Læge Lenbroch skal

l Fængsel.

Ha. Id••IH a Aar,
pl •• li Aan T.b al al .. e.
Tillid.

lidt
0R der bliver
nOlle Aflener
10re.UJUna.r•

I O••, Ellermiddlg .Iod
Ltnbroch, Hurup. for Retten
Ve,temg. hYor hana Sag
Dom.lorhandling. Som
mand medvirkede Odr.

ChriJtenaen, Oinnerup, og
CanleR Rimmer, Jegind ••
Ltonbroch .iatedea lom bekendt
for at hive hjulpet Ty.kerne ved
I. Jani 1919
a. hIVe hall Hvervekontor lor friHat "ed bele
korps .Danmark-, H.n nlBglede m.nge Veaaer.
lig Ikyldig, idet han hevdede, .,
han ingen havde hvervet og aldrig
havde været ude eller It hverve
nogen. Hvervellooloret vir uden
hlnl Vidende bleven ham tildelt Ir.
Ilkslr.

NlZj.lp.rliela Hovedkontor, og
hin henllillede atrah til Parli.

kontorel a. annullere Hvervekon'oSneda'ed
rel, men delle Vir ikke aket. Han
havde .elv Iverleret, at han ikke dag Allen
- Del
havde Hvervekonlor.
Skole
Som Vidne alhørte. Slagteriar- Der
bejder Chriltiansen, der i Julen And . Chr.
1941 midieriidig opholdl lig i TIllodeiae
Hurup og lom Palienl henvendte ban l
80 Kr.
aig til Lenbroch. Vidnet forklarede ,
at Lægen opfordrede ham iii al
lide lig hverve til Prikorplet, hvad
han dog ikke vilde.
Lenbroch be.lred Rigtigheden
al denne Porklaring og hlElvdede,
al Christianlen selv Ipurgte, om
ikke Lægen havde Hvervekontor,
hvortil Lenbroch lurede Nej. Len·
broch holdt iøvrigt en udmærket
Ponvarllale for aiR lelv, ligelore
hin. Poravlrer, Slglører Jacoblen,
Hurup, procederede til Prifindelle.
lJeluaalet kom Dommen til
lyde paa 3 A... Fængael og
AI" Tab al .Imen Tillid. Hon
I kal liIIige belale SagenIOmkoa"
•
nlnger.
Aorbus

-

I Aften.
Klo 19: TbI.tedHundværkerlorenlnll
T uterloratllllna.
Kl. 20: Palæt..tr.. : • Iea vii
med

Der

drelalle' I

Opdragei.Jeu 'JO ..... bu,ke
. ,Han ogalJg
gamle
Venner
vi1
e
or.,
band: beo1e paa Mandag.

FcogsliDger forlænges eodDa
eD

:e,t:
(JGlk:rfl1g

Ganz·

R!uen i Thi.. ted forlængede

t

Dag følgende fængJlinger ti! I.
Oklober;
Telelondame Anna
ie J eppe·

enmeUe ien Ira: TenG .: r, Brandmand Ivan
de.

Jensen, flug lhdlr. R. f li ndt, Marine·
væglEr Sv. Aage B.rtb, MArineTeLe~ vægter Priedrich Hansen. Sabotageudkom vagl Luodsgaard
'ielsen, Entreprenør Thomas Simon.en. Brand-

mand Eigil Tolr Andersen, Lothar
Jeppesen, Ihv. Yognlordeler Poul
Aub}, Brandmand Niels Redder.
~bragt Anna Wang, Hundborg, Elisabeth
Chrillensen og Elenora Chria len"en, Tndbøl, og Ejnar Prilhjo!

I

I Jen- ~Iahl.
i Por· '

, isled, Cykleejernes fjende Nr. I.
ID beo
Phv. Slaldkarl Pr. W o r ro, Tbig fra sled,. Qer har lorøvet 12 Cykle·
Nykø- lyver ser. Iremstilledes iOag i Retlen.
Pængslin~en blev forlænget i 8
ersku· Dage, Idel Sagen endnu ikke var
redu· helt lærdig lsi Domsbehandling.
19 Kr . .
•
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En Kendelse om forlænget Fængsling ventes
paakæret til Landsretten

Mrn o" Irvrudt
:."
V.rrrlle'
Nrl, ,bloh.l' Iltk •.
endda .1 Ty.krrne """':,-_
UvIllle aR S.bol'at,
kunde 'II, hil. d dl',.,
•
- Ol' h.yde en
I!vl!kt'n O. JudierUl
ThIR. hvor tr den f
1 ultet.
O~t drejede .11f om o
"Ile SI.,I,tlk, 01'1111"[11: IO m
'11 S.tatl III Vrrnrln'K'en
mil liere bleven brEndl, d.
lor en TId .Iden foretog en
rydnlug I mIne K.mle p.plrer
_ Hvodor h.r De illIle
Politiet uoael om dln ? I '1I11e hlll ve
Det hil feg • le 1 I II ,
Leflighed til. feR I!,vde ,ej e
Ikh ikke
tll!!lkt bttød
p" denl,e
den
UORt'1 DOK':d'~~:':;
'011'
lor f'orretninKen mere, aR
m'lI den IIlorrl ll.Ilet aamUle ",;
Inm alle de Indre
1
P,plrer.
beRlIlrede I'l!nt:/.Jln·
hl l Oktober blide
ken
S."derlll"d.
on
lor t!ll
Lil. Rumu'De to
len OK Lil.
;;~,
,
d" It
.llUrkl i
,
Irl at
nll y
.1~"eI, og.1
Ik"e VII l,-e~~;
kommen nOllel lonI hrl.1,
kunde beKrunde Tlttalr eller Slr,lIe·
loven. Der kunde hoJ.t "~;~
T.le om Overlrædel~e /II
.
Bulemmel.en, 0ll het
Polill'uldm . O.d vrd tiet I
Møde Ilde' 1011111, al der
vilde blive I'Rtl
,,"118 pli
deUe forhold.
dOR
Dommeren
10rlænlOt de
PlIlnRlfrngen hl I Oktober, men
Ktndelsen bliver uden TVivl IPPe!·
krei lil Landørelll"n.

Rtlttn I Thblrd bth.ndlt'dt I
Orr .ktle InORIt TUlrIdt'
U'k pllny ehr S.rllJtra;II,d. d•• Omlkrlvn'nl!. hvl. IItrt ",Indrt'
Ol.ponenl BRon J t' n • e n blt'v Køb vtd Bel.llnirn en.kedtJ
"lIet ~.mmen. :Sil IlVtde
0R Domrtltrtn Dom·
.IIUfrl,
,
n.turIlRvl. en ny RtMn'nR. og
lIIerluldmRlI:lli Hove - spurgle Checken kom HI .t lydt' pli dtl
Jtnltn, om h.n var klar over, .. 111mledt Beleb.
LIS. Tt'rklldsen: H't De .ldrfl!
dtr i vId UdllrtinlnR Vir aktt
O"'R"eISt .1 Besltmmtlltn om, nverlr .. dl 200 Kr. Beslemmr[.en 1
- Jo, øom leM har ligt tr del
.1 dH Ikkt Ilden TIII.drlse muUt
.ket i g.nlkr enkelle Tilfælde ved
,eli;e' lor over 200 K,. III Levrrln.ll: al Sklndkllber.
Tyskerne.
Terktldlen: Der blev eller II.
J rlllrn ,urede 10Dl IldlIgtII', Decbr. l!HO .Iholdt el Møde. I
.1 del kun Vir ,krl I enkelle Til. hvilket delt0k Amlm.nden, PoUli·
fuldmRallR Oad og Repue.enl.n·
fRIde
Itr lor Handtlul.nd.lorenlniltn
Det lortkom d. Levt'lInctr .ng 200 Kr. Bestemmelsen, Hv.d
I 1941 t'fter .1 BektndlRIBrel5tn bltv Resull.let?
af 11 _ Decbt. 11)40 VII udlledt.
_ Jeg deltog Ikke i Medel,
J., men del .kele I Ht'nhold mtn fIk del Indlryk, ,I de dan.ke
III Ordrer, der Vir 'ndglvel '.r MyndlRheder enskede. al man
.kulde It al fil Sagen til .1 RlIJt,
I I Deobr.
- Dekollter Oanlrll5 hu for- hvl. 200 Kr , Btslemmel.en Ikke
klIrel, .1 han her opheenRI Omr- kunde h8lndhlllveø I Tilfælde,
diner m. m ved DIIR,bæk om- hvO! Tyskerne absolul vilde hille
krlng Julen 1940 og I PebrUIr 41 b~'!emle V.rer Der blev bl. a.
J., men del var alIJImmen rorfangt Tæpper m. m. iii fhlsled
Ting, dtr IIdHgere Vir købl III Alholdshotel, og vi vilde Ikke lelIefe dem, fordi vi ikke havde TilI.ellerlng eflerhunden
- Bud NIels Pt'dt't,en lork/lrer, ladelien.
.1 h.n og ... i 1941 kerte en hel
Ln, Rumuntn ' Ja, del er riRDel Virer 1/1 Oral!~bæk, Oardlnet, Hgl nok. Denne SaR blev ved de
ræppet m m,
dan.ke MyndlRheden Mellem- Pedersen kan hu .ke lorkerr. kom sI ordnet pli den Milde, al
- Hvorfor skulde de andre Chr . !:!øndergaard leverede for
hutke ' orker I, mens De alene 1000 I\r. Pøplrlæppet III P Sl1kt·
bOTIl, som fik Belebet Rodlgfotl I
husker rig liR t jI
- Det var .lIsammen kebl I sin 8rslalnlng.
1940, men SI od paa L'gttet, indtil
..
del skulde bruges. Hvad der blev
Ch, S ø n d e r g , • r d, .om
købl I 1941 Vir kun MarklRg- dereller hem t lflledeø, lul hold I ogfllng'Nardlner o. I" der Ikke ko- Sil, al dl' al Egon Jenlen op,lede rtl megtl
gIvne Dat, vu rig lige, TYlkernt
A, O. F. h.r .t.dlg ny.
De hit da Omg .. el 200 Kr. 'nvendle den PraksIs, af I I ' .n.rl
Bl'ltemmelsen.
der forelaa en Tegning 111 en BygPI_nar
- Ja, I nogle enkelte TJlfælde nlnll, køble de all, hVid der .k ulde
Porretnlng.løreren lor Arbeldtr •
• olgl vI en Sklndkaabe pu Albe- bruge. og Sil Indvendig
Oerlor
IllInR
kunde der 11:" 3-4 Mdr. lør Le- neø Oply5ning!rorbund,PolkelinR~
Kan ek.pedlenterne have verlngen I.ndl Sled, Del blclI d, mand Chr. Chd_lIan.en, har I Aa'forelagel nORel ulovllgl uden ordnel sule des, al de fik Nolaen bor Il rorhandlet med Reprelcn ·
Dere. Vidende?
Iltlk., menl Leveringen '!fele lanler for A. O ., Aalborgafdt"ng
Def kun'Je mallke lænku I eflerhllnden, og Oanlrll. havde om Opretteiie ,f tn Arbelderhøl'
K'nlke enke'Ie TIIfIrIde, men der Ikke kunnel ophænge Oardlnerne, .kole i Nordjylland,
- Del behøvcr ikkt al være
.kete ab.oful Ikke I Alullndellghtd lør Hu.e! VII færdigt.
nogel u/ol/llgl_
Polltlluldm. : TRnkle De .ldrlR nORen HemmelIghed, udl.lrr
- Blev Rei(nlnRerne om.krtve', pli alieIle Tilladel.e III Salgel ? Chrllllanstn, al vi Inden lor Ar·
nllr de Vat for Ilore?
Sønderg : Pør 11 Oecbr. kre btldtrnel OplYlninR.lolbund har
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Fængslingsfristen forlænget med
sPage.

Vognmand Henrik Krogh
anholdt.

nfl\u

Sore

som
v~nd

s
Sol

Efter en Afhøring hos Kriminalpolitiet i Formiddags er Vognmand Henrik Krogh, Thisted,
blevet anhold t, sigtet for Overtrædelse af Straffelovstillæget.
Han fremstilles i Eftermiddag i
Grundlovsforhør.
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J)om"rrnmdllrl'1ten I Vt'lIt,'rv1a: "lit ul tytlk KI'l""~J,'no'"\,(,, m"u
bdulndl('(\\'! I GMr fo,;ru,mtiddRjpI ,!t't !ulu, \'idw.t "hUl, i Lu!v-n,
lU/I fj"rde Forno-dori6l'K, der vu. l...to·gen tll!eJt'd~. II.t MJnl fi.tHllncfor.
Il')st mod Ln.'1C1! AabJllm Lt'hn· volOr. kun(i(· d"r ~kll 1.1iVf' en
IJlCKh. lIuru p
IWhnndJlnK('n \tr Slilhng ('(lA:!r Krik@n lian vikl.
(\Nln(' Sall vnr ImOOl.!llCt ffiL-d ml- OKIIoWI. \':""e milt IJehJldpdik med
KU} In U!relll\4~ pll.1I Egllcn, hvor III hlive hvervl't, JI."&: IIVW"f'fi .. med
Lol'""n hll\'d(' l'n SLor Prøklliø. OK et Ahl"", da Jcg ikke n:glwde
dell aflllLgV' Dom VII uden Tvivl med. flt Ty.ke~ vilde .. indl.',

l

bhve Cl'nllumd for nItgen DilSku&sion.
Lchnhroch ,'igtede!;
for Overtr.l,'liel6C fif Strafrdov&tlllægel8 Par. 10. L Stk. for For~j)g pUlt Jl vervni ng til tYllk Krtl{&l)enesW. k.'ndtes skyldig Oll!domh,,, 3 Ann Fll>ngsel minus 11 0
Doge for udl;t..n,aet Vnret;cgulllrre"t, !lamt frakendtes !lImen Tllhd
fOl' et Tidsrum of fe m Aor. hg<.~
som hnn skal betale SagenK Om
koslninger Dommen vil vække
megen Dil'ku:s.!lion, fordi der hcr
idumn"les !.I Aars Fænsn;el for et
Forsøg PUlt lIvervJlIng, m<.'ilens
H,mdelsmand p, C, Vesterga.ud,
Hurup. forleden Dag idomte/! 2
A~,rs
Fæll~1
for foretagen
Hvervning, Ganske hortset fra,
al der kan have foreligget Forhdd, der har 1}C\'irket dl.>n forn
holds\"is hOJe Straf til Lægen.
mM man regne med, at Dommen
over Vestergnard af Anklogercn

La'"...

n

hvonor !".a'gt'n Bal{df< til mig, at
leg skuldf< senen' komme i Tan,
k('r derom. IIkulde leg bl()t. henn
vend", mig til ham, Dtt var u'hnuroeh. der havde bf.frYlldt. Samta.
len
Vidnet fo.klaredt'. at han ikktI)Wt Forhaand ha~d" kendt LaIten, Han vflr kommet til Hurup
Ol>. Aftenen, I'oOm han rutllie Formiddag henvendte ~11t til d, nn .. ,
fo'( Tf·holdt det "horlIge i d"tt ..
Vidneudsagn. der VKr f>tlk imoo
L.o.:gt'nll
Forklanng, fa$lhQldt
Vidnet med Bt>1>u:mthed. :lt d t
som han havrlf!
o

fo~oT8\"aren;n,

I
J

vli bJj\'e appelleret ti l Landsret·

Chril<tma! Maller fotograferet
Ln ndsrlUldsmode

og

,,.. meUItJn de fOTn
og Værn ge'lZlem

l)

A,

RealIon lIkaI
hæves, aaa den kan I"Iv", dem en
Levutanlb.rd, de r s-."\lI""er tU derett
c.,m1n&". Betytinlng 1 So.mfWld lt.
2 ) Lonnmpkommislllonen bor frem lDll
s it Arbejde mut m u ligt.
3) ~n :ndbyrdel Placertng og A"'anm enlamullghederne &kai 61'p"'''U
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Som DQmsllllend fungerede Gdr
Ths. Christensen, Ginnerup. og
Flli'ker Carsten Rlmmer, Jegmdo,
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'lIllOOlllCllUlfomold f or TjeneIJtoro E 'den .... at di.-e ka.rI hlwe en _k_
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Arrest.

"oølrøverbande pas 7 Pel""HOnu
tæn.., JIU FredeoriJu,berg.

>agt.

Sagfofer J a (" o b0s (. n bemærkede. a~ Christiansen
forl-\l i detle Retsmøde \"ar fremkr:nlmE!t med den Op!Yfonmg, 111
t,..hnbroch havde sagt noget om.
/:1.' der nok kunde bine ",n Stilling
etter Kngen. og fl"o.!mha>\ede, at
V,dnet ha\'de arbejdet paa t)'"ke
Arbejdspladser, ChrIstiansen I>'
lyt-te. at det drejede -åg om k"lllJ.p
2 Aar PM en AroeJ Ispbds liLn
n

s'ed
Jacobsen: Kender De noget til.

,

Lægen nægte!" Sig $ky ldlg.
Læge Lehnboch nægtede
stf: skyldig i, at ha\e forsogt al
.
·d J
P
byen'e Slngtel"larooJ er ens etel Godiksen Chn~tia~en, HUn
rup, til,tysk KngstJeneste og
pnastod. sig fnfun,det. . H an for
klarede, ~t S!agtennrbeJdere~ "ur
kemmet. md I hnm. Konsultationsværelse i Slutmngen af December.
19·11 for at fna skiftet Forbm
ding pna en Finger_ S!ngterlllrbej-

at Lehnbroch skulde have h\"er\et andre?
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J" Det har De udtalt til Poli-
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tiet.
Vidnet: Da Jeg talte med mm
Fætters Far. sagde denne. at
Lehnbroch O~'la havde \'æret i
Lag med Aage Først for nylig
I
~
l
l d.' "un ,ar
lal Jeg enan' ,a .... "
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n

•

te mig, fortalte Loegcn l
og han SI>urgte. om Jeg lkke
d~ H\'enoekontor for
Danmul"k. Jeg s\1\l'C'CIe hrun.
det gu\' jeg mig Ikke uf med
t ilføjede sener!..·. ut hlln
t~nkte Il;,Ul at bli\'!! Soldnt.
slianscn ~\,j\l"ede du :\\!J Oi:: hlfllj..'<Il'. fl t hun il'oedl.'. England vandt
Krigt!ll. Dertil smrede Jeg, nt som

d('1l militære Situa tion !UUI. ud, saa
dl't mest ud lil. at. 'l'ysl.eme "ilde
\'inde. men det kunde inien
noret. beatemt om .
dt,.ren \'ar &enere kommet for
rU. aluftet Forbindingen. nu,"
man ba\-de dA Ikke ta1t om
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(Lov Nr. 352 af 22. Juli 1945 om ekatraordilUl!l" Formueop~r~lae m· v.)
Anmeldelle.spUgtige BtIboere I aamUigt Landkommuner I Thialed Amt·
stued'-'trikl vil _ foruden paa Amtstuen - tillige kunne 1&8. Blanket udle,-eret hos K'mununekaucreren (Konununekonf.oret) i den Kommune. hvor V>ed.
kommende /ulr Bopæl.
Angaaende Udfyldelse htn~. til VejledniJlgtn pan Anmeldelseel,",,ket ten.
AnmeldeJ~n skal vtere udfyldt og indgivet til Amtlluen inden Udpngen al Oktober Maancd d. A. bUagt Ihlendeha\"erp8piremt og Anmelderellll
(Ejerrns) Købe.korl ~t SkattdN1Jet vedrørende personlIg Skat for Skatteanret 1945---4G.

THS'J'ED AMTSTUE, i AUgulIt 194r;.
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Anmeldelse vedrørende Ib æ ndehave rpapirer.
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Sendag den 2. September.

Skyum Kirke Kl. la, Alterg.
Hordum Kirke KJ. 14, Alterg.
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Gudstj enester.
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la

Am
d. 4. ds. Kl. 8 ved
Lærer Toftemark, Tommerup,

Hundstrup.
D".....l.."mJUnæ.rker:

udleveres

-

Læ;

Rige
den

vilde

Indse
del i l
byen.

nierer
saalee

faldøp.

Tbybo saaret under Invasionen
MeleoroloR:fsk Institut meddeler:
i !'raokrig.
Uda/gt Ul akfftende, efterhBanden dog
Husmand Jens Møller Jensen,
nordostlIg Vind med tørl Vejr, temme- Snejslrup, har i disse Dage modJlg storerTempersl urøvi nj!nfnger omkring taget Brev Ira sin Søn, Alfred/ der
dvt normale.
lor 15 Aar siden i 20 Aars Alderen
Færdll!l,lygterJle tændes 19,45, OJ.' udvandrede iii Amerika.
Siden
.Iukkes 5,04.
Krigen udbrød, har Porbindelsen
med Sønnen været afbrudt, og i
de fem Asr er der sket en Del.
Alfr~d blev gift, lige før Amerika
kom med i Krigen, han blev indkaldt og efter endl Uddannelse
Ung Mand fik begge Beo
lørt til England. Eller 4 Maanekvæstet.
den Ophold her deltog han i
Bn ung Mand, Poul Sørensen, Landgangen i frankrig, hvor han
Johnsens Alle 14, Thisted, kom i efter 14 Dageø Parløb blev 88sret
i det ene Knæ. Han blev straks
Oasr Aftes til Skade ved en pr. flyvemaskine sendt hjem til
Eksplosion ved Thisted Havn.
Amerika, og efter Il Maanederø
Bksploslonen skete ved, at den Ophold paa Sygehuset er ha" nU
unge Mand satte Ild til en Karbid- 'udskrevet, men Knæet er stift endnu.
tønde. Bunden af Tønden ramte Han er nu al den amerjk~nske
Stat ansal som fængselsbetjent i
ham over Benenel hvorved han Michigan City.
paadrog sig et ubenl Brud pas
-g.
venstre Ben. Ogsaa beJre Ben tog
Skade, men var ikke brækket.
Paick! Ambulance hlf"V Ii/k.øldl
"vor'ede. bllyer VeJret?

Karbidtønden
eksploderede.

Tinglyste Skøder.
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H nrik Krogh nægter at kende noget til de
e mægtige Repræsentationsudgifter
I<

b 4-5 Muneder siden.

Headlt
rog .
D o to m.: Der er el Ulal al
oldl
Tblsl~d. blev I UIIrdag 5 aO,b
Regnineer iii kolos.ule Beløb, som
Di
- Fag af Krimiaalpolilief og fremstlllel l viser, at der er købt Masser al
t~ ,Ea Orundloysfotbtlr, slgle l for Over· Radioapparater I Tblsled Musikhus
med trrdel
af SlflHelovslillegels par. og hos Thorup, uml Ould- og
se iodeholder Bestemmelser Selvvl!utr hos Guldsmed Henningu o;: 'O der
•
" M d sl'n foruden Æoder. Gæs og andre
Helte., om d~o. der pli! utilbør g all e Varer.
bafssm.rbejdetmed Vernemaglen:
K r o g b: Hvis jeg bavde haft
Hao var som bekeodt I Kompagni nogel med dette al gøre, saa
,doms- med Vogomand Jeas JaoseD.
bavde De aldri2 luel disse Reg·
K r o g b kunde ikke erkende nfage r al se, men de:t er unægleag rUl si~ stridig. Bo Dag, kori eller lig el Sfag al fu l Ansigiet. Jeg
eollO • den 9. April, hlvde baD siddet ~aa er klar over, al der er brugt
t Hotel .Royal" og spillet \VblSi, mange Penge ~aa Reslauralioner,
31 eJ!.
ander da Jens Jensen var kommet beo Olen jeg bar IOlet Kendskab Iii
e om iii b,!lm og havde foresluet, al disse TlOg.
sm.a~I. ban sk:ulde være med liJ noge~ P f m.: Nu ser De Deres Chance
.n.sae vogolD!lndsUtsel for Tyskerne I i at nægte. Hvis De havde brændt
glort Haosled. Han Vllf gnel med, og Papirerne, vilde del have værel
ioden længe var Kflrseleo blevet j ,or al IragU, al de bavde eksi·
af el sudant OOlfaog, al aodre slerel
.
PlImllef mUNe lages lil Hjælp.
D ~ m ro'
Hvem kao bave
CUB Der opre-lrede5 el Kørselsknotor.
.
..
.'
fU!1 bvoraf bllo og Jensen tog IO pet. disponerelog købt dJsse TlOg?
~ hde II Omsætning eD. Admioislutiooeo Jens Jensen nægter ogsaa.
E'- linde Krog-h ikke bllft noget med K r o g b: De! spekulerer jege
F Gr. si gere. Efterbuodeo blev der ogS.II.1l pea! pet med l.z.nestoleo
il ,le. ogsu
Kørsel for .MalLa 4 pas bar leg aldrig børl førl
Pnrtolh'ej, og seaere blev der
D O ID m.: Hvad med Rll dio..
Klbf-Inedlægtliag. Det var i Som' apparaterne? De bar jo kostet
meten 1941, dl Murermester Poul Here Tusinde Kroner?
I C. J~llSen og Firmeet Simonsen
K r D g b: Vi bavde 2-3 Appa•
I
endt. AalboIg~ kom med. reier paa Kontoret og je
f"k
mg Semme As.r kom eodvidere Jarl· ogsaa selvet!
•
g I
e''J. 51rem 118. Aalborg med i ptrroeel.
.
.
boldl i Juoi Juli 1943 op med
p f m. . Det er JO SpergsmaaJ.
0
m
i .!It Ure lar T!,sk~ne i slort Om_ 1
d:t kao ~etragtes som RepræJfarea!øgt

VOgnøJ.od

:n

I

I

a: v.

