
! u, ... " ;-;;';;~;; 
havde .ltid nrer ! de' .1h ./ 
!el!;er mod Daflskcrn Dc er Iyk~e-
!igH, udtalte h"", OK d er Irkk"htJ:<l 
med Dem, I\C \' om ,i nu \ end ... r hI"~i:c 

S a-buationrrne i ellK/an 1'/1 1","'7,.,.,- , -
S"nrt"tJ: hI!l'c skooret ncd mcd rn Sj'. 

at "ære 
pM "Jlc 

den doli1I!-

1000 

:viser, a! 
kortere 

nyttet til 
r anden 

:mod 300 

''', se ikke 
fattende 

er være! 
ummer. 

husvilde, . "", 
5aille. 

er. Re
rederi-

I'cm/rdrl. • 

Ov ero rd e "t!'ig e iFør,c!"sta Itn i lIge r 

Anmeldelse af Krlgsskader. 
Indcnrlgsmlnlsterlet, HlIlldclsl!linislericl og LandbrugsmInisteriet hen_ 

leder Opmrerksomheden pan, al hrslnlnlngskrav mod 
l~rigMorslkringcn ar BygnJnger, 
KrigsCorsikringen uf L(~~ørc, 
KrigsforsIkrIngen nt prlvill Indbo, 
KrJgsfor~jkrlngen nf Lnndbruge.ts Løsøre, 
J{r[gMors!kringcll af LnnrlllrugSjord, 
I{rigdorslkringen af Skove og. Plantager, 

-
KrIgsforsikringen Df LysUnrloJcr 

bOfUalder dersom Skaden ikke er alllncldL li! vedkommendc Forsikrings. 
forbund i~dcn Udgan(}en af Juni Maaned d. A. Det bemærkes udtrykkeligt 
al skadelidende, der har rettet Henvendelse til ofTenlligc Myndighed,,: 
(MInisterier, Amtskontorer, Politi etc.) om den dem o,erga3cdc Skade 
de$uagtet mna drage Omsorg for, nt Slwdell allmeldes Ul Krilisforsikringe~ 
inden Anmeldelsesfristens Udløb. I Jnodsnl Fald vi! Krayel ikl,e kunne 
gores gældende mod KrigsfonikrlngclI. 

Er der tidligere foretnget Anmeldelse til v~dkoJ1lm.endeKrililsrorsiktings • 
forbund angaaende en Sknde, udkræves der Ikke fornyet Alllneldelse, 

Uandrlsministcrillt, (lell 13 .• runi 194G, 

rskelJige Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nr. 75 af 27. 
ar der Februar 1946 vedrørende Produktion af og Handel med Tørv. 
n for 1. Det i § 12 I ovennævnte Bekendtgørelse af :.n. Februar l!}·J.G om. 
r brev handlede Statstilskud forhojes med 7 Kr. pr. Ton Torv for snn \'idt angaar 

Frok06l_ den Del al Produktionen nf Formtorv i 1(146, der ovrrslig('[' 60 pel. af 

r
mrnelig- Produktionen nf FOflntorv i de enlwite Moser i 1!).I5, idet der ved nereg-
gammel ningell nf i'Ilcrproduktionen bortses fra Turv fremstillet til .\I\vendelse 
ooe som I Producenternes Husholdninger eller Erh\"l'fv&\"lrksomlu:·der. 
)fIe Læ_ 2. Torveproducenter, der nn!;cr sig for bcrcltJlilct lil (let næynte i\[er· "'''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, 

• 

- • 



Ident 
~ kommer 
ke længe, 
jnudrel. at 
IIddere! er 

il Arbejde 

ed. Begge 
enøges og 
el ud til r temmelig 
g økal j eg 
r Tyikerne 

Her har 
og der blev 
~1l'lol, men 
ere. Den 
Pald bed I 

r rkontrol, 
oget? 
~dannel til 

• rmerrngen. 
gslollet op 

Jel ufarligt. 
logellarligl 

( men jeg 
Klit i Thi. 
erdragt paa 

Udstyret 
Pund, o~ 

ko, vi har 
elig en Op· 

8iQlet laf værlllClIIHKcll. I ... " "'. 

overl"rt til Thiated, hvor Sagen 
mod ham skal behandles. 

Deu øye Særretsdommer 
i Thisted tager fat. 
Den nye Særrelsdommer i Thi· 

sted, der har Isa et overladt By· 
raad88alen til sine Domalorhand· 
linger, lægger Onsdag den 26. ds. 
Kl. 9 ud med Behandlingen al 
Sa~en mod Tømrer Johan fr. 
Kjær, Thisted, der sigtes lor An,Q'i
veri. Samme Dag behandles Sa
gen mod Ejnar Jokumsen Poulsen. 

Tondag den 21. ds. KJ. 9 beo 
handles Sagen mod thv. Tømrerm. 
C. Haaning Christensen, lorhen 
Vildlund. Han kommer for langt 
tidligere end beregnet, hvilket 
skyldes Sagens særlige Beikallen
hed, oplyser man i Særretlen. 
Eller dette Brud paa Numerorde· 
nen. kø.n man sikkert regne med, 
al dtn nye I..)ommer fremtidiR vil 
sortere Sagerne og behandle dem 
i den Rækkefølge, han eller deres 
Karakter linder passende. 

Cykletyv 'aoget i Thisted. 
Kriminalpolitiet i Thisted iii, lor

leden Anmeldelse om, al en Mand 
i Thisted havde fundet øin Cykle, 
de~ VBf ham Iraltjaalet, hos en 

____ I_CYkleb~ d i Thi led hvor den 

SYl 
laaet 
de • 
maal~ 
slor I 

al la! 
Ira d 
.Kan 
manC 
lien 



sik ker pUII, IH ''''" ..... ~. _ 'ro 

føar .In Vilje l delle Spørrc . maal 
Inden RigsdagenS Sommerferie. 

sagen. en· Dykker i Thisted Havn. 
24. Novbr. t t d li d Ryater omt a a er D es 

vedtoges --
Medlemmer Spr~Dltst of har medført, at 

og Orø - Marinen foraus ta lter sjor 

I\nu~· '. u·' · ·· 

c i lfll ~lorøYlling 
rallo(l' mUng, 
nHlnden, Jena 
al hele Værk 
vØr belItI! , ()/o{ 
gæld vilde vtf 
Termin. 

Der vedlog t 

Slr0mpriserne 
81rlig eller ca 

slemme. Bt UoderS8l/:else . 
om al op~ Den senere Tids ma nge Rygter Toiletter 

ror. om al Thitlied Havn skulde være 
12 SI . Im~ltlu l d al lysk Sprængslo f, haf 

nu med fød, al Mari nens Mine.ell:
lion poa Stadsingeniør Baumgarten 
Olsens Opfordring , har ser.dt en 
Dykker ti l Thisted lor al gennem
søge Havneb unden, Man udpegede 
her til den unge Dy kker Georg 
Nie lsen, Købe nhavn, der Og8&8 YIH 

overladt d el farefu lde Hverv at 
rense Aarhus Havn lor Spræng
alol. li e r landl han, le rud en hel e 
Kasse r al Ammunition, en SlOf 

;en er skel enge lsk Lultbombc, som Tyskern e 
under sel v forgæves havde eU ersøgl fl ere 

so m altsaa 
Resulta t. 

fkk. I afgjort, 
s in P lads j 

er Gange 
Dykkeren ga aT lil Bunds ad en 

skal der Slige, der er la slp-i ort Iii Dykker
bedst mu- Ilaaden, hvo rpall PUIT'peværkel er 

n. Plan. anbragt. Han Rar et Reb om Li· 
vet, sa8 Medhjælperen kan hiv e 
ham op, hvis der ikulde ske ham 
noget. Det, han find er, lader han 
gaB op med en Kurv, og der er 
hver Dag mange Tilskuere li! del 

Kedelige 
Plaotage, 

De on e nlli~ 
merlysl i TI 
længe værel 
ning, og i dE 
henlitaae t i el 
Mishøndling 
kunde benylt 
"esker. 

Det viser ! 

ollentlige To 
uden last 0' 
lagt og tilsvi 
nebæster . [ 
øl se, hvor lJ 

kan opløre 
Steder. 

Det vil øil 
al lukke disl 
munen jo j~ 
lor at pane 
eller anden 
Toiletterne 

mod selv e 
rejst. Str l· 

en Skolebyg~ 

By som Tbi· 
tale om Af· 

.Blever 
een Gang 

uden V8n~ 
I Byen ud~ 

har man 

interessante Arbejde. 
_ foreløbig har jeg kun lun· væres . 

det et Geværløb og en Staalhjelm, 
udtaler Dykker Nielsen til Thisted Ny Fængsl 
Socialdemokrat, men der gaar jo 
Rygler om, at der ogna skulde 
være lindre Sager i Havnen, bl. a. 

en por- ell Torpedo . 
i det - Kan De øe lor Dem. Daar 

dette findes De gasr rundt paa Bunden? 
_ JIl, straks liBa r je~ kommer 

ned, men det varer ikke længe, 
fra Nr. Alle inden Vandet er iBa mudret, at 

Skole som jeg maa standse, til Mudderet er 
Bunket Iii Bunds. 

_ Hvor la ng Tid vil Arbejde 

at der vare? _ Antagelig en Maaned. Begge 

for Smss
det er van

faa en 

m, Hvidbjerg 
~t indstillet som 
om Sognepræst 
kaidef tii delte 

olm kom I 1940 
·LodbJerg. 

Havnebassiner skal undersøges og 
desuden hele Omraadet ud til 
Yder molerne. Det er en temmelig 
stor Strækning. Endelig skal jeg 
til Dragibækbugteu, hvor TYikerne 
har I08set Ammunition. Her har 
tidligere været Dykker, og der blev 
lundet nogle Tons Sprængltol, men 
der ligger muligvis mere, Den 
forrige Dykker har i al Fald bedl 
mig om al foretage ElterkontroJ. 

_ Hvil De linder noget? 
_ Ja, &a8 er jeg uddannet Iii 

atraks at loretage Desarmeringen. 
Nllar jeg sender Sprængstoltet op 
til mine Hjælpere, er det ufarligt. 

Entrepren 
derslev, de 
drev Kørsel 
blev i O~a ~ 
sigtet tor 
overlør~ til 
mod ham 

Dea nye i 
i Tbist/ 
Den nye 

sted, der 
raadssalen 
linger, læK, 
KJ. 9 ud I 
Sa~en ml 
Kjær, This 
veri. Sa 
gen mod 

Torsdag 
handles S 
C. Haani 
Vildsund. 
tidligere 
skyldes S 
hed, opl 
Eller delt 

ted blev i Oaar 
under Ledelse 

!Ullen, KOlding, 
INRRA, og der 
le. I Hurup var 
, og i Tblsted 

_ Har De oplevet noget farligt 
under Deres Arbejde? 

nen. ka,n 
at d !! n n 
sortere S 
i den Ræ 
Karakter 

_ Nej, ikke endnu, men jeg 
har udlordret Dykker Klit i Thi· 
sled til Kapløb i Dykkerdragt pas 
Stadion i Idræt.ugen. Udstyret Cykl.tyv 

godt System i 
Bedømmelsen 

anden. I Hurup 
en 80 Heste og 

Priserne varle· 
til ca. 2300 Kr. 

vejer et . Par Hundrede Pund, o~ 
det er Ikke Sommersko, vi har 
paa. Del bliver antagelig en Op· 
levelse 1 

Tinglyste Skøder. 
Pra Jens Chr, Larsen, Thisted, til 

Bagerm. Sv. E. Frlmer, Thisted, Købe~ 
18um 62500 Kr .• Vurderings8um 36000 
I(rnnp,r. 

Krimin 
leden An , 
i Thisted 
der var 
Cykl. han 
var indle 
rell, en 
overfor 
sljllalet 
lor 14 



Ul uel 

IO fun
~Ihjelm, 
IThisted 
gaar jo 
skulde 

n, bl. a, 

11, naar 
,1 
:ommer 

længe, 
dret, at 
Jerel er 

\rbejde 

. Begge 
øges og 

ud til 
!mmelig 
.kal ieu 

.. -- - • eller tlllU~1I V ........ e, 

Toiletterne kan ikke 
væres, 

godt und-

Ny Fængsling. 
Entreprenør Peter lhiesen, Ha· 

derslev, der under Besæltelaen 
drev Kørselskontor m. m, i Thiated, 
blev i G!lar anholdt i Haderslev, 
sigtet for Værnemager i. Hao er 
overler!> til Thisted, hvor Sagen 
mod ham skal behandles. 

Deo oye Særretsdommer 
i Thisted tager I.t. 

I. (, ",In 
rel 23 [ 
bold, hv 
Det bliv 
Spillere, 
har set 
ellers 8 

pen 00 

Domme 
Aalborg 

SveOl 
laaet f( 
de øvr 
masle i 

sia r ip 
at lu l 
Ira del1 
.Ksmn 
mand 
sten al 
Uddev, 
Io Oa 

Den nye Særretsdommer i Tbi
sted, der har f88et overladt By
raadssalen til sine Domsforhand
linger, lægger Onsdag den 26. ds. 
Kl. 9 ud med Behandlingen al 
<'L ___ .- ... ..1 T""mrpf lnhan fr. 
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Nordthy 
H eværnsforening . 
AI Skydning paa Skydebanen I ~a8r· 

loft indslille ' næBle Uge grundet paa 
IdrælBugen ti.. Skydeudvalget. 

Skjoldborg-Kallerup. 
Det bestille Skovbrænde skal al· 

hentes ~'and . d 24.ds. KI. IOved Plan· 
tørboligen i Nystrup Klilplantage. 

Indkøb.hlladel •• n laas ha • 
. ..J. ______ ~~ .. _"._ .... J_ .... ø-. .I.AI_d.A.a Il 22 . 
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KOLO 
Telefon 
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Tr ere S i Hansted 
anholdt i .Sønderjylland. ... ~-'-> ~' .. ..~- . .,.. .. -.:: - -

Han forstod at »arbejde for Tyskerne«, idet hØJl 

omsatte 1,054 Mill. Kr. og selv tjente 72,454 Kr. 

Tldllgt'N.- Bnghold<'r l Firma!'! J t'Il

srn &. K fogh, P ell'r T h i (' S $ C' Il . der 
undC'f B",~II'U('18(,1I dr{'\ (>t SI)l!Ihtor

kcmlor I 11anllll.'fl , er bll'\','1 nrtlloldt 

, On'r .Jl'I''S{la\ i SOll(h'ri lllnnd, 1>Lltl"t 

[<,r \'Il'rn('ma~l·ri. • 

Thll'ss('n knm I HHO til lIRI,,~ I('il , 

h"oT .han fik Pind.; Aom KQtllon'il 

wli el FIrma l llaj I01:! bl{'\' han 
ansat ... om Dogholdc'f l .Jo~irm8N J,-I\
I'l'n & Kr~Jl Han havdl' almindrliql 
l\onlnrnrbc'jd,'. 1IIf'1l fungl'TI"\C' \ll1i).'('

@.orn Tolk Som han ml'fl Tith'n knm 
iJ,,,,lrl' ind I Forhold"I\{' ml'(\ .nt nf

b,.jtl/. r')f Ty.~kl'rnl'" kom hnn l T,ln
kl'r 0111, al ,h'\ "ihil' VWTI' bl'lhl Ilt 

slartfl ro Fllrrc'lninS{ li!'!V 
n"1 \'nf ,I,'! n/o:'~nn '1·IW'~.f'n hl'

jl'vnrllf' t'! 'Il,d.ahlt SIl'''llrtnrknntur I 

.Iuli !!lo\:i ILlnj· OII~Il\'P var al "ktlH.· 
Arh_'j,l.kr>rrt lil 01' i Ha n~t4'!1 nl, v 
1','1 Ti.1 1111 ni!' ·\riln ,rutk.\t'.i 1'1\ f;n[\'1 

'lan_! i 1'1111"1114 ', 
Bogholder Th Je!5cn holdt selv 

Reun5kab over a lt del Arbejds, 
hlln udl.rle for Tyskerno. At de' 

Ikke drelede . Ig om . aø Ild' vi · 
lir Tallene tra han. Reonsk.bllr, 

der afllllrer, at han har halt lin 
Omsætning paa 1,054 Mil! Kr . 
Deraf har Ikke mindre end 
72,454 Kr. været rlln Fortjeneste, 

f'4'I{If Th i,,~,;(lll 11\(>\' {nrt \II This!\',j 
, Gnnr Hun (Ir [url'lulu!; r.l'Ilgslct tii 
.,> J _'I . lUll. 

• 
I 

Ha n er under Kong Farouks 
Beskyttelse. 

I 
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2 Aars Fængsel iii Frikorpsmand 

fra Hjorldal. 
Ual'lm Ingemann 01sell, rfjortdal, 

Val' ved Sæl'domstolen i Fjel'rilslev 
til1all fol' al have ,ræl'eL F I'ikol'1ls
mand og deltaget i Kampe paa øst
fronten. Han idømtes 2 Aars Fæpg
sel. 

Haaning Christensen for Doms
mandsretten. 
Dommer Ra.RITIuss-cn- ha!- ladet b('l

ramme tre SW I·J'clssll.gel' ved RC'lIen i 
Thi slC'd. Han lagel' ik~e Sa'gcl'lIp i • 
I'lfill1me Orden, 80m AnklagcshHlcrnC" 
fir kommC'l, men hehandler I"rsl c!(l 
Sager', han menel' det (II' Blesl plla
knflypl at flla fort til End", 

Eni 1'(1 Il I'eno \' Haan i lig' Chl'istt'll !?C'Il, 
God s('jO t lU "Civagaal'd" vod DI'Oll
Jllllglllnd, hAl' VIl' I'cl saa lH'ldig al 
kOllllllP i rrH~ I(' Ha'kkr. II RnR Rng :"ikal 
bl'ltnndlr'F; 'fol'sdn/-f dl'll 27, ,) lllll. 

()J1Rdag d!'1I :!Il_ .111111 kOlTl Ill P " Toni-
1'1' 1' ,Io'holl 1,'1', Kjnll ' lig II~Jnal' .rokllll1-
/;1111 P(~lI'R(11I fnl' HIPI'I'pIlPII. 
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Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nt. 75 af 27. 
Februar 1946 vedrørende Produktion af og Handel med Tørv. 

1. Del l § 1.2 l ovennævnte Beken .. dlgørelSe a[ 27. Februar 1946 om
hanc.1lede StatstIlskud forhojes med 7 T'\f: pr. 'ron Torv for saa vidt angaar 
den Del af Produkllonen af Formlorv l 1946, der overstiger GO pCt. at 
Produktionen ar Formlorv i de enkelte i\101>cr i 1915. idel der ved Bereg
ningen af -;\Ierproduklionen bortses fra Torv [remstillet lit Anvendelse 
i Producenternes Husholdninger eller Erhvervsvirh.:somheder. 

2. Torveproducenler, der anser sig for berettiget Ul del oævnle 1\ler
produktions tilskud, man samtidig med Afgivelsen af den i § 12, Stykke 3, 
i Bekendtgørelsen omhandleclc Erluæring om Stofre!scn af den samlede 
Produktion i 1946 direkte eller gennem vedkommende kommUllale l3rænd
selsudvaJg til Landbrugsministeriels Tørvckolllol', Brcmcl'holm3U, Køhen
hayn K., indsende en nøjagtig Fortegnelse over samtlige Forbrugere og 
Forhandlere af Tørv, hvortil de har leveret Torv af Produktionen i 1946, 
bilagl Kvitteringer fra l\lodlagerne af Tørvene med Angivelse af det leverede 
Kvanlums Størrelse, Tidspunlttet for Leveringen saml Producentens og 
Modtagerens Navn og Adresse. 

·Landbrugsministeriet, den 18 .• Juni 1946. 

Anmeldelse al ,Krigsskader • 
Indenrigsministeriet, Handelsministeriet og Landbrugsministeriet hen-

leder Opmærksomheden paa, at Erstatningskrav mod 
Krigsforsikringen af Bygninger, 
Krigsforsikringen af Løsøre, 

• 
I 

Krigsforsikringen af privat Indbo, I 
Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre, 
Krigsforsikringen af Landbrugsjord, 
Krigsforsikringen af Skove og Planlager, 
Krigsforsikringen af Lystfartøjer . . . 

bortfalder. dersom Skaden ikke er anmeldt til vedkommende Forslkrll~Ss
forbund inden Udgangen al Juni 1\laaned d. A. Del bemærkes uulryl.;kclll:~l, 
al skadelidende, <ler har rettel Henvendelse lil o(fenlligc ~lyntl1~hedcr 
CMinjslerier, Amlskonlorer, Polili elc.) om den dem .ove~aacd~ .. s~adc, 
desuaglet maa drage Omsorg for, at Skaden anmeldes III KlIgsf?rSlkrlngcn 
inden Anmeldelsesfrislens Udløb. I modsat Fald vil Kravet Ikke kunne 
gøre!) gældende mod Krigsforsikringen. . .. 

Er der lidJigerc forelaget Anmeldelse til v~dkoml1lcndcI<ngslorsll.\rmgs
forbund angaaentle en Skade, udkræves der Ikke r?rnye~ Anmeldelse. 

Handelsministeriet, den 13. JUIlI 19 If,. 



Entreprenol' Thiesen anhold l 
Kriminalpolitiet i Thisted har 

gennem længere Tid behandlet 
en Værnemagersag mod Entre
prenør P. Thiesen, del' under Be
sættelsen huserede paa disse 
Kanter af Landet. Sagen el' fær
digbehandlet og el' resulteret i, 
at TInesen el' blevet anholdt i 
Haderslev, hvor han blev fængs
let til den 25. J uro og el' blevet 
overført t il Thisted. 

"Allierede Flygtninge" i Arbejde 
her paa Egnen. 

Del' er for Tiden Bestræbelser 
i Gang for at faa beskæftiget 



• mand Max Lauritsen, di r 
for 10 Aar siden. Hun var 

• dygtig og stræbsom Kvinde 
havde i sin Alderdom Ophold 
en Søn, der havde 
Forældrenes Ejendom. Afdøde 
terladel' sig flere Børn, 

,- b!lr i Amerika. 
-
n Tysk Soldat dræbt af 
- ved Kont~'olpløjning i 
- Tyskellle er nu i fuld 
- med at kontrolpløje 
l, her paa Egnen. Man er nu 
- i Gang med Arbejdet i 
k hvor den frygtelige Uly 
- faa Maaneder siden skete 
, ltidtil er man ikke stødt 
t glemte Miner. 
- I Vust, hvor en anden 
- S.tyrke i disse Dage el' 

tJ~et, fandt man i Gaay 
, mIddags en Mine, som 
[ rede. En tysk Soldat ))1 
• k te ev 

~æs . t og er senere død 
FJerntslev Sygehus. 

. ,- .---
-. _. - _ ._'--'-' .. - ---

--'-'-~'- en 
N~ 

allierede Flygtninge hel' i T.an- Lø 
det, først og fremmest ved I.and- ud 
bruget og paa Omraader, hvor 
del' er stærkest Brug for Ar
bejdskraft. Her paa Egnen er 
der kun kommet et Par unge Pi
ger i Arbejde, idet man foreløbig 
prøver sig frem med kvindelig 

• 

an 
T 

er 
Arbejdskraft, og der kun er et ml 

• 
CII 

begrænset Antal til Raadighed. 
)lIyii.dighederne har for Tiden 

en Undersøgelse i Gang om, hvor og 
af 

!!tort Behov der er her paa Eg- Gl 
nen for kvindelig allieret Ar
bejdskraft, men det skal efter de 
indhentede Oplysninger ikke 
dreje sig om overvældende man-
geo 

Cykletyv anholdt i Thisted. K 
Den 17. Juni anmeldte Gdr. Chr. GI 

,Jensen Brogaard, Kallerup, til d! 
Kriminalpolitiet i Thisted, at hans lil 
Cykle var blevet stjaalet, da han si 
et Øjeblik havde stillet den Jra si 
.;~ "Mn1' RI r A rholm 
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Arresten 

SIrBna OIS, ;:,truer J<:;:>, J nISlea oa, 
Thorup·Ktim 28, ThorupsIrand 22. 

Tysk Minør dræbt. 
Bn;tysk Minør, der Onsdag fore

tog en Pløjning af et tidligere 
Minefelt i Vust, stødte med Ploven 
mod en Mine, der eksploderede. 

Ved Sprængningen paadrog 
Soldaten sig S3a svære Kvæstelser, 
at han døde paB Pjerritslev Syge
hus. hvortil ban var blevet bragt 
af PaIck. 

Porretningskab. 
Phv. Alholdsvært P. Christensen, 

. . . JUlr k .. h 
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Tysker dræbt ved Minekontrol
pløjning. 
Adskillige Sleder i Thy or lyske 

Soldater nu i Færd med at kont,·ol
pløje tidligere Minefelter. Del· er fun
det flel·e Miner under Pløjningen, 
men først IlU er der sket en Ulykke, 
nemlig i Vust, hvor en Mine eksplo
derede og saarede en lysk Soldat saa 
haal'dl, at han dodo pna FjeJ'l'ilslev 
Sygehus. 
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Frafaldet Appel. 
Statsadvokaten har nu 

til ikke at appellere 
1 Aars Fængsel, 

i Thisted forleden 
Barber Arnheim Jør

blev derefter i 



7DJgt:'III~-" "'- .--- lien ...... « ..... ' I Kr. 
saa aJmin de /J.ge deringaslI m 85lX 

louisa Men.lO· dkeodt. 
, kulde ikke bh ve Særretsdom f a dkend t 

I· t f omme fen har nu ~o e sær li r SfsrsadvOka Pængsel 

rtUI IYI .... ~ .. ~ ...... a~er Th' t 
Socialdemokrafs AviSbude 18 ed 
Borgerskolen pa. IJdtlugl til !ped 

liba t . 10r_ 
ring og nn eu erne I Thist 
lasr 'derfor Bladet lidt len.r ••• ~ 
sædvanlig. Vi ha.ber at kun~ 
hav e Omd elingen lilendebragt I(~ 
ca. 19,30. . 

deJige putor paa l Aars ' 
~ Tale 'med e .. dea Dom Barber Arnheim Jørgen .. 

sine Venner j somT':,vied idømtes ved SærreUeo. 
sen, s S't af er udstaaet) og 

Denne r . O med 
af Manufaklur- Øf ensen gIk sfnks I ~ng 
en talte Pulor J t :rsone en anden RegnlOg. 
,sf Hjortsvang a 

• Badnmgen 
ved Vestkysten. gode og loyale d nb.ge 

leninger havde Direklør Priess træ er t .. 
i.ke. Direktøren for Østerskompagniet 
blev der holdt. k b· M Tage Pries" der 

Vore Strande er Irie paa 
øær et Stykke ved Klit_ 
møller. Ab·ld d r Ny ø mg ., 

er J gur d t i eo Værnemagersøg 
'er Holger Sø· er Indblan e aa 
Sørensen, fru og tillige sigres for Porsøg P 
, LandbrugS' at omg.' Penge/ovene, fratræder 
Ejner HoL.", nu s/n Stilling ved Østerskompag

NM· Nredl. niet efler at Stafsadvokaten bar 
ung an, I k I 

takkede truffet Beslutning om, at ban s a 

Aftenen 
Jeg lager 

som al. 
var rarf 

hvor 

og 
havde 
Præst. 

tiltales for Værnemageri. Land
brugsministeriet bavde gjort Priess 
Forbliven i Stillingen betinget af, 
at der ikke blev rejst Tiltale mod 
ham. 

8øroesparekasseo i Thisted. 
Tbisted kommunale Skoles Bør

nesparekasse har afslultet sil R~gn
skab for 1945-46, og delte Viser, 
at de sma. Sp.rere f Aarets Løb 
har indskudt iall 22,204 Kr., og 
de har i Renter fuet lifskrevel 

fif Gdr.Jen. aOf5 Kr. Ved Aarels Udgang 
plu. Indeslod paa 837 Konti ialt 79,269 

56000 Kr., bvilket er ca . 11,000 Kr. mere 
end ved Aarets Begyndelse. Spa. 

Vjbbe"lor~ rekassen bar en Fornyelsesfond 
'um 4800 paa f279 Kr. og en Reservelond 

paa f J08 Kr. 

I Af ten I 

Da den Jyske Marinekom mando 
for nogen Tid siden udstedt. B •• 
deforbud ved Jyllands Veatkyat . , 
herakede der megen TVivl OID , 
hvilket Omraade Forbudet ornfal. 
lede. De samvirkende jyake lu. 
rillloreninger, som har ført Por
handlinger med Marinekomrnan. 
doen om Sagen, meddeler nu, al 
Badeforbudet ikke omfaller Stræk. 
ningen fra Thyborøn til Skagen. 
Dog henleder man Opmærluom. 
heden paa 3 Felter ved KlitmøU", 
Løkken og Hirlshals, hvor Mine. 
konlrollen har forela!!et en varig 
Afspærring af visse Klilomraader. 

løvrigt meddeles, at en ny Slags 
Miner har vial lig sig ved Vesl
kvoten. De driver i Vandoverlla_ 
den Og ligner Pelroleumsdunke. 
H vis der røres ved dem med ef 
Stykke Metal, Iker der en vold
som Eksplosion. Ma n skal der fDl 
pOise paa !Ji ' ae farlige .Dunke'. 

, til 
Møfl.· 
I • r. 

Kl. 20: Royalt.a'ret : Men"eal,e Nr. 
217. SøndaK :(f. '9 o~ 21. THUge Kf. 16: Vejret i 
Den ~I.de Krolar. 

