm. 

Ilt." til HUllIjI lundt' 111m Hf Poli . 

Buh PIi.dag fOl" Sfllt.-lIj('n~h'_ 
Ultl'ndl'ne lian Lordn/!, 

8tllhulIinistl'l'wt nlNldl"'ll'r: 

'I'iI Minde (\lU FOlkcstl't'.ik(,1l l 

ViOl" Ki\'e~ der l.ol'dllR' dl'll M, Jti 
Jij l'jl'Il(-'~h'mwnd ng Al'l"l{ljdt'l'(' I 

RIJlt(-'ns 'I'h'uestl' fri fm. 1\1. 12 
udell l,tll\lab I det Omfånll, H 
~IlI'gt'l 1'1\ fI,( d('n~ no..h f'1Ir1iK\' TJ(' 
lU' II' tillnrlf'1 dpi, 

.. 
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læet 

l Sognefo_ 
i Sjørring 

i fejre sit 
:ognefoged 
det er et 

Stor iIIegal Udstilling 
i Thisted. 

Den aabner paa Lørdag paa Hotel 
"Phønix." 

Frit Danmarks Thistedafdeling 
arrangerer i Dagene fra Lørdag til 
Onsdag en stor Udstilling paa Ho
tel "Phønix". Udstillingen, som kal
des "Den illegale" vil forsøge at 
give et Billede af hele det illegale 
Arbejde, Bom er foregaaet i Dan-

paa en 

under 
ofte væ

at ud-
de ofte 

stilledes 
var 

Soldater, 
de have 
sjælden 

Sagerne 
særlig 

Jen-

og 
paa en 

og 
var han 

Evner 

mark under Besættelsen; man vil 
saaledes bl. a. faa at se en repræ
sentativ Samling af Sabotørvaaben, 
forskellige Droppingmateriel, heri
mellem Faldskærme og Containers 
med Vaaben. Endvidere vil det il
legale Politi, Radiotjenesten og 
Sverigestransporten hver fsa sin 
Afdeling, ligesom der bliver sær
lige Afdelinger for Sabotagemate
rielog en Samling af Gestapos 
Torturinstrumenter og Billeder 
heraf. 

Den iIIegale Information bliver 
meget rigt repræsenteret, og der 
bliver saaledes Udstillinger fra 
"Frit Danmark" og andre Blade. I 
Forbindelse hermed vil "Frit Dan
mark" udøtille den Clicheanøtalt og 
det Sætteri, man i Aalborg havde 
til Raadighed for Bladetø Frem
stilling under Besættelsen. 

25 Aar som Sognefoged 
i Skjoldborg. 

AnderI R ø j k j æ r, S1rjo1dbor,. 

Hædersbevisning 
opdyrkning. 

En gammel F 
opdyrkningens 
Andreas OttOse1 
Thorup Kjær, ( 
ved en Festligh 
ske Hedeselska 
for veludført J 

plantning og C 
dearealer. Lel 
Indstilling ff! 
Plantningsfore 
af HedeseIskaI 
Skovrider J e ' 
i smukke Ord 
hæderkronede 
Indsats til K 
dyrket Jord. 

Plantnings 
mand, Gdr. 
verslev, 
ren for, hv 
for Hjemme 
Landbrug. 

Ottose 
kendelsen. 

Han er n 
i Klim, m 
thorup Kj 
ældre flytt 
Hjemmet 1 
ihærdigt> 

- ...... n._, 
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Sang'ko-
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er. 
FUM. og 
l KFUM. 
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eds. 
Gettrup, 

forfatter
nske Kir
interesse
ud paa at 
Arveguld 

r aget var 
fulgt med 

J 
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Lørdag KJ. 14 aabner 

DEN 
ILLEGALE 

Udstilling 

, 

paa Hotel .Phøn;x" i Thisted. 

I 

Udstjll;ngen illustrerer den under
jordiske Mod.standsbevægelses 

vidtspænd<lnde Arbejde 

Dropping 
Yaabentranspott 

Sabotage 
megale Blade 

Radiotjeneste 
Sveriges-Transpo...tr t 

Tyskernes Torturinstrumen-
, 

ter fra Aalborg 
Entre: Voksne 1 ~~ ': §:,Ida.ter 

ri ff ,J 

og Børn 50 "'&t · 
Overskudet gaar til ~u_n~t 
for faldne /IlDnlj~e Friheds-

kWIClJÆle 

a 0sterild 
esentanter 
nlingsban
len, Ejnar 
In. Derpaa 
r ed Lærer --------'-



g, 
• mg, 

g i 
det 
lla-

D 

I D ~ 1 ~ t: I :., t: II HOI U l .r orearag om 
Græn.seproblemer , og der blev ved 
Ka ffebordet uddelt Kaale til et Par 
a f Medlemmer ne. 

Krigens D g. 
2. Yerdensklig, 

20 H æfter a 6 Kr., r igt illustreret med 
Fanefotos. Oplaget meget begrænset. 
Best illinger modtages. 
CARL E. BALLEBY's Boghandel 

- Store Torv 5 - Tel1'. 90 -
re tningsmænd, præget af ube.tik· 

mere. 

Mod 
Dan.:sk-norl 

og KFl' ::\[. 0l 

kv holdt Tir 
sens Plantall 
Tilslutning. 

Sekretær 
Søndf'r jyll an 
tik i Grænse 
fremhævede, 
give Tysken 
end Dansker' 

Plantageej 
for ForE'dral 



Hvorlede. bliver VeJret? 
Meteorologisk Institut meddeler: 
Udsigt til temmelig svag, overvejende 

nordli,t! Vind, tilde!_ smukt Vejr, noget 
stigende Temperatur. 

FærdøeJslygterne IlI"nrlcM 22,50, Oll 

.Iukkes J,OS. 

Dræbt ved Vaadeskud. 
Ung Mand I Lyngholm 
forulykket. 

En ung Frihedskæmper, Bertil 
I I v e r S e n, Søn al Proprietær 
(fversen, Lyngholm ved Bedsted, 
er i Formiddags blevet dræbt ved 
en Vaadeskudsulykke. 

Den unge Mand var gaael ud i 
Lyngholm Klitplantage lor at prøve 
sin Maskinpislol, og hvorledes 
Ulykken er sket, ved man ikke. 
Antagelig har har pillet ved Ma. 
skinpistolen, og herved er Ire 
Skud gaaet al og har ramt ham 
i Hovedet. Skudene var øjeblik
keligl dræbende. 

Den unge Mands Lig blev lundet 
al hans Pader, der tillældigt korn 
lorhi. 

Store Skatteindtægter 
i Thyborøn. 

Institution . De afgaaende Besty
relsesmedlemmer genvalgtes . 

Tyverier paa Egebaksande. 
Bo gr •• Militæriakke er sllaotel 

fra Medhjætper Ntels Hove Chri
stensen, Egebaksande, og 20 Kr. 
Ira Medhjælper Brik Veslergaard 
Jensen, sammesteds. 

H.ns Ø.kgBard. Sommer
stævne. 

Alle -
og andrl 
komne. 
kunde 
lit saadl 
børn 0l 
Og&S8 (1 

Dan 
gssrd, 

skole 

Hans 8akga8fda 8arlige Hiemstavns
koncert i Ydby Plantage afholdes Søn
dag den 29. Juli. 

Cyklen stjaalet. 
En Cykle, der tilhørte Lærer 

Iver P e d e r s e n, Thisted. blev I 
Oaar stjaalet ved K.P.U.M. i Thi
sled. 

Puld Morsingbo sat iod. 
Chaufføren paa en Rutebil Ira 

Nykøbing observerede i Oaar 
Eftermiddag en Mand, der laa 
paa Landevejen i SlIstrup ved 
Siden af sin Cykle. Mand~n var 
beruset og vilde ikke med til 
Thisled. Chaufføren underrettede Io 
Pollliet i Thisted, og Manden blev 
lundet i Ass. Han var kommen 
paa Cyklen igen, og lejlede Ikke 
stort andet end at han var fuld. 
Det var en Uldhandler fra Nykø
bing, og han blev indsat i Arre-
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Overtagelse 1. August. . III Mød 

Hitler danser Lambeth walk. 
Palæteatret har nu poa Programmet 

den uslyrllKt morsomme Tegnelllm 
"Hitler danser Lambeth walk". Naar 
man ser, hvorledes Hitler I Spidsen for 
sin Wehrmacht stadIg marcherer et 
Skridt frem og to tIlbal/:e, 808 kan man 
ikl{e holde sig for Grin. 

ekstra 
ødelæg 
skalles 
vil deri 

. en. Søodag.sskolens Børoefester. 
øn· 

Vi ordne 

nu 
slev 

VI har modtøJotet følgende 
Indlæg: 

Søa nærmer Tiden sig lor de 
1 0 .0 ..... 

neo.8'l 



fOrlagt> realisere 

• 
Adkomst for Knud 

Vurderinguum 

til Rentier Niel9 l. 
Købesum 5250 Kr., 
Kr. 
IP. Veslergaard, 
Magda Aggerholm 

13,000 Kr., 

Tovs;g, 
0sterild, Kebesum 

. yard. 
~a" Tovsig, til Sta' 

SOO) Kr. 

Købesum 
32,000 Kr., Vur-

Mikkelsen, Thi
Seufus Pedenen, 

Kr., Vurde-

Christensen, Thi· 
Beage, Torp, 

Varderlnli!;8SUm 

Sennels Jens N. 
Ane NIelllen Kold, 

Vurderingsium 

• 
Melie Chriatiansen, Sperring, Ikke lær
!kilt vurd. 

Anders Hennlngs.n 
anholdt • 

Den 3Z-aarige Guldsmed Anders 
H e n n I n g s e Ot Thisted, blev I 
Morges færdig med Afsoningen 
af 10 Dages Hefte for Ulovlig 
Handel, men han blev ikke løs
fadl. Han bfev i Sledel anholdl. 
og fremsIlIledes i Middags i Ref. 
ten, sigtet for Opkøb 111 Tyskerne 
og Hamstring m. m. 

Der blev foreholdl ham eiliart 
Pengefo! brug, ligesom der ved 
Husundersøgelse var fundet et 
anseligt Lager af Spiritus, Sprit 
og Konserves. Han hævdedt, at 
en betydelig Del al, hvad ban 
havoe I sin Besiddelse, tIIbørte 
hans Sviger lader. To tyske 
Ausweis, der VBr fundet, slamme--. 

• 

de, efter hvad Hennings.n lor. 
klarede, Ira en Gang, ban i Bil 
kørle til København sammen i 
Thomas Simonsens Bol, Anholdel· 
sen blev opret hold! lor tre Dage. 

Nyl Tørvemærke i Kroll. 
Handelsministeriet vB sætte t.t 

Tøovemærke p •• PI, Tona i Knlt 
i Morgen saaledeø, at Byernes 
Forbrugere herelter har Adgang 
lil al købe 3 Tons Tørv pr. Hus
stand. 

\ 
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Bill ,Medlem 
ar AJIJ'ldernes Radlotlubl 

• h • 

SD 
!"' •• Mennetlu I ~urop. hu Udi I,"ue Sno end HoUen.1an. .. 0 .. '1. 

~u1tedll 0R IrOI ØI'Id~ KrIllen. I April \la, LnOedlmlddel"II.,..":;' r 
~oo ".Ioller 11m o.l[eo. medens det liren,. olldvemllge 10r'l Ms" ..... • :';;;i I 
Kalorier. En bel URet' .Bred •• tlon Vir IO Skin" Kød lindt .. '"' Ol ___ _ 
rationen kun L Kg. om !liten. Olle kunde Mærkerne. Ikke I ... .s.1I111t, 0111 
Ipl,'e IJlomllerllllt og al\, hv,d der var ,I IpleeUKI. AIlIane( _!ted, de II 
0R mange! døde ,I Sult Børnene vu I manK' TIll.eId, lIun .. ipD'td, 
rj,. lIelriellell 110m. 

L'er Iræn!JetI derlor mete.! atæ.tl 111 fOl'1ynlnR,r ,lille 51 ... 10,. 
øiuttOtl kln tomme hl Kntltel'f Ul nnnligll lor l' H.mene kali ..... lnd. 
,..,e ... ,'"Iuogen_den 

Her r Lande' er dH nu d,noel Bn Slmmenalul"lng Holl.ndIoHle!pen 
vil tamle ,II Hja:lpe..rbejd'I. 0ll 1 1111Iulol01l: hertil er underlegneol, ..... dt .. ·:~ I 
",eli og hu d,nnet en Loblkomlte lor Thl,ted og Opl.nd. VI 0F':ldm b, 
.Ile, der h.r Sind lor It tomme Hollamdetoe og I,ær Børnene lU HI .. lp 
,n'rct8t ,I yde et Bldl" Ul Indumll".11l!n, BldT.g tin 011.11 yd_ I Form .1 
"',ddtrøk,b pli 30 Kr. en O,ng lor !\lIe eller 5 Kr. pr. Md. 16 Md,. 
dl!!\! RIUooeringlrnærker modt'R" Rlmt. 

Sldng tan 'Inde. til de 8tedllge BI.de og IH "omlteen. K' .. 'rer, Hr. Sp .... 
tøs,edirektør ANDERSEN, StoreR,de, Thieted. 

A. j . AruJeTWn, A. O. AlwnJun, P. I Bø"'", 
Sp.reb .. edlrtkter. Direktør. L .... 

Komiteen. K .. 'erer. 

S. BjørngaaJd, CIu. Bunch, H. Eg-t. 
BorRmeiter. Tlnglhup. Amirn ..... 

G. ESfMlun, Pe/er lønsen, /. KIrf, 
Overlæge. Købm.nd. Tho1Qgllrd. 

L. Tofldahl, Kr. WøskrgaarrJ, P.8 .... 
M ..... ln.rbejdel. .Kjærglllrdlholm", NOf8. Holl. Vk:e KO.loI, 

KomiteeR' FOnMlld. 

Oven.tllende Dprllb tiitnedet .1 uøderlOlloecle, der hil dInnet ID Lobl· 
komite 101 Sydthy ol( Thyholm. Bldug og Melker bn Opal .end. tB Komi· 
teen. KIl,enl, PtU Lenduel ... gl. LIND, Hurup. 

SIIfMraødsf. N. Sclulle, 
Veetervll' 

Udd4k, jØNJI.1I, 

Ydb, 

Førv. K.l(orsgaarrJ. 
Koldby. 

Gt/r Cllr.KlUlAh/fllllrrJ, BønUlr. løubsø, 
H, .. lng. Hvldbjl'R. 

K_Ilt . B. KrabM, Hø. Edv. Nit"'", 
Ugl ... 

Pø/i/ilfUsllr Herlu." 
Hlmrp. 

~Dover. 

lø-dm"",/, A, Lhul, 
IIl1rup, Kemllent Pora. 
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hUlkede Kadi Alhørlngcn. 
hlvd e Ikke truel. 

Lrs. Rumuuen oplYite, al "n 
anden Mind havde lorklarel, al 
hvil Ikke EVlldsen havde hlutpel 
ham .om Tolk under en Alhørinlf, 
vilde del være guel ham 'CIlt, 

p ... e· D' 
tn ny .'Of En "or e 

• "itrnt. " 'ede i Ty' er b' fænR,'el II 
lore'" 'il , , • 1 dem Vlf Ile IlI!n~' e , de blev I 

vere tif I. Juli ol!, men' Sa-

" "

U el TI/J·rum, Prk Kaia N I e I a e n. 'rI11.led, 
fik Pængsllngen forlængel iii 15, 
Juli, og del samme skele med 
Pru Dagny 5 van k J ae r Dg hen~ 
dea Dsller, Norma S van k J II! r, 

lor en 
b handlet. 

gerne ~ S J Cl1l1e n, 
lY 09' Meledbellyrer t del "ar Lol
Gene' SundbY, ,,,'hol~" illorMlledigedc, 
i.led. h.t }ePPCien, er 'd te TrUIiICI.-

} 
,,/lome 

e.,er· ,I SV. e.nll~e[ fy'ke Poiiii Jeppe
.. bel brevene ul I al d el VBf Sv, 
~ IH- øen har lorIdøre 'ha vde fo rklarer, 

'

Ii Jenten Jeppe.en der angav Sme-

Bogholder P a u r il 0 J. Thisted 
erkendte øl have givel Barbe; 
KJeldgaard Oplysninger om, al 
Motorsagkyndig Ingeniør Vuter_ 
gurd hlvde SkJull Polillets Ben_ 
zlnreserve, men pUSl od, at hsn e I del Vir hlm, 

I . M geJvang 
var den. Søn I " RUfT\Ullen hen

I II! Foravarer Lr' rundet pil! afll 

r,0dl ,tillede, al J elle~ ft Del kunde 
!Pli Alder blev Ø8' ikke gu med 

en Po'i",uJdmæg'b'r
n 

dereJter længlil' 
lil, og Jensen cv 

!crJ let iii I. August. Thisled 
rup ThomU S I m D ; ~I~ ~'.} al han 
1.nu Thillted, larf~s:;d iii 194., tjente 
Ig- I t~AaK~ ved Tyskerne, Han 
lp- 70, de brugt dem paa nær en Snes 
le' hn d K, Han har el Sommer-

TUllIn e • 000 K 
ve hu. ved Vildøund, ca. 2 ro, 

D høn havde 4000 Kr. lllaaende 
i ~in Villa ved }yllands AJle, ø~1!I 

~~ han bl. a. købte lor at laa Pohli' 
' a luldm. Oad sat ud, Desuden 

IJllvde han Malerier for 12,000 Kr. 
~; I Skal havde han betall ca . 3000 

r- Kroner. " S 'd 
._ _ Reslen har De brugt Il , D 

Dg Udskejelser af en Ari, j~g Ikke 
I kan komme ind paa her I et 01-
r fentligl Retsmøde, sagde Dom' 
l meren. De er længølf't HI l. Aug. 
1 Fri. Helga H s ti e n II, Th,isted. 
, var !remllillel Dg fii Fængslingen 
o forlænget td J~. }uli. 

Berider E val d 9 e n blev fore
hotdl en Porklarlng af en Mand, 
der hos Tyskerne var bleven III
h"rt af Evaldsen. Denne skulde 
have Itu el Manden med, at han 

Ikke anede, a' KJeldgaard stad I 
ly. k Sold. HIn blev fængalet tU 
I . August 

Bogholder Alfr. S I r a u s a, Thi. 
sted, blev fængslet til I. Aug, Det 
samme skele med BrI!Indmændene 
Jørgen C il r s , e n 8 e n, HallS 
Prledrlch Carstensen og 
Bduard B r I n c h, 

Kaj C h r I 8 t e n S e n, ThiSled • hllvde truet Børneværnet Por. 
Ø1l1nd I ThI sled og Porslanderen 
pU Gelsted Ungdomshjem, Idet 
han vilde hllve Tøj. 

Domm. : Hvorfor truede De 
VIceInllpektør Antonsen med Ty. 
skerne? Han har da altid været 
god mod Dem. 

- Ja, men jeg troede. leg 
kunde fau Tøj pau den l\1aade. 

- Det var en megel forkastelig 
Maade, De fængsles nu III I. 
Aug. Det samme skete med 
.'YJarfnevægler Hans Jørgen H II n. 
s e n. 

Ejnar O y r m j n g, Thisted, der 
havde været Leder al .Arbejde. 
fronlen· i Thisted, Oplyste, at 
han fkke fik nogen Løn berlor. 
Der var ca , 100 Medlemmer. 

Domm.: Var Arne Smltb Med
lem? 

- O.: Behøver jeg al udtale 
vilde blive slaael I Hovedet eller mig; 
sendt el andet Sted hen , Evaldsen - Nej. De stur her sam sig-

eAingaprotokoller, Skøder etc., all 
hvad der kund e være af interesae for 
filerhden, Der var Enighed 0111, 
al lilan burde forløgl': al realisere 
Tllnken. 

Tinglyste Skøder. 
SklHeudakrfft som Adkomst for Knud 

S. Kroera Enke, Semb, Vurderingssum 
10.000 Kr. 

Pra umme enke til Rentier Niels l, 
Pedersen. Hvidblerg, Købeøum 5250 Kr., 
VurderlnR88um 2000 [(r, 

Ovlne Jensine Mikhelllcn, Tbialed, 
VurderlnKsaum 8000 Kr 

Skifteudskrift 8010 AdJtOmll1 for Enlce 
Mette Chrlø!lønsen, SperrinK, litka eær· 
skUl vurd. . 

Anders Henningsen 
anholdt. 

I 

29 ,.., 

t .. t, OK De 0,11 .el." om 
v idiO ... VII II lIs ~ l) $1 

_ S." v,l jll( Ikke ud'ate _. 
, ti olltntllii:1 Rellm.,de 

Ny. 
Oyrml0" '.oKlltdn t lIAIIr 
1<.1.Im. Joh'" T h o Ul • t n, 11\ 

,u'd, ,u du,hill \.Ul, Y~r 
",,\llrtf'O hru.Hlttd... II 
mod ,lIdaone Itlldle ffJlk 
htmmd roe",,1 

'fhumlen 
kellde ,I ha"e 
mtd de 
Hin htvde 
lil Raadiehed, 
blive I_tltdt. men 
mrnte ikke ',t kU!iM 
hertil fenl,lIn2 til I. 

Sv 

i 

."' ... 
.... ugu.1 

Sart 
Pli Polk 

en Syltrm M"'nnt.· 
,'ur der klltt.de Sten, ol( 
.. liyr'ede h"n Skud i Lullen. 
bh:v læn"alet lil L Augu.l. 

, 
Marinevægter Ounnar R a v n 

T h 0 l/: e f' to n, Thi.ted, og H",n 
ning Lund'j;j:aa'd Nielaen 
længaledu til I. .... ugu.t Det 
.. mme akete med B:uber Arnheim 
J ø r g e n a e n, Thiated, og Marine· 
"ægtet e.,1 Bernhard M. II e r \ 

Han 

Jenlen. miu.ær 

"" 

Joh , Chr. jørgenull havde I 
i 1941 I.dd ai" hverve lil SS, hvsd var D.ird(+ør 
h an ikke lør ha."de lorklaret. Han \ hlr I aur 
n \f i 6 Muneder til Uddlnnt:lle i alg Livet 
Ty.kllnd, aR I Marll 1943 blev Jenl 
han~ MarinevæRler Ogau hall Rosting 
lten pledea II' L Augu.t. 

Mruinevægter ftto::.d,ich H a n' som 
II e n ukendte al have va:rd med I , 
tit al anholde Overbetjent ~. p ,. stod I en 
Jensen Thiated, hvem han gjorde del5 T!;,:::1 
lpmæ:nom pu, al Pi~tole.n var l'.n " 
~adt . HIIl læng.ledes tilL "'ug. , !fldtrudle 
trllige med Jørgen j o h '" n I e n. Sekretariat 
Va -n N 0 r g a Il r d A n d e r I e n,. m"'1 
An~er P. H a g e n li e n, Vitali, beldede 
Vald. jeppeli en. der havde bl a I 

været f'rikorpsmando Lorenz J.ø r· Tyrluel, I 
Il e n 8 e III Hanld S c h m l d t, lor bundets 

'l.~igiIBrond, MadIChr.S amuel , Da;1Z'~ 
le ni Vllh ~hn H a n s e n. Harry ting 
.a t. ' n o n I S" r e n s e n og Slig' 
dem, lester A O I s e n , ,krmpe 

'edrich Heinrich M" b I U adelig 

'

'fn 'oreholdt en Sigtelse tO! a\ tlve 
Ib ev ~ ' ruet en Mand i fhlsted, holdet 
'hnve \ ard med Pistol. Han lor-
';V.angøga. '\t 'tre Mænd hsvde tiltalt I 1931 
'"i1.rede,V' Itergede og truet ham dllnske U' 
ham I e" ssing, og da Manden blev eltt 

.med en Lu ek visle MøhiuI ham oævol iii 
-bl_,w mere In

b 
~s henglledes ogs" en SuHin1 

Pls,lolen, Mø . 
Iii L. Au gust. d e r! k ov, Brond, Kapltulati 

O,fr, Poul Søn, 15 juli. Der pll8 Orur 
blev længslel td r in Beboere l ik: bevi1i 
lore las lo Adfe&St. god lor hans Helme 
, Brond, d~r sagde . '"Ians HlI.nd en Oalle 
IIaliollltle Smdelag,. l e i Thisted Oreve l 
Icmaad1e oVfdor AVIIIU1l., Sagen 
skyldteS' Ubetænksomhe", Vesterge 
Raar nu til Statsadvokaten. In Besl 

IMedlem 
al lJIIejdernes Radioklub I \ 

laget el 
lorvandl 
til Fien l 

Fr. LandJfb. Nlelø p, Ve8lergaElrd. 
Flllutev, til Prk. MAR'da Af!'P'PFI,nlm 

Den 82-aar[ge Ouldsmed Anders 
Henningsen, Thisled, blev j 

Morges færdig med AfsoninRen 
af IO Dages Hefte lor ulovlig 
Handel, men han blev Ikke løs
ladl. Han blev i Sledet anholdl, ... "._--_._ .. _~----~--~--====-
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hUlkede Kadi Alhørlngcn. 
hlvd e Ikke truel. 