~[I. ~~.o

950 1111. Dg. T)'steroe pressede dog sla-' seolatlODsudgltler.
dig pee~ men maD bavde derelter
K r o g b: Jeg var næs.ten aldrig
'f;Qe kun ganue In Vogoe kørende p8l!l Kontoret. Det mal. jo kUDDe
P. ~ meget f-a.!l Arbejdere beskær- f~as oplys.t, hvem der bar købt
skeJ llgel Kontoret blev solgt, og disse forskellige Ting.
""'es Fumnl Hytlede ind l eD L.ejligbed.
D o ID m.; Indehaverne al Pir·
Dommeren bemærkede, at j mael bar Ansyaret.
aG- Firmllet efter Natiocalbaokens: Op.K r o g b : Ja, del er jeg k.lar
ro gerebe h!vd-e bil" eo Omsætoing olie'. Der var heller ikke meget
pu henved .sIl ,,"'OL Kr. Det slore ved al være med til delt
Aa:r bu'-de væal 1943 med ea OmP I m' Nt j de
k
pu 2,173,000
Hor 146,(j()()° Kr. i
de
e \"ærtt s:ærhg vrr};-tom for al
K
b
ri-- lu dette Arbejde?
r o g : Det bavde værel klogere, om mSD baYde
-

~"'Oiog

~ro

der .klo finde pI! al sige. Dei
bu leg lIldrig gjort Doget for!
f,
POlitifuldm Svendseo' D
ul e-r dæ: ohef Inlydelige B~'Bb p:r
'2 et -skaffe eD slor OmSIr.IOi~g
a
·tt
Krogh: Hev"e jeg vid~ al
det V!1r noget galt, JU b
de brændl aDe vore

~.rli~ l:~~æ~~~

av e været meget bedre I
Anklageren
-krævede
Krogh
f~ogs.fel m 1. o taber. Krogh
~dd~ bellere løslades, SIII baD
rUD e
komme hl Marked pAa
i~r~:;:'h DereHer kunde Politiet
11m Igen. Oommeren af·
Pæogslingskeødelse Iii

Pa;i~:: if~~ ~~g8:,:::r.
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11I11)1'Inll'l fn'nH11!IU

f/llid den
fineste Viufc J

A'h v· t.."
1I11f II t.tl

MAnm OVERGAAllO

klubbu Illhuld
dllR .-;t lok' I
,

i 1!blSttd

for

,

ved Stund.1I 1
nt·t v.r det Ic

S·I1Io,bud, o

.Ior hOl den
dom, der III
plll el Konku

ne, der lelg l
II

sp~rgsmaaløt

om Marinevægtørnøs
til den tyske Værnemagt søges klarlagt

de ikke

hold, idet It
Roel ne,
I. Løb {l
Thi.led 517

drepok., Io
Pormlddags pubegyndte Rel~ Tjencste I PInland og Norge, og hinJt 51' I II
Steder vnr dol nadan, al
len I Thisted Domsforhandlingen olle
2 Løb
man kun regnedt' Tyskere med HI
I Tyskersagerne. Som Domsmænd V ær nClnllglsf"'Rct (Wehrm ochl8- Thisled 4,3
lungerede Odr, Henrik Pedersen, gcIOIf(). I TJlfælde al høletle Veltervig:
3. Løb
Harrlng, og Odr. Jens Chr. Sune- AlarmlllslBnd Irtlodlc Marlneveeg- Nyll:øbinR
Ind under Værnemagtenø
sen, HlIIerslcv. Dommer Holm , lerne
Beskyttelse o~ blev llil folkerets- Thi,led 3
Vestervig,
beklædte
Dommer~ lige Grunde Iklædt den lyske atcr..,i/l 3 :
5, Løb
s ædet, mens PolItIfuldm. Svelld~ VærnemaRtsunll orm , Derved undsen var Anklager og Ln. Ras- Rik man, al de blev betrøglel lom Løgstør 1
I

6. Løb

mussen PorSvarer,
Snigskytter .
Nyk"bitl~
En
saadan
Iklædning
IIkele
i
1'lIIall slod Harald Bernhard
1 . Løb
MøUer Jensen, Thisted, der er Thisted dog IØ'lt d. 8 Maj elter Thisted 5
Kapitulationen , MarinevæRlerunifedt I Koldby . Han sigtedes lor lormen var al civil Karakter, men vig l I
Vestervil
Overtrædelse al SI ralfelovslill æg els del lyske HøjhedeleRn (Ørnen og
8. Løl
Pag , IO, fordi han TIdsrummei Hal2.ekorsel) vaf do~' anbrs"' i Løgslør
Juni 1943 !ti April 1945 ..,ar unl- Kasketten, men dillse Tegn blev købing
9. L
formerelog bevæbnet Marine- oRssa ban ret al I. Ekt, tYllte Spor.
vognsKonduktører.
Det særlige Løgslør
vIfgier I Thisted .
MilHæltegn pai' BrYllet bar Marine- 4,!t3,4,
Han næglede sig skyldig og væuternc Ikke. Ol; pAtruljerede
Dag l
forklarede, at han først; el Aars· ikke i Guderne, men bC\ioogede Sammi
Ild vaf Oorlner hos Tyskerne, sig mellem de lonllellij;le Depoter, hvor li
hvorefter han meldte sig som \JOOl de bevogtede, Vod højere o~ ml!
MarInevægler. Han bar Pistol AlorllllUtlBnd havlie de liere Oange
'/lR slod underlIden pB8 Vagt med været lorsynet med Geværer og
IGevær, men uden lor TJenesten MaSkinpistoler, o~ ved iiludanne
!bar han hverken Uniform eller lejliRheder, i OK "ene I,-!>, Mal.
Vaaben . Han erklæredel al selv delloR; Marinevæaterc elter Ordre
men
n
,
om han havde mødl Sabotører Ira General Lindeman
IUm
vilde han IKke have foretaget sig med Soldater i Lejrens BevogtninR>
Med Hensyn Iii Optrinet med
noget (1) 1939 blev han Medlem
af del danske Nazistparll, men frihedskæmperne d . 5. Maj ,'ed
hall udmelc\te sig I 1944. Lønnen f'aartoltvej, oplysle KHhne, at da
var den første Tid 108 Kr. ugl, del saa ud lil, al FrihedskWmperne
palllænkle et Overfald pIa Lejren,
og den steg siden til 150 Kr .
Som Vidne afhørtes Chefen for gav hlln bllade SoldItter og MarineMarlneforvøltnlngen I Thisted, den vægtere Ordre lil at gaa i SHllinR
D

tYllkeMarlne.S 1a bsinten dani KHlme, med Mnskingeværer, men det var
der forklarede, al MarInevægterne kun en Demonstrntion, og da der
blev antaget I København, hvorIra
.de citer nogen lnstruktlon med
Uniform er blev sendt ud 111 de
forskellige Steder, hvor de skulde

8 øre

Tjeneste,

l,.

citer 3-4 Minutters forlob intet el

var ,ket, trak hall iRen Soldaterne St.

tilbage lru Indhegningen, og de
V'ar ikke uden tor Hegnet.
Ar
bl.
QpsliCclseslrlsten
Som Vidner ang . Episoden ved

vor I Begyndelscn en Uge, men Foorlollvej cl, 5, M'j lorteR Læg"

Renere kunde de siges op med en Bjerrega8rd, N, K. frost, Bøsse- FA
Dags Varsel. Mafinevægterne hørte mugcr Christotlericn og Politi.efter Vidnets Opfattelse Ikke til beljent Bjerre"RIHd. RetsnIødel

Værnemagtslølgel,

men

retsligt lodsottcs i BUcrmidllag.

-scl var Spørgsmaalel Ikke helt
Iklart

Han

havde

Ogs88

gjort

T l Kernea Kondition er daadig
J B U- Turnering
tUen maa
manvære
kIlnmere
dog visloverdaadig,
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HcU.\lU l '["histod pnlloogyndt.a l I~ Vidner, nemlig Læge BjerreFormiddngs lU 9 Behandlingen gfl.lll'd, Koloniallærling N, ehr.
af den forsle "Fornedel'isag" IIf Frost, Bøssemager Kristofiersen,
de 1llIln~, !teU.cn her skal bc- l DYJ'læge Knakkergaard '-'loller og
hundle, Sngen vm' rejst mod POlitiool.jentBjel'regaard, af hVIS
Bel1lhnrd "loller Jensen, Thing- Udtnlelser det fremgik, at :\laristrup. del- i et Par Anr har fun- 1lCvwgterne den c, )'laJ havde væ-geret som l\Iarinevægt.er j Thl- rt<t udllnfor Lejren og taget Op~ted i UnifOl1ll og bevæbnet. linn
stilling lil Kamp mod Fnhedshuvde forinden denne Ansmttelse ka!mPllrne, Videre oplystes det,
haft AnSIIlttelse et Aarstid \'ed et at Vægterne havde patl'Quilleret I
lian tiltales fol' Ilt B~-en~ Gader og h:wde \æret til
VIlJI'<l gauet. i tysk Krigstjeneste, stOl' Gene for Befolkningen.
lllCdens ForsvHreren vil hævde, ul
KJ. 12,30 tog Relten Pause, Kl
Mm'int:vægtel'-lAI'bejdet har vru- 13,30 pruloog)'lldes Proceduren,
l'et almindeligt civilt Lonm'bcjde derefter finder \"otelinglln Sted
PIlII Linie med andet Arbejde, og fu!'St nnar Dommen i denne
Danskc1'1Ie under Krigen hllr ud- &tg el' fnlde~, paabelP'0des Befort for I:Iesættelsesmagten.
hnndlingen af Dagens anden &tg,
Af den Grund og fordi Behand- del' ogsaa er rejst mod en ~lanneImgen nf denne Sag i nogen Grad \'ægter,
vil dannE:' Baggrunden fOl' de ov]'Igt! Sager, del' sklll behnndle~ I Generni Eisenhcwer hH!' bcbud"L
mod Mlldnevæglere. blev Rels- • nt !lill' I Løbet afEfterunl'tlt ~knl nf,
mod!.!l meget lang1lMigL F01·~t hohltlll Valg i Tyskland .
•
KJ. 12,:30 val' mlln færdig med
Luftværnstilsl.anden i Norge 0\1Vjdl\Cf"l'~len, Særlig omfattende
hævedes fra og U1ed i Lordag8. Del!
vnr lien nf den tyskeMarinestllbs- har "aret siden 9, Apr,1 1940, Sam·
mtendnnt Kohne, der hævdede, at tidill-t m('ddeles, ttl Sommertiden
1\Inrinc\'1egter-e var civile Vægte- Ophæ\'M frll 1. Oktober_
re, mell dog ma.'\tle oplyse, at
NIlIIT Direktør Po\'1 Vl'ndelbo har
V[('gll'rt' i 'Nlfll'lde af Krigshnndafalultet ~ln Tourne med MPnvatlinger hle,' stillet under Væn\\!- liv", rejBcr han ud i ProVinsen med
IlIl1gt.eU'J BUkyttdse og ifort l~' J.".'ck Fi~chen! Frihedskll'n'llCukuesko Unlfol'lllel', I Dngelll' indtil MIlil ,,~'ront,'n" Til Frihcrl~kR'm]ll'
li, ~IHj hlwdc Vn.!gtcrne snlll111Nl r('l1M Rolle er ('Ilgagerol den tidli..,.llwcl de tyg!w Soldnler været i re Thi~t('dlx> Jorn .Iepl1I'Rl.'ll,
Alnrmll1l1tand og be\'lCUlll!t 1111.'11
M IIsk i nllilllO!cI',
:\lask illgevll'r{'l'
Al Slags
m. v., mIm Vidnet hll'vdN!l', ni
hanll SuldrlU"I', herllnd~'r Vll'g(f'1'Ht', ikktl \'1\r KM!.!! udenfor Lejudføre!'.
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Rlltning. det ffll"llte Tog frn Tlll~hod om :\lorgcnen med ForbindelIle til KobenhR\n kllmmcr til
Rt nfgfUl KJ. ca. 5 1,2 om l\lorgl'nen.
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Kl'igsmmultede ~mlede
Regmn~r viser Stonndkøb ,li H.IIdionpaprnter, Seln'l\rer l'io-unt
Kngens
Ænder og Gæ"<. _ Henr.].; j{ro,;.:h fæn.lf;let til I. mtol~r.
lIand, heraf
arcde 511,283,
Krigsfanger
Som kort omtalt i LørdalP~ blt'\' IO\'>,tllla,>gdl' Par 10. ~r tal .. r
ab udgor ialt \'ognmand lIennk Krogh, Thl- Ilm den, der pas utlloorlig :\laade
ble 210T,126 ~ted, anholdt af Knmmah)()!itlet. har "amarbejd .. t ml'<! \'aomemalrFlnndens Tll b IlIan fn·m:sttl1ede:, Lørdag Ef ter- ten.
vonlf Dm4)tt' middng i et Grundlov~rnrhor. sigKnlgh kund" plln \Ilgen :-'\".101'
tl·t fur OH!I'tm:del.~l· af ~tr!lffc- erkt'nde sig "kvldlg i Tiltalen.
Det var jkke noget Prmel!'
ham blot at n;egt ... men enl'.endsg .. rnlng. Han erkh.:rede, at h:m
en Dag kllrt efter 'l Apnl 1~~O
haHle ,..iddet p.1a H,
n, "81
.,~ BIllIlet \\h;st, d" J .. Sf'
nlr k"mme. t~1 ham o~ :.I\~de frt'sJaaet at \ .... ,.. n ,i \1
\'o~nmll.nd,,',nr. e!
.,.11 TI ,
til ilanst~. Han var g'IUll'l med.
og inden længe blev KOl'selen af
en snndan Omfang. at han maatte ha\'(' andlX' Finnlll'r til Hjælp,
Dt'r Ullrettede" et Kor",·lskontor.
h\'Or han og Jenwn to~ 10 pn.
a! Omsa>tningen Krop er!.:læ
rede ikke flt ha\.. hlif t SlXlr Jl\{!d
AdnllnistrallOnt'n I\t fØl'\'. 'Efterhaanden ble\' det OJMl\ til Kursil'l
for )!ATZA fIM r"AArt<>f'1.\·ej o~
senere ul Kabelned~~inR'. [)et
VRr i Somm{'rt'n 19.n. da ~Iul'\'r
me~t('r Poul C. J~'n!ll'n Ol' rumaet
$imom...'n & Weoot. -'11.11 ....,111'. k(lm
nK'd. :::.anlTTh.'..ur kl,m t'olh dt're
Jar!t'ln'm fra Aa!t~1"'J mfId. Firmat't var boldt op nlfOd.t k_I'\' f r
T)'AAt'mt' l JUDl----J~ 19-1.\ I
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"i"", 1'<Il\ lu,,,vI',j "I:l )IiJl. Kr. rkt
IIl"re AnI" hA,·d.' \'1(;"'" J!ll:1 m.,d
..n OUlIW.'L"WM' Imlt 2,273,ftOCi Kr,
Jln.' li.' vll'rt'l ,,,.wrJl!r vU'kRom for
ul {nJl deUt: ArLejdc1
K/'ogh, X"j, ,h't. ,'r ,1.,( vh,l
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d",,' kllll lindu
hur jeg IlhJrig
pirn ; Næh,
ret betydelige
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Det

gjort IIlJgfll for.
IIH'II der er dl\ (Jff:k'lltb {IJr at IIkafr"

cn Slor OmsrotnJng.'"
J( : lLwde jeA' vIDst, al, dl.'r vtlr
noget g'alt, huvde Jeg br.l.!IldL allc
vore Papirer Og RegnlJkabcr ff,r
4-r; :Mlume<!er øidc!IJ.
O : De" Cl' et Vwl af Itegninger t,1 kolo!5ale Beløb, !10m viser,
at d!;!1' Cl' kobt )1a8ser af H.adlOuJ"P!U'nter , 'fbIsted Musikhus og
hoMhol'UP slImt Gu!d- og Sulv"arer hos Guldsmed Uenmngsen
foruden Ænd!;!1' og Gæs og andre

Varer,

1('~ lT1Tvqe j!;!g haft J,ogeL med
det af gøre, havdr;.pe aldrig fa.1.et
de~ nt se, men tiet er unægtelig
et Slag i Anslgteft~rt fna. Jeg er
klar ove,·, at der er brugt mange P!;!nge panRestaurationcr, men
Jeg bv.r intet Kendskab til disse

Trnr(, , -•.

PJ'nl.: Nu ser De Der!;!/! Chrulce l Ilt nægie. Hvis De havde
brændt Papil'el'llc, ",Ide det være
for at {raga.'l, at de lUlvde eksi,
.steret.
D•• Hvem kan have disponeret
og kobt disse Ting? Jens Jensen
Jlægt.e't OgSlliL

K. ~ Det spekulerer Jeg' ogsa.lt
paa! tlet med Lænestolene havde jeg aldrig hort for.
D.; Il vad med RadionppaJ'aterlle? De har jo kostet flere 'Iusin~
de Kroner
IL: Vi havde 2--a Apparater
paa Kontoret, og Jeg fik· agsan
seh eet!
PIm.: Det er jo et Spol'gsmnal,
om det kan betragtes som Repl'æ-

senta tionsudgifter.
K! Jeg var næsten aldrig paa
KontOl'et. Det mila jo kunne faas
oplyst, 11 vem der har k()bt de for-
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D.: Det er Jlldehaverne af Fit~
maet, del' hal' Ansvaret.
·-r
K,: Jn, det et' jeg ldllr over.
De.l' \'ar heller ikke meget ved at
være med til det!
Pfm..

Nej. del' vnr kun de
146,000 .Kl'. i nnl'hg Indh~gt!
~:; Det havde ,'ætet klogere,
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landel SprænR810llcr Ild puu Hoden CD.
1184 3 Km Ir" nlllr",ualo beboedu 510der. 5P'llll1/1ølolle,n. blev ko ,let
h o,
ncd i l'I 11"",,,,.11 5prængkr.ter,
der er 4- 5 Melor dybt. D. Eka·
Ilal a:- ploflionclI skele, belondt SprWI:J,,lRobIn kom"'''n d o. n s,~
. ved K.nlen ul
,rødne
!ndtn)( Krnt eret lIoRle formt.~ lIl1ig nede i

Kaplujnløjlnnnt Thorup, lo'clol/("
i Du~ en Undersøgel,e lor ut I••
Auraagun III Ek8ploliollell opklu'et.
Dette vii .ntul/elig blive II,el/c1
von,kelllll, ",en dut menOl, .1
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Hall bl ev dell OU"I( sal Thl.led. fyld er Toradu~ d. 6. d•. 70 Aur.
Inkel- ,,"der Tiltal e lor "I "uve ud spredt - Pru Llindpoøtbud L y II ~ Q, VetlIUl~,
, do, flyve.k,ill,·, 0ll 8"a1l01 tIIed 30 fylder O".dog d. 5, Soplbr, r.o Aar.
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fI~U • ~.
Da eks. 1Ialllltell
der er 4-5 Meter dybt
plollioneu skele, belalldl Sprrer.g- AUIIIlj.!"1
komlllandoen lIig ved Kanten II~ Spræng
Kraleret f10jlle lormentilg nede I demonl
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'kendt I ThI·

S~H.A E.F.•

Ugerevy. der huat er In- Sedlen.

"II/Hlen hnr kommet r D'Il-

Han blev den Gang 801 Thløted,

under TilInIc lor ni huve udapredl

un I .,'doa N,køblng,Brog •• fen , dDr f'lyvcskriltcr og Slrallel med 30
n .dvOrUjlCl h.vde undr Filmen roed Bane o:l~r Dages Helle.
er I'R /lodl stlvc I Stedet lor .t benytte Rule Gerda OIanz meglede sIg skylII Kvinde, forbindelsen direkte til Th[aled.
dig idel hun aldrig havde tænkt

H li. K i Tbisted.
I Alles holdt Handels- Ol? !'on·

t medhjrolperforbundets ThIsted
:I~eling ekslraor.dinoor Generallarskes
samling i AnJednlUg af F~rbundet8
Kongres, der afholdes I Dagene
23 - 27. ds. Som KOfljZresdelege·
ral holdt rede valg les Kontorfuldmægtig
Jing paa Niels RIis, Overassistent A, Prost
rmanden, holm og Kontorassistent Engguard.
Igaard,

I

~Jertelfge

lelllapek· To Aars Fængsel for
der var
en Ira len, Angiveri.
95er 11.11.1

81g: ol del kunde gas UB gall,
og ol der vilde blive noget ud nf
del. Hvis hun vilde have angivel
noget havde hun hoft rig Lejllghed III det . Idel hendes Moder
havde et Pensionat I PjerriIslev,
hvor der boede Uere PrJhedskæmper" . Hun kunde have angIvet
disse til Tyskerne, hvilket hun
mente var værre end det, hun nu
var lillaH lor, Hun betragtede
denne Sag som en LetsIndighed
og Ubetænksomhed fra hendes
Side.
Sygehuspor'"r K t o il; Il afhør ·
tes som Vidne. Som Domsmænd
fungerede Pru Katrine Isaksen,
Kobbere. og Boghandlerske Pru
Marie Jensen, Hvidbjerg. Saglører
Jacobsen, Hurup, var beskikkel
som Porsvarer.
Bftef Domsforhandlingen idøm·
tes Pru Glanz 2 Aars fængsel
med Pro drag af 72 DlIge lor ud·
staaet Varetægtsarresl. Desuden
frakendtes hun almen TlJlid I 5
AOf og skal betale Sagens Om·
kostnlnger.
Den meddelaglIge Odr. Harry
Poulsen kommer f Bflermlddag
lor Rellen.

Endnu en Kvinde døml ved
VeSlervif,l' Ret.
:l'orman,forhold
Ved Retten i Vestervig behan d·
af Ud- Iledes I Dag SaRen med Servear øgel
lind, Zlf Iriee fru Gerda G! a n z. der
Lærere sla mmer Ira FjerritSlev Hun var
nanden lillaH lor Angivefl, id el hun i 1942,
le~j' f da hun var ansat paa Krabbes
ælp Konditori l Hurup, havde angivet
'. Tho. Sygehusportør Kro"h, Hvidbjeq;:,
~, det lidi. Gcll/up, til Tyskerne. Krogh
13 Kr. hs\ dt: været mde poo Konditoriel,
aard, hVor Pru Glllnz havde serveret lor
~ Ir.!llen ham, og da hun vilde Ijerne Ser.
~~.ar;o vicel. fandl hun cl illegalt Flyve- Fed•• ladage.
Chr, Simonsen, TinJi:strupvej 14,
l hvert skrift under det Fru Olanz havde
o/erne slukket Skril!cl i Lommen og Thl8ted, fylder 80 Aor Tlrsdsg d. II. dø.
- EnltElru SIdsel Morle W lis b" l,
ge ad havde senere vist det til en Tysker, !(ostet 7, Thisted, fylder 75 Aor Søndng
Mors der havde Adgang lit Reshmralio. d. 9. ds.
(fenne
- Pro ~IHe Murle P e cl e r ø e II, Kastet
kunde nen Hall bad om at laa Sedlen
·sler. udleverel -og .!IOskede Besked om, ,te, Thisted, fylder 6(j Asr Sølldag den
lkaffet hvem der havde ellerladt den. 9 da.
- Mekaniker Anton M. Christen·
lieder, Hun kendte dog Ikke paa davre. øen, H01lneslTæde H, Thisted, fylder
rende Tidspunkt PerlIonen, hun Mandag d. IO. Septbr. GO AST.
Amts- Depotbestyrer Chr. E I b r ø II d,
Kas· hnvde serveret lor, men fik senere
!l, og ved en Samia/c med Odr. Harry Thisted, fYld er Mandse; d. IO. dll.,;o Aer.
- Ellkefru Andersen, Nr. Alle 37,
angø · Poulsen, Hurup, oplysi, at det
ThIsted, fylder Mandag d. IO. da. 75 Aar.
vir Krogh, som havde efterladt
- Enllefru S I e f f c n II C n, Katlet36,

epræsentanter ved Socialdemokratiets Kongres

- Pru
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havde Ir. sin
blkken sel en
!!Itu el Par

kaste lig ned I
Ul ud til, al del VIr
siRt al skyde. VltJntl b,yde
Ul ved "lue uJrlghedar
Mldnel/eglere op rrede lom PoUl!

I Oll/erne.