Kl. 20 : Pal,., •• I,.!; Sydh ... t. p 
Tre Oenge .aa magan Re._ 
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Vestre 

Grøften 

Ration 
for Juli Kvarlal1946 uddeles i Thisted 

Tirsdag d. 25. Juni 1946 
i Realskolen~ Oyrr.nastikøat til 
boere i Ejendomme med 

ulige Numre mellem Kl. 9-12 DR 
lige Numre mellem KI. 14-17. 

Kortene mBa alhentes al 
Voksen i Husstanden, der maa 
medbril1Re Taloner Ira de tidliRere 
udleverede Kort forsynet med 
Navn og Adre.se. Der 

Bentsen, leveres Sukkerkort, Brød- og Kalle· 
Aites for- kort, Smørrabalkort, Tillægskort til 

Ulse Sæ' e og Brød, 
lnv pc,,1 et Det henstilles, at Ellertælling al de --:--:-'1 

udleverede Kort finder Sled straks/ 
da mulige Fejl kun rett.,. 
Udleverlng •• tedet. v;;;d"re 
gøres opmærksom paa, at det er 
forbundet med Strafansvar al beo 

paa en 
begyndte 

Ægte· 
spurgte 

gære Kort udlevere', hvil Belin· -0--:
gt:.lserne for at erholde disse ikke 
er til Stede. 

Rationerlng.kortl der 
afhentes Udleverlng.dagenl 

kan først faas udleveret 
paa Kommunekontoret Man-
dag den 8. Juli 1946. 

Kommunekontoret 
clalkontoret er 
Dagen. 

Thisted Byraad, den 18. Juni 1946. 

'f1l BJERREGAARD. 

Thisted Landsogn. 
Rationerinll8kort udlevere. • •• 1_ 

A h o I d!ih o I e II d O n;;, d::.::g:....:d::e::n....:::.l:~".-'. ,,'iO" 



------r-,. 
Stadig Landminer 
i KIltmøller. 
Der lIIaa iovrlgl bades paa Stræk
nIngen fra LYfløby i Thy 
Iii Skagen. 

Dfl dt'n nd:-;ke :-.rnrllll'kommnllflo 
for nog!'!} THI Mlh'll m\'1tNItl' BIldl'. 
forbud nd ,'~ Iland" ,,\,.~tk)'!it, liN
Nhd(' d('I' fIIl'Jtl' 11 T\'l\'! !.1m hnlkt'l , 
Omrnadt' Forbudt'l olllfaU<,d\'. Ul' 
MIIIl\" . nclsk(' TUllSlfoH'lllJlgl'l, s om 
ha. fort Forhullu lin(H'r llIl'd 1llarlllC'
kOmUllltulo{'1l om Sng-('Il, lIJ('tltlQ]PI nl1. 
al Ball!'fol"bml"1 IH" omJnltl'r glr/l'k
nill'-ll'1t r ,'a LimUol',lC'D hl Skag!'n, 
d og hl'nINll'l man OpllIll'!'k!somlll'(ll'll 
paa il Fe>I!N H'd KlitmnIJ,'r, Lokk (,1l 
og I il r lshn Is, .lI \'0 (' .\1 i OC' kon I ro 111'11 
har ror(·tu~('1 ('Il va n g ,,\fspll'rnng af 
"i "S!' J(llloJllrlllld('I' 

"IIl('!t'!tl'l i Khlm"l!l'r rlOd('~ hg(l 
V('"I fa t' \m lsH'J(,Il . J,:od t 100 :\1('11.1' 
fra ,I(lnn(-s lilli/Ih I SII'lUH!('n, Dt'l 
drf'j('1 sig kUIl OIJl ('I I(1I11l;kl' lil!I' 
Art'al, Uf[ tl,'1 <'I" Ilt'hmoigt nf"IJiNr('l 
og afmn',k('I, suah"{l, ... ~ Ilt lilan ik);. (' 

\'('11 1'11 V"j ltdl(I'I:<l' (01'\ ilcll'" ,'lig ind 
I dl'L IOVrlgl Ilggfl'o ;\llIlt'fp!lt'l Img 
Flyglningl'l"jrl'n, og ilian kfl.ll nllSlIfL 
klin kUlIllIlI' hl'lI iii ,Id fra Sllal4f,lw 
!-i i l l"II . IIl'lIt' sklll ting Ikk,' \'d'rt' 1' 11 

()"ffJI'IIILIIK til Vulk 0111 ni A'nll tlt·l'w 
hC'IL. !JI'I' ,'!" IIl1t'l !>om 111'1,,( ni S(> 1111-

11"1 I'IHI "l ShH,l' illdhl'KIlf'1 Khl l<1I 11t1 
ol( 11,'1 knn JU ugl'iUl IlId t'lllllth' {'II 

'I Hi"lk", M'[VfJlIl Fnn'u fol' III !'Il 

)fillt\ I'kld l'kl'llllntll'I'{' udt'lI }dl't. Pua· 
\'il'kuilljt, ikk!' .. kulIlt· \/I'n' ,,101'. 

1.11(' "II I filt Fln:lllilll("!,'jn'll 1'1' l>l 

1l1lJ/;1'1 111In' hlll nH'al :'S1/lIli K hulht'/( 
111,1 lIf1i, 11 ,11 kul,l" Ild \',\,11' INI~'1 

lur' \tiIWI', 1Ih'1l dpI 1'1 ikkt, .. nll IWIIJ/;I ' 
" jlll 'lI. III 1'11 .\1111111 fll/llh ,'II gll'ml 
.\llII" 1 "11 lIf .h· 11IIjl' I'; lilh· ... Ol( linK I., 
BUllt /II"IWI' 11 10[ iliL III 11111" 1'\ III Pli I 
~1 111"r I !'illlld,.I, 11\1'11 ~f'lI"I'· lillI" ,I!'I 
I~~" \"'11'1 1lI111il(I III 'nlll.· Ilt'lIl 1111 
")kk." ,~ ... ' "I dl"IIIII,\,·I. Ijll,larl,'." 
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for .Juli Kvartal 1946 uddeles i 
Thisted . 

Tirsdag d. 25. Juni 1946 
i ReaJskolens Gymnastiksal til 
Beboere i Ejendomme med 
ulige Numre mellem lil. 9-12 og 

lige Num re mellem Kl. 14-17. 
ROl'tene 1l1aa afhentes af en 

Voksen i Husstanden, del' maa 
medbringe Taloner fra tidligere 
udleverede Kort f orsynet med 
Navn og Adresse. Der udleveres 
Sukkerkort, Brød- og Kaffekort, 
Smol'l'abatkort, Tillægskol't til 
Sæbe og Brød. 

Det henstilles, at Eftel'tælling 
af de udleverede Kort findel: Sted 
straks, da mulige Fejl Jj;ijll ret tes 
paa Udleveringsstedet. Endvidere 
gøres opmærksom pan, at det el' 
forbundet med Strafansvar at 
begære Kort udleveret, h vis Be
tingelserne for at erholde disse 
ikke el' til Stede. 

Ra,tioncringskort, dcl' ikke nf
h.cntes UdJeveringsdagcll, kan 
førs t fans U(1J~veret paa Kom
munekontoret Mandag den 8. Juli 
1946. 

Komm unekontoret og Social
kontoret el' lukket hele Dagen. 

THISTED BYRAAD, den 18 Juni 
H140. • 

Bjerregaard. 
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Berammelse af SælTet8sagel' 
i Thisted. I 

Der vil ved Særretterne i Thi
sted blive afsagt en Række Dom-

J me i den nærmeste Fremtid. Der 
er en hel Del 
Sager,. beram- . S, 

~ medes ydedigere 4 Sager til Af- ! '~ 

I holdeIse. Den 2. Juli behandes 
Sagen mod Blikkenslager Han
dest, Thisted, den 3. Juli mod T 

, 
1 

, 

-
., 

Thomas Simonsen, den 4. Juli v 
mod Købmand Gade Nielsen, 
Snedsted, og den 7. Juli mod 
Snedkerm. Niels Jensen Chri
stensen, Hansted, der møder med 
Landsretssagfører Albert Chli
stensen, København, som For
svarer. 

- . __ .. . 



baode under ,",roce8~I!Onen J/ennem tsyen 
n lig Indsats og pas Stadion, var Medlemmerne dØJ::' 

hvis fuld- ikke blevet trærte, ae de ,mukke Mu· 
D snart 30 sUullunre fik en god Udforelae. 

•• _ , "'- ..• _-, '_"-'_"--v_~ .'.~r~"-

bjerg Porumllng.huB boldtea Aktionær_ for Id 
fest med Baalt.le o~ UnderholdninR,. slyreh 

ger hat sel • 
I Skandale, ThIsted 
ruktel saa nye Vandrerhjem, 
mas ikke 

T.adpfeje i FJerritslev. 
Fjerritiie\' Sy~ekllSae indfører fra 

t at Arbej- Gæsterne er begejstrede for 

I. Juli en Tandplejeordning. Syge_ 
kaslen betaler Halvdelen al Tand. 
behandlingen. 

køn være Hlemmet I AHen: 
lholdtes i Den officielle Aabning af del Kl. 19,.$0: Fagenes Fest paa Stadloo. 

mimand nye Vandrerhjem ved Thisled land! KI. 19 of! 21: Royal·Teatret: .Okto. 
(et deltog Sted L.ørdag. ye~ ell Sammen bet-Roser", dansk Pilm med Karin 

komat I Vandrerhjemmets store Nellernose. 
Dlsrudel, Sal. Til Siede var Medlemmer at KJ. 20: Royal-Teatret: .Junglebo~en· 

ingerne, Thisted Byrsad, Medlemmer af sf Rudyard KiplIng. 
eoroger} Ungdomsnævnel samt Repræsen

'ker- og lanter for Vandrerbevægelsen m. fl. 
~ Sogne- Efter at Selskabet ha\ide beset 
Id.Vigsø, dt:n udmærkede Bygning, blev der 

serveret Kaffe. Pastor Juul Søren
tf, Vang· sen rettede en Tak til alle, der 
fUP og havde medvirket filOprettelsen al 
;arnllige det .mukke VandrerhJem, og 
~dbud~ Borgrn. Bjerregaard lykønskede fra 
U I Byraadet. Lærer Norvlgr Aarhus, 

Eadau ea Hest miaespræagt 
i Hamborg. 

Søndag Aften skete der en ny 
Mineeksplosion paa Odr. KnUd 
Larsens Jorder i Hamborg. 8n 
Hest, der græssede i et frigivet 
Minefelt, trsadle p88 Minen og 
bral51e den fil Eksplosion. Dyrel 
blev sønderrevet. 

age se falle overbevisende om Vlndrer-
te i al sagens store Betydning. Han 

g der 
bvilken 
~ands. 

mente nok, al Vandrerhjemmet i 
Thisted vilde give Underskud i 
Begyndelsen, men Ungdom, som 
ved Hjæfp af Vandrerhjemmene 
kunde drage Landet rundt, sam· 

Inl/.0m. lede Indlryk og Opfevefsor, som 
KJefd ikke kur,de gør.. op i Penge. 
aard, Konlorchef Skaafum lalte for Her

'reklør berg.ringen, og Ekspedient Kjær
gaard reUede bf. a. en Tak til de 
Privatlofk, der havåe .kænkel 

flages Vandrerhjemmet Inventar m. m. 

Par nogen Tid sidea mistede 
Knud Larsen en Pølhoppe ved en 
lignende Ufykke, og del havde da 
nær koslel en Dreng Livel. I den 
p'.gældende Penne, hvor Bksplo
sionen skele i Gaar, bar græsset 
Heste i nogen Tid, ligesom Kar
lene har færdedes her. Det er 
forsla,ligl, at man er megel æng
stelig for fremtidig at benytte de 
fbv. tyske Omraader, og del ender 
vel med, at disse Irods Prlgivelsen 
nu faar Lov at ligge hen. 

En Del Vandrere har allerede 
~r Er- overnattet i Hjemmet, og der er 
unaIe 8tor Begejstring baade for defs 

Beliggenhed og for dels rumme
fige Stuer. Naar del e!ferhunden 
bliver kendt, at Thisted har saa Gr.U. Barnevogn til ,.ldr.ls

over· 
node 
'ans t
ul gl. 
~livel 
m lif 
iavn 
ikke 
om, 

IOIUI 
ulde 
hed, 
uke 

smukt et Vandrerhjem, er der 
Haah om al mange unge Mænd 
og Kvinder vil finde til vore Egne 
i Perierne. 

Dennebrogamand. 

Opsyntomand ved Nr. VOrUpliiIT Red· 
r.ing88tstfoni Pilker Jens B 8 J t e 8 e n, er 
udnævnt til Dannebrogsmand. 

cooc __ ~_~ 

barnet". 
Som bekendt havde Idrætusmvirket 

j Thlated udsat en Barnevogn som Præ
mie til den KvInde j Thisted Amt, der 
fødte det første Barn efter KI. 24 Lør· 
dag Aflen d. 22. ds. En Mand I Thllte<l 
har IiiInmeldt. at hlna Kone fødte en 
velskabt Pige I Gsar Morges Kl. 5,10, 
og da der endnu Ikke er indkommet 
Anmeldelser om andre Pød.ler, vII 

præse 
vokso 
Trøjer 
Klubb 
korps, 
Ind i[ 
Vognl 
nen ~ 

Porto 
ket o 

Am 
paa 
Plag 
smuk 
C8. 3( 
at POl 

De 
til T 
Send 
se p 
have 
Vært! 
Del 
gjord 
Slale\ 
forn 
numr 
hver 
bitte 
Thls 
og s 

De 
kaml 
gen I 
spæo 
behe 
Side 
lekn l 

OgT' 
neml 
var ~ 
manI 
I 101 
Thls 
lang 
Jube 
hea 



le 

stadig 
fkS. 
:r Lør
,r fy-
19l1aa 
,d at 
n 30. 
leise. 
~d8el 

• 

!\~meldeI8er om andre Fødl!l~~~~v~1I headd 
Konen nok laa en gratis Barnevogn. andet 

der I 
Vagtmandsdom. 

ED Københavner, Eigil Ingv. 
Andersen, der havde været OT 
Vagtmand i frankrig og Thisted, 
foruden at han havde arbejdet i 
Tyskland og Norge, idømtelI i Dag 
ved Særrelten i Thiated 1'/, Aars 
fængsel. 

Ingen Vartegns-Afsløring 
d. 21 , Juli. 

Kamp 
men I 

mensl 
forbi 
MidI 
dømt 
skern 
ved E 
al Ha 

Galsters Vartegn bliver ikke afsløret ~ted 
1'1.01'1 01 Jul: 



, .. ~ ••• 
Nr. 142. 

M~ndag 2·1 . . Juni 

En Resolution til Regering og Rigsdag fra ledende Erhverv, Fag
forbund og kommunale Raad I Thisted Amt. 

-
Paa J"[rb liv ;l f .I\mtm~nd E ~ c- J Borl:mester Bjerr~ ... rd, Thist~d. 

cl o r f blc,' der Lon.l,:lg Ehermld_ L:mdstln1;5ffiand Kr. rugh ... n\:. 
dag holdt et Møde pa:. H Old Amt.Srl;ld~mc:dlem. Anton Jc:nsc,;,. 
R J" j ThiSled i den H ensigt t R:chr, Rcdotktor Kjeld J~nscn. Thl

" oy.t r H a sted, Sk:ntera ... ds[orm Chr.Iv."rs.:n, 
gøre- en Indnu or, ~ l . anstholm Thint:d, Folketingsmand Marinus 
Ha,'/l nu bYSges f~rd,g I et hurtigt Sonmsen, Mors, Landscingsffi:lnd 
T empo. M. C: Korsgaard, Tøttrupgaard, 

I Modet ddtog Repræsentanter r~tkctlngsm~nd K. Damsg?ud, 
for Amt~r,1ldct (Forrclnjng~ud\lal_ DI, ekrør R!chlrd I-IO\'C, Thl~tcd, 
gct), Landbofonmmg~n Nordthy. Fisker Jens Chr. Jensen, AJ;~er, J. 
NorJthy HU>JTI.1nJ~krcd~, Dan~k Munk J"nscn, Nr. Vorup0r .. Sogne
Arbeid~mand>forbund, Thisted By- rl~dsfor?~. Jeppe ChrIstensen, 
r.ud. Thl~tL-d H.1andv.l:rkcrfor_ Ræhr. Flske~li:spOrt0r P. Munk
ening. Thisted Handel%tandsfor< MadSen,. Khtm0l1er, Landsungs< 
,,-nin~. Rxhr-Hlmtcd-Vig>0 So ne- ~and HVId, ThIsud. Tomrer Ma
rud 5lmt Sogncrlld5fonoxnjenc nus Pedersen, Hamred, Sogn~fo
for flue Kommuner i Nordthy ged, Gdr. Chr. Wcstergalrd, KJær
Dan,k Arbe}d5mlndsforbunds Hln~ gurdsholl!" Nors, ,Hmd. Chr. 
stedlfdding, Tømrernes Flgfor- Bunk. T;ngstTup, Fisker Martin 
enlnj?: I Hanm:d, Venjydsk Flskt-rl- Konge, Khtmolle.r, Arbmd, Jens 
for,tning, Centralforeningen lf Harbo, Ræhr, F:skeeksportør M. 
\'e5tkj"sdi\keriforeninger, Thined Munk-Madsen, .Nr. Vorupor, Ar
Amts Sogncr:udsforening. Syd- og bejdsmlnd Manus Madsen, H an
Nordthy Kobmandsforcning, Det ned, og Købmand L. Lambertsen, 
thylandske landøk. Selskab, Arbej- VlgSIlI. 
dernes f.l:lIC$orgarusarion i Thisted 

Et Hanstholmudvalg. og Pressen. 
End"idere var AmteLS Rigsdags

mænd indbudt, og de var mødt 
med Undtagelse af Folketingsmæn
dene Fibiger og Holm, som var op
tagtt andet Steds, og fra hvem der 
forelaa Hilsener. 

Efter at Amtmanden havde rde
gjOrt f~r Mødeu Formaal, førtes en 
lzngl're Djsku}~ion, hvorunder der 
Vlr fuldH-'t'ndig Enighed om at SlI!r
re et Arbejde ind for Ha\'nen~ 
Fuld.ørdst:, I Diskuuionen deltog 

Til at arbejde vidcre med Sagen 
v;Llgte5 et 14 Mands Udvalg, som 
kom til at bestaa af Amtmand Eg ... • 
dorf (Form.), Borgmester Bjerre
g3:l.rd, Thiqed. Borgmc~tC'r A I. 
Petersen, Nykøbing, Geir Chr 
W cSLcrglard, Kj;crgaard~holm, for 
Landbruget, Anton Jensen, Rxbr, 
og P. Munk-I>hdsen, K!itmøller, 
for Piskerier, Chr. I ~',,-r;en, Thisted, 

.for Fagforl>unJene, Dir. Hove 101 

Mødet sluttede med ennemmig Vtdugclse af folgend.: Resolution: 
Ledende: Repr:ll:sentan ter for Erhverv-, Fagforbund og kommunlle 

Raad i ThiJled Amtonsker overfor Regering og Rigsdag at anmode om , 
... t fzrdigbygningcn af H anstholm H avn fremmest men muligt. 

Lijl;c §jJen '9'7 har Erhvervslivet I T hi5teJ Amt og By SCL ru m t il det 
TidJpunkt, da H:lI1stholm Havn kunde tages I Brug. Der kan Ikke v:cre 
nogm,omhd,t Tvivl om, at de t for Be.sz t t cl ~en var ab~ol ut givtt , .lt 

Hanstholm H~vn skulde fz rdigbygges. Den O mu.endighcd. al Jen tyske 
fk1:.:tttthe med g:UJske overordentl ig J la;ud hed har r:l nll II:m~lh ohn 
H Hn. ~Iandfet ~yggeritl, ja, delVIS ødelagl, hv~(1 ~lI c rede \'~r hygget, 
ber Ikke bevirke. al I-bn!ihohn J favn ikke hurtigSl mu hl; l fæ rdigbyg!;C!. 
PAa ~lIc andre Omrudcr gorti, llv~ (1 er m ullgl , fnr al Ildvirke de onde 
Virknjn~~r olf He~XHelml. S~.1fr,rnl Regeri ng og ftig!dag nu ik ke vil fa st
"<)I<lc, at Han Hh olm J lav n s k ~r fa::nHghygKe" vil vor Egil ra~ en Sær
behandling frA det Offenlligt" Side, Delte vil vi længst muligt v1l.'! ~ rc O! 
ved ai tro, 

• 

Handelen, Stcnhuggtrm. Slnderh. 
JtJl,>en, Thiu .. d, for !1und .... :rk"'t, 
Sognenld'(orm. Nieh s..:hdlt, Ve· 
HeTvig. for AmtSTJJd,for"ningen, 
Sognt"r~aJ~form. Jeppt Chrj,tcnlcn. 
Ræhr, ~amt R"daktort"rne J. J, 
LU$lrup, Kield Jemen og Bruns· 
gaard for Prcs~~n ... -----"'''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,.,,,,,,,,,, .. ,, .. 

• • ;: ;: 

I Hipo-Bryllup i Ros- ; 
kilde Domkirke. ; , i Brudgommen vil om fan Dage ~ 

blive krfl!\'e t domt til Dilde n, ~ 
i i 
~ I U()~kiW.' /}umkirb f"nolt ,I, r ~ 

~ , fi""r ,'I "rul/up Stod. '0m "il ~ 

~ gh'p ,11I/,d",,,y III '''''''9' K",,.- ;: 
~ m'rllar, .... J),t ,/r.j.r 1Ifl/ ,,<mlig ~ 
;, Om d Hipo-flrI/JI"p. 8r"'/go".m .... " 
~ Ir ,.11. M,ml! \.,tI Nn,·" J'''l"," .. "m ;: 
! bI""tlt Hi/H>-K""."wfflt.r hnr .... - ~ 

l'd om/nit ""'" '~'" dlHi. JIur, r". I 
~ Hn,. .k!ll om ,'t Plir f)1l9" fr. m- ~ I 
i ~fill.~ i Ro/t,n. I,,'/J'T ,f,r "iI b/i" ~ 
_ kr.'rI'.1 /)~I",I("" O," r l"",. og 

~ 11<1",0 K,"m""rnl' r. F"n"'f,,, "i/,I~ 
§ ,,,,,, '''lIdl, rtl" pifl.!I. 0// lu", 

•
',:. Iuu·d". ",,, .. I.:<"I.:t <Id ''''',II / r p h~k,', ' 

liom~'rr 1111_ 'o H,·I .. rl l> ,'~ 1U'{ ~ 
E r"li/mw",1 kllr/. lil Kirhn m.~1 

~ 

• , 
, 

Lon,l, 
Roms Rad 
sier d e ( 

Made: Ita 
med " hele 
lige M id l ~ 

nationalisI 
ogsaa en j 

Pola ug dl 
sum ligge 

• 
~ I mellem dl 

8knl ~ 

, 

• l~lri(!u li """",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,n,,,,,'" 

Reg en var il 
paa Idrætsu~ 

Ca. 3000 Tilskuere , 

Revanche over "Kan 

gennem Byen. - Sti 

Set. Hans Aften me( 

Allerede \i(Ili jl;1 Sl'IlHlaH Morgen \·.ljc(1c F' 
al wk~be ~tc l1l nlllg over Indled ningen dl dlln 
der har været arrangerel i U)'en. H imlen, J r c 
lJ.1a de kunde komme Solsld n og Regn - og 5J 

Meu Vejret \" J r hehagclilll fo r d e fd nc lSfol k, 
J1~ll :tI yde d et bedn e, og sclvom Solen ikke 
r,M I hllllurcl ,nI; ~ ltl rxuugcn" eu god Opu~ 

•• 



11, Aarr Yæng"iEf iil t:r~ 
BrnndlllaJrl. 
E:~ J._l\Jd;::r-~t<:r" oi!"'~ ii,a-r:f..: "a7~ 

OT-Va1tr2id , F::-u..afl" ~ JI..~ 
Q.~ ~-1:a:.. .:.a- &;- u··-<=::f ... ...,...t • TN;-:..~1 
fl'j~ ~';r..]'~'!:,. JA ~~~:t: ii w.z. '"~ ~-._ 
t.er I ri tF.,o:;d 1. z .-\a..""'$ P~~..,J t:!ÆC 
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Thisted Vandrehjem 
er det skønneste i Danmark . 

• 
IUdtalelse af en Repræ sentant fra Dansk 
I Vandre laug ved Indvielse n I Lørdags. 
l 

r 

'r'hL~tf'!1. Il~!' \"lIllt l n,lljl'm l orrl· 
t't>r,,~nlltiIH IL I Til 1 .. 01 {lIa'l (hil' Nu'". 
,I"ulufh "illk \'1'.\ FJ!Jlfll'u) Ir Iflf 

lU'I1I1,,1 IIIJotI·\ I lir UIl. m,'u fm ~I I LilI ~ 
,bIl: bh·\ 11"11 "lIwj"l1,' I lIlhi,·j, ,. 
1III,·lrl11:l"1. JlHun,j,'1 \111 til SII'dl' lil
liJ.l" 111, .. 1 I llj./d"lII udntll:l'l fiK 1'11 

Ib,U •• > ,110"'1<.11 IlIflll1l1ll,' {ill>. 1"1 
JI~rnll.I,'1 lUI" W"II lilfll·,I~ /111'11 III 

,I', 1111/1 Ir'nl Ol: 1""111 ;tlt \'111' 1111'v!'I, 
"U' 11111' \-Hf 11111<11' m. J", It! 111'1 \11,- hk· 
.k1'1 1 1'~ ul _,kulrl' 1111, 11'111,1 Vnndf('· 
Jljl'l1\. I-: rll ' l" 1'11 Tul' jllIU f l j,·tIl l llp! lig 
'I 111'11 ~lIIl1l-.kl' 1l:IVI' _,aruh·d,<,. 111'1111-
)-f'<IU" til Kntrt· I /"",1.1111'11, 

I 

I 

1'11101<111111 urhalHl'b 10'01111111111, 1'11-
,.,It" .Iuul S o I"!' Il' l' fI, In~~'-Ilt, n]ll', 
111' 1 1111\11" 1I11'd\'i l kd lil, III ,11'1 1'111 
1\]..].."111'· ul fan VUlltlt"hj"l1Il1lf.1 Ilnll 
\;,]..]..,·,11' P",",,'l! ,1"'[)lHli).:I,.-,I~'r, '),'1 
11111,,1,. hjulil!'! 111,·,1 ItI Ilt'1I111'lIIlnl'" iII 
VIIIIIIII'hJ."UHlI'l hl,·\" ,,1111,'1 III 11)1'11. 

1111'Idlldl"11 "U 11..1.1' ~ kllltll' hnlll", 
lil 1'1)j.llnillll" 

1 IUI"IIHII'"I,'r Il j I' ,. l l-U 1111 "l \'111' 
U"III lill,'"11 11I"d VIIIl,1I ,.h;!'tllIIWI, 
1111'11 r"r"lol'llI \111,1,-1 ]..HII 1111 !I'-1I11I' 
,;UIIIIII1>I, d",. )..IIIHI" Ilq:-II"" II,· IUj( 

111111 JI)j(lIill)(1'1I 

En Tak 11M Vll lld rcrnCI VeUII Il, 

1"\11 lIall It VIII1!11'I,lnllA' lilI' I\om-
11111111'1ll'1"'r :\ n 1 tI l' I K,\lLrhll~, knlll 
1111'\ Iii !-II, d,' lur ni tnU,' pUll Vall" 
dl'I'IIIII).:"\' "K nll" Vlllul!I'I""" ""}CUl'. 

", I "K I,nl', /lI ']'llhll'll. VUIII I Il-hj,'m /'r 
,.1 ul d,· kr'II""~11' i iI"I,· 111111111111)..", 
1I,11"ItI' hUlt, \'lIIthll!' 1"1'11111,, 11111 "lili" 

dl,'I"'~",("j.l,'I"1I I "ItII,' TI,, 'k 11,-'P'1I1 
!.III" 1~"1Jr'JI dlo-l . k Il 1\ I II 'H .11111 
JII'IJI '11' ,,"11111' r"r 1II'Ih.·(').:. 11111)(j'l1_ 
"III 11111' 111111"111'1 1111',1 VUIIIII,'hj"1I1 

1111'111', 1.11[" 1'11", lidi ,,,bl'lI 1111 ,1,,1 

flJujl Ul l IUNJ Vn ' lf l rl'hj!'mml'"'' i Tld
fll,',] ,\ml, ill,'1 kun IIjl'I1II11"I\" i I{h, 
lUulli'i' I'IK ~)kllhlr'K vnr l Orrl"n, m, II 
fl"1 h"laIlIJ"r 1111 fil !tju,lp" 1""11_ :\ II, 
Vn/ul,,'hjl'um"'l i rhiKll~l, (tr 'fllrt'lt,'t, 
klllt 11,,1' ko"""" \',,11,111'1'1' IWI' lil I';).:· 
""II, ,1111'11 III ti" hl'III'\'I'1' al ")-"'1,·, irl,·, 
VUIIII'l'lljl'lHm"1I1' IIU).:"I' ~llIL 11,,1, ,\1 
IIl11n klin 11111\ hn 11.'1 1'11<' til ,1"1 nu 
,11'1 I!ltll ('11 lIil.ll'_ linn lnkkl'll!' 1":j""'1I 
Ilt (jlll'ltll'lI, h\'IlJ"IIi1IL Vllnllr,'hJl'Il1/1WI 
JillIIf'!", fO l" IlIu"lt·klllJ1l1J"nlll'd, 

1,'ulIl1 IlJr [JIlIli k Vlll llln·hlUl( i '!'IIi
fltI·, 1 J\IIII, 11"1.111'111111 I{ J ;1' r J( n Il' II, 
ItHI)(I,. 1'11 Tak 111 ,I,· Thi ',,,lhOl·t'·, ,1"1 
1111\'11,· hjllllll'l \'nnrll'l'hjt'lI1lT1l'l 111",1 
I IIV/'ul/ll", Elltl,'i,I,'I" Inkk,'"'' \'nlul'l" 
hj"I1I1,h'fll'l"IlI1, Nil'l" J" l' n Il "II, 

IHllI .~iJl lIu Irlls nu "}CIII' VI'I,[III' flll, 
ni ti,· ha\"ll" lall,'1 Ih,'I"I,'1 III hli\O' 
V,,,.I r"ll." 