Lrs. Rumuuen oplYite, al "n 
anden Mind havde lorklarel, al 
hvil Ikke EVlldsen havde hlutpel 
ham .om Tolk under en Alhørinlf, 
vilde del være guel ham 'CIlt, 

p ... e· D' 
tn ny .'Of En "or e 

• "itrnt. " 'ede i Ty' er b' fænR,'el II 
lore'" 'il , , • 1 dem Vlf Ile IlI!n~' e , de blev I 

vere tif I. Juli ol!, men' Sa-

" "

U el TI/J·rum, Prk Kaia N I e I a e n. 'rI11.led, 
fik Pængsllngen forlængel iii 15, 
Juli, og del samme skele med 
Pru Dagny 5 van k J ae r Dg hen~ 
dea Dsller, Norma S van k J II! r, 

lor en 
b handlet. 

gerne ~ S J Cl1l1e n, 
lY 09' Meledbellyrer t del "ar Lol
Gene' SundbY, ,,,'hol~" illorMlledigedc, 
i.led. h.t }ePPCien, er 'd te TrUIiICI.-

} 
,,/lome 

e.,er· ,I SV. e.nll~e[ fy'ke Poiiii Jeppe
.. bel brevene ul I al d el VBf Sv, 
~ IH- øen har lorIdøre 'ha vde fo rklarer, 

'

Ii Jenten Jeppe.en der angav Sme-

Bogholder P a u r il 0 J. Thisted 
erkendte øl have givel Barbe; 
KJeldgaard Oplysninger om, al 
Motorsagkyndig Ingeniør Vuter_ 
gurd hlvde SkJull Polillets Ben_ 
zlnreserve, men pUSl od, at hsn e I del Vir hlm, 

I . M geJvang 
var den. Søn I " RUfT\Ullen hen

I II! Foravarer Lr' rundet pil! afll 

r,0dl ,tillede, al J elle~ ft Del kunde 
!Pli Alder blev Ø8' ikke gu med 

en Po'i",uJdmæg'b'r
n 

dereJter længlil' 
lil, og Jensen cv 

!crJ let iii I. August. Thisled 
rup ThomU S I m D ; ~I~ ~'.} al han 
1.nu Thillted, larf~s:;d iii 194., tjente 
Ig- I t~AaK~ ved Tyskerne, Han 
lp- 70, de brugt dem paa nær en Snes 
le' hn d K, Han har el Sommer-

TUllIn e • 000 K 
ve hu. ved Vildøund, ca. 2 ro, 

D høn havde 4000 Kr. lllaaende 
i ~in Villa ved }yllands AJle, ø~1!I 

~~ han bl. a. købte lor at laa Pohli' 
' a luldm. Oad sat ud, Desuden 

IJllvde han Malerier for 12,000 Kr. 
~; I Skal havde han betall ca . 3000 

r- Kroner. " S 'd 
._ _ Reslen har De brugt Il , D 

Dg Udskejelser af en Ari, j~g Ikke 
I kan komme ind paa her I et 01-
r fentligl Retsmøde, sagde Dom' 
l meren. De er længølf't HI l. Aug. 
1 Fri. Helga H s ti e n II, Th,isted. 
, var !remllillel Dg fii Fængslingen 
o forlænget td J~. }uli. 

Berider E val d 9 e n blev fore
hotdl en Porklarlng af en Mand, 
der hos Tyskerne var bleven III
h"rt af Evaldsen. Denne skulde 
have Itu el Manden med, at han 

Ikke anede, a' KJeldgaard stad I 
ly. k Sold. HIn blev fængalet tU 
I . August 

Bogholder Alfr. S I r a u s a, Thi. 
sted, blev fængslet til I. Aug, Det 
samme skele med BrI!Indmændene 
Jørgen C il r s , e n 8 e n, HallS 
Prledrlch Carstensen og 
Bduard B r I n c h, 

Kaj C h r I 8 t e n S e n, ThiSled • hllvde truet Børneværnet Por. 
Ø1l1nd I ThI sled og Porslanderen 
pU Gelsted Ungdomshjem, Idet 
han vilde hllve Tøj. 

Domm. : Hvorfor truede De 
VIceInllpektør Antonsen med Ty. 
skerne? Han har da altid været 
god mod Dem. 

- Ja, men jeg troede. leg 
kunde fau Tøj pau den l\1aade. 

- Det var en megel forkastelig 
Maade, De fængsles nu III I. 
Aug. Det samme skete med 
.'YJarfnevægler Hans Jørgen H II n. 
s e n. 

Ejnar O y r m j n g, Thisted, der 
havde været Leder al .Arbejde. 
fronlen· i Thisted, Oplyste, at 
han fkke fik nogen Løn berlor. 
Der var ca , 100 Medlemmer. 

Domm.: Var Arne Smltb Med
lem? 

- O.: Behøver jeg al udtale 
vilde blive slaael I Hovedet eller mig; 
sendt el andet Sted hen , Evaldsen - Nej. De stur her sam sig-

eAingaprotokoller, Skøder etc., all 
hvad der kund e være af interesae for 
filerhden, Der var Enighed 0111, 
al lilan burde forløgl': al realisere 
Tllnken. 

Tinglyste Skøder. 
SklHeudakrfft som Adkomst for Knud 

S. Kroera Enke, Semb, Vurderingssum 
10.000 Kr. 

Pra umme enke til Rentier Niels l, 
Pedersen. Hvidblerg, Købeøum 5250 Kr., 
VurderlnR88um 2000 [(r, 

Ovlne Jensine Mikhelllcn, Tbialed, 
VurderlnKsaum 8000 Kr 

Skifteudskrift 8010 AdJtOmll1 for Enlce 
Mette Chrlø!lønsen, SperrinK, litka eær· 
skUl vurd. . 

Anders Henningsen 
anholdt. 
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trllige med Jørgen j o h '" n I e n. Sekretariat 
Va -n N 0 r g a Il r d A n d e r I e n,. m"'1 
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Vald. jeppeli en. der havde bl a I 
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le ni Vllh ~hn H a n s e n. Harry ting 
.a t. ' n o n I S" r e n s e n og Slig' 
dem, lester A O I s e n , ,krmpe 

'edrich Heinrich M" b I U adelig 

'
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Ib ev ~ ' ruet en Mand i fhlsted, holdet 
'hnve \ ard med Pistol. Han lor-
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ham I e" ssing, og da Manden blev eltt 
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lore las lo Adfe&St. god lor hans Helme 
, Brond, d~r sagde . '"Ians HlI.nd en Oalle 
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OPR Hver • 
Fan. Mennesker i Europa har lidt slorre Snvn end Hollrendenle, 

der bn.sde sultede og fros under Krigen. l April VIlr Levnedmiddel
rationen nede p.'la kun 400 Kalorier om Dagen, medens det strengt 
nodvendige for et Menneske er 2-3000 l{alorier. En hel Uges Brod
ration \"al' 10 Skiver; Kod fandtes ikke, og Kartoffelralianen var kun 
1 kg om Ugen Ofte kunde Mæl'kerne Ikke fans dækket, og mnn spiste 
Blomsterlog og alt, hvad der val' af spiseligt. Alligevel sultede de 
fleste, og mange dode af S ult. Bornene var i mange Ttlfælde kun af· 
pillede Skeletter, da Befrielsen kom. 

Der trænges derfor megel stærkt til Forsyninger af alle Slags, 
for at Befolkningen kan komme til Kræfter og navnlig for al Bor
Ilelle kan overvinde Folgerne af Hungersnøden. 

Her i Landet er der nu dannet en Sammenslutning, Hollands
Hjælpen, der ,'il samle alt. Hjælpearbejdet, og I Tilslutning hertil er 
undertegnede lrnadt sammen Og har dannet en Lokalkomite for Thi
s ted og Opland. Vi opforw'el' hel'ved alle, del' har Sind for at komme 
Hollænderne og især Bornene til Hjælp, til snarest al yde et Bidrag 
til Indsamlingen. Bidrag kan ogsaa ydes i Form af et Fadderskab 
pall. 30 Kr. engang for alle eller 5 Kl'. Ilr. Md. i 6 !\Idr. Overflooige 
RatIOneringsmærker modtages gerne. 

Bidrag kan set;ldes bl de stedlige Blade og til Komiteens Kasse-
rer, lIr, SpEll'ek~lssedirektor Andersen, Storegade, Thisted. 

A. J. ANUERSE'S, A. O ARENTS EN, P. J. BERTELSEN, 
Spareku!ls(-'(hrektllr, DJT(~ktØr. Læge. 

Komiteen!; Ka.'i:icrcr. 

S. BJERREGAARD, 
Rorgmelltm' . 

CHR BUNCH, H EGEDORF, G ESPERSEN, 
TIngstrup. Amtmand. Overhegll. 

PETER JENSEN, 
Købmand 

J. KIRK, L. TOFTDAHL, CHR WEsTERGAAnD, 
Thousgaard. Maskinarbejder Kjærgnardsholm, Non:. 

P . S UND, 
hall. Vlce-Konsul, KOIl1Iteens Formand, 

Ovenstaaende- Ollraab tiltrædes af ulldl-'rtegnedc, der har dnllnl' l 1'11 Lokal
komite for Sydthy og Thyholm Bidrag og Mærker kan ogsaa sendes til Komi
teens Kasserer, Fru Landsretssagfører Lind, Hurup . 

Pøstor JØRGENSEN, Pastor ANDERSEN, Pøstor R EFSHAUGE, 
J eg"lfldø. VII'Iby Hellig60. 

Propl'. P. F.: HlKSEN, Sogncrnadsrorm. N SCHELLE, 
Savang. Vc"lervI". 

Gdr. Clln. KNAKK lmCAAIW, nnnkdir JACOnSI'-:N, Uddcll-'r JENSEN, 
Ydby. lI u!l~JIlI( Hvidbj prg. 

KlJhm, li:. K RA mm, IImel. Bil\'. NlF.LSEN, Furp. K, l{OR.'~GAARD, 
Koldhy. UR"" Hovcr 

/'fllitimf'lIll'r IIEI{TING, 
Hurup. 

J.lIIHI /lrl' l ll~nRC. A. LINn. 
Ilurup, homitcrnl l"omll\lld . 
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ling, der gjor,le lTIPgNl Lykke, 

Sønderjyden, 'der var 
Tolk i Agg'el. 
Politiet i Hmull har [ol'elag,'1 on 

fOl'ste Afhol'ing af SOIllIl'I'jy,11'1I 
:Mathias Mathiesol1, UOI', som nll'd
dril, val' Oycrfo\'t til ,\l'I'rsloll i Vc'
~tel'vig, Han Ol' forst og fl'emnwst 
sigtel fol' at hm'e ungiv!'l Arhpjcis
muncllIal'lin Pedersen fol' u[ordelag
tige Udtalelser om Tyskerne, og dolt!' 
Angiveri kan hau ikke komme \ldon 
om, idet han i sin Tid Jocl sig afhOI'o 
lil Politirapport del'om, 

F01'l'il'd(,I'Pll sigll'~ iOYl'igl fol' lnnn
ge fOI',kellig,' ForhoJd fl'a ,~ill Tjplll'
s letid SOIll tysk Tolk i _\gg,'1', og ,lp,. 
N [", 'oloJ)!/{ oplagpt l'll halv :';nrs 
RUPl'OI'Il'I', 

Thisted Tennis- og Badmin-

Kaif~c7b-e 

150 Dc 
cn And~ 
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Vejen. 
,\1 rJ ri l' 11.'-(' Il. 

ar Politiel, at 
trup hu\'dp ,!w'l 
jell, tilsYlIf'ln
audt ham og 
Det \'fil' UJd
edel'sf'lI, Ny-

trods truende I 

• om end ikke 
a dog i Tør-

e Køretøj~r 
,jørring, hvor 
bt til samtlige 
~~ffel1 holdtes 
p tkestret spil
rriksen bød 

en Tak til 
m havde gi
d Udflugh'h, 
rne, som san 

u Adjudant 
ti Foget. l frit Samvæl" 
::.tykke Smør-

;ndt for, og 
jen blev lagt 
~p og fore-

ved 19,30-
rogne op p~a 
spredtes en 
lUge Menne-

b('Jdlt, um "hu l \·æ,· 
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Guld,.;med Andel'~ V. Henningsen, 
Thistød, anholdt. 
r Gaar anholdt Politiet; i Thisted 

Guldsmed And. V. H e n n i n g s e n, 
sigtet for landsskadelig Virksomhed. 
Hnn skul have været Opkøber fol' T y
::;kernc og have vteret forsynet med 
tysk Auswcis. I Rettell i Dng blev det 
oplyst, at hun to Cange havde været i 
Besiddelse af Ausweis. Det sidste hav
de han faaft i Kobenhavn pas et Kon
tor, han kaldte "Københavns Ausweis
bureau". Det var der ' dog ingen , som 
kendte noget til. 

Om hans økonomiske Forhold oplyste 
han, at han ved et Vaskeri havde tjent 
12,000 Kr. det sidste Aar plus Gra
tiale. Ved en Ransagning i hans H j'em 
er der fundet store Lagre af denature
ret Sprit, Vin, Konserves m. m. I 
Kælderen var indrettet Bar, elektrisk 
Køleskab, SpillesfJparater, Akvarium, 
Fnmsforevisningsapp~\rat, elektr. Bnge'
ovn og Hojfjeldssol. 

AnJlOldelaen blev opretholdt. t 

Tyske Vaabell og Ammunition 
skal afleveres. 
Justitsministeriet hal' i Dag udfær

diget en BekendtgØrelse, hvorefter 
Vnaben og Ammunition, der har til
hørt den tyske Værnemagt og andre 
tyske Myndigheder, inden 12. Juli skal 
a fleveres til Politiet. 

Landsforræder-Parade 
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Nielsen, Aalborg, genv. 

Handel med Tyskerne. 
I Struer er afsløret, at Beboerne i 

Bjerggade har solgt Fødevarer, Smør, 
Pølser og Æg til tyske Soldater paa 
Lazarettet. Disse Beboere kommer nu 
for Retten og vil blive krævet idømt 
Frihedsstraf. Struer Dagbl. meddeler 
endvidere: En Slagter Mikkelsen fra 
Klitmøller, som i Gaar undervejs til 
Randers havde nogle Timers Ophold . 

DlliXUSSlon. 

Thisted TI 
Me,llemmel 
vere som 
Portioner 
til Haller 
ydere, der 
(hag, for ~ 

Bidragyde 
meret til C 
sen skal i 

Penge til 
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igen i 
Tak-

1 Struer, fik paa Banegaarden For .. 
bindelse med en tysk Soldat og la
vede en Byttehandel med denne, 
Idet han solgte en Daase Sardiner for 
5 Cigaretter. Han blev afhørt af Po
IJtlet og fik derefter Lov til at fort-
1ætte sin Rejse, 

Forbedret Toggang paa 
Fjerritslevbanen. 
Thisted-Fjerritslev Jernbane indfø

rer planmæssig Køl'sel paa alle Hver
dage fra den 2, Juli d, A. De væsent
ligste Ændringer bliver, at Toget fra 
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1 »illegale« Udstilø Den 
ling Thisted. • 

l 

E t i ndgaaende Indblik i tysk Terror og dans k Modstand. 

Den "iIIcgAle" Udstilling ao.bnerles i 
Dag i Hotel "PhØnix" atore Sa!. Naar 
man træder md, fanges øjet af en 
stor Faldskærm, hvol'tJl en af de store 
Containers er forbundet, omgivet af 
alle de mange Typer Vanben, som blev 
nedkastet, MaskinpliItolcr, Maskinge-
værer osv. Desuden fi~de8 Radioappa
rater, P~jJeapparater 1If. meget sindrig 
Konstruktion. Langs V~glme findes 
forskellige Stands, ved Indgangen en 
Samling af det MA-terinle, der bJev ef
terladt af Tyske,ne pan Gestapoborgcn 
i Aalborg, et Par Kanoner, Maskin;e
værer og fo.rskelligc andre I.1hyggelipc 
Ting, San folger UdstiJlingcn nf de il
legale Blade med "Nicis Jydes n.rev~", 
"Muldvarpen" og flere nndrc. Ved den 
næste Stand scr man de uhyggelige 
Torturredskaber, som Tyskerne benyt
tede sig flittigt a f. Del" el' Redskaber 
til Ncgleafrivnjng, l'ommelsltruer, Læ
dersvøber, Knipler, Kæder med svære 
Kugler og under det hele Cl' anbragt en 
DØdspæl, hvor Ofrene blev henl'ettet. 
Man faur just ikJm de venligste Følel
ser, naar man forlade!' ell l>aa don 
Stand. Desuden Cl' der reproduccl'et. 
forske llige "RIlleder, som viser T ysker
nc,s gl'wu](le Fremgsllgsmaade i Bl'u
gen af Torlurredskabel' 

J Srt 'en~ Baggrund J11U' "Frit lJall

mark<f en Udstilling af RhulC't.s Tryk
keri og Sæitcl'j og af samtlige url
,komJl/> Blade, Man sel' C'n IStor Udstil
ling, d""r (oI'LæJh' I' om t.!.'n illrga!C' So
f1'ulIHporL og (1/1 UdsLilllng nf Raho-

H .... ll(·)'fJ Vjndd)'{~jJJjJJ,I{ ll10d V'-'flL og IfUn 

wk(·JU, Hyg'( )', H,pL ufol'andl'{ t 

tal:J'ematcri ale baade f ra Fahrik!!:r og 
.Jernbaner OSV, Ammunitionen er llll

bragt {Iaa en Jernba.nellkinne sua liv
agtigt, som det SUft ud, da Sprængnin
gerne fandt Sted. Alt j alt giver Ud
atillingen et rigt Indt.ryk af Tyslterncs 
1'error i Danmark og den akt.ive Mod
standsbevægelses Indsats i Kampen 
mod de forhadt(! Undertrykkere, 

Udstillingen, der bliver i Thilltcd i 
nogle Dage, skal videre omkring her
fra, og Arrangørerne. bed!!r derfor 
Puf:llikum om af Hensyn dertil at be
handle de udstillede Genstande skaan
somt. 

Ved en Højtidelighed i Formiddag 
blev Udstillingen vil>t for eJl r:;.nwvn:l'C 
Kreds af Indbudte. Assurandør GC!Org 
S u n d bød Velkommen , og derefter 
talte KØbnumd S k n a l' u p, Aalborg, 
der maaske er bedre kendt under Dæk
navnet "E r i k B e nt<. Han oplyste, at. 
de Penge., der kommer ind vt'd Ud
st.ilIingens Tourne, skal brug'C's til "t 
MomUllent fol' faldne Frlhedflk:'empC'
re. Han sluttede med at bede cl!.' til
s tedeværende mmdes de mallgc Ofn', 
Fl'ih(>dskamp~1l huvoe kræn·t, rr{ Il, 
Kjeld J e n s e 11 talte derefter som RI'
præaen1ullt. for det lokale Frihcdsraad 
og tukkede, fO l'di Udstimt')l'Cn "nr 

kommet. Ul Thisted , og dcrcfh>l.' hll'v 
Udst.illingl'n fOl'cdst, og de urlstillr,k 
Tmg blev g(,l\1H~lllgnnl.'t i Enkcllh{'dl r, 

1)('1' l'l' il\~en T\i\'l om, at dt>t \1 1 
hliV(' en af dl' lnC'sl vellwsøg1t Ud lil 
Ih,g'l'r, der endnu hur VlCl.'l't j Thi"lt ,L 

AnSllKcr VnllllmoJle og F.ll'ktridtt I 
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11 ,I 
."dy", al I .. " tu Gllnlr' hll.,I,' vwro t I I" m ". /, / "/I 
If. I.M.I ,., Au "., . I'"~ ;,114< ha 

IIL'" r.llt-\ I K"l,. "hA'n \ ... PI. Ko" 
Ipr, han k"l<It' •. n: .. l .. nh .... " A,,~ '. 
lilll',n,,-, !Jill vllr d r doK' 1".ln, .. ',n 
I< n I', I1u,,' t, 1 

Om 11.111\1 "~DI",rnl k .. V."h,,1oI lI l,I)'II" 
han, at h"" ", d ,t Vuk<'rl ha"d~ ljl'nt 
12,U' O Kr. del l id.,. Aar plu. Gr. 
ti ... l.,. VM! 1'11 Ual •• nJrnlng I "nb. IIjena 
H Ilt!' fu til .... II10r. 1.'jffi!.IIf d. ~tUl 
ul foiprit \In. K nll'rt ..... m I 
KI.,Id, ' '''1 , .. r ]nrlr .nn anf, . 1,l<lrl~k 
Kolt.kub. SptIJ'·I1I'ln.rntcr, Akvarium, 
Fllms(urrvlalU 1l ...... '.)l1l ntl, ' '''I<tr, !lilI( 
"VIL " It' lh'Jrj.·I,I"I!IIIJ1. 

AnhuhJdun bl .. " olll'f>lhoJdt 

Ty~ke Ya::tbclI og Ammunition 
sknl ann·cres. 
J UBUtBmlnilh'r!rt har I Dal( udf.c· 

digrt. "n Bctlltndtg-jlrl'l!Il'. h",o"'ft~ 
\'oah("n og AmmunitIon, der nar Ul· 
hort den tyske Værnemngt og nndr~ 
h'5ke l1)'lldlghcder, inden 12 Juli akal 
"flr"rres til Pulltid 

Landsforræder-Parade 
i Thisted Ret_ 
Langt den størge ParL fik 
l"ængsllngsrrlstcn ror
længet til 1. Aug. 
RoUr... I Thilted lochandledt> I Da; 

en Rækko af dl' verserende Forræderi
~agllr, i hvilken HO"edpersoneme ha r 
\'Wrlt !,"leniSle~ indtil l. JulI. Langt 
den største Purt fik Fængslingsfri!>ten 
forlænget hl 1 Au~ust. 

Den forst fremrtllledf' var fh,· 
Mejeribestyrer Svend J e n s e n, Sund· 
by. Hnn hævdede, al det var Loth:n 
Jeppesen, der ho\'de forledt ham til at 
J:!ore Annl"ldelo;t> til det tyske PolitI 
Jeppcsen hævder det modsatte LRS. 
RarntUSSen henstillede, at S"end Jen
lien al Hens:.--n til hans Alder loslades, 
men det kunde Politiet ikke gaa med tIL 
Han fængsledes til 1. Aug. 