OlllkOI.ninger.
0_: b ' d n.;;
Kr. Han u d
Ild med Hen,yn

en
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A .... F .... _I til ....d .....
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51.b,/nlend.n! K" II o Il
Ikke gtr.n l~r~ for, ar Inlr en
M,,/nev.,gle,ne d~1I ;5. "hl

Illlunede

for /ndhein/ng en ,
su P,ld skel
Vidend e. Mmrlne veKlerne
~kke Hilse pligt over for Værne·
m lgten. Nur de hilste, var de l
pli ege r IDUlln ~,
Den IUt.lte H.uld J e n s e n
op/Ylle ,t Marlneveglerne
rYlker~e hulle Inel " vide, ,I
de ~Ir unde rkulel de da09ke
I
og se! ~ ~ar
Ind al være
PoUli.
ud~n
~Ir I

Do mmer
Medvlrken af
Margrelhe

~"'~'~~;:;I:::'f\

om
eller mllllere
Sagen, og en

Oslehdlr.
Dommen:
4 Tillid
Aln
Lorenz JJespersen,
ø r Ke n 8 e n
Tlb
II ,Imen
,
les Ankllj!;en, so m han
Dage Ifldflgea som udsluel
erklærede sIg uskyldig I Olnske
Til SIRIøreren
visl h,vde h,n veret Marineveg·
100 Kr.
men delle Arbejde Vlt eller
OplaUelse ikke S por bealæg' _
_ -= _=-c""'----=_____=_ -=- - I med Iy5k KrlgslJeneste, Han
melede Anklageren,
selv, al han so m
S ven d. e n, S.gen og ',,;;,,; I~-,
deltage l I
godIglor i, al H.rald Jenten,
Han var
lorte"el lysk KriQSIJenesle, og
kræ vede h,m døm l ef/er !!nklage· ble vet hurdt suret, og havde.
ogsu være' i Pangenskab. Ve~ I
"krlllet.
POfl~Dre/en, Lrs,
R a 5 m u 5- Alslemnlngen I 19ZO ko m han IiIi
Hl høre Danmark, og han havde.
1 til, panlod PrJUndelie,
I] 1928 dreve l sin Pædrene.'
nelop landl, a. der Ikke
Pli Ilene Tidspunkt Sille I
lysk J(rl~sllen('slc. BIler
I
Ind, hvorlor h,n hav de sel
tcn var han anul som
, ;;~~" ISIK neduget lit ~.
mind, og han bJe~
,~
den. DerelIer drev han
handel med Kalle
Indtil 1942. da han
A B, Holller Of,ltn, Frem, Edvin Væglerkorpsel.
Nogen
Hansen, Kø.'!e,
[nle/cue havde han I
O P (An IlInr),
ud over 81 han Ira
I
HennlnJl frandsen, I'relllu.I,
havde været Meolrm li! D.N S ,.\ r, .
Ile" W Ha"~e,, , K B, SVi"IIU
fl~ PaSlm Sch1l11dts tyske Par!!
•
der, A O F, N,et, l:Jennike, K B,
Som MarineVfl'l.!let havde han
HDuld Lynga .. , KB.
Uddannelse I en tysk Lejr I
Desuagtel oplallede ••
, ,.,.,.,. . . . . ..,..;
Ol., Thomsen Jydsk
dog sit Alb~jtle som væ rende
I Femkamp
heIl civil Karakler. ValbnCI\e"

i

.............................,I

Som

~enl c l

lIl,,1

~::~k~,~;".:k,un lor sin per501lligel

Skyld I Thisled ha~de :
Gellernl MilO· Tse·lun~.
• 501l(1l1g5.
han ganske vist delllllel I ~lsse den kine.llke l\ommuni.Uorer, vII
læn~de8pflnJ!
VD&benøvelscr. men hans vjgtlgsle MB<~""I Chlollf;l.Kai-øhekø
~6 . 70 III, 200 m Løb 23,9 m, 0'5' Op!tave havde d0l! været al p/ls~e In~linde III{ ; Chunklnll for.I
~ O l 34,61 Ol, I 1500 111 løb blev el KOfJlor Slml et vække Kol/e· ,sHIlaitunen i Kino.
Nr 2 med 4.45.9 Se". PCI gerne om Morgenen Lennen on' I __
~~
Sceherg, Skovbakken, vllndt løbet drog 111 Kr. ugl" DI hvllke han
lned 4,44 f 4 Sek
hDvde bel~U Skal.
•
PlaceringcIt blcv: Din I Thomsen
Med Hensyn HI Bpisoden om
2946 P., J Berlelaen, AarhUI 1900,
d. 5 Maj. hvor MDrine.
2422 P, Per Seeberg 2140 p
.. ...
l Thisted med VlIl!ben
indtaRel kr1ltsmæsslR Hold·
Hy dansk Diskos.Rekord
over lor en Oruppe Prlheds·
Poul L.run, Odense, h.r ni
, kendte han kun Tlldr/l_
dlnsk DI.kol·Rekord, Idel han
Relsen al Omlale. Sel~ havde
Alhlelik· malchen Sjælland. fyn I hlo sIddet pu Kooloret. D~n 8.
Søndagl noterede lig lor U,l6 m. Maj havde han meldt lig Selv til
MOd ltandsbevægel,ena
Hoved.
København.
Blrer Medet I Our J
Som Vldoe fremstilledes dt!rpaa
Holm H vi d bl Clr R. Th i· mlnl9terlel mellem
ated, der IndlU 29. August 1943 elene, Teksl!lbranchen (lg
Systue og Titskærerskole, havde arbejdet pu Mar Inearsenatel øen/anler for Forbrugerne
l Thisted. Han kendte 88mtllge venles, al der bUver
'l;,
)ernbanegadø 3,
Marlnevl!8gtere, Gir havde In el
.nbel.'11
TIgvin due pas 0sterbakken fulgl Serla Møder pu
Ell'Vfll uddamres i ril~ kminf(
Begivenhederne den S, Maj Pli mulet I hele denn~
VegeodllveJ. Hlo bavde dl! sel at Problemet onl PordeUog
Tmllle paa en Trappetlen uden nye Tet, der endnu
AMhu8,
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rationeringen. MCI1/\ Skjorter, Hnbitstoffer og Dnmesloffer rutlone-

res .':ennem et l\!{l'l'keByslem, menes
det, nt Vnrer som Lugner fordeles
gennem Enk~It-Rekv[6itioner. muIigvi~ gennem Kommunerne.
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J'UlIIHmu

og Formanden for l\obenhiWlI<;'
horgenepræsentatioll,
nI hllll
nedlægger sine :\1:1.n(\1\tel !lom
FOlkethingsmand og BorgelTepræsentant.

:i til det

e stod i
:mslagee harde
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M arinevægterne
idømtes begge 4 Aars
Fængsel.
Forsvareren slig-te rorgæves at Caa anerkendt deres Yirksomhed
som almindelige Lønarbejder.

1 Sagen i Gaar ved Ret.ten l
Thisted mod Hnny Bernlu\rd
Muller Jensen, del' sigtedes for nt
være gaaet i tysk Krigst.Jeneste.
j hvilken Sag Gam'dejerne Jens
ehI'. Sunesen, HilJerslev, og Henrik lIenriksen, Huning, fungere~
de som Domsmænd, nægtede den
tiltalte sig skyldig. Han fOl'klll~
rede, at han - efter at hm'e al"~
bejdet som Gartner for Tyskerne
et Aarst.id - havde segt ind som
:l\la.rineyæg.ter, hvorefter han i
Kebenha\'n havde fanet. udleveret.
Uniform og en Pistol, desuden
havde han flere Gange st.'Ul.et. pall.
Vagt, forsynet med Gevær. 1
April Manned i Aar "sagde han
op", den sidste 1t1anned for dett.e
Tidspunkt havde han bl. a.. gMet
Vagt prut Havnen og ogsaa mnat~
Let passere gennem Byens Gader,
men erklærede intet II.L hnvc vil~
let foretage sig ,hvis han havde
moo.t. Saboterer -I Det havde
han nemlig ingen Ordre Ul. lIun
havde [llIIet lidt Undervisning i
at brugt! sin Piato) og oplyste, at
hanl! mierordnede, en "Vngtfo~
NT", IK)rlcrede under den tyske

Kommandant. Hans Ønske om
at blive :'larine\!ægter skyldtes.
at han saa havde hvemnden Dag
fri, sat! han kunde faa Tid til at
passe sine Bier. I 1939 eller 40
blev han ::\Iedlem af DNSAP, men
udmeldte sig i Sommeren 1944 .
Lonnen havde været 108 Kr. om
Ugen til at begynde med, men
havde gennemsnitlig ligget paa
150 Kr. og en enkelt Gang været
oppe paa 200 Kr. Ved sin Ansæt~
telse skrev han under paa enKon·
trakt, hvori der stod. at han var
Civilvægter.
Naar han trak sig tilbage inden
Kapitulationen, skyldtes det, at
han vilde undgaa Sammenstod
med Folk, hyilket han mente let
kunde ske, naar han udførte.
Vagttjeneste pa.a Havnen og pall
Kast-et. Endvidere var det hans
Indtryk, at nogle af hans KlUllrnera.ter blandt M&rine"""gteme
kom for meget sammen med det
tyske Politi. HlUl hæ"dede ikke
at have været i Unuonn udenfor
Tjenes"U:>tiden, og pM Vej Ul og
fra Tjenest estedet færdedes han
ch,'iJ og uden Vaaben.
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Tirsdag den _I. St'ptcmber.
-,."..
"

l!!!

'* Stnbotintclldtulls Redegørel.

se (or ~rarinenclftcrn('S StIling.
Den tyske .:\Iarine-Stabsintenda.nt K o h n e forklarede, atVæg·
terne blN· nntllget i 1\o~nhn\""n.
hvor de ogsaa fik InstruktlOJI.
fonnden de ble\' sendt ud i Tjeneste. r Bem-ndelsen \ml" dere.<t
Opsigel5esfrist een Uge. men senere kunde der siges op med een

K o h n e IJcslred UdtAlelscme
om. at Munlloncg1.crne IUI\de \tl!,dret udenfor •......._.Jren D l' l lI R
" "
hvert FAld vn.'reL mod hnns BernJing. \ -ll.'gtcme havde mgen 01'dre til Plllroudlermg, kun lil nt.
be"ogte og in.spiccn~ dC' tyske Dc-

skcrn<' lil ~\,l AUgu"t UHS. liIuI.
I kk
3& forkl f"-

bcjdstl<l omlngt Hnn var ogsNl
udtrandt OIf egcnDrlft for at unld<rIllt
Snmmenstod med Lam d5...
mll.'lld. Fors\'llrcreo protest.ere ('
('ndelig mod Krnvet om KonfisknLion IIf Tiltales Byggcgnmd"\ D('l
eneste det vilde ramme, "nr tan~

~~,r j':I;I~:(~;~"6. ~;~; c:m MO~sre-

hn\'dl' g('l :\'IU'1I1C\'1l'~ l ern\'
1I11llclop lWm VlIgtpo$lPI' linn
hnvde ønnlt'des Ilet. Ltlrentrf; JDeg('nsen td.HIl med cltKnTnbln l Slgll"stllJmg'. Jllln hllvdC' otti- "cl.
nell

I Kone ~g Bnrn, og det kunde Jkkl' Vægh'rnc 1 grllnll(' ,tyske SoldlldCI'
Mcnillg"CIl,
I
o~au
holdt de forskellige Vlclneudt~tleIh\'llkcl bl •. vlIr TtI(;cldel, naur
ser, erklæl't.-.de,
lum aldng hIlV,'
Dontnlend reftel til der var GlIso\"~ls('r, hVIlket
de optraadt som Politi pallGnden.
Sagen oplOgc~ eS :eter en
ret hi." Cfv.!r den forsle Folkepoter.

:\Ioller J e n s e Il,

fik fore-

\ære

h'runi(ormor,

D .... OHN
s.,pt. A .....U
SDLE!:-'~

IIiT.52~

,Jørgensen,

at

skeh'

T,I.1 Ann'!
f r ud-

AUTO,'

.:\farinc\'ægwnle hnvde flere Gan- l Doms, som lIfsagdl
Jltll
stri~Jj,l". nto~uden hnvde v.l'gtcrLYOTER
vc1
ge faael Besked pM, ut de stod mes Forlob, Den od I
ne ugenthge Urandslukning-so I
,.
115 Dage o
,·~t
under danske Myndigheder, og I Fæn~e miliUS
t Desuden SCl· og Sk}'dt'lwelser, l ian"", eg- I
nrres
det var ogsu.'l tiltaltes Opfattelse, !;tnnet Vnretægts
. Omkost. nede Vægtl!rne som temmehg i
e
Fru
Dags \'nrseJ. .:\farine\·ægfetMe at det ,'nI' Tiffælaet. Hnn oplr- I skal hlln bewl s~gens Betænk- ngre~!;i\'c og forklurede, at VægJlorte efter ridneLs Opfnttelse ik- ste dder!!, at Vægterne fIk deres mnger. lIan udba SIf til Anke- terne pan nær J"rgen~en efter Heltbo
den forste Folkestrejke fIk udle- 67 An
ke td Værnemngien, men Sporgs· Ordrer paa DlUlSk af Samuel, del· ningslid nl. H. bl Appe
vnl været. verel I<nr"bLJlCr og fIk Ordre til ,med S
lIlllalet \'ar ikke helt klart. Han var "Vngtfol'er", og at der ikke nævnet.
men sædvnnligvis Isngen hllvde SO Jll næ
de med Ilt skyde enlNer, deT futo;ogte nt Vtllen
Jwrde gjort TJeneste bl. Il; j Fin- \'ar Hilsepligt ,~n_
"t-r
9 til 1<1
kra.vle fra Plnnkevætkc uu Il
forst
land og to; orxe, og ajle Steder \·nr hilste med den tyske Hllsen, haJ' meget lllllgVlIr1g.
~ ,Times Pause fl'll. .
Lejren.
det snadan, at man kun regnede re Arm loftet
Aar
Cll. 15,30.
J o I' g e Il s e n hævdede bestemt )land
T.dakere tIl" Wehrma~lltsgefolge",
Anklageren hmvder, nt Manne11U'ilfælde af hOJeste Alanntil, ikke al have bam'et gronUmform terlad
vægierne forrettede krigsmæssig
!Medlem af dt>j)"tys,læ I udenfor Lej I'en og heller ikke at fem E
5tp>h \-'ar Vægterne under '·ærTjencsle.
ne ha\'e banrel Karabin udenfol'Sh'_
nelliiglens Beskyttelse og blev af
- debruten.
PolitifuJdmægtlg S v e Il d s e n ' M!~i1~etal som M,an
folkeret<;hgeGrunde iklædt den ty
En!
o
gal'
i
sin
Proceduretnle
en
OverI
Hvidbjerg
:
~aal'
der
\1U'
ske " ærnemagfs enifonn_ Denne
Thm~
-J,U~iddelbart
eCterlJden.
;farste
sigt
over
Anholdelserne
fra
d.
5.
Alanntilstalld
,
var
Marine\"1eg_
lkb!idn.ing .ikete f Thisted forsl d.
:i\Iaj hl Dato. i\fodstrutdsbevægel- Domsafsigelse paabegyndieS 5a- terne altid i gront Tøj for- i-kke at T h i
8. 31A/':1. I0
.'1- ,
Son,
Paa Anledmng 'M-Anklageren sen anholdt 158 'Fiersoner i Thi- ~ mod den 50 Aar gl, j..o~ntz blive betragtet som Pnrlisane"-r!
Af
erkJæreæ Kunne. wb Vægternes sted og Omegn og 98 i Hanher- Chr. Jorgensen, der eJ looP !l Op- De havde ogsua ugentlige Eftergi , \'
Unifonn \inr af civtl Karakter, red, deraf Joslodes henholdsvis 90 sted Sogn I Tonder Amt.. 'Som syn af "naben m. v.
)taj
men,odet tyske HOJhedstegn (Ørn og 73. Sbnel.e,'· ·'hnr PolWet an- Domsmænd fungerede :Margrethe
J o r g e n ~ e n erklærede, at bene
0ll-linglrirors) er nnbragt i Ka- holdt henholdsvis'SCf og 12 og los- SV3noorg, Malle, og Ostehandler hun nok havde været til Gasovel~en(!
skebtenlnnOD disse 'Tegn bæres ladt 44 og 10 san det samlede Tit Jespersen Sned.sted, Forsva- 'se, men t bItta Unifoml. Kaar
,
,
.
iI
d.
ogna Bf andre, f, Eks.Sporvogns- Antal 1 ØJeblikket er ca.• 100 l'er og. AJlklager de samme :..som
han al'beJdede i Haven, havde han Drii
konduktorer. I Tilfælde af hoje- fængslede i Th isted og l ,~20 j Iorsle Sag.
en gron Troje pau, Andet gront
,',b,
'
re A}nnnWstllnd m. v. havde Fjerritslev.
JOJjgensen vur tiltalt for at ha- havde han ikke baRl"et.
.
V.orne flere .Gan~ været fo1'Taleren kJ-æ"9"ede' l det forelig- ve ladet sig hverve til tysk Krigssm
11 v i d b j e r g fastholdt
s}'DIIdY-mcd Mnsk'iilpistoICl', Ge ....æ- gende Tilfælde Aroller dømt eflet· tjeneste, Idet han havde fungero.t
rer mkv.
Paastanden samt hans Bygge- som l\farinevæglel' i Thisted frfl Forklal'mg.
Rett8:n.:droftede i hengere Tid grund i ThingstruJ) konfiskeret, 1\1[\J 19,12 lige til Kapitulationen.
.\nklt\~c o~ Forsvnr.
med !\"irlnet !tfarme\lægternes da det var Anklag-myndighedens
Han nægtede sig skyldig i TillaPolitifuldmil'gtig S yen d .<; I;:l n
StIl/mK til \·ærnemag1en. Det bestemte Opfattelse, at Mndnelen og hævdede kun nt ha\'e nr- kræ\"l'(ie .Jo1'gl'nsL'u troml ~fter
fremgik ht:'raf, nl :Unnneva_'gter- vægteMle havde ludet sig hverve
beJdet :;lom civil Lonarbejder. Anklagt's.kljftt't, iltet han S\lm i
ne øammCll med Soldaterne j Da- til lysk Krigstjeneste. Ting liom
1h\O erl.endte dog at hun været flU"l'h' Sag rundt dl't lli'\ l:;t, at
gene 1 .....!). ~fa) "f ter Ordre :I( Vnifonntring og lyske Højheds,
;\11It'lIlevll'gter.
Hans
For::eldl'l'
Geo, r· j r.;n manlJ deltog l Le)- 1L'gJl paa Umf017nPI1, Vau!X'nhe;\lm'ilJl'\ ;\.'gtt'rl1l' var ty::.k 1\. rig!'Te
E vog1nmg', drot d(llmp \.1I1' aiddeJse Ol{ JnddrngTlmgl'u unch'l' og hele hans FanlIlie hunte bOl~t tjent.>stl.',
I Nonl lp \'Ig, hun ~('Iv h.lydt'
aJlerhoJ
AJarmhered
L:md:-.rds..;,agft.ll'l'l· R a s n\ 11 s\"ll'Mlcm:lgl.cJl til Be. kylb'lsl' UTlS!ill\C'L i tysk Skole og hl\\'d(' in·
!ol (> n l.. r.\!wdl' IH ,n ·p.'\lt Fl 1"1'
d/'I' l\I'jg,;handlingl'r, i':pLRlmPIl
gt'1l Tillowtlling haft hl dan~kt
dplsl' og suh III. ,rt Smflll'd ....ltli. :\olaj om ,"(JIXl'n( 11C og dl'n
FUl','nmgt'I', lian ym og'Saa tv k
IJ d t l, :\-J,lj tf lU dl' nu'rI K:lmJl
h('1lrl gl'rnill~, al Va's.rlprllt· fik
tl'bl' undl'r 1I(>n ) n hl li . 1'1 $W
IHlnfll'nwn.l
1
IH1;)
1111'\
hall
mrIJl.'m farinf flogt..,n.· OJC
I/I'HI' f)rdn'l' IUta 1\ k og lul. te
Forhold \\.~l TIl It(' Op\.d,<:.t I'go
,. ~F.d kn rnl}(!rnt'
t .... k ~oldnt, og 1
I'H7 hlC'
dl r(l~ I 'kl' IIvl'rnnhll'd" nU'c1
\fO\ Ik\lltg. nl'r fOl IlJtgt I
(H'
han snllt"l't I 1'1 .11' Slagl'nt' H'd
/I
n f Il Ofll dl n
I If'ij·I Iil.·(,II, l.rdt'c/I' llllll
l,\ Ak
,'uqrl'l :oI,I1U" \ t dhunm\l'lI~h'
<lil)
"c'nlml. Ilun lLlel"t'1" ('ndnu ;\hu
/I igt flfIl I' IImw I
J;.,.ig LJI'tH'~tf' !'.Ia 111'11 .m(/I'II ~j
;\lt'<IIt'nl \"1' (h·t 1)'" \111\111'\'1.\1 Il
af c1.'( Nkud, tlc'l" mlllt<' hum iHt'·
nu t lil flt
(I" VIII" d,'l' fiR' HH f'III,,'/I,. Ting,
T\wd ht'1t" m Til1\l\~ t n n
l ,h'l
t
i
l
!II'I.
I H1I7 hit'\' hnn t 'g'( t
nell'ml r h d
df I" I Ilt" imfH"l, nlf'1J AllklJlI{I'TII} 11
tp;!\l' \. nl\"
I. ~ Im~, hl. ,
Fllngp i (lt ~Iag i N. '1·heden
dlglu d Il kllnd, J~k: 0111\ nd
dl'!"
u l' \ l'l"\h'l1
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mod de r .... nplro" r
~~le,.,01a \ Pm. lIRyde DE- ,lA lu. . t det ~
en 14·',
O"a. ~ er som _ ....:=U.er.,
T .: N"j, Jea V.lU" da Ikk...... h"..,rfnr han KIk i"'" 1*& ....
mer 1I0lm der bek'-~ Do" Dom. r-erlekt I Tyek .
riet for at drikke KaIr~. Ila •
,
"""er
mmerp
k
4lI!del. oa Pobtim Il
m·. De und .. da tal" mro han 0ll
i en A,"U<, h _ r 4"
a
Anklager. 001Tl!l";'" :rI.ln 100m \ OberlOjtnanten.
.. lod ~ om danalr. P<>l'U.... BlIc
mhldaa 'Ilt Fru,,~ ~ne , For_
T.· Det VIU Ikke meaeU
hnm Btod P C. VeRu,r,:aanI., der
liVidbjul", og Fru K...~~ Jensen.
Videre f~ma\k det
Forkln- ugde bl ham, h'·ad Slap Politik
sen. Kobber"
~ Lenk_ nn .... n, at II@D('n! paa Eftemud. ejet kunde ,~, bvorfor Kroah
Den 27 Aar gI F
d~n kom Barry Pouleen, der hllvde aact, Ilt det YIU" den alnunGlant~ d~r III\n)m~n
Gerda ofte \ar GlI'st 11M. Konditonet, ~llp danlk. Politik. ..m det '\lSllenee'r POulBen, tidl-Aah., " : ry dennd. Hun Vilde da fo~lI~ ham tid havde '"R~t Ol ~ vel or"

med.·,,,,

_t"

ar.

n:

er ankJaaet for An.,y . / : rd. CIm. hvad hun bllvde fundet, men var det bedal~. Veat~'a ud havein Sag behand leL en. I forat han afbrød hende med at si",. at de da a\,·et IJI., til at d.-.ft4! PoliPOlltlmeeter" n r
drthavdehan.hørt.
tik med ham, .... da baD havde
Ol' An~rirtet d
orelar·
D"
Var det for at giv" ham hart, at Kroah ik\l.e havde ,. r t
at lase. havde ban ~ at baD
paa OvertrædelIle
~~:~.c:t Underrelnin&"!
til~&"elB PD.r. 12 Stk 1
y...
1'., Nej, det var for at fllll no- Ikulde melde
til Fnkolll'Dazl..
Glanu, der var.'na.t. . . Fru .ret at tale om.
nark, hvortil Kroab. ha,.........
toriet i Hump 10m ':~~Ponl'l!n a-ik kort efter. ~n et ~t, at det ,"llck ban .. e a todt.
havde. omkring 1. Oktobet-::2 hr D. efter kom Krollh il[l':n d~nom Veste., eN oc hanas.ovefW!.vet et efterladt FI)'\11L'akrt iDd PM Konditoriet, Ol da ~ ner ,ilde PIl med
Ul en t yak Officer. ~t v.... n'A. Poulaen der Ol apillede ,,Pind~.
Da ban forlod ~ eft
Marti
.... Hun kaldte ham ud I Butikken Oll terlod han eL ~ F\j, HpcI
erh
nUB Kroab. df:r nu er S,". _
d .. _ . . .
,at don" an.
r ....,·
,-ed lit Bord, fonll. b.ID.
C:, at
gEl Wlportor I Hvidbje ..... der hav_
lagt. Fly\-eblWt. DU!lDd inde I
P. C. ·V estel' eret Ol _
' 7
d< efterladt Bladet. bvorfor hIlD HJlfrnl!l.
NU.lst. Gartkr '·"'psiiL dø
fik en HeftestraC JIU SO Dap.
Pm.: Hvorfor uade De det!
opaa sad ""r. havde ..,at: af. at
Hun tiltales DU for at lade lin ViT.: ~t ,-ed jeg Ikke!
1rse det. Et Pv D'V efter kum
den være Æ&&et Videre PM en ....
Pm.: De anede jo, at det akulde baD ~D. ind PM "KondItonIt,. os:
dan Møde, at de d'nake!tiyndj,ar- a-i'"ea ,idel"!!. Ih'ad lI\trde PQulMtn der r.ad N ... P. Vøte&. 4
heder i Henhold til da "auMe til det 1
sammt'D. med. -. Par andre N
lo.
Lov blev h"1lDJt('t til at straffe
T. : Pomaen SIl(de, at det ,·ar ster. Da ban ha,... F\j •• ': 'at
Kl'OI"h.
pdt. Ham ke~r jeg. Han er i EnndrlnJ, havde han ilort &is:
D,: Erkeoder De "ed. at
liat fra ~lrup.
lIdl u"keDdeliJ:. idet baa bavde
givet Bladet videre bar med\irket
Pm.: Hvad ijorde PoW!iIID saa ~ taaYt BTIlIer paa Ol ea "aeJret,
Hi. at Krorh ble,' fænplet?
T.: Han gik ind og drak ... in ml'n han kunck> R. at dit, MW_
Tiltalte benællf.ede ~.
Kaffe, h'·orefter han gik.
lt' ham. Kan efter. at haD ~
Hun forldarede derefter, at d.
Denne EpillOde fandt Sted for kommet Ind. kom to 1')-v.en 4H2 Oktobtor var der kOrrlDWt en Middag. En Timeatid efler kom 1nd. Ol da os: u dit brMt aodt
Mand ind pM Konditoriet 0i hav- OberloJtnanlt'n SIlIIlmen med en Ojt' med. bam. \"V haD klar OYU.
de !X"lItilt Karfl'. Da bah var IM- øndt>n tnlk Of"flct'r ind pM Kon- Ilt det '·ar opd"t\. at lift ni"
I't. randt hun undt'r l'n Tallerken ditori('t·og belltilte b. Krogh Md hMl. dn ha," efterlMt nyv...
('t en.relltk F1).... t>blad. flOm hun dt'rinde endnu. "0\, udtaltl.-' sig ik- bladt'l. Opaa Fru Glam ba_
5tnk i sin For"kla-'delomme. Om lIe til mig. forklan-'de Tiltalt\"
han hll.m und"r Ot.PI""\"'tion.
Eftc'mlidtlagen VM 14.SO-Tidl'n
SI\I\ 8tmb h\-'n til Krogh.
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~t.nkked e fo r Bo n lenc, var altid
ker. Der v ar d og næl!o~ ~l1'k_
\'1Q'kg"De flere- x;J.ng>t> ,·n.'n~t forgcndc Tilfælde Maller dOIll,t ~lel'
~ ,AI'I>Clde o g hjml p~oUl som fna..
H.'IDdcl.
n\~n
1'.\-m!tV-rned ]I1.'l.st'!hpisf.l!ler, Gem...
AIlIdage og Forsvnl'.
Pnllsmlldcn snm·t 1M_ns Byg~
11un
forstod at s prede Glæde 'JIll.
,
lUN
19'J2t!~gc
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I
'filt.!!PolilJfuldmlegtig
S"
e
n
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e
11
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L
Udbygningerne til ..~
grund j Thlngst rup J;:onfiSkel'el.,
-'Sil
næg =0>
t I,"V"
n'·' krævede Jørgensen d '0......
..... ; """""".
_"'_L _~ s Ig og hav de man~e VenJ]cr,
.Retæri:lifroftede l længere Tid
Cl
n
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med j\rn:Illet Marinevmgtel'nes da det \'lU' AnklngmyndlthedcllS len og haw dodc ~IUJl'.""'lIrbCjdCJ'.
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Anklngesloi-ttet. . idet lILlI som l ' , .l Jødt" Sldh indhragt til Thyll<}..
Søndag Eftermiddag- er t.
' .d t
,
Stilling. til \':el'l1emagten, Det bestemte Oprllttelse , Bt Mm'ine-so
t IUlve været. forste Sag ·fnndt dej;'Jl'lhevist, at
ni.ngerne til Gnarden clJdbyg-.
\'lUgtCl'JlC
Imvdc ladet sig hvc3"\'e bej e
nm_
freIJl-/ti kl--llCr:u, .:J; L MIln.lJewegtet·fhul edwndte dog"IIUlS
a
' Fo,-reJdrc 'lI" nrLllcvro-l-erne I'nl" i tys"
"1',,-l'Igs'
lund" i øster AS&el~' ll.l:nrn1J,\til
tysk
KI'ig8f")cncstc,
Ting
SOUl
ne ;;nIIlDlen med Soldaterl1e i Dd\
Skipperen
pan
Thybo
r
on-Kutw._
l
"
lll\f'de boet 1<
~~
Gaarden ejes af Gdr, ~t'ælldt.
UnifoJ"'IllCl'lng og tyske Højheds- l\'f:l.rine"lI~gte3'
gene 1,.....-4'.i, :;'Ib] eft~r OrdI\'! n.f
ren
"Andrea",
Alfred
H
viid,
fand\.
og
hele
linuS
F~UlllIHl
\v
huvdc
tJeneste.
esen, der i 1.940 o\'ert.ag r, Jf!f!_
tegn
pan
Unifonllcll,
Vn:lbenl.l
i NordsleSVIg, h/W se
d'"
Landsretss.ngfører R a s m u s- 1 Cant' (ja ]{vllrtmit vest f ol' Thy_
General Lmdemanll deltog i LeJIn...- Cl I d ' . al" F' '1
sin Fader, op; det Vat G de.f! 'fr'"
siddeise og Inddrugningen unde.!' "'.auet i tysk Sko e o....
l
rens Bel"Ogbl1ng, Idet dellne \'l1r
'"
s
e
Il
l,ræve
e
prmcrp
'';
l
lid
•
I
borøn et drivende Skib, og sam_
.rens lille Son. paa 5 Aal.' aatdeif!VmrnemnglclI
tll
Besl;:l'ttelse
un;;en Tillmyt!llng hllJ'i tIl ctllnsl~l' \ delse og _su bsidiært tSl~ll,fi\edsæt- men med sin Broder, der lan j
s.<t.t i llilerhojeste .-'lJal'mbeJ-edSkyld i Branden. nan ~ det Vat
del' l{L'igshIUldJin8:el', Episoden d.
.
1'f1Jl
v<\
t'
ogStl<t
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tn
l
l'
skilb,
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c
" v ilan telse undel~ Hensyn I{,~ sæl'l!;re i,rhybol'on H avn med sln Kutter,
et fat l)Ua e n Ciiartæ.~de faa.
5. ,Maj OITI illorgenene og dell ForeJlLIlger.
konfi'l'meret. l 1915 . ble
FOl'hold ve(t Tiftn1tes Opvrel,st og lul.\' I H'" i nl~1l' .'h,'bl. S Kil,,>!\. ind
han sammen med nogle er. ~l:1\
}(endsge3'Oillg,
nt
Vægtel'ne
fik
.Da det 5. Maj t ruede med Kam lI
tyskSold~t, ·og i .fum1917 blev Udvik1t;'j:,':'DSI: foreligger, fo)' t i l 'fbyhoron ).,;:"",,1 net er et hOl_
Sma.adrenge. legede med
andre
dereJ'
Ordrer
puu
T,\'sk
og
hilste
afSlagene
ved
~ "n'"
.'
mc.Uem j\farlne,'æg ternc og
l
uodS}C
:M
ot.Ol'sJOh.
d
er
formen
han SIl/U-et I e
Jørgensens Vadkommende som
d en. h'\'Orved der gik u~e i Laderes
tyske
ovenu'dl1cde
med
ligt.
flf
'ry
skcl'lle
har
"æret
tF~I)Crn e.
Vcrdun . Hnn ' l.lle l'el' endnU ].l en 1\[edlem 'af, dwt~S-ke Mindl'etnl Og
Kor o. og paa kort T' Ild I noget
Heil-Hilsen. t ,'dl!dc ptw.
tysk
,
'endt
som
1\linesklb
u.nder
an_
Med H. t. en Episode den 5, Krigstjeneste. P:U1 den :Ulde n SI- lU rie t S kud, <lel' rn ln lo !lmn l Be- med hel~ 'sln ' 'fl;k-llytniM~ tIl de-e
den sig. saa alle Id bredte DDel'
val"
\Ugen
()Tl\
'B
K
n_
net,
l
1917
blev
111111
t.ngct
til
.,.,
k
.
.
dat
uu'
3{:lj, hvor det tidligt om FornlJd~ de \'lU· deI' (>,!/'Sfl{J enkelte Tmg·,
t ...+ d
Otd, Ski
ian ØJeblikke var Udlæn~l' llaa
' t SI
'Nærheden af tyske l' ol , bl. fI, som Sol
e
s
dagen urer var konunet til et der ul/te imod, men AnkIa.gemyn~ F• i1nge l e
ng l
d
f
V
nl!lng
Vet er formen h ~ Tl!.\'I!\. bort t~
Flammer _
orns~ndt af
-;\L'ras
og
var
derettel'
engelsk
er
o~~
,<,E:
enskt'l~'
so'LTh,9-~'
sammenstød mellemFTihedska~m· digheden kunde !~.I;\e godkende
\,U Havn I Norge under d.e 1!-\dste
. to Aar .Han Vend-\ undskyldenne .Momentel,
. __ Ae .
"Gamrnelund" er
pere og Lejrens rogtere, fOI'k1t1~) den Betragtning, nt Vægterrie ud- ju'19sfall ge l
bages \laB.rde Storme..
'
. b
Mul' hed f
at an'ie,u
...
st.e Ejendomme paa ~~ af de ;æ\d19
~ 01'
aN'g€tirede Vidnet, at han regnede med" forte alm. clVllt At·beJde. Som en te hjem og overtog 1923 Fattel... a~ nes l
store Ladebygnin d' ors. og d~
Licit.'\t1on over lJddYbnings_
jmidlertid tIl Strafnedsættel::;e, ~gs . . N tet O.-erfald, hl'odør han gav Sol- skærpende Omstrendighed roaaUe drenes Gruu'd , som han
1168
g. er opfenes i
,
.
. n Dl det f religgende Tlllreff. e
nrbejde
i
Vust.
, var engang den største
dater og J.1arine;oægtere Ordre til det ogsaa ses, at Tiltalte havde under LandbrugsImsen SIdst l
e
o .n til 11i:~i.:dl·etallet
Øen, Den var opført af - PM
Der har paa Amtsvejvæsen et !>
.at gaa l Stilling, ogsaa med }ra~
20'erne
maatte
afBæa
i
1928
til
op
dette
Hens:v
t
som
forJnilfortsnt Arbejdet eitel" 29 August
T<ammet, at )la
. saa svært
,
b
l
H
er blevet betrag t e
akingeværer, men det n u' kun
l{outor
i
Thisted
været
afhohlt
en B rod er. han lev (erpna au- dende ved de allerede afsagte
des i 'Dag.
gen til næppe fin·
og 19. September_
L:cit.ntion
over
Arbejdet
med
Udsom en DemoDstrntioD. Da. der
delsrnand. idet han cykledeLauds- Domme.
efter ,3 1 :lUn..s Forløb intet Forsvareren gør g ældende, a t det
dybning af Vandlob Nr. l i Vust
delen r undt med Mrrrgadne og
ske~, trak Vidnet sine Folk til- drejede s ig om almindelig t Løn-med et TIllob samt Opgravlung af
_
Kttffl!. ;']}'1.9'12 var han sHinet Hd
Dom n1en .
bage<I;IP~ lun'de da ikke "æret
mettIaete~' Han vllr l\'1etflem nf D orrunen 1e voterede l tre R VB)'- DE'lailgroftel' og Rydning ogPla_
lu'bejde. '
udenfuG Lejrens Hegn.
nel'ing 1. Pol;;:jter omfattende Op_
ter. 1<J. 18,16
Fon;v/lt'ereIl, Landsret ssagfører past6r·S6fi.mi.dts Parti, var
AnkLageren forle derpa.'l flere
gnwning af 8900 Kubikmesl:.er
. R Il S III tI S S e n piIllsliod princi- statsfforger, :bg hallS to Bo.r ri lr\k , del' lød pau 4
ts
Vidner af Frihedskæmpere, som
JOl"d, Nedlægning af 246 Mete-r
, 116 Dage for udsbll1Ct. Vi\l"ctreg
palt Ti!talre fl"ifundet og subsidi- j dansk Skole. Ran havde
for de ..flestes Vedkommende havRer op: Ryd1ling og Planering af
ært dmnt med Sf.lrafnedsættelse. Medlem af DNSA frn 1934 til !nrre:;t. Of,.rsll!l
de værek-~YJ EpisqØen den 5.
"R:tte
16 ha.
?olaj. Læge Bjep;egaa.r:dj,'der hav- Han fa.ndt jkke, at Møller Jensen for- knap to Aar Siden. I 19.:12 Sagens
folgende Tilbud:
fandt il,ke, at de særlige Iothold.
Der
indkom
kunde være skyldig, idet han hav- fik han gennem Dansk
de siddet.x~ TPletonenpaa RealN. Conrad og Guldberg 'Madsen,
de indgaaet en almindelig Kon- lesskab Stillingen som
hvorunder de.r kan ske
:skolen. haNde modtaget MeldinHnlvrinunell. 33,094 1\.1:., p . Pegen o~" ~t J.Ia.rinevægterne gJor- tI'akt med Tyskerne som Civil- vægrer, gennemgik Kursus i Ko- sæltelse vm' til Stede i det foretel'sen. B\(,l"s ted. 39,510 Kr. 2()
de Tejp! :lU, at .ville angribe Fri ... vægter ef Ler Ovcl'ef'lskomst mel.. benhavn og kom til Thist.ed, d. 16. U<ggend; Tilfælde,
lem dIsse og det danske il-lmiste- J\laj 1942. 1 Begyndelsen gik han
Ore. F , S.Schulb. TIanders, .17.824
hedskæmpe~1' hvorfor, han henKr., Adolf Nielsen, Atueg-aards
vendte s;g til den tyske .Komman- num. Gennem Skrivelser fra et civil med et Armbind, nll·kt.
:M ark. 5G..l93 Kr. og Ynld. Anderdant,
fik Vægterne trukket Forsikringsselskah og et Cirku~ "Deutsche Wehrmacht", men Fik
lære
fra Skattedepartcmentet senere bIna Unifol'lll .
sen, Thisted. 75,990 Kl",
tilbage.
Tilbudene er nu indsendt til
K(J!pmallærling,N. PhF~ Odders- .slog Ttlleren fast, at man ikke befor den p!lrlamcnt~\\'islte ]{omhed" ~roft. Vestergade 55, havde tragtede Marine\'wg-tel'ne som tyMinisteriet. der afgor. hvem der
, '
set &-7, lfarinevægtere ·.tlUla in- ske KngsdeJtagere og følgelig
~t:ll haw Arhcjdet oycrdl"aget.
nw~~·"",on.
tfenfor tej",;eJls Hegn og si,l(te kunde heller ikkt, l\fnJler Jensen
,lItraf!!!!;. DI' Skydevaahell, de
paj FrihwJ ,kæmperne
'rhh:.tcd Marked
all('rwc aI~h'('t ('11 Skl',i(t\iJt
H
llr
havdt, fll.llnt udll'wrel., Vtl/· kun Ul
f~'iI.5CmAAf!r Karl .Johan KJ'i~
i \ Dl\g nW tilfol't godt et haht
n.l'de~ltr('lse., I'.
~ n l1l
øtnffeneTl, forkhlred"!, at der lan JlCl'sonIJg jJeskyttehw, og Unirorl1Ul1dradc Kl'catn\"~\". Der var
, il
\
n
"
MaskinKeviI rer. bemandflL mL'!! men vaL' ikke nogen lI-l11illl,lruni!ilr. 1I.onHnt-t nogle fremmede Handelstidhgerc
MhtiW,.rc
1)(' 1.0
ronn. D(, hal' fJdalt (lIIade S!mt
;\1armev<f~g-tpre, 11 d e n f () r Lejreo, lig li _~rarim'vægterne (JgB/Ul OI( Sygl·kllSM' m V., hVlld Solda\1M g:v:wt over Vp,2'lwdahlVl'!j.
I.f'r jkkp Klir, og havde' hCHlemt
f1.vrræ~p Knakkergaard MølJer
Arhejd3tiri, hVJld dl·r O$rRan skil·
d .. ha dl" æret tilfældigt Vidn: lpr rlf~m frn ~Jrlnicnw. Det er
F l :ide"'), f"rklaroof', at_ ,h:111 1111'<l UreU(' hJ(~vet Ragt, (It de Il1ll'
'01t tyMJl:P. $rJJrlater j mørktl pat1/JI.iIJrn·t PH/l nlldl'rJH', nIPII
""a d,n Andl>n irle;if de llf1r ikk!' kUMm·t undgllft Ilt
.re Alzu:mtil.stlmd
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DQnJsn!sigQ11I1l pl,ll n gi, L"Or.:-flw,
l ~llinfo':'_kete ! Thisted f,m;l d . ",In) Ul Dato. ;.fIKISWUldsbl.l'·ICgeJ "'1!h /llo-d den 50 All , IlKW 1,,0,,- ·
S, :UA,nn"<llIO
-)"):1..-,
sen lUlholdL 158 'lJbrso/ler i Thi- . '
'ro
CI ,tiel'O
l"lw. AlJledning ~'Rf~;;\lIklllgert:>!l sted og Omegn og 98 i H'lIullel .... Clu', J/Orgens" j,' Ilder J \ ",1:. "so,
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1111"-1>
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Ol"
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'r
lI"n iffik ind <>Ir " . .k .",

h..d~r

n .. h.n ha_

M.• '.

Fly-...l,~

1 \:,.,,,,lo1n ... h.v<\oo h_ dØl'\ 11>1"
h<lt """,.,.1ool<t:, 1!Io-, h_ 'ha'"
"""0\ II.,~ .. _
"'C Øl ~ ·u.....

hvn .... fl<'r ban ,pk.
n.. "". EI'I .. .d~ tandl St.eo1 tø.
'lo1l,ld ...... ~~n 'r, ........."'- .fI~~ kom

"nff~.

' .... n ,,,'" "'''~""" •• ' ' lI:'fuknld

Obt-rlltjtnanu,n alUnmt'n m.-d .. n

K', .... ~n. r. ", \\al ...kali''''''' nd. Iuom , .. '-ru i.
t.ul., ''Ir da "Il'u do. _ \ .-00
UJ • ..,.." hun, YV han 10lu ,;;;,

\ .. ham

.",\,·n Irak Offle<>r ,rul """' K",,·
dl1.nM'·~ Ol( b<-.UI\.i! l ... K"'l(h ~
d~nnd •. ~ndn\\. 1)(, udtall<'
lk·

"'I(

k.- tit ml". forkbu·.-d. TIttaII....
men d~ """ ~ln\k. h"" lI\ K""lIh,

der forø"nlr\. "lir den t " ""te, der
'nr denndc, m~n der ,'nr noget
pIItlføJdl'nd!' pa& d~b 'oInndc, hvor.
pIU1 dl! SAll pa& ham, og!<. I, al de
kom l\IIlL meget for, de elk>n

al <\~\ "&l""~

h.""

do r

h.~~

..I

doot .....

Fl,.......

.n.etta.4\
b\<.. I .. l
I) ....... t· .... GIaru h"vdoo
h ..tt b.,.. und r ~rv

A"klaKtrfl'O< Oll:: Fo.................

T ....
l'oht~8lO'r \I e r t I n a: knl>1
de !-itra1 efter Fo~
Fru Glam' ~ Forklarina: kø
plt"led~
denBet..nlcn,na: laone- u1Grunn
Pm,. o., havde øJiJIaIl Induyk
"r ~ PaadlllNlW\I.r. lIu.
af, at T~ ~keme vidste, hvem~lan burd.. Ikke ha'~ lP~et f'I.)1ut'æc en \'ar7
dtt u l T~kemo:', da hun møt~
T .. Ja '
~.. .... klar ov~r. I.t del mut te vwPm., Der "kc1.e elltr ikkt, no- N forbundet ~ Fan f o r b.I.In.
M r ha"d~ d\.i!rl.tdt det. Hun U"·
ilt~ l
T. Nel, T)·~ern.. <;tpholdt !.ig dl! jo endor: \""'et Ty ..ke.."n at

l

kr op IIf Lommen, havde hun forklaret. hvorlooCII hun ha"de fnaet
.e. h.d_!doLotl p ....
• r~r ""<Hl,,, U . ",. det Han havd .. da sagt.. at del
kunde han brug~, h,'erotter hlUl kun kort Tld, mCn m..dens de ud hokle OJe med ham, Ol bun kid
:-n "" 1'1 7 ' . rOt
hn"de .purgt, Olm hun kendte ,'ed- der, kom I'oulll('n md l Butlkkcn ~ Ln Vid"n I""" VIdere ul lIarry
l'ommclLde. de r havde lagt den, Jeg 'IIIgde til ham, om hlln Lkke poulSl'n. om hW.m hun i d~t mmd.
hvilkt"l hun havd" Ix>nægtet. lian YIlde ind i Restaurationcn. linn ste ~id!!.te, nt hl.n VRl' &"Ddt ko!ndt
havde dere Cter sagt, Ilt h"18 hnn Milde NCJ , "Det VII leg Ikke, ml'- ro..d Ty skerne o.,nne OpI)'"",nr:
kom Igcn , skulde hun læggi! Mær- <'cns d .. er dO'rindt " ,
K,k da opaA II"" lukt til T~1terkl tll ham, F1~""eblndet var "CC"t.
ne , Oll Krogh ble\' fundt'! ,- daD, Kunde han II(' T )·.k~ nw ~
~l J)8R Tyak.
~.","", .......1 del dan'k... Pohtia.\ lod·
T. , SCl, Døren var lukk~t.
Pm,' Poulsen nd~te øJ\.I<NL, at b )clp _ O&" domt Dt~ t f :MT
IiMT1I'kkeli lJ\. Grundla« til "t hl!:
dt' " ar der'
T. : Ja. det rnaa han haH " ,d_t fore T,llAlen under J>&rarr7.f l:l.
og dt>r bor lkkt> ~~ ~'k
Be>lk..d om. 11= ~k " tmkll
Pm ,~ Kend\.(! De mCkl!t \Ill'" ul- IIlnK at domme ,ln"nr'!
nde und tagen pIllI .'nkelte s tørre Gru. rde, der' \1
Fon\'~n, Sagforer J a
b~n!
"lue f æ rdig" 1)0"1\ et PRr l)aKe.
1'. , Nel, det \Ilr lont ""n~l~
. .. n. jlIlNItod Frifmd..I!Ie ~ut.i
IIl1n kom dcr ofte for \\t ~Jl,!lc diært roildc~te Dom. 0\>\ ",. kun
\I g It It r d, lIu· NIela lIo1mgMn!, Dover. lIel' J{1W
l,;lIltlwmh.'Il eller Tl\flkelo'!!<I .
,Pilld" med l' C, Ves\era-8.I\rd
losten, nl d('IL Ornhu\'rt' 22 Fold, Stnlllhn\ re 23
D. hpurgte derefter, hvor.idt T,ltalt .. ha.vde ud\ ~t. da h b t..
ralt er ovrt'. og Opullhlt,ren 22' ~ Fold 110
'I'r sk~rne gik hurtigl're end 1.'1- J{1k d.m lIandlmg, h\;s R k'kep.~nær enkelt.~ Gdr, Lyhne Jnrobsen I VittruI' 1('t"S, h\"orplUl hun ",ared..·, lt d.,t
nddt> hun lkk~ kund ... ,,~.,.,., \lun
har lidt atM- l~ll\' 21, Stnnlhn\'nm 21 11! ogOpu~
,'id"t~ hun ikke, da ..kr havde aflt'wrede l' .k~", Brr~ \.l\ Tf
bet al el PIL/' hlt\t\"n 22 Fold. For B~' ggen~
"a'ret Kunder \ ButIkken
~k"n'n. Den"" '!Jg det fra ~nde
være kort L1td
\ edkommende har '1I1JIlb~' g(\>n
Pm.' Omtalte Ile Flr,ebuwct O&" først nu. tre AM ei\('r. fur
Konsulent. ',,,, k,an:l SIg bedøt hele\"ejen, Freja- hl andre end Lojtnanu>n Ol Poulhun at ,-ide, at Krosrh bIr,' Itnf·
t o\'er mHldd, II) ggen, del ellen -plejer nt ligg.,
ret. ~rda G\alu. fr ,~n Sukr;en •
tIl lIalm('n og l'M Linl(' eUer \'ære mere ydenI(,
l' '\ej, og JI.'Ir horte ikke no- kematur. l henrln Hjem I Flerornet er OglUHt har Ikke kunnct nM helt J\IUlI1"I- ~<:t tIl 5agt>n før l ·l D!\jtf' &enere,
rit~~,·. h\'oT der er J\onAONot.
og l dril .IIui"t.. d,' . 11011 l.aur, Koblx'n!, MOIICluIld, dD O\"er\)cotjenl Mollcr kom ind \ar mange ar dl.' U",," :Mtnt'le~ker
ret ml'gl't ifhO(Olt
t..,r81l1't rt I'n~ n)".K(~'''lIg. for nt opt.'\ge RapporL
Frihedskæm-pere, ar hun \ul,.te.
Itr m8ll.ltk,' vlir Mnjnhyg gllv hel' 22,1I, KenLl~byg
Pm. : \'id~te De, Ilt Poulsen Ilt de om Natten droll" ud til \' uang ('fll'r HI'g- 22,11, ltegelhylC 22 l"old UK h~ Kr, hllvde 1.'11 hel Del !!limmen mc-tl bcnmodt.a.gning, men hun mc\dtt'
rlog betrngt" ! I,rUhhe I 'I'rnnkja'r IrItV MaJnbyg T)'l'k~rne!
dem ikke, dl\. hun I...kf h&r llnal!.('\
19od og wlhje r- ',.>7 ,!l, ~'~jahnc
og Hert1hYI
T,: Nej, jfil" kendte ham ikke at \'~re ~,~ Ol twUorr Inteft
ftt .. t har \Il'n't 27.9 Fold , Et lI<!lIltidllfo""" I ....In m~Jl't. men h""'de før let .konoro
l5k Fordt'l har haft derMt Ul'Nlkl .. l!' vi Ilav"" mf'd('n.ll 1I",'l'('n omtrent hlLlTl tale med T~'!-k~re I Forn't·
,.. " IltUrd Yd". Vllr IfI'lIn,
f't io"oldudhytlll pM
nlllgen.
l' o l i t i mf ~ tf tfn
ild1\'edO!n Illv 27 'lO,' , ..ek.. Un.. l\4'n!'Nl ,a\" d('t Pm.; Er De IIkk~r JlIU'..t del \111'
l't'df og ~o(.(dl! ~ at ..h
loa an\ hf'gll"f' ·~I.a oa ('ndllu fl'm \)~ ..'nfre om I<:ftfOrmwid9\l"i'n, Krogh ,ar Jo"'rU Glant. ~ke 111.11., .-tra'"
df' to ~ jd_l" klin :.!I"I, " 1 aM ni dl·n hoUAJUløkc der Han har nemlig forklAret, Ilt
'kunde (\""~ R6kb" dMD. af det
tHfnøl •• , t't llI"n VI"lt, d/'r Ikkf rr udt"get ('ndnu, h"n nldril var denmle ('1m Bit!'rhun IlONf, mu,\ \e h"" da bur
o H'r, dA II" rr mMak . }'f\(-rlill'('re vi!\(" , Ilt DlRn
mllltlAgen,
lFon-ttea S* ' l,
II . Vi III I'IIkt'i\., knn hø,t .. (<11 tldlllf1.
l' fH:ot \'r jtll" ,lkllrf J'IIU'
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De gør klogt i at sikre Dem
KFUM.s Lodseddel, jo flere De kober, jo større Chance hal' De for
at blive iblandt de heldige.
X

A-Hold over Fjerritslev med "'-\

"
KFUM
~der

ud
ts store
Il',
der
)ktober.
over et

<lYer

~ An)e
Sagen mod Fru --paa I-!ellne S tran d blev Lørdag
Tak
Ca\'~
Lederen af en tYsk Minekommandt merl
Glantz.
Løjtnant Klocker, og en Underoffi stel'
j

(Fortsat fra Side 3) .
tigt blive klar over det, da hun
mærkedeTyskernes store Interesse for Flyvebladet og den Person,
der havde efterladt det.

n,
t for

begyndte Søndag.
rFletr;~'-~~-,
vandt Aars Mellemrækkehold It\..
Fjerritslev med 4 1, i Klim ~~
Pandrup A-Hold over Klhn
3-2, og i Aabybro vandt A~
til a

Dommen.
Gerda Glantz idømtes 2 Aars
for udFængsel minus 72 D age
staaet VaretægtsalTest. Desuden
mistede hun almen TiUid i fem
Aar, og skal betale 100 Kr. til sin
beskUdte Forsvarer.