Alle kan komme 111 !il! Vandre
hjemm el. 

11,,[' lUll" 1"11'11'\ 11111 "Ir "hl'\'l'1 nu" 
Ild Oll(, l1\or 1II1l,·lilll ,Id I'r, III 
1111111. Io:,," i~It" ,.(' 111"\1"\ Ilill"! rrl. 
",,,,,I \0'1 illin-I, 1'11 III IIn.'llilllfl'1I III 
\'1I111 1. ,'hJ"II1I1WI "r IJo'l" nlhJ.[I,\,.·1 UII 
1111111" 1'11 lil'I 1l,·I, {)t.:' tI,'1 "r ilt].,,· lIall 
fnll IInl"J.;l-r,·, ti",. hnr fnlll'l IlJtll'Il" "11 
rl1l', h~nr IlI'rliltl cl, I Pr ul U;I'I pn 'flll' 
1111 Id "lIndnld!'II1IUN 1'11 ,Hil Il ,,1I"f 
HIIIUIIl/.: 1,;(tI-l'lIIilltlng" VIPrI"1I \'11 IH 1-

11'1''' !'IHI ~I'II'" 11~1' 1'111,,11, 
(JtI l1)ull 1'1 hllh'l lIul1IllI',I,' \'IUI " 

11t"1!' hUl" 1111'''11 ,Il ''' ''' \1110.01111 t III 
\',IIIII .. ,lljl"mllwl ,II' ].."1111111',,,1,· II,I~" 
IIJ.I' hil \' ll1Ilh,-hlllt:"\ :-:'i,!.' ,II ,l"l" 
/-i lWrI bhl" 11I1'all~,'"'1 hU"m'l,'hll" \l 
Il'llI'l", hl'lIr111 TIIIIIII'I' '"11)111,,111 I"tI 
hlil'l' "I"hUlI! 1'11 U"d Itll\ 111'1' II").. 
"knl \l1Id,· I'tI " lullIlIIl: 1111 l 
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Tysk Vagtmand idømt Fængsel. 
n 
o 

En Mand v~d Navn Eigil Ing- i 

var Andersen, der er hjemmehø- d 
E rende i København, er i Formid-
F 

dags ved Sæl'l'etten i Thisted ble-
vet idømt 1 V2 Aars Fængsel og 
frakendt almen Tillid i 5 Aal'. 
Han havde været Civilarbejder i 
O.T. og Mm saadan været be
skæftiget i Frankrig, og senere 
var han tysk Vagtmand i Thi

sted. 

p 
a 
.! 
r 
r 

( 

I , 
l 



Ileve). 

°ne og 

oblo!!. 

(Ak.el 
Kugle· 

Arr •• tforva,e,-Forfremme •••• 
Arreøtforvarer A. Mognu8sCn, Thi· 

lied, er forfremmet til Arrellforvarer af 
2. Grad. 

Ny Løsladelse. 
Den nye Særret i Thisted løslod 

i Oa.r Vognmand og Ihv. Kroejer 
Anion Vilhelm J e n s e n. Hvid· 
bjerg, der har aiddet læng.let siden 
5. MaJ 1945 sigtel Il r Værnemageri. 
Retten .kønnede, at den lorskyldt 
Stral ikke vilde overstige Varelægis. 
længalilgen. 

,m Ikke mere Vinspril paa 
li. Apotekel. 

benha .. 
Episode 
havde r 
22 .a"~ 
vel alm 
Ira DBr 

Skib, 
Rednini 
den ha 
8'Vømml 

p.aklæc 

ske ul 
ikke o, 

Gode, b 

Mobl 
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Her økulde I alle Instanser om Sagen, og Thy- sionslor 

have været boren vil blive en selvstændig Odense 
orotesterede, 

hvis Parti, Kommune. Thi8ted 
ilfælde økal Sko~.gl 
d, m,dd'n De første Værnemager- RemIle. 
skal for en krdærer 
.It .I .. di. domme falder i Thisted. 
ampen er 
ohservaUv ED Del store Sager er beo Tingl1 

rammet til Domsalsigelse Fra p, 
Mond. p , 

og venter 
• i næste Uge. . um SO,( 

Den ny. Særret I Thisled tager 
rbejder· I Morgen lat po. Behandlingen af 

i Viborg Sagen mod Tømrer Joh. Fr. Kjær, 
Sø~dags der er sigtet for Angiveri. Torsdag 
~n~~~O~r~ behandles den førsle Værnemaaer .. 
Jelierup, sag I Tbl.tqd mod fhv. Tømrer
~k.blng . mester Haanlng, Vlld.und, og der 
l Spørgs· hersker paa Forboond stor Spæn
.det for ding om dens Udfafd idet mon \.t er ikke t 

~ Maler goar ud fra, at m_n ud fra denne 
Dom nogenlunde vii kunne be
regne, bvordan det vii komme til 

• , ot gaa andre i lignende Sager. 
Viborg I første Halvd.t af Juli kan det 
15 pB. vente., at yderligere en Række .f 

,del,e af Værnemagers_gerne I Tblsted al
gøres. Foreløbig er berammet tre 
Relsmøder. Det drejer sig om 
Sagen mod Bntreprenør Tbomas 

t Havet Simon.en, der kommer lor Onsdlg 
Tr.vl- den 3. Juli, Blikkenslager Handest, 

/{ysten Torsdag den 4. Juli og Tømrer
le store mester Niels Jensen Cbrlstensen, 
II Høl- Nors, Predag den 5. Juli. wogne 
,bvor Arne Smith-Sagen er endnu Ikke 
, . Ved fast.at til Bebandllng, I.det AnkIa
sættes geskrillet er ret nyl. Den nye 

Kroner. 
fr. FiE 

Fisksekøp 
Købesum 
Kroner. 

Fra Ins 
Bedsted) 
g •• rd), 
Vurderln 

Skilt.u 
Ord. Jep 
ilerfngs8 

Fra s 
Christen 
14000 K 

Pra A 
M. Mad! 
Kr. plus 
sum 115 

Pra E 
Overmon 
29500 I(r 

Fra Sv 
Søholm. 
pio! Løs 
11500 Kr 

Fro P 
lit Llur. 
22500 Kr. 

Frø Fr 
DamøgIB 
16000 I(r, 

Fra p 
Knudsen, 
plus Løs .. 



37, TIf.41B I
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I Vest, A.ylgBde 15 . Tlf. 16 

og ved den 
Bovbjerg 

Blokke sksl 
Deroppe æder 

988 et 

ved Ky
mere Jovende

l 

Der 
, der sælges 

De mindste 
Portjeneste. 

der landes 
sidste Uge 
71,500 Kg. 
Kg. Kuller. 
i Ugen var 
for 224,500 

u m b i n e. 

Dommer, Asger Rasmus,en, udlaler paa AJI 
overfor os, at ban med Hensyn Salget 
til Premme .f Sagerne vII tage mange 

V Tid. 
Hensyn til baade edkommendes tekern 
Alder, den Tid, han har siddet og II Haan 
Sagens Karakter. Der spiller altsaa 
baade Juridiske og menneskelig~ B109. 
Synspunkter ind, og det kan mon 
anerkende. Tempoet vII blive saa 

Roy 
der. dan 
Karin 
den æl ha ard t som muligt, for at Retten 

snarest kan faa gjort en Bnde 
pa" det itore Arbejde. 

Skoleidrætsstlllvoet aflvst. 
• 

bestaar 
Hverd.~ 
lighede 
Oktobe 
bage t 
tur I P 
ator K 

f Bftermiddag skulde der have 
været Skoleidrælsstævne paa Thi. 
sted Sladion, men det er aflyst og 
afholdes først efter Sommerferien. 

--___ -J l.dr-_lc.uø' .... n.o.....t.kt\4.r-Atn l~rJ---A1t ...... 

p al 
der er 



j kriste
llen let 
ning al 
er delle 
ger om 
Ikunne 
tira til-

• • 
~Iver I 
f.riste
l, be-

Bit Embede 
Mand. 

ga 
Bom en god, kristen tin 

Marioevægterdom. 

ve 
dr 

Marinevægter Svend Aage Barth, 
der havde gjort Tjeneste i Thisted, 
blev i Osar idømt 4 Aars Pængsel ge 
med Tab al almen Tillid i 5 Aar. ve 

Faaremyrderieroe i Thy fort
sætter. 

i ( 
Fe 
Be 
Sk 

De grululde Mord, som glubske bu .. . 



Mineiaren ,truer stadig.' 
Atter en Hest ilræbt ved en 
EI,sploSi{)osulykke. 

• 

I Thy har man desværre Gang paa 
Gang set haandgribelige Beviser paa, 
at Minerensningen ikke er foretaget 
effekti vt nok. En slaaende Eksempel 
herfor fik man i Hamborg Søndag Af
ten, hvor en Hest blev sønderrevet ved 
en Eksplosion i et frigivet Minefelt. 
Antagelig har den traadt paa en efter
ladt Mine. 

Paa den samme Mark, der tilhører 
Gdr. Knud L a r s e n, omkom for no-, 
gen Tid siden en Følhoppe ved en lig
nende Sprængninl(sulykke, der sam
ti~il( let kunde have kostet en Drenl( 
Li vel. Delte i ForhindeIse med adskil
lige anor (. Eksplosionsulykker rundt 
om i Thy !lar hrvirkei, at Beboerne i 
Hæhr og Hansted ikke foler sig trygge 
Vl'rl at færdes i og omkring tidligere 
Iyalw Minc·ff'ltcr. 



4 Aars Fængsel til Marinevægter. 
En png Sønd .. rhrl,·, SVfond ·\ agp 

B a ,. l h, idømtes "L'1l Thishl(J Særrl'!'l 
i Gaar 4 Aaril }""æng;;;el og Tab af al
m~n Tillid j lem Aar Han havde 
været tysk ~lariDevægter. 

l 
1 
J 
< 



En Løsladelseskendelse. • 
Vognmand Anton Vilhelm Jen

sen, der i sin Tid havde Hvid
bjerg Kro og som var Medinde
haver af det første Kørselskon
tor for Tyskerne, der under Be
sættelsen oprettedes i Thisted, 
fremstilledes i Gaar ved Retten i 
Thisted. Han har siddet fængs
let siden 5. Maj i Fjor, og da 
man skønnede, at den Straf, han 
vil kunne idømmes, vil svare no
genlunde til Varetægtsarrestatio
nens Tid, blev han sat paa fri 
Fod, medens Sagen viderebehand
les. 



VaglIlIand i 
gab og d",ett..r 

AVO!; han bL 
- gjorde sig bn.,. 

~fIlII at skyde paa nogle Men
netrIrer paa den gamle Kirke
gaard; fik i Gaar ved Sæotretten i 
Thiated sin Dom, der lød paa 4 
Aars nmg$el og af 
almen Tillid i 5 Aar. 

Afg.~ 1 Fon-- dei:iSiger. 
ner er nu ved Retten l Thi

sted fastsat Ik.møforliand1ing i 
yderlige!li en Række ~rrieden
sRlI'!r. Saa1e4es føar ~ 5. Juli 
Tømrer tarS KIfudsen Henrik
sen, TbisJi!!d der har været Fri
korplmland, og Johs. Jessen Han
sen, der ha!' været Marinevæg
ter, deæa 



MIJn"rl lu ", 
Unr 

-
",."t , ""-'!!- .. Torsdag Attø. 

t(l . 19,90 

" KJ-r tik I O •• • 'n Do," 
T_"".r ~D"." ,. 

II e PorIlJ.,lnaer, .r DammertIl 
1I~'UI! illI over rU tn mrnuU .. 
",h."nl( for .r r .. 8_""11' 'IlUe 
tllmmelJh~lJiI Ir~m. 

Dorn! Hvorfor meldte De Oem 
Ind I Nul.tpI/Uel? 

K ' Del InIelenerede m11llkke! 
D'~ m -: NI/I - De m~llIre !)elll 

og ... Ind pli Orund .1 m'na· 
lende Inle,eUe. Mon Ikkt etcl 
,UI/trt lili ror .r '" ald? M'n 
IlUVU hverken VaOllrt lund elltr 
KOluell,.1fv elltr Kommu nl.1 'till 

WIÆldlg l ' Som Vlllnt .Ihørlel Out·po. 
medhjælperen PrU, H litH n. HIn 
flJ tlll.redt, II hin pu det Tid,. 

IInkl AngIveriet '.ndl Sted, end· 
~u Ikke hlvdt høft Plngrtne I 
OUlapomuklnen". Hanten ni 

ZenlIg og .mHende. Nur Dom. 
mtren stillede hlm Spørg.mul, 
grundede hu Iroge, Inden han 
alg.v Sv.r. TU Oengæld ur 8u. 
rene tornufllge og ted megel tro_ 
værdIge H.n bavde Inlel at for
tælle, der tjente III Gunst for 
K/ær, 

Da K/ær bestred VIdnelorkla_ 
rIngen, udbrød Prlts H.n,en . 

_ J., saa .taar pu.tand mod 

. Ejuar Jochum.en Poul. PUltand J 
haYdll lom Regruklbelørtr lor FrUs Han,en hævdede, al Po.,. 

-d""" j det bedrageri.ke bud Thomlen Ikke eller Aobol_ 
;:h""; , ~ dellen havde yeret Iy'k Porhør, 

Augiverilll forklarede Johsn meo ,Irak. eller lerl til del dlo
'"." al han hverker. Ir:endte d,e PoUli. 
I' IIlen eJler Marine. Som VIdner Ilhørlel yderligere 

Han.ef[, der øk ,Ide MarJnevæglerne Palmer Gsthol 
h;;;-~~ ::::·t MeddeleiIeIl. Kjær og Lorenz Jergeosen, der Ikke 

en OltR pu Oaden en Mand, havde nogel særligt at fortælle , 
hed J ,Jtgen Niellen. Denflll Rellen gik d~refler over til Be-

Kjær, ., del yilll VBT Poal· h.ndllngen al Værnemagerfllllalen. 
Th omaen, der havde pluat Kjær forklarede, al bao lørst 

Od;;, j den IYlke Halm.lak. Senere havde arbeJdel for Vald. ADder. 
Kjær Io Mlrinevæglere med sen, Martin ADdersen, HøJe-Kri. 

hin 1,ldl J Sn.k. Under slensen og andre Plrmaer, der 
kom K/ær til at .ige, al arbejdede for Tyskerne. Senllf'e

var et Po.!bud i Thllted, der oprellede h"n sIL egel Pltma i 
",', pl/lsat f:lrlnden . Komp.gnl med Balle JenseD, det 
A n k I.: Hvad akele der laa? skulde puse RegnaKabel, mens 
K æ r : Marinevll'llterne vilde KJæt 10i sig l' det prakUske. 

,~,,'. al VIde, hvem der havde 10f' Pirmaet havde Jlvet Vele, stllJel 
t og jeg opgav ua Jørgen Plglr .. d op og bygget Batakker. 

;,;;;: leg lorl.lle videre, at Jeg Jall var beskceUlget op mod 150 
møde Jørgen Niellen om Mand. 
i .Sommerl)'.t •. Vi .. d Dom.: Del var De sværl med 

umme Bord, da Prrtl Hanno pu" 
lammen med tre tYllr:e K.: Nel. Blulejtung fortangte, 

Vi blev begge lag ..: t med al det 'kulde gu slærkl, 
hvor SamIalen blev K/ler erkendte, .t Omsætningen 

Ul Tyakerne al Friis H an_ hlvde værelover 100,(00 Kr. Dg 
PØl Altenen blev Kjær III Nellofortjeoesten bavde udgJorl 

faget med til el tysk BOOO Kr. Som Regnskabsfører 
'''~;_ .. Alherrngen havde dog blev senere .ntlgel K/ærs Svoger, 

Indtryk ps. Kjær. BJnar Jokumsen Poulsen, der 
H.vde De saa maget modtog 12,500 Kr. 

"'. al del Ikke Bt Beløb paa 24,000 Kr. blev 
Dem al Ikke fert I Begeme. Klær /ragik 

slødre '? sin Ifdllgere .f~ivne Porklarlng om. 
al denne Trannkllon var udlert 

buynder. for a/snyde Skattevæsenet. løvrig 
kneb det stærkt for Kjær al biUe 
Red, f sine Pengelothold. 

D o m.: Hvor mange Penge bit 
De nu? 

k J. : Har De senere hørt 
tU Anmeldelsen? 
Ja, Dagen eller blev Jer 
tlJ Ilet danske Kriminal- K.: Ingen I 

Dom.: Udtrykte De Ikke over 

"'.~" Tyskerne Deres forargelse 
w' Sabol'gerne? 

Det busker leg Ikke! 

Dom.: Naa, Sia er del med 
'ndre Ord en :SIrid om Keiseren. 
Skæg. 

Hererter afhørles Enlrepren.r 
B.J/e Jensen, Predss paa Mora, 
der havde lInineleret Poretagendet 
Hin forklarede, II OmSælnlnlftl' 
havde værel 100,000 Kr., og II 
Port/enelll'n, godt 17 000 Kr 
blev d elt med godt sOoo Kr. IIi 

vat en kort TJd Medlem 

Var det Ikke Slaiter 
havde luet Dem Ind. 

at lokke med lysk Ar. 

Nej. del .kele Pli .nden 
men leg Inlereucrede mig 

lor Parllet. 

Protokollerlogen kunde 
huske, bvord.n Ang/. 

Mtrlneveglerne bavde 

De .Del Ilgel. 
Ilger, al 

• 
Jeg "ide: .J.fllen 

om. : Nu leber det 
Dem, min kere 
forkltrel noael ' 

"et Iilte fornemmelien 
Vir eo '""a M'al, Oe 

lilulde 
end Ire 
op lor 

• "'rede Nel, udbrød 
• 

ru hver. I VidncgO.1lgørelst UIl 
8alle Jenstn udbetalt 16 Kr. 0l 
20 øre: SOm han nu klo IlIskrlvt de 
8000 I\r. I 

0011 ....... 

'~~.m. blev Kjær 
forhold. 

Sørensen • 
".'.' .. d., 

l' 
- Tlf ... , 

• 



Sti 
Tewllr •• ~- 'r ""r ... I D ••• t. ° 0 

J i 

• • , -u 
Ir .... 

O m t1 ,'or Ibt ~t Uf Dea 
d al. pin 'I' 
K Dlt Cllrr~uC"""f DI Il kel 
Dom. Nu Dt mtld'r 0.
li i n d pu Oru d ,I 
dr I teu' It Mon "ke 

p •• f I .fnt .. , 'or It 'U 8 d' 
• • tor M do b tf b trha V,n U,.lp. 

r arH • KOG'" • v t tf Kommanilt .. 

u. ... 11.41" 
R,b. III V dM .. tb_flt. Gu ... ,. 

IOtr atf'dhjlt pt1 f D Pril. H • n 1 t n H 
•• chultn.. lor I. tdt .• t bln p .. drl T1da 

apl.atc 'I. r-- pun t An nfl,,' landl Sfrd, tao 
dlu J fr KJ. nu ,.. bayd, ban PinpIae , 

, ,t • lamr141 til .Ottl.poall' orn-, HlnHa 9'" 
t T,.abl1lt " Po.tbad T •• e Thom- .ml I 0l IGI fade.. NII' [)ae. 

'n. d.' .tuHeI I d ID.ro. " od. bam S.,.,fI .. .... 
p .. ta Ham.tlk, dtr ~tela'UOdfde bln lnlf, lad.n ... . 

,.1· TJ'h.oe. ... I knut Rudtf' I tn atli S".r Ttl UrnlRld •• r S ... 
ty"' BTptftll .. aitI .. de• re.e loroallllt Ol leØ "'1fI !rO
ncsru Ior n ntmapn til ea .erd1le Hin b,.6e Intet at for.. 
Om_I ,., .d1 100.000 IC,. der tjfDle In OuOll ler 
.. ml for 8edtac,ri oft'lor ti Klø. 
".'HI.toakM nd a, hl.' t .. tt DI Kl., bfttred VidnelOI'" 

adbe,.lt ,t,rft 8dIb tnd ban hl- rioaen. adM" PrtII HlallD: 

E,.a, Joctr ....... Poal. 
hl de IO'P Regn lIb.fll er fof 
mrdrirbt I dft brdraaenakt 

fQrl'tolcl. 

Om Ane _rel btlared. 
K I. r. ar .... bftr'p 
P !bud Tbo OKO eller 
~ fnll Hanaen, du at Id. 
baft ...... ..,.. Medd.I.'".a Kjer 

e.o. OaR pu Gaden en 
bed JM". N....... De.ne 

Iort&l e Kjer, at det vi..: Vir POII· 
bod Tb3fP,en. det baYde puut 
Ilden i deo tyHe Halmllak. Senen 

IO _1IIgItn mod 
.... I Snlr U.der 

.,.. " .t "lE .t 
Ta' et POlt ud i Thitted. der 

pa'''' B .... dcD. 
A n k I ; HYld Helt der ..... ; 

e r: MarionRateilJe yilde 
.. ,iode. lwem der haYde kw-

det, ae Jea: O!'lp. al JIFacu 
Jev lort8he __ .. leR 

m_de "11& N"1eIIu _ 
• 
I _ Vi .... - ......... "-

- Ja, III "al, P .... aod .od 
PII""odl 

Prlte Haaltn be,dede •• t PoiI
b.d Tb ..... o Ikke en.. ADIIctI
dellen NYde yeret lJA Por .... 
_a ."111:1 eftet f.t Itl det , •• ' 
ue PoIltL 

Som Vidner afbertes yde'Uaua 
MarloeYlOJf.rn. Pol... Olrllol 
Ol Loreoz Jergftl .. o, der lUe 
bl9de Do,et lerl .. t l' fortelle. 

Relte. Ilk Øe.efl .. oy .. lU Be-
. af V ... oemle .. hlltll..,. 

Kjer II ban Ie .. 1 
b .. de Irbolde! lo. Valø. 
aeR, Marll. Aod .... o, 
"en .. n Ol _ 
.rbejde'e lor Tr;.;,.dt"en.'ne. 
oprettede ban lit qet 
KomPlenl med Balle 
t.tlllde ~'Ie 

I .. oll ... - .... 
op 

op -.od 150 

Det _ De " ... 1 meØ 

_ IMII !re lpIte Nel. Br.lell.ng 10,llnlle, 
Vi bl" betIe ..... - del ... Ide I" sterkl • 

• S'·h til; la,,. s..taIea bl" erll:endte. I' OmSRlnlnl'D 
iii T~ .. PriIo HI. y .... I o ... 100,COO K .. .. 

s-e AIIea .. bl .. Kjer Neflolorl/ene.lftI "'yd. Ild .... .. 
N.- .... iii et Iyot K •. Som Rqnau ...... 

bude ... bleY .. nere Intalel Kjer. 
BIa_ Poglna. 



"s led. Dg- ~o"mii'"-- ._-: .... -.:::::::-:::;-;;~~ ____ _ Nederlag Kommi. Ejnar Jochum,en Poul. Pøasl.od I 
~e Holdet .en hud e lom Regnlhb.løre~ lor Prlts Hansen hævdede, al POal_ 
pag ? Kan Kjær medvirket i d e j be dragen.k e bud Tho mse n Ikke efter Aohol. 
P.lme Spil Porhold. delsen havde vær el tysk Porber, 
tHub om Om Angiveriet lorkluede Joh sn men alra ks elter fllrl til del dao_ 
lele Hold- K I æ" " han hverken kend te ske PolllI. 

Po.!bud Tho IIlen eller Marin e- So m Vidner afherles yderligere 
væll'er frila Han.en, der ak Il d e Marln evægl erne Polmer OachOI 
have modlallel Medd ele r.en . Kjær o g Lorenz Jørgensen, der Ikke 

BoglloldllT Iral en DDR paa Oaden en Ma nd, hav de no get særligt III fo rlælle. 
Birkerød de r hed Jilrgen Niel.en. Denne Rellen gi k dt:rerter over tI! Be-

reksamen lorlal!e KJær, at de t viii vir Poal· handlingen a l V~rnemllgerltillalen . 
bud rb~nUlen , de r havd e pUSH I KI~r forklarede, al han førsl 

~lorLuntle, Ilden i den IYlte Ha imita k. Senere havde arbejdet for Vat d, Ander. 
JPS II Tarm lul Kj ær IO Marinevægtere m ed sen Marlin Andersen, Høl e- Krl. 
l!rek.amen hvem han laldl j Snak. Under !lle~Sen og andre Plrmaer. der 

Samia len tom Kjær lil at l ige, al arbejdede lor Tyskerne. Sen'!r\!" _ 
de! var el POl tbud i Thi.fed, der oprellede han sit eget Pirma I eborg er 
havd e pau at Brand~n . KompagnI med Balle Jensen, der J) bel/aaet 

II ved Th!· 
. r øf Læ,IEe 

A n k J. : Hvad skele der .aa? skulde passe RegnsKabet, mens 
K J te r : MBrinevæRlerne vilde Kjær t02 sig af det praktiske . 

have al vide, hvem der havde lor- Plrmaet havde lavet Veje, sllllel 
lait dell og jeg opgav 68& Jørgen Plglraad op og bygget Barakker. 
Niellen. Jeg forlafte videre, al jeg lait var beskæftiget op mod 150 

Ir Social· .ku lde møde Jørgen Niel. en om Mand. 
ivlndeud· Alteoen i .Sommerlyat • . Vi aad Dom. : Del var De svært med 

paa Af- ved samme 80rd, da Frita Hansen paa? 
e social· ankom 118mmen med tre tyake K.: Nel. Bauleitung lorlangte, 
ndbydes. Soldater, Vi blev begge lag '~ 1 med al del skulde gu stærkt. 
• fælles ind I Skoven, hvor Samtalen blev Kjær erkendte, al Omsætn Ingen 
n venter oveua! til Tyskerne af frits Han. havde været over loo,COO Kr. og 

øen . Senere paa Aflen en blev Kjær al Nettofortjenesten havde udgjort 
og Nielsen fagel med Iii et lysk BODO Kr . Som Regnskabsferee 

'2'. Konlor. Alhøringen havde dog blev senere antaget KJærs Svoger, 
and ved ikt e gjort Indtryk paa Kjær. Ejnar Jokumsen Poulsen, der 
købt af Dom. : Havde De saa meget modlog 12,500 Kr. 

over. med Tyskerne al gøre, at del ikke El Beløb pli!! 24,000 Kr. blev 
, glor de Spor Indlryk paa Dem, al ikke rørt i Begerae. Kjær fragik 

De var l Pærd med 1:11 sladre? sin tidligere afgivne Porkll:1rlng om, 

,roe. ~.~ :~J ~Del var dog besynder- ~~r ~~~~;d~r:~:I~!~j~~en:~~ r:~~i~ 
laar om Hgt. kneb det stærkt for Klær at hille 
Vinsprit A n k 1. : Har De senere hørt Rede I sine Pengeforhold , 

eber eo oogel III Anmeldelsen? D o m.: Hvor mange Penge bar 
~ sælges K.: Ja, Dagen eller blev je~ De nu? 
as Par- kaldt til Ilet danske Krimlnel- K. : Ingen I 

Apote · politi. D o m.: Naa, saa er det med 
olerede D o m.: Udtrykte De Ikke over andre Ord en Strid om Kejserens 

eD balv ror Tyskerne Deres Forargelse Skæg, 
b Id til er over Sabotagerne? Herefter afhørtes Entreprenør 
ferolerel K.! Det busker Jeg Ikke I B a II e J e n s e n, Preds0 pas Mors 

Kjær var en karl Tid Medlem der bavde linancieret Porelagendet' 
al DNSAP. Han forklarede, al Omsætnfng~ ' 

A n k I,: Var del Ikke Slagter bavde været 100,000 Kr., og at 
( i Mor- Olsen, der havde laaet Dem Ind· P ar llenesten, god t 17.000 Kr _. 

møn la- meldl ved al lokke med tysk Ar- ~Iev d .:1I med g odt 8000 Kr. III 
bejde 1 III bver. I Vidnegodtgørelse fik 

.' 
K. : Nel, det skele paa anden Balle Jensen udbetalt 16 Kr. og 

Maade, men leg Interesserede mig 20 Øre, som ban nu kan IiIskrive de 
Ikke lor Partiet. 8000 I\r. 1 edtaget 

a REfs. 
kronisk 

smukt 
afdøde 

Il' har 
en 1/1 

000 Kr. 

Under Protokolleringen kunde 
Kjær Ikke huske, bvordan Ang l. 
verl et iii Marinevæg terne havde 
formet alg. 

D o m,: Sagde De .Del siges. 
eller .Jørgen Nielsen siger, al 
Postbud osv.-

K, : Jeg sagde: .Jørgen Nielsen 
,. slger-. 