Ths. S I m o n li e n fortalte, at han 
ha"de tjent 70,000 Kr. paa Tyskerne. 
Han eJede flere YilIaer. En stor Del 
nf Pengene er soldet op. Fængsledes tIl 
1, AUgtl"t, 

Helga. H a t t C n s fængsledes til 15. 
Juli, 

Frk. Kaja ~ i e l s c n fængsledes b l 
15, Juli. Dagny og Norma S,· n n· 
1. j re r hgeledes. 

Albcrt Bernh. S t r a u IS II fængsledes 
ti l l A ug. Dd san1me yar TilIældrt 
med Jørgt'n C o. r l> t e n s e n, Hal\~ 

'Friedirleh C Il r s t e 11 s e n, Ed\". 
Rrl nck, Kaj Christensen (SS
Mand), Hans Jerg, H a n II e n (Marie
,,*rter) , Bjnar G y r ming, J ohan 
Thom se n. S\' Aage Barth, Gun· 
nar navn T h o g e r s e n, Henning 
Valdo LWldsgaard !tJ I e Iii e n, InR'C"
ntllnn A. J "r g e n s c n , Harald Dernh, 
lI.eUer J. n IS e n. Jorgen Chr. J o r
gensen, Jlltytn J o han sen, Fri~ 
dericll Heinneh H a n s (' n (der har 
'VIIret m" til at anholde O\-erbetje11t 
Jensen, Thisted), Yagn ~ af'Rt\ard An· 
deraen, Anker Pt>ter Hag ('n~en 
(Hipo), Vtt·li, VaJd J e p p e s e n, L1> 
V' Cbr Jørgen s en, Harald 
a.iUa. ~b )[ .. b i u S, Eigil 
~r.nd. xåCl. Kr Samu pI, J en5 
'Sil •• ,uen, R Benoni S'r en· 

.............. Olaell.. 
Poul S*"1'N"~ ah Li, var 

Ifaldt for at have optraadt truende oyer· 
tor Bd"llk Kjeld Jensen og RNak

Tap Kort.eI!.lco. da han 

y1 ltb .. hø" " Artllo:e4 qp~"" 
t,rl1,1,. blå, .k"l'· I -tb I Il ()J1trnl II 
,II r f, t l.,. rn !krhd fr. J "'~"', 
I Hrtl),,\ ,.m, at t, n I 1t. h 
...rliZ l,ldar,.k 0 llUild(' . 1- g-
tH lIS. ,Juli. 

TY'Ierl I Vølenlll, 
Dajt(OtI·.,.IiIt' JI'II" r IlIthl h 

J;"l.,It .. ,t.r C.hnMt,n II V 
Ipli" HI P"ILI" I rlllll' IoIt, III 
h!l,wl flll6Ljaahl 11U Kr. ""'1 
"llht'\'o""I" I (Oh TIJ!:II .J...-.. P 
\" .. r,·j 

Ejendomshandel. 
.\11,.,1 II"'·,Yllh,hnfln!II!l· 

'11,,1 Br·,1 It·d. hM J;.IIII{I fljll I:J 
til J.rlln. (J.'Ilr .i t·n II, G 
lofl, ful' ::lf"l,!"IOtJ Kr, ,\r/'ol jf. 

Bygl5,lI. (J~.·tlag: I~ n (r ket li 

"" 
I n 

n!ng('n mPdfølJf' r. lIo.nde" n (> ord· 
ntl H"'l lAUflt ~r II "n, B.~I tKI. 

F~l"r/.sdtJ.-g • 
1 Morgen, 30. Jum, fyldl?T Fru Dap;

mar N i.elsen, Strand\€j€n 31, ThI· 
ned, BO Aar. 

H(J~ BaJ.:(laardø Hj'1JI,8!al:yul(Q ~.rl 
l Ydby er l Aar fuu.at ul den _ Jl,l 
Det er den 11. Konca1:, Hanl ~ak· 
gaard giver, og Ti141utning1'n b I l' 

s ikkert lige san god, som den pleltl' 
at ".-re, Der opføres et. Skuespil i F-:Jf· 
bindelse med Koncerlen.. 

Ro/mf! UI19døJtU!Mr1UlIg 
har holdt Sømmermøde bos Yad! Bak. 
Lærer J e n s e n, VUSt, holdt Fored ..g 
om Ungdommen af i Dag og i F:r,!!n· 
tiden. Ungdomsf.s Form., Erik K J æ r, 
Vust. takkede Mads Bak og Hustru for 
Gæstfnheden. 

De Iysh i.;o,qre 
paa Lamrettet i Thisted er, som nævnt, 
blevet opvejet al S}'gehusas Pe~,)
nale og stillet til Raar:lighed for Svl;'" 
huskokkenet. Det viser sig dog \. i 
nærmere Eften>j' D, at det. Solm man 1 

r"rgte Omgang antog for at '-ær" R s
mel, "ar BS8me1. Opv~jr.in!;1!n ~ .' 
foruden af Pohtifolkene kontrollerrt af 
Kvinder fra. D.K.B, som med\"irkede 
ved Raroaen. 

Cykl" t'ar " 
!.ærer her Pedt'rse!1. Thisted, 1tar 

!!.nmeldt til Krimmalpolitit't. at h:uts 
Cykel er blevd stjaalet. læreren ha e 
stillet den fra !'lig oden for K,F.C f. .. 
men da han 1..""Om og "ilde tage ddl, var 
den borte. 

rt~I."· 
Temmelig S\-ng, ov('1"'" jendt' Il 

Vind, tildels smul..-t \'t-jr, nog..'t 
gt'nde Temperatur. 

.-
Helmer Rosting 
har sk"lldt sig. 

, Kob fonna\"n (RB\ 
Iommiss-,t lle-lm , R 
\ år lIih "'lIr 
har i 1'lI,a· 
SL. ud i t>lt llJ ru l 

" og 
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tiden. Ungdomsf.s Form., Erik K j æ l', 
Vust, takkede Mads Bak og Hustru for 
Gæstfriheden. 

Dc tyske Lagre 
paa Lazarettet i Thisted er, som nævnt, 
blevet opvejet af Sygehusets Perso
nale og stillet til Raadighed for Syge
huskøkkenet. Det viser sig dog ved 
nærmere Eftersyn, at det, som man i 
første Omgang antog for at være Ris
mel, var BygrneJ. Opvejningen blev 
foruden af Politifolkene kontrolleret af 
Kvinder fra D.K.B., som medvirkede 
ved Razziaen. 

Cyklen var borte . 
Lærer Iver Pedersen, Thisted, hal' 

anmeldt til Kriminalpolitiet, at hans 
Cykel er blevet stjaalet. Læreren havde 
~ il. ~ • , f' 1 
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1\ "h e n h II 1- n. Tvrsdu$t' Den 
hritiske L.andminloeksperl. )!njvr 
S, H"lIand. d(>!" pall Shftl'!~ \'t-gnC 
f"de, OJJt~l!'ningt-n uf d" lysk,· 
Landminer i nmlmnrk. horlllet 
frn U .. rnholm, met!t!,·ler. "t SJæl
land. 1-\11, l~,llnnd-Fllhh'l og ;'11"
en m"l "mliggl'nd~ O.n nu er t0-
talt rrdd,·t rn, Lomdmilll'r Af lll· 
le de l.andmint'l. <lP,- ved T.;·~kel" 
n~. Kapitu],ltinn landtl'B tlf>dlll/t"t 
he-r Loll1dr·t mL~1 Undlnj(l'IMl' ar 
!lvT.!' 1m, <'l tlU llulnll'lt'n horl
r' Ile ,..,sten·mk ca, 8f>i'.1J0I1 
LIlli) r r ligr'" ",j"lukk,orl,' 
J~'II"nd ng:tll Oern~ "",] ")'<1 "IC 
., n,l"IJyllnna \"~~tk'''~I, "$1 h"f' 

al en Ikke u\'æ~nlbg Dd i Thy. 
Alene I 1I3n~tholmomrandet "lir 
del, for R)'dninl/'l'n pnn1){'jO'udtea 
28lI,iag Landminm. 

lIydningen fOI'venl.-s fortM! I 
samme !il{I'I!d~~tillcnrie T .. mjXl 
'om hIdtl! ,lr <.II' hen nn'endt' tr" 
~ke riHn('t'~"ldlll~' unde!' Ihm~k 

Io;ontnll. 
Unrier ItrdnmJlburb.-,jrl"rn,· n 

!\r, !\.land h!ewt <.Ind)t "g ul'H 
:!OO 3/Uln·t. :'lInn hanl..el i I'hnef 
ni kunut' fan naadigh • .'d o\'t'r end
nu m.gl\" tY/lke Af,leHull""l' 1'01 nI 
Ir~m~kyrul .. ;\linN')'d!iinlC~ll. llIen 
noget h'-"l"ml hHDm f"n'lill'jC\'f 
.. ndllll ikk". 

ved at OH' Tg1\"" 
;o.!"ter;~j In ""o, 
OR'k. Cl!. 

gem'r~I"Ter 

hnurdt 
en Ladning 
malm. 
mel>1\!1" og 

Opholdet dl", 

.,,, 
~Jor,.,. o,~rlolr 

raden ~ik i Du 
Sommer nnnem 
"tl"t~rn~ bli..-er 
S'·l't~mb<-T. 
krl . Anlednm".. 
Anko .... 1 D"1 

kon~"t'''rr'·\ ~:::" 
/lI il)'u,' ind )' 
r~r rl~1 t,.ke 
"oltlh·"rt. 

In ',I II' ,~ II d, 

Labsk 
Kar,taJ Ind 

"m d".. t ib\"n~ h":";";':";' ':'~':":' .':':";':'l. __ ... .:_:;:: •. ' I. dr. 1Ior1 (>' 
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plantor, ug han 
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:J.' rik i Forn,idd"JI"" Hd nelten I Thi~led 
forlænget 

øde. 
11';\.1 "A.f

der om 
100<' mel
<,s St.nt~

F,jnnr 
ter Buhl 

Alhil'll 

\',,<1 i,eU"!l , 1'111"t,,,1 Jrcmstil
Ic.des i Dag en lang J:wld ... af Ty
.,kcn1<'~ Hu.'UldJnngcTl': men for 
d,- flestes \'edk<>mmelll!,. d''ejed" 
det Sig kun om Fodl\'f1gcl~l' al 
Fængslif1gskendcl~cn, \l(l(>n ~lt 

der fITll11kolll nye j\[omen!"l" i S,,_ 
,lrel:ne. 

S\'cu<l ·en: 
rlen. 

:Uco Ilul'",II<',-uII-

s,: Det kim ,'i godl ] e! .Jeg 
hm· 01r.iNI ."Ilideri"r for er. ha" 
Snes Tll. inde Kron!!r, 

Domm,: Det blh'er 1b.UU() Kl, 
::>an. hm' De brugt I:esu>n nf Dc
l'e~ Fortjeneste til gnnske umaa
dehoJdne Sold'lner og U~skejc!
ser ar en san forfæl-delig- Al'L, noL 
jeg slot ikke Imn Iwmme ind pllH, 

det i Retsmodet. 

'"Beridereu NlI11 Tolk, 

.. 
Iret 
len. 
(do der 
rrigske 
'eren, 

;:ingen, 
",n. 

Berider E \" a I d s e Il iik fore
Ingi en RaJlj)Olt fl1l en j\Jand, der 
i Oktober i Fjor ;':lr i Forhor 
hos det tY5ke FeJtgendarmeri, 
Det \'ar Beridel'en, der foretog 
Afhoringen, og lllwdc truet med, 
at lins Manden ikke sagde Sand
heden, "ilde hnn fna en Bl:ekfln
ske i Hovedet eHer blive sendt et 
Sted hen, In-ar hnn vHde blh-e 
behlllldlet anderlt!des. 

S.: Ja-e . 
~ lIan blev fængslet tilL Au

gust. 
Helga Hattens og 

N i e l s e n fik Fængslingen 
længet til 15. Juli. 

Kaja 
for-

Troede iI.ke, ;\Iarinevæglemc 
var Iysk.enlige, 

Købmand F a u r h Il j indrøm
mede at ha\'c oyergivet 1Iarine
vægter Kjeldgaard en Liste o\er 
Benzinen, 

E.: Jeg kan godt huske det 
Forhor, men jeg hal' :lldl':ig frem
snt Trusler! 

"'. l Forsvareren, LRS, n il s m u s
s e n, nævnte, ;1.t en Mand ved 
Nm'll Nielsen havde forklaret, at 
hvis E\'aldsen ikke havde hjulJnt 
ham som Tolk, var det gll,llet ham 
_rul 
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som 
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no 

"' nl'_ 

- Berideren fængaledes til 1. 
August. 

Aage A n d e r s e n fa:ngsledes 
til 15. ,Juli. 

)IejeribestYl'er Svend J e n
s e n fængsledes til l. Augu~t. 

. . 
Th!:i. Simonsen kastede sig ud i 

de vildeste Udskl'jel-.er. 
Entrcprenør Ths. S i m o n 8 e n 

blev f01'nholdt, at han havde sol
det alle de Penge, hlln havde 
tjent hos Tyskerne, op. 

S.: Jeg I)ar da Værdier fOl' en 
IJpl af Pengene, en lille Snes 
Tuslndl', Jeg har et Sommerhus 
j VIldsund til 2500 1..:1', 0lf hen
vedH)(j{) Kr, bundet i dcn Villa 
pIia ,ly/l,mdsaile, hVor Politifuld_ 
mll:'~UJt' Gad hoede. 

Domm: Og De vidste, han vil
de give den videre! Eller De bad 
ham manske ligefrem om det? 

F,: Nej, jeg troede ikke, han. 
vilde dderegi\'e den. 

D,: Hvilket Formaal skulde De
saa eUers have med at gi\'e ham 
Listen? 

F.: .Jeg troooe slet Ikl.e, 
yal" iyskvenlig! 

han 

- FængslJngcn forlængedes 
til l. August. 

Dagny Svankjrer og Xor
ma S ,. a n k J re I' f!l'ngsledes til 
Hi, Juli, Bogholde!· S t I' a II s s. 
Jørgen Carstense 'l , lInns 
Fr. Cnrst('llsen og EdllHrd 
Jens B \' \ n c k Ul 1. AlIgl1.o.L 

Truet r:cein~pektor Antonsl'n, 
Kaj Christensen fik fo

rl'[ngl (Ot Brc\', hVOii hnn tnwdf' 
VkeinSllI.'klOi" Antonsl'n ml'd An
meirleIse til 'f'~'slwr1)e, hvis hnn 
ildl!.' I'IkAff('lle hRm noget 'f'oJ. 

Domm.: n\'()J·fo r truc'de DI' An-/), ~ lJ?l Vat' vej fOl· ai flUl nød 
ud, J}(; 4tthte ViIla"'n? tonsen? 

Han "aI" "0 
holdt af alll), 
Maud 1 alle .1, 
hli"" rne;:('l ' " 
b1!)ucme i Ph! 
havde et uuma 

Gennem A:, 
mange Tilluhlh 
re Perioder' i : 
i et Par Peritx! 
og een ~()m F( 

lIenighedsrnnrl 
sion m. V., \' 

Formand for ~ 
vath'e Vælger] 
Yed sin Dod ?Il 
st.rrelsen for] 
ti\"e Va!lgerfo 

For 3-_·4 :\ 
Plantør eluis 
han efterlade~ 
nen Arnold c1'I 
re Aar var FI 
ren, men som 
højgaard, So 
slensen, der 
inspektoratet 
Datter, der er 
Roer, Hjaroe 

---
Fh,-. Gaardej 
le\', har haft 
sin Hustru, F 
dode i Gaar 
Riis \tll' todt 
te sin )[nnd 
rupgrmrd, liv 
For h,JaP to 
rede Ægtepm 
Karen Riis 
liun har gen 
ret :;in ::o.rand 
ellcstaaende 
udfOlte for n 
dom frem t' 
Hun efterlad 
:\fand tre Son 

aLLE 
fm 
pil' 
Ik'. 
\"j o. 

",ol 
d. 

Idø 
II iU. 

S., IJ~,t var lkkt, dl'n Plwst,' 
r.ruwl! 

A II khl/Cl' !'t'n, Pol i ti rllld mu'gtiK 

C.: Det \'(Od jeg saam<l'nd ik
ke; hnn nu· altid god n'd mig, 

(}'ort~ættc~ Side r.) 
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Dø tyske H n 
gøres Parade. 
(Fortsat fl'a Side 3), 

- \ 

men jeg troede, det var den ene
ste Maade, hvorpaa jeg kunde 
faa Tøjet. . 

D. : Det var en meget forka
stelig Maade. 

_ Han fængsledes til 1. Au
gust. 

Hans Jørgen H a TI s e n fængs~ 
ledes ligeledes til 1. August. 

Gyr:ming tavs. 

ligger med 
,kolIer, "'g li
'e Forening~r, 
mrde bevares 
kan bliVe Ta
Jgrafier, evt. 
Dagbladene, 

~ fra Jubilæ
n det bliver 
l billigt at 
1 Hovedpar
e gøres gra
allerede nu 
Lteriale, der 
~otografie'l', 

fra de fem 
Dag er Hi
kke kunne 
der kunde Ejnar G y r m i n g erkendte at 

have været Leder af Arbejds
frontens Thistedafdeling og op
lyste, at den havde ca. 100 Med
lemmer. 

lom kunde 
sen. 
,kte øjen
~ det blev 
let efter
en at der 
l konkret 

Iby 

m Kamp 

. Drenge, 

liter var 
[. I JO dborg 

argjort 
odbold
old fra 
1., der 
ar der 
Ol'gere 
ørdum 

-

Domm.: Var Arne Smith Med
lem? 

G.: Behøver jeg at svare paa 
'det? 

D.: Nej, det gør De ikke. 
G.: Saa ønsker jeg ikke at ud

tale mig. 
- Han fængsledes til 1. Au 

gust, og det samme skete med 
'Ekviperingshdl. Johan T h o m-
s e TI. 

(Sluttes). 

l>eter Frellchen gift i Amerika. 
H i I I e r ø d, Fredag. Peter Frell

~h:n hal' l Amerika giftet sig med 
lU Dagmar MUller, Datter af Di-

'(I 4 • • .. 

Petershaabs 
Leder som An_ri 

• giver. 
Fængslet efter Forhør. 

-

M'in 
Far, S 

NIE 
er i r 

Sn, 
l 

Lederen af Pedershaab Maskin
fabrik i Brønderslev, Direktør 
Peder J. Nielsen, er efter et For
hør blevet fængslet sigtet for An
giveri. I Januar i Fjor blev der 
begaaet Sabotage paa Fabrikeme 

Børn, 
Bel 

dag 
Sne< 
ge, 

I 

af nogle af Virksomhedens egne 
.ru·bejdere, og Direktør Nielsen 
var paa Forhaand advaret gen
nem en anonym Telefonopring
ning og havde faaet opgivet Nav
nene paa Sabotørerne. 

plu 
l 

-
Da en af Sabotørerne om Afte

nen indfandt sig paa Fabriken for 
at tage Bad, lod Direh-tør Nielsen 
ham føre til Politistationen. Han 
blev senere overgivet til det tyske 
Politi, men ved det danske Poli
tis Bistand blev han befriet igen 
og flygtede til Svel~ge. 

Direktør Nielsen hævder, at 
han ved sin Handlemaade netop 
vilde forhindre, at den paagael
dende faldt i Hænderne paa Ty
skerne. 

-

er. 
Statslaan til Kommunisterne. 
Efter Indstilling fra statsmi

nisteren har Finansudvalget be-
• 

" " 
. ,. " 

b 
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I 
fysk Regning fil 

Revision. I 
Vaadeskud. 

DAGEN I 
Juni Aan~ts l 

SOLENS O 
2.1 T. 55 M. Resultatet skal danne Grund-

laget for den kommende 
magtslovgivning. En Son af pl'oprietæl' Ifversen, 

Omgang med 

K o b e II 11 a v lI, Fredag. An
tageligt i Dag vil Handelsmini
,ter Fibiger fremsætte Forslag 
1m en Revisionslov, der tager Sig
e paa altAi'bejde udført fol' tysk 
iegning. Et snævert Udvalg skal 
to1dere de Fortjenester, Perso
~r og Firmaer her i Landet di
ikte og indirekte hal' haft paa 

I Gaal' MOl'ges vat' den 32 
Aar gI. Forvalter Bertel Peter If
versen Lyngholm", gaaet hjem
mefra: ~~ da han ikke kom hjem 
til Middag blev hans Paarorende 
ængstelige og iværksatte en Ei
tel'søgning. 

IIMe:h først ved G-Tiden om Af
terf@ffblev den unge Ifversen fun
det 00' det var Faderen, Proprie-

Værnemagtsarhejde. ReSt11~ 
af denne Revision vil korn

til at danne Grundlag fol' den 
Værnemagerlovg1v

Ane Aktieselskaber med 
eller japansk Kapital skal 

undersøges, og det 
gælder alle Værnemager-

ikte helt 

tager tilbage til 
igen efter Forhandlinger 

i København. 
-

e n h a v n, Fredag. Pris
fra London, der har 

om Landbruge1./i. Eks
kom i (;"ar tilbage til 

()(dt'gationens Merl
g1ed a t udLHle flig, 

Ig dog, at FOl'
er helt aflm)(lt. 

, o 

tær Ifserven selY; som fandt s~n 
Søn( liggende slliv~g kold i Ud
kanten af GaallfthS Plantage. 
Han val' dræbt ved et Vaadeskud, 
idet et Skud fra hans Maskinpi
stol var gaaet gennem Hovedet. 

Ifversen, der var Frihedskæm
per, er antagelig gaaet ud'li Plan
tagen fol' at prøveskyde en Ma
skinpistol, der havde været i 
Uorden. Det ser ud' til, at han hal' 
skudt mod en Tl'æstub, og paa 
en Maade, der næppe nogen Sinde 
bliver helt opldaret, el' et Skud 
gaaet af paa en saadan:Maade, at 
Kuglen har ramt ham i Hovedet. 
Antagelig er det sket ved, at der 
igen er blevet noget i Vejen med 
Maskinpistolen. Ulykken el' sær
lig uforstaaelig, fordi Ifversen I 
var en rolig og besindig Mand, 
der var meget vant til ai omgaas 
Vaahen. 

Lyngholm, der vaJ' erfaren i 

Vaaben. 

-
For Fadel'en val' Sønnens ulyk

kelige Død naturligvis et lmugen
de Slag og den gjorde et stærkt 
Indtryk paa alle paa Egnen, hvor 
Peter Ifversen var v.ellidt og af
holdt af all€. 

Den forulykkede, der var æld
ste Søn af Proprietær Ifvel'sen, 
file efter at have taget Realeksa
men en god og alsidig Uddannelse 
som Landmand paa A vlsgaarde 
og Landbrugsskoler, og han har 
de sidste AaI' været hjemme og 
ledet Gaardens Drift. 

Han val' en meget lovende og 
dygtig Landmand, der drev Lyng
holm paa en fOl'trinHg Maade. 
Som Menneske var del' kun godt 
at sige om ham, fin og god i hele 
sin Adfærd, afholdt af Kamme
l'atel'ne, som af alle, del' kom i 
Berøring med ham. Han val' i sit 
daglige Arbejde en flittig:>J.land, 
en Slider, som aldrig skyede no
gen Anstrengelse. 

I en Del Aar val' han Formand 
fol' Hurup Realskoles Elevfol'
ening, og han omfattede sin gam
le Skole med stOl' Kærlighed. lInn 
val' ugift. 