Hvor Ploven ej kan galt,
løj Dp-n._ L _ _ ...... I epn .ei....kanq. Slwa"a",~~~_
.

cer dræbt ved at en Mine ek8'Plod~ enh'
rede mellem lIæn~erne paa del!!. den~
3 4 andre af l'hnørholdet k
M:
slemt til Skade.
alt.

•

Godsejer, Grev Knuth har sol
Hovedgaarden østergaard i AB.!!~
i Salling til et Konsortium t
540,000 Kr. Til Gaarden hører ~~;
Tdr. Land.

•

Da Sørgetoget i Torsdags passerede forbi Haslegade i København.
lænede den 41 Aar gI. Poul Clui.
stensen sig ud af Vinduet for at SE.
Han fik Overbalance og styrtede
ned og er nu død af sine K\'æs~~
ser.
=============~
~

Jl
Harry Poulsen frifundet
Men Anklagemyndigheden

Ejendomshandel.
Sklæderm. M. Krlstlanaen
sOIRI Ejendommen Vestergade

I Thisted 01 Prk. Mary Johan
sen, Thisted, lor 17,000 Kr. 1
Odr. Harry P o u I s R n, Ashølt', Johannesen havde I Porvl
der vir sigtet for Meddel'KUghed solgt Hlendommen BIsgaardig
f S.gen mod den deniie Serv I- 5 til Snedkerm. Lykke, Thlale,

appellerer.

Irlcl", Pru Gerd' 018n%, blev i N. Tlm_l.r.rlnd••
aalr Bftermlddag ved Rellen I
Til det ledljto "'mclærerlndee
Ves1trvlg pure frlfundel.
Som I "hlllted har Skolckommllllone
gomsmll'nd fungerede elif. L.ud- Itlllet følRende Ll.'rerlnder:
vigsen, St'mb, og Plskt'r Jt'ns
1. Frk. Ellen Peterlen, Sonder
1. Frk. Helga Dahlglard. Tap
J. Pru KIraten 010", Thløted.
Som bekendt vir del Harry
Byrnadet vedtog I Alte. It Bn
Poulsen, der opa1v Sygehusporlør
Nr, l I I!mbedel,

Pedersen, Jegindø,

Kroghs Idt'olltel

III Pru 0'10%,
Hun videregiV Ul Oplysningen III "vfdbJerK-lYD~S S0211eraa
Tyskerne, og Krogh blev dømt
holdt Mandag Aften Møde
ved dansk Re!.
_ Porlagel Zeuthen a N
Harry Poulsen vir sigtet lom fremsendte Tilbud paa Parv
direkte meddelaglIg, men Dom- gralier. Del vedtoges al ao
meren '.ndl Orundlaget lor Ipln· Io til Ceotralskolen og el til
al de aodre to Skoler,
kell og afSlgde PrllindtlsesdoDl,
- K. P. U. M s Soldalerh
Anklagemyndigheden .pprlltrer Viborg bevilgedes SO Kr., K
Dommcn III L.ndsrellen,
hJelpeo Vealerbro, Aarhus, l
Sønderskovhjemmet 10 Kr
Tyeodesplrelorenlngeo lor
Sllvbryllup
leise al ego e Hjem IO Kr.

fejres I Dig .r B.nearbelder

Biler Henslllllng In
Lanen og Hustru, SIruer, forhen ved loges del al lorelage en
Hu.lnll·
indSImIIna: III .Ponden III p
-

lindelI Vel· med Sogne
N, .r.nd.... nd.
lom LOkllkomlte,
T\I't~d R,r..d VNIOI I Mtn t-Iter
- frivillig Drenge Porbu
Ind.lllllnK Ira Pllr:k. Hednln"lkørp' It TIllade1st!' 11\ at benylle C
"""'1 e MekulkN Alfred Joh. Lu· "kolen' Oymnullkul etn
•• n, Slrln"«ldl J, .om BrlnJnllnd I,. URI.
- Mlnialerlrt for off. Ar
I. .&.øt.r.
fqn •.
,

I'

,

..

" ,..,--- - - b I M dlem af LlglllOgSKUIIIIIIUU.............
I~. Sepl r. m:d Købmand Pele r Jensen .om
ilinger om

nard Mad- Sledlortræder.
Jespene",
kke VBr paa
s den til
Egne Hjem-

Flæskehandelen
i Skjoldborg.
To Bøder for ulovligt Salg_

U.M.• Sol·
Odr. Jens Mikkelsen, Skjold.
dehjælpen,
>v.hjemmel borg, blev forleden anholdt, sigtet
for omfaltende Hjemmeslagtning
af Svin med paafølgende Salg til
Tyskerne. Han indrømmede, at
g
ban havde slagtet en Del Svin,
. men nægtede at have solgl til
I.terlet. I Tyskerne, hvorefler han igen blev
I Indkaldt til løsladt.
let.
Ved Retten i Thisled, hvor der
kan da.rllgl i Oaar førtes en DeI V'd
I ner,
1011
f T b kk en,
Underbyg- havde ingen noget egentligl KendOrdning at skab til, hvor Plæsket var gaaet
Ifærdigheder hen. Poruden Mikkelsen var hans
Kusine, Jenny Kold Mikkelsen,
~ kortet .kal
føre, at alle Thisled, tiltalt for al have medakskunder. virket ved Salget, hvilket hun indmed de nu· rømmede, men hævdede, at der
unne blive kun var leveret til danske Kunder.
30 Cigarer,
Sagen blev derefter afsluttet
ll'obok mdl.
en, medens med, al Mikkelsen vedtog en
at kunne Bøde paa 500 Kr. for ulovlig
Cigaretter, Hjemmeslaglning, og Prk. Mik'lIer 200 Gr. kelsen en Bøde paa 100 Kr. for
eningen, at
sin Medvirken ved Salget.
økelne imel..

o RaIIoner, Flere Kakkelovne.
men lom

Eller al Støberierne nu har laaet
dellge Porr Mlnlmum.- en slørre Tildeling al Cinders, er
det blevel muligt at sælte Produk·
,kai træde I tionen i Vejrt!.
tøentotionsJernstøberiet i Nykøbing M. er
, at bringe nu næsten oppe pau luld Kapa eitel, lor inden Vinteren sælter ind,
ka .. Iræde al kunne levere et ssa Iltort Antal
Kakkelovne lom muligt.

..

~,,,,,:;;;:"~g;:'----.F
-.h--'.; -''''"c.~I,'ftiIIOS"" u"'_. .-u.--~.-- --~·_- r~~~
Dcrrl1L'tl
,. SI li ,,_.Ic
....,...
'ol' al ,,- Drift.
~
del' varetoges ni Sønnen.
,tore Moonga
og uf!' fortes til prolO""
talJ Hl1rll1d Frandsen, der selv forny\Id aiStan d
L
e ter DiskuSsionen
til Efterret-' lip" overtog Forrct.ningen
et !peget s t
f
t SktiveJsen
et
{jernet,
Ejen
Læge Lchnbroch indanker sin
~urer Baj
Dom for Ankenæ\"Ilet.
,
-olgt ~in V
Læge lÆhnbroch, Hurup, har
jenS<lIl' Sne ,
besluttet at .indanke den Dom '
13,500 Kr. Q
han forleden ldomtes paa 3 Aars
~urer SVf
to;r solgt sh
Fængsel og Fratagelse af almen
J
!\iCol(ljsen.
Tillid i fem Aul', til Anl,emevnet,
overtagelse
an 6 Cigaretfer eller tiJder derefter skal træffe BeslutHaudlern

~

l

aksratiøl1el1
Oktober.

J I,engde :utden Tobak pr.
Dag.

ning om, hvorvidt Sagen slml fOl"
Landsretten eller ikke.

betragtes BOm gIvet, at
'ri! Embedet som Førstelæl'cr
ren lede Tobnk~rlltionc
i Bedsted Kirkebyskole
nnemfores frll l. Oklo'm /lf Udbygning Ilf den
er som Nr. 1 indstillet Lærer EjFordelinltsbrclning.- FOI:ero en Ration' lir. D'n}!: - nar Chr. Pedersen, Gronborg.

m
jJlJlI,U ,yilift'l'ctter elle!'

J?an stammer ira Sennels og har

'KvlI'ilra' C:jsf6rel'. Cen,.lt~ Lli:ulo:!.

en . Nr. Nissum

gorensen,

Bnke S
har

solgt

Søn nell
2l:!,OOO Kr ~

til

eUH kobl
theW'ns HI

SIde 4.
THISTED AHTSA TIS
Onsdag den 5. Sep tember .

A mt og By.
(Fortsat fl'!' Side 3) .
JOJ·defærd.

j\.Iandag begravedes paa Tøn:merby Kirkegaard Bente Mane
F'
. Pastor
L a l' .s e Il,
l øs t l ·LI p .
•
C 11 ,. i s t e D sen talte ved BaaTen llvor til der val' sendt mange
sm~kke Kranse, og ved GraVe!l
takkede Lærer Bl' i x paa FamlJiens Vegne Følget for DeltageJsen. Ved en Sammenkomst bagefter i Asylet talte Ths. T h o m s e D, Øsløs, og Togfører K o r t eg a a r d, Thisted.

ri ,-il ajle bl 'zve tiltalt og loItl'affel.
og Skræk
e
Til
og Advarsel .'ikal vi næYl\e
Navnene. Det et':
_
Fru E ml'l'le Kj"rstjJle Madsen, f.
. Jen

'/la Rosa", DragsbækveJ. Jensen, V I
n
tI
D'
.
Dal1m. Norr.ealIe 4, Es ler . u::;Slne
.
sing. Hammersvej, Thingshup. Slgl']d
Winther, f. Dissing, samme Adresse.

<Gerda Kristine ,Palm, Asylgade 28,
Kristine Marie Jensen, Nr. AlIe 4. Hilda Mary Munkholm. Nr. Alle 4, Klara
Kristensen, Dragsbækve,j 9, Kristine
Nielsen og Johanne Nielsen, Dragsbækvej 9, Else Marie V.estergaard Pedersen, Nøl"l'egade 27, LJHy Jensen, Nør-

regade 4, Ketty Harriet Karna Lars.en,
Nøl'l'egade 4, Mary Thomine Pedersen.
Restaurant "Borsen", ,Erna Rægaard
Jensen. "Harmonien/', Mariane Ludvigsen, Hotel "Phønix". Anna Vestel'gaard Pedersen, Alderdomshjemmet,
Maren Kristine J.ensen, f. KOl'tegaard.
Thisted Mark, og Sigrid Bolette Ibsen,
'l'histed Mark
(J1jemmehør~mde
i
Vallgsaa).

Søndel'jydsk Forening for Fjer.
Falsk Eenkl'one givet ud i Hurup.
ritslev og Omegn
En i'alsk Eenkrone er i Mandags
holdt Mandag Aften Generaliorindleveret paa Politistationen i Hurup.
s"mling paa Kroen med efteriolMønten. del' Val' modtaget af en Dreng,
B'ende Møde ved Lærerinde Frk. blev provet j Bunk en. h"Ol' man henFJdahl Jensen, Højstrup.
viste Drengen til Politikontoret. Kl'OFormanden, Overlærer G a a r d- nedtykket er af Blv og l'et godt efter! 0, bød velkommen
og omtalte Javet. 1l1E'nFal'\,(;'J1 og Klangen I'olwdf>
det.
ort Foreningens Virksomhed,
pr dog n{ke hal' været stor j BeP()liti(~t j H UJ'UI}
~ttelsesaarene. Alligevel havde Jlotcl"cdp l\lanoag Aftf'n in "lllol'kC'''
't w!d Borge/'nes Velvillie gen- Cyldisll'l'.
IJJin-1 !l~ ~" ......

• --~~C
.,·,""
, " -''' 0' ~" at ,,,a
nogle af " "
"
e T '-"'h "
.

b.,."", I
""""Oe "C.

' til

Tf,ybor~n

JO

.. 0"
ron deltager I Ud/uf_
hold hl Børnetallet. Oet
Idrun -'J;ld~e!l , TUrTln,

l'et,

'

'OS UJ<niOI!"~ m~' ndiJ<he,I.~
sted l September delt .. _

den og Kæmn,'ren
~r B, ~Iad"en og Carl
>lledsted, __ Dgte om Be.
t dril'e fa"! Bioln"lIf I
ndragendet vnr "tøttet

:r

Haand\'ærkerforenin_
,Ise of< venlIlIl! Tef<nin_
Vet er ikkt: merl' end
~jdell. I'i lian!" d('lte
Andl'illlende til Bl'blev forku~t"t let! Af.
a denni- h~r kun vel

D""'I<, /"'r

I"

10

Oll PInD.
'JO nu, lit det f'r
mali nu vil kllUb~.
d~t
"r ~ II Slal/~
lIa hurtig ul inn"t'n.

liR'

J""

.u,<:,,-

Sigtelsen for Salg til Tys kerne
kunde ikke opreJ holdes.

d'

Jl Byrnnd fr"m ~~o d er
'og, Sun d hf,d ~plejtr~ keo
antaget fra 1 _ Oktbr
'

{Iel' SKyu"a ,"<o"

(:el.

r fon~ laa O f
g Cl
II o,-drJng III
_] I Fondel for ~'''''dre_
net t')trIl8dtea ar So _
_ er donner KQmit" So R
.edto.... at Yde 51)0 Kr. t~j
~"i

"",,,,'"

Som meddelt

blev Gdr. J ens

:'Iikkelsen, Skjoldborg,

forleden

anholdt som sigtet for omfaitende Hjemmeslagtning af Svin med
paafolgende Salg til Tyskerne.
Han indrommede, at han havde
slagtet en Del SI-;n, men nægtede
at have solgt til Tyskerne, hvor~Iter han blev losllldt.
Sagen fortsattes i Cnnr ved
Retten i Thisted, hvor der førtes
en Del Vidner, men ingen havde
noget egentligtKendskab til, h\'or
Flæsket var gaaet hen, Foruden
::\likkelsen \'ar hans Kusine, Jenr,y Kold :\Iikkelsen, Thisted, til
talt for at have medvirket ved
&t1get, hvilket hun indrommede,
men hæVdede, at der kun \'1\1' leWret Ul danske Kundel',
Sagen ble\' del'eftcr Ilf!dutt~t
1":ed, at Mikkelsen Vedtog en Bode paa !'jOO Kr, (or ulovlig Hjemn',eslagtning, og Frk. :\Iikkclsen
en Bode pan 100 10.:1', ((lr sin ::\Iedvirken I'ffl Salget.

I

Thi"ted Afhold"fort>ninll" KllZllr
lIr"lutt~dt'. l GII<lt
Der >ar IIodt
J~I/ ~1I1f Ikk,' fnr.
R,·,.ol!' om Eft~tmidd"ll<'n IIf Land·
n"J" "1' hl'r I .'i-nll' / hot'r~ Oll om AftNltn Ilf 11yI'n~ Folk,
at H~l!'n f'll~r "II Hi,,- Ojf d,'r hl.'I' "od Om~l' tning n'd

"d,

r Folk IiIlif<!'VE" til

en< k. ~1/]tl~IIII!.II'J"
>/It

P"rw,'''/>

jl'f'UI'

11.1

l rl: !'{jlljf/".t! jf.I'
ijj, I(fRf hpr, \UrI'r
j"d~1l ~kol~l ... rn'lIf'

l~ord!'lIe, luJl
1r.r11~'jfl pllU

"u

B"rlf'll
i BIO uf,
'u

>III/IO 1\1'.

"'"ri
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liu """.. \ "011'. Sø" l\>OI'n

r
I/",dum .., ,,'-].,1
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lJu ... j~r

'Y' Y" I

m,"
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POI~'
P~
~I"

Fo,

ikke
om,
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i"

Opspind.
p o l i t l m.: Kender De noget

:'loliv tIl, at (}enia Glam: skulde
sidde her og lyve. lIun gI\\Tier
ikke sIg S{'lv den'ed,
poulsen: Nej
detgurjeg
ikke.
p o l i t i m c:>. te r t' n fom\;mede ah'orligt f'.cn'itril."en ul at \.ale Sandhed, idl{ han foreholdt
hende, at hun ikke -- !<eh'om hun

ha\'dt' fMet !lin l)"m- maatte
med,'irke til. Ilt :lmh'\' kom I det
og!\a:l.
Vidnet holdt lmll, at hun he1\I\\"d<,

~;\J:rt

den rene

li .. "

t \f"'.,·n f) ••I .... :
J"høIJOOP, .Ip I'~ 'n, Tl",'-

Bo,

D'~

Slmdhed

\hl"ojrrn''''"r l"'"

h.,

Fru Glanz hævder ,at h un har udpeget Il: rogh til Pouken_
Gerdt!. G la n 7., som et Pat Ti- Bes;
mer i Forvejen var Idømt 2 Aars
Fængsel, afgav Forklaring - af- de<
brudt ni Gl"aad og Forsikringer 1%1
om at hun ikke kunde holde ud ",ru
til ~ere. Hun fastholdt sin Frem- "IO
stilling fra Formiddagen om. at iB
hun havde udpeget Krogh for Gn
poulsen, som i Forvejen .udmæ!- s,r<
ket Yidsl.e, hyad det dreJede Slg d[!~
om, og at Tyskerne vnr interesseret i at f M Kroghs Na\Ti.
l'i~l
P o 11 I s e n etklærede. at Fru
Gla.m' Forklllring \"rU' det pure 1elik

le Tiden

"d

Ifr"f.
"I'~II

hh'v d"r ('Il Ilr1l11,,'

Politimesteren
foreholdl Harry Poul!l<ln, at huns Forklaring var i den ~kn,..pellte )lodstrid med den, som den dømte
Gerda Glam: havde afgivet, men
han holdt paa sin Fremstilling.
Han indrømmede, at han kendte
Oberstløjtnant H ubner, som havde besøgt ham nøgle Gange, ligesom han ha~'de aflagt Besog hos
Tyskeren, hvor han b\. a. havde
været i Selskab med Gerda Glam:.

K rojlh tror ikk l', a l l'(luhien har
nnw, \'l'l htUll.
Srgt.-huspllrtor Peter K r (I g h
g('nto
~in Forklaring fra Føl'-
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C,~I.ff."nmJ ,II RaadJJrh~d _
"H
.J-<p.o •• t ...... nl" ..." E ..... li
.,.,,,J~~
III Kr .. KF'L'M. "UH

.._

lt·rhJ~'" I \'11", •• HI Kr

K Solda,
'·'nd.
d .. rokovhJ.·lIIn"t 11.1 Kr
0.1'1.,,_
Hrllndln~~k'''I'('b ror l..,
",jord~ I ~b l'kr,w:l... o,m
....... 1"
lI'r
pu d en Itol'(! nr.ødtu~ . dttr ..... r I
ThyboMI" n... d til' man". T..... klll"
O'f a"der brlln,lt.rlijfl ... ~d lIa~u~,,~
OIT h." h~u.tjJJed~ ", du ble" .,,_
.k.rr"l "" ",,,kAnlø Hra"dop"'Jtot
..."d tllilua'I.krllr :>llIn,," r or; a"det
.\b~ri"J .•/UlI1 ...1 d .. r bl~v "ddll"_
Hl Brandm"n .... k4b
!kt n,dloll" •. "t Brand"".tntl ,

hJ .. m"'N I .\.,h". III

I(~

."In

'Thybo,..."

~kal

brina". lOrden

Kronool1r l'tanl..~ .. '·~If'gnet
III ~kyd~r.ul ...
l Anledning uf Plllnellle om Il~
ndrette Skydeballer I Kronborg
PlanUlge ved Thistl.'d fOJ'l.'tog Barnu'":'IU'r Lnn;t>n, Lem, ,g, 110m er
rgkyndill for JlII<WtJ;minlllteriet
hed H('nllyn til Sk3'debaner. I
;lIIlr en Be:;igtige15e Ri Pludsen
:- udtalW, III dtr kunde bh\'e en
anske fonnnllg Skydebane, en
l de bedste I Danmark, og S,kkrhedell ~lIr SIUI god 110m noget
nll.ttr der I!kyrle!! med Blen-

rs,

igteben for SILIJ:' til Tyt.kerne
kunde Ikke oprelholdcs.
Som meddelt blev Gdr Jens
kkeJsen, Skjoldborg. forleden
loldt som Sigtet for omfattenHjemmeslagtnmg al Svin med
!tolgende Salg til Tyskerne
l IItdronunede, at han havde
r et en Del S, Ilt, men nægtede
lave solgt til Tyskerne, hvorr han blev IOllllldt.
~n fOI·isllttes i GMI' ved
en i Thisted. hvor der forles
I Vidncr, men Iltgen havde
t egentligtKcndskllb til, hvor
ket \'ar gnaet hen . Foruden
elsen \'ar han!! KUSine. JenId )lJkkelsen, Thisted. til
r at have med"irket ved
, hVilket hun indrommede,
'vdede, Ilt del' kun \'A1' le-, danske Kunder
n blev derefl.(or uJsluttet
t l'oIikke]scn vcd toK en Bo500 Kr fOl' ulovlig IIjemflnmg. og Frk. -'!ikkeisen
e p.....'l 100 Kr for 11m -'Ied\'ed SaIKi't
Afhold"fur('nlnI\'8 UI .... r

elt I Ca.. r
Der ,'ar )fodl
E!u'rmlddll)fen .If 1.;,nd·
om AfI~ntn li! Byt'nll Folk.
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s..rnh. " • •
J ..na
I ...... __ n, J ..... nd ..... F",.,-.,-..r
t ur 1',,,,.... ,, ...... I..AI . t.1Y~1P'"

,.. .. A ndr. L nd lInnJ, •.
P"liU,,_t...r '1' .. r t I n .....1>1-

~to> Ank ....... krift .. t .. tuor h"Uk .. t
Poul .... n tlll.aJ~ .. r""r ~U"&Ifo!'
ko .... t.iU....... t.o "aMleno( l :.! (An.. ·

\'eri),

II·"'-d .. r Ild... at h .. ,-., lCi..-U Ty •

.............. O~y.. nl, ....... om Krojth

Jla.n-y Poul."n fUl'lfU!de ~llf
IIkYI<lJJf oll" 10rk],I...-.:I... at han en
nag I OktolM'r 1(112 ~ pall Kon·
d ltorll·t I lJurup asunmen med
Ihu><f... IJllTlAnd 1', C V"IIWrgaard,
du. ServJtrie..t (;enla GIanz kaldte
1>a.a. halll Olf IIptJI1rW om Navnet
1>aIl ... n Ung ~llUId, 110m n ... top hav-

de (orladt Konditonet..
J~ "'an.od" at j{'g kendte ik.ke lil ham, uJ,,\'~r, at J{'Jf havde
><et. hIllIl DOIele GMgt'. men jeg
lne:nte, at h.ll n Vllr IMI ~ltrup.

btLIlIt<. videre. Jeg
dt Ikko nOJ(et nuo.:rkel1,gt ved
FOT'etpOrll'IIleu, Oll hvil! jeg: hRvdl'
vidst. hViId "'"nqen hed. havd"
Jeg 1IA,.1 h,UII! Nnvn "1I~t.er
Spurgto jeg l.'ru Ghulit. hvorfur
hun VIlI' In!.tn.'i;(' ..... t i at vide ~Ian·
den" Na"'n, og hun ",,&"d .. san., nt
hnll hnvde efterladt. et Bh",- pall
KondIlon eL
Poul.&en ha:~·dedt.'. at niere ...ar
del' Ikke I Snlten fol' hana Vedkommende. lian havde ikke om~
Ullt EpuiOden !or 'I)."keme og
havde Ikke lil't. nt to tYllke Officerer bnll'etter ophoMt Illg' i Konditonet IIrulltJdlg nI'-'!I den domte
Peter Krogh. som havd ... efterhldt
Bladet.
Polltlme " t .. ren
foreholdt lI urry POllu...n, aL hans For_
klarmg VIII' I den IIkru-pellte "Iodstrid med den, som den dømte
Gerda GJnnz havde nIgtvet, men
han holdt 1)[Ul øjn Fremstillmg.
Han mdl'Ommede, At hlUl kendte
Oberst!OJtnant Hiibner, som havde besogt ham nogle GlUlge. ligesom han havde aflagt Besøg hos
Tyllkeren, hvor han bl. Ro hll\'de
været I Selskab med Gerda Glanz.
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Io':"d... F" rkJ.rln.., fo,.... vidt
<kl, Ilnlf'k 1I-.r77 I'""lwna And#ol.

Ilv,I .... 1 .M"u ... _ku kip hil" hil"" Ul
al t ...·kko! /·.,....1 ........ NI ~tr. Jlun
har Ikkf lI'"vn .. t air; .... Iv f'I1 8mllle d~nnl'd , "lir ) .... tror, hu" !ar
MK\fuld .. Sandh..d. Forb,.,..
delllCn motllem F1yvebladf'l. Oll' I'~.
IA-'r Kro ..h. ao Dop Helte ~
NU)f"nu"rt ov~, Pou1a.en. llan

ri""

/u·ndU-' d .." ty"ke Ou..rlojtnant,
kom .u.mmen m..d ham ~lIokrbe
lIK!. o&:' hal' w·rol de1. \'ænte Led.
Id..l ha" anga" dlrek\e til 'T'y"kf:on,e-, m~n han Wlk stine med
Do"",n", o.. lorau.d at holde lig I
BJlMJrTUneWn •

al MI'
mnl\Jfll'r eUn'~rt Be-ris tor, at
Poul.!oen ha, ,........, MeUc>mied.
l F't:> n<\o arlltulen. .....m str~ ...
. ig 0 ...... 1' det m..,,,tf' a:f . en Tune.
kræ...ede 1...... Andr. L I n d pure
Fn!indelo;to.
FOl'llv,u'('n:" pt:gWe paul. I.k
IItn,nlt.. Stn\ff" Oll fremhævede.
at man rrul.alU·
varltClm over_
for Bed"t"", IlWn. men i denne
Sag !orehgl'er overhovedet lkke
Sev!$, Det enellte Vidne er Fru
Glan". men hun er ikke "!dM efkr dansk Reubegn:b. Hun er
domt i den JW,mme Sag og har det
Privllclllum, al hun kan Iy'ie I!oaa
grut hun "jJ uden at nlJlKere Straf
derfor F'on;vltn>ren pegede paa
forskellige mindre Uo...-erenaatemmeliler mellem Fru G1anz' Forkl8ringer i Domlimands retten og ul
Pohtirapporlen QJ: det tidli~l'e
Retsmøde og udtalte ... idere, at
selvom mnn \'Ilde læneFruGlanz'
Forklanng til Baggrund, er der
Ikke dermed oplyst det minds~
om, al det er HalT)' Poulsen, som
har '''æret Angwenn. Ethvert
Be\'IS for, at han skulde have
været )leJlemledet. mellem Fru
Ghmtz og Tyskerne. mangler.
Jo"o",,~ren ~.~.