Nykø. ODen. : Nu løber det vlsi rundt 
b for Dem, min kære, lidI/gere har 
Htø1~~ De forklaret noget andel . Havde 
. I B _ De slet Ikke Pornemmelsen af, al 
7lt. ~f~ var en 'arlIg Magi, Ue 'alle 

D 
Da Kjær narede Ne" udbrød 

ommeren : 

•• 
- Del var dog fanlUlllk Der 

f; kulde jo Ikke være gue" mere 
end tre Sekunder, Inden del gik 
op for Dem, hvad De VI' I Perd 

Ø"II-r'1 med, 

Kløer alglv 'lyrig' .11 fonkel . 

Dommen 
Ved Dommen blev Kjær kendt 

~kyl d ig i begRe Porhold . Hin 
ldøm te8 .2 .A~rI PænRsel og mislede 
almen Tillid ISAar. Hsn skal lil bage .. 
~e llil e S la ten 34,793 Kr. Jokum.en 
Idømtel 3 Mdrs, fængltl for Be .. 
drageri og skallilbagebelale 12

1
000 

Kroner. 

_.- - ._--.- - -

Sørensen. Torp 
Ma 1.,,,,e8Jer 

I. 

udforer 

al Slags Malerarbejde 
Tlf. 817 

• 

, 

, 



,-
Telefon N8 . TlilBled . NylorV J I - o -.-..... "'g/;lVefT- .".---

I stOTt Udvalg \\~ 

Hvor tyske 
-

Det ru •• '_ke Tilbud er' gOdt nOk, 

Rel 
THISr 

\ "Iholdtl 
- menl 

) n d o n, I Anledning al Uden- ~ 

_ . minister OUIIIV R8Imus,eOl~ 
'l ,,~ ninger om, at Ha lvdelen III 
OP' 'j,i ske flygtninge i Danmark 

- .' ___ o, • • 

de 'i "d - . Z bringel I en rUSSls .. e one, 
kl< l1 an d Ir d II." sBalrem1 de &n re II lere e 

\'11 over I.,e den anden 
en Tøl.mand lor del 

e/klærer . " d 
• Udenriilmmullenum, at en 

gel5 e. . 
I,te Re~enng allerede er gjort enge b 

bekend I med Sag~n. ~pørglmaa-
l el vil nu blive 2Jort 111 Genstand 
for O~ervejeJser, men nogen AI
gorelse vil ikke blive tru Ilet før • 
J er har været lorhandlet med 
bude de Iranske, russiske og 
amerikanske Militærmyndigbeder. 

Dm lørale enge llee Reaktion 

, 

-

LORD BEVERIDGE 

at Sagens Løsning, uødan lom 
d~n er loreslaael fUl russisk Side, 
vil sløde paa aia re Vaoøkeligheder, 
idtl den engelske Zone i Tyskland 
allerede er fyldt til Briiltepunklel 
med Plygtninge, al hvilke Ire Pier· 
dedele hører hjemme i den IUlli· 

ske Zone. Det er derfor 

vejer det Forslag, 80", blev 
sat øf Lord Beveridge. Han 
I[og, al de lyske Plygtning!: som 
allerede har etableret Porbindelse 

synligl. at de vestlige allierede uden med deres Pasrørende i Tyskland 
videre Yil akceptere en I Loy til stnks al rfj.e til 
efter det Ira runisk Side familie. Paa denne 
ede flfly-IiUy SYlte m_ Møn er man bE'gyndt plll 
!oli klar over, ,t Hjemsendelsen ; mens min overvejer Spergamaa, 
'vil blive langvarig, og man over· lel om al lind e Plad s til de andre. 

AI 
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Høje-Ko'istensen-Saoen til Stats

advokaten, 
Ovel'ilPljpnl F a n 11 m, dflr llt"hQ,nll

l01' Sa,j:,wn 'pod (13nl l'C"pI'rnøl' J l øjl! Kri
.slrnsPl1

1 
j I U1"UP, fi l' komllwt ,ti,1 ] I UI'UP 

-

fOl' aL fOl'p[agfl !Ir sid sir Afhøl'ingpl' i I 
Sagen mod c\f'll (mng:RII'uo EnlJ'i\III'{\
nøJ', Jl(,Yisi(Jn~llC,tæ,nknillgcn er udar--hejdel, og d"1 dl'Pjpr Hig om f(lI'skel-
liga minrll'c U()v(\l'(ln,'i)o)l(lmmf~ls'\ I·. Sa
({Pli f () 1' ('I''pgg(l-.~ • !clt'C' f t (lJ' SI a L'HlJ I voka

len til Utlf,ut'rli",'I,<e af Anklag"skl'ifl. 
• 



~l'"t ']'1'0, 

~,.',IIjdll~ 

/I hm'f 

.I"jllil'mml lt'I'H'1 lIal" I l_'dr mlq 

njl'hliU" lijof Vu-kning .~1I l'tnd"ld " 
"if[N·,'tll/r. '{/l/willi n "f'd \ Uf I 1111' 
I(jlkl' i .. \adIIlS .\"i.'h C;ht. "n "h'au 
N I" /,," Il hil Emht'd,,/ \1I" .. lnllll" u 
I'r Jjr·,4k}/duingt'/" •• I,·!, judl·Jn,/,j" i "u 
Bu,lr. hun Jly/i./:' Iwr urlsl'IHlr. U,I(' II\oli 
Diskup Skut l!offml'Y"/' h,',,1.. \ Id"" for 
IIl1u/ioHllr Op/n!'f"'!! UIt!!l'/" Bl·.~ I',",r 
,4('n, / Folgl' An,'11. SUrls/id. lull' ~/i~ 
ni};(pric! sll.nUidig !Jt'Slutt('( III I,,,,jlll' 
Tillnll' mod hnm [Ul' ,h'n Iwhmlllfjn 
T'ml·sLNP!. 1'n;;lol' i\fuJ{I'II'f1ng Nil'/SPIl 
1../"Il'I·f'S '''!In t for lJlilhm·ligl' !fdllll,'I~ 
)il'/' og tIlllt'k,'u'lIk"ndt' llt'.~kyld/lillg\'l' 
I'un\'l'l mod .;;in IHlligt'fl' Jo'OI,,,slltll' 
J:Ji.4kull Bl·mm-Hn",mHs.~ell, 1'\0111 mori 
Biskop Skul Hnffrnl'yer. 'fil PI'H\"~tt'
J'l'llen l'l" ud/wl:;l't Kt"imlllaldomml'I·1'1I 

__ ~LJ~e=l~ta~g::er~e~t~r~a~~~K~'eT~'=~·~::~:· -:· :-:-::~::::=====::::~ 
II /lIIfIl i II ,1('1' Il Il f \'1\' rUNna g.' I'i I i lin I t'n . 
lUII'r ((,rl..lIl1'i'd/'. nt linn fursl hll\'IIr' 
1Ir1",jdI'I fur \'ulIL Anr!l,rsl'll, MIlrUn 
.'\ !lIh'/"~f'n, II flj,·-K dsll'lltil'lI "IC 11 nd nI 
FirIllIW/'. Ilt-r lll"iwjdl.'du fOl' TVtlk"l'nl', 

1whll S 
va,. Vt 

klarh' 
('n halv 
lmJ;l', l 
og nIa 
GnrhRl' 
},tl.lllr'r 

Il PrO' 
(' 0'1 , ' 

er vor 

1/1111/

'Pr.odj/~ 

r?tlllyt: 
y t !Jill 

lImu~ 

mul 
vall~ 

Gal19 

De 
i Sønderjylland aJ

skølJel 

m',..,. 
l't" r-

at 
fil), 

-

It! 

i _\ndJlJ.~, OJr (du mnn /Jill' /J]I nt nt 
hupr/I' fri/nge PI"O\·,>!c>rIlO I .\IHIJtls 

Stift) Prun;l .] ),/. HOl'sl'n, l\vldll1,4", 
Std(amtlllHnd lIddt, _\adlUtl, ~kfll 

11('l"l..ikk!' pn .\nkJagl'l" fJg' NI J"nl'~ 
s\'urm i Su~('n" dPI" hrhurJfl/t·,.; fnl" 
Illkhdl' l Ion>, nWll iO\"l'iJrI rU).L."'!' 

Hf't~IJ/l'J('Il~ nlmulIleligCl Tlcg)l'l' ](1"1-

miulll!lollllllf'r('1I !a~l"a'tll"', rIYfJI"lIlUl , 

dl'[ rl/l'~/(> fif'bll.lUcll' skal Iwl{lPs. 

København (HB). De Ivsk
spro~t'de Kommuneskoler i Søn
derjYlland vil blive (J1~kulft!t nu i 
Sommer, Det Folketingsudvu1g, der 
har behandlet Sporgsmllald om 
tysksprogede Skoler, har i Gallr 
afgivet Belænknin~. og der er Fler
tal for nt Iigesli11e de to Befolk~ 
nhgsgrupper i Sønderjylland paa 
den offenr]ige Skoles Omraadt', saa 
der kun bliver danske Kommune
skoler., Der skll l som hidtil være 
Adgang til Undervisning i tyske 
Privatskoler, Et Mindrelal af Radi· 
kale o~ Konservalive udtnler Be
tænkelighed ved nI ændre Skole
polillk i Sønderjylland. 

!r i 
olet 

nel' 

Tømrer Joha'n Fr. Kjær 
for Særretten. 

Iw-~e- Han tiltales fol' Angiveri og Bedrageri. - En Svoger hal' 

,em medvirket i Bcdrngerisagcn. 

as

Isil 

lor .. , 
ar 
til 

'; 
ae 

" ,,-
i 

00 
nI 

la 

i 

'o 
,l 

k 

g , 
o 

'. 

SII'l'I'Ntr'TI I T.hisLacJ J)ehanrll('cJIJ i 
~~g CHl kumhiTlQrGl Vml'n(!mag~ri_ ng 
S!lkkcrsag. j)omrnersu'uct JlI'kllt'u!c,s 
<I~ ])omsmænd Od r. elli' . .Til il R l' Il, 

13Jorrp, Arklll!kt ].' o g e d, 'l'tllsted, og 
Dornnwr ASjfC'r TI as m u S s (' n. 'l'j]
!Il.h "al' TlJmrer Joh. FrGlJI'/"ik J\ j er J' 

llhl.stf'fl, og ,hulls Sroger Ejnar ,jo~ 
cIJu~~f'll P o ti l s I' n, der uc/l'lukkt'u
d" IIJlalt"IJ for :\1{lflVlrk('n ,,1 lJ I 
t l' f'( rll

J:/'r). 'Qr,wnrr'J'rl' var Lra '1' l' 'k' I I Se . / I 1-
K n og Anklag!'I', purlUfuldrn, 

Q r 811 (' l' iIl.lltSIllOdct [o/"pgik i l1y
Tau ri s,~Il/eJJ. 

Der bley slukket Ihl 

son. KjfJ'r lra[ en Dng 111111 Gaden en 
l\lund, \'('(J Navn JlJI'gcll NI1.lserl, drl· 
lOI'llllle, al d!'t visl val' Po.<;lbucl 
Thomsen, dol' 11Ilvdc pnnsnl illden j 

drm Lyske Jlalmstak, 8('1101'(1 lrof 11110 
to :UannO\ffI>glern, JOf'd hvem Kjær 
k~om j Bunk. Undel' Samtalen kom 
]\Jrp: ti! at sige ni d"t "U ,. ol Postbud 
l TIIISll<d,.dpr hInde JlanSR! lhaudøn, 

A n k 1.: II VIlli skele dl'r ana? 

,R: "Marilll'ving\I'I'UU vild/"huvn al 
~rJlJl!, hVf'tl1 (h,,'ltnvc!c> flH'ItLll del og 
J/'g npgll\' SlUt .TØI').{I'1I Nii'lsulI Tng 
lOl'laJln vidt'l'l', ni klf skulde 'm~de 
.lrll'g"t>1l ]-.,'U'J."iI'1l OHI Aftl'llC'H I " 
Jllf' 'IY~I V· ",'JOll1~ r " ,~, 1.<UIII vc'd .'.;Illllllle BOl'd tia 
tl/,I[S .Trnllsfln IlJlklJ1Jl ,'InUlmen 1'nNI 
/'/' l~,.'ikl'. Soldatrr \'i hh,y l~"Jr.l{l' lu

f~~ 1I1/'U mel i SkfJ\'r\lI, tH'OI· Hltll1tull'n 
'/1 1 II {lVp)','ial til 'J'y.,kl'IIH' u ( ji'rilC! 

IIJ).'WIl, 81111("'" ) If ' J{' I nn I tPI/('Jl hl!!\' 
J{P!'I> og NJr·I~l'n [Hg!'1 IlIPr! tll N t~'"k 

,ClIlIllI'. Aflllll"in,qf'11 III/udI) tiPI' ikkn 
gJ{f1'l TI(dlJ"Yk JI/la l(jwl'. 

Kjær nflJivcl' forskollluo FOI'
klndllllor 

A ' 
. Il k J,~ Hnr IJrI ,~t'lJfll'" I 

1 ti A Jutlrllid'WIl jI 1111'1 /logf'1 

8.: .In , Jln gPI1 "fl,>" II ' l'I I J 1'\' Jf1g kn lil! 
I /,1 t dllll 'kll I\l'i!ltllllllrllllill 

ti III.; t:d!1 Il ' 
I' 11.1\11 OI'I."r,l!' 

:;UlH'I'I' oprC'I!I'I!C' han tlil t>gN Fh'· 
lUlL j ]{oIllPIl.g-f1i mNI BIlI!1' .JI'IlHI'II, 

dl'I' J.lkult!l' paSHO Hcg-m;knlwl, Ilwns 
j\:jll'r log sig lir d{'l prflktiskc" 1,'irnHto 

(,I hll\'rlO In \'1'1 Vejf', still t' l PiKll'lmd 
up ng In'gj.\pt Bllrllkkl'I', llllt ynl' he
::;kæftij.\l'l op mod \50 },IUlld, 

1) o /II.; Dl' \'al' nok en lir 11(1 i\'I'igc'? 
1)jlpr ('I"kl'lldle. al O/lll'\!('tningen 

havclu \'1l'1'(11 over JOO.OOO Kr ug al 
NI'UfJrorlj{'JlI'~t('n hanl!' lUlgjOl18ooo 
KI" Som Hf'Knskah!>rørf'r hlev IH'Ui'r(' 

unlagJ>t Kj,l'l' Svogel', F:jnRr ,lochum
nm POUISI'll, (/PI' mod tOA" 12.500 KI' 
soJ11 LeJll Et llolnb pM 24,000 Kr. 
Irlt'v ikkp f Ml i HøgcI'ne. Kjg'l' rl'agik 
sin tidlig!'rp nfgivTle FOl'klaring nm, 
III dcnJlt> 'rI'lIllsaplion "ar mUnd, for 
al !>u}'do Sknllevæsrllcl. IøVl"igl kne'b 
url slll'rkt fOl' I{jæl at hillc Rode i 
siJlI' P('ng('forhold, og Rf'IIt'1l nutaUo 
gnn. OYer til {'Il langvarig og llC'sv!t'l'llg 
G,'lIl1clIlgallg af do mango Poster_ A'l~ 
hg'l'voJ havdt'! man ikke Indtryk af, al 
Kjær fOt'slod syn<lorligl maget af del 
opSlllll'tl~' Rl'gllsk,lIb 

Il o m.: lIvor ma.llge Penge Iha r De 
nu? 

s,: Ingen! 
D o m,: Nan, saa Cl' dN mC'd andre 

OJ'd en SImlom Kcjsl'rl'ns Skll'g! 
Hprefler nfhorles Entr(>pr~lJor Bal

le ,T l' n s c n, FI"t'dso paa. ~[ors, dcl' 
hllVllo finallcil'rc!\ FilretagelldcL Han 
Jo'rklnl'{~de, al Omsætningen hnvc!ø 
'''mrel goul '1 00,000 Kr, og al FOl'tjr
nos(r.u, gout 17,000 Kr" bic\' dolt mcd 
t,"Odl 8000 1(1' til hvnr I Vidn(!godl
gurelso fik Balle Je'llsen lIdbaiall 
1(j,20 1(1'_, .som han nu kau tilskrivo 
dl' 8000 Kr I 

Rc'uunncl"1 fOl'lsatlrs \'(>(1 TI(>{laktio
JIClIS Slutning 
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JlN'I 
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F"r ':In 't l' 1 I 
il! ,\uk!.l!!)'r. 

,.- n il 

T rkl' ,. 
P"ITI I f li hl :11, 

('Jr, • k il)" 

r.w,!;;<1 II. 

Der blev slukket Ild II:W ell lysk 
Halms1alo.. 

poJilirltldJTI'PIlIIKNl opI!N;[,' .\ nkla
;...silO'"1. :,Hn h t .hl!! Fr. Kj T,r 

~ ... '1.,.,j,,,, r ... r 111 haH' anml':O\ Id Ty
I'lt'rnl', .11 po..<tlmrl 1'hnlU"l'11. 'rhi;:;ll'tl , 
,ad .. s lili,: 111 pu ,D H:,d!U~lak. 

hlhor"ndl' Tr.<kl'rne salllt lnu.,t Ru
d"T I Pli ly5k llnnung .\lInU'hl~!s{'n 
bk\"" fr,:1ll.1 :, G~'· KJlI'r .,il!"lo'd,\.
"IIlI'N ro r rwrnl't11Ilg-!'fI III ell Olltsml
n1li~ a[ iodl 100,000 Kr. saml r»r 
B. dra!!''rl o'\', ri"r ,.: Kilt'''' L~k<lnlor 
wd nt JIIl\'e f,\a!>1 udbelal t slurre Bl'

lob end ban tiLtom.. 
Kommis EJnar Jocbllrnsen p ouls!'n 

rumle ,.-011\ R!'!rfls.knhdorer fo r Kllt' r 
JDt'(hirlw! i d!'1 bo->dra;,:-.'ri,kl' Forhold. 
Om An!i';Il'eJ'lrl furl"larrde Kjær, nt 

hwrk.'u k,m/lte pl}.~thud 'fbom

;;;::elll'T llanl1t'\It>gtl'r Frits Ha05PlI, 
54 skulde lIIlve modtagrt .4. nltloldt'l· 

Først med det nye ... ' 

ler 
'-.I,,,KvaJiteter, Dc fmdes i 
~ ' l fra 4 til 12 Aar. 

... 17.75 
... 18.35 
.. 21.75 

Mærker .il en Burne.JCJfJle 

• ,il<! 11,1 H' ... 

\'j,I,. ILHll 1, ,ni,. r"rlaB .1,'1 ".:::: 
.1. '." '" :\ ;1"-1'11 .Jill( 

J .' tiP;:' \' . ,la , , . kuld.' Jn(ltll' 
; ri;! "I fl. a j' • 

,1"r,:,'1I :\ ':·,'u 0111 .\[h'I1"'1 l !"ont
n".rl~~l" \", ."l,1 l' I ; .. :UlltlIe Ull"!. dn 
Fr,l" II .,. n all~ m .... ;11111]1'·11 m,~l 
In' Il'~k,' "';,lldIlU'r, Yi 1111'\' lx·){j(l· la
>:.'!. lIll'd iUlI I ~kun'n. In'or SILUllnJl'll 

hl, '\" 0\1 rstll til Tl',hnu' af fnis 
llnn, •• 'n. SI'II1'rt' pa.1. .AUclI(ln bl~'\' 
K;.! t <lg );'1' '<en In~('t m'.Q hl rI tysk 
Kunt ,r_ ..\rhorln!!"n lla,dl' d('l' tkki' 
gjort I nt.ltn'k p:la K jær. 

Kjær afgiver forskellige For

klarlnger. 
A Il k I . Har De senl're hort noget 

til J\nmt'!hll')son? 
S.' Ja, Dagen r(ter hll'\' j rg kaM t 

til del dan;;kl' Krlll110a1 politi. 
D o ro.: l)<ltrykle DI' ikkll o\'C' rfor 

'Tj.;kHne D('~ Fora~oI:i\! Olef sabo· 
lalWrni'? 

F' Dl'l hll.~ker ll'g ikkd 
Dora.lIar DL' en daarhg TTukom-

ml-Isn? 
8.: X"ejl 
Kj,N Hl.r en kort Tid ){ed!<>m af 

nNSAP 
.-\ n k I. Yar dfOt .Ikke Slall" t~r OI~nn , 

der ba\de faafOt nrffi ind voo ni lokkIl 
m ell I }"<:k Arbt·jdl·? 

q " 
. • fOl, det skete paa n.nd~il 

~.raad c, 
}{/ro r arsmv ionigl Mil forskell ige 

Forklannger at Dommeren maatle 
gllu o\'er hl I'n m IllIlios Afhoring for 
at ru Sagetl3 rctte Sammenhæng 
Irem 

D_om: ITvorfor m eldto De Dl.'m ud 
af )\azl,~1pnrlU!t? 

S,: Dt>1 j nl (·rcs..~lwNl e mig ik kr·1 
D ~ m . - Ol!" Dt.' ffipl"!e Dl'm og· 

saa mdp G' Cdilel ,r a manglende Inl(lr-
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Seramning af ForrædcrisaUer 

i Thisted. 

Ved HI·Hl'll j '/'hislp·d l'r ~If'r b!f'vrl 
bcramnH'l pn HH~kk(! Sag(~r mod Per
soner, ·dfle pr lJHu.H efler li'orrwderi
JOVP11P. 

V('1l 5. J'lLiikommol' 'røml'or Lars 
Kllur!:;C'n lIenriksf'I1, rJ~hislf\d, (Ifn' hal' 

I V('('rPl Frikr>!'psmancl, og .f()l!s, .J (,S!:i~'U 

Ha.nflrn, dpI" ha'J* va'l'('l Mal'incvægler, 
for Hollol1. 

8 .. Juli raR!' .Jørgen Brl1l1n, der bar 
værN .\rfl rillflv;.c·gL(>r, og Aage Ohri
SL(>n~mn, rirl' hat vær!'!. lysk Brand
ma.nd, -drl'Ni Ha.g Hr~do)'f. ])n sid:;lg 
i df'nlHI Omgang el.' EI"ik 'Torki og 
Gfu'l J)/'olnl'k, sum Higl(\'i fol' a-t have 
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I 

I 
J 

• 

I 

I 
• , 

• ang-ivpt {'Il A/\lw,irlf'r, (Ir'l' lha.vcle foto
~'raf"I'{'1 ·dl' ty.,Ji,f' !1'1l .jlllilJg,'iulIlll'g i . 
IIu.IJ.,tL'u. SUlIlme Dug kummer Aksol _ , 



Nielsen, Næsll'up, der har værel OT
Vaglmand, for ReLLen. 
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Indehaver af tysk Korsclskontor 
løsladt. 

Vognmand Anion Vilh, .JflnsC'Il, li,l· 
Jigl'r(> EJl'r af H l"idbjol'K' K ro, og Mm 
II Ild l' r B(\'iiJ'U"'!sC!l \' a r :;\1 ('(lt Il d ('h u V('f 
uf <lill fUl'slt, ty.~k(' Ko rlo1(>l~k(lnlor, dror 
1,J(I\' oprC't!l't I Ttllstcd, ,har ''a't"f't 
h·(' Ul!o\llIh·j I !l ,·!t1'1I i Th i~I(,", hvo\' 
,lUlu hlf'\· lo!o;ladl, 1111'1 lIlIlIl .~k"nn('<I(>, 
<lI d"/1 Hll'nf han kl1lVI(> idnmm{'.'l vII 
M'IH" ,uojtl'1I1 undl' 111 dpll Til l. hun har 
~L\h l ('1 i VUI'pllI,ltlslt !TCI."t Iwmlig fii
dt'1I [l, ;\1.1J .<;id)o!l~ AilI' l.u.<;1.l( lrbl'lI pr 
dnj[ ikkf' ('n:-;hrl}'dt'lIdl' 1111'11 I,'riflll
",.I"w, "lIll Vngnlluwdt'!l,s Sug ndt'rl!
hl'hl\lll l ll·~. 
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~I 
Angiveri og V ærnemuger
sag for Retten i Thisted. 

Lcd Ved Src,orreLlcn j Thisted Ue
er- IHmdledes i Dag Sagenw mod 

-Tøml'er Johan FI', Kjær, Thisled", 
led der vm- tilbtlL fOl' Angiveri og 
lde Værne1pILgeri, og hans Svoger, 
:en !:ommis Ejnar Poul Jokumsen, 
det Thisted, der val' tiltalt fOl' Un
:Jiv del's1æb overfor Kjær, hos hvem 
nf- han var anS1l.t . 

7,5 

K j æ r forklru-ede med Hensyn . er
og
Iste 
en' 
paa 

rro 
~al 

, lle 

til Angiveriet, at efter at der var 
stukket Ild paa en tysk HaJm
stak ved AalbOl'gvej i 191j3, hav
de han sagt til to Marinevægtere, 
at det vist var et ·ungt Postbud, 
Tage Thomsen, som havde gjort 
det. Da de rykltede ham for, hvor 
han havde Oplysningerne fra. 
lol'talte han, at det var f til en 
Mand, som hed Jørgen Nielsen 
og .boede paa Margrethevej , Han 
oplyste endvidere, at han samme· 
Aften skulde være sammen med 
Jørgen Nielsen i "Sommerlyst". 
Da de om Aftenen sad i "Som
merlyst" ved et Bord, indfandt 
Marinevægter Fritz Hansen sig 
sammen med det tyske Feltgen
darmeri, og de tog Kjær og Jør
gen Nielsen med op i Skoven, 
hvor de afgav en midlertidig 

Fra 
Hurup 
nu en 
Beløb 
nel' 
Skat 

-"n 
~re.

:set, 
de 

lan
~ller 

ad

alle 
·sid

v .. -

ham 
kan 

skat 
Kr. 

fol' 
raad 

Forklaring, men senere blev de 
ført til det tyske Feltgtndarme
lUS Hovedkvarter paa Jernbane
hotellet, og der maatte Jørgen 
Nielsen af med en nærmere For-
klaring. Næste Morgen blev Post
bud Tage Thomsen anholdt og 
fort. til det danske Politi. 
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Marinevægter Fritz H a TI s e n 
blev derefter afhØlt SOlD Vidne 
og bekræftede Oplysningerne om 

Kjærs Adfærd. 
_ Derefter afhørtes K j re r i 

Væl11emagersageu. lIan forklare
de, at han var ga.aet i Kompagni. 
med Entreprenør Balle Jensen 
fra FredsØ paJ\. Mors, De havde 
lavet Veje, Bru.'akkel' og Plg
traadshegn og havde haft eTI 

Omsætning paa 100,000 Kr" og 
hver havde fnaet et Overskud 

l,aa 8000 Kl-_ 
_ Del" blev fort en længere 

Forhandling om de enkellc Po
ster, som l(jær ingen Regnskah 
havde fol', Enlrc.preno1· Balle 
Jensen blev ogsaa al'hort. 

EndeUg behandledes Sigt.elsen 
mod Jokumsen fol' Bedrageri 
overfor I{jrer med nen~yn til 

10.000 Kr. 

Hoje_Kristensen S"gen gil.'\1" nu 
til St.ntsadvokate.n, 

Ovel"lJetjent ranun1 i Krlmilll1\
__ l : . :~ j Aro» hn1' haft med Haje-

H 
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Hoje-KristenMen S'gen gaBr nu 
til Statsadvokaten. 

Overbetjent Panum i Krimmal
poHtiet, del' har haft med Høje
Kristensen Sagen at gøre, hvad 
Forundersøgelserne ang8..'\r. er 
nu i disse Dage i Hurup. 

Paa vor Rem'endelse oplyser 
Ove.rbetjenten, nt Revisionen nu 
har afsluttet GennemgangeD af 
HOJe-Kristensens Regnskaber. 
men han er ked af at udtale sig 
om det besvegne Belobs Størrel
se og om, hvorl€kleSJAnklagen vil 
komme til at lyde;men Sagen vil 
n u blive oversendt til StatsM.\"G
katen . Antagelig vil den dog ikke 
kunne komme for Retten fol' Iii 
Efteraaret. 

• • • 

Ved Dommen fik Kjær 2 Aa.rs . . 
Fængsel, hvoraf l Aar og 42 Da
ge er udstaaet som Varetægtsar
rest, og endvidere mistede han 
almen Tillid for 5 AaI'. Endvidere 
skal han tilbagebetale 34,793 Kr , 

Jochumsen fik 3 ~lnaneders 
Fængsel og skal ti lbllgebeLry l ~ 

12,000 Kr. 

Den r~. Leg med $ præng. 
stoffer. 

Mandag Aften lod et voldsomt 
Drag i Gaarden til Mellemgade 7 
l Thisted. Det var en Dreng. Ta~ 
ge _Jacobsen, der havde anbragt i 
et Kanonslag i en Blikdaase og 
lod det f utle af. Det var UfOrslg~ 
t ig{; gjort, thi det voldsomme 
LufLb'yk fra Eksplosionen bevir
-kede, at del' sllncngtefl Ol) mod 
en Snes Ruder i EJendomD1enc 
omkr ing Gll.:1rd n, men hekllgvIs 
kom ingen noget til, hvad der el
lers let kunde være sket . 

• 
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Forlænget ;~Slingskendelse_ 
Entreprenør P. Thiesen fik i 

Gaar ved Retten i Tb:isted sin 
Fængslingskendelse fol'længet til 
16. Juli. 



... _- ····_·-···_·3· - ..... _._ .. __ . _,., ._. 
La uforandret Temperatur. 

fiærdselalygterne tændes 22,51, 
slukkes ',07. 

Oll ko 

Væ,oemage,dommeo, der faldl 
i Oaa,. 

lal 
.Il 
olc 
en 

Dommen over Tømrer Johan Pr. 
Kjær, Thisted, faldt S88 sent i Tf 
Gaar Eftermiddag, at den ikke 
naaede af ke mme med i første 
Del al vort Oplag. Han idøm les pa 
Fængsel i 2 Aar og Irakendles Mi 
almen Tillid i lem Aar. Til Sia· T · 
len okal han lilbagebetale 34,793 r 
Kr. Han blev ikke ikendl Tillægs· S 
bøde. 