• 

• 

Dagen 
Dagen 

MAANENS O 

AUTOMOB 

LYGTER tæn 

TJ 

Plantør 
IIjardemaj 
gaaet ved 
der havde 
bred og i1 
aldrig ha 
rige Sønd 
hølgaard 
Amold 
en tog h~ 
overværel 
Sllltninge 
med Hov 
Der blev 
staterede 
lettere l 
Christen: 
Dage ha 
saa tage 
have for 
de færde 
Aften m 
til Sengs 
en stærl, 
har ligg< 
i Aftes, 

Plrulio 
fra Tvol' 
Plantol', 
sin Udd, 
sidst SOT 
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Raadighed, hvad jo IKKe er mu
ligt, før SygehuS udvidelsen er 
gennemført, og muligt bliver det 
ogsaa nedvendigt, at øjenlægen 
knyttes til Sygehuset som en 
Slags Konsulent. 

Selvom Udsigterne til et Re
sultat kun er smaa, bliver der 
dog stadig arbejdet videre med 
at finde en ung øjenlæge, der nu 
eller efter fuldendt Uddannelse 
vil nedsætte sig i Thisted. 

Der findes 4000 tyske 
Flygtninge i Thisted Politi-

kreds. 
De er i Øjeblikket fordelt paa 11 
forskellige Lejre. - Der arbejdes 
stadig paa at faa de sidste Flygt-

ninge bort fra Thisted. 

. De 4000 tyske Flygtninge, der 
fmdes i Thisted Politikreds, er 
spredt over hele Politikredsen for
delt i 11 forskellige Lejre, nemlig i 
Brovst, Telling, SJettestrand Svin
kløv, Fjerritslev, V. Thorup: Hjar
d~maal, Hamborg, Klitmøller, Sten
bjerg. og Thisted. Det er stadig 
HenSIgten, at de sidste ca. 400 
Flygtninge, der endnu er tilbage i 
Flyvebaad.,.tationen i Dragsbæk 
skal flyttes bort hedr., og det 
pam'egne", at det j Løbet af en 
~l(e.t~1 hliver muli,,! Ilt flytte 

der præcis Kl. 3. 
• 

Anders Hennlngsen anholdt. 
Guldsmed Anders Henningsen, 

Thisted, havde i Gaar udstaaet 
Afsoningen af en Hæftestraf paa 
10 Dage. Han blev straks ved 
Løsladelsen anllOldt af Politiet og 
fremstilledes ; Dag ved Retten 
sigtet for Værnemager; og Ham
string. Der blev foretaget en ind
gaaende Afhøring af Henning
sens økonomiske Forhold og dra
get Sammenligning mellem hans 
Indtægter og meget store For
brug. Retsmødet endte med, at 
Anholdelsen over ham oprethold

tes. 

Ny Anerkendelse af Kirke
musikandagterne i Thisted 

Kirke. 
Finansloven bevilger 500 Kr. lil 

Organist Munk. 

For nylig modtog som tidligere 
nævnt Organist Munk en enestaa
ende stor Æresbevisning for sit 
energiske og fortjenstfulde Arbej
de for Kirkemusikken her i Thi
sted, idet Kulturfonden bevilgede 
et Bidrag pall 1000 Kr. 

Nu foreligger der en Meddelelse 
fra UndervhmingMminieteriet om, 

.... _ -
. --~ 
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~gnens anare 1\.. u.-~oTenl1lge ':". -

Levnedsmidlerne paa det tyske 
Lazaret. 

I Anledning af Meddelelsen om 
Fundet af Levnedsmidler paa det 
tyske Lazaret paa Tuberkuloseho
spitalet i Thisted oplyser Sygehus
inspektør Kibsgaard, at det ikke 
var hverken Rismel eller Kakao-
erstatning, der ble\' 
derimod Bygrnel og 

fundet, men 
Kan81ers tat-

• mng. 
7 ' _ "7 ! , 

s er 
haves altid paa Lager. 

Jørgen & Hald, 
Telefon 712. 

have 
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dre ~ 
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i det Rige, som ikke kan rystes. 
"Og Jesus, som i Spidsen gaar, end 
fler og fler i Følget faar!" 

Dræbt i Shelllluset. 
Kl'igsministeriet har meddelt en 

Datter af Postmester Nielsen, Fjer
ritslev, Fru UlJa Jensen, del' var 
gift med Premierløjtnant i Fodfol
ket, Helmuth Bartholdy Jensen, og 
bosiddende i København, at hendes 
Mand formodes dræbt under Royal 
Air Force's Angreb paa Shel1huset, 
hvor Premierløjtnanten val' indsat 
af Gestapo for aktiv Medvirken i 
Frihedsbevægelsen. 

Bartholdy Jensen blev 30 AaI' og 
fejrede for tre Aar siden sit Bryl
lup i Fjerritslev. Han faar et me
get smukt Eftermæle, bl. a. skrev 
Chefen for den Batuillon, han til
horte, Oberst Kaa1llnd Jørgensen, 
i et Kondolencebl'ev til den unge 
Enke, at han var en god Kamme
rat og dygtig Officer. 

Havemøde i Vang-Tvorup Hus
mandsforening. 

Der var i Aftes sumlet ca. 25 
Medlemmer af Vallll-Tvorup Hu~
mllndsforening til Havevandring 
undr!" Lf'delse af Kon~ulent Jytte 

Hotel , 
Ejnar: 

Læge 
Beretni 
Sag b<:1 
og at d 
ste MOl 

man ir: 
ved E 
men Fe 
re Arb 
økonoIl 
Der ha 
holdt r 
den 19· 
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med in 
raader 
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ter at 
naar 
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men vi 
tid. 

Amt 
Re~ms 
22.144 
gaaet 
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gel. 
40.481 
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Il'C lI l s in Tid g llv et. 
2::!,OOO Kr" l,;Ha man 
, Bid l' n~ 0)1' LIlllIl n u 
le re ('ud ·10,000 Kr .. 
I J.\"all r lIIod 1I01'mll !C 
pu nk tet ind{' til at

nwd S:I Ifl'II , ]lYo\,o 
r{'(llisel' l!s , k:m d{'1' 

n med Bl's lcmlhcd. 
i Lulwt aT ct A1U'S-

.. o l k e fremlagde 
nzaroverskudct val' 
je af Snlen vnr ind
amt 93 Kr, frn Bad-

men del' vnr nu
n Repnrntion Ilf Ta
lede ForlllUO Cl' nu 

arI Ejnar 1\10 Il o r 
ndlægt frn Væmo-

j t 7. Det gik helt i 
begynde med fik vi 
en Jllallllcdlig Leje, 
t halvt AilI', San 
~e t. men da vi hav-

TId, ble\' den ta
nt del' skete Ben-

men del er vel 
hal' gin't Tilladel

lonvendte sig sene
etlelse nf en KOll-

1\ tirlligCl'e. men vi 
noget og hUl' ikke 

c, Derimod fnnr VI 

Replll'll tiOIl_ 

I k e oplyste, at 
c faaet 1350 Kr. I 

c, men intet siden 
s d et, al mall eftcl' 
RlulniJlIf ikke hav
Bidrng tliden HI-12, 
Jl'des For~ lnlf til 
nOJdl' .Endl'inger 

nJEcn~ Na\-n blh'er 
• og Badminton
ml'I'11t' hl' l\ tunr Ilf 
idl'ulCydel'e, ~ran 

)'fll'r fol' ni bt'nyt
VI'1" l ti AU1" f 01" ni 

pua C;!'Ilt'I'ulfor o 

l)('rll l f o rllu ml ! Il Je'!' 1\ 

OJe' lu Bt'lItyn·llIt'lI
end\'jdpl't' \'Il'lger 

uh Oll liHlhninlon 

-- - -- .. "'.,." '" .", .I Ul.'lL 
Selvom Uds igle\'l\\l Ul l'1 nG-

8uILnL kun el' smaa, blivl')' der 
dog s tndig nrllejdet vide\'(! med 
n t finclt' en ulig Ojc.Jllæge., del' nu 
elle l' efter fuldendt Uddnnnel&! 
vil IIcd "ætle sig i Thisled, 

Dcl' findes 4000 tysl{e 
Flygtninge i Thisted Politi-

kreds. 
Dc. er i Ojeblikket fordelt Iln ll 11 
forskellige Lejre. - Der n rbejdes 
sindig pnn nt fna de s idste F lygt-

ninge bor t fru This ted, 

De 1\000 tyske l<~lygtninge, del' 
findes i Thisted Politikreds, el' 
spredt 0\'1'1' hele Politikredsen for
delt i 11 forskellige Lejre, nemlig i 
Brovst, Tclling, SleUestl'llnd, Svin
klov, Fjerritslev, V, Thorup, Hjar
demaal, Hnmborg, Kllimoller, Sten
bjerg og Thlsted, Det el' stadig 
Hensigten, at de sidste ca, ·100 
Flygt.ninge, der endnu el' tilbnge i 
FlyvebandsstationCll i Dl'ngsbæk, 
skal flyttes bort herfl'u, og det 
Pl1l1l'cgnes, at det i Lobel af en 
Ugestid bliver muligt nt flytte 
dem til de tyske Barakker i Baull 
i Ræhr. 

Al de flyttes fra Flyvl!bn[ldsst!l~ 
tionen vil ikke betyde, ut dennes 
Oml'unde frigives, snn del gumle 
Badeliv "i Simons Bakker" kan ven
de tilbage, Del!! er OmrIladet jo 
udelngl nf Tyskel'ne, !lnn dt>l aldrig 
kun blive. hvad det \'ar, og delt; vil 
del i hVl!l't Fald i adskillig Tid end-
11\1 komme til at. hore li! de af lIJi
lilu.'l'c Gnmde nfsp!Cl'I'ede Omraa
del'. Dl'\" Cl' dog lIllab om, al det 
kan lykkes nt fall et mindl'C' Areal 
1I1l'1'111l' ,,1 mod Byen II'iJf;v{'l, san del 
knn hlive muliJl't at hadl' hel' . 

10 Dag('. H nn blev s 
Losludclscn anholdt af ~ 
fremstilledes i Dng ve 
~igtet for Værnemnger' 
string, Der blev forel.ng 
ganende Afhoring M 
sells okollomiske F orho 
gel Snmmellligning m~ 
Indtægtel' og meget 
brug, R etsmodet en 
Anh oldelsen 
t.es, 

Ny Anerl{endelsc 
IDusikandagterne 

Kirke. 
F in an s loven bevilger 

Organist !\lu 

For Ilylig modtog 
nævnt Organist illunk 
ende stOl' Ære8bevi 
Cllcrgiske og fo rtjene 
de for Kirkemusikke 
sted. idet Kulturfond. 
et Bidrng pna 1000 K 

Nu foreligger der 
fra Ulldervisningsm 
at d~r ifolge kg\. Rcso 
gere er b~\ilget Ol' 
600 1(1', af Fillnnslo 
for hnn uegennyttij\'e 

Bcgc,jstring fol' det dnnskc 
M ilitæ rol'kester. 

StutCIl hnr herved [ 
Vis vist sin Anerkell' 
kUlIstlleriskc lndSllls, 
Munk hm' l:lgt fol' DI 
bdde,-- O~ selvom 
de 1Ill'\'nie Tilskud ha 
medgnll til al d~ckk( 
uundgnllelill~ Undel'~1 

værct, Slln ved lilan l' 
Side OJl'~a:l, nt Organ 
betnlgll'l' Ollmuntrin. 
som l'1I ,\nl'~lOrinj\' ti 
sat!!, meu ~'dcrliltt'I'l' 1 
b('jdc i l\irkt'mu!<ikkl 

MUlige .Jubilæel' -
tJndt'l" HI'!Ht'!tI'!l1l'n hnl' der Oftl' i 'fhiste 

\' l\'I'\'1 illililll'l"nHlRik plln SI01'plon', 
lIlIlU' dl' h 'lIk!' O I'kl'lIll'I' rUI'IIt1lltc :11 Pm\ f;ondllg Cl' d, 
Je'h'I' c!\'I'PII Bidrng til H~'I'ml I'lIdCI"- dl'lI dl'lI ll)'C OrdniI'lJ 

'.1":"'0' n ..... ...:I .... " ;"""1rl~_";;';;;''''''~~~'''''' 
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(Ja ~en engelske Plvver bl~v 
begravet pml Stenbjerg 

l{irHegc1c1r~ . 

id,-! , 
,~ 'ld'l~ 

d"lln~ l0ltl I' ~l IIft\. '"J,., f"ttl~, ' .~ .. 
O\'!'r al'd "". B . t .. 11.,., .. a,'t"r Ild,." II tlr~~· , ~n.Yh ntl, 

l<ln~\I1' 'I .. Id d .... " 
" .. 11/" "mll..\ ~l\ 
L" \ RI" ... nI/ 11"1" '~'nu\ .. 
lom '1'1 f1\"IOI\'(I " "'''''It. ",,\.~ 
'R\.·rnat'''n .. ', 'r\ sit In "tII\ 
Rod. Knr~ hv '11'1\\ 'Ll."" • 

"r nt &It ... 
"II' I'.. m, KH k" '- .lIo1fo ..... I tTt~t h· .-. 
'MI" ll' I,,, t, .. t R.-d ~'tlt hl.. 
~\;Ln,hk"b. n't~.,."~;;: 

Ty!>I,l'lll(' h.i\ri(' J{1,I\"et Li).:"1'1 ned i HII,,,lokken, men dl'! I}kkt" 
de-; (ni. dan"k Side 111 faa TiIl.ldl'l-.e lil at ght' den dræhit' FI)" 
\('1 t'n kris{eli).:" &gnIH'I<;e II:la J\irkegaarden, - Uel "ar en 
Forud .... 'l' lllill~. al d('r ikke maaHe finde DeI1l0n ... trahonel' Sted, 
og l'y ... kt'rnt' la,ede stort Staahej o\'el', at tre lh;ndt'r rra Slt'n • 
bjent lagde en bl'''keden ]{mns paa GI-anm, - En "1m' Knlll .. , 
somOl'lwel'Tle ha\de fl'em<.,kaf(l't, maalh' ... kære<; i ... maa Stykker, 

V~'I "~t t"r~",. 
k "IUIu, " nm til, m"dt" m~~ t 'l~ 

1 l-,~k~r \"'d X.L\'l\ Jen, t.~l'ttoo1t 
I "11 Ok lal/d.· Mllh. In 1I~ 

lIa.'ft" m .. (I"n~ Knn,." :fI'II\t,< ~ 
111'1h< Ojtnl'lLt I FOrkJI"'l,:,\~t.. 

blandt, Blnm'~tllC Grø"l f tf 11 

l idI a'tl, OK dtl "II. t,d I 'Ol 
ni ~I~\ll 

l"nd ... 1 ,I"n ~"l 4. n~1 .If Kr,· 
!CI'1l ,'I~t" Ty. kl'l"nl' "Ior HI'II' 
yn"lo,hl"d me,l Ht'n~vll til LI" 

II n.' af 1Il''',l'r'rlr,!~ "III'T Ihmd· 
drr, ne ('nlCl'l.,kc' I,'J""'('I"" , dl' 
hit,\" U<'l'Iru'd udl'n \\"ll' I'lIer 
t"'I'I"monil'. ng <)fIl" "DIL dl't 
SI!",I, hvor de ble, (un""l ~aa· 

al omlltet\,ott"rn •. havd~ In "L 
I ICWTC Blom~tero~ Da vi li 1lI.1'-t 

B}l'n Ilemt" lell B10m"\A;r~1t4e 
blandt Sololk 0lt lo'i~ktn'. Oll kit KI~l\!n FlYVeren hk d"m u~ 
havde hurt. ILt StL,I1l(lvlt~kI'H'II" thav.'". Intd 
Sjæl, nnHI" !I;l\'l't fOl'le Lllu,t med D 

led(' gik d"1 1111'0 "n en~~I,k 
Fi}'\c., dCI' L F;or lo~r:"nlllr dre\" 

• 

I Land om LIS{ l}!ln ~lrandCIl 1 1 
Sll'llhJ"11C J)H I)"kk('de~ hl,r Ilal. 
... oranl,><Inlnll:' af S!r'IIHI~oJ:l'd 

Jl'n, :\Iartm J('n"",n Overkhtfo
lI't'd Axel Ro. mu~n, ~~ohnlt~, 

Ilt f.IID Lig"t fOlt til Stl'l\bjerj:\' 
KlrkeltD3rd 0" begravet L kn 
lt-n Jord. men det forep;ik Ikk" 

ud"n dr:lmatlsk" RI'.R1\"enh dl'r. 
O\erkhtfo~cd HIl.<musSl'n kre\" 
dt'n Gang tn '1I'I'('tn;ng helom, 
lig '\('nne B('rctnlllll, dcr ~i\('I' 

et tYIl,~k B,lll'dl' nf T}'~;';(-rne 

.\!"ntlllit('l 0lf hl'l" Opfol ""I, har 
O\"I'rkl,trogdt'n nu I,all Anm(jd
nlng o,,'rlatlt ni, oll:' d('n g"n!{'i-, 

I Slutnin~t'n uf St'lltemher I I~jol' 
fandt Hll'lillr!fogl·d ,'cn!l :\lnrllll 
JI'I'!lell, Slcnbjl'I'It, JlIUL flin ln~l)ek" 
IIO/l'ilu]' 1alUlll Rtmudl'l\ Syd for 
~1t'nhll rll I 'IndinK~JlLLlb Lill'd af 
f'll ilulltltln'\'I'1I I'n)lf'l~k 1"1\\'I·r, del' 
\1,1 knndt, VII'I'\' omkrulg 1'11 SIWS 

Allr 11'1. 
I' Ivv~r' 11 \'ur Illtlfl'/1 1111"11 t'ndla· 
I" lIf )o("III .. r/1l, d. I' hllr Stovler 

(Ilt' B. Il Il rr,l I'; 'lo ('I QK 1H'11.,fj'·1 
III f t t< II f tI! I,H ,Ikr' II j'llc 

} lyv' "Ir;'ltt 
I • rr IIlhod " rk'ra!,1 Ih,,1 

'.d. ",Id" 1,1,'"" ("'dl,. [ I ct I<Yllle" ~om Om alle 1~1 
u • ".~ . )en \'i Iii, min Ron (1m nt unllla.de Demo ttt 
soge efle\" at finde I,'red IlLIll Lund· \ioner, KUn Bfbocrne 1 ~ Hu';"Ih,. 
JOI'den (1m Natten, hvor den Vild\.' t\.'de 'It føl II\.' denne 01/ haVdt~ 
flakke hvIleios om Inl1l1'M K~HINI Ifet {HHI. hal\" Slanll Alle boldt 
omkr;nlf det Sted. hvor Li~et var I inden DOTe eller i alk TJ\flt\tt 
drevet lInn d, Indlil 1\('1 fOI"~tc Dalf' borte fra den (lffentlike Ve), Ol 
skær LII'l'n drev den hVllelo ... e Sjæl Kl'11 modte op ved Kirk~n e\ltr \lU. 
t1lbllJ.!e III Havet Derfor vnr det KLrkl'lfllalden. 
r~a ~ammel Tid nf linn "I(lr Ueh·d.! Da BaaTl'n kom til Kit\tn filL. 
nln!{'. at Krstbeboel'ne fik Stl'unl\- de Kl(lkkerne, Mm Tndltl.OUeI 
vaskerne knstellltt bf'lI'ravctf b)der. 
. Det \'ilde aJtllun Hl'l'l' en bttydl'" Da jeK ha\'dc meddelt T~~ 

hg stolTe Grusomhed nt Inde Huvet , at Begra"ehen VIlde fInde Sted. IL 
lage Strandvaskl'!'l'1I ijoL'en. end ('Il l-I, wntede \i bl Klokken ~u 14 
nok >lilli ~tor Lldd~e man ttlfoJl'dl" h\'OleHer nile foran nævnle Ol jer 
el :\Ienneske i 1('\'('nde LIVe \ bnr Kislen til Grn\'en ba~flft t. 

DellllC Beskrivel~l' rOI \(, den hrn· SI(lT Nlel~en under ,\hYn~ ti 
ve Og ~odhjel'll'dl' Kor\"elkallblJn Salmen .. \'or Gud hlLn et Ila f 
dybt. Det \-Mede hl'\ln ikke hellKe. en BorK!' 
i~den jeg modtoK en Skrivelse. dl'r Pa~lor N;el~en forrettede I 
hj'emiede mig Ret til 111 fornnledil/'I' l)nakn"lel~en. had Fadef\"or Øl 

,In Vd!ll,nel~en, men boldt 
den begr,wede Flyvcr 0\"('\ fl~ ttet ~ 

. klo,t Oll rilltiJCt \ nr LDl[ell 
til Slenbjel'J!' Kil'kI'HII;ml. nnur Jt'g 

O\'er den Afdod('. 
JaJl:ttoK vi:!!\(' i Skriwll<en nll'l'men' Til Slut ~nnll n l'id~te Ven 
an}tl\'ne Bl'"~temmebwr, Dd aftal· ,,\ltLd [1't'jd;1l Mar du p:aarl~ 
les mundlh,d, at {!t't heil' IIku\lk Dn den ty~ke Yærnemal!l 
finde Stet! undt'!' nfKIVl'l 11~n',,0J'{1 Rl'lll'æ~('ntl\nter hanle ~endt. 
fra min Side til 1,0l"\"\'tkllll\ajI1l'Il, tiN ikke rdet deu afdøde 
Hiet jeS!' maaHe (1Irllllll'lig" milt til, !lonnor ('nd den de b'.'"'' 
ILt 11('r inl(L'1\ Dl'lllnlllll r atlolll'r fllLlt\l folk Ol' "j 2 [rn Khtnl'senet 
Riet!, ov at jl'l( fll'h "kulilI' \,;I'l"L' "ar NII'r\'a'rd~e 
tils\L',\e og llHn~.' Ih·tll'! Rune 0)( jl'!!' hnr "orl' 

l·:ftt.!' al han' Ill,I~~1 ,\mt,o,knlllu, 
• 2 I former. . 

n,t om Forhold.'nl' tOIl IL'1l I ,.1 Flnl'fl'll konl hl at hlE~ 
nu ar Id ~h'nhjerl!, "'OT ~lrJ\nd(" dl'1\ '11f i'n 1'111\1('11 ila~d~re' n 
J(l'dl'lI hH\lI!' Irurr. I !It' IItld\l'nl~11/'1 1Il'IIMr fm f,lrrijll' K~II/'. 
,\fI.IIt'1 mt'd l':lslur !\1l'1 L n, ~,'r- Fkh I'nhed 'k:ln I\nlt!\'c D 
ha,1 Nr (;r:L\eTl'n :lml I\n'lkaffll \ hle l;I(\\jlnllj( fr3,Hn'trt' 
t'11 Ku'h' 111\'11 Id \ Ittndø lllltl'lJ \1\ ro (r;1 l\\lldre 

• ' o 1\:1 Ul\llt'l 
}ol,rlnd!'n hll\l\ J. . k,1 rllfL (ira\'t"n 
it'lIt't 11ft. Ihl1lm LIm Tid Ilull I II vn Ko 1\"1-.:1 

,l Hl , IHIJII lin' • ". ,h " I ,. ,,1 v 

""W " Oll r f't 

, , , \o! I I 1 Ul' 
LllIlI n /l II It d. 

f , f, r d !IJCI \' 1111\0 
hurll l 

",111" 

fnr li il'nlv'l en h~ Ik t fU.ndo kr II' 
frll.'lf'n (lin r!L'jltlnnl hlI1\'1\,' I~k r ItI'I Ht'lInn, \s " 

Il I I Il \1110 L" I"" 1 ••• ",It,nl'" je \, 1,hjlt 'U" til t ,1\', . d Fn 

I I \(.\lht!J./.'1I I f;trllhJII \"''' Inlllllh. "n 
I , (~ d 11',1 ILI d ' {tlr tnll'\ nt 

I Hult '''\1 I' Iii ,n k.1I \I' 
I 1111''''1<' li .111l 1'ln\1 I \ mul.hll"'l! .. fttf 

RI ~'J('r ,I 1111.11 nllM"I' III t l~ftJllell., oll miU 
0111 n '1 h . \ II mil. .... "I hej 

• 
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O~, og dcn gcn)l:i- til Stenbjcl"g KIrkegaard. nlW!' je)C klogt og \"lg111O([ vnr inge l;arn 
v s nede,,~IMI.mde' iagttog vi:ise i Sk,'iH']lIun nærmcl'l' ovel" nen Afdode n Tal~ 'ejlr, 
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1 SJulllin~ell af Seplemhcl" i /"JOI" 
fnndt SLl'andfo~cd ,TenH i\1artill 
.Jensen, Stenbjel'lf, pall sin IIl~pek
tlonstur lang!! Stranden S.ld fOl' 
Stenbjerg Lanriing~plad!! LAget nf 
en iIHnddrC\,(!I~ cllJ.relsk Fb\'cl·. der 
r(!1 kunde V'\11"e omknng en Snes 
Au!' gI. 