\,,=

Fru GL!rnz lue, der ,ut htm hllr ud·
Tiltalte hal' Irnt.eret mange
peget Krogh til POUlselI.
Danl'lke ved sit StandlJUllkt under
Gel'da G I il n z, som et Plir Ti- BCSl.t!ttelsen, sin Pohtisercn I Timer I l~orveJcn var Idomt 2 Aurs
Fængsel, ufga... Forklll.nng - af~ dt! og Utide og !:lin Omgang med
brudt af Graad og Forslknnger tyske Soldater. m"n denne &tgom at hun Ikke kunde holde ud ltUIIl Ikke bctrdgtes folelsesmæ.>LIl ~ere lIun fMtholdt sin Frem- s,jlt, air mun maa Ikke slappe .lf
stilling' fm Formiddagen om, at i Bevtskravet l\f de her !1æ\'IIW
hun havd~ udpeget Krogh for Grunde. INt ble\' $Ilgt ved denn
Poulsen, som I Forvejen udmæ_r- stl'(; ngc Lo\'s Forelæggelse I Rlgsket vidste, h"ad det drejede sig dllgen, og de! el' fastslaaet manom, og at Tyskellle \'lir mleres- ge Gange SIlnlre ni bet~'dehg\' Jugeret I III faa Kl'Oghs Navn.
rihler, at mfln sch' I disse ~r
p o li I s e 1\ erklærede, aL Fru JKke mAn S\'lgte dan;;k R~t..<;(1JlfRt
Glanz' Forklanng \'al' del pure leise og kl1l.'\'l· fuldgyldIg'(' Be\'lOpspind.
~el _ Det el' sligt Sltftdftn. ,It nlftn
p o II t I 111,. h('nder Dc nObt'(!t helle' .... mnn lndt· 10 "kyldige shpMotiv til, lLi Gereln Glunz skulde re- t'nd dmnm", blot (!On uskyldig,
.!Jldde her ost lyve. !lun gavner
OH foreligjtl"t· Iif'r Ilt saR ,.pmikke sig !lelv d('l'Vl'(l
kl'll Grundl,lg, at Jl.'g maa kræv.
det gul' Jeg Jltl~ Frlrmtlt'IM'. [kr el' ikkt,> l'n
Poul sen' N('J
Ikke.
plOg Anlt>dninjt for mig td Il"
Politlme:;terl'l\ formane- nedheKIn' l'll :;ub,.idlOl'1' f'aa.-.;tand
de .'lIvulligt ~rvltrlcen til at tI\- om d(,1l mildl·~tt· Straf, fonh 1\'1r
le Sandhl>d, il.M han foreholdt Ikkl' Pt' 1I0p;l.'1I B\'gl \llldel~ for n
hende. Ilt hun Ikk('· ~t'J\'om hUII Oom.
havde frulet. &in llom
mllutle
p (l I i l I m '-' " l I' r ~ II I'e~)h\""
medVlrkl' III. nt ;tndre kom i del I.... d(·, IItUl nid\.' IrlH' FUI'.<.\'tl.l't:'l\'I)
ogsaa.
l\ll>dhold I. fil Ih r ikk(> mnll ~II\\I:
VI d Il C t holdt. I)IIU, ,It hun Iw- kl's IMa Hn'ISknl\l'Ill'. ungh't II\I,n
le Tldi'll Iww]e sug! den l'(tn~ J dls.~ Sage!' ofte \'il stn" o\ott"for
Sandhed,
t!n viII Bcvisnod. Det er gWi't.. "t
cer i en Sag som denne llUU\ "æt-e
Krog h Iror Ikke, a t I~o ul*n hur
mindre Uo"erenstemnlelscl' i \'idneudaagnene efter 3 Aars Fbrlob.
Itngivel ham.
Sygehusportor Peter K r o g h men Gerd" Gllmtz Forklaring bor
gentog Sin Forklanng fra Fol'- mim tro paa.
mlddngi'ns H('ll'lmode. men mente
"~nfundd.
I -'lodlUt·tnlng ti l Pro Gllm%, nt
Domnll'n, di'r b)('\' ,,:Csalrt .. {ter
Ikke var annet en he l ell('r l'1I
kort Volert'n, II,Id IWl }o"ri:(mtlelK(',
halv Ttm(' fm PouifW.'II1I ForsVinA'I)II11gt'~n 1\\IlX'Uen.'de IIl""k&,
den fra KonditOriet, h l Tyske r ne
og 0<',...111('1'('1} lod u.>S.Iø.d('I,*,1I (1\11
dukk~-di' 1I]1 li nn mente, III de to
opg;~~ft!ndi' Vlrknin$, saa l'(lubt n
Off!ci'f'\'r vnr kom met, lUUutidig
f"r:ø.'1i i'r frellgalPl til LandIlNt·
med, Ilt. Poul~n fonl\'lmdt ud 11:(
ten l\1\r talt.
Oori'lI.
Vidlwt tilf"Jl"h' IIdt'n F'or1\"I,'<1·
ning, nt hnn IIldn, hanl(' 1'('jp\{'l
\'fi"""gt"",
med. al !'oub,'n hnnli' I\nl(i\'{'t .. .,.l.J......t .. til l'nr..!a. )1,Jda.&' f f ho
hMI, linn hlndt< nll'rm('J'\' ~Ii& l.andtl J.-vn ttl trtM. \ tid. rne ......
tAnk.t' til l~nllI Glnns (Ii{ P r
VI'/llt·tjpUU'\l, ik'r ~I)l'anjl var lll.lh'
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hun efter Forestillingen vilde hente Cyklen, var den stjaalet.
Stadig "Feltmadrasser".
Der er stadigvæk "Damer" i Thisted,
der besøger de tyske Minørsoldater og
andre Soldater, gom endnu er tilbage i
Lejren paa Tilstedvej. Politiet har nu
faaet opklaret, hvem disse Damer er,

Cand· polyt. Sven x:"e :A:Dr><nOWI:"
Direktør for "Det danske Mælke-Co
pagni " , der har 50 Aars Jubilæu
i Dag.

Hvor Ploven ej kan gaa,
og Leen ej kan sIas,
der bor et Træ a t staa.

:::':::7]"\ .ru p, og som
I

Nr.

iS l'<IlelS H ove

~ Jncobsen , Sjøl'l'jng.

RiIscr"-:

,

f

)"QMf, ;

'rhyboron fri fOJ'Flygt.ninge.

l ]~tJ~
mhavn

-

. Thyborøn el' nu helt renset for
!l~iygtninge, idet disse nu er nn~R~Jl.
(' , '1'I"agt j LeJ ren paa Rom lIede,
rjel'sor
I"(vor dr r Cl' sumlet 7 -8000 F ll'gl- ,
ti Itl n J:( ~nge ...ogs~utde Bal'al<ker, dcl' la:l.
i AlH
i Thyborøn, anvendt" til F lygt-,
sHltt"

,

IllngC', pr nu fjernel.
,

K.r.,,1 J f':rh'

THISTED
eGN
Civile Arbejdere?
Ved Relten I Thl.ted er de IO
lørtle Porrederfuger nu al,lu1lel
med, al to MIrinevegiere IIk en.·
lydende Domme pu" A.rI Pæng·
,el, hvilket er Mlnlmum"I,.l/en
lor Porrede,e.
Under Proceduren gjaldt del
Iser om al lu 1III,IIIel VRil ler ·
Mbeldela civile eller mlUlRre Ka·
rakler, Idel Stralværdlgheden principiel! er alhænSlg heraf Pra
Porsvarels Side blev hævdet, .1
Vægterne blev aflønnet med en
normal Ugeløn erler ArheJdsmlnl.
91erlels Tarif, og al Væglerne
løvrigt var pulagt alle de Bor·
gerpllgtcr, der er Kendetegn for
civile Polk, f. Bka. betalte Vægterne Skal, stod I Sygekasse og
var al Tyskerne holdt skadesfor!Jkrede i .Absalon-.
MenIgmand vII dOj;!: lægge større
Vegt pIB andre Porhold vedrø·
rende .de Borfe". Allerede 11942,
da Vægterne ankom iii Thisled,
og pli Sørøvermaner log rll pIIa
at .holde Orden", lølle Thisteds
Borgere sIg utrygge ved disse
slorskrydende, væsentlig lolke·
lyske Sønderjyder, der nu bævder,
al de kun bar Vuben lor deres
personlige
Beskyttelaes Skyld.
Overfor dansk Politi og ved andre
Lejligheder, hvor de kunde have
Pordel denf, glor de de sig iden·
tiske med Værnemagten.
Om del forbryderiske Porsæl,
der _ eller dansk Retsopfallelse
- og5la er Betingelsen lor Stralværdighe d, kan der beller Ikke
herske nogen Tvivl. PoJkelyskerne
Irydede sIg over hvert lysk Over·
greb under Beaættelsen. Den 29.
August spredle de Skræk og

d(I.,rJa~lJ,h

L.vv "t

lIør

Brød p

SlIt l
P .. Lo
I Our et
Bil og udI!'[ at være I Bulddelle var ffan
Ir Pørerbevls. Den mod ham oa !orakl!'lligt
Arbeldlwlverl!'n rellle S." bll!'v I T.rl var.
O .. , 1IIIuUet ved Rellen i Thi· mUilKcnl,
.Ied. hvor Arbeld'Rlve,en vedlog vRrC k.
en Bøde p .. 150 Kr. og t!lektrl· Ba"e ier,
ud.olgt
keren en Bøde pli 80 Kr
undcrliR:t
gammelt
KalldldalopslllJIDf.
pl.dsen.
Kon8ulenl Andreu Søndergaard, v.lde v
Outrup, op.lllln lom Del ndlll..le som S
Ven.lres Kandldlt I Borupkrcdsen del al H
I Randers ArnI. Søndergurd ha, ilanskc
ved det 51dlle Par POlketlng.vala .aa ml'
værel opsl1l1el I Manøkredsen.
pladun
God. Koøc.rter I Thiated.

en 0'

torbi Lo
Orkeliter-Konc:erten paa Hotel .11..&1· al Brødl
borg- i AflN .. ar jfl!vnt bra0i.I. egent- dtt ko
lig burde det hovt været fuldl Hua.
det el
Arrangemenlel var bredt .nlae:l. der Ike, de
8pllledeø balde let Mu,lk og dejllke men ~
klusllke Slykker. MUllkdlrektør Axel lidi om
Hanlen hnde L1dlort ei Itort Arbejde
med at InelrLlmenlere de 12 Numre lor
Bhaeorkraler.
Lokal
Orkestret var udmærket pmm!;npt
Ud
.1 26 Mand, efter Thl.leds Porhold Vir
det øton - men det pInede godt tI!
VI.
Salen5 Akustik.
Om eltett:;lddagen spUlede det eamme ,n U
Ork •• ter pli Rt. Torv, hvor mange
Mennreker i det Rode Efteralrevelr Ud"'r
Lo~
alod atlUe og nod MUllken.
8 M

V'dl

Søder for urig1ige Attester.
En Oaardejer her Ir. Egnen,
hvis Pørerbevis udløb i 1944,
henvendle sig da til Politiet med
Anmodning om al løa del lornyet, idet han samtidig medbragte
to Attester fra to Bekendte, der
bL a. gik ud pas, at han i det
sidste Asr jævnlig havde lørt Bil
Delle lød Ikke særlig sandsynligt
under Hensyn lil, al den privale
Bllkersel da ikke bav~e værel
tlIlsdt I liere Aar, og ved Politiets
Undersegeise mull e Oaarde jeren
Indrømme, at han kun I eokelle
Tilfælde havde lørt en Lastbil,
tU herende en SvIgersøn. De to
Allesludstedere forklarede, at de
havde forstue! Attesten alene
som eo Ædruelig hedsa.llesl.
Der blev rejst Tiltale i Sagen,
og ved Retlen i Tbis!ed vedtog
Oaardeleren l Oear 20 DIgbeder
a 15 Kr. og de andre bver 15
Dagbøder a 15 Kr.

Rm:dsel i Sønderjylland I deres
"Helmwebr--Unilormer. Danskere
blev angivet, afhentet øg pryglet
pli deres P o ranlednlng.
Del skal Ikke være nogen Por·
brydeise at være hjemmetysk,
m en nllr Talen er om forbrydeJ ••'ie Lundø Dans••kole
rlsk Porsæl, skal Mindretallets
I ThIaled
.. relange UodergravnlDgsarbeJde
begynder Lørdlg den 7. Sepfbr pli
imod
den danske Slat ogs .. Hotel .Royal- med forskellige Hold,
tages I Betragtning mod de lolke· for hvilke Tiderne bekendtgøres i omst.
fYlke Vægtere.
Annonce. fOrk. Lu.d bar deltaji!.el I et
Bfter deres Handlinger er der Instruktlonskursu8 I Aarhus, og med·k . S
O
fører nere nye Danse. f. Eks. ViktoriaI e por
rund III at Iro, al de valsen (SejrIValsen), Hokey.Cokey 0l
bar savnet Porsælterne. Og de Jive. I Aar 8ulsferes frk . Lund .f en
Marinevægtere, der vir bJemme. I ung Oanleleuerlnde.
bIIrende her paa Bgnen, var siraks
paa Bølgelængde med de andre. Beazio Iii alle Hyrevogne.
Handelsminiateriet meddeler, _t
Dommene er hurde, men ret·
færdige, og del er en ulige mil. de Hyrevogne, der er lorsynet med
brugelig! Gummi, høl" ilette, i
dere Stral.flonlng, der venler de Gang ana rest muligt. Derlor er
Domlleldte end den, uskyldige den tidligere iodl.rle Indskrænk·
Danskere led under I Herrefolketl ning iii Halvdelen al del Antal
Hyrevogne, der kørle den I . SepStorhedstid.
tember 1939, ophævet. fremtidig
kan der gives Benzin til aUe de
UdeD fl.rerbevls Ol' NumerHyrevogne, der var i Drilt wed
Kugens Udbrud, og lom ikke har
piider,
Il8el paamonterel Oener.lor.
Bn Bleklflker fra Snedsled bavde
Samtidig er der givet en mindre
paa Opfordring al slo Arbeldsllver forh.lelae al Benzinlildelingerne
kørt med en Ikke Indregls1rerel III Peraonvogne, der benyttes til
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Sølvbryllup.

Ny Anholdelse

•
M urer mester Poul C. J c n s e n,
Thisted, der har været i Kompagnt
med Vognmændene Jens Jensen
og Henrik Krogh, Thisted, blev i
Ilaar anholdt efter eo Afhøring
hos Kriminalpolitiet, og han fremstilles i Bflermlddag i Grundlovsforhør.

Haveejere skal indsende
formueopgørelse.
fnden 15. Seplbr. skal Pormue·
nna"r_1.
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ED AlfTSA'"IS
den 6. &plember.

~dlingerne

mdbrugsserne.
~;;:;;:

Iii l mødedrøftes.

fonden til

T

R<,

dre

Som det nI være bekendt, har Komit~1.'1I /lIlgnaende "Fonden
t,1 Fædrelnndet.~ \'1.'1" 1 Juli ;\1a.nned udstedt et Opranb lil det danske Folk h,·or man indbyder til Oprettelse af en Fond, der skal
bære ~1l~"Ilet "Fonden til Fædrelandets Vel", stiftet til )rinde om
Danmarks Befrielse d. 5. Mnj 19·t5. Som det fremgnM af dette
Opraab, lægges der Vægt paa. at denne Fond kan bli,"c hele Folkets

.\lmdesmærke, og at den derfor maa omfatte alle Danske. )lidle rne
li! Fonden tænkes indsam1et mcg'et hurtigt, aaa.ledes at den snarest
k&n overrækkes Kongen og senest paa hans forestaaende 75 .~ars

Fodselsdag.
Af det indkomne Beløb anvendes forud det nødvendige til Ti.l"eJebringelse af et varigt :'lUnde om Kong Christian X som sm
Eriksen har
Tids samlende Midtpunkt for det danske Folk og om de mange
holdt, Mode
Danske, der under den store Krig satte Livet ind for Fædr~lande~
Dernæst er Fonnaalet for Fonden ud i Fremtiden at tjene t
For
Fremme eller Belønning af enhver betydningsfuld Indsats til FæOrdning af Eks'
drelandets Ga\'1l. Landets Konge træffer Beslutning herom efter
"""".~ fra Be-Indstilling af en Komite, valgt af Kongen.
I Modet delTil at foreshUl Indsamlingen her i Thisted Amt er der nedsat
Moltedejs en Amtskomite for hele Amtet og dels Lokalkorniteer i hver
Præsiaf Amtets to Købstæder og i hver af Amtets 52 Sognekommuner.
H.Hauch,
Amtskomiteen besf:a.ar af Amtmand H. Egedorf som ForAndelsmand samt Borgmester Bjerregaard, Thisted, Borgmester Haurum, Nykøbing M., Sogneraadsiormand N. Schelre, Vestervig, og
P. AnSogneraadsfonnand Mikkel Dissing, Fjallerslev Mors.
Lokalkomiteerne er i Byerne nedsat med Borgmesteren som
Formand og i Sognekomunerne med Sogneraadsformandeo som
Formand.
Der er meddelt Tilladelse til Husindsamling, der foretages ved
LokaJkomjt~rnes Forlj.nst.a1tning.
Amtskomiteen henstiller indd,! PM
trængende, at alle yder et Bidrag under Hensyn til den ganske
. Efter
særlige Anledning. Det er af Betydning, atIndsamlingen sker paa
saa bred Basis som muligt, idet hele det danske Folk gerne skulde
der
være med i denne Gave. Ethvert Bidrag, stort eller lille, er velkommen. F"oruden til Lokalkomiteel11e i Byerne og i Sognekommunerne vil Bidrag ogsaa kunne indbetales til Amtskomiteen, Adr.
Amtskontoret, ligesom Bidrag mOdtages paa DagbladenesKontorer.
Bidrag til Fonden kan ogsaa indbetales direkte til Danmarks
Xationalbank.
private
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Egedorf,
Amtma.nd, Thisted.

el·

N. Chr. Hau.rum,
Borgme~ter,

Nykøbing :\t.

Bjerregaard,

N. ScheUe,

Iklr.l!"mf".iter, Thj,lftcd.

SognerandsformlUld, Vt'sler"ig.

Mikkel Dissing,
Sogncraadllformand, Fjaller.~lev, Mora.
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MuremlCslc!I" Poul C. Jensen
Thj5t~, der 08'81\1\ var Medind~
Og'Sa4 har h,aver af Firmaet Jensen &
_stus døde Krogh, modtc i Gaar til ACh
'ter Skrif·l ring boet Krbf'linalpolitiet. Ef:r

lev becra- I endt Afhøring blev han hen PM.
~en tredie
Eftermiddagen erklæret for an.
"ter SkrU- holdt og indsat i Arresten. Han,
der i Eftermiddag fremstilles i
(sb. !lom
Grundlovsforhor, sigtes ligesom

det. saa·
uden at
ke nog.,t

Jnd, !lom
· som tao

:.ale som

E\'ange-

• Bom o>t
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Ulykke pall TI
Reals kole

unboldt.

Vognmand Jens Jensen og Heste-.
handler Henrik Krogh for paa
utilbørlig Maade at have samarbejdet med Besættelsesmagten.
Tiltalen mod F r ugthandJer Flindt
Anklagemyndigheden i Thisted
har nu fm Stndsadvoknten for
særlige Anliggender modtaget
Anklageskriftet mod Frugthandler Robert Flindt, l1tisted, der for
Tiden sidder fængslet. Statsadvokalen har resolveret, at Flindt
skal tiltales for Overtrædelse af
Lov Kr, 259, af 1. Juni Par, 15
og 16, hvis )tindstestraf er fore
Aars Fængsel. F1indt tiltales for,
pall særligt anstødeligt Initiati\'
og paa lignende utilbørlig )Iaade,
a~ ha\'e øamarbejdet med BesættelsefImagten ~m Indkøber og
Leverandør, End\'idere tiltales
han for p,ammen med en anden
lJand i Tid.'lrummei fra April 13
til April II at han.' drevet en
Vognmandsforretning, der udfort. AtlM-jde fl)r Værnemagten,

Hurup tt'loniAAe Skole r ri,v,.et ,
Hurup tpkm.'lk~ Skoit', cl,.t har

Kusk f aaet H ovede t
mel1em POrU!n og I

I FOnniddags ved 1]
te der paa Thisted ~
alvorlig Ulykke, hVI
HelgeHenriksen, "Hoj
...ed Thisted. kom sien
Iienriksen var beskæf
kore Kasser fra Rel
paa Vestre Skole. Un
lEm fra Realskolen gI,
dukke Hovedet med (
at Ansigtet kom i 1<
lem Underkanten af
c.en øverste Kasse.
havde lagt J\'Iærke til
fik straks Hendksen
tidig med, at Falck
l'et.
H enr iksen , der SRa
men var ved Bevid

kort paa Sygehuset.

Koncerten i

Aftes var desvæ
tyndt beaøgt, saa Pu
H:ke meget i Hotel ,
Sal. Det er en Skam
meder flere, naar
Axel Hansen lægger
Arbejde i at præstcl
$l:od og lødip; :\1usikaf'
rod og let :"olu!'ik og
nel'. De' ror~kellige ~
fuld$l:od t'dforelse. o
mødt, sparede natur)
l

Bifaldet. :"olen hvis d
i~~n

at faa arranjle,
}(oncert.. maa ByenF
~~rede virkelip; paa
noyet stærkere Grad.
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-rY' 'eri fra et Lyskasterbatleri.
P~komm8ndoen

har anmeldt har dBr
til Kriflllnalpolitiet i Thisted, al i Melie,
spansk
der har lilndet Tyveri og Hærværk Stecf Jled Lyskasterbatleriet
pa8 Risbjerg i Reservatet mellem
Hanstholm og fWtmøller. Der er
sljaalet Materiel for ca. 3000 Kr,
bl. a. el Par DYl1l.Imoer, nogle
hmdrør, I't SI art batteri og en Del
Væ,*tøj.
Ved
Kla88e11
70 Aar.
større (
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Poul Jensen blev fængslet
Han nægter dog bestemt at have medvirket
ved noget ulovligt eller utilbørligt