Regnskaboløreren, Ejnar Jokum. R, 
sen Poulsen, idømtes 3 Mdn. S 
Fængsel lor Medvirken ved Be· 
drageri. Han .kal litbagebelale D. 
12,000 Kr. Han lik ingen Tillæg.· 
bødt og mislede ikke almen Tillid. le 

Pør.8me.ter flyHer. 
Pøllilemester kich. Poulsen. Ansager, B 

der har været Formand for Slagteri
arbejdernes Fagforening I Nykøbing M., 

nm P"'I ..... nDat... .. 



forlis t Haani 

Ty.kerno vilde tøge 
V.rk.ted.t 

--- -
Sag afgøres 

HunlnR Chrlslcnscn kurIde 
erkende siR' skyldig. Htlll 
rede al hlUl vllr født I Sdr. 
pau 'Mon, hvor lian IIlod I 
rerltere 1108 \'lIn Par, Sorn 24 P •• F.mten. Rend 

hall som l ti I Plade. Hun "'or al drekke Tømmer 1.tH er 
gede SalttJerhøl.Roslaural1 · nes 1'1IA'odellavcnde bCRyndl 
ICfl, SOIll hans Kone drev, Hanning Chrleteoden ,t modleRe 
havde kUli 2.000 Kr" du han ulovlig konlanl BOIOllnll ar Ty .. 
gyndtc, DIen vod Salg af skerne. HDn var dl paa P.lltten. 

,'on 11 ... 1. h.n 12- 13,000 Kr., R.nd og Kredltorern. var ulul 
og Ily Ilede III Olyngore, Hor lod modige, 

der han undur Krlsen 1980- a8 ni Tab - Jeg vilda Ikke snyde aan .. 
pu 20,000 Kr. Bllcr dello Tab kerne og Temtnerhandlernc, der 
log H.nnlng Cltrl,leno.n III Ko· h.vOo vtllrol gOde mOd mig, d 
benhavn, hvor 1180 tJenle Jeg Var ratllg, ORde han. 
ved al bygge Vllloor, og BII.r ... Olmnemg.ng .f de 
blev bel all, lol,ke Rognlnl!.kopler, spurgle 

I 1987 begyndte han 8olvBleen· Ar1kl8ROrcw : 
.Ik dlR Vlrk,omhed I PI. do, IIn."clc- - livordan kom De ud al do 
o rel.1 en Tomr.rmeSler, Da Iy'ke Arbelde? 

som Brullelson kom, havde han Værk- H: Jeg trak mine Folk hjem og 
Io I VHd,und. Ha" .Iode da køble on OaBrd. Tyskeroe var 

60,000 Kr. og udl"IO oml.llendo ,os.nde, men der skele mig Inlel 
Arbelder, bande lor SI.len, Kom- Værkoledel I Vlldound IOd leg 
muner og private. Hin flente stu toml. 
86,000 Kr .• orllg Nello I Aareno Ankl: Hør De lea.1 alt Der .. 
1940, 41 Og 42, I 1948 var hano Arbelde belalt? 
Pormue ovor 100,000 Kr. plu, IO H: Nel, leg har 35,000 Kr. III 
VIII.er, ODde, sOm leg vellldrlg faor, 

Bn Søndag holdl en Iyok Bil og delle Beløb skal vel regnes 
uden lor V.,rksledel I Vlldound, fra den opgivne OmS.,lnlng paa 

bese e Værk8tedet, men Kr. 
al lorelage sig vidare. Bn : Har De haU Omga"R 

eller Indlandl d. sig Igen lor med Tyskerne, Iraklorel dl' m eller 
beolalllægge Værksledel, Da 

Svendene hørte herom, truede de ::::::::: 
I med en Slandsnlng, Hunl • 

bcølullede d 
Il l oelv al skalle Sig Iyok 
Idel han pu den Ma.de 
med al kunne beholde sine Svende, 
HOInlng Chrlslen8en henvendle 
sig paa O:r,·KonIOrel I Thisled, 

- Jeg blev .1 en Bekendl paa 
Konlorel lørl Ind III ehclon der 
~ovede mig Arbelde, forkl~rede 

an videre, Bn Tid ellor IIk le 
~rdror pa. al opSlllle Blrakker ~ 
~Ieøtrand , Min Kone Ir.rudede 

m. del sl.,rkl, og nu kln le le 
::d~l~n R~·~ ~en klogesle, Jeg tle~ 

• Or del Iyoke Arbelde 
og vilde hel ol h.ve holdl PInlIrene 
V.,k, men del k l Ikke an eg manke 

S være bokendl al .Ige I Dig I 

Ilen~~~r~n btKe,e:r OHr~nK Chrl. 
ved N.rr •• lle I Th' I 'I" ang.rne 

• ed, nORle 
og el 1I0rl Sk ved Thl,led H,vn 
belk.lllgel e~r ~ ~olr"H lili Vir 
Mind, 1 v undrede 

HVfRDAGS-SITUATIONm: 



TY·'" 'u -
".rk ••• d • t 

'I I I otrll kunde Ikke 
II8I"lnK C II 'I~I ' lI.n 'u,klao 

erktnde .Ig .ky I ~Otl Sdr, Urlllf)Y 
redt, al /J.n var I I d I Tøm' 

Mart, hvOl h.1I S· n Z4 a.rlK 
hal .In p.r 001 

hall lorn ulvllændl" 
"., I Pl.de. H.n byg

s.IKJerhlj. Reat. uran ' 
lom h.n' Kone drev H:n 

h.vde kun 2000 Kr, da han e
gyndle, ",en ved S.lg .1 Re.t~~-

le'"I nnten tlanle han 12 15,000 ., 
eg "yllede til Olyngøre, He~ ,r~ 
hsn under Krlun 1980-83 t. T a b 

20000 Kr EWer delle a 
Haanlng Chrl.,tn.en III Kø · 

hvor han tlenle Penge 
Villaer, og Oælden 

ved at 
blev I 1987 begyndte han .elv.ten· 
dig Vlrk.omhed I Plade, fInanele· 

gik rel al en Tømrermester. Da Be
.ællelsen kom, havde han Værk· 

to lied i VIldsund. Han ejede do 
Kr. og udl.rte omfallende 

balde for Staten, Kom
~g private. Han Ilenle 

Kr. sarll2 Nella f Aarene 
1940, 41 og 42. l 1943 var han. 
pormue over 100,000 Kr. plus to 
Villaer. Bn Søndag holdl en tysk Bil 

,.f1dt fil IYSi~t/. n OK ., Y8I(1·1I ... 
Sllld 1flt'IIt'rIl f M.lerlaltu 
0111 Levelance a I 

It . Ja , det I/Id.te le" ve . 

p •• ".U"."- ,._ ... d 
,.or al dække Tømmerh.lldler· 

nea Tilgodehavende begyndte 
Ha.nlng Chrl.lenaen .t modtau~ 
utal/lig konliDt Setallng .f Ty· 
,kerne. Han yar d. pli Paillleni 
Rind og KreditOrerne v.r utaal· 
Inodige, _ Jeg vilde Ikke .nyde Sin-
kerne Oll TertHnerhandleroe , der 
havde været gode moo mig, d. 
leg yar 'alllg, ullde h.n. 

eller en Oennemgang af de 
falakt RegnlniSkopier, spurgte 
Anklageren : _ Hvordan kom De ud .f del 
tyske Arbejde? 

H: Jeg trak mine Pol k hjem og 
køble en Oaard. T)'lkerne var 
ruende, men der skele mig Inlet. 
Værkstedet i VIldsund lod leg 
stea toml. 

Ankl: Her De laaet alt Deres 
Arbejde belalt? 

H: Nel, jeg har 35,000 Kr. til 
Oode. som leg vellldrlg fur, 
og dette Beløb skal vel regnes 
(r8 den opgivne Omsetnlng paa 
400,000 Kr. 

Pors v : Har De baft Omgang 
med Tyskerne, trakteret dem eller 

uden for Værksledel I VIldsund. 
Tyskerne beua Værkaledel, men 
uden at foretage sig videre, en 
Tid efter indfandl de sig igen lor 
at beslaglægge Værkstedet. Da :::::::::::::::::::::::::: 
Svendene herte herom, truede de 

t med en Standsning. Hunlng 
Cbristensen beslullede sig derfor 
11\ selv at skalle sig lysk Arbejde, 
idet han paa den Maade regnede 
med al kunne beholde sine Svende. 
Hunlng Chrl!ltensen henvendle 
sig pu O.T._Kontoret I Thisled. 

_ Jeg blev af en Bekendl paa 
Kontoret ført Ind III Chefen, der 
lovede mig Arbejde, forklarede 
ban videre. En Tid elter fik Jeg 
Ordrer pu at opstille Barakker I 
Slettestrand. Min Kone fraraødede 
mig det stærkt, og nu kan jeg .e, 
af hun var den klogeste. Jeg blev 
aldrig glad for det lyske Arbejde 
og vilde helst have holdl PIngrene 
væk, men del kan leg maaske 
Ikke være bekendt at !lIge i Dag I 

Senere byggede Huning Chri
stensen en Del af O.T,·Garagerne 
ved Narrealle J Thisted, nogle 
Cemeniskure ved Thisted Havn 
og et slort Skur i Nors. lall var 
beskæftiget el halvt Hundrede 
Mand . 

Ingen Tid til at I •• e Avl.· 
Bekendtllørel •• r 

o Da Haaning Christensen pea el 
Tidspunkt blev paalagt at udføre 
Arbelde, hvortil der .kulde Tilla· 
delse, blev hin forevist nogle 

T
grønne og blu Blankelter al 

yskerne. 
se~omm: Var del Arbeld.liII'del. 

H: Jal 
v~D"o,mm : Nei, nu gar De Dem 

a end leg vII Iro. Gik De 
p ~ .'~adan en Cirkusforestilling? 
Jeg ikk:' del

k 
er sendt, ellers !lkal 

D ens e at gu herfra I 
IkUI~~~: De vidste alts88, at De 

ave de dan.ke M dl 
heders Tllladel.el? yn g. 

H' Je I " Tllladel.eg tl~ d.le, al der .kulde 

D 
' men Ikke fra hvem 

omm' M • 
paa Maa~en ?aa~ke fr. en Mand 
de dan'ke Mynd~·h Ikke I Saa fra 

H: Nell g eder? 
Domm: Aah 

De bar dl 01ne iH hold nu op f 
meget klo Ove det og er 

HVEROAGS- SITUATIONfR: 

-!till J/flt/de diJ. flJsel 
fler.e Biler pas Vejene - flere 
Mulrgheder)or al blive snaVlet 

hl --

-deterdel'Rlllldfol'/ 
L~d os faa Tøjet lil R e n 8~ 
~ I n g og P r e S n i n g -

ar Rensemetode er ab~ol It 
sk.aansom, men den ør 
T.9Jel ren~ og pænt, og P~e •• 
"Ingen giver det et hel nyt 

Udseende. ... 
Rillg, vi llfltftl~~ 

VASKERI OG RENSERI 
ORAGSBÆKVfJ ~5 • Hf] 3 

Ikke A'I.ern.~ :'knd
. Læ,le De • endigerei,er? _ 



Kom
tjenle 

Aarene 
hans 

,'"' 

P •• F.Ultan. Rend 
I'or .t dekke Tømmerhandler

Tilgodehavende begyndte 
I Christensen ,t mOdt'ge 

l Betaling al Ty
H,n var da paa Pallttens 

og Kreditorerne vat ulaal-

vilde Ikke Inyde B,n
og Tømmerhandlerne, der 
I/eret gode mod mig, da 

,ar laiUg, sagde han. 
en Oennemgang af Ite 

Regnln/i:akopler, apurgle 
-• 

kom De ud al del 

"_,;mlne Pol k hjem og 
III Tyskerne var 

fuende, men der skele mig lnlet. 
VærkBIedel l VIldSUnd lod Jeg 
staa loml, 

Ankl; Har De luet all Deres 
Arbejde betalt? 

H : Nej, jeg har 85,000 Kr. til 
som jeg vel aldrig fllr, 

Beløb skal vel regnes 
opgivne Omsætning paa ." Har De halt Omgang 

Tyskerne, Ir.kletet dem eller 

HVERDAGS- SITUATIONER' 
, 

-

med d;;' 
Bobe" Henry il . Reidar 
'r ~,ednn. bedtie i ,.'n Klnlt, 
hk I PJor 3. Pr Pli el Jntttnatio. 
roall Slævne i 0"0. fnddia hil 
Johan Løberg tabt kntbent 

modla2tl Bereg ar dem? 
H: Nej. Jeg bred mig Ikke 

Tytkerne. 
Po,.,; HIr De da hall 

1jlfld med dem? 
ti· j., m.nge Oaogrt 
filer Ptotokollwngen udtllte I 

Vommeren: 
- De er klør over, II Opgørel. 

Hil iii NationalbanIten over 'YI~ 
Arbejde '~ulde tjene ,il, II Din· 
1O,,1t lik j bver! f,ld en Del Ul· 
hage aJ det røvede M.'eriale 
\Form 111 Bndre Varer? 

H: 'Nej. ~,;:~:::;,~~'~~:'~1~:il D'Jmm.; 
~ ..... tor 
$~ ulollluende 

ti: Det atyldea mauke, at 
~llkig læste AI/iler. ."'1 

Oomm.: JI/ lot De var dl 
til at undd18i1e Danmark 
, .ing, natr De dr.ke ind.endle 
f'0reln "l Nationalbanken. 

Eller at 
I aaet HUlling 

V., 
I Altet , 

fkaber athørles .om 
]l.lænd lu Firmlel IIlIige 
liunlng Chri,lennn-

Ved Redaktionens Slutning 
'Dommen endnu ikke arugt. 

'500 
" :4,35,0. 

n '500 

• Idrætsugen I 
.. 



altid væ· 
len deres 
,rader og 

~r sta.ar j 

Labara. 
netop de 
or ogsaa 
rejen for 
iegyldJgt, 
ider om, 
aget 1 et 

lde Stab 
e videre 
allerede 

r en lille 
kva, var 
le for at 
Ind I VI. 
Desuden 
t Viden_ 
de flest 
er der· 

tra Lev. 
særlig 

leder og 
re m cd 

"''''e _0- ~ 

vlrkeHghedBfjernc, at de Ikke fnascr, 
at ogsaa deres AUlerede kan have 
gjort værdifulde OpdagelBer 1 Tysk. 

land. 
Det er ret betegnende, at man fra 

russisk Side ikko siger ret meget om 
Atombomben, Mange velinformerede 

•• o 

Køb hos de Handlende, 
der averterer i vort Blad 

Overo rdentl igeForanstahni nge r 
. '. .., . . 

Anmeldelse af Krigsskader • 
Efter Aftale med Forvnltningsnævncnc for nedennævnte KrigsforsIk_ 

ringsforbund meddeler ~ndenrigsministeriet, Handelsministeriet. og Land
brugsministeriet l Forbindelse med Bekendtgørelse af 13. Jum 1946, at 
Erstatningskrav mod 

Krigsforsikringen af Løsøre, 
_ - privat Indbo, 
_ - Landbrugets Løsøre, 
- - Landbrugsjord. 
- - Skove og Plantager, 

som slaar i Forbindelse med den tyske Værnemagts Benyttelse al fas t 
Ejendom, anses lor rettidigt anmeldt til vedkommende KrigsforsIkrings
forbund, saafreml de paagældende Krav inden Udgangen af Juni Maaned 
1946 er anmeldt til Indenrigsminisleriet, Udvalget Ior Indkvarterings
erstatning eller til vedkommende Amtmand eller Borgmester - for Skoves 
og Plantagers Vedkommonde til Landbrugsministeriet eller Statens Tilsyns
førende med de private Skove. 

l de omhandlede Tilfælde er ny Anmeldelse til Krigsforsikringen sa.a· 
ledes ikke fornøden. 

Den 25. Juni 1946. 



forlist 

Erter .t langt Re,.",.de "en t •• 
I e"ermlddag 

Dom"'8n 

lo I H NtJ- J~R h.' .Idtl" h.1I lid 
MorIIn .yn- Tømr~,me.ler eh,., H.' II ~ til .1 I~.e Avl.t' . 
Drl lilh",le C Il r l,. t II f t II, .l,;r .... Il .. rden Domm: Men del ,kil De dl r 

l pr OronlllnRlund, tid" Vlld.und' l Det er I.dla' for en Pt:llrelninR" 
der h" en I Il I D.1il ved Serrelleu l Thl- m.nd tklle .I' ,,,Iat med I Avl,e' , 

M.nd, alk i :':d IIII.U lor Ve,nem.gell ved nu Bekendliørel .. !, 011'1 de ell,'r,-
d I~ l IICU Mude.1 ordinere Po,hold. 

me pli .elUIl oml' Il Hlln!n!!: Chll,lenten lorkltrcde, 
IIm.fbe/del med VærMm.l!:- l' hin eUerh.lndtW IlIt ,I .1011 

. Omlll!lnJnaen .ndrog 48 1,000 Beløb Ul Oode ha. Ty.kerne. Del 
hvor,l kun Z9O,ooo med N.llo· d/ejede ,lg Dm Bel.llni lor ulov-

,I 

• TJ.hlu," 

Bam 

" 

i' TIll.delte. RCllbeløbtl ligt udlII" Arbejde, oa: H •• 111111/: 
btt It ni Ty.kerne konl,nl Chrl.ten.en ytr trnl/:flell~ 10tH, " 

• han .kulde ml.le Penkene. an 
om Nationalbanken Desuden tOI/: nedbrudt tn Københllfn. 

Hunlnll Chrl,len.en for DoltJm: Hvorlor Hik De Ikke 
udlrrdlgel !.I.ke ReB- op til Myndighederne og uRde, 

ti! N.llon.lbanken for ,t De vu r.gel ved Nelen al 
al han Ikke havde Ti l· Ty.kerne? I 

H H Del lænkte leg kke pli. 
.Iudl.,eA'beldet . • n Oomm: Del var el1 Skam, for 
Idllml en TUleg.bøde ua kunde De sikker t h.ve fuet 

100,000 Kr., PænR.ebtr.1 DR en Kl.rIng. Del var vel Ikke Ila
al den ulovlige Par- dan, II De løl1e, .1 Q. T. v'r 

Tf.k.rno wllde tOllo 
V.rkated.t 
Chd.tenlen kunde Ikke 

skyldIg. Han lorkla· 
ylt født I Sdr. Drlllby 

hvor h.n .Iod I Tøm
.ln Par Som 24 aar lg 

h,n .om selYllændlg 
"j~," ~~~.; I Pil de. Han byg, 
" ,,;5,;" 11 lerhøl. Rut I uran· 

IH Kone drev, Han 
2000 Kr, da h.n beo 

ved Slig af Rulau· 
han 1Z- tS .OOO Kr., 
Olyngøre. Her led 

~~,;;; Krisen t 980- 88 tot Tab 
20,000 Kr. Blter delle Tab 

,:" ".H,;.~a,nlng Chdllrnaen III Kø· 
. ~. ,hvor han tjenle Penge 

It bygge Villaer, og Gælden 
betalt. 

1931 beRyndte h.n selvatæn· 
Virksomhed I Plade, flnane le· 
II en Tømrermesier. Da Be

I korn , havde hin Værk· 
I Vlld.und. Han elede da 

Kr. og udf.tle omlallende 
bude for Sralen, Kom· 

prlvlte. Han tjenle 
urllK' Nella I Aarene 

og 42. I 1948 ylt hans 
over 100,000 Kr. plus to 

VlJlaer. 
Bn Søndig holdl en lysk Bn 

uden for Værhledet I VIldsund. 
bella Værk8tedet. men 

~d,;~-.t forelige sIg yldere Bn 
Tid elter Indland I de 81g Igen for 
at beslaglægRe Værkstedet. Da 
Svendene h811e- herom, truede de 

I med en Standsning. Hllnlng 
Christensen besluttede sig der lor 

I selv al skalle sig tysk Arbejde, 
h'" "'~'~'; den Milde regnede 

bO:h:;'~,:Id~O:~,Slne Svende. henvendle 
I I Thisted. 

blev al en Bekendt paa 
lø,1 Ind Ul Chefen, der 

I 
!~:~:;~:,:~:~f Arbejde, lorklarede Bn Tid elter IIk leg 

al opslllle Barakker I 
l MIn Kane frarudede 

mIK' slærkt, og nu kan Jeg le 
al hun var den klogeile. J eg ble~ 
aldrig Rlld for del tyske Arbelde 
Dg vilde helst have holdl PIng rene 
væk, men det kan jeg muske 
Ikke vere bekendt .t sige l Dag I 

Senere byggede Hunlng Chll. 

I 

en Del aIOT .. Qaragerne 
I ThIlIed, nogle 

ved ThIs ted Havn 
I Nors. lall Yar 
halYI Hundrede 

og elslort 
beSkæftiget 
Mand. " 
Inllen Tid til at I •• a Avl._ 

Bekendtllørol •• r 

" 
,g 

pan ol 
udfø re 

Tilla· 
nogle , ., 

· Var del ArbeJd. tIlla del. 

J., 
Domm ' N I • e, nu gør De Dem 

, end Jeg 'III Ira. Dik De 
.SU d. n en CirkuslorestIll ing ? 

det er undt, ellers Skil 
ønske .1 gu herira l 
: De vld.'s at De 

do 

1\ der skulde 

D 
II men Ikke Ira hvem 

omlll ' M ' · aUke Ira en Mand 
MIlnen? Nu Ikke! S .. Ira 

H
dlnake Myndigheder 1 
: Nell 

Domm : Aah _ hold nu op t 
har dl Ølne l Hovodet OK er 
meget klog M'nd. LlI'.!ste De 

Avl.ernu BekcndlgøletserP 

fjendtligt IndsUllet overlor den 
dlll5ke Sil'? 

H : Nell 
Domm: De vidste godt, It der 

f,ndr el tvungent SamarbeJde 
Sled mellem Staten og TYSkerne 
om Leverance af M.terlaler. 

H . Ja , det vldsle lei vel. 

Pe. Fellltens Rand 
"or si dække Tømmerh.ndler· 

nes TiIgodehivende begyndte 
Haanlng Chflslenseo at modtage 
uloyllg kont.ol Betallng If Ty· 
!kerne. Han val da pli Pailliens 
Rind og Kreditore r ne var ulall
modige . 

_ Jeg vilde Ikke snyde Ban
kerne og Tømmerhlndlerne, det 
havde været gode mod mIg, da 
jeg var 18tHg, sagde han • 

Biler en Gennemglng af de 
!alske Regnlniskopler, spurgte 
Anklageren ; 

_ !tvordln kom De ud al det 
tyske Arbejde? 

H : Jeg Irak mine Pol k hjem og 
køble en Oalrd. Tyskerne var 
Illende, men der skete mig Inlet. 
Værkstedet I VIldsund lod jeg 
slu loml. 

Ankl ; Har De luel alt Deres 
Arbejde betalt? 

H : Nej. jeg bar 35,000 Kr. til 
OOde, som leg vellldrlg fall, 
og delle Beløb skal vel regnes 
fra den opgIvne Omsrlnlog pli 
400,000 Kr , 

Porsv : Har De halt Omgang 
med TYSkerne, Irakteret dem eller 

HYfROAGS- S/TUAT/ONfR: 

Pler.e BIler paa Vejene -liere 
Muhgheder lor a l b liye anaVlel Iil _ _ 

-dd et det' taud (0/1 
Lad 08 III Tøjer li l R e na
n ln g og Pr e an i ng. _ 
Vor Rensemelode er abl 0111 
s li: ,llInaom, men den gll r 
T,,'Je l ren! og p ænt, og Prea. 
mnien giver de l el hel 11)'1 

Ud,eend e, ... 

VASKERI OG RE NSER I 
OAAG 3BÆKVfJ 4-5 ' Hr ,1R~ 

27 JIlIII 

Nordisk Athlt: 
Onad .. Afwn b, .. u. fh 

au., lU 

Os ~l:I II k 
hl delta or~ s ldtltl.røl!eIllJ, 4eor \' 

I'blllvne II;.! d;~,n':'fd,.kt Atblt.. 
Atr. t! l!'Iko •• ttd Stld'':'fI I 
'II \J'lty in~k Itlll I N,t ul Byen 
v., ko ylt\tret pf ..... " tit 
W '!lmen rr,ed fRfgrn .Pd~, 

nel. pu dtn. f.ult Tur l •• ! ,I'U: hl Pfedeflk.hut!. Otner't 
. I Ii/lune l!)f godt Vej, li' I 
. t :rntl ikke gode, Inet! endnu I 
( ".btr ,nln p .. ~n 510' Alten Pil 
" 'on. 

I'l)d' ~Jldklrnpen i MO'Ren Alita 
II.Y~r Ikke rndkw VUle,yja o 
A 1 K., men dednwd mellem It. I~ 
"k 1 .1.K.. B·Hold. Den Ipil~ 
101.1 Kt 20. Kl . 21,30 udkampt 
Ilct Ilore nOflk'd'nlke Bohe. 
.. I,-,vne, ~tr oml.lItr lire Kalflp! 
<II( det yd udtn T,ivl blive ,.irke 
"g "nt Klmpe. HInlOtten h,. 
I:ellntm liere IIIr hteYdcl .ia atid 
I NorgumUlcukabtrlle. Han h • 
Inlldl La.ndetl btdate BokHte GI 
"" Ild"l VIeret ,lild ud T.:. 
J~lynhild.en, ~er .k.1 m.d~ Knu, 
I tlt lltn, Thlllcd, den t; dlig~r 
hli:llInd.ie Muttr, er Tclem./ 
ken. melt popuhfre Boh"r_ H. 
v., NOfR:Umuter i Juniork:JlI.e 
1935 . Under Krigen Riolde ha 
TJtnelle pli fon noui U·Bud_ 
1939 kæmpede hin en lige K' m 
Ined den verden.berlmle nOIl\; 
Bok.er, Henry Tilltr. Rtid.r Grtf' 
I r !<rcdnnl bed,te i lIn Kln •• 
hk l Flor 3. Pr pli ti inlt rl1ati, 
I.alt Sleyne i 0.10. fndtliR h~ 
J ohan Leberg labl knebenl IItl 

I nodla~tl Besø g al dem? 
H: NtJ. Jeg blid mig IlI.ke 

TYlk~rne, 
ParlY; H,r De da half 

,;lød med dem? 
H' JI, mange Olngtl 
Eiler Prolokol1errngen I 

Hommeren: 
- De er klør oytr, II 

Hn ril Nationalbanken ;;,~' 
A'beJde .kulde Ijene til, 
milli. lik j .,bve,1 F.ld en 
hige aJ det reycde I 
Form 111 andre Virer? 

H: Nej. 
D!lmm .: 

~ •• 11 
s ..... ulolltlltnde 

ti: Det ,kridet 
.altkig lælte Avi.ef. 

Domm.: JI, lo r De var 
lt l It und dllge D. nmlri 
ring, nlBr De Ik t e indnndle 
t'ørel.e hl Nationalbanken. 

Eller al Renen havde 
I net Hllning 
I kaber alhørtes l om 
l>lrund Ira Firmael lillige 
Ilaanll1g Chril lenaen. 

Ved Redai tionena Slulning 
Dommen endnu ikke afllg\. 

1 Aften : 

IFrede.' 

SendOll 1 

Kl, 20,00 
Kl. 21,30 

KI. IS,IX); 
Kl. 10.00 

KI " ,00 Nykøbllu 
K1. 20,00 
1< 1. 20,30 

Kr. 1{l,OO 
K1. iJ,30 

• 

KL lO lO Slor 
Kl. 19 .3(1 Stadion' 

Kl 23,00 810ft 
KI. U,OO .IUll 

entre . 

. , 



al 
lø-

I 
Høje Kristensen-Sagen gaar 

mod Enden. 
Den store Værnemager- og Be

dragerisag mod Entreprenør Høje 
Kristensen, Hurup, nærmer sig nu 

har hl 
LiSl , 

langet 
og de 
at MI 

og omsider sin Afslutning. Det 
kæmpemæssige Arbejde med at 
udrede Sagens Traade har været Sk eres 

Ef-
t il 

HJ· ledet at Overbetjent Panum, og 
nu er man saa langt fremme, at 
Revisionsbetænkning er udarbejdet, 
og Sagen forelægges derelter S!ats-
advokaten, og saa - kaI Anklage-
skriftet udarbejdes. Før hen paa '. 
Efteraaret kan Sagen næppe ventelI 
behandlet vedl~etlen i Veslervig. 

Studentereksamen. 
Ved Indre Missions Artiumskursus i 

Rønde er Studentereksamen bestaaet 
af Aage Andersen, Nors, Holger Appe
Ion Jensen, StBgøtrup, Herman Lade
gaard Christensen, Nors, og Viggo 
Willumsen, Fjerritslev. 

~ne. 

der 
ve r
sen, 
-,~~------~~--~---



2 Aars Fængsel til 
Johan Fr. Kjær. 
Komnlis Ejnar P. Jochu/l1sen 
fik 3 Mdrs. FajnQScl for Bcd/·ageri. 

Tømrer Johan Fr. J( j a' r, T,hisled, 
og hallS SvogerJ Kommis Ejnar 
Poulsell J o c·h u m s e TI, Thi.led, fik 
ri Gaal' M"es Domme vrd Rellen i 
T,hisled. Kjær hlev id"mt 2 Aars 
Fængsl'l og Frakendt ælmen Tillid For 
1em Aal' for Værfll'ma,geri og Angi
veri. Samtidig skal han jJetaln 
34,793 K". til Statskasse,n. AF do to 
Aars Fængsel or 1 Aar og 42 Dage 
ud~laaet som Val'clæglsarresl. Jo
ohumsen ,idømlr.s 3 Mdrs. Fængsl'1 
for Bedrage"; og skal belale 12,000 
Kr. til Stals,kassen. 
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~,GodsejerenH til Civagaard 

for Retten. 
.