Flyveren Vlll' nogell med Undtn
gel"e af Foddeme, del" bal' Stov/cr. 
og Benene fl'a Knæet og nedefter 
bal' Re;;tene nf den nedkripllgede 
FI~ vel'dragt. 

Liget frembod i\lærkeJ" af et dod
bl"inp-emle Skud i hojre Bryst, og 
et Slwd genllem det ene J~aal'. Selv 
i Døden var den un/!e :Mand af et 
tiltalende Ydre. 

St"nndfogedell slæbte Liget Op 
Jlan den Iwre Stnmdb!'ed, snnlcdes 
at det laa fri fOl' dagligt Vnnde. 

Da det val' i de Dage, hvor det 
danske Politi val" blevet fjernet af 
den ty;;ke Væmemagt, henvendte 
Strandfogden sig til Tyskerne og 
bad omLov ti! Ht hegrnve det i1Hn(l
drevne Lig pan den fOl" lignende 
'l'ilfælde gængse Maade, hvad del' 
imidlertid blev ham nægtet. Der
imod meddelte man ham fra den ty
ske Værnernagls Side, at del' \'ilde 
blive ;;orget for Ligets Begravelse. 
Nedgmvningen nf dette blev deref
ter foretaget den 27, September i 
Fjor paa det Sted, hvor Strandfog
den havde slæbt Liget hen. Paa 
dette Sted blev der rejst et Kors 
med følgende pnumalede Indskrift: 

"Am 27. 9. HJ44 wUl'de hier die 
Leiche des eng. Fliegers Bel'llhal'd 
Sabbath, Nr. 16,129,636, beigesetzt." 

.Jens illarlin Jensen og med ham 
hele Befolkningen i Stenbjel'g val' 
uhyggeligt berørt over, at tJen un
ge J\.lnnds Lig val' blevet jordet et 
Sled, hvor en Paalandsstol'm let 
kunde bringe det tilbage til Havet. 

Strand fogden, der samtidig el' 
I:litopsynsmalld, fOl'klarede mig 
F orh,olde~lC, og jeg foreslog 111"1111, 
aL VI I 1> ællclltlknb sku lde i'lHj.\'e at. 
f~a Fly:eren jordfn'lIt.et PUIl Sll!n
hJel'!!" l{n·kclZaanl. 

angIvne HestemmclI'Ct'1"_ Det aftal- Til Slut !lang VI !:'idllle V 

t • Itl t t I t I I I 'It" f 'd' cr~ af eD mUll( ll". il (C IC e ~ku cle "..... L reJ tg nnar du Kanri" . 
finde Sted Undel" nfgivel Æ'"CSOl'r! Du den tSllkc Værnemagt' in 
ffn min Side til KOI·vetkaplujnen. Repræsentanter havde Rendt ;e

n 

,det ,ieg maatte forpJill'tlgc mig til, der ikke ydet den urdIlde ~n~~v 
nt del' ingen DemolllllnltiOllcr fandt HonJlor end (len de brave Rellrf en 
Sted, og at jCI( seh' "kulde V(I'l'l> folk Olt vi 2 fra Klilva'geMtln:~
tIl~tede Og paase dette! vor Næl"vrt'rel~e br:lltle Plant!:ll 

Efter at have OplYBt Amtskonto. Rune og Jeg har vore 'Tjene~telJ e.t 
J'et om F01'holden!> tOI{ jeg- d. 2 .• Ja- formel'. n\_ 
nu~lt' tIl Slenbjerl(, hliol" Strandfo- Flyveren kom til al lil(/Ce ved s-
geden havde truffet de llødvendi/Ce den af en anden ilanddreven E' I_ 

Aftnll'l med PUl<lor Nielsen, Nm'- lænder fru forrige Krig, Gra\":~
h(\lI, Oj( Graveren !lamt anskaffet Beligj(enhed kan angives !>aaledeJ!' 
en Kisle med tilsVlll"ende Ligloj. 4de Gravgang fra venslre Dige G~ 
Forinden havde jeg o/!san under- 16 m fra nordre Kirkeglllll'oBmur 
rettet Han,stholm om Tidspunktet PRa Graven opstillede~ ror~n 
fol' Begravelsen. hvilket Standorts- nævnte Kor>; mCJl den anforte lud_ 
offic:rcn, Oberlojlnant Knipp, elt<k- I skrift! 
\'ærdlj(l lovede at larlp. gaa videre I Efter Bep:ravel!\en l>lllste Pr",_ 
ti! Afdelingen i StenbjenJ. sten, Planteren og jep; til Middal!" 

l Rutebilen fra Snedsted til hos Strandfogeden, En Time efter 
StenbJel"~ gjorde jeg' den pinlige korte de 2 førstnævnte. 
Opdagelse, at Bilen medførte en Umiddelbart efter ringede Red_ 
usædvanllg stor K1"<lns, der val' san ningstelefonen, og man meddelte 
stor. at den med Lethed kunde dæk- at Tyskerne havde hejst Flaget ned 
ke en Bam'e, ligesom den var f Ol"- fra Redningshusets F\ap'stang, og 
synet med flere store og smukt sig- en halv Time senere ringede Fru 
nerede Baand uf hvide og rode Rune og forberedte os paa, at en 
Farvel', hvorlJaa der stod: .,Hvil i I tysk Underofficer havde \'æret der 
Fred!" for at ville tale med mig og nu var 

J\l'ansen. der efter hvad der blev \ paa Vej til Slrandfogedgaarden 
sagt var til en Værdi af op imod sammen med Plantøren. 
et halvt Hundrede Kroner, vtlr be- Snart indfandt begge de nævnte 
still af Kobmand Hansen. Sten- i sig, og pan Underoffieerens Spørg.
bjerg, >;om havde indsamlet Bidrag I mani om det var mig:, der havde 
hos sin Kundekreds, saa snart det foranlediget Gra\'en pyntet med 
var rygtedes, flt vi 11avde kobt Lil!- Krans, Og Flagene hejst, svarede 
kiste m. m. jeg, da denne· optrandte meget 

Ved min Ankomf>t til Stenbjenr fjendtlip;t, at det val' jeg villig til 
henstillede jeg venlig~t til nævutl' at gan med hen og forklare haM 
Kllbmand at venle med at lægA'e I Chef! 
Kransen paa Graven, indtil han Da jeS!' kom til Stottepunktet, for-
hørte nærmere fra ("o,';. I klarede jeg den Ober\øjlnant, der 

S/llllmen med Plll lllør Rune- fl'ft havde l{ommnndoen, at med lIen· 
St.enbjcrg, som jesr hnvde bedt om syn til Flaget pna Rcdning'shusl't. 
at give Modt', hvad denne mt:rl kunde jeg ikke fravige de foran 
Glæde havde indvilliget i. Og omt. 
Strllndfoged Jeng ::'.Im'tin Jensen 
som foruden at V:l'I'C Klitopsynf'.
mand ogsna el' OpEl)'n~mIlTHI vNI 
Redning!ivæsenet !:IlIml 4- nf Red
ningHbnadens Besa'tning, llemlig 
Baadrormand Anion El'ik~en, P. 
fllunk Pedersen, Otto ?llil,kclsl'lI O,lr 
Poul M. Pedl'I'!:I1:'I1, alle 1\f S\!'ll
bjCI'g, bt'guv h'j.{ 1l1i}{ ned til Stran
den, 

gft('I' at. have indhentet Amts
kontOI"t!tll BilliJ.\'l'lllc lalte jeR' med 
l{ol"vf' lkaplajn Kn ippenberg, H IIIl
~ll'.d, .... om jcg tjenstligt. har vll'rc1 
l .J·Ol"llllHlI'lse Jl1f'd i flNC Ani", lige 
If~cn J{ommnndnr f;ruegt'l' vllr'Af- Eflt'l' ailHI\"(' vifil paa :::lIlith'· 

Hllllskommnndnr 11l'l'oppc og 1(111!1- pllnktl't~ Kontor min '1'1ilndt'IHt' til 
pI'!!I)!> ]"}! h'" N Ik I ri . ,Il 11'11 ommlltld(,l"l,tl- l~ ov('r )'.ttc Li,l{t'I, )tik ,'i ("h' 2 km 
ti!', Ojl, jl!1l' !1l1t1 I!('nnp om ni, VII'I"!' Int l.alldlll)tS\llad ll l'tl mod f.\v I j'] 

mig ~H'hjl!'!Jlf'lI)f ml'd a l ffll"IInh'd l' FI~'VI' I 'I'lll\ Gray, h\'01" tkr j.(ik' t:n ::r 
1(1 1.1)f1 t a f dl'lI IIl1l(t' Mand hrugt dl' ly tik.' KYRh'/\~ll'l', ~(lm jl'/t ftll'll)(l-

:1,1' fI~I.II,. flt/,,, 11 j!' ':)f • ~~:!o...!:~j'::"~"~"~' ':""~'~I~I'..!b~I~'~"~"~I..;,~.'~'~"~Ii~:!!::'i' jri,'~nJ_ 

, 
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j lln01CI' o,;,u ... ,." ..-..-..... , .... -.......... · ·_ • • · .I'·m·V!!1', Ilvuq><nl lIl:" .... ~"" " " "-"'- "-0" " ~. "o:r 
imod tlLcdck'!ll:) man ham frll den ly" FI'ed l"~ for at ville tale med mig og nu Va 
ske Va'l'nCmllllts Side, at del' dlde Krnmll'Jl. flcr eftliil' h\',ld der blev paa Vej lil Sl\";~l\d[OgCdgaa-rde~ 
blive sorj.!'ef fol' l,iltels BCj.!'l'll\·elsc. sagt VIII' til en Vænli af op Imod sammen med Plan oren. 
Nedgnl\'lIillllen af dettc ble\' dc!'cf~ et halvl l1unrlrede Kj'oner, val' be~ Snarl indflIndt beg:Re de næv t 
ter fOl'l'!u$!et den 27. September i fltilt ;tf Kohmand lI:\n14(>I1, 81(>1)- \ sig, Olll)Ua Underoffi.cerem>. Spor~8~ 
FjOl' p:1H det Sled. hvo]' SlrnndIo,l{- bjerg, :-lom havde ind$lunlel Bidr:l$! malllom del vGur mig, del' havde 
den havde "hd)! Lig'ef hen. Pun hOf; Rln Kund~kl'(-'d!-\, .'"Ian snart (let tOJ·lIol edlg'et. rave n pyntet tn d 
det/c Rtl'rI ble\" dt'!' rcjst et Kortl VHl' rnrt~de>l , :lt \'i havfIe ko bt Lig'- KJ'anll, OJ{ Flagene hcjsl, sval'e~ 
med f{lJgt'tHle pilamalede Indskrift: kiste m, lll. jeg, da denne optrnadte me ~ 

rl l
· , . d ,. t t d t . . !i'et 

"Am 27. 9. l!N..1 \VUl' e Iler (le Ved min Ankom:-tt ti! Stenbjen( f Jen l IP: ,a e var Jeg vlllig til 
Leirhc des eng'. li"lJcgers Bernhard hen:>tiJlerle jeg velllip:!-\I til nævnte at gaB med hen og forkla-re ha 
Sahbalh,Nr.16J2D,G:lG, beigcsctzL" J(obmnnd al vellte med Ht læl{p:e I Chef! nA 

Jens I\Jal'tin ,}eIH-lell og merl 1111111 Kransen l1aa Gravc1\, indtil han Da jeg kom til Støttepunktet, fOl", 

hele BefolkningclI i Stenbjen.\" var horte JUcrmere fra o:-t. i klarede jeg den Oberlojtnant, der 
uhYl!l!cJi/tt berort over, at den un~ Sammen med Plnntor Rune fra I havde Kommandoen, at med Hen. 
ge nJands Lig VnI' blevet jordel et Sten bjerg, som jeg hwcle bedt om syn til Flaget paa RedningshU~et 
Sted, hvor en Pualundsstol'm lel: at give Mode, hvad denne med kunde jeg ikke fravige de fora~ 
kunde b/'inge det lilbnge til Havel. Glæde hllvde indvillhrel i, OJ.!' omt. 

Strandfop"den. del' samtidig el" Strlllldfoged Jens 11urtin Jensen 
Klitopsynsmund, forklarede mig som fon/den at væl'e l(litopsYI1l;~ 
Forholdene, og jef.!' fOl'esloll ham, mand og.snH er Opsynsmand ved 
al vi i Fællesskab skulde soge nt. Redlling'svæsenet sumt. 4. af Red-
faa Fl,\'vel'cn jordfæstet paa Stcn- ningsbH<H1ens Besæt.ning', nemlig-
bjerg 1\irke,c;anl'd. Baadfol'tnand Anton Eriksen, p, 

Efter at have indhentet Amts* Munk Pedersen, Olto Mikkelsen og 
kontorcls Billigelse talte jeg med Poul M, Pedersen, ;dle af Sten- i 
Kor\'etkaplajn Knippenberg, Han- bjerg, begav jeg mig ned til Stran- l 
sted, som jeg tjenstligt lUll' været j 
i Forbindelse med i Clere Aar, lige den. 
siden Kommandor Gl'ueger var'Af~ Efter at have vist paa SloLle-
snitskommnndol' heroppe og Kllip- punktets Kontor min Tilladelse til 
pen berg hans Næstkommanderen- at overfl~'lte Liget, gik vi de 2 km 
de, og jeg bad denne om at V!CI'e fra Landingspladsen mod Syd til 
mig behjælpelig med aL fOl'anledi- Flyverens Gl'av, hvor der gik en af 
ge Li,g-et af den ungl! Mand bragt de tyske Kystvagter, som jeg fOl'mo~ 
op paa Stcnbjerg Kirkegaard, idet dede ,"fl!' blevet sendt derud frA 
jeg foreslog, at saafl'emt ']'ysker- Stottepunktet, og som blev derude 
ne ikke selv vilde begrave 1\[;,\11- til Ligets Opgl'nvning og FjerneI-
den. vilde jeg pIllll.age mig det og se havde fundet Sled. 

være ansvHrlig fOr, at der ikkc 
fandt Demonstrationel' Sted af no
gen Art ved hans Snal'e. Udgifter
ne ved ,Jordfæstelsen vilde snu bli
ve 80${l afholdt af de offentlige 
Mid ler, del' sædvanligvil:! bekoster 
Begrnve1.~en af ilanddrevne, 
uken<lte Lig, 
. DII Knptajn Knippenherg nærede 

visse Detænkelighede l', forklarede 
jeg ham, at Flytningen ae (len en~ 
gel&kc Flyver i delle 'J'ilfælde vil
de vu're af den størstc BetYdning 
(Ol' BefolkningenA Syn IHIU den ty* 
Mkt, VII'I'II1'maKl, da Overtroen Vllr 
mf',I(t't llflbl'cdt pall I{Yflten endnu 

Redningsbaadells Folk opgravede 
dereftel' det nøgne, men efter FOI'~ 
holdene l'et velbevnl'cde Lig af den 
unge l\'!and, der laa under et D~ek
ke nf Sand pan 1 Ale1)~ Tykkelse, 

Munden mila i levcnde Liv(> have 
maalt Hine sek$ Fod, da det \':U' 

knapt nok, al T<hden \'ar tilsll'll'k~ 
keligt lnng, 

Derefter kOl'te Ban/'en med StelI
bjerg Kirl,egllard Hom .1\1111\1. 

Ved RedninRshusct havde Stl'and· 
fogeden hejst Splitflnscct p;,t:I hah' 
Stnng med min Billigel!\e, da jeg 
f andt, al det ikkl' Vut' rigtigt at 
flt!'yp;r li' lngd. ved dt'llIIC Lejligherl, I 

• , 

• 
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omtnJte Kftml e 'l'rlldllionCI", dn det. 
te vilde Vll..' f e Ilt S Il n u! FllIRt.'l ude n 
:li h,n'!.' Rel td dt' t , h \',ul han 110m 
SoJdn t Kodt fotll tod. idl·t jcg vcd
){Ik, ni FI IIKe! \'lI r hej s t med min 
BiIIIRe/llc. 

uønsket, 'lC{ fril dl'u tyøku VO'I'Ilt' 
mogtll S Ide. \'01' Mkct af UViclt'nhf'd 
frn Befolkningcnll Side, ft<Iuledf', 
ROm Jeg ha\'de forklaret hnm det. 

Jeg b€.'klugede meg€.'t •• 1L jek' ikke 
huvde truffet ham om Formidlin_ 
gen da jeg kom for nt 0PIIOj.W hum 
SMiledes nt vi havde hnn en LejliJ(: 
hed hl ul d l',Jfte SnuerIIe forud 
rvol'til hUII IJVUi'f' de, Hl hnn Ikkt: 
haVde vidst, nt jeK kom_ Dertil kun-

Denmod mnnttc JeR med Hensyn 
III de ·1 pnn ltc F/UK opl.nIt!. at d IS
se vnr Jlcjs t uden mit Vidende og 
mllnttc stiln for de Jll' jvnlc Ejeres 
C,lfCII Rcgnill,lf. Jeg hnvdc gCllflcm 
S l l'lllldfogdcll, gjort BefolknIngen 
bekendt med mi! Æl'csord !iJ Fæs t. 
n i llSl'C1I Hunstholmfl }(ommnndnut, 
og lit Folk vnl' kim' O\'(H' dette , 
f oreln n der Bevi!i nok dcrigennem, 
li t ikke hele Byen \'/U' modt Ol) til 
Be$!'I',;]velsc ll, og nt kUli" Flag_ 
fltæ IlKer . ha \'de b~llll'et Flag. 

A",s:ranellde Grave,,!! Bes myklllllK 
med Kl'an s, forklarede jeg, at dette 
"nI' sket uden min Vilje, dn Fly
vcrens BeS!'rllveJ Ae fandt Sted paa 
B etin gelsen af, nt jeg v.nr person
h g tll!itedc. og 'It JeR P/HI Æresord 
indestod fol'. al der Illge n Demon_ 
t; tr.l tion el' fandt S ted 

L'n de roffi ccl'en, del' s tnd ig \'n l' 
til s tede, forklarede, nt Cmvcn Vil!' 

ba!', da \'i 8 IHI,'Vllle for lori Kirke. 
gum'den , men nt hnn havde liel ef
ter Morke l" ]~remhl'll(l :1 Kvinde r 
f orlade Kll'keKtllllde n, hvoraf de n 
c nc gned! 

Vil JUl I! gik dUI'ind f itIHII IWll Cl! 
Kra ns liJlK{' ndc pII a GI'IIVCIl 

de jeg jo kUli nmddl!h' 'hum mlll Af~ 
ta le med Værllemllk'WIlS ](ontol" , 
lInnsled, hvortil hnn bek lllgede, ni 
tier pua dette Oml'lInde 1ll1Ul l le hu\'e 
fundet en F'ol'glcmmuhlC ell er l\lill' 
fo!'stlHtelsc Sted 

Kort efter illdflllldt Plallhu~' n 
og Strancl{ogdcll !'l ig, og Snmlnlc n 
;!'leJ ind paa Jaglog .lndet SUJ(ell 
uvedkommende. Vi rog Tobak OJl 

haVde det rlgt;K h;ncfleligt! 
.Ieg var Imidlcrtl(! mdet.'!t inde 

Ikke Ildet forundret over, Ilt Jeg 
kJ;lrede Sayen saa fOl'ho ldllvill le t , 
og paa Tilbagevejen urltrYkl e j eJ" 
overfol' Strandfoge cl C'1l min l ' ll th-cn 
O\'C I', nt Sn gpll va l' (ol'l"ht·! . ,l a 
smerlcfnt, dn min FOI'es tllllllJ{ om. 
Ilt det "nI' Kæmpckl'llns{'n med dc 
s iKnerC:de BIl/Uld. del' \ .11' hle\'1-'1 
lagl derop, i Vil'kc:llghedt'lI havde 
medfort, al jeg paa Vden dl'l'lll'l\ 
s ummen med den fjendtligl indl\lil 
lede Huelel'offl cer i mit litaltt' SlIl(1 
VlI l' bh~\' et kIm' ove I', ,li dl'llIll' ~aK 
\ Ilde jCg fall mrl fl kt' ligl "t' d nt kia 
I'C SIHl\C! fol' mit "gd VNlk om. 
IlIcnde liaIlI f ol' t'llk,,/t,. af d\.! ,m 

J eg. Rom VIU' bekymret fOl', ' It del 
var den 8tOl'0 lllla l'l' dCkol':IIIOIl med 
de s iKnerede rode OK hvide BIIund, 
fl om Folk 11'0d l'l de n lI 'ufm' AffIlIl' 
alJjKevel havde Im,lrd dcro!). blev 
hoj Jol t forundl'et, dn Obc rlfljlll ll llle n, 
Born lO\'I'IKl \'1\1 en rlgUK tiUn lcnde 
OK JoIympat lsk PerMon, erkhcrcd/', al 
min Frcm KtJllillU' nf Slige n gOIIl
gjorde , Il t jCg Ikk,· h ll \'de hnft 1I1l . 
gen "olld Viljel" ,'l elI j eg mllll!ll' 
nl!I'C kla r oVer. III tl/lufn'mt milli 
lluvdc kUIlIw1 o \'{'l'bcvi 'lc miK om 
nogl'll FOI'm (Ol' D"lllon"fl'lIlioll 
overfol' d"1I IYlik,' VIl'l'Ilt'mllJ(f , \'lidt' 
det hltv(~ het.nld Stl'af "IIIl'1I i FOI'nI 
uf F'll ' IIJ(Ii I'1 (' !I/'I l(OIl ('I'IlII'JltlOll ._ 

lejl', fmidJl'rtid vii/II ' hltll ikk,' ful'l' . 
Inge 1:01(1' 11 ludlJl'I'I ' !lIilw uf :-\11 VPIl , 
da hun (Ultl' IiIK uVI'I'IJIJ\ j , I 0111, ilt 
/11'1. d!'I' VIII' 11/181i('I'i'!, 1lJ( om \'IU' 

d !'es I 

P,t,l.S'J'J~N I FOIUJ~UEH 

, 
DII Str:llldfnJ((' ,h' lI imid! et'llIl f 01'-/ 

klarede miS!', ni Kmn ""n «tat/tjl J.la 
hos Ktlbmnndt.' Il , 1lH't/t ' IHI dl'n 0111-

tallI.' kUli \'111' en IiHt' f;\I1I)1' hl".1I1 , I 
~om Ilogle K\'indt'r I'ln1l'lIl-"\'18 S('''' 
havde bund!.!t og udt'lI vorl \'ld"I\d" 
braRt dt'!'Oll, forstod j\'g HaKl'T! h 
l Vdl' IiJ(1 Iwdrt' t 

Rtl' Indfogl'llt'll HIIKd(' dl'I'IJ.IU, al 
hall val' klal' OHr IlU, at dl'll ..:ik 
ikkt· nwd eh'n ,fIhll'l' luana, ng hllll 
\'ilth' H1nlkH YIIIl ii i l\ohllllllHIl'1I (I 
Mka'l'l' den i "/lIlIII HI,vkkl·),. tin t1l'll 
ikkl' Hkuldl' bl'jl1~t' 1H1~\ Il I FIlI 
liwII! 