PoUtlllon!orulIlI ,lo. Elter-

Vtd Rellen I Thløted frem~IIIIf' 1111In jel( h.r illII" "Ivel Ilol(e! Vl!k
du I Olllr BIUH!nlddlg Murer· IOln "urædn",. Por de 200 kr
tik jeR Tobllk o~ Uen~in, .del 'IO;
elliril:~n 0111 kl" o,.. .....re Ipll!ndl!nde l' me,.!!r Poul C. Jl:'n.tn, Thilled
Oenzintildelrnfl ikke kunde ., •• lil
I. V.'R" kOlllmC' fll Ø""II, ml" "",IUUI !!1I,,"1111l AnlllllgemyndJgheden Ilutede hlll'
~I",: Del er likkPrI akel i IIIfr~
un ikke Tl/tI.,re/le blive!' del dØlt næppe. Alllor OllertrllldeJ,e af Strlllelovs!1I .. nd he TilleJdc?
tnin,Q'l' oge,ne .k.1 bl. II. binde lif!: for ""
J.: Ikke lor mlll. Hv.d dt· lild,,,,
11 eller A.r, og Ile ,kar .r Lø"nen .et .. lor- lægetl Pag. I li og 16, der hindler
hlr lorel,wel, ved jeg ikkr.
ned.
..", deru eventuelle Flmmer.
On! de grovute TJHæJde " Værne·
Plm.: Synetl De iklle, det e,
IBladel
m.gerl
BeatiIIlIebe 7
. Den TIllalen 1D0d Rober' PIiDdt,
DOlJlmeren: Del vedkender De
J : Nej, lef( lik Voluta 101 Pe".
Menig·
Thisted.
Rene.
Dem vel Ikk!! 7
SlItuovoklten hu nu udlær.
Jensen: Nej, del gør jeg Ikke I
Plm.: De, er 0lllDlI f10Rtt !ll.NI
dIget Ankla,=eskr/lt I Sagen mod
Domm.. De begyndte I 1941 fIoll'e Rldioappl,,'er.
Pru2thdlr R. PUnd!, Thisted. Han med Entreprenør- og lostalll10rJ : }" vi h.r i lloJ(h, Tillældt.
er dtr lillBI~s lor V... rnemaj/erl (PIg. 15 arbelde lor Pirmaet Simonsen .t udi 1111 t Rldioer, men det VII d.
IIIIrrlen og 16) for wllberll):1 Samarbejde Wendt 7 HVid bestod Derel Ar ikke nowe!, der kunde br.n;!:e VOr
en af med B('sæltelsesmaglen. tJResom bejde 17
Dmsætnin,(( i Vejret.
Slid I han IIJI"e5 lor uden lor slll egen
J : Jeg ledede ByggerIet her j
Plm .: Vi hftr jo en Od Kvitte_
Branche al have haf! Andrt I en Byen. VI havde !!n Del clvill Ar- ,inRer.
", hl' Vag n ma n d5/0, retning.
beJde, bl. a_ vcd ByggerI. Senere
J. : Ja, vel nærmul et hrll Opll" l
tilde de
IIk vi Vejarbejde, LednIngsarbejde
D.: Der har aabenbert Vlerel en
TlUørsleo af Slagtekvæg
og et Par Barakker I 1941 hen- meRet Ir. Mand i firmael il
lIendle Plrmaet Jensen cl- Krogh
J.. Ja, der var jo A.bejdllof~
begrænses,
gssa
sig til SimOnsen' Wendl lor III manden.
Landbrugsmlnlsleriets Kvæg- og laa os !ti øl deltage I noget KlbelD. : Hvad Inlere8lle kunde han
Kødudval~ meddeler' Paa Grund arbejde pal StræknIngen Hansi· have • al IItaa SIR" I("odl ITH:d Ty.
iltJs- al VanskeJlgheder ved Transpor- holm-Bulbjerg, og del gik Pir· Ikerne il
J.: Del OlU vel vllere hele hall~
len og Eksporten, ser UdvaJgel mllel med III.
D.: 588 arbejdede De allsaa Indstil hug Han vilde hive, at
Alles sig nødsaget ,II j den kommende sammen med Jen&en a: Krogh?
der Ikutde ske nogel
! pllØ Uge al foret lige en Rrgulerlnl! a/
J.: Ja, Aørsøgen var, al leg
KreølurtUferslerne !II Markederne. ikke kunde lu kommunal! Ar- Sølvfade. Ænder og G_ l
ombejde i Thisled, /ordl det var el
•
Eller. Slam mern es ældsle har Jall". Aalborgfirmø, leg repræsenlerede,
Plm.; Hvad med di! Io Sølvlade
Ung- •
VI har modtaf!:et IlItgende
O.: De delte 5111 ParileneSlen, Ira Guldsmed Henrringsen 7
med
Indlæg ;
Simonsen & Wendl IIk en Tredie·
J. : De blev anvendt sum Bryl_
Ydr,'~"
Hllis man nærmer sig en Gruppe del, Jensen & Krogh Io Tredle- lup8gaV\!r lil danake Forretnings.
D
dl
D
dele og af Deres egen Pari jen es te lorbindelser.
finke Piger ell~r renge I sse age, afleverede De 40 pCt. til Deres
Plm. ~ Hvorlor er de 1118 india"
vil del svnre een om Ørerne med PI'm',
•
Udtryk som; Hlk~, Morse, Nat~
som Reprzsenlllionludgilter paa
Ita~~; øvetse, Almanak, Solnedgang osv
I 1942 kom Poul Jensen iii at KabelarbeldellJ Konlo 7
!flers
Hvad er det da, som i den Udføre Arbejde
for Jensen &
J, : Fordi dfnne Konlo bedst
Grad optager ThisleOs Ungdom? Krogh, og del skulde han have kUnde lule del [
r~;~ Del er en 24 Timers Tur øHan en Trediedel al PorlieneSIen for
Plm: I 1944, 1118 sent som i
Uli geret af P.O.P., PIge og DrengeD,: De brev allsaa Medlnde- December, blev der lorærel nORI!!
g
'nlef spejderne slIml K P. U. M.s Ung. haver af Plrmael?
Ænder og Gæll bort.
!Jng~ !1omsafdelrng Turen skal finde
J.: Ja, del kan man selvfslgeJ: Del kender jeR iklle uo'!"!!!
all Sled førstkommende Le/dag og hg godl kalde det,
so:n helal lill
Sandag.
D.: Og De forisalle III et Plir
D,: De har aldrig sløtlet TydeMødrene er temmelig urolige, Maaneder før Kapllulatfonen?
skernes Indsamhngeri'
idet da atJlng er saa hemmeligt. SpørJ . : Ja, men vi søgte al ned_
J: Nei, del har jeg ikke. Vi al·
ger de Lederne, hvor Børnene bringe det lyske Arbejde mesl visle endda meget bestemt en
hvis skal hen, hvad de Skal lave og mullgl,
Mannevægler, 110m indfandt lig
pen hvornotar de sklll starte, faar de
D,: Omsætningen blev dll erter~ paa vort Kontor. Vi enlkede ikke
lem kUn en hemmeligheds lul d Hoved- hlanden paa 5'ls Mil!. Kr. Hvad at være med til den Slags. I dette
II al rysien Iii Svar. Til Beroligelse var egenIlig Deres Indtægt?
Tilfælde blev vi oven i Købellruet.
~ iii for aJle Medre meddeles, DI de
J.; Det klin je~ Jkke huske,
Plm,: Kendte De ham?
kan fae Besked ved at ringe li[ men de nøjagllge Tal slaar i PoJ,: Jeg har set ham, han hlVde
ao K.P.UM. Til. 449 eller KJ. 21 Lør- liliels Rspporler, Idet del hile er visl Iyat Haar t Senere blev jeg
dag Aften ,
fuldl oplysl,
advaret mod at være søa alvIsende
det
Som Prikken over i'el er der
!det denne Mand var Indllydel8e8ri~
jorn , fælles Indmarch j Byen med Paner Repr••• nlaUon.udgii'lerne t ciel lyske Sikkerhedspoliti.
Iver og p O P .s Orkester I Spidsen KJ.
D.: De ved, at der er fundel . P~m.: De benægter vel i o~ lor
'k81 1 ~7 Søndag . Der trædes af pall mange forskelJlge Kvifleringer og sig Ikke, al De har deltaget i alle
,I, 1 5Ioreto~v, hvor de lykkelige Vin- det er el Spørgsmaal om De 'ikke dine økonomillke Disposilioner?
der der e vtl faa overrakt Præmierne. hllr Deres Andel I de store ReJ,: Jeg hllr ikke personlig haft
x
præsenlafionsudgifter?
med del III gøre.
J, : Ja, leg blev I Gaar forelagt
Plm: Hvordan kunde Kaptajn~
A.iltuel Storfilm.
en Del, Nogen af dem har Jeg l~jlnanl Reilache rude over BenI,
zwen, som De lik il
ha Mandlig viser Palæteafrel den haft Kendskab I/t.
O.; Erkender De al have Irak.
J.: Han var Chef, og Depotet
meget omtalte StorlJtm .Konvoj over
var vel underlagt ham.
Allanten", Den er optagelover virke· leret piia Tyskerne?
t)en lige Begivenheder fru Transporterne af . J.: Ja, det er hænd I, illeg har
Plm . ; Der el lør idøm I Slral i
,
Msteriel fra Amerika III EuroPI, I glvel en Mand en Gensland men en sudan Sag. Del er jo Hæleri
d- Kobenhdvll trækker Filmen endnu slorl je~ har kun deltaget i e~kelle har De aldrir;! tænkt OVOr del il I
jer, Publikum,
Feslllgheder, bl. a, I Morup Mølle.
J.: ~ei, beatemt ikk:e I Hvor
Plm.: Har De værel bekendl sku/d.e Jeg Vide, hvordan han lik
Spærrede Kooti:
med, al de andre hllr Iraklerel Benzmen il
Dommeren henvend I til Politi~
ig,
Vognmand Jens Jensen, Murer· Tyskerne?
J.; VI talte Ikke om de Penge fuldmægt igen:
Ue ønsker vel
ger mester Poul C. Jensen, Vognmand
vi. gav Ud, men Jeg var Ikk~ Fænglllinll?
Plm. : Ja, del gør jeg I
er LÆS ELAM PE S KÆ RM UVIdende om, at der fandl noget
Sled.
. D,: ja, nu er der lorlangl fængl"
.d
Plm,: Var del Ikke en Porm h~g8kendeI8e, og den vil oglll
ger
lor Besllkkellie;
blive alsagt.
b,·
J : Der kan Ikke være T"e om
l-:
jeg 'ynes jo, del er lidi
per
B eslikkelse fra min Side.
haardt II ...
llkPlm.: Ja, m en sudan lilIIr der
U
er
Jlu.n for BenZin Oll Tobak t Paragrallerne l
j eg ika I JO passe min forPlm,: Der har værel ydet no~le
~onlante l.un til TYikerne bl a retOlng. hvem akal ellers tiet? JeR
d.·
1~lk 2Kaplajnlejlnafll ReilsCh~ 8~~ har meRel al lave.
D.: Del maa De tale med Derel
I
00 Kr.
'
f orsvarer om.
, dl-: Del var ikke l.88n, Jeo vil
EI~gant Skærm I 0PI_
In rømme
il'
I
.
~
Der .blev alaagt F"æng.hnllskenIa{d, ladt udfllrt .. ,
lanle Bel
3 Jeg lar Rtvet kan- delae III J. Oktober, og .om Por ..
I
ø I TIlIælde. Tyskerne
J preslede nemlig pall lor at liline, svarer beakiikedes L.nd.rel"'R~
Kr, 585
Iører Rasmullen.
es·
A.n'IIRnr~ .. karn.er De'
er ly/dr er e .....QI).ly.ten. der pr .I&, aeld"nd..

mme.el
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og- BllkkensJagerm.
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p o ul a e n Tbyborn er
IO~ Nr. 2 HI ~t l

""re.beo

I

p,r De p..
nttthil
Alh· M~t.
der ikklc" li,
opt.ud lU
IilluJle, b,
Stplbt. L
vllllgu O]
hvil man
Under UOllllfot!1andliUUlw Item· Air _ It:
hwvtde Allkl'Ktren, Polilifufdm. Iltgel. harl
S ven d • e n, .t Till.IIe havde
HellO.u:e'
hlll Kodt' POfudlllllningtr lor .1 25 Air,
lage AIliind Ir. del modbydelige og ienl"
Arbejde Vmglerne udlerlo:. H.n rellheling
havde ~lIlrel d.nl" Soldit, HøJ- m.. hIV
.koleelev aU udtn Pø tin$( med forhold
Mindrel.llel. Som '''Erpende Om· hive lørt
Illl'ndighed millie del .nlU, at
Vi altr
En Marinevægter slap TIliaUe illke den 29. Au". og ac' en Blank
nere 19. Seplbr. havde fOrlddt tilt indlevere
med 3 Aar.
hedIlud
ArbeJdc.
Der blev dereller nedla,,1 Paa'
To
Dommerne faodt ADstand pu, øl Tiltalle blev dømt A.f og
Jedolar til Slr.'oedscUclsc. eller Anklage,krillet, aR .t der Paa GI
Rellen I Thisted behandlede i I.ndt KonhskailOlI III Pormul'n Sted. Kod Be.k.
POrlvareren, Lrø Raømu.sen l har nu P
Dag med Dommer Holm. Vealcrpl8!110d "rilinder,e, sublidlterl nOKel hel
vig. I Dommersædel el PIr Sager Rettens mildeste Dom. Som sirai· Oele.
mod Marincvægtere.
ned!llllllende Grund Iremhævede Da det
I den loulc SØR lungerede Hen- Porsvareren den Omstændighed, man aet
IIk Henrik.en, Hatting, 0R Jens al Tiltalte dell 5. Maj havde lor- nye Vare
Chr. Sunesen, Hillerslev, 80m lidi sin Post og derved nægtet at
deltage I Uroligh~der. Hsn havde Ungd
Domsmænd,
endog lorsøgt al holde øine Ko.lle:
Anklaget vllr Vægter Hana Jør- ger tilbage . Selvom Retten lidI!·
gefl H a II a e II Irs Rise Sogn j gere havde statueret Ekøpempler
D.
NordsleivIg. Han kom hl ThilJed paa, at Vægterf!erningen i øig selv
80m Marinevægler i 1942 eller el er slrslbar S8a mulle hver enkelt
bol
Tillælde
dog
behandles
citer
Sin
Kursus I København. Han forretD. a,
særlige Køn"ler .
lede Tjeneste i Thisted indtil KaI østre Landsret var netop fore· et vel ,
pitulationen. idel han dog var I kommet et Tilfælde, hvor den Alholda
Domfældte l' særJl~e Aarslger
Po,
H.osted el Par MUfleder.
før 1942 havd e hin drevel an havde faoet sin Dom nedsat 'ra talte i
4 til 3 Aar. Konfisk811onen vilde krigltid
mmdre G.ard i Sønderjylland,
mere ramme Tiltaltes Kone og dom m
men Uheld i Bedriften tvang ham Børo, der nu søgte at bolde. sam~
til at le
ud.
men pas HJemmet, end Tiltalte at Ung
Tiltalte forklarede om lig aelv, selv.
mutte
al han havde været dallsk Soldat,
Under Forsvørerens Tale viste med v~
Høj.koleelev og ~den TiI.ånyining den Tiltalle stærk Bevægelse. Han
~Er~
iii Mindrelallet I SleSVig. Han mulle liere Gange bave Lomme- Altt:ne
havde haft gløn Fellunilorm lig~ tørklædet Irem lor al terre øjnene. om de
gendel men den havde aldrig værel
Dommen blev derefter laslsal Indllyd
i Brug. Som de andre Væglere iii 3 Aars Fængsel, bvoral 118 vilkau
havde hin delIagel i Vaabenøvelser, Dage anses !lom udstuel. Almen var s
p I m. spurgte, hvorlor Tiltalte Tillid frakendtes bam i 5 Aar. i Lan
ikke den 29. Aug. 1943 og senere Kravet om Konfiskation af Til· givet ti
den 19. Seplbr. 1944 havde lundel laltes Hus I Sønderjylland kunde dom n
Anledning fri af forlade Tjenesten. ikke lages til Pølge . Til Sag fere· blev dl
H a n t e n Itrållrede, al hin I reo skal Hansen betale 100 Kr.
LærJ
ikåe havde mærket no~en Uro i I En af Dommerne fan ot logen les kit
Befolkningen de nævnte Data.
slrafnedsæltende Grunde, og vo- han ..
Den 5. Mlj Ilod han Vagt i lerede for 4 Aars Pængsel.
spoj
Del ventes, at Statsldvokaten min I
Porten ved Arlen.let paa Vegenditvej, da nogle II hana Kolleger appellerer Dommen til Landsretten. aktiv S
kom slormende ud med Maskin~
Sport~
geværer. Han loraøgte al holde Børnelammelsen hærger.
mit L,
dem tilbage, men lorgævea DerForskellige Steder i Landel er l al ad~
pIB gik han ind i Barakken, idet der nu kon.lslerel Tilfælde al bøjeli~
han ikke ønskede at vÆre med iii Børnelammelse. Pas Slruer-Hol- Podb ~
Uroligheder.
Ilebroegnen er indlagt 5-6 Patien·
Mel1
Dagen elter lik han Underretning te.r. Andre Steder er der spredj~ vil je~
om, al frihedskæmperne vilde ar. Tilfælde al Børnelammelle, og 1 jeg ti
reltere Vtel{terne, hvorfor han lore· de midtjydske By er er Sygdommen enø I
Irlk at melde aiR .elv, En Del ogna konstateret.
gerne
Kolleger vir trukket i grøn Felten In
uniform og var Ilukkel af Sted Snedated Bio.
Io ,I
med Tyskerne, men den Udvej
D4!!!t er lykk4!!!del Sn4!!!dated Bio at
Læ
kunde han ikke tænke sig.
alkre sig Ekstra·Pllmen om Berli", hørt
Lønnen havde først været 108 flid Ol!: RUBBernea Indtog I Byen. Pil·
Re
Kr. ugl., senere- steg den lil 150 Kr. m4!!!n viser dokumentariake Billeder af
Hansen havde aldrig hørt en- den hIatarIske Beglyenhed, som gav unde
Digte
Relsk Rldi o eller lætt illegale G4!!!nlyd over hete Verden.
Bløde, og han var derlor heil uvi.
"DOR
Deøuden er Bodil Ipaen·fllmen .Mor- sidtt'
d~lIde om Stemningen i Belolk.. dets Melodi- fra I Aften paa. Program·
ilingen.
De
met.
led ni,
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I i KnudBtrup Syd tor Viborg.

n ny Dag

lrethe HolI Jeppesen.
In.ke Ly't, tuel Ug.-

rufluglsrummel maa ikke
nedlæues.

Det ~amle Tillluglsrum pa.
Søndre Kirkegaard i Thisted virk.,
Irdets Me- meget lidt pynteliRt, Oll Ki, keb.,
,t Bf Bodil slyrel.en har lor '1O!!.n Tid siden
reltel Henvendelae lil de civile
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Natligt Skyderi

% 11110
111030
\I HIIZ'/
11177117

Uhyggollg &ltOlntlon I Fre·
lilli? III
dorlk.berg og Vnlby
I' "Il" nit II v II , I N~I lilli dl'l
V'111 ol

v"ld.om Skyclllln/l l'uo 1'11'
IIroik øhl\lll "Il i VII.hy. 1'10/ Sledl"
Ind lh',' MII.killl'lalolHolv r I)~
I'i.tulijkllcl. KUItI rM olop,' mod
HUOII,II10n • 0ll l'nko\t~ {'lloder gik
p"oJl'klilllrllO !lOllO m Villd\J~r.
Dbl I
'Op8kl'l mlo Mellnesker rinl!edc III hrur I;) t:) v
I'olillol, do,' ,ykkmlo ud lUod Pu
Irlll!<wollnr, 111011 mon londl ikke HlIlt øl
.. ',lif(.kyllcrnll,
~"de I t
I Valby blev do,' uol",el Ild mod
fins'
J.ykkeho.kololl pou Vigoralevvcl, "ili
<logre
hvor dl'l III iodkvu,lerel fIYl!tnin~',
S"ndug
bevof(!o. ut C B· Mand8kBb,
VORten bc.v~'cdo Ilden. Do Politi ,t
,ykk~dQ ud, londt IUIlII e'l Del alMød,
.kudte POloonor, men heller ikko 10,30. P
hor lykkede8 del at komme pUB 1111101. ti,"
Spnr ul SniRskytlc,nc.
Skol bYRllingl'n \,or rurnt olllorr
DUII
Kuglt,1' Oll Uf!8UU on Villu over lor pua NI
Skolen VIII ,"ItIl al P,ojektilclllc. tao da"
Ink"n Mennosker er kOlnmcl IIUI1111101
Il" Vll'rl
nogel til.
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Oe rigtige Møbler I • De rigt

~nvfwn1r"IA~AKknh~ med Hvldor ... S,,

hvoraf den ene yn~re, ,øge, til l.
"FI••kovg_.rd u ,
Tlf. 2, Hund,trup.
Lor20.45.
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KRIGENS DAGBOG
Anden Verden.krig
i Billeder og Tekst - 20 Heller

å6Kr. - lIIustr.m.I'Brvefotograli

Balleby';; BOR baD del
SI. Torv 5 - Tlf. 90
Thi,ted

P.Bodd

Nielsens

Incl

&et til,

(lttet tyske

•

J og h~l\'<1e

rine"æg_
var F litz
mig til at
lagde Nej.
me, at det

over- \

I

8

O"OI!:N ,
SepL

Det drejer sig om Fritz Hansen, d e r V l tr det tys ke PoUti en god
Ma nd. .:.- Statsadvokaten i A a lborg fore r selv Sagen.

, ,

!8nsen var
(jet tYSke

...,o~.--.':l

Aanta zs\

,
saa den af Tyskernes Haandlan_ I

De "Forræderisnger", der hid-'
til har været behandlet ved Med- gere, der har været mest forhadt
e l'et kla r domsl'etten i Thisted, hal' omfat- her jl.lUl Egnen og er den Marine_
ret Gaa:, tet almindelige l\Iarinevægtere og vægter, hvem Kriminalpolitiet I
"Ysk 801_ tilsyneladende de mest fredelige har flest Sager paa. Han har genled Ben_ af denne Art, Senere kommer nem Aarene vroret det tyske PoTurel! til de Marinevægtel'e, som liti en nyttig Mand_ Han har delke Spor m an ved har optraadt p:rovoJ;;e- taget i mange Frihedsberøvelser.
•
rende og truende overfol' Befolk- har optraadt udfordrende og trure ikke ningen, og overfor hvem de fire ende og har ogSaa været med til
ar haft Aars Fængsel sikkeJ1; ikl,e slaa!' at mishandle de anholdte og arretil, Der er blandt de fængslede stel·ede. Det, der har gi ,-et Sto-her i Byen
adskillige'som
staar" aet tl! aen alvorlige Paastand. der
.
"
gensi_ til meget hoje Straffe, og efter er nedlagt, er sikkert den Kends_
t'YSke
l1vad vi erfarer, har Statsadvoka- gerning, at Hansen under Folke•
ten for særIigeAnliggender i Aal- sL1:ejken -i Thisted var med til nt
~aaske
borg netop i disse Dage truffet 8nhofde to llIlgeBornholmere med

I

-

!

faaet

"...

Q~

det ResU1trtt. at"'aert lene endte i
stand om Dodsstraf overfor Ma~ Fl'osJedejl'en og deh ;inden ddde
•
rine\'ægteren FritzHansen. Stats- j en Koncentrationslejr f' TJ'~kadvokaten l1a1' eJldvidel'e selv be- land. I det sidste Par Aar deltog
Over, ' Sl}Jttet at vme p~'QcedeJ'e Sagen. Fritz Hansen i det tnke Politis
•
Linac _pfifoen for D?p,w:{fJ'handlingen Anholdelser og Afhoringer
her
t r'~
er.;ep'.dnu ikke best(?mt.
pan Egnen.
ved.
.,Fritz Ha nsen
Baa givet ogude.
Beslutning om at nedlægge Paa-

er

for

,
'nkt M.as.4jnpistoJ OK ddB en RevolV('r,
~... _d_,,_r ...');;:
eg:::g:;.
" .:v.:::m:..'.;::f.:;fy:,:r.:;:cd:,::c:;..
' ___
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\ ar gift llled
Toppenbjerg l!
c;,~ i 1943.
i Iowa, ""
,,,en d

Bod

h\l!d hos en

S

En Datter
't>t Brevet
hjem til en
1i11sen. Ydb,·
meligt at~'
r "a fejlfrit'
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.
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tuget af Sessions.1lwhVilket viI sige, at alSeSsionen i 1943 er

m Ubetinget tjeneste~ som endnu ikke el'
en Del af de som betedygtige udskrevne,
iJndka!dse til den 20.

l\ar. De værnepligti·
!":ærcl PM Session i
19 'J5 kan panregne
20. November i

ril
l. ?olaj 1946.
rI del' i Eftcl'Rl1l'et
~945

samt

Begynblive afholdt en ny
hvillwll de værnemode, som normalt
ret paa Session i
, del' er fadt i 192!),
de værnepligtige,
Session udskrh'es
ntageJig blive indden 2. November
19·17 ,
gtige man for Ti-

lovrigt henkodes Opmærksomhecen }lIUI, at de Indkl\ldelse)", dC'!' \ den kommende Uge at fon,tg" ,'n
Cl' omtalt hel', nlene vedl'orel' Ilæ' J{\!Jlulcl'ing Hi ]{H..'lIllll"tilfms!p)"Il"
ren.
til i\lnl-kedel'lIc.

I

~

Pou l C. Jensen
fæn gslet til 1. Oktober.
I ltet.'mHJdcL i Guar

Eftt:~ I'mi d dngs,

j

en Tjenestetid pa.'\
vil langt den overile udskrevne Vær• indkaldt til Hæ-

eet, der er fornoel, at du slipper
lyde}' din Frelsers
al nytle
dig,
rniK flytte ,
el' tj ene\' mig!
kun spildt,
vad du vil.
Amen .
Scplbl', 1945

D.

vedkommende Udskri\"llingskrcd'i

nUl l.:iTt1na"""""IrJVnns~cngllt~dl'l·
\<.:d Trnnll!lul"ten og EkJ;\IOl"tcn
"Cl' Ud\"uhtt:l sIg mKlsngct til i

H~rt heh*n ,

Den tredie ~ledllldehnver af
"Jeg sagde", forklarede den nn.F'irlllS'lCl Jensen & Krogh i Thi- holdte videt'e, "at del kunde jeg
sted, Murermester Poul C. Jen- jkke tage Stilling til, h\'orfol' jeg
sell, der Onsdag Eftermiddag blev ringede 1lovedkonloret op ok der
anholdt, blev i Gaur i Gl'undlovs- filt Sanktion, Med Udgangen af
forhoret fængslet indtil 1. Okto- 19,11 kom jeg fra Simonsen &
ber og fik beskil,ket Landsrels- \\"endt, da det kneb mig nt komsagforer Jens Rasmussen som l me ind og fan de kommunale A1'Forsvare!'.
lJeJde1' i Thisted. Af Kahelal'bel~
Poul Jensen, der blev gjort be- oet fik vi 1:,\, hvoraf Simon~en &
kendt med, al han sigtede for \Vendt fik de 40 pet. Fra Januar
Ovel'tnedelse af Straffelovstillæ- 1942 undlod jeg fuldkommen at
gets Pal', 15 og 16, nægtede sig tage tyske Arbejder i min egen
sk~'ldig, Han iorldarede, ut han
Forretning, som jeg drev \-idere,
i 19.11 blev Leder i Thisted af men fik derefter Tilbud fra JenAalool'gfirmaet
Simonsen
& sen & Krogh om at lede dette Fil'Wendis Afdeling. Dette Firma mas Entreprenorafdeling, h\'ilhavde i Thisted udelukkende dan- l;:et jeg sagde Ja tIL Jeg fik 1,'3 ::li
ske Arbejder, bl. a, Ombygning OverskIldet, ikke alene paa denne
pau Bryggeriet, Pilotering af Afdeling, men ogsnn af Korsels"Mal'kedshallen", og af iyske Ar- liOntOl'ets Overskud, Delte MediJejdel' kun lidt, bl. a, Reparation arbejderskab fOl'tsatte til to Maaaf IIanstholJl1vejen. Dette Arbej- nede fol' l(apitlllationen, da yi
cie blev udfort for tysk Regning, ophorte med Arbejdet, Siden Juni
men VAl' sanktioneret af Amtsve1- --Juli 19,t3 hal' \'i sogt al frigo\ æsnet. l 1941 fik han llellVcn- le os fol' SO,II111ege1 tysk At'bejde
delse Cm Jen sen & Krogh om Fir- som vel nlUligL
maets Hjælp, da Jensen & Krogh
D,: Deres Indtægt ved Værl1'ehavde fanet tildelt et stolTe Stykmnglsl\rbeJdel'ne?
k(:; Arbejde med l<abelnedlæg,I.: De nojagtige 'fal sbUlr i en
nin~.
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Im Ul,,"', "ml ,10'1 VII" Jl",hlc,,,UgL
ID" /,',>I'rutnIHIl"I''''
prrn _ Vm" Do k"lIdt ,nvd, "t <l.'
lU' d ,~, rorij)'Il ,,(I,' Ty"I, t' l'"'' f(wd

(""alu,JUil"" TllIl,"1
,;. VI !fIk h",1~ ellI" ~11f 11<"" ull:
~w "n, (Ic rfll'"k",Ug" Tin!!", mc'"
do~ .H· mlil" Ikk.' "I;ook,,,,,11., ni <ler
f'~

l)ru!!"1 PelOH"

Plm.' ,,,,,,dt'" l<>rhln(lr.. d" p"

dol """ Ikke?

ril f~;"I,IYlr vi((.ittoi ,kke den G:lT!il",

,,' Jl.'K .!lltlllllnl IIkllldo kormne t,l ,,~
l:Iuill'VI AUII\"'nr 101' "It, hw.d d",. mig.
Pim. Nej, men d/·t skulde Dt
,tit I'IketJ
J;frn .. Flm'c 1,r TiUJrl!IJe <Ir vcl have gjort.
_ Efter At have [na.<lt FIl'IlKI>;jI'84 so", Bl!sUkkl!lsl!?
Ilngskendlllll<ln II! vide, bCln .. ,rkir
J: Jkkl! frn min SIde.
11[",.: Ilcl" Ol' <ln VnK,r~ pllD 200 de Pølll .Jrmsen, Ilt hlln ft<1"lt df't
J{r Ul en ty~k I)ol<tor, m(in det hUllrdt af skulIr' lIIet1..e1t Ind. lfvnd
med mm :F'o'rrctnIJlK··'frt.,.,." !lkal
\1'11' mnllskl! et r../lan, d<:I" blev lJe...
pllSse den ~
IIIIt tJlb,lfC?
Pim.' 'Det mtul De tAl.. m"~ fk"J. ~ ,In.. eJet l-ror jeg 1101<,
Plm .. Pel' ar (lgslUI Kv,lte"jn- reS F"o/"SvnN."· "m Forrdnm""""
~ fllUl iler<:! Bclllb (,.tl l (lO til
"rul!" nok uden ))eJll.. ,r,; )!cget \'lIns kcl igl
j~O K,' I
1,.: Out cirej!.'/' .eig d,ke om LWUl,
T)',sJrcIIlC "ni meget pnagtL."lellde
en O"e!'gaug OK fOI"SJlgte nt Can
lwutllntl! Hclub uI Oll Jeg hal'
ol'eJ'f.. Politiet fOI"M. j tre Tilf. ni
nn\'c givot Penge til 'l'y"k['ro, mO/J
•
JI!JZ: hIL!' hv!.l'· afluJl" $l'Jl"t. at jeg

D
ri

familiedrama

"Ilde IlfH"C /loj[ot [Ol' p,mgcne, og

lmr

flWl!t

!.lnten Bcnl:ln eller To-

LIlJcsvlI!'C!·.