"'~ ", , 
TfllnrernH~,.;ter Jloaning Chn .. ll.'n~n tog t )'~k Arbejde 

fur Ikke nt miste ",Inc Folk. 
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(':hr IhlnlliuK Cl, ri t,-II ~I'II. 
MCl\ltIllUlf.IM I'r. UnUlIIlIIghmd, tidl. 
:r.'mro,rrIl I \"11.1 'Iud. ,j;1,~1 I Ullg \"Iod 
I-o.",...t ll -n I TIJI:;I,~lllltnlt (!Ol" \"wru"'" 

ulAllt ri 
11,\11 hnt Inlh1rl I)' It ,\fbojd.· f"t 

.t:1U".J Kr _ !!\Ul/lf !.\lll :.'1"I.oIU Kr. 
\ar lU'" -"lltil nnIlJo:Ullo.,'n ll 1'11I[\,I,'b,·. 
H, 11)('11,1,,1 hl,'\' I .. IAlt uf T)_ keTil\! 
1.,.mI:1II1. \ln/luinK CtJl'i 1"IIIl1'1I IllIul
Ib "!HlnLl"ff' for ni ban udrll'rtliAt·t 
fnl,,!.." lk}llllllg .. k'l!ltl'r td ~all(li1l\l" 
hnuJ,.,'u fur at ~I.jllh·, /II hllll ikk,' 
I<n,'[' 1',lh .. le1-(· til III \u(fUtl' Ir,,!;: 
.. \rl'J.h' 11'111 :.,;.\.,,1,·~ Ulllllll "11 Til-
11l'L: hdd,' plln IOO,HOU I\r F: ... n"~('l
.. Inl.! o~ KI,nfi .. kallun af ,1"11 1Il(.1\"hg,' 

.Fm tj"I1t',t<' 
Hl'hrurulIllld Hil" [)"lIlllll'r Asgi'l' 

Ha~mll~li<'II, l'UrF\'nl,'r \'ar I,I"~ 
n li'; 111 lf S li I' II U.LI .\lIklngl'l" J'olitJ~ 
(Ulcl!lIll'gll/r !( o r ~ Il I' r_ 

!lualllllj! Chnsll'u<l'u kIllIIII' Ikke 
I rkl'UlII' ,~IJ.! .. kyhlts:-. U,m fllrklo.red~', 
nt Mn \'Ilf ([!Ilt I ::;'Ir Urllllb~ pan 
)ll)r~, II\0r han Sloll l Tmnrerlære 

hll,~ sUl Fnl', 
l lu3i b'Ilyndte han 1'11 ';l'h-Slflllldig 

Ylr);,~llmhrd i rludo fillulwit'l"el nf en 
TumrnrllwsWr- Da Bcsu,t\I'I!;( n kOlli, 
hllVtIt' Jlamunj! Chrilitl'n,;eU Værk~ 
<ilrd I \'Iltlsund Dall I'jl'dl' prut dulle 
lulsjlunkl over flO OQO K I', og uMorl" 
(unrn\tcm!(' I\rm'Jdr-r, lJna!ll' for SlJl~ 
Hm, Knllllllllllcr og for Prim!!' Han 
ljt'ulu 5[\,000 Kr nnl'il/{ NI't\o 1 Aa~ 
n'nll lD~O, 4.1 og 42 J ,UH3 Vlif hnns 
ForUlull o\'er 100,000 Kr, I,llls to Vil
laer, 

Ocr holdt en lysk Bir ved Værkstedel 

Eli SOlldng hold: en t)-sk Bil utlcn~ 
"01' \\I'rksll-del I \'lldliUIIII T)'skenll! 
l)t:,~an \'mrblcdc!, m!'1I \lIll'n al fpre~ 
IngI' ~Ig \'idl'r1! Fn Tid efter iJIII~ 

f Hild, de sig Igen lor al !)('~Inglfl'gg!! 

V!I'rksINlnl_ Da Hlululllærketn" 
hurlt, Iwrom, IMll'Cle dl' tnl~1 at rl'J~ 
"Ii-l de rl'''II''] r ' .. ,I li 1II{'t eu SlallflslUng 
Hnrullug Cllrisll'nSt)1I OOslutll'fle sig 
dl'rlor III 1;l'J\" al ~ktlfr~· 6il:" t)~k Ar-

_ h!>Jlll1, ull'! hlln tlaa den 11nnlll' I'Pg~ 

t S
'II'III' mild at kUllllol hllhuJde !line 

\'\'llIh', 

l1aauill" Ch,·,"'] , 
O

." "Nl~"n INI\I'III11e sig 
pna l'~Knnl"rf't 1 Thbll'll 

,\nld Lad O" ' I ~,In "In' med D 
rc~ l'glW Oro] ]] ~ n'IIC I "r f;kl'll' 

'r II - .lPIl' hrl'\' a( n' K 1'11 chndt 
,I .mlor'·1 fllrl 11111 lil Cl 'r pan 
l 1'~11i' mig Arlw 'd l~ II lIU, lil'r lo~ 

J
" On' 1 e. .11 'J'ld "fll'f fIk 

ri' Iloa ni . 
SII'lh'sll"<lIu,I i\llIIO!lJ,!lll11 DII!'akkr.-r I 
lIIiK d1'l Sllt'rkt o J\UlHI frarnndPtle 
hUII ml' dt'lI klo l( DII kllll JI'/{ ~.' ni 

I glnd f,lr dt'l 1 ~gll, to' JI'/: hh,\, nltlng 
111'1 L hn" hol~; k;, J\rlll'Jtle III!' lildl' 
d"1 hu j,'g moask" t:~",tl'lII' ,pk, mun 
nt IIlgU I Ung! kl' l'I\~r(! hl'k,'udl 

• , 

, 
, 
t 

k 

f 

, 
-

• 

-

Byggede OT.Gara • ger pan Nr Alle 
I Thisled ' 

&'lIrrl' hrggf'de naa' , 
tltu l'll Ul'] n{ Ql C ninI{ ChrUit ... n_ 
·\11. i Thixl~'11 ~ Ilrn~lIl'1ll' }lilli. Kr 
1111\'11<'11", ,lIl>gh, C"IJ1I'Ulllk\1re ' I' 

1\ ,1,1011\ SI.; "'\ 
lilI' 11I'~klt,fll" ,'lir I ~or~ Tnlt 
Mhnd I;tl t'l hnlvl 1111n1lntl ~' 

Il'l 1I1lllniq C ' 
1'i,I~IlIlllkl fik I:' .. hrlllll'IlIII'1I Imn. 
] .] \lllltlll"l 1'\ 
I<'J' 1'. h\'Ilrn I ... ni Ildful"'\, 

hI .. \, hnn r I • VI' ~kultl" Till", " ,
I I nr.'I'hl II I' ~1' 
Inll BllIlIkl'lt.'r Ilf 'r nllll1 l:rrnIlIH' '1" 

Il n li! \' ,~kl'rr\t' 

" 

- III' d"1 \ I', . 
,III! r "'J/ still.ll!,.IIi" ' , " 

JOIU' N' , , I'J IIU 
"Ild JI'K \'il \' )lur 1l1' 1h'1Il " 
1'1\ C k \'0, GI~ Il" II n'l' 

Ir uHrOII'Hlll!ill"~ Illltl Hllndnll 

I II/I\'I juli 2M't ]" I ,I'\"r 
III J1" nf ,,-

l'> " 1."" .. ,--

II .III, 01"1 ,'r I\I1l1dl. pikr" 
kai 

jl'Jt ,1.);,,' !III k" flt 111\:1 IlI,dlll 
II" 1\1: U" \-id~I~' 1I1W'lI1, at ,)+o 

... ku1t1., 1111\41 til' t!allflk,' lIhllllj"hl.u~rs 
T illIId ,.J.-,' 'I 

II ,1"1f \'ithll', ni tll'r ~klll<ll' 1',1· 
111,\111,,' HI, 111"11 ik);,,' fra 11\'1'111 

J) u In !.""h' Ul' ikkt' .\\li, ... r1 
II :\d, ,h,t h8.\'''· kg j);,I.;,' 1'id iiI. 

Fik store Beløb 111 Gode hos 
Tyskern e. 

lIantll/ll( f:hrllilqISf'1I furkltt.tl>lll", al 
hun '1[\I'!luuulI,hll fik I't ,Itoll J}I,lab 
III 0',1111' 1/11"1 T)~kl'r!II', 1~lt drejetie 
!III( om ntolollng fur ulU\'hA't ArlK'jdl~ 
Ulf hnn \'Ilr il'llff!llf'llIl' (ur, Ilt hall 

:-;kllld,' mbt~' Pf"'~ III' 
fur iLl d."kk,' 'J'fmunl'rhandl,'rnI'9 

Ti Igod 1'110 \'l'nclc-r IlI'J: ~'Iltlll' Ilnan! Il g 
Chtu'lf n,."'1 i11 modlag!' uluvlig kOIl· 
Illnl Jlt,laling af Trskl'rill' ]llln \'8.r 
11.11 Ilaa Fahu .. n,; Rllutl ug 1< ro.odilo
r"rlle \'tit ulaahllod'R(' 

E;[tl'r III G"1lI1f'1IIj.,'ilnJ{ Df til' (Diske 
R"Im utg"knplI'r, SJlII ndf' ,\0 k In g<,rr'n ' 

_ J[\orIIOIl kuUI !JI' fm d,'! tl's!.."!! 

.\rlU'jtll'~ 
II ' ,fCg Irak milli' Folk hjom og 

kollI/! en Ganrd, T}'sk&rlC \"lir rns(>n~ 
da, mC'1I der Ilkel!' lIug inLe!. V1Prk
t;h'dpt i VildslInd lod jl'g slnn toml 

A n lo; 1 lIar Do (MO! nIt DIlI'1lS Ar· 
bpjc\e betalt? 

J1,' NI'J, jeg har 35,000 Kr til 
Glide, SOlO Jcg ,el aldrtg fanr og dolle 
DelIIb !lka.l vel l'egn!'s (II\. den opgiv~ 
IW Om~lt)tllmg plla 400,000 Kr, 

F t'I r s ,- Har Do Juul Omgang 
mt'll T}skl'rnl·jl 

H.: ~('J, jeg brod mig tHI' om dem 
Ener l'-rotoktlllC'ringell udtalte 

])onun{>r(>1\ : 
- Dl' er \'('1 klor o\'(>r, ni Opgø

rolson iii :\"nlionlllbnnhn ol'cr t\'sk 
Arhl!Jdl' skIllde tj!'1I1' lfl, at Danmark 
fIk I III el'I Fald Pli n"j IiibAge af 
d,'t 1'l1\'1-de .\lall'l'mll' i Form af and 
\ n rrr\l re 

11 ' N'1'j 

D c~ 111_ ~eg kl\lI I~kl' flltS\I\Il., al PO 
sna. slOl' ]'orr(>lningsUlllud sina I' san 
ufllrsllloqnt!1' OVI!'I'(t1r \ltI\ 11I'1l' 

d 
~ Det skrld~s lIIllItS!;;I' nI Jl', 

ng lIl's\!' .\ I i.o;cr? ' nl~ 
Rt'ISIIlOdl·t 'ilt ,kk, ( 

k 
I'lrbi wd Red~ 

Il !IU\WII" Slu!lIIng. 

Smør, lEg og 
Flæsk. 
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Anmeldelse a' KrllSSkader 
Aftale med Forvaltningsnævnene lor nede~nævnt 

.. meddeler ~ndenrigslnlnlsterlet, Handelsminisle~~rl:'onIll: 
brugsml.111ste"et l Forbmdelse med Bekeodlgørelae al 13. Juni r~nd I>rstutnl11~skrav mod • al 

Krlgslorsikringen af Løsøre, 
_ _ privat Indbo, 
_ _ Landbrugets Løsøre, 
_ ... Lanc\brugs)ord. 
_ _ Skove og Planta.ger, 

som staar I Forbindelse med den lyske "",mern_Ø' B<n,ttel .. al last 
Ejendom, anses for rettidigt anmeldt iii vedkommende I'-ri~.lonikri.P
forbund, saalrenl t de pa.gældende Krav inden Udgangen al Juni Ma.ned 
1946 er .nmel,tt til Indenrigsministeriel, Udvnlgel lor Indllv,rlerlnK>
erstalning eller til vedkommende "'mimand eller Borgmesler _Ior Skoves 
og plant.~ers Vedkommende Ul Landbrul!Slnlnislerlel eller Slaleo. TII.yn.· 

foren<\e nled de pri\lslc Skove. . - . I de omhandlede Ti\[ælde er ny i\nmelde\aC lU KngslorSlkrlngen .ao· 

ledes ik\"c {OfllOuen. Den 'lå. Juni 19-16. 



Dommen i Angivel' og Stikker
sagen. 

Ved den i Gaar Eftermiddags 
ved Retten i Thisted afsagte 
Dom blev Tømrer Joh. Fr. Kjær, 
Thisted, kendt skyldig i Angiveri \ 
og Væmemageri og idømtes 2 ! 
Aars Fængsel samt fradømtes I 
almen Tillid i 5 Aar. Desuden I 
skal han betale Staten 34,793 Kr.! 

Kommis Ejnar Jokumsen, Thi
sted, idømtes for Bedrageri 3 I 

• 

Maaneder. Fængsel og· sleal tilba-
gebetale 12,000 Kr. 



Baaning Chri5tensens Sag 
for Recten i Tbisted. 

~'et Har haft Entreprcnørarbejdet 
er- for ·tOO,OOO Kr. 

!le.-) l Formiddags fremstilledes for 
,le, t Dommer Asger Rasmussen i Sær~ J 

,ns i :retten j Thisted Proprielær Haa
Ig- ning Christensen, "SivngaardenCt I 
at ved Dronninglund, tidligere Tom_ 
"n- rermester i Vildsund. 
ed Han tiltaltes for Væmemageri 
~r_ og for utilbørligt Samarbejde 

med Tyskerne, idet han i 1942 
~ havde henvendt sig til dem for at 
D - faa Entreprenørarbejde. Han om. 

satte god 400.000 Kr. efter at væ. 
<e re blevet taget god af Tyskerne. 

>. 
I 

n- Anklagemyndigheden krævede 
ham nu idømt Fængselsstraf 

n 
samt dømt til Tilbagebetaling af s 
100,000 Kr. og Konfiskation af v 

~- den ulovlige Fortjeneste. E 
Is Haaning Andersen forklarede b 
~t om sine Forhold, at han, inden Il 
il s han fik tysk Arbejde, havde ar- ( 

,-
• 
'. 

• 

bejdet sig op fra beskedne Kaar l, 
til i 1942 at have en Formue paa 
100,000 Kr., ligesom ha.n ejede et E 

Par Villaer, og det var udeJuk- r , 
kende tjent ved dansk Arbejde. l 
1942 kom Tyskerne imidlertid og 
truede med at beslaglægge bans 
Virksomhed, og saa fandt han 
det tilraadeligt at søge at faa en ( , 

, 
l , 
l 

mindelig Ordning med dem. Han l 

henvendte sig til O,T.-Kontoret i 
Thisted, hvor han kendte Bog- l 

holderen, men opnaaede dog ikke . 
straks a.t blive taget god. lmid- I 
leri:id fik han f'enere overdraget , 
at opføre nogle Barakker \"ed 
S1f:!hætrand og Rfmef(: de bLore 
CementEkure J,:ta Thbted Havn 
og i :\ors samt f'n Dej af O.T.
Lejren p3a Nf1rreaJll', Halvdelen 
af Ar~jdet havdf' hWl TiJmpf'If'." 
til; han fik Ppn~!"f'rle udlX'1alt 
kont.ant af Tyekf>mp. lInn hw\'
dl~dl'. at han ikke 'Ild te. d ... t \'UT 

ulQvHf(t, da han uld rig læst',' Avi
f.('r! Jlnn!\ Kor", luwrle ~all&,kl' 
via:" fmral:ld"t ham nt tav" Ari" i· 
d" for Tyøk"l'",~, og han ha\'ch' 
H'lv n:"rflt H,·t;,·nkc1;Ø"bedt~, ml n 
de hm'rll! 1I1tsna ik~,· \a n't "L; l 

!:Cl nok 

JlI}mmfl11 i AnghH ug blikk~'1 

Kl1Z 111. 

\1·1 {h n I (.Rnr I· f! lm,,!dH~ 

VE I r.~('tl' n Thi led Ilr:lgtP 

ThIm 'Jlf'Y T"rnl"(>r ,kh \'j K iSl r. 
"[li ~J><II kf'nrJl tik' Idi« I An!q~i n 
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-
ederiksen. 

-------

Iser. 

Anr gl . 

79 AST gI. 

~lIigsø, 53 
:1. 13 fra 

Begraves 
edersen. 

I Bedsted 
lDatter af I 

Auktion. 
Elter Begæring al Kommiasionen 

for øærlijj!e Handelss:lger bort-
sælges ved Auktion, der alholrJes 

On.dag d. 8_ Juli KI_ 
paa VegendalaveJ. Thisted: Fredagl 
I Pakhus 30'/s X 9 X 48/, m, t do. 
32 l /,x12x3'/i m, I do. 17 1/.x 
61l,X3 m, I dl. 291/lx8x 
t Garage 9 111 X 7 X 3 l/s rn, t Værk· Lørdag 
sted uden Endevæg IOtt" X 8 1/,)( 

2 1/ 1 m, t Skur, t Slk. t Ht. Motor, 
Værkatedborde, Kakkelovne, Varme
rørslameller, Kobberkasser, 
Stiger, Trillebøre, Reolef, Høvle
bænke, Dunke, Oliebad m. v. 

Kredit 14 Dage. Salær IO pC]. 
THISTED, den 25. Juni 1946. 

BJerregaard, 
t768 Auktionsleder. 

THISTED Send 

:y~e:l d~~;: SYGEKASSE 
'---'-'-I lat.anerkend! -



,"'"".. • J".-

Rlgsdsgells 
!rne og aUe 

Tur/slpJeec 
og lænkes 

Iforenlnil er -
Betydning, 
ennesker I 

ved Selv
!ndskab Ul 
fog løvrIgl 
adloudsen-

lJl:I "L"''-'''~~ .. - • 

nuvlCflmtll' Slrornpri •. 
Til Bt.fy,tIMC/I N'cnVlIIR'ftS li,Ul!1 

Slol" oll nyvalgt blev Odr. Miklu~1 
Riis ~Jl Odr. Nicla 1- }ensrll. Som 
Revi"or JlenvalJlles lærer Oram, 

Haaning Christensens 
Dom. 

HaD skal bel al e iaU 100.000 
Kr. or i PæDgsel i 8 Mdr. 

mulelog Sent I Oasr eftermiddag -
Sammen- efter el over syv Timer langt 

Plnansud- Retsmøde - afsagde Særrellen I 
ler Augusl Th/sled Dom I den lørsle Værne-

magersag, der er afglort her paa 
bejdet vil Bgnen. TUlalI var fhv. Tømrer
inel p88 mester Haanlng Christensen, 
i Thisted lidIIgere VIldsund, og vi bragte i 

Il Amtels Gaar Referal af Porhøret. 
naturligt, Under Proceduren opholdt An

, stærkesl klageren sig bl. s, ved, at Haanlng 
eanlæget, Christense Q ved al have udført 
tørste BJ- Arbejde udenom Nallonalbanken 

havde medvirket III, at Danmark 
. ikke fik tilført Varer fra Tyskland 

IOIOJDg. i samme Omfang som Tyskerne 
i Tilsted l8 Hjælp 1111vang 91g Materialer her I Lan-
fra Mar. det. Anklageren nedlagdø Pssstand 

det enc om Pængselsstraf, Kon(iskatloo sf 
paadrs' 65,000 Kr. I ulovlig Porljeneste 

er i Laar og en TIllægsbøde paa Ikke under 
ndte Stil· 100,000 Kr. at op paa 
i Stald. 

Ise bedre 

Haaning Christensen Idømtes 
Pængsel 18Mdr., hvoraf 139 Dage 
anses for udstaael. 60,000 Kr. 
konfiskeres. og der skal erlægges 
en Søde paa 40,000 Kr. Desuden 

I Frede· bønepak. mistede hlUl Stemmeret og Valg-
barhed saml Rel til ollenlllgl 
Hverv I fem Aar. Dommen er af
sagt efler den milde Værnemager-

.n, Pasr· lovs Pag. 2 og efter Straffelovens 
i Oaar' Pag. 171 og 172. 

rete Pe-Aar gI. Eller Domsafsigelsen bad Has· 
m Par. nlnR Christensen om at blive løs
ningen 'ladt fra Arresten, Idet han havde 

de Læ· en Del øt ordne paa lin Oaard, 

!CHuel 10V'Ofl 
Indhentet nf 
o~ Indtbræl 
den unJlc ~ 
(Liden Enl,tll 
lom SIl~llft 
Oaard. Drel 
8ynela dende 
Un.-domsBar 
Overbovlsnll 
hævno P.de 

Han dreJ! 
Morbroderel 
Indebrænder 
Mænd. M.el 
bringer ikkl 
Enjitelø splll 
øJælellge t<, 
Gud og Ilt 
med ølne 
hellige Lane 
andre polItII 
førere lirret 
at tjene Gu< 
solem fra dl 
ham, men dl 

Stykket e 
Scene mee, 
Sværd frø 
han beJer I 

pavelli!e U 
banker den 
dl.ela Porll 
Pølgesvend, 
sid Ilte haørd 
Liden Enge 

Landm 
Overe~ 

TiIIra 
er op 

Blandl 
komster, 
der er op 
enikomst 
lorbund ( 
for Landn 
betyder e 
laRve! Lø 
Blandt MI 
IRrene hø 
liRat lenni 
enllkol1lst 
el glædel 



• 
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I 
hvor der er for lidt Mandskab, 
men delle kunde ikke tillades. 
Han udbad sig Betænkningstid 
med Hensyn til Appel. Dommen . 

- l 
betyder, at ban økonomisk kom· 173 
mer til at staa paa bar Bund • 

5000 Sangere mødes. 
Thisted Sangforening deltager 

_ paa Søndag i det store Arbejder. 
og ID- Sangerstævne i København. Her 
d d mødes ca. 5000 San/Zere, af hvilke 

l ø e. en Del kommmer fra Sverrig, 



~n8le 

28, Jø,,1 

• 
d.n ynll_t. 6 Mdr • ,_no •• ' oll 

Den _Id.te ffk 3 Aere . id . 1 de ty,ke Ile, 
1.11 0111 AnR,ve: de e leono." . 1 

M d et.ø.lcrllllt 11ulldlryk or le,llIrer IO'!~:rrnol"en i JfJ~4 
e Skr.llke mad lU dfll hun en So . ' f'adf" Smed,. 

Donm~ere'~O rlhU I!U .. brlh Chri · Irll en ~oldl~ I ,m .ndell Sold. l. 
19_1lflg t 

ti lO·"ri;lel!leoflor • Uden lor .10 en Deler'ører. D • 
• ",Idbltrr .le'II'W OH en T db I i f'orlllid - Del VII Ul.>~~~·~~r pli EIIer'_H' 

ehrhlelll'tn Ir. o " , Thltll t d lo Ty.kere, de Undveine, .ell ere 
I ved S,ur,eUCII , Iling ellH . . Smedien, .lIgde hun, , 'Il' hM ,it/del hUfI,Il,lel .Idefl Int/I.ndl IIK I var Unl t l ve.lplII . 

eleoJIlO;" 1945 lI\edenll Oo.lhe' al De.edorern~ øøgl III Tømrtr 
5. un ' I dl i J.lliU" Ankl : Har deev/HHKeKJ.d med, 
I!h .. belh blev Io.' 'Jo. Noruurd, IlD .edeler eJler S.bo. 

blev Maler
urd !-Ivid· • • e lor Tyve. r, 

I Ira Møl ernI. 
hllvde lage I 
lel Værdi ul 
p liøo lor· 
~age. Hin 
Mdr., lUen 

[elleu, hvor 
lehlllldlJng 
/lIHl havde 
d i 17 Allr. 
han lajZel 
IO Kr. 

Domllormond var Dummer O" 0111 del var e .", lor "ode III 
I Lili LautIl .. d ,ar I .. hllo.en, Ank uger . Rel,' t.rcr, e 

rlor gjordll 
C De del? 
god dansk 

FOfliv.rer Lu Therklløen
O
' el Til. skyde? le Ikke hUlke. 

edell al en 5 : Del kOa, _ eg-, DeserJør blev mødel OVIl.vær II IHe Domm ~ e" " 
horrre lrll Tot/bølegnell, "'or k dl Ved De del? 

. ' 11 les Søstrene 5 u
S

. ·J d,1 hsr leg la.el ar vide Anklngl'llknrtel ti ~ . iii • II, 

; Juni 19"" al IUlve r11edV,rk~p' . ,,: bagcfler. d oplyste a\ 
W p lerten J T er Nørgallr , 

al Løndbllljcnl . e A h~ldelle emr aa ældende Morgen 
rirøfev, blev 9/11 under 11 'grede. høll den ~eo~ora gU Nordpaa 
af Tyakerne. Eleanors" r ~øe~den~~,e lyske SOldaler,o .om 
desuden lor al have skrevel e Elleraegnlng eller eser
T el,brev iii liuamand Ylggo ~::er~~~ Han bavd~ bT,b'keldel 

'"', Skaarup. Desuden h" h d øl hun vilde vile YI erne 
il De nu Pou øen, I P. yen J !;en huskedc Ikke, om Eleo· 
ke lornnle· hun værel j Se.iddellle ø cn 'n~r~ høvde ,ag l , Ilt de undvegne 

have Lov 
jgle n02el 
a'nate leg 
ikke Ijene 

nage!. 

• tol. Ikke var for gode al skyde. 
D liea Elisabeth forkllrede, al Sv. Aage Bakke, Skyum, tidl. 

del ikh? 
'el Hund
Ijea i.kel 
n egcnllig 

~ng, der 
II jeg tog 
lil ham, 
Jeg saa 
om Ty-

hun ~r Sommeren 1944 var . II~;~ SI TodbØl- forklarede, al han 
Iii Flerritslev ,;!.liline" med "n k den' pugældende Morgen havde 
øørige Sø,ter lor al besøge en t~:_ sel Eleanor/! gaa Ind til Tyskerne 
S Ida I franlz, som hun .gl IOaardens Karlekammer, Kort ° ~n med Paø Banegurden T/d eller kom 5-6 Tyskere ud. 
~o.fj~ritslev ~Iod en Po.lak, der Til denne Porklaring oplyste 
ak ulde vile P.gerne Vej hl franlz, Bleonora, at hun senere p88 Da
mell polilibelJenl W. Pelerlen kom gen havde været hos Tyskerne, 
lil Siede og greb ind .. Pillern~ men Ikke om Morgenen. 
blev Ingel med Iii Alhørm2 o~ I Tømrer Nørgaard forklarede 
Bil Iransparleret hjem til Todbøl. yderligere, al Ingen af Desertlll
Da FfIlnlz nogen Tid eller lndlandt rerne Ira Todbøl vIr blevet fan
.lg i Todbøl og øpurgte( hvor.'or gel, men derimod havde ~n tredie 
hun havde .nydt høm l f jem ls- Deserter havde skudt Sig l Næ

De ikke lev, lorialle hun om AnholcJelsen, sirup Plan lage. Her gravede Ty
Da Polilibeljcnten blev lin hold I, ,kerne ham ned. Bfter Belrlelsen 

lorialle Tyskerne ham, øl han var blev Lige! gravet op og jordet 
angive! al de Io Søstre, lom havde paa S/ørrIng Klrkegaar~. Til P.oll 
opgivet, II! hIn bl. a. skulde have tlel bllvde Nergaardlldhgere givet 
lagl; .Hvordan kan aaadan el Par anden Porklarlng herom. 

!8 - men 
~pirerne, 
unde Jo 

h d Mære hiUe pas at rende med ael '.'en Soesen, .SI. Todbøl-, 1. av e lyske Swin-. 
Ilgheder 'kke se' B'eonora gu ind B.gge Sø,lre benægtede al r _ den Oang I 
,' pu,,'e angivel t eller ." p "d' SI 

ham I Udtalelser a eru , . - ' 
,.", bavde sel Sleonora gaa 
HI Tyskerne om Morgenen, 

kort eller kom nogle Soldater 
bevæbnet med Gevær. Sok 

ikke Jor· 
[ordi jeg 

meldel.e, men 
p .. o heller 

Som Vidne 
IJanl 

andelI 
~ereller 
Je, idel 
lnheden 
øm en 
varert n 
[ Tyve
auk l!!r, 
n fil en 

-fenslil· 
n blev 
lelingel 

lina paa 

~Iævne, 

'bogen" 

'" anrige 
Soldaler. 

Domm: Porsøgle 
kit/de 'Ylk Hjælp? 

p, J., 
Domm; Hvorlor 

ikke WInI! lor del? 