:-\11111 dl·f \,,11' afta lt IIH'II 

Il/IIIII'U fjt'l'Ilt'd" SIl'.lllIlfn 
Oh, I'l,'jt 
"th Il l!t'n 

I 

--------------------",------------

1111. Kr.n. h a (" ..... e" d. " 'el. " 
.1, Il". m" .\ " • IC lAl a t It 
'1., '" , .... hr,,, ."'m I aa I '~ I 
II ...... ol" vi 'hk 1./ ...... , " Ilt.. 
r"",II .. II ... ,I. lU at I "Itl, r.ra ... t,. f"t "ryd .. I. , r 
I filt . .... 1. , I, ,dit ~ Iy~ •• " 
"''''' ' r.' al,h Ih ,/ <>t", , .. td I". 
I I'!'J"O( Klrk 1'111.0 '" ,I n 2" I 

N)'t .... u,h, ... 1!l1 

for Thy Of Y. MaRlleIlad. \ 

O~r .. tt ...... a' Y«nSU'kh' , • .,. Tb,. 
1>1( \ II hh"rr. ti IWf'laal ..... 

t . """r" ,rot-.nj ,.. .. n l t.;ur_ 

1.611" T 

Hudlil 1],1. a. I_ " K A~kl', Onlln 
lU- d llod I>IUt (;" nlU, SYkf'l.ll , ,,/; 
A ur 1(1, IlulI atammf ,I., I ru ~',r 
OK h ' lr i n!l AnI' '..,,, t !;dd rlf''' I 
Ol'llfn BrtlIl r" t'llillft 

K. '" I le l ." 
at MI dlemdall t nU 
ha .... d • .>110 ,,,J I 1'.. II: n 
:,110,1, trl .. ko J n l 1 l< Il II 

KUIt/u'n til I,>tnd t.khmll. 'K""", n 
har Id .... ·t 'I'11 ' ''l(n I)In at l<"nlm 111 
~h'd!' V"U 1<<:Idlml lll"nd \('lInIOl 1\ 

111001 R-v. r iJw i Jd r . 'l Illork. n I' '' . 
Sfl llduJ( 

!-;et '!l'"1 r "Il< \ f' 

"1( i 'h . II"". h R'i[fflI I 

Hko!ekon!;ulenl a f "kediRt't. U". 
rlt!rv i!-;ni lJ 1C'l'I.minis lf,riet hUl d, 27_ 
,J uni Hf.,kedi J(et Skol"'kfmlulent 

IIk"1I,tl'II)('1I j q, len. ti~t 
"II bll.,& \,·ti (;, ,I, p t>lwi ~ 
ml'n "I:I{'.l·r nI( n l .. r d'JA' r 
afk'J(,rt ... I r f' l'''''' 
J)t' ll J -, Juh k..J 

, 
Viu 'jnspckt"r Chrlliten Elhf,lm 
hu Stillingen M,m ~k(IJek"n8ulent 
fU l' de kommunale S koler og Sko
leMdt'lInJ(f!r m(!d tysk Und~rvia.
nlJlg:<;sprog I de sonderjY'1s.ke 
L.and sdel!! 

Uan:>ike Solda ter- , engelsk Cd. 
MI)'r fra Top ti! Taa. Kngllmini. 
!'Iterie t venter i disse Dage en 
&ondmg Umformer og andre Ud. 
rU8lmngsgcnslande fra England. 
Det el' lykkedes at opnaa TllMgn 
om fuldstændig engelsk :\hlitær_ 
udstyr til 9 lette Fodfolksbatall_ 
Ioner, Udstyret blivcr engelsk li
ge fra Sko, Stovler. Uniform og 
Vanben t.11 ~lonty-Huen, Del bh
vel' forste Gang danske Sold::lter 
udstYI eR uden Hovedbeklædning 
af de ~:t'dvHnhge Typer 

Mnrg-..trine af H\'wolie. l'aa 
Købmnndsforeningernes 1 Io\'ed
be!-; tvrelsemode oph'stes det. at ' , 

Landet i den sidste Tid er bIl'\' t 
tilfOli. lTvalolie til Fabrikatlon 1\: 

"ral'garine Produktionen af .Iar
gorille m elll' a t \':ilJe blh. gen
optnget • LohH af et Par ::\laan .... 
der, ng i h\,el·t Fald l Oktober 

K\'m·tlll \'11 en ~larg8riIlel"8tiotll''' 
ring kunne gennemfore • 

Ekstra 2 Mt/I. 1\.1'. ti l fo 

Acndc Uornefot<sollr, Ar i\\. 1 
SOl'l;l!rnllllster lfedtoft 
model' i nag 1'11:\ Rig:;d.l l 

l't r\ll'~I.lg om udndet St t.:. 
skud t il dl Il fUl~hyggt>nde H 

forsorg, I tlln-te Omgang k!. \, r 
For~laJ.."\l t.'1l Rn-illing pa,l ~ Illl 
1\1' lin (1\,('1', 1\\ :Id d l' 1 AaT It 
!w1f> l't 1.1~t at til Ftll'111aa1 1 g 
('Ill1\' \ il HI'll,bct voli .. .., :dE'1 hge

I"t F 'te)' FOl'tilllg\,t kan R0m 

lU\\l:l fWI IlItltil jO pCt. off nU 
TII~kud, lig th'1 gh l~'- hl. Il lul 
Ilt,<l ,'Ol' (-'Jl FI\I'bC'dl'lng Kf l 
1(('1'1\ 

Ilvor 1'1.0\ n t'j kan la&, 

\)~ IMn tlj kan .ta", 
d r Iwr flt 1"" ai. .t.aa. 

II..'la II U by II o e ,d r 
It-e,Jak !""r L u t r u [ol T 

, 

frtmllaa-d Iu-JCna'kahc:' r 
lancere<!. moo 1217 Kr k 
bl kur! ha et.,., T1-*.n modtag 
Kr. (;", e f t.<, f != 
[Ja.. Jao:Iland 200 Kr .. Jg 

t I. ltud 1 .. ..5 K r Ki)nliJlgE 
havde -ndbralt 22U Kr. 
lemmerne fordele r 
i Thisted Ry ar :ro! ;)all 1..: 
i Thy ('R' 71; I \ HaM IT 

122 I rlf't øvrige L"\IUI OK _ 
~knht'nmdf' T 1 t ': r 

!':i)t) Kr., TI') klUIlI' af .Aa~ 
havde kostet 1 S Kr'"E 
rnrer t36 Kr, 
var steget. med 97 Kr, 
Kr" men d 6 vd UUe 1St; 

dt'n I AlIr, b v r man 
an!\kaffe et. Ar \! 

)lusæumsfor 
ce-n pektor II ali 

Oplysnmger om ien 
Aar'aogs Indhold, i 
,n A .rt.i el af Dr 
kJar m Teu 
Juul ~ re'lUCn 
t 
l 

h 
hen 

Jo,,,., 
hons Bru 

r. d. 
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Lørdag den 30. Juni 1945 

• • • 
fJnske 

n ved JægersprIs, 
som ~den bedste 
le set t Europa«, 
Arbejdet paa at 
;DInge ved de for
g oplys te, at man 
begyndt at samle 
'estlige Lufthavn. 
:e I Danmark er 
Id Tyfus, Parat y

Difteritis, Hele 
ebragt 1 Slutnin-

let L and har en 
k cinatton fundet 
la kun vær et mu
det cnestaaende 
danEllte ReJre ring-

al 
i flere lar 

Omraadet fyldt med Miner, der 
ikke kan demonteres. 

(RB.) Skage n. 
En storre Styrke tyske Minorer har 

t den senere Ttd arbejdet med Opta
gelsen at de Tusinder af L nndmlner, 
der er nedlagt l Omraademe omkring 
Skagen, men der regnes med at ligge 
co.. 4000 Miner, Bon maa sprænges, 
da de har ligget sao. længe 1 Jorden, 
at de ikke kan demonteres. Det har 
vIst sig, at Kortene over Minefelterne 
er meget unøjagtige, idet der tIere 
Steder er nedlagt flere Miner end af
mærket, hvorfor hele Feltet maa gen
nem graves, ligesom Minerne, der er 
nedlagt i Klitparlierne. er sunket saa 
dybt ned i Sandet, at Minoreme ikke 
kan komme til dem. Det ventes der
for , at det vil blive nodvendigt at hol
de de paagældende Omraader afspær
ret 1 flere Aar, indtil Minerne er ru .. 
stet op. 

• Nordisk Stats-



ler, 
(or en \'Iø 

!ordl \'1 h(lr 
Ivo vJgtlgo 
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nogen Tid 
ge Appnrot, 
nu, og F1'I~ 

en uood\'cn~ 

Række Op' 

gtningc. 
tes, at ea 

'er, der har 

• mlstæokc~ 

- Fødevare
~den !lIegale 
~r hele KrI~ 
nellem Dan~ 
jgale Perso
il var lastet 
~t PBr Dage 
l, havde dor 
orgere ved 
• Den dan~ 

officielle 
ogsaa med 

J i Havnen. 
1m ombord 
en og biev 
det hjertc~ 

)rog vajede 
.>rgerne er 
en er gan~ 
derfor del 

som Ravne 
b . Del kun
lestyrkerne 
Gang, der 
Fodevarel', 

ved Skibet, 
demmestYr
ik I de for~ 
Lastbil var 
tlte en FrI~ 
Toppen af 

t forsvandt 

det ikke 
snmmenlig
Mand I et 
ha.n Ikke 
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f
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"-"-U-."h-'-,I-fC,-,,-,-,.-,-,~,,",-.. -.. ,.," •• "IC'~l1=.mCC".- '-""ilwn'lbl' pi a r nu g .. ;to _____ _ 

en Del Fisk III de. engt'l.skc Tropp" I del""8lulnl'lll med TY>lldtuul. Flr-
Tyskland og lidt tU Holland, og milo 

mnt'r JUUl hl' lIl'r U .. kf' ~('nllt' Jt~'(lrre~ hnnbor sn!\rt., at Trnt'lksltuatlonen t 
!lCntDlltt'r til drtte Lnnl! eller trll'ffo Eugland \'\1 tillade, at der /ltter kan 
Arnmgt'lnelltl'r til Afle,-crlng Bf Inndes danake Fis.k her. 

Vestkystens Landminer fjernes 

• 'Io-
" 

• 

, 

, 

, 

_...... . _ T ._ 

, 

, 

Uydnlngen III I.nmhulll('r IUIIl ,Y:rllJlluls 'estteyst I'r l fIlItI Gang. O,"('rst sos 
lIen me"t. dJlIw~lifIH~ l)'(I(Uolh~lIIlne. S~l\tlllcn. lIfmonieret og tlnbn~gt pa.t\, en 
SpwJe. 'l'nmtlror og TrondslIts Iles fornn. Donno l\U11l1 nnhrlll~t'8 mt>d ('t Par 

Tommer Jord oyor. Trætler 1111\1\ IHll1. dell, "I{(',r c1t'r først ml llllc JoiksplMlon. 
hvorvl\11 D('hohlorOn flll'or lI/l 1\1ote.1' op I Luften, hvor (I('tll 1'g'i.'ntllg't1 El\splosløn 

CoregWlr. Beholdoron Indeholdor 800 1'1\1IU.., skarpo J ernøf.lkkcr. Nederst. ~ 
tyske PlonoMlohln.ler "00 at grtWO en Panaermlnc 0ll, 



kon .... r o'" kOI. TIet 

ung Pige 
Skolrk undlka M t, lom 
p orre ln lmc og Konlf)r~, 

III J 5, Juli ell .• entrt' 
A •• Lar •• n, 

TU 2.8 

til Leje. 
T.abbel, Telf 555_ 

ridt 
This ted Mailki nl lt ikkt/J 

Ira Hav(len 22 lil 
20 over Oaarde n. 

dri ves som 

Thisted. 

A R S E NI 
EROADE 38 

Retssager, Bjen 
og aJle 

---

OFLER 
et ogSelleri 
kø be •• 

-Torp 

ol SI8jitFl Milli rarbejdf) 

,,'on 917 I" 

, 
aveiser ordnes 
n •. Klokker C. AUS, 
~tergade 27, Tlf. 61. 

I ~ m_re::J! , 

Å f 1\ 
LØRDAG Kl. 14 

aabner 

III~gal~ 
UDSTILLING 

p •• Holel "PHOHIXu, Thi_ted 

UdBtimnRen illultrerer den under
jordl9ke ModalandabevægellCll .idt· 
Ipændende Arbejde : 

Dropning 
Yaabenlran.port 
Sabotage 
Illegale Blade 
RadlolJene.te 
Sveriges· Transport 
Ty.kernes Tortur" 
Instrumenter fr. 
Oestapo I Aalborg 

ENTRE: Voksne I Kr., 
lut Soldater 0l B.rn 50 Øre 

OverHudet g •• , Ul et Mlede 
'or faldne Frlhedak.-mp.r. 

Kartofler 
kan loveres 111 Møkllma lprtl. 

SØNDERSKOlr. 
SlorcRldr ~l, Telef.l8O, 

1 .... ".... .. 

.... ~~ .~.,..., 
It Lo!: .... _ 

,...." 
It)..-· U"QIJ .. , ......... 
IJP, c· 

ttl/Ml .... . 
f~6 K ..... .. 



AnmeQmng UIII .,a" ._-

Id 12,000 argelige forhold bragl til Ophør, 
.. saaledes al Hr. Pelersen suspen· 
,.r kobt, derea indlil h8ns Forhold er heil 

og jeg klarlagt gennem en Ijenstlig Under
,~oo Kr. sogelse. 
hgesom 

,Iarskud. Endnø en Møbiøs arrelIeret. 

-Fra ( 
Ferdina, 
18,250 ~ 
deringe, 

Fr. l 
Ciltue L 
Kr. plue 
sum 44,1 7-8000 T' T . f A Ib ,senet. ti hlaled Arreal er ra a arg 

ikke lor averløJ! en ung Mand, Carl Valde- Høle-~ 
adragel, mar M ø b i u s, Søn al Johannes 
Skat de Møbius, Torp ved Thisled. Han 

80 

Bntr , valr sal er lødt 1909 i TYSkland og har 
,e aane . . . ed. været I tysk Tjeneste I Grenaa. s e n, 
ed Hus- I Thisled Arrest sidder dermed holdt l 

bealag. tre Brødre Møbius, Faderen, der Pormie 
66 Hel- forsvandl fra Thisted den 5. Maj Retten 
m Snes M h 'kk I I Likører, om orgenen, ar mali I e senere ængs, 
forske l- lundet. Han er sikkert kommen 
i 1944 til Tyskland paa falske Papirer og Den 

'ss 5474 opholder sig formentlig i en Krigs
Deres fangelejr. 

:~I~er Spao&berg-Lellat uddeJl. 
n Bestyrelsen for Thisted Handel· 

:et paa standslorening tildelte i Gaar Kon
torist Pau I M re r k e d ~ h I hal 

I • A/S. p, 0, Poulsen, Thisted. Spang-

læ 
Ved 

i Form 
stilling 
8idder 



1~"'df8rlS8fr.' for Undel 

med TySke re. 
0(.111 28'lIIllge Arbt'lduII , Villred 

Chrfafllllll!"n, "hl""d, lIod I Oli 
ved RrJ lell 1111all lor l ' have .olø' 
Sckhednlng'· 0IJ ()II lanlerl".,!!r, 
lI l. II Træ.ko, t-Ialøterklæder, 8tel· 
Irr, Knapper, lU 1. 11 c • • ,00 Kr. 
Hin hude I Porvclcn 'ucl 15 
Pk, Clg.reller :II 24 Stk., Olen 
hmvdedc, . 1 hlll Ikke hllYde fucl 
, "den Btl.llng og bare havde 
h.ndlet lor " gu re Ply~ lnlngel1t1 

0 11 TJene"lo, 
Han Idømle' 30 Dages PlIIlIgSCI. 

Clg,rellcrllu er bes lagl.gt. Han 
N klærede .Ig tilfreds med Dom
men, og høn lovede aldrig mere 
nI handle med TYSkere. 

I Aftenl 
l1IelCll Ud,dllln, pllll Holet .Phunls". 
K/. !IO: Turnerlngakømp I Herro

Ilaandb"ld, StadIon. 
1<I,.w: Pal~tel1lrtll . • Junglens I{ump, 

vOlln-, amcrlkan,k Film (Sond.Il Kl. IO), 
)(1. :IO: .PI"en er ni fu nd', avenik 
Lyalløll med Irm8 Chrlstenaon ou: Georg 
Rydebcra. Tegnl!lIImcn .Iillier danøer 
Lambeth wark-. 

Snedated Bio 1\:I.!lO : .Frlhed, Llahed 
og Louhto·, dllllall LY'I,pll, Tillige Fri" 
hedakle.mpernlla Storm paa Hlpo"Hoved
kvarleret og MOllt,ll;o[l'1erya Indlog I 
Kubenhuvlt. Søndag Kl. ItI,.ui 01P; 20,30. 

Sfafsbj .. Jp iii KommuDer. 

AI Slatstllskudet iii vanskeligt 
sIlIlede Kommuner ventes Hvid· 
bjerg-0rum-Lodbjerg at flla 5000 
Kr. og Plade·Sdr. Oraaby 5000 
Kroner. 

Vejmaodssageo I VaDf. 

MIII m .. Ikke kl,Ie med SIfOn 
IIA11r 01111 Irl v bor I OI.,hu,1 

VANt!, d. :M. Juni t""S. 
De rlre , 

Ny MeJeribestyrer I SUQdby. 
BUlyrel,c!II lor Sundby Andela· 

mejeri har Ira I. Juli IIn,agel 
Mclenlsl Jenl Allie C li f I a I , a n· 
s e n, $Iruer, 80 111 Mejerlbeslyrer. 

Den nye Bestyrer er født [Sin· 
døl og er 28 Aør gl . 

Margarioc I Veote. 

hil. Ilt: f 

III .,M 
lOIJO K 
dl'l ml 
L A 1J 

- J 
Anbelal 
lH'!dc,b 

,,, J;I 
Bonne? 
l'IOIRer

j lorlnd 
Nicol. 
MGIUl 
Olu~'1 
sen. a 
-I 

II Sel 
65 Kr 
Elter, 

A 
l , 

Un 

I den ,id,te Tid er der kom· i 
mcn en Del Hvalollr her til L.n · 
de l, Oll Produkllonen af Margarine 
menes at ville blive genoptaget I 
Løbet af ct Par M .. neder. I hverl 
Pald f Oklober Kvartal vII en 
MlrgørinerallonerinR kunne gen· 
nemføres, 

Ande 

ved I 
iling. 
lund 
GIII( 

116ml 
ti I il 
tysk 
Irem 
Hen 

PolItIJUbII •• ' I Thl.t.d. 
l Anledning øf de fire Thllled·Politl · 

mænds Jubilæum vB der i Morgen KJ. 
tO linde en Recepllon Sted paa PolitI· 
l!nllrden. Derefter felrel! Jubilæerne ,\ 
del bIa.". Idet del Io i dille Tider 
nænt en er umUligt al modi øge Gæster 
i IIlorro Stil. Gratulanterne møa derfor 
mode pas Pall lig_arden. 

Den illegale Udstilling 
er interessant. 

OK den er større, end man 
paa Forbaaad kan tænke sig. 

D 
havI 

h,n 
-

lore 
-

l Eftermiddag aabnedes paa næl 
Holel . Phllhix· i Thisted den Hle· til 
ga le Udstilling, og man bliver ved P. 
IOrste ØJekast imponerel al, el en har 
Udltilling Ira del illegale Arb ejde bru 
kan blive saa omlallende. De -
mBugc Aldelinger er presset sam· aar 
men til den mindet mulige Pladl 
men alligevel kniber det med a Kr 
lu Plad. til del altummen. Oppe • 
under LoUet svæver en stor rod tilti 
Faldskærm, udspændl nøj8jlti g ha 

VI hllr modtaget folgcnde lom den tager sig ud i det øje" o 
Indl ÆR: blik, da den Container, der hæn- jt' 

Der er !laa megen Udenomssnak ger under den, tager Jorden. Paa 
I denne Sag, og dog er Sagen Jorden ler msn et Ud valg al de Kr 
ganske klar og enkelt: S08neraa~ lonkellige Containers og deres 
del havde antaget en arg Nazist Indhold al Vaaben, Sprængltol og m 
III Vejarbejde, vi Ure henvendte meget andel. h 
os høfligt og beskedent III Sogne- I en interessant, men ikke videre d 
rudet for at gøre opmærksom hyggelig Afdeling le( man alle de 
paa del uheldige derI. Sogneraa- Torturinstrumen ter, der blev lundet, 
del tog Konsekvensen af Henven- da OCiløpo rykkede ud Ira Høj 
dellen, afskedigede Nazisten, op- akoleholellet j Aalborg Oven over u 
slog SIlIlIngen ledig og fik blandt hverl Instrument e r anbragt cl la 
7 Ansøgere en Mand, der aldrig Billede, der viler Instrumentets II 
har tlenl Tyskerne. Anvendelse. foruden Torturinatr •• PI 

I MellemlIden er Brik Knudsen menterne fmdel i denne Afdeling ~ 
Imldlerlld guet amok og slur ogla8 en Dødspæl, som er elIer
om alg med AnKreb pan de Ure ladt al Oestlpo i Vejgaard . Pælen 
der har tlget Sagen op, vel sag: bærer tydelig Præg al de Henrd-
tenl for at hævne sin tidligere I tel.er, der er lon~Ranet ved den. S 
Perlllell(!~ AllkedlRclse. B. K. ved Udøtillingen af illegale Blade er 
Ua udmærket Rodt, at Oerh. Krl. meget oml.ttende, og det mesl Il 
.tensen Ikke er værdig III at ua interellanUl her er en Klicheflbrik, 
pa. Kommunens Vel e lom Vel- lom er anvendt II frit Danmark, 
mind, ORSII remi bortset fra al Hele Møterialet til Premshlling It S 
han vir Nulslj B. K. ved ne."nll g Klicheerne lir ikke mcreomlaUende, 
In forrlgt Sognerlldsmede, al end det kan vært! i en ReJlt'kulferl. e 
O. Kr. pia grov Maade var up .. - En Udstilling Ira Sabotagenl f 
lIdelIg med 81ne TImeopgivelaer Barndom herer 0.,818 til de megel 
III Kasaereren, HvorlOr holde inlercøllntc . Det vIr i Tiden, lør I 
Hunden over en ... dln Mind op min Ilt Spræng- og Brtndbomber 

Brik Knud,en udlllllede Ila: I Irl Enallod. En 11mindelia Brand
omtalte Soanerladlmede lom en bombe. bestod ... Iedet olle al en . 
god dlnlh Mind uden Plet og halv Pllllce Benzin. l Proppen 1 
Lyde, 0l IIk Sognerlldetl Vel . ~.r 'IIIgJort en Lunte eller el Par 
lianeiie derIII, Dem IIlv eller SIJernelrilltere, der blev Inl,mdl. 
lølgende KendlKernlnøer! larhen- lør hlln kiltede fll •• ken, H r lin· 

c1L-", .. ' n nd.' 



hl •. Tre,ko, Hllj,ønneuCl"-"'-' 
tel, Knapper, ,It IIIt Cl. ,00 Kr. 
H.n hlvd. I Porve/en 'uel I fj 
Pk. CI"lrellef ti 24 5111., men 
"In'dede, a' han Ikke havde fllel 
' lIden BeiilIng og bare h.vde 
h.ndlel for" g.re Plyglnlngene 
en T/ene.le. 

Anders Henningsen 
i Retten. 