Pigerne at til-

er de dog 

Da Pigerne var blevet alleveret 
til foderen i Todbl'll, vsr denne 
meget vred, idel han havde 
med, al Døtrene 
Moder pIIa Sygehuael i 

Nogen Tid efter blev I 
Ijent Peleraen anhold I al Tyskerne 
og lørl til Gealapo, Aalbol/l, hvor 
han eller el .. Timers Porhør blev 
Irig/vel. Hall blrv lore/lgt en 
Rapport over Samia/en med Pi
g.erne under AfhørIllgen i fjer
!,lllev, og PolitibelJen/en 
.kke, a' lindre end Pigerne 
have relererel SamIa/en, 

Da Søstrene blev loreholdl Vid. 
nelorklarillgeu, .ngde de bllRge i 
Munden pllll hinanden: 

- Vi hRr ikke IIIlf{ivel PtllBrsen. 
uked,- =~ 

--~- --

gik Vestpaa mod Bane
Iraf Eleonora ud for 

Han havde ikke sel, 
havde peget I den 

som Desertørerne for
mentlig havde fulgt. 

Domm: Var det ikke underligt, 
at Bleonora traf Soldaterne pu 
Vejen eller at hun havde værel 
Inde bos dem? 

V: Nu-e, hun kom Io megel 
sammen med dem. 

I Truselbrevel III Husm, Viggo 
Poulsen, Skaarup, stod der: .Sld

Prlstl Bring J 50 Liter Mrlk I 
DlIg, ellers henler vI bude Hesl 

Vogn. Den tyske Værnemagt-o 
benltgtl'de al have skre. 

vel 
Ankl: 

s/ger, al 
al del er 

Rellen 

PollUels 
der ikke 
Dem. 

Skriftekspert 
er Tvivl om, 

derefter Skrift. 
Analyse, der var 

ve/begrundel. 
: De sl~er alls .. Ncl, li/ 

TrOds for at det Ikke kln være 
andre end DeO)? 

S: JII, jcg har ikke !!ikrevet Bf~-

" . '"=-' 
PIMnen. Udll illcrnl! kUNde d!!r ikke I Udlkrlfl "II~ If I> t" ....... ~.... • • • 

l~ Jael 
-
v. I J rv. 

V'j;n~(J 
I)"t', l' I 
Hj.,Øemul 

• 

1:1 o 11\ Skl!vt11e1]' d 
K"o voll... . ,er v.r 

[)(.! Ø1m : Peltlle 
bVOf b'n b .... Ot 8 (I Ol.a d. 
Iff t r del Ikke o~~v.~~ h •. 

Ar,kl: Del et 
ti'R u ,. Vldntt bo":l belt 
a g 'rutl .f Blevet·" i: Ikke 
u ' h.vde billet lig' Io ti b'n 
II ' r,UStI. r 

VI ~RO PoU1itn 
l !trl'lIlen ved at 
I j~ikere haVde mOdl1 
d llal tf) gel ar:Ilr.. 

1J0mrn 

hnen. '.'" 
L r Plpir Irern, 
v r Ikrevel l' 
I P, el ltIed tn TYlln 
UnJenkrHr. BreVtl r~l 
Sagena Aktier. el .... nofl tv 
at have sk1t"et detl!: 
n a:. lte pu Dommere 
g .\ e Skrillpreve. n. 

Elonora erkendte d 
, vlige P h et 

~ OB 'dd ,ar old om a\ h".1: 
I u, eae al tn Pi.t I 

KJ. 14 o 

I 

C hristen_en' 1",,,, 
l ar, og 
Dorthea 
Idcmlel Par:nK,1t1 I 6 
. 'leei lor ud_lllet med •• , • 
Ileng.llngen_ Hun mOdto'''' 
Il _cn og brec:t bUlkende ~cnmeo 

-= 
IGod nordisk 
Atletikaften 

--
'Indeli. e n ...... k 
, flen .... ThIs iM 

Lige fu det lerlle MinIII 
d : r Pe:sl6lemning over det 
J',(_oske-danske AUetihtevoe Pli 
ThIsted Stadion i AfleJ. Vejre! • ., 
Jwukl, og de Cl. aooo Tilskuere 
b Jvde foruden Synet .1 de 
S'Jode Idretsfolk Ud5la1 over 
tr "u Pjord med Mor... ".,. 
fll.klredrag i 
It :-rgs SI.dioo, Ol 
S . r •• oiolen stod PublitulIl 
plkkel pu de beilste Pl.ORr 
d r lød livlige Kl'pii.lwer, ' 
e·, Alletlkmanc:t opoueCle et 11011 
R( ~ultat. 

Aftenen lodlededn IHIIaldt 
6. nukt med [)eJlqet bd 

Filrresl gik Byorlrcibel, 
It de Maleber, der~r 
D ændeoe, SvebSk'elDe og T. 
Jl,aOdlige cg kvindellile Alleti.bold. 
I Spidsen for b9t!rt Hold 
d ~t paagelClende lAn d. F.ne, 
D'cns Ho/deOl~ ;"oi 
Publikum, blev 
.r~unget. SI,"~t .. biled" 

-.efter af Dlrekter 8 r e Cl. b l-
I det nettt Paf Timtr Ilt '1111 

"i\edboerne Atltllk .f bedile K .... 
tj·et It St, nlvnltg om Swomrnt 
.,. ~;Iede der liR I Iltre 'tr, 0& del 
v r 6mukke Resultater, d~ 

.:"5. NordaupndeM • 'lif 
e' r dem. bvilket er til 
Ir l? bemll"rkelauvel." 
D'an I Norge bu4t '1 Ja 
eller f\rtgen b.r .... 
h"æl~torhold Oct •• 
T ISltOI At fttt o t ...... 
ff I pænt' T.l 

tiet er Re,alttUt>dU" 
f IIhhenlyn lI:uo o. UClI 
b~ d~lt I hve-r IJ/leM' 

f1ejdt'sp It tot 
Til møen 1,11" HtS' 
'.Ml m. , 

F 

.. 
Roy. 
Ol' 

• 
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Gadfllle' SI' frll 
for Llodsre/teø. 

Ro< 
I ~ .. ~. 
I 
I 

OUf var i 
lorklarede, at hll1 
hal PøJJesgaØfd 

1943 havde han 
lor ca IO 

";"".~ ;.;",,, Hvor/ar 
." I _ manglede De t 

men jeg el en god danak 

,,:1":"~1.: Næ, ved De 
_ d.:l kan da illIle loran/e

dlge Dem !il a' .tjæle? 
_ Jo, h"iø jeg maa høve 
lorllløre. Me.tu .orgle 

iii , og Sia '!l'nkte _ 
allal han lUe tjene 

paa. Jeg log 1111 noget. 
Men De odelogde del illke 

- Nej, Jeg er lilia meget 
værker, at del nl!noede jeg 

_ HI'ordan 110m Sagen , 
Del var en 

del. Han 180. at 
og jeg .ogde 

gjOfde del. 
der var Tale 

lorklarede De 
for Underrellen ? 

- Del gjorde jeg o~lIaa - men 
d" mulle i~ke "l1li I 

Dommeren, del 
gOl dengang. 

Med 80mme Molivermg havde 
ved senere Lejligheder 

lortkellige Malervarer. 
Har Dc mere al lige, 

kun del, al jeg ikke lor . 
• kal Ilr.llell, fordi 

'~,,".: Det er der Jo 
om. 
ved da en Præe', 

.'jal Ty.kerne, og h.n 
Ikke .Ir.llel. 

- Del er og881 nogel andel I 
Slalaadvokalen p.lllod 

I Slad"eelellc, I 
Opmærhomheden 

drejede lig om en 
.". meden. f'oflvare ren 

Pli, al Moli~el lil 
havde en .ærlig 
han indstillede ham 

belingel Dom. 
l.andørellen 1011 

iii Følge, idet 

I Aften. 
Kl. 20: D, •. U •• 

blev gjort 
81'2 Aar, 



• 
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_.----------------------
AUKTION 

Eftel' Begæring af Kommissio
nen for særlige Handelssager 
bortsælges ved Auktion, der af
holdes 

Onsdag den 3. Juli lU. 13,30 
paa Vegendalsvej, Thisted: 

1 Pakhus 30 1/2 X 9 X 43,4 ID, l 
do. 32Y2 X 12x aY2 m, l do. 17Y2 
X 614 X 3 m, 1 do. 29%X8 X 9 m, 
l Garage 91!2 X 7 X 3\/2 m, 1 Værk
sted uden Endevæg lOl,1ci,X8 112X 
21/2 m, 1 Skur, 1 stk. l HK. Mo· 
tor, Værksteds borde, Kakkelovne, 
Val'mer0l"slamellel', Kobberkas
ser, Kar, Stiger, TrnIebøre. Reo
ler, lIøvlebænke, Dunke, Oliebad 
m. v 

Kredit 1~ Dag·e. Salær 10 pet. 
'1'11 i~ted. (len 21i .• Juni I!1JG 
H ien~,~alll"d. Il td,i 011:'\1 p(i «:> r 

l 
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Desertørs Død? 
IT' dbu) og hendes Søster for SærreHcn. 

Eleonora Christensen, .... 0 , 

),[ NI l'l soslNl!gl ROland t ry k ~nocll!'S 
dC'1l 19-aartge Dorlh...n Eh!'.3lx::th 

C h r i s I e n .li e n og drn ~O-a:Hlg~ 
Ell'Ollora. C II r i s l (' n ~_ e?. Todh(J~, ,l 
I' ·11 g. Sn'".'cltl'll I '1hl,stra, .El{~ 'OflUI{{1.l ,,-,, ._ 
(lnora JIM sidd(>{ fa'ngslcl 8.Hll'l1 ;) 
:.\laj 194;), medens 1)orlh(,11 Ehasbeth 
"fll'r ('t kort Fnmgsl'lsopholtl er los
ladt. De ~'r silrlt't for Stikkeri. 

J)nmmN Jahans!'lI n(>klip/ltc ])Qm
n~rsll>(lel samlOP/l mN! Donu;n11f'T111. 
Lr.'!. Lat·$('n "nr AnklagrI'" og Lrs. 
Tl'l.kildsr/l ForSV{\I"(!I'. neLsm(H\t~t 
O\'PI·"ært!ue-s af on Del Tilhørere fra. 
TOIlhulcgllcn. 

Den enc af Søstrene havde en Pistol. 

Hnlgc. Ank!agt'skrirt(ll lil!ales S05t
rC[lr for i J uui H)4.4 il t ,have lncd
"irkel til, al Landhetjellt \ . P cr.1er
sen, .Fjorritslcr, hlev sal under AlI
·llOldel.se af Tyskm'lle. Eleonora sigtl.\<l 
fl('suthm for at have skrevet et Tru
sl'lsbn'v ul Husm. Viggo P oulsen , 
Skaarllp, som herved Ielle sig tVUIl

gel til at kore },[rolk Ior T~k.ern". 
Desuden har hun været :i Besiddelse 
af ell PLSlol. 

Dorthea ElisaJlclh fOl'klare11e, al 
hun i Sommrren HH4 var taget lil 
}i'jt'rritslc\C sammp.·u m ed sin 12-a:l.l' i
gn Søster for al besøge en lysk Sol
dat, 1i'r3nl7., som hun :.gike merl. Paa 
BllneA"aal'den i Fjcrritsley stod en J?o
Ink, eJer skulde vise P igerne Vej lil 
Frantz, men Politibetjent W, Pedel·
sen kom lil Stede og greb ind_ PigeJ'
ile hl r\' taget med iii -,\fIhodug og i 
Dll Imn.sportcrct hjem til Todbo!. 

Frantz var utilfreds med at blive 
snyrlt. 

Da Frantz noget! Tid efter jndfan(!t 
Sig i Todbnl og /Spurgte, ·hvorfor hun 
'}\a.\'tlC' snydt ham i FjQnilslrv, for
talle hun om AllIholrlC'lsen. I T.odbnl 
J.)lc>v dc.>l' slnao\.. Plakatcl' op meu Ind
skriften: :.Tagllaa Sonuagstur 
lil Fjerritslev - -og bliv 
kOrl hjcm i Bi!.e 

Dn. Poljlib('ljC'nl~n blev anholdt 
fOl'\..al1e Tyskerne ham, III ha.n val' IUI~ 
gi \Ip! nf do lo Søslt'(!\ som ha.vde op
giveL, ut ,han bl. n, sk uhl e ,have sngt: 
.,Hvordan kan sant!1in t1l P~r Tnl:io 
hille pEla at l'C'nde med d\1 tr1'\ku 
Hvin, .. 

Bl'ggO Søst.re bcnn.'Klodc, al .ha,'o 

<ulgin.t PoJitib(>ljenlen elle: lagt ham 
tv .... kflendIJige Udtalelser i }[unden. 

Hertil ht'nul'!rkede Dommer~n: 
_ Det har DI:' tidligere forktaret til 

])olilicl, lige.,>om De haT , 'edkendt .. al 
drl Vil I' ])rl'(>s Skyld, al PolltibetJen
lell blev anholdl. 

PigPrIll' forklarede, at dpres Refe
rat !il Ty"kC'rl1f1 Ikke skulde opfall<>3 
>,;om (\11 AlIlllpldl'lsl', men Rom en For
klll./'ing paa An.holdø1srn i Fjerrit5-
h'v. 

politibetjent Petersen 

som Vidnit 

afhøres 

Som Vi(lne fOl'klaredp Polihh!'tjpnl 
\V. P e t e r li (l n, F'jPl'r ih.<;!ev, nt han 
var kommet korende i Bil i Fjrl'l'l ts
lev, da ban observerede t.le 10 Pig!'r 
sa.mmrn med nogle tyske Soldalre 
Da ue· "ar mll1drcaange grl'h ban ind, 
og Pigel"lIf1 slak cn Logne-histol'it' om, 
al de yal' paa Vej lil en Onkel i Fjer
l'lIsle\'. De. forsogte at løbe, men bl'~v 
indhentN og med Magt proppeL ind j 

TIden. P igerne Iorsogle al faa de ty
ske Soldalpr til at gribe .ind, h"ad Ile 
ogsaa y.ar villige Ul, men del Jykhdes 
Politil){~tjelltell al jage SoldaterIIe 
vmk. 

D o m; Forsagte Pigerne al tilkalde 
l ysk HjH~IIJ? 

V: Jal 
Dom.: llvol'fol' er De dog ikke til

lait fol' det? 

Under Af,horingen havde Pctersl'n 
skaillnlet PIgerne \Id og om Aftenen 
blev de kOI'l hjem aa.uu1H)1l m('d en 
Del andre P igol', der sad i Fjerrits
lev Arrest. 

Faderen blev vred , 

Da Pige1'ne "UL' bl-evcI a{Jl!\,cl'el til 
]i'afl l3re n l 1.'od.bol, "ar denne lll"Qgrl 
1' l'cdj ir.1I!L han havde regl1C:1 rtwd, Ml 
])0Ir0\1(' besogte del'08 Mol' pau SygO
hUSe! 1 'Ilhisl(>(l. 

Nogen Till ('ftcr blev Politihetjt'nl 
POlet'son imholdl af Ty,<sRerno og Iort 
tit GesLa.po i Aalborg," h\OOl" ~1I111 ('.rt('r 
N 1, Tilhers Forho\' blev frigh'ct. lln.n 
J)!O\' [ol'clngt ('Il .Hup.pol't o"Cr Sutntn
Jun med PIgerne under A.f1lorillgc'1t i 
ljlj('rl'it..~lc \f og PohtihcIJl'IHC'n 1m'nle 
Ikkf', :al an(hf' (OIHl P igelIne kundf' hn.
Vf.! Icf(!rct SU ULlul!:on, 

Sidste Frist. - Bring 150 liter 
Mælk, 

T Tru !'ip}b'!·evet. I il 11 1JSlll. 
P01J1.<;cn. Sk:aaJ'up, I'!Ir.od ,J{'l"0 

Fl"isll Bring 150 I .\lrr4k i Da; 
lH'nIL"T vi haade Hest og VO/lu. 
tyske VwrDPmagt. .. 

Elponora b(>llægtpdf'. at l-tav 
ypl Brl'vf>t. 

A n k l.; Polibets ~kriftck~ 
,sigpr, aL d(!r ikke er Tvivl uro, at 
er Dem, 

Hpttcn gennegmik de-rrofler Skr·r _ 
ekspf>rlens Anal)'.ie, der '·ar Ir. 
yelbegrundel. 

D o Ol.: De siger all.saa XPj, 
Trods for.at del ikke kan Værean·r 
end DemP 

SI.: Ja, jeg har i kk(' sktPrl'l Br . 
yet. Jeg kender ikke PouJ~n. 

Viggo P o u Is e D, Skaarup, 
ste, at en Plantcassistf'nl PH~ 
Hjardcmaal Kil t, havde forl'l'is! lu.:: 
SkrivaJscn, dcr ikke val" j KOlm;! 
]) -o lU.: P~lersen maa. da >ide, fil 
.hanhasde Brewl fra, Hv-orf.iJr er 
jkke oplyst? 

A n k 1.: Det er noget lu'lt nr' i .';;
gen. Vidnet havde ikke fllll .i!_ 
af Brevet, idet han forud MIde hil. 
..sig for en mundtlig Truscl. 

Viggo Poulsen skabte Spænding: 
R etssalen ved at erklære, aL I an . 
Hgere ·havde modtaget· et Brev om 
levere )[ælk, 

D o ID.: Hvad siger De! 
IIlH'llS fandt Yigg-o Poulsen (>II ~a: 

Papil' frem, som tiJsynplad cl,' ,"50 

skl'cI'el af Eleonora. 111l'n f [~ 
med en TysklITS orJginaJl' r . 
skrIft Brrw! ble'· hil/urt SagIln3 !. 
ler, ·Elc-onora henægh>dc. ~ . 
skl'c\'rl d('L!e Bra\". og Dlaa.' . 

d J '.~ 'n ::-~rh DOmll\l~rt'uS Dr re a gi\ l: < 

Pl'O\'l'· . u· 
EINlOorl\ Qrkendto MI It'('ll '.Bf

li!:to Fot'lholtl om a! have vtl,rd 
si~ldl'ls(' ur Pistol. 

Dommen lød paa 3 Aars ~ 
til Eleonora Christensen DØ O ...... 
Fmngscl til hendes SIsIer, _ 
Elisabeth Ch."jstensen. EI~ 
bad sIg Betænkningstid m. . 
pcl hyorimod Dorih .. rfIli 
modtog Dommen, idet stra 
fol' udstaaat med 



Dom l den første Vær
nemagersag l Thy. 
Fhv. Tomrerm. ehr. HilROninlJ 
Christensen fik 8 Mllrs. Fængsel, 
en BI.dc paa 40,000 Kr., og 
60,000 Kr. konfiskeret. 
Spol l Gaar ECt"nmddag - rhl'f 1'1 

O\"C'r ,-;rv Tmwf lallIU Ht'l$nlurlt> -_ af
..... l{nlf, Hi,'rrf>!I'-1I l Thi.-II>(! cI!'1I fUfil" 
\'il1fm'llhlg(>nlom, dpr pr rf'J,~t hf'r lHHl 
Eg/!{,I\, 'flItalt 'ar IIU' 'J'fJlnrprtnl'"ll'r 
Oh I" HMn ing C h r l s I" Il.'> C 11, tidl. 
Vlld.,:unrl. 

Unfiror Procl'durl'll Oll)W!dt Aukln
ItI'Il .~Ig bl. il. Hd, III ILplIlIlg' Ghri
~h'n"!·1l H\(I ni 11/111' udfllrl ;\I'I)I'jdl~ 
Ud('IlOIl1 -NalHlnnlhanklm, lundl' lIINI
virk.et lll.,a! Dnntnilrk ikh fil\ llUru! 
Var"r fra l'y.sklflllll I f!,llJllnl' Omf/UI;t 

.60111 1\ .• knrJl\· lillmug Kig 'Ialt'TIIlI"r 
Jler i ,L<lllth!!' Anb.Jag(,1I lH,,-lhtf(dl~ Pru
~land OlU F~K'{{'I&~lrar, J{onn,~kll-
1I0n ilf O;I,O(X) Kr I ulovJip; FortJl'nr. 
6h' o~ 1"11 Tlllu'g, bode' Jlau ikkE' UJlf)('r 
JOO,OOo KI'. 

lIaaning ChrislruRI'lI ItliJlnil·!t 
Flt'lI~sf'1 I 8 ALIIIIlI'uc'r, Inomf 130 
1)1I1.;f' ,111',1'01 for IIfJIIlul\l't 60,000 Kr 
kOIlCiik"rI'.i (lg han flknl hC'lnJf' "Il 
Bod,' p,la 10,OIlO K r Jlc':>uclrn ffil.qh>fli' 
Imn almf'1l '1'111111 I fC'1Il .\,lr 1J()]IlIlWn 
I'r af1;olfl ,'fL"r ,IPlI .mild .. , ",!'rlll'
mas,:"rllJ\'A !'ur :! ('flf'r l:itmH. Paf, 
J7\ o.:.=- J72 

F;fI"r J),J/ll4nftlis,:rlsen batl Hann inA: 
Chrislc'Il.'iI'n om III 11h\"l' lo ... lndl fm 
Arrd,!l-n 

J)lJIllm' 1I"Jt"n krlll Ikh, MIll HU/ll· 
10"11 c'r {nllll'l, gi\'H 1)"111 Tilln,II'I.~i' lil 
,ll kl}trJl1U> ml. 

Ank!.: IUl'ri,,! I'r IJ ;\Irlr~ Rlmf ikkil 
II1/KPII riJlllt' ,"it fil f, lig "rtl'r fil, MIIi· 

/lII'n' 1 ... ,\", I;:"III'J' mUII il..k,. ('Il ~Inllll 
Ililn fri I""d, _ fim "1' Jk"lIelt ('II till:ldltll 
Hlmf 

If eli r.: Ild "r fur ni klllOlllfl lut 
'11{ Idll'lJlI1 lil 111",1 J/II>l11'1I 111\11 mi,! 
1;'I:,rd, "'lUl jc';; klin tlkarr" 1'1'1111" til 
Ilml"II. 

lIllIOm ,' Il" hllr hl'lln. I\f lil 111.\.1,\ 
IIIf kurtHIl" Igl rlllf III ,h'l, frc'lJIfor ,11'r1 
uh ,J c' ,'ju Ict(J\'''''viu,!I,I"" ,I,'r IIkn! iii, • 
11'1"'" III' llf c /I "k II inel 

TI !H'r ,I! "r YI11'~ lil ;I[ ~"IIII1H'1 I 
I ~ ;llcl ,10'1' Ilth' lIu,ll "Ii I' u: tJtllr • 

• 
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fra Tjsk' l'he, og hall blev Ikke slraf
f I. 

- Det ('r jo ng.:.:;aa noget amh·t .• 
Rlatsad \ 'Ikatpn paaRlotl del'cfl~r 

Sk,trpel 'eller S!adfil'S!dsr, id,!! han 
hPll ndtl"' Opma·rksomheden Ila a, at 
l dllj, Ij ,~i1it om fin ~Iangpls-Yare, 

m' dens 'Fnrsvarp!'('n ppgf'de paa, al 
:M t" (Ol t 1 Tq priernc Ilav'le ('n sær
lig Karakt"r, )1\"1"(01' han indotillede 
tam til n h'! l.,.."f Dim. 

J.'L))d..;n Ill'lI lflg dl'lllle iHf'llslilHng 
1 l' "'gP, il!·f 1)omnll'n hIp\, stadfæ

lt)!. ml !l g:j'lrl lwtilW(>L nlPd en Pro
f ,Ild ar .2 J\ar, 

1 T",lvi .. l~N' ~f 'f"mmerhv Skole, 

jo klin dt!H\jemmr, 
Allkl'Wrn fas~ho)dt sin V",gring 

jmOll en evt. Losladolse, og etler al 
HaaniTlg Ghristensen haVde udbe,lt 
sig npta)llknin.~titl mn.(l Hensyn til 
Appel, forl<" han lil AI'r(\SII'n, 

lIan ,<kaj pflcr ilomh,ell af med 
jall 100,000 Kr .. Ila lmn la",ler O\'eT 
ca. 125,000 l'l'. "il dN sig", at Buu
{lrn Iul(hhPlltlii pr slaal'l ud af hans 
Økonomi. Da han ]wgymltr dpt tysk'" 
A rlll'j ,l P, haVlI,· hAll 1')1 hpl d~ll<k 
Kapital pan ~lld! IlXI,OOn Kr, Dem pr 

der TIll ing!'ll lilhagp ,tf. 

Byplanen i Rlle<lsted. 
Cl .... 1 i .... 1 C!"",n""'H\,1 hn1r1t: Mode ' 
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Derpaa gik 
handle 

" Tyskerpigerne" 
fra Todbøl for Retten. 

overhovedet intet h uske udo\pr 
at hun var blevet anholdt og kørt 
hjpm. 

Angivelsen af Desertort:rne. 
Saa gik man over til Afhonng 

af Eleonora om Angivelsen af 
Desertol'erne, der en 'Morgen var 
kommet ind i Smedien. Hun for
stod dem ikke og lob derfor op 
t il Store Todb.1 for at hente sin 
Fader. Hun oplyste, at hun 
kendte en af de Tyskere, der da. 
var paa Store Todbøl, men hun 

mand 

Sigtet [Ol" Angiveri i ncre Tilfælde. 

I FOl'1niddag~ \'fil' del' ved Sæl'
retten i Thisted Domsforhandling 
i Sagen mod Søstrene Dorthea 
Elisabeth.: Christensen og Eleono
ra Kris Line Chdstensen, Todbol, 
hvoraf den sidste siddeJ' fængs
let. Dommer Johansen beklædte 
Dommersædet sammen med I{øb
man Villum Jensen, Nørhaa, og 
Gaardejer Kjærgaard Thous
gaard, Thorsted, somDomsrnænd. 

Søstrene sigtedes for Angive
ri, idet de til en tysk Soldat, der 
var Kæreste med Dorthea, havde 
anmeldt Landbetjent V. Peter-

~ 

sen, som havde fOJ:;ll1lediget "Dor
thea og hendes 12 Aar gl. Søster 
Lilly hjemsemIt fra Fjerritslev, 
hvortil de" taget for at hesøge 
en tysk S~dat. Endvidere sigte
des Eleonora for til den tyske 
Jernbanebevogtrring at have an
meldt nogle tyske Desertører 
samt for at have sendt Trusels-

• brev til Husmand Viggo Poulsen, 
Skaarup, for at faa liam til at 
køre Mælk for Tyskenæ i Hund
borg, og endelig W uden ~1Il
delse at have værM i Besiddelse 
af en Pistol og 27 Geværpatroner. 

De nægtede lig hegl" skyldige 
i alle Forhold, dbg at Eleonora 
erkendte at lIaveJtaft Pi.t;en, 
men ikke Patronefire. 

Pigernes ForkJaring. 

mQDsen for at ~ 
ren, men det erld2nole !!'<rift
eksperteroe abeclut Kb kunde 
være Tilfældet. 

---l. 

ritslev,. forklarede, at. han havde 
set de to Piger paa Gnden sam
m.en med to tyske Soldater, og da 
PIgerne saa ud lil al være min
dreac"trige, spurgte han, hvor de 
skulde l).m, og de sagæ. al de 
sImIde hen og TJC50ge en Onkel, 
der hed llansen, men som de ik
}{e vidste, hvor hoedc, og saa 
havde de spurgt Tyskerne om 
Vej! Det havde Petersen erklæ
ret var Løgn, og at Pigerne var 
paa Vej op i den tyske Lejr; men 
da han sagde, de skulde følge 
med, forsøgte de at stikke af. 
Han satte efter dem og puttede 
dem med Magt ind j sin Bil. Nu 
viste det sig imidlertid, at d~ 
kendte Tyskerne særdeles g<>dt. 
Lilly Val' paa Fornavn med dem 
begge, og Pigerne raabte, at de 
skulde I<omme og hjælpe dem 
fri. Petersen havde imidlertid 
sagt til Soldaterne, at de simide 
skl'uppe af, da Pigerne vm' min-

, 
nægtede at have talt med Ty-

Eleonora havde ';ætet boa Ty
skerne paa Kronens Bede, og 
der var Snak om. at poulsen ik
ke vilde kore Mælk dertil; men 
hun havde ikke skrevet til barn 

og kendte ham ikke. 

ellers vilde han indbe
rette det til Maj oren. 

skerne ved den Lejlighed. Senere 
kom Tyskere, der var ude at so
ge efter Flygtningene. til Sme
dien og spurgte, om hun hnvde 
set dem. og Eleonot'a haYde sva
ret Ja og vist. hvilken Vej Rus
serne havde taget. De to Tyskere 
havde sagt, de kom (ra Snedsted, 
og de var forst kommet et Pa.t: 

Anklageren: Saa er det en.. der 
har ~krevet Brevet med Derel 

Ilaandskrift ! 

Time!r efter, at hun h avde væJ"C't 

paa Slore Todbol. 
4Uldsretssagforer L a r s e n, 

der fungerede som A . ger. 
spunrte om det var rigtigt. at 

o • 
hun t il TOIDl'er ){urga...m ha.vde 
sagt, at hun var ligeglad. om det 
var Desertorer eller Sabotører. 
de var ikke for gode til at sky-

de. 
~lan sige. r jo :;.'\3. Eleonora: 

meget-
Dommeren : Det ~r jo en :';:, .. '\~ 

Et nyt Bid duk' ... op. 
Viggo P o u 1. g e n i.\ .. :r ' 

at 'Bre,ret lKKe ,,"ar .;a,nnet. m 
Po:'.ten. men .f''lre ... i~t b 3I:1 

Plantorassistent Petersen m 
Yandet ; det var ikt. i Kan ,lut.. 
og han t..'g det med . gen. Hsn er 
nu Plantør i Hjard"",ag1 Jill " 
Han vidste ikke. hvorlm Pete"
sen hame fa..qet Bre\"ett og 'hn-' 
,~dste iKke, h"ordan Bre' et ar 
kommet politiet i HlPllde. D 
han So" Bre'\"e~ var b an f T'Ø\"

rigt put ind pas at l<øre Mæ"Ik. 
da . havde truet med at 
tage hans Hest og Yogn. 

kynisk Urltalelse , at man mM 
kunne huske den. 

p"ulsen forKlarede nu. at ban 
tidlil!"re havde fanet en SKrive
.., Ol! fremlillde et ,- unde
sk,""vet Heins, .aer var "\Z"Kken
chef. og rom S8a ud. til at ;aore 

Anklageren: Har De sa~ ••• -

dan? 
E leonora: Js. det har jeg nok. 
Dommeren: Og Jen ene af de 

to Desertorer b I e v fo\"<>vr~ 
skudt! 

ST 

Dorthea afhørtes først. Hun 
og den lille Søster var taget til 
Fjerritslev for at besøge en tysk 
Soldat, Frantz, der havde været 
i HundIJorg. De blev hentet paa 
StaiiOllen af eD Polak, men inden 
de Kue1'llen, mødte de 

Mens de to Piger var til Af
høring, kom den ene Soldat, der 
var Polak. og sagde. at de jo fak
tisk var allierede med Danskerne, 
og at en polskOfficer havde sagt, 
at de skulde løslades, men den gik 
ikke. Petersen fik Pigeme læge
undersøgt og sammen med nogle 
Piger fra HiUerslev kort hjem 
og afleveret til deres Fader. Pe-
tersen erkendte at have skammet 
Pigem8 ud og ogsaa henyt h't 
Udtrykket "tyske Svin", og Ml 
SMmue havde han sagt til Sme
de., mene Eleonora var kommel 
tU 0' havde hert det. Smeden 
havde VIIIret gal og havde laget 
I'Ipme I Seng. 

Eleonoras ~ ~'U\ Stoæ 
Todbel. 

TOO1l'e-r J.: o l' tf:.\ a l' d. Snt..'(i.
.lcd, forhen Todl,ol. ha"d<> ,et 
den t:'ne nes€'rtor. S01\\ y~n- \ Al'
hejdstoj. ol\" "ar inM i hans \'a· 
skt~lH1S, )\\('1\ '"al' }l,hC't. da han 
kom. l lidt ~l"'nl"l'\'\ ~I\l\ han Hh,"\)~ 
norA f l,l~\~ lUC'li ('n t ysk &,ldat 
nordl'aa, I)l<'n Mt gj""le hun 

sh1"Qyet af: den S31I.h~ SI: 

sla~ .. t Truselsbre.et, men 
nOM _gted<> opat. ~ 
skrevet d~t1:t> Brev. 

PiStIolea øg 
Encll>hg forklllrede 

t"" k " ~dat gt • 
~n l·. tol tl 
l'atronem<> "-'*' 

Peterøen, lOUI tog 
dem med til Forhør, men hun 

var 
hun havd 

hUlke om, hvad der 
Forhøret, eller hvad 
IlIII't til Frentll, da 

Dommeren. Har De brugt Ud 
trYkket "Mere" om Plgeme T 

Petenen Det har jer nok, Da 'lnn ~('n('l\'" \'\.)1\\ md 
lu\n:h.... hnn hl\hl~j\l t 

:-;:n1:"lA 

\' , 

1-'\ •• " ..... _ \~. ~ .... 



for ou~ .-

A n 
JO saa 

han saa Bl'evet, var D&Q .LUL l'I. 

rigt gaaet ind paa at køre Mælk, 
da Tyskerne havde t ruet mild at 
tage hans Hest og Vogn. 

poulsen forklarede nu, 
havde faaet en 

og f remlagde et Brev '" 
skrevet Heinz, der var 
chef, og som saa ud til at 

af den samme, som har 
Truselsbrevet, men E leo

ogsaa at have 
Brey. 

Patronerne. 

paa 

Nykøt 

D 

Ved 
j 

] 

Fo 
Dren 
sen ' , 
der 
H jen 

• 
VIS V 

Dren 
vidst 
Slu 
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Eleonora hævdede, at hun haV~ 
de fulgtes med sin Fader hjem, 
og at hun først havde været paa. 
Gaarden igen, efter at hun havde 
talt med de to Tyskere fra 

Snedsted. . 
Karen B o e S e n, der nu er pa.a 

Bubbel, men i Fjor var hjemme 
paa Store Todbøl, havde set Eleo
nora paa Gaardspladsen den paa~ 
gældende Dag, men kunde ikke 
oplyse nærmere. 

med Tyskerne 
fra Store Todfløl. 

Emili glo c h, Kallerup, tjente 
paa Store Todbøl i Fjor Dg havde 
~ de to> ved Statio-
J~II ~ r h de 1gesom han. 

av set . 
Tyskerne gaa md til 

hu 
efter at 

n .' ., 
1m Fader. Lidt • 

ud med Ge-
• traks dt'~r 

aa 

Dommen 
lyde~3 
nora.CQr1stensen 
Fængsel for 

• 

sen. Denne eridste 
i et 
Tid, saa Straffen 
sonet for hendes 
Tillige mistede 
Tillid i 5 Aar. 

• 

DAOBN. 
Juni Aarets •• J D ... 

SOLENS 0PIMlI 4 t 82 M. 
2l T. 55 M. 

Dagens La.... l' T • 
Dagens aftagen O T 

MAANBNS Nedgan, 22 T • 

AUTOMOBIL. VO"''' LV .~. 
OTBR hende. Kl. 21.10 
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.tSegrænsningen at jjUJganen~ 

Flaade og Anvendelsen af Ru
mæniens Værdier j Udlandet. 

1200 
venles 

Prøve. 
K ø b e nh a v n, Fredag. Naa.}" 

S traffelovsændringen er gen
n emført, venter man, at 1200 
L andsforrædere vil blive frigivet 
paa :Prøve, og jnden Aarets Ud
gang yderligere ca,., 600. Til Til
$et med dem mener man, der 

/skal bruges ca. 900 lokale Til
synsførende. Justitsministeren 
har i den Anledning søgt Fi
nansudvalget om en Bevilling 
paa 235,000 Kr. til Gennemførel
se af en saadan Tilsynsordning. 

• 
I kritisk 

L o n d o n, Fredag. Den kriti-
• 

ske Periode med Hensyn til Eng-
lands Hvedeforsyning lwmmer i 
de næste tre Maaneder, og Fa
ren vil kulminere henimod Slut
ningen af August, efter hvad der 
meddeles her. - Storbritannien 
bruges 100,000 Tons Mel om 
Ugen, hvilket gennem den nye 
Rat ionering formindskes med al
lerhøjest 10 pCt. Rationeringen 
ventes at blive bibeholdt mindst 
et Aar. 

bOl'g, og encteJlg ~p'l' ltuen UJll;i
delse at have vær~t i Besiddelse 
af en Pistol og 27 Geværpatronel'. 

De nægtede sig begge skyldige 
i aUe Forhold. dog at Eleonora 
erkendte at Ilave haft PistWen. 
men ikke Patl'one:hte. 

Pigernes Forklaring. 
Dorthea afhørtes først. Hun 

og den lille Søster val" taget til 
Fjerritslev for at besøge en tysk 
Soldat, Frantz, der havde været 
i HundUbrg. De blev hentet paa 
Stationen af en Polak, men inden 
de I?-aaede Kasenien, mødte de 
Politibetj~t Petersen, som tog 
dem med til Forbør, men hun 
kunde intet huske om, hvad der 
var sagt i Forhøret, eller hvad 
hun havde sagt til Frantz, da 
han senere kom til TodbøJ. Hun 
kunde heller ikke huske, om hun 
overfor Tyskerne havde antydet, 
at Petersen var Ophavnsmand til 
nogle Plakater, der blev slaaet op 
i Todbøl om, at hvis man vilde til 
Fjenitslev, blev man kørt gratis 
hjem i Bil, og at de danske, der 
saas sammen med Smedens Pi
ger, gjorde det paa eget Ansvar. 

Eleonora erk),!P'~_Qe, at hendes 
Søstre ikke overfor hende havde 
sagt noget om, al!Petersen hav
de brugt Skældsord overfor dem 
eJler havde kaldt Tyskerne for 
Svin, og at de heller ikke havde 

• 
refereret n\lget saadant til Ty-
slterne, hvilket hun tidligere har 
forklaret Ul PoJftlrapporten. 

, I 

Landbetjentens Astholdelse af 
de to Piger i Fjerritslev. 

lVlens ue' LU rl.g~.L· Vdt \,11 ..M.J.- , LJVJlU ~l e"",:,.u . _ ....... ~."".-~~~ 

horing, kom den ene Soldat, del' kynisk Udtalelse, at man maa 
var Polalt,. øg sagde, at de jo fak- kunne huske den. 

""""''' ._ .... ---c~~ ~--"" 

Pou\sen fc,rk1arede nu, at 'han . . - Ved Sæl'let1 
tes tidligere 
Vildsund. H .. 
Gaar for Vær 
ders Fængsel 
40.000 Kr .• 
konfi skerede.:: 
ban for 5 
Valgbarhed 
beklæde offe 

tisk val' allierede med Danskcl'ne, Anldageren: Har De sagt SM-

tidligere havde ianet en Skrivel
se og fremlagde et BreV' under
skrevet Heinz, der var KøkkeD

-

chef, og som saa ud til at være 
skr~vet af den galhllle, som har 
skrE!vet Truselsbrevet, men Eleo
nora nægtede ogsaa at have 

og at en })olskOfficer havde sagt, dan? , ... 
at de skulde løslades, men den gik Eleonora : Ja, det har jeg nok. 
ikke. Petersen fik Pigerne læge- Dommeren : Og . den ene af de 
undersøgt og sammen med llogle to Desertører b l'-e v fo:.:øvrigt 
Piger :fra Hillerslev kørt hjem skudt! ;,_.-.d, 

og afleveret til deres Fader. P e
tersen erkendte at have skammet 
Pigerne ud og og5aa benyttet 
Udtrykket "tyske Svin", og det 
samme havde han sagt til Sme
deIil,. mens Eleonora var kommet 
til og havde hørt det. Smeden 
havde været gal og havde jaget 
Pigerne i Seng. 

Dommeren: Har De brugt Ud
trykket "Mære" om Pigerne? 

Petersen: Det har jeg nok. 
_ for det mener jeg, Tre Ugel" 
efter, at dette var sket, blev j eg 
anholdt af Gestapo, der gjorde 
mig bekendt med en Skrivelse 
om, hvad jeg havde sagt, og 
hvoraf det fremgik, at det var de 
to Søstre, der havde indberettet 
det. Gestapofolkene oplyste for
øvrigt, at· det var den æ\\l~te, der 
havde taget lID tiativet. 

Hvordan fik Gestapo Under

retning? 
Dommeren spurgte nu de to 

Piger, hvordan Gestapo havde 
faaet Kendskab til Petersens Ud
talelser, da der ikke var andre 
end Pigerne til Stede, men det 
kunde Pigeflle ;kke begribe I 

Eleonoras Besøg paa Store 

TodDøl 

sk--revet dette Bre'\·. 

PiStolen og Patronerne, , 
Tømrer N ø r ga a r d, Sned-

s ted, forhen Todbøl, havde set 
den lene Desertør, som var i Ar
bejdst øj , og vaJ) mde i h ans Va
skehus, men var løbet, da han 
kom. Lidt senere saa h an Elleo
nora følges med en tysk Soldat 
nordpaa, - men det gjorde hun 
saa tit. Da hun senere kom ind 

Endelig forklarede hun, at en 
tysk Soldat havde givet hende 
en Plsto! til Opbevaring, men 
Patronerne maatte en af hendes 
smaa Brødre have fundet paa 

Vejen. 

l,me Dr 
i '[4 

Forleden 
Dreng. Søn 
sen, Temmi 
der løber 
Hjem.. D 

til ham, havde han bebrejdet 
hende, at hun havde sagt noget 
til Tyskeme, men han huskede 
il,ke nu den drastiske Udtalelse 
om Sabbtørerne. Den ene af 
Flygtningene havde skudt sig 
selv i Næstrup Plantage, men 
han havde ikke været i TodboJ. 

Tjenestekarl Svend Aage 
B a c h, Skyum, der i Fjor tjente 
paa Store Todbøl, forklarede, at 
han den Dag, Eleonora hentede 
sin Fader, havde set hende gaa 
ind ~ 'l,'yskerne i deres Kvarter. 
H\lhl v.J. der nogle faa Minutter, 
og kol1l: efter at hun var gaaet . 
kom d4lr nogle Soldater ud. og de 
gik ud af Gaarden. Eleonora val" 
godt kendt paa Gaarden, hol' 
hun besegte Soldateme. og ""n 

Dommen. 
Eleonora Christensen idømtes 

~ A,u s Fængsel for Angi.,eri. Sø
steren fik 6 Maaneders Fængsd, 

der er afsonet. 

• 
TIS "ar g 
Drengen, 
\ -:idstløs i 

Man gik derefter over til Pro
eeduren. hvor Landsretssagfører gen en 
L a r s e n krævede Eleonora \idsthed 
idomt mindst 4 Aars Fængsel. nu form 
medens han ikke stillede noget alt He 
Krav for Dortheas Yedkommen· vækst i 
de. idet han gjorde opmærksom stærke 
paa, at hun jo \'"$.1" meget ung, da gen 
den strafbare Handling bley bo-

gaaet. 
Forsvareren. Landsretssagf0-

l'er T e l' k i l s e n erklærede. at 
man ikke kunde anse det for be
vist . at der forelaa Angiveri. 
l\\"orfor han krævede F'lifindelse 
fOl· Ix-gg<- Sostrene. dog at El",,'
nora idt'lmtes en Bode for den 
ulo\ lige Besiddelse af Yaaben. • 

mand. 
130 AhT, 

S<~ af 
lærtE' 
kat l 

Landbet jent p e t e r 8 e n, Fjer-

Orøaa Lilly Christensen, der 
nu er 16 Aar, afhllrlts om 1r;el'
ritalevturen, men bUII kund 

saa han hende gan derfra 
om Morgenen! 
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,aasen strømmer 

Iket sas meren 
k til sI udslelle 
kning. fiskern e 
IIle rundne Be
Ivbt Vand eller 
li' Iii Politiet , I 
Jælles Vagt ved 

Politiel an-

gen. 
~'k.nd. I .. • 
.danske Fodbold· 
iion i Morgen og 
lire Dyrskuepl.ds 
lertel Budtz MDl· 
~den Engel·, p •• 
Begivenheder. 

et h.lvt Hundrede 
~ø Bom Liden 
~ i andre Rollen 
IDsen, Fru Borg-

t 
Frisslm. Aksel 

e, EI8e Ander8en, 
en Cllu8en, Red. 
luden medvirker , 
fddere, Krlgslolk 
Iseks forskellige 
In!<leret 8aaledes, 
høre og se Pore· 
Spilletid paa ca, 

er arrangeret al 
!d, og udlørea .1 
else .1 Musikdir. 
etiel8en er fore
at Thorning, der 
'bejde I .t skabe 

Nykøbing. 
~njng I Nyke. 
!t den I . Ju ni 
•• • • 

i 'j 'rykkerJel, ..... " .. .... , ..... - -' 
Bladps kkern e med E.flermldde~stogene, 

Minepløjningen 
paa Hanstholmen. 

Den vil vare hele Som-

mereo. 

Thl8ted, Købe. 
vurderet. 

Fra Arbejds 
Tømrerm. Kr. S 
eum 4000 Kr., 

Fra Skomag, 
til Pru ArnE 
Købesum 1701 
10000 Kr. 

Der forelages for Tiden ~onlrol
pløjning al de mange Mmefelter 
pas Hanstholmen, der loriængst 
skulde være rensede, men som 
altsøa Ikke er del. Pløjningen 
foretages af Tyskere, der har 
meldt sig frivilligt III delle Ar
beJde, men Lodsejerne skal stille 
Heste iii Røsdigbed. Por nogle 
ejendommes Vedkommende drejer 
det sig om 15-20 Tdr, Land, og 
da en sudan Pløjning, der er 
forbundet med betydelig Pare, i 
naturligvis loregaar langsomt, vil 
del tage bele Sommeren, inden 
man er færdig. Tyskerne har vel 
ikke særligt Hastværk for at 
komme blem. 

Pra Gdr. '" 
til Glelrrneater 
Købesum 1350 

Pra Monløl 
Thisted, til J. 
Vang, KebeBu 
sum 18000 Kr • 

Daomarks 

Tbisted 
holdt i O 
Biblioteket 
Pormande 

Orønkjær, ! 
Aarels Arb( 
at stølle I 
omkring i J 

Der er b( 
Boglister Il 
køb af Be~ 
og Børneblj 
1945 delt0l 
I Biblioteks 

Der skal allerede være lundet 
en bel Del glemte Miner, Tyskerne 
vII ikke anvende Tractorer ved 
Plejningen, idet delle er mere far
ligt. Uvis en Traclor ryger i 
Luften, ryger dens Pører som 
Regel med. Paa den anden Side 
er Landmændene Iki{e ~Iade for 
,t skulle udsætte deres Heste for 
Risikoen. De har forøvrigt Ikke 
Isa et nogen Leje af deres Arealer 
for 1945, og 984 længe de ikke 
er ordentligt rensede, kan de ikke 
dyrke dem. 

Puid og bjælpeles. 
Bn Mand fra Snedsled, der i 

088r var I This ted, nød - mens 
Tiden skred hen Di: Toget kørle 
fra ham - laB melle! Il dvand. 

sen, Klim, 
MOIbæk, S 
sidste Aar 
leker i Tøm 
løS-Arup o 

Der er n 
Biblioteker 
kommuner, 
Sogne. De 

I ..1 __ _ 



forl'lIva(;1 
1m : Juni, 
IJen. f)en 

, r ,jj:~ og vt'd Landaretlf n ~r 1""0U'
aen "-:øml lil rJt 'lind8ætlel.e I Ar
bejll.h IJst"' 

m8 s l tCll 

1r., ., •• ,. GiHgassen iSkagerak. 

Imllde. 
en, S lag
lette Ind-

ED Advarsel lil Fiskeroe 
om at være f.rsi2tii e. 

De t.l o re ~æokninRer al Iy.k 
(jjllg811 i Sk82erak har givet An
ledninR' lil IIItærke Pro tesier fra a r Vi ld

OnsdllR 
J /de vi 
Del har 
led Ta
en har 
.f SYR· 

Piskerne der af 00' Iii laar de , ~ U 
farlige Giflbeh old ere i derei arno 
Del oplyses, al der har funde~ Sænk· 
ninj"ler Sled 35 Sømil Ira . hrløhbla 
i nord- nordvealig Retning ved den 
aaakaldle 400 Meter Kurve, og det 

li/(:l{er drejer flig om Ilore, tyske Dampere, 
der er sænket, fuldt laslet med 
G,lIgas. 

last. 
ne Da
en stor 
::d sin 
"fjeder. 
al del 

ItI og 

Gund
~r Erik 
~r for 
,leje, j 

{ealtr-
Carl 

videre 
') M,o
ue og 
listan, 

elter 
palle, 
leder
mmu 

Der er fundet Tønder med 
lIydende Gillgao øaa langt inde 
mod d ", n danske Ky.t Bom i 300 
Melers Dybde, og Piskerne ad
vares stærkt mod af aabne eller 
pille ved Beholderne. I hver en
kelt Beholder er der gaa megen 
Gas, Ilt Besætningen straks vii 
blive dræbt. hvis Gusen 8lrømmer 
ud. 

lall er der sænket saa me~en 
Ga8, at det er nok til at ud,lette 
hele Jordens Befofkning. Piskerne 
anmodei om at kute fundne Be
holdere ud paa dybt Vand eller 
allevere dem straks III Polit .. t. I 
saa Pald skal der sælles Vagt ved 
Behofderne indt,l Politiet an-
kommer. 

Stadion i 
Over 50 medvirkende I 
I .,lIden Engelu. 

R Tid, 
vi ti I 

brud
Jn lil 
. som 

Poruden den norak·danake fodbold
ru.mo oaa Thisted Stadion j Mor en o 

kom 
a lle 

bene 
bese 
og 
" Poll 

Cykl 
er 

rede 
robe 
hun 
at 
Cykl 
ligt 
har 
men 
Stee 

En I 

er 
Lani 
Blad 
Pon 
mær 
i Tf; 
Blac 

Mi 
ps 

[ 

pie 
pal 
sku 
all! 
for 
me 
bel 



'et? 
eddeJer: 
t vestlig og 
mperaturæn
Iler kun en
raftens Lob 
. Jylland. 

I 22,49, OJl 

Igen 

rtøj. og 

udsendt 
Lempel· 

der kun 

og 
bes Irit 

In . ...... 

L. B.-pligtige, der ikke lystrede 

gi,en Ordre. 
Ved Retten i Thisted blev der 

rejst Tiltale mod nogle L. B .• plig
lige, deriblandt Iver Andersen og 
Bernhard Pedersen. ' Andersen 
havde ikke efterkommet en Ordre 
om at melde sig, inden han den 17. 
Jan. forlod Tj~nesten, .og ~eder8en 
havde gjort sig skyldig I samme 
forseelse, ligesom han havde paa
begyndl Allæsningen al et Ryd· 
ningsholds Vogn uden Ordre og 
nægtet at efterkomme en Ordre 
om at læsse Vognen paany. 

Andenen idømtu en Bøde paa 
100 Kr., medens Pedersen idøm· 
lea Hælle i IO Dage. Land.rtllen 
har stadfæstet denne Dom. 

i Atten. 
VII det lykkes Ilt nedlmgge 
Morsingboerne? 

I Aften indtræffer den historiske Time, 
da Thisted Byraad skal spille Fod
bold med Kollegerne Ira Perleøen, og 

• 

............. ~ 
ham. 

Han id 
Kr . eller 
Landsrett 
rede, sta 

Regnen 

l denne 
i Thisted' 1 
over. lait 
hvilket er : 
højeste Te 
Torsdag, o 
tes Sønda@: 

Indre I\\i 

Saa na 
øundmødl 
og Tond 
saa ~ØdE 
knebel m 
terne, ide 
sendt Alt 
dom og 
Programr 
Maatle O 
gene mel 

• • 



Advarsel til Fiskerne. 
I Anledning af at (1(·t et' konRlalc

J'pl, at Skibe, dpI' fifl I' va~I'H lastel 
Jnrd Gi fLgas og Sp l'FPngBloffp!', el' 
stpnket - eIlPI' a.t !-matla.nne EmneT er 
lJ(lkas!el - Sy,1 fol' 400 M. Ku,.ven i 
Skag('('ak, ,kai Mal'i,wdislrikl"t hcn-
1 .. <10 Opl11l1'rkRDl11hedell paa, al det 
kan væl'e forbundet med den ydersle 
LivRfare at unu''''søge, aabne ellet' 
opbrvarc safHlannc Gen~tandc, del' 
opfiskes med Fi"kefa"løjerMs Red
skahe r. DisRe Ge)]"ta"de bør straks 
med størsle J>'otsigtigllcd kaHtet uden
hords paa dyheste Vand, og hvis dette 
ikke Pl' muligt, afleveres til nærmesle 
Politi- elle,· M ari Il em ynd igbed, 

iY[arinerninislel'iet hal' iøvrigt li l 
paagældende engelske Myndigheder 
henslillet, at S",nkuing af Giftgas og 
Sprængstoffer fOI'rtag('" indenfor det 
herfor fastRalte OmJ'aade iSkagerak. 

N. T. M i c h a e I g e n, 
Chef for' NorrJjyrJ,ke Mal'incdi , Lrikt. 

Ousaa andre Mennesker, der kommer 
til Havet, skal være forsigtig. 

_ U~l vil ""'I'P klogt, o a II e 
M"nneskf'), holde)' Hig Mono Advnfoel 
fo,' øjn i Sommpr, IlrltaleJ' J(aplajn
løjlnant II il n 'i." n, Nn"rljyr/,k Ma
rin,.rli,jrikl lil Aalh. SllfI,lirl. Ikkr> 
hlnl hØ!' i f(jl',')\f~ {)lIlgaflg' Pi.'4kl'l'f\, dPI' 

11tH I' Ginga' HfllifJlrI(~"I' flllr l' Hp/,fpng

\Io[ I dPI'f'.' (j(lrn, Ja dl' Vll'rt' ul IIUrlP/'

fln$(f' dl' f H ,lig" I'lIlId nuj/'rr', nl!'1l 

,.l!l'nk~ '1I'IJkf' (11'11 111111"'11(' IIHa d~'hl 
Vn II ,.1I1~1' hVIR dpI i I-. lu' (I,' ninI/gI, 
II, 11'11 Ild 

f , gi In,LW S'q.{l'rJlI' 0I1'! J ,/1 
fil tg J f I I' I'" 111'1" 

I ,I, ,1111 \('11' dl'lH li II I I I' 
rit/, 111\' I "It 
'1",,'1/' \("11 flg arl Bad .. gil' f'llll' "l 
". ,'11',,"' 

I,:lflll 'u TIl il f t liHI" 'H'I( H~ IJl I d 

r I 'II ,,' HUl d. ,kk,) \'1 " "\-'Il 
I/I( ri 101 I nI tor 
II I "I I I f III C. Ion I 





Dom over VaghHand hos Tyskerne. 
Særret'ten i 1'ftOOell . i Uaaa; 

. Tage H a n S'e n, Som llii'vde væte,t 
SChwerinervagtmand hos Tyskerne; 
Fængsel i 1 Aar og 9 Maanedter, 
samt frakendte ha.m almen Tillid ror 
fem Aar. 



Tysk Haandlanger dømt. 
En Mand ved Navn Tage Han

sen, der stamlner fra Havndal og 
som under Besættelsen tilhørte 
det saakaldteSoowerinerko11ls og
som saadan gjorde Tjeneste i 
Fliegerhorst i Dragsbæl{, blev i 
Gaar ved Særl'ettell i Thisted 
idømt 1 Aars og 9 Maanedel's 
Fællgsel, ligesom han frakendtes 
Almen Tillid fOl: fem AnI'. 

d 
cl 
( , 
• 
I 

I 



r Il Amtog By. 

nede I • 

(Fort .. l. f ra Sid~ il). 

Tog Ma lervat'er !r a Mesteren 
fordi denne arbejdede ror 

Tyskerae. 
LH nd<;reUell f.dOl·de S traffen 

betinget. 

• tadigt 
~tefri

Skolc
:!æret, 
~. hVl$ 

tithed. 

ska ~ 

imod 

Ved Hassing-Itefs JJerre(){'ra 
Hel blev MAle rsvend K r :\Iarius 
Dalgaard, Hvidbjerg, ,nt under 
Tiltnic fO l" Tyveri, idet. han i 19·13 
og 19.1·' fra glll Arbejdsgiver, 

! :r.l a lermester Pallesgaul'd, havde I stJau.1ct Jvlalel'VRJ'el' W, en samlet. 
Værdi nf 210 Kr., hVIlket. Beløb 
han forlængsl hal' betalt tilbage. 
Han idmntes Fængsel i 4 Manne
der. men appellerede til Lands
retten, h vor Sagen j 'Torsdag' val" 

til Behandling. 
• e I 

n e' 
For-

al 

s paa 

For
for-

ds
M a-

0111. , 

Dr 
G je
Cen

om. 

I1an forklarede. at han havde 
arbejdet som Svend hos Palles
g.m.d j 17 Aar. Engang i 1943 
havde han taget noget Lakfernis, 
for ca. 10 Kr. Tidspunktet hu
skede han ikke saa nøje. 

statsadvokaten: Hvorfor gJor
de De nu det - manglede De det? 

_ Nej, men jeg er en god 

dansk Mand .. ' 
Retsform. : Næ, ved De nu hvad 

_ det kan da ikke foranledige 
Dem til at stjæle? 

_ Jo, hvis jeg ma» have Lov 
at forklare. Mester solgte noget 
til Tyskerne, og saa tænkte jeg 
straks : Det skal han ikke tj ene 
noget pa». Jeg tog sa» noget. 

_ Men De ødelagde det ikke ? 
_ Nej, jeg er saa megetHaand

værker, at det nænnede jeg ikke ' 
_ Hvordan kom Sagen egent

lig op? 
_ Det var en Lærling, der 

meldte det. Han ua paa, at Jeg 
tog Varerne hver Gang, og jeg 
sagde til ham, hvorfor Jeg gjorde 
det. J eg saa rødt, naar der var 
Tale om noget, der havde med 
Tyskerne at gor • . 

Hvorfor forklarede De ikke 
Underretten ? 

_ Det gjorde jeg ogsaa -
men det nmatte ikke stan i Pa
'pu-erne, sagde Dommeren. det 
klInde ~ Ikke gaa dengang. 

at Jeg 
- lInr 
-

Motivering havde 
,·cd "ener~Lej

lIlaler-

De Deres 
? 

om miR. 

ikke 

sin e j, 
Værk. 

Som ( 
og er 



II l' 
/loKe ' Jlll 

J II D 
Nej. 

vwrk r at 
-H 

JOlr 
om noget, 

. . ut gult'. 

\'uFfol" forklarede De 
UnrlprrE'tten? 

1)('1 gjor(Ij' j('J( fJg.tlHIi 

meJl det Iluwltc IklU' LIUl. i "ll~ 
J)omm(')"l·n, det 

gan dengang. 
(! Motivering 

ved ~nereLej 

-
at Jeg 

- Har 
- Nej, 

forstaar, at 
di jeg er 

Retsfol'JD. : 
Jer Ikke TaJe om. 

- Jeg ved da 
fra Tyskerne, 
straffet. 
Det er jo ogsaa 

De Deres 

• om mig, 

ikke 
for-

Hen-

bo-
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