I - t.red u 

H" 
I'luker b, 

_ I;t 
M.r.arlue i Veøte. lelae.,um' 

- H'J I den .,dlle Tfd er der kom 
men en Del Hv.lolle her III Lln
del og ProduklIanen af Margarine 
me~el al ville blive ø:enoplaUel I 
Løbel al Cl Par M .. neder. l hverl 
Pald I Oklober Kvar/al vII en 
Mlrglrlnerallonerfng kunne gen~ 

neml.tes. 

Aøbo ldelseo opretboldt lor 
Varer til 

Han Idømlel SO Dage. Flllng.el. 
Clg.rellerne er belllgllgl. Han 
erklerede alg IIUred. med Dom~ 
men. og lian lovede aldrIg mere 
al hindie med Ty.kere. 

fre D ... e. 
Under Alh.rinKen .1 Ould_med 

Anders li e n II i n K I e Il, Thilted, 
ved ReUen i Oll r lorld"ede Hen
ningøeu, øl to AUlwell, der YI( 

lundet hal h.m, I'ammede Ir. en 
Olng l t'Jor, da han i Bil kørle 
IØmmen med Thom .. ~imonlen 
lil København. Simonaen havde 
tysk TIlladelse iii at køre og h .... de 
Iremskøllel Tilladelse ogna 10r 
Henningaen. 

_ U," 
_kulde jo 

_ To 
_ N. 

I nlt reø" 
Derm 

P olftll"bll._1 I T hl.ted. 

I Altent 
lUe,l' Udtlllll"g pu ~loteJ .Pb0nrS·. 
Kl. !lO: Turnllin,l(tkømø I I-Ierre-

1-1 •• ndb"ld, SI.dlon. 
KJ. 20: Pøltdellrel: .Junilenl /(omp

voltn •. • merlkanlk Pllm {Sondag Kl. IO}. 
Kl. 00: .Plllen ør et Pund·, .venak 
1.yataoll med Irmll Chrlaten.on Oli: Georg 
Rydeberg. Tegnefilmen . Hlller danøer 
1..mbeth walk·. 

I Anil,dnln" sf de lire TIlI.lsd-Polltl . 
mændl Jubilæum vII der J Morgen Kl. 
IO linds Bn '~Bceøtion Sled poa Politl

I:1 l1a1den. Derefter felre. Jubilæerne .1 
del blso". Idet det Io I dlue Tldel 
nælten er umuligl al modto"e Gæller 
I lIlorre sm. Gr.tulnn'elnB mao derfor 
mode pau PolUlgø.rdBI!_ 

Sned,led 8 10 Kr. 20: "Prlhed, U&hed 
og LouiNI", dIlnik Lyellpll_ TIIHge FrI
hedøkæmperneø Storm pllll Hlpo.Hoved
kvarlerel og MonllComeryl Indlog r 
København. S8ndag Kl. 18,~5 o~ 20,30. 

S'.fsbJælp til Kommuner. 

Den illegale Udstilling 
er interessant. 

Of den er s tørre, end man 
paa fo rband ha tæake sig. 

Domm.: Hvad var De j Køben· 
havn eller? 

H .. Par al buøge Pirmaer. YI 

høndler med. 
- De ved, al Th. &imonøen 

loretog Opkøb til Tyskerne? 
- Jeg kender ikke høna Porhold 

J Ellermiddag 8abnedeø paa nærmere, Jeg loretog k.un Indkøb 
Hotel "Phønix· i Thililled den iIle· iii mig selv 
gale UdslilJing, og man bli ... er ved Politiluldm. Svendsen: Hvorfra 
lør,te Øjekast imponeret al, el en har De alle de Penge, De har 
Udstilling fra det illegale Arbejde brugt? 
kan blive øs8 omlaHende. De - Jeg tjener ca. 12,000 Kr. 

Af Slslslllskudet III vanskeligt 
~lIl1ede Kommuner ventes Hvid· 
jblerg.0rum-Lodblerg a l rsa 5000 
Kr. og Plade·Sdr. Draaby 5000 
Kroner. 

ma nge Aldelinger er presset sam· aarlig hos min Pader. 
men III de n mindst mulige PI.da - De har brugt mere end l2,000 
men alligevel knibe r del med a Kr. i det sid,le hslve Asc 
fsa Pladl Iii del sl!solmmen, Oppe - En Del al del, jeg har købt, 
under LoUel svæver en Ilor rød Itlhører mi n S ... igerfader, og jeg 

elmøodss8gen i Vang. Paldskærm, udlilpændt nøja~Jig har realiseret en Bil til 4000 Kr 
VI har modtaget fø lgende lom den lager iig ud i del øje- og Malerier lor 4000 Kr., ligesom 

Indlæg: blik, da den Container, der hæn- jeg har laaet2000 Kr. i Arvelo rskud. 
Der er su megen Udenomssnak ger under den, lager Jorden. Paa - Ue har kun opgivel 7 8000 
denne Sag, og dog er Sagen Jorden ,e r man el Udvalg al de Kr.s Indkomlt til Skattevæsenet 

lanske klar og enkelt : Sogner8a~ forskellige Containers og de res - Ja, man opgiver jo ikke lor 
!~t havde 8ntaget en arg Nazis' Indhold al. Vaaben, Sprængstof og meget, men der var jo fradraget, 
~ VeJarbeJde, vi fire henvendte meget andet. hvad jeg havde belalt I Siat de 
lS høfligt og beskedent III Sogne· I en interessant, men ikke videre de loregaaende Aar. Jeg var sat 
ladet for at gere opmærksom hyggelig Afdeling ser miln alle de lor højt i Skal og maalle lune aa det uheldige deri. Sognero.a- Torturinstrumenter, der blev fundet, 4000 Kr. at betale Skat med r' tog Konsekvensen af Henven. da Gestapo rykkede ud Ira Høj- Polililuldm. Svendsen: Ved Hus· 
r Isen, afskedigede Nazisten. op. skolehotellet i Aalborg. Oven over undersøgelsen er hos Dem bellag
og SliIlJngen ledig og fik blandt hvert Instrument er anbragt et lagt et s tør re Lager, bl. a. 66 Hel~ 
Ansøgere en Mand, der aldrig Billede, der viser Instrumentets Ilasker denatureret Sprit, en Snes 
r Ijent Tyskerne. Anvendelse. foruden Torturinatr.~ flasker Vin og en Del Likører, 
J Mellemtiden er Brik Knudsen menlerne lindes i denne Afdeling en Mængde Konlervea og fo rakel 
Idlertld gu el smak og slaar ogaRa en Oedspæl, som er efter. lige andre Ting. De har i 1944 

11 sig med Angreb paa de fire ladt al Oestapo i Vejgaard. Pælen - 45 betalt Snedkerm. HV8iis 5474 
;r har taget Sagen op, vel sag: bærer tydelig Præg af de Hentet. Kr. for Møbler, bl. a til Deres 
118 lor al hævne sin tidligere I telseri der er loregaaet ved den. Sommerhus. 
Irlilælles Afskedigelse. B. K. ved Ud81i1lingen af illegale Blade er - Js, jee betalle bl. a. en Reg
~ udmærket gOdl, at Oerh. Krl. !llege! omfattende, og det mei! ning, og iøvrigl har jeg betalt en 
(nsen Ikke er værdig til at gu mtereasante her er en Klichefabrik, Del gammel Gæld. 
Ja Kommunens Veje som Vel. som er anvendt al f rit Danmark, - Har De betalt noget paa 

f
od, ogsaa rent boriset frø, al H~le Materialet til f remstilling al Sommerhuset? 

n var .Nezlsti B. K. ved nemlig Klicheerne erikke ~ereomfattende, - Ja, men jeg er ikke færdig 
fOrrige Sogneraadsmøde, at end det kan være I en RejsekulIerI. endnu . Der slaar 5000 Kr. i 

Kr. paa grov Maade vir upaa ~ En Udstilling fra Sabotagens førate Prioritet. 
lig med sine TImeopgiveisel ~arndom hører ogsaa iii de meget - Har De betalt .000 Kr, kon-
Kassereren. Hvorfor holde mteressante. Det var i Tiden før hml paa HUlet? 

landen over en saadan M.nd? man fik Spræng- og Brandbo~ber - jeg har uditedt en Veksel 
rlk Knudsen udstillede sig i fra England_ En almindelig Brand. paa 2450 Kr. 

talle Sogneraadsmøde Som en bombe bestod saaledea ofte af en - De har holdt store Gilder i 
dansk Mand uden Plet og halv flaske Benzin. I Proppen i København sammen med Thomas 

~e, og fik Sogneraadets Vel- var fsstgjort en Lunte eller et Par Simonsen? 
/leise dertil. Døm selv eU er Sljernekaslere, der blev antændt - Nej, ikke særlig slore. Det, 
gende Kendsgerninger: ferhen. lør man kastede flasken. Her fin~ Polk lortæller em mine Gilder har 
ende Nazist og Leverandør til ~ea der iøvrigt mange andre ikke noget pas sig. 
kerne, om E. K. er den relle mteresl8nfe, men primitive Sabo- . - De har købt en Centrifuge 
d III. at stille sig I Positur og tagemidler. hl 1250 Kr. og en Vaslr:emaskine 

1 g~ fl~e Medborgere ud Som En Afdeling Ikildrer Sveriges~ til 1739 Kr. 
l:oS æremaadel transporten. 100 Flygtninge blev - Det var ti l min Svigerlader. 
Ir B. K. noget al udsætte paa I overført Ira Nordjyllsnd til Sverige - Er det noget, han har fo ræret 
er Thomsena Opførsel l Be~ uden Tab af Menneskeliv og der Dem? 
elaesndeR, Sia fremfør Klagen blev foretaget over 100 R'ejser - Nej, ikke endnu. Det sker 
r~"e Sted, nemlig fOl Skole- I. Nykøbing, hvor Udstillin'gen maaake senere. 
mUlonen, hvoI Klagen kan nyltg har været, blev den set af - De har i Deres Kælder ind. 

e faget op til behørig Under- 4000 Mennesker. Der vil ogsaa ret~et en Bar, og De har købt Bar
Ise. Bo slIdan Vndenøgelse korr.me mange i Thisted. Det stole m. m. lor 1315 Kr. De har 

tltaer Lærer Tbomsen med Itor OyerskU~1 der fremkommer, an. ogsaa en Spillemaskine. 
810. AI Børge Bak var Meg- vendes til et Minde lor folk der - J., den købte jeg i Ebeltoft 
ved en Urbandel med Ungl. hlr lal Livet til uoder friheds_ lor 150 Kr. 
e, er vel nok en lilie Ting al kampen, - De har el elektrisk Keleatab 
Ile iii Angreb Pli en Mand , og en Spilleautomat, del er vel 
esynderHgf er def, nalr ma~ Saedsted SOIDer.ld. I dyre Ting? 
al B. K. selv ønskede at alholdt Torada/{ Allen Møde IO. -d Nej, de var brugte. da jek 

me paa Urhandel med Unga. _ A I I d • I.. em. 
• m e me ddlte, at der kan 

ne- J rll .rema,tlne. fo film,IoreYil~ 

Dommer 
fo,ltenge 
tnd en 
Anholde. 
Politilut 
hin d 
Anhold 

Politib~ 

su" 
Der 1 

Ired.hel 
Peterae 
genopt, 
alvorlig 
imod ~ hold u 
nu til 
AarhUI 
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Endnu en Møblus arrelteret, 
Til Thi_ted Arrest er Ira Aalborg 

overlørt en ung Mand, Carl Valde
mar M ø b i U a, Søn al Johannes 
MøbiuB, Turp ved Thisted, Han 
er lødt 1909 i TYSkland og har 
været i tysk Tjeneste i Orenaa. 

I Thisted Arrest Bidder dermed 
tre Brødre Møbius. Faderen, der 
lorsvandt Ira Thisted den 5. Maj 
om Morgenen, har man ikke senere 
lundet. Han er sikkert kommen 
til Tyskland paa lalske Papirer og 
opholder sig lormentlig i en Krigs
langelejr. 

derlngløUm uwu • -o-eJ(Joun,m 
Pra Enkelru Ane VII.bøl. Nora. til MøbiuI I 

elttus larsen, V,gIØ, Købeaum 67,000 Til \. A 
Kr. plus LøBøre 56,000 Kr., VurderlnlZl1- gere Mari 
aum 44,000 Kr. C h r i B t e 

Høje_Kristensen, Hurup, 
ge N i e I 
Chr. H. I 

anholdt. Peter E. 

B 
t H . K I t Nic. H i II n reprenør ø I e • r s e n- Marinevæ 

s e n, HlIrup, blev I Aftes an
holdt al Politiet i Hurup, og har i 
Pormlddag været fremstillet lor 
Retten I et lukket Møde. Han blev 
fængslet 111 \. AugU8t. 

Den store Parade. 
En Snes Pængslinger 

længet til I. August. 

lor-

Marino 
Kjeldj! 
rede, .t f 
begyndte 
Benzin, c 
Raard en 
Kjeldgaa 
laItelie, 
anmeld 
r.ld m 

Spaniberg-Lel(at uddelt. Ved Rellen i Thisted lorl8alles 
Bestyrelsen for Thisled Handel· i Formiddags den fornyede Frem· 

slandslorening lildelte i Oaar Kon· stilling af en Række Personer, der 
lorist Pou I 1\1 æ r k e d ~ h I ho _ 
... I~ P n PAulaplI . ThiQtetL . 

_ aidder arre8teret som 8igtede for 
• 



t~ ~;;;td mere ~ r" -, .. - ;'. 
I . ..,1'1 I.ndl ~411-0t .. ,. •• ~. ~ ...:. .. ,., ____ , 

, 
del u lfC. .•• I.t h'·" • • 
ttt."",t. eJJ~: ' 7 c..u."* 
, t,,_IIII,(1g il dUi ..... = Udrrcn .f det tJ.!te ~k.~ 
al opretholdt. flY' 1/dA.a. Hø"" v. p~r,ti ~ .. mm~n med r~ fdfgh""'a~ 
D.ge, Kr .od- Hø.d.I, roeT ml-lhdl.dl«fot Mu: H • .,.r ... .e4 

IW;~ ... ..,. ri J.rf!,. p~ f;:a1J. 1i#',u 1 SlJg j HCindel U~!;I~e., .". 
~ f7YJ KI .. Vw Meb(ru T6~k nd Ath.flJlR.~ .. 
KrO'i"-l . HA,ctI. KJir.ft1lø· JD1U, Abild •• ~td)~~ T~ 

en UfJ~ Pr' Atbtidr'" ' 0If:..-.. lAIU" ""It- men denne hit ,kh:. Y -, unot It"" 
iJDIt:lln .............. !.AIII."'-'· v"," S d Ch ... ·•• .~_ ' Ob tjeol Vietor tfl /'\.f_,-ø. !JffJ Kr Vtud.eriøc:--""") mt: l acaa ..... "-fm .. ;.r kunnel _ner. f{øIboe:I"lItØI " men h~fI~r ikke h.n li,k 1*."l. 
lU! unsel de .um wJOØ Kr. Se: FC .. ,d. HtrøAhof"- da ban Ikke h~ydt ~iort ~~ 
~e:r u retlel p,. Odr. :::1 CIlII'. JrL.-'fH. ' L "18- end . at _lu en Pix.t en lu ..... 
Ilt hin_ for- dl flry. ~ fO.4OJ Kr • ..pI.- l purt; I ~øtriu~ U! med bl "Ib.'ini II 
~, og del;r IoS, ~ ';.,.def:a;J(_. fJljJXD Kr . ue.o-rg ChJr~ttrtH:Mn·bi1Andlr .. , 'h.<:;r 
r:dør HOf , ~lPV .. ~ Kane. ri! Poat p.deren, oht. • os, '>.":fta 
I Henyendel~ Fr. AI~ed J d- "I, f{øbe:tU:lD med. - -'"17 
en 5000 Be' Bølle N.dau, ffiar "'11JYfJ Kr Vrn~ Oomm.: De ugd.e bl Ab' 
ReJen med 21p:K) Kr. 1'1:',0 ':~l' .. Jacobsen, al han het .. mub.t:,.': 

lu det lor· I!eri,;& '11111 I ,' __ .., Bfetre., dl rent Bord. t 
re w· O hør p aUØI MM· ...... __ D. J d ri p,,.. NiJrl.Otp Ket- hm - l/ men d, Ir kun ~ o,. 
~en fu.)e~; PerdJl1Ind pls:.~:øre 31,0-..0 Kr .. VDr· .. ~trelre .t, hvad de.r blev iait.~ 
Ibol.d er e I8,Z9J Kr. Jl.1 Kr Bt2yndelun af f;t hvert f'orbøt-
nltIlg Under- dærlaiØlUll! A 'Vfl.t,bøl ~·on. til MebiuI ble? tænyale1 lit I ,,:.. 

~--- - "-Ol' ..... tønett, Y!PØ. KaM .. 67,.,_ Til I. ~Dg. Iæng:aJtdea ydttfi... 
reJ'lerel. Kr. plø /.,øWte f16{ØJ Kr.., Vardt'rinv-- gete. Ma:nnevtiteg1er Hant Jw2'~ 

JIlI2I 44.,(DJ Kr C h r I. t e n a e. n, Bnrndmand Ti~ 
!ta Aalborg ge N i e I s e n, Brand1Wlød Etit 
Carl Vildt- HIle-KrislenseD. Hurup, alf. H a D. e n, ArbtidJlo'I! n'(i 

~f Johannes !obaldf. Peter e ~ k i I d., e n og S!!zteT 
sf.ed. Høn • t Nic. H i J I e r u p, Thirted, de,- n, 
d og har E(Jueprer.u!Ir H e j e . K f r! , e fl- Mllrint-vægttt. 
Grenu. 5 e D, HLKUP, bl.ev r Aftes a~ MarineYægter, S:I,bu Jo 

åer dermed beldl af PoHtief i Hurup, og bar r K j e i d g .a a r~, ThiRed, w'ila,.. 
d Formiddag været frem5liUet lor rede, at f,urhsl undtr en Samta.!t 

;,duenJ er b dte lul P li':~'- . 
d 5 Maj Retlen i el IulckellViede. HaD blev I egy~ a e om o ~Qj I.t 

en . Beozm. r..g senere gav b.iln kjeld. 
ikke unere: fængslel III I. August gurd en lilie over SkjuJeatedt:nie. 
t kommen d Kjeldgaard havde tuet den Op. 
r'pi", og Den store Para e. l>lIe' .. , ,t faurh.j enlk"'. Sag .. 
i en Krigs- Eo SOf'S Fæogslinger for. anmetrlt til Tyskerne. I bnn 

fald mutte faurhøi være ridendt 
længet fiJ 1. AutoS!. om, ~ Kjeldgurd vilde (adi! Sagen 

Ved Re{tell i Tbisfed fortJatJei gu: VIdere, og han nr enig med It 
Hande" 

Gur Kon
~ h I hot 

,d. Spang· 

Kje.1dgurd i, al del ytr Ioru~ .. 
i formiddags den fDrnyede frtm- '" B Igt. al den enzin var undrlu.gU 
iulling al en Række PerlOner, der Tyskerne. 

Handel .. 
le ved en 

lidde, arresteret som aiglede for - Jeg furde ikke Lade: 1"ært' al 
at have ydet Tyskerne BiJtand. . anmeld: det. lagde KjeJågurd, 

lI'ørsf albør1ea deo tidligere fyske for hVIS T.T.hrn: ba!d.e wet 
Brandmilod og O. T,· Mand Ger1 ~e()ds!ab lIl, al Jeg 1'ldltp dd, 
A n d e r , e n. Han f.æn~.1edel fjI vlfde Jeg have lue« et RTD-mmt: 
I. August De.t samme st.ele me,d KnaJd~ 

TIl- Pedt:r Cbr. M a d s e ni Gunnar -: Dt'1 laar De alligevel. 
~, TlI.!le.d, SD I ~ l\' g a a r d N i e I s e n. P. Chr, I b.Kjeld,g, aard

f 
hæv h e.de'L_ a.t

d 
hverbn 

am_3m ej ey jense n, Abel Th. o e er aur c.' la" e tUd 

i C h r i S I e o I e o, Ofto Bernbard nogen Oyc., ior Anmeldelsen. 
ten. Seed. M a d • e: n, jenl Chr, B o d e n- ' Kjeldgurd havde ridii" øi dB 

Sned. h o I r, fanta H il o 5 e o, Arne var kommen illegaie Blade ud Jn 
. Jac. , e o il e n, Eigil T o f t A n. Svane.apoteter, men oægtede al 

d e r I e OJ Hans B e r I e I s e n L blVe angivet Apoteker KiuuW 

r. Grej .. Cbr. B e c h j ø r g e n I e n 'og fæ-ngsHngen forlænge!!!:) bl I 
1'1ri Børge C b r j I (e li s e n. AugusL .led, 

1eri.øgft'tt!I:r Henning p o u J, e n Ves f e (. 
g a I ~ d, Soedaled, hævdedel al 

'for EIIk.e- hin Ikke bnde været Tolk \led 
!eria,guum ryøkerne, men ved ti Entr,eprene r_ 

firma og kun værel Arbcjd.Jmæn. 
Pedenea. ~enfne.r TiIHd.rmaod. Han kunde 
ardetiDR.· I~dke fonlu, hvorlor hin itu Ide '1 de Irrelieret. 
t eakefnr 'Do rum.: fordi De eher det o . 
erilgalll!ll lYtte har gu TY'kernn Æ ' g 

vd enhver Le'h h d rlO e 
18- Pørby, lingen bl J g e:, Pengs-
! 7COO K, .• Lil l. Aug~~I. OiVU , hel forlængtl 

I rede II hl -Id ei ergllrd erUæ· 
GibD I n VI e IJlpeUere. 

IUpr, Den unge C.rl Hein . 
!Ip, Købe. der var med n I h z M, a b I U l, 
O) Kr. .en lhilJed I a lin olde M.l% H.n
fOf ERke Vie/ede ti 'p OPhY.-Je, al h.n over· 

crt er, undtr hvilket 

I 

N,r.d Poat. 
YIldpætba:d no... C h r Is t. l

I e n, VDdwnd. er fra L J.ø; '_ 
PoetbtJd i TIii.ste:d. 

lIfI ISaI"" 
}.evet'e. Ret u ,.. 

Prøl" ,"ort I. KL 

8.uiOCK~ 
TelefOll 165 

Varul$I ..... 
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Entreprenør Høje Christe.
sen anholdt. 

Fremstilles i lukket Retsmøde 
i Dag. 

Politiet i HUl'UP har i Aftes an
holdt Entreprenør Høje Christen
sen, Hurup_ Politiet nægter at gi
ve OplYSninger om Sagen, udover 
at det dl'ejer sig om Forhold i 
Forbindelse med Arbejder for den 
tyske Værnemagt, for hvilken 
Høje Christensen lige fra Somme
ren 1940 har udført en Række 
store Al-bejder, Høje Christensen 
fremstilles i et Retsmøde i Dag, 
men dette Retsmøde holdes for 
lukkede Døre. 

Købt V'arer til Flygtrdngene. 
Ved Retten i Thisted idømtes 

Arbejdsmand Vilfred Emil Chri
stensen, Dragsbæk, i Formiddags 
30 Dages Fængsel for at have 
købt Varer til de tyske Flygtnin
ge til Gengæld for Cigaretter. De 
14 Dage er udstaaet som Vare
tætgsarrest. 

Hensynsløs Behandling 
af Kunderne. 

De fleste Butikker i Thisted lukket 

Skolerne i Sydthy rømmes 
for Flygtninge. 

Lae 
løse l 

Luftværnschefen, Sogneraads- de UD 

formand N. K. Pedersen, Hurup, der, ~ 
havde i Gaal' Forhandling med hørel 
Amtmand Egedorf om Flygtll;n_ 0' 
gespørgsmaalet i Sydthy, Det er vis 1 

de t . saa godt som afgjort, at de Sko-
ler, der er beslaglagt til Flygt.. ve . 
ninge, vil blive frigivet i næste fore 
Uge. De Flygtninge, der er r&a,.i 
paa Tbyhobn, vil blive anbragt i dar 
Lejren ved Lyngs. Hertil skal Pm 
Halvdelen af Flyglningene paa 
Vestervig Centralskole ogsaa 
flyttes, medens Resten fra Ve
stervig skal til Agger. Flyglnin
gene i Svankjær Centralskole vil 
muligvis blive flyttet til Helligsø, 
hvor der ved Pejletaarnet ligger 

!!!!! 

et større grundmuret Hus, der 
endnu staar ubenyttet hen. 

• 

Han Herredernes landbo
forenings Formand g8U r. 

Udvist unational Holdning 
under Krigen. 

Gdr. Niels Møller Hobn, Vust, 
har nedlagt sit Hverv som For
mand for Han Hen edernes Land
boforening og i Stedet har Besty-

• 
l 

I , 
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d A. H ingsens store Privat-
forbrug. , ~ 11 torta-n"'r, at. 

Lølt" m.<{J ham, t 

Athll .. h,,,, 'n \ui Ut'l lol m"dct I 'J'hl,,!t'd I (;lIur. 

Som meddl'1t (rl '","tllll'dt'jJ Gulli. 
IIml'd Ando'rtl 11\·nnln"'I\'II. Thilllt'tt, 
I Gnnr for IwHl'11 "helt't f",· forMkt' l· 
Ihw uhcldh[o' lo orhold. 

n o ni m l' r l ' Il Indll ,It. nwd "l 
IJvmu'I'kt'. nl Ih'llni'III)l"('11 to (;111/
Kl' huvn{' v lI ' rt' l i Ut 'lIidd",II,c af 
AU.IIweil!, OK "llurKh', hvorfin" OK 
hvorfOl· hun h/l vd,' fn /wt dcL 

Il (' 1\ II i 11 K Il C 1\ ' }O~ 'l Gnng jeR 
~kuldc til Kul}l"n hn .... n OK hnvd(' 10llt 
}o~lt'rKt'blllcl, luurdl' ' rhomRI Simon
øen til mig, nt j{'J{ kundl' klire med 
hnm, OK det dordl' jf'K, Undl'I'vejll 
villle hlln mig, a l hun hllYde et 
AU8wciM Iydt'ndl' Il/Ul mit Nnvn, 
men hvorfor hlln hnvuc fnaet det, 
.... ed JCA' c"cn tliK ikh 

D.: Scnere fik Dc i KolJl'lIlulvn 
lul"tc(1t c l Ausweis. hVOrJlIIR Dc 
knldtC8 Elltl c jlre n!)I'. 

li ,: I)l't mll n \'II'n' e n Skl ivcft>]l; 
dcr vnr /HUl mllnKe }o~uh·cjlreu"rer, 
eler f ik AUllwl'iø de t jllUlKu' lelende 
Sled, 

D. · Hvorfor fik Ul' det' 
II : Det \';n· pnll cn kobenhuvlløk 

PoJitial:-tlion i et Kva lter, h'K ikke 
kendte, OK det VIU' for Ilt vi om ~lor
Kellen l Sp o.'rrctldl'n kunde ,wn Im 
Holellel ti l Bilen 

ikke ti l noget dnllsk Hjem, hvol' 
Illlln smOl·er Smol" pall .Brodet I ct 
Lag, som Cl' t.ykkl'I'(' l'nd Brodct 
(!). og hvor hvcr PCl":iOIl bn ( lUl 

,1 Æg til MOI'R't'llmadcn. lIvilke 
Kredse mon KOl'I'(':-lpondenlen 
egentlig opholde!' :-lIl{ l"~ 

11,'. Fibigt'l' hCll "iHel' cml\·iderc 
meget ngl igl til, at. ell stor Ol'l af 
det engelske I,'olk spiser I'l 1.'lIt'I' 

flere :\fllultidl'l' dnglig pan He
s lnurationcl, hvor mnn mod

sal i DHnmnrk Ikkl' km'ver 
Hil ti onC' I"i n gs mil' l· kl'l 

(:nnske lindre Toner ('Ild dem, 

"Daily EXllI'I'SS" bl'uger, nnl'lh.u\s 
ilf del hojt lI 11s ch' .. ~lnncll('glel' 

Guardian", som ; hjcrtelige Ord 
giver Udlryk fOl si n AIH,~ I'k l'lUi(' I. 

se nf Dnnml\rks OnMke om at nerl~ 
skwle sinc ('f(lll' HnllOllL'r for nt 
Imnne eksporh'l't.! til JHKllidt'nde 
Lnnde, 

Nons('IlS(' el cl godt ('ngl'!lik 

Ord Fnir plny er t'ndnu 1.M.>dn·, 
"Mnnchcstcr Gunrdinn" hnl" I\ltll.l 
rrpnl.'Mentel't'l det sidste. 

Im'rigt. tror vi Ikkl.\, nt vi bc~ 

hllv('1' aL sil{'l' til cllg'l'IMke Bllld~ 

korreHpondent(·I·: PI,. y hrillsh, 

Ut.'t "·,,r l'll (,IlRl'løk "gt'lllll'nuUl of 
thl' P1"('68" nitid hvis bllll nIt .. 
AAU Cl' en \"irk"UR H~ 

!' o II t i r ul d m", srliMtl. Iu.t 
var nok InV"n I'oilthlt&tion. m"n 
o. T, ItJtrnkk"1I ud~ i Nltrht-dt'n ar 
Vt>IIt!'rlluhUII, I)Rllltk Politi ud~~ 
dllr Jo Ikkt .. Au~WI!III M 

II .. J,'g vl'd ikkP.', hVAd d/,t h4ld. 
AU"Wl'llI v,lr ""lldnn f·t fll'mt Ord 
nt brUM'I', 

r Hvnd Viii" nt, i K"bo:'nhnvlI et-
tcr? 

11 : For lit bl'I'{JM't' vort' filrm:o.tr. 
l' ,' Si mOll llt.'lI ',nr ilf:roVrf' for Oll 

fOfl'lalU' Qpkub til TYllkerne ! 
" Dl,t kl'ndl'r jeR ikk., til. Jt-II 

vt'd nok, htm kllbu' lidt derovre, 
mon J('5[ lrOl'dt.', del var til bam 
81'1v . 

P lIur Ue ikkt' OfflR/l købt. lidt." 
derovre' 

li ' KUli til mig Relv. 
p . IIvor rik Up IIlIc DureR P('n· 

ge fru 1 
H . ,lu" tjt'lIte 12,000 Kr, toid"tt· 

Anr. 
p : Mt'n dl'l vllr kun, hvad DI: 

bruJ[tc p/Ilt et hul"t Aar! De havde 
bl. B, kubt llolrle dyrc VSl!:kt-mAflkl' 
ner, 

H .. Ol't \'ur mil! SVlgcrtndl'r. d.'r 
]uRd;' P('Ultl'lH' lil 

O ; Hvor fik Dl 1()\·riJ/'t Pt'nJ/'I 
IrlL ·l 

II,; Oet furlltt' Aur rC2lli,l'r('dl 
jl'J{ m1ll Bil fOl· 4{)OO Kr, 

1) , 0)( del lIlldel Anr? 
JI .. !Ju lCilh"l'rt'd~ JCR l't ~ l lIhri 

for ·1000 Kr , 
IJ 1I\"1Id \ar doj:' d..t for d Bl 

ledc'! 
II . net '·,11" l'l Skovparti ;af Poul 

In Cour 
D ; !Jet Dl' OJlJ/'I\'t,r h,"r ~om Dt, 

1t ''1 l netta'gt, lI\urt'r f.1~t ikkt, lil, 
hvad Ut' lilli" opJ/'iwl til Skntll \'~. 
t\l' II l'! . 

IL : Ntj nlllll 1l!ll'lwr ~clduIJtt."hR 
Ikke for mC!lcl d~r. 

D.: H vad t jlllt'r OC1·t:S F.ldt'r' 
II Ih'! kt-Ulh'r Jt'1 ikke 
n.: X,l,lr Forrt'lnin~n .fkalll 

H),OOO Kr. 1'm Aurt'l til Ihm rlutl 
THntil'nll k,llI th'r tin Ikk, bll\ " ml 
~1'1 til Ind, hU\l'rclI. 

H, IIl1n tjl'nh' :1O.(I{11,1 Kr 
.\nr 

n . Hvor llW)l"d fik 111' l TUllti
t'nH' , 

II' lIl'l kan jl'Jt Ikkt' h\l~kt 

Il, Ol' l IYtl",r Utl"OIi1t 

II Jt'jl hur o~' IIlt ct Par GanHt' 
blut., .\ndo .. ~kutI, 

O,. n~ hnr til' til toldl'h: Aur O~'· 
ginot lh'n'" IlIdl;\' .'\ til ::;kllttt' .... 
M'lId til 7700 0.1' tdtll.l Kr. 

II .: Jllnll'l\ Skaltt \'Ill't'lIt't nnllllt
It. mlj:' lil 1'1\ Intltnl1't Il~U' 2(1,000 
Kr. 111111 jl'1!" mftnttl' hUllIt' "I'II.)() Kr 
til #\t IodMh min Skat nlt'd 

11 ,' Klallydt L~ dll Il."k~ OH'r Jorn 

A Il" ... ' t t" \ .. e ,. 

(Jo'ot1Nl"lh Side ~), 

lor D 

B. T tur.r 
MolI"r om ~ 
I.x:.nhavn 

Mens 
• Lt.ndon, vnr 
Tale. (oK lTULn 

btnluwn, Oslo 
ne for dl'nne 
skellige 

liIbagi 
,k. 
tik,· en 

hoTte Cm 

, 



~>l.ke aplJl~r Jo "11 .. n-r-..,.~:"""'-·--" ;::::::';;;;;T:::::::::::::::::::;;; ',' 0" ~ n .. , '_ h ,i. " i &!ral til .t 1>dh.J.'ø;>" m«I l i" .. ·". II.... a'r <>m "nu a, 
" Ir El~t<>d S~"J~r. Juni """ ~yd.okJ~n fir 1.AlMk'd~' 

·J. , J a n.~n- J<>g •. ,." .... 0,1 (Qr IN"". r I ammer 
hn, ... ~t \1000 m<>d Ikb<>- .'< ..... , .. l'..t .. ( ... 1,;,,,,,, t,1 e egr . 

... '" bn d,' Url<" 1m1l"1't~r Tondmr ,I,,, IC!. Jul" "Ir \1<><1-
t d" IH~ ha,'d,- AnJ""n,ng le",,,,~rn~.IutJ...,. (", .. , """".,. 
\'0 de", •. \h'ninlr tlllc~nd~. h", .\lujf1-," 1I ... kS"" ror ., lor
c' Det .'1' jo In tet ,-n'rd. 1>",,,11,- ""..J h"", Dm ""I> Af J",u. 

n ,.;/ j o ,.,.,It" det h.I~. \ ", 

JC.bfIn/IOo ... n. t.oord"lr· 
II '"ilud~n ,~r borh bo l 

, .... K .. bt' n~ "' n.' l:n1, ~...,JI~ ' . 
, .... , af K",,~,.u, r!""' n,~I""l\" 

t ''''!~''''''II> I ... u,h "lir lu,r r .. rdill' 
l",h"",tI~1 :.!r, Snll"" """I );!U,tcn
'~r , .... 1 I\ .. b .. "h .. ,·". I 'nh·t·ratl."'. 
Ol!" Il "f d,,,",, t,r IMwl I><>rl";.1. 
ror d~"", Uotd"I"1I undt·r 1l~"", I ' 
tel .... ". n"" .. Ii ,·ll CM ("" 1I" .. rliA" 

l rel I"""'U~I"". 

.. J Mode • • QI fur l " ert 
It"i/". for Bt r"" <1,,1 rig" 

W . 
." Det knm","r d.,,. k Hn 
! ud af, for der ,'r JO 
, d~ r a/g<'r . lU I,lu l n " ... 

l'I:jltle og sler; , 'e 1i,1t. 

De lyske Haandlan
gere; Retlen ; Thisled 

/1"l8mede I GI"" . 
e Ikke ho: .... mere. 
., ~ t (> r 11"" n rd , ' lir ojC
et F'Ol"a'klroemode . 
Chrlst~ns.,n: Jeg 
'dl', h\1)1\!4n Sne<L;ted
e gu,.,. 5ill" Lil. om Bt, ... 
e gl .... 3---1 KJlomN..,· 

(Sluu.etj 

Skud t pIL' Bef<>1knlnl!""l\. 
S\"Nld AII~ B /I r I h fik fon;.. 

hold t /Il ha ... , skuJI J>AI' f"olk i 
This led undt'!· Folk,'stl"t'jk ... " "I!" 
ol'1.r"t~. ltT. hlln ""mmen m<l<l to 
I\:unm"""Lur i Jeml.o!'"~JI"IId... dn 
dl! ble" o\"erdll!ngM .. medSk.clda
,"'. 

'sko'e ude P.'I:' Lan' 

Der er n<.>J!'le her, der 
de"'$ Bom cykle Ul 

t er ikke rigtijft. nt 
i en stor 

Domm.: Dct mr dn ikke Mil 
ml\'rkelll!"t. 

B.: Snn. gik vi <.Ip J>IIlI .K.irk .... 
ganrden. men da F<.Ilk !IIIIed SUm 
efter <.IS, SUII J"I; ingen nnd"n 
Ud\"ej end at Skyde/ 

ri"iens .. n: 
en F<.Irdel Cor 
rer kun ut hu\"e aam

d .. enkelte Fag. 
Jlvia fuld Centrnhse-
edtaget, UI\ er det 
Flertal <.Ig med et 

den: Der tales <.1m 
Skoler; men der er 
ro store "Iler smaa 
nm kan behandle. 

san godt i en stor 
J"1> Skole, for der er 

i de enkelte Kln.s
bygge nyt l Sned

ge Aarup og EI
\i komme op paa 

'- Han fæn/lSlcd"lI til I . Au· 
gust tillige med Gunnar T h o
I;e r SI! n, Henniug Lundsgaard 
Nielsen <.Ig Amhcim Jor-
gen.~en. 

l!arald Bernh. 
II e n erkendte nt ha,· ... patruljeret 
pan Thl1\ted Havn uniformeret 
og bevæbnet <.Ig fængslede1\ til l. 
August. 

Johan ehT. Jllrgensen 
maatte indmmme at havc lærei 
Medlcm nf SS, hvad han hidUJ 
har skjult. Han fængsledes til J. 
August, hvilket ogsaa skete med 
Jorgen Johans!!n. 

Dnn"k~ "rl","",~Jl", kom",rl "j~'" 
o..- fOl1lle dWl!lk<> M"rincsklbe, 

....m bIl!" t t j rutlet !tf 1'y,kcmr d . 
29. AU",,"I, er k~",,,,oL !!II",,,,, til 
Kub/mM"". Vet <>r Ekspedlti<.l"&
~klbet "F,"Cya~ , Torpedobanden 
"Hajen". 1.0 ~lin"8trya-ere og to 
Patrollitlefnrlojcr. Skibene er 
hent.!! i Kiel af d/LIIske Marine
soldater, der er Medlemmer af 
Fri hod abe vægcl""n. 

This ted EkSllortrn"rkcd 
var i Dag tilforttO Kreaturer og 
80 KnIve. Deraf wlgt.cs 5 Kreatu
rer og 61 Kah'e til Kobc!IIhavn, 2!l 
Kroature r og 18 Kalve fordeltes 
til Oplandet <.Ig 6 Kreaturer og 1 
Kalv wndtes ti! Gnusning. 

Til I\,.".turopkolJe t i HUf UP 
i Gnnr vllr anmeldt 17 SlOf!! 
Kreaturer og 37 KaI'·e. Slagterne 
fik 8 store og 8 Knive, Esbjenl" 
9, Kolding 29. 

t 
omknng 100,000 

gu, al dd Jkke er 
rejer !lig om, men 
Grænse. Ajle Bor_ 

Attrup og Elsted 
dlsse Skoler tli 

!\ led ti! Al1hold~lse. 

.t\f!U"inevl('~enm og GestaJ><. .... 
medhjælperen Fritz R a n 1:1 c n 
erkendte at ha"e "æret med til 
at a nholde OverOO(.Jen(. J. P. Jen
sen. HIUl mente dog ikke at ha,·" 
lrllet ,Ions"n med Pistol, _ !um 
havde kun gjort oprw:erkllom 
pall, al den vnr ladtl 

Vor kære Hustl'U, Moder, Svi
gennodcr og BodHtemoo!!r, 

KAREN lUIS, 

r ikke langt, og 
!Je, saa Jeg syne!l 
er saa meget med I 

"ynes, at Sned_ 
er ideel for en Han fængsledes til 1. August 

tillige med Vagn Norguard A 11-
dersen, del" tilstod at have 
Jtllll.el. mt>d Pistol , men den 
ha"de Kll1Iske vist været ubruge
ligl I 

t faa det lavet 
Ifreds, kan VI ik. 
n/!ll, nt det store 
're t.ilfreda med 
Der er jo ogaan 

i Forbindelse 
nem!!g om Læ-
Je &/j~r, eUer 

til dem. 

r: kommer f or
_n Merudgift af 
t udbygge? 

.lene Gymn118tIk. 
Sted 4(,, 000 Kr., 

VJide gerne Ind j Ilipokol1mCt l 
A nk/l r Peter H nge n s e n f ik 

forehold t I j.o unge Damers Por
k1 ø.ringer om, at han li] dem 
hllvde aagt, Al hA n havde eug1; 
Op~gelse J SS og skildret de n 
Tortur, dor blev IUlV/lndt I de t y
'h Lejre, men del nægtede h/lll. 
DIlrimod havde hlln \'æ l"/l(. ti l Ud- ! 

er i Dllg glUU!t hjem til Jesus. 
J;'1oulev, 28. Juni 1915. 

Lars niis. 
&grnvelsen forega..'Ll' Onsdag 

den .1. ds. Dc, som vil følge, er 
velkonunen og bedes mode hos 
Anders Riis Kl. 12, ved Kirken 
KJ. 3. 

t 

1-,I. 
, . Juni HI.lu. 

Else og Ch r. n oer. 
Else og: Arnold Ch risl"nsen. 

Magda eg Ejvind Chm lensen. 
J ens E rik, Ejvind og Henning , 

de n 
Alle, 110m 
til hlUl8 
kommen. 

forognar Onsdag: 
11 {rn Hjemmel 
I 

, 
• 
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n Udstilling i 

Mnnge intcrt'AAlUlte ' rIng at se . 

Nnllr nlnn kommer Ind IHUI den \ K.obmnnd S k n n r u P, Aalborg 
Illegale Udll lil hll K pan H otel " P ho- der har givet. Ideen Ul Udlltllllnlc~ 
nlle:" i 'l'h i8led e r del forII le, der i nl- ol!' øknbt. denne, udtrykte IIln Gl8i!de 
der I øjnene, Cl! glor ildrød ];oUhl . \ over, at. Udstillingen efler over een 
akærm, der fy lder hele Snlell6 Mid· Mnnnedø Tourne endnu var beva-
te Og under hvilken der findes et ret i øin Helhed og trAV eL 'Ddt In4-
Udvnlg nI de t, der med 911ndnllllc tryk al det. Illegale Arbejde, Uå
Fnldskrerme blev kR!! tct ned til Ilt ill ingen gIVer Bom Helhed et lod
Modstnndsbevægel sens St yrker - tryk fif Besætlelsestldenø lHatorle, 
der er Skydevnnbcn nf de mest for· for~ller om de spændende Minut,.. 
skellige Slags, Ammumlion, Rndto- ter, naar de a ll ierede Flyvemaslu. 
sendere Sprængstof og meget al)- ner kredsede over Nedkastningsa1.e
det. Mlln ser OgS88 Bchohler nc, dernc, og giver ligeledes et. Indtryk. 
hvori Vnabnene kom pnkket, o~ Il! Prcssens enor me Arbejde. Alle 
paa et Kort. vi.ses, hvor der "t'n r Partier og ikke b lot enkelte har 
Nedknstnlngspladaer Landet ovo" v reret med i Ka mpcn mod Tysker
_ nnturliKVis ogsan hvor Nedkast.- ne . Det dystre og skumle fort.eller 
ningsplndserne i Thy og Hanherred Udstillingen ogun om, neml ig om 
var, Det fremgaar ogsnn af Kor· Gestnpo og deres Hanndl angere_ 
tet, hvor de Pejlestntioner fnndtes, Det. lykkedes aldri g f or disse at 
der vejledede Flyverne, nanr de komme til Kernen nf Modstnndsbe-
med deres Lnst kom hertiL Ikke vægeisen. Vi v il ",' ed denne Lejhg
mindre end to af disse Stationer hed ved et. Øjebliks Stil hed mindes 
fandtes her i Amtet., den cnc pau de, der satte Livet til for nt v i kun
Agero (efter forst at have været i de leve i et frit og uafhængIgt 
Hvidbjerg pna Thyholm og derer· Dnnmark. 
ter paa Helleris) og den anden VRr Det er Meningen at. rejse et M a
i Tommerby, det var Lærer Sloth, nument for vore faldne Kammera
Tømmerby, der betjente den . wr, der kan i(lrtælle kommende 

Det er blot en IiUe Del ai de Slægter om den Indsats, der blev 
mange interessante Ting, der er at ovet. Det er Menin gen, at :lionu-
Ile paa Udstilhngen, der er illegale mentet skal staa i Aalbor g_ De 
Binde , e t lille Trykkeri og en lille faldnes Nn ... ·nen og Navnene paa de 
Reproduktionsnnstalt til Fremstil· Byer, der har været med til at nj-
ling her a f, en Mængde Billeder fra se Monumentet, skal indgraveres 
forskelligt Illegalt Arbejde. _ altsaa ogsna Thisteds Navn . 

Man faar af Uds tillingen et le· Redaktør Kjeld J e n s e n bragte 
vende Indtryk af, hvor omfnt.lende .ilom Formand for Frihcdsraadct. ... 
de t illegalc Arbejde har været, og Loknlkomit6 en Tak til anavel Kob-
hvor meget der har været IIUt. i Scc- mand Skaarup som de lokale Re· 
ne for at fan det til at klappe, !!om præsenl.anter for "Frit Danmark" 
det. gjorde. for Udstillingen. Det maaUe for 

Udstillingen, der er naboen til og 
med Onsdag, blev i Formiddags 

foreviHt en indbudt Kreds_ 
AMlIurtmdør Georg S \l n d bod 

pnn "Frlt Dnnmnrk" p. Veglll' vel· 
kommen li! de indbudte Of{ brn A' ll' 
en Tak til enhver, de l' hllvde ud· 
fort et. Arbejde Hll.uvcl under ~om 
e!t('r Bt'luJ.'tte hlC n og f or det AI'\wj· 
d(l, cl~r vnr udfort for fi l. ~knbl.' tl('n
ne Ud"tilllnM'_ 

Daa dit Ord· 

enhver, der havde været med i det 
illegale Arbejde. "ære interessent 
at se denne Udstilling, men endnu 
mere intercs!lnnt mnaUe det være 
for de, der ikke havde været Jl]ed 
af{ kun kendte lidt til, hvad der 
egentligt vl\r foreganet..T~leren er
klærede slutteliK lld"ttlhngen for 
naben_ 

1
11f'11 11OK('1l 

bliv!' 

- -5 

end .to 



lede 
den 

er, 
Ike
dte, 
llut 
den 
for
det 

telsen. 
, 

Dragonerne i Hurup, 
der hidtil har været indkvarteret 
privat, har nu faaet Kvarter paa 
Sydthy Landboskole. 

Rettelse. 
Det var ikke som meddelt ØsterUd 

Kommune, der havde givet 1210 Kr. 
til Bornholmsindsamlingen, men del" 
imod Frihedskæmpernes Indsamling j 

Østeril,l. 

r , 
t 
i 
l 
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