VI fik

ganSke

VIst

Ben?1n f/'jl A(de!mgeme. men det
kundq",kkc sina til, og mUl!' det
kneb, "kunde vi fan Benzin hos Officererne.

Pfm.· Det er \. ist sket i flere
Tilfælde end de h'e?
J,. Det ved jeg ikke, ! lJ\'ert
Fald ikke mere for mit Vedkomroende.
P(m : Synes De ikke, det el' Be-stikkelse?
J.: Nej, jeg har flltlet VlIrer (Dr

Pengene,
PlnI.; Sila er der

R"ldlOnppara~

tCj'ne '{
J.;Jll.1 12 luante vi to Radio-

apparntC!·

ud

til b'ske OITlce-

1'('1' •

Pim.· Det vm' do Ikke llodvendIgt.
J,' Det ,km! mm1: 1101, se bagef-

ter, DCI1J.r!Ulg fnndt jeg ikke noget ff,ll:.!l",t j det
Pfni,~'Det vlU'yel fol' Ilt bring"C
Det.:. Ornllldl1ingllp1
.J,:: net Iwndl' de to i\Ta'ml Ik~
ke 1(( re .n,.Cl(eL til!
Pfm' S'lIl t'r Ih'r forskrlJige
~, rirr er givet \wk. Dpt Cl'
\.1.'1 Tu;lwl'I1e, ,II!!' hOl" (,I;ld Suh.

flj"

/li. \'.

". ~t'I;I';~ii

dl']" t'l" j:1\"d

1.IOl"t.1 (,I1\l!r-n1 rlmlsk J'l't'80Ilt'r./
F b:J~, holdt IIRldl,., lngrui( r SI
mdtf ... Il ug )1 g lin !lUI ,I'g"ogn

h'd ·lIltJrt· J. 'JligIIMt'l" (I' dt'r m\1'1 tkn,,'/"
f>~m ..

r
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L.:wC:
( law

FN.'dag D~r
hørtes i Nat Sk\den j S\'endhorg,
u~ tidligt i )forges fllndt man I
Ejendonunen .. Vestel"gude 51. :-'hIt:nnester Viggo ;\IOO50:>n. dræht
\'ed Skud og""" hans Son, Stent!') , * UDI
l;:erlærling Osvald :'fladsen, ,Ih'othgt saare;t. i\1a.I.ermesteren boedl!
alene sammen .med Sønnen eft,'r
sm hanes Ded og det ser ud, ,;vm
om der har sLaaet en Kamp n!eI- na.t!'~
Pionl
lem Faderen og Sonnen ..
Den s!>ar-ede panstaT, .tt har) der,
\aagnede n~d. at Faderen :;tOO OJ!" HOJe
I ,I
skod p3.1 ham.
Der 'Tru' farst hort fl",re SI'\1·r har f
Skud \'(~d 6-Tiden og en halv Ti- ocr,
me senere et enkl'lt Skud. Fude- til Er
n,t
I'Hl honle flere Skud i 1I0\·eJ Y"
Svendborg,

,'"

pa

Er:\'st, SonIHm Hlr ramt nf (>t
kelt Skud i JJo\'edet.
I LeJligheden fanrll('s dd~

'"fJ-1
l

n

\ed~

fl'!
,o::: (>(.11.'

Japanerne paa

It

l\1 nrin e væJ! t er id ømt a AUrl~
F æ n gsel.
Ved Hellen. Thi>\lt'd

><llkrONmln"
S~' lltbl'
(t'j."
1m . I)R""" v il
Il Jo'~' '''li~h t' d

(~l'S i

. Dl'Il ·11i Aili gl . IIl1ml Jørgen
ilnnM' Il. dl'r l' l· født i f'.,;ord slcsvig,

Ind ha r holdl
n
kommunalt'
fi~'lll"l\ fIk lid ·
l:r l ' r.

h\ i>\ i\!O(\C I' \"lU ly sks indet, har
\ n'n~t Iwvæbnet og uniformeret
", larinC\"Il.-g1.el' i Thisted fra Bt'R} ndel!;cn n( 19·12 bl 5. Maj 19.15,
og hun idomtes 3 Anrs F;\'ngsel.
E~ n af Dommernc onllkede Straff l'n snt til ·1 Aars Fængsel, og del
\('ntes derfo r , at Stats.'l.d\"okalen
ftppellel'er.
('~
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I l'r r a "k os;!
Vejene !lom
er Opkra' ve r
l' r l' n

.en
IIl1 lor Andr

paa SJ "r1Jl{' n
hnvdl'
n e"kCf.
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holdelIW
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Pum

Aar at. ret(Il('
vedtog Kommi
Landinspekt.
~~nv !!Iutt.elig Il
Matri kuleringe

Salg nI Grise til Tyskerne
opklaret.
Landpolitiet i T histed har i den

tlt Kort ove
Pumpeanlægel paa Grund af ll[ Arealern
unormalt stort Shd dened. at der lT'angler A
var blevet arbejdet i Kanalc')
Dommer
umiddelba r t fonm P umpehuset, slutning he
hvorvcd Pumpen var anvendt som Adkomsl
E nlrcprenol'pumpe, Idet der \'ar cen, al E
skyllet Sand og Smaasten ned i. \ar erl1\'('
den. Dette oplystes i en nedego- ~Iatrikle,""
leise f ra Hedeselskabet, der slut- Spcrring
Ler med en Bemærkning om, at stMr der
s~Ul.fremt Afvllndin gskommi'SSioAndel.
lI ~n er af den :-'l erung, af Lods- . !:.kal nu a
eJerne knn deltage i Anlæge~s levede
Drift. h vilket efter Afdeli ngens med.

Son" forh. I s idste Tid opklaret, Salg af godt
Sf'ptember I en hal\" Snes Grise til Tyskel"1le.
r lagt:r han
EQelsmand
Alfred Ka nstl'up,
enet.
Erond, Husmund Niels Kr~sten. \
!'('n, Brand, Jens Frost ChnSlen-\
Ir for heIL'
sen, B l·ond, og H us m and A ksel
,ftl'nd. d OJl"
med to rt

............. ".o. "" "" &.>1

men nu Var man Snart. oPl)C prul
Lil Udgi(t PM 160,Q{)(} Kr., idel hngeme fandt
der havde Va.!rcl en Ovel"l'kridelSl' fOl'1!.le Somme
hf OVcr'81alPl8ummclI for sidste (n halv SneR
Anr \lan 3 1,000 Kr. Over8kridel- blevelappro
~en fordeler sig med 5783 Kr. paa EJendom er
Jordarbejde, 3028 Kr. pan Pum- ti ikulen. Spe
ren. 13,563 Kr. pan Dr iften. 5000
1-1 Numre. '
Kr. pan Henler, 632 pan DIVeMie Te, }.iæalrup
og 2800 Kr_ lULU 'l'il!o.yn og Projek- Jerup B y 22
ler ing. Del' maalte i Janunr for"- Lod!l(!jer km
lages en Boved rep~uation "f

F lyg tningene flytt es f ra Svnnkjær.
De tys ke Flygtnin ge i Svankj ær flytter I Dag ud til Balterit't
i Lyngby, hvor de skal h a ve deI es Ophold til de skal sendes !:>ydran. Skolen, der i lang Tid hul'
maaltet h use dem, trængel· efter
deres BOl'trejse lil en grundig Ile·
8Ulllrering.

_-\n,..o~t'rl;'

rk OJl
ll n nd

b~' IHLndll'
DUK FOITU.>ddcn l<l\g mod lØ

Med lIenll)'n til RegnlikRhel
oplvsu'!i del, al OV('flllaget begyndte med 00,000 Kr. i 11m Tid,

:\ ' 1\ l ' i lW\'Il' gl"I"{',

~nll"rup_

~ I'

Pil" . MI\ ",na &le, at Arbejdet.
" kuld.' ",,,re helt fa;:ldigl fonst.

\a1d. Jensen, Brand, hal' hvc1'
it-ær ti lslaacl at have solgt 2-3
Grise til T yskerne. Grisene blev
l~ fhentet om Natten i OT·HiI !

----,meldeise om et større Ty....eri fra
en Lvskasterslilling pM Risbjerg
mell; m lIansted og Klitmoner.

Flæs
Andels
meddeler

Der er bi. a . s t}anlet 5 Maalerin:
strumenter, 1 Pumpe, e n Lade<h Land,.
namo, cn Vekselstromsdynamo. og 9 Septe
S Tændror, alt iaIt til en Værdi af
Cl'. 3000 Kr. Desuden er Lyska:st eren blevet odelagt fiM f orsk el59'....
liM: ~tande,
5·\ I,-:-t
O Vi;!r\·

0" ,
lind L. li llII'
J oh'! J/ "I

,

TYH'rh.' r fra Lyskasters tiIJing
pOl.a Hili hj('~.

Kriminalpoliti('t hf\r (!Vlel A n-

I Al-" EN I T"' ~"'ED I
R\,Iyal 1'hcllll\ I ~ 'hl. -;- ,I\!" 8" .,t':n ny
Oall:

ItrY" r~

or~an

S
derover
1lIsp:lt>t

-En"""rn"".""ti"I·';,,,,,
"".-.--·•

1histed I Morgen kun ItUnne t ilf,JteS 130 store KI'eatul'er samt de
~ ~ Kalve.

..........

--;~
Snedst ed Sognernad hOldt i AfDerim
l A' og"
les et luk Ilet Møde angaaende fra Hed,
1I1"or~
AIlktioner-nc over de Lys ke Efter_ Skolesagen . .Jens VestergMrd var at man
fl'aværende, men havde givet Tilladens kaber.
~ l hOldt
des bl, fortsat.tes i Mandags ved Tved, sngn om al han vilde gan ind for kun \'
og Br:.. Vigs o og Febberstcd, h vor del' P'H"manden Forslag, der gik ud de i,
VelSe, ral' en Del Sku r e og Stilladser fra pau at bibeholde Elsted og Aarup Stykk
maa!. LJ'skllsterbat.ter ier t il Salg. D er SlI'oler Som Forskoler og bygg~ Derim
pælen
tl l len. vnr modt mange Mennesker, men en ny Skole for Snedsted By.
O"", mest Tilskuere, og Købelysten var Der opnanedes imidlertid intet over
Lan
Forlig i Sagen, idet 1Iindl"etallet
nog)(.
iJ,.ke saa stor som de f ørste Duge.
ikke vilde gaa med lil den nf For- spur
en tl~
Ler omsattes ca. 8000 Kr.
nanden l(lreSlaaede Ordmng. En at la9
nnelll.
I Gaat' Eftermiddags solgtes en
c" skede afholdt Mode moo homDel Effekter i Lejren piia Nørre- Illunens Beboere, og en anden on
f<-'I '1\
Ise f, l!.lle, ialt for ca. 3000 K r . Blnndt skede ikke nt tage endelig SlilN umrene vnr to Bl'ændestablel', bllg, for der var talt med Skolehede
der rog op i voldsomme Priser. k{\mmissionell om Sagen.
"11 Det er antagelig de dyreste
gJol
Resultatet
af
Modet
blev,
nt
e l'ih
Brændselsnumr e, der hidtil er man vedtog at indbyde Kommu- ke
mlh~
solgt ved Auktioner hemppe, idet llens Beboere til et Mode om Sker En
LUfl· GPn ene kos lede 500 Kr., den nnde
}(,-sagen
paa
Tirsdag
Aften,
og
har
I ikl;~ den i1tke mindre end
] 035 Kl'. ,' il Amtsskolekonsulent MejlglU\t'd Fo.
Gerimod val' 9 Gasgenernlorer komme til Stede og giw Oplys- hel
ho
vl1llslreligere at l\Omme af med,
pu
Cig de kostede ikke mere end ca.
SK
IiO Kr. S t.ykket.·
Mnrin evægt cT idømt 3 Aars

".

",

Il vidbjcrg

klin Fl'e dnA' fh.' n 1'\ , Seplbl'.
~ jt

Fængsel.

(;)' mn n~lik(oren inj.\

25 AIII's Jubila' um ,

O......hl.i.lIOW'IlllXktle.Lv.e.d...IUl..--..R

fl'jn.'
nogen "il
Uillb

Ved Retten i Thisted behnndlet!\!S

i Dag Fona'<lderbmg mod to

O

g
n

genne,"ro,,~
"

kOl'Sel sluo!
Lil,.-vogns i Thisted.
' l edsmfldet , Thi.led hnl~1
Memg
og heJ' droftede,,1>(
I Aftes'gsnulcl. let om Sygc- Og ""l~
b
... Spo> 'foreningens
groveises . hed om, ul der m",
J;er var
OJ'dning med
d
t. træffes bærere og Ligv0ltn,.
'" f o r .
g man
et en svn til Lig.
"il nu fore
korsel, Oli er ror at fna en
t,buI - Forhand ng Ordning
vderli- fl eds>tillende
il inde- f",t.
t . 'elsen har rv.
- Kil'kebest :: II.." epdels. .
Folge
'1lingenll'l"d "den ret
""",yndJgh..
n'guel"
'l Luft\ æ
d o •
de
en"rl,e,
sløjfet;
Jo!"
I g ;,:
eL Vll~ (
met pa
m Ilt ,t.l
den gam
\ .iHIl·
'dOlen del' el' nu--I
L
kom",
bejds· f,ugtsrum
aende h_gnm, fra Slatens elVJ e UII
m
Meddelelse
Sloj'fning endnu ik'
som
•
\'rem
,<nt
IC, vil
• f'o de
Sted
ægter rlaa In
g slJngs f risten OHr Chr.
mntisk
Fæn
• dCl'gnar(I og Egon Jensell

~fode

no~~
genn~

~Ie t~

~

t der
n for'lOg-

der

e af
fragt-

Son

e.~

stadfæstet.

ængslingskendel5e, Ret.
Den
. TillS t ecI 1 . September afsu".....
ten l
M nufakturhandlel' Ch~
dl' over l ~ og Disponent Egon
Sondergatr som nævnt appellel't'
Jensen, b ev
der ved en 1\e
. L ](!sl"eUen,
t:1 al , t dfæsiet Unclel'l'cltcru
d('Jse hall s Il Fængsling till. Ol
AJgol'e se om
,O ertnedelse nf StJ'aff~.
tobel' fOl v
l' 1!) ds! 16.
lovstillæg('tl'\ Pa ,

~

ard,
•
l'e I

iet"
')/kl
L

70 J\lIr •
'

K 'I'I! t IIlC II O l .s t {;,onnel
Fru I
)'1'1 LUl"dn,g" rl'jre ."

.ll~(illR".
'Ilt S~ .

I HuruP'I,kaln

70 AOII"!i

Auktionerne Over de tYSke En er.
ladenSkab."
fortsaites i Mandags ved Tved,
Sk
Vig50 og Febbersted,
hvor del'
'nr en Del
Ure og SblJads. fr.
til Sal.. r Der
,'nr modt mange Mennesker, men
mest Tilskuere, og Købelysten Var
"
J' . ke sna stor som de forate Dage.
l'er omsnttes ca. 8000 Kr.
I Ganr Eftermiddags solgtes en
Del Effekter i Lejren paa No _
rre
,Ile, ialt for Ca. 3000 Kr. Blandt
val' to Brændestabler,
ocr rog op l voldsomme Priser.
Det er antagelig de dyreste
Erændselsnumre, der hidtil er
solgt ved Auktioner hel'Oppe, idet
den ene kostede 500 Kr., den nnden ikke mindre end 1035 Kr.
vm' t 9k Gmm
asgenera
orer
I
f lmed
nmske igere a
o
e a:
•
og d e kostede ikke mere end ca.
50 Kl'. Stykket.-

Oph"V'I~
~)'skasterbnttener
I!~,

En~~

,kattetil at

'ollOO8tett
se
"",,"'..:oI1UUv~. -------- --~ -SkolesoKen,
h:s
et lUkk,
J(

Fru
IJOlflt, ej
, ":;'_ _-'-_

Iierim~d

fraværende, n
sagn om ul h.
F'Jrmande. F
Paa al bibeho
Ekol SOm
en ny
er Skole J
Der opn
Forh. i Sa
ikke vilde g
"'nnden fDI
e',skede aIh
",unens Beb
skede ikke
I.ng, for de
I<ommission
R
ltat
esu
e
nian vedtog
pens Beboe
l_sagen pan
vil Amtssko

~

komme til
nin~T.

Marine\'8

Hvidbjcrg GymnnstikCol;cning .

Fredag den 14 Septbr. feJl'.e
kno 25 Aars Jubilæum Dagen \'11
bh\'c mnrkeret ved en Festlighed

~I~

Licitntion i Skinnerup.
Skinnel'up Sognerand hul' holdt
., t - n over den kommll1lale
L:cltn IO l N Chr, Nielsen fik HI!.
Gruskorse
J 'f~l' 7 Kr. pr. )leter.
l('rs
len.e f l' 7 Kr , Pl'_ Meter og
Bnul1\'cJ
o
I '
EnO"vcJ' f Ol. 6 Kl' pI', :;\Ietcl'. :\ urtl1l
, '_',
...
fk
Brandvej. fol'r b 'le.
nol.
Christen..'lcll
I.
OJ( Thol"!\t<,dveJ fOl" 8 Kr p . ,
tCI'

'('d VeNten'IR Ccntrttlskole ,
t'r c 'l La'l'l'l'· dit'!' Lærcrindel.:mbl'dl.:

Hansen,
(\2" hvis 1
været be
~IHrine\'l

.

gvodelse
o~

.

han I
En af D
ft.'l~

sat t
\\~ntes d
l\ppetll'l'~

Time.

•

Radio Ekkolodningen - Radar.
•

TnnHatis.
10., 38.-12.

,

~,nodent."

•

frem her j Vermange Ting i
sporges om
Penge; hel'
for og imod;
med Held af J
lidt Snyderi, i I

,

•

•

•
•

sen for
Ic var

•

•

•

,

•

der meget af
det til noget i

-

saa er det
det kommer
Ting - det,
ene fornooindr"mdet gælder

naar det
er at have

,

.d.
•

-

-

•

••

•

-
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Hjælpemidler i Krigen. Ved dette Apparat kunde enhver fjendtlig Flyver fuldstændig
kontrolleres i alle sine Foreteelser.

Gud,
j

Sami at

,.rti

faa sit Regnskab i Orden. Sandelig, det e l' det ene fornødne for os

l, .l,.

•

UldafleverJ
ophævet.

(STED
@G eGN

Llldp,I.e.r.
lied

,
nedhcgKet,

røde Hund" skar
ud den 5. Maj.
Ved RellcD i Tblsted fik han

4- ,htS PæDRgel,
Par Dommer Holm, Vestervig,

Underligl nok.
ø_n gl",'e ø_knlnllatl r ."

..... d Thl.t.., Klrk ••
[)el bar I Thl,red VikI ",ellen Porundrlnl!• • t Klrkewlyrellen Ik k e hu
Margr. SVInborg, kunnet op." TiUdelu ho. SIlleni

um:trr Med~ l rkcn af Meddom Q.rebdlr Jupenen. Sned·

m"

og Prk.
M.lle, behandJedu j
den d"lIe LuhwØ!rn 111 SI_rfnlnjl:en ., den
fjerde Marfnell~lIlen.g ved Renen amin D.eknlng'RTI" ved Thl.led Kirke.
~anne Orlv bliV H"llil I Sommeren
l den dejlige I Thisled
mede
THI.n vn den 29 nar/gc Slagter 1&-10 Ol{ brev lavet al Trle og Jord. Skoh:
Nu er Tr., .. Rrkel .lkk~llfldel • .rudde"t.
pøa fir
t.andmlnd Hauld S c: h m I d t O&: hele .S •• kytteltielrtlmmel er I en

;

au'

HeJls Sogn I Ve/le Arni, dcr
blvde været Mlrlne\l~gler I ThI·
sIden 1945
Han ,IlIalIts lor OverlrrdeJse af
IO, Slk. 1 J 3uallelovsrJ1he·
gel, der handler Dm den, der Jader
sig hverve ru ty,k KrigstJeneste.
Domm.: erkender De Dem skyl.
I
Overtrædelse al denne ParI-

delcfler med
om sin Persoll.
bY!s Inden
Aar lidt af
og Mellemørebe·
det vør navllllg galr I
ban pBl Grund a' SygdOm~en slel Ikke kunde udfere
Arbejde. Bn Dag, da han
Udgang slreogt
Iljemme bOB sJlle Forældre,
Septern· IC;, var Ily!!el 111 Sønderjylland,
Møde af l u
han sendt IH Møllell. Her
ban en Mand, der anbefalede
Direktør
a\ b!1ye MarInevægler, el
Jerck fra
som netop skulde passe
Ordning,
dutlJge Helbred. I 1943
lian saa pu Kursus t Koben·
og send les I April Ul Thisted.
: De Yll Medl~m af Nazist·
paillel ?
I
S. ; Ja, 11937 ellcr 1936verjeg
Medlem af D.N.S A.P, joa 3 Mdr
Forsv. : Hvordan gik del til?
Il
gerne med Ul en
II
og saa meldte

nllt.nd, ... min nlllPpe I... nOle,
Menn"k. !li at II:IB derned. Del hit

viII forøvrII/.I nruten .Idrllt: vRrel b.:nyltet _ t h... ert F'lIld Ikke III del Por'
01111, der vs.r p'øttlmk!.
Her

Ifl[g~r denne

""fUeUge og
uanvendelige Jord;orøv, lom meget
,tygl ,kæmmer Tllls!ed ældale Kirke'
gaard, dor n.. henligger Iani Park Det
vør nok en Pejl, øl der 'lVerhovedel
blev l0ltl Tllllldeln 1!1 Slolfnlog"n, Mon
Ikll aldrig lpørg" for meget. Mon

Ved el luk
Ited Sogner~
tedes el Po
om al omd
Skoler III f o I
tralakol t i S
tullel ikke k
vedto!{eli ..
med Beboer
og her vil A
gurd kom

nogen r.:.t vUde høve IEeet, hvil men
geneke ,mie havde Jævnet detle Krfl/.'·
mInde elter? Jeg Iror del Ikke - 0lt
eller. vilde Anlveret ror en Onng
Der er
Skældud heve VEret til It bære.
Den forbiplluerende. Kuli til Br
per oy Snkl
Købekoll el ~
Dødsfald
og med d
el Plr Dam
ilromper a
K-3 lo r M~
samme D al~
al el Par \
til Herrer
og K·I træ
September
delse . Mali
Dækning I
OamestremJ
anlagel, a/
Ilogell Tid,
som Vægler havde
lor .Herre
st Tiltalte gik Vagt ved
. ":. o. lign.
H De aldrig været i Be· Malermesier AIlIhan Ch rilten· Kampe~
I e n, Thisted, alglk I MorjZes pludmed dcl danske Politi?
•
alt lor
Jo, jeg ha, lundet el Lom· selig ved Doden, knRp 58 Aa r gl.
k" "~o.
Chrialensen havde i nogle Dage
afleYerede pia
I
klsget over Trykken lor Bryøtel,
der Ikke noget med men fallede, da han i Morgell alod
Oosda
•
Pru Ingeborg Jensens Forretning op, tilsy neladende Ikke noget. Ved
en O.ng l'
7 1/1·Tldcn var ha n nede i sit
S. : Jo, en slor og kralllg Politi· VæfkBled, og mens ha n alod ved
betjenl ka m en Alten, d. jeg sam· sin S~r iyepu1t, 8ank hll n pludaclig
men med en Kollega passerede hag over. Eli Lærling lift. tilkaldt
Tory, hen III 09 og sagde, al Fru Ch,i.teniell, og de r kom en
vcl kunde lale Tysk, naer vi Læge lil Stede, mell Døden var
Nu 801
I ;~. ansal hos Tyskerne. VI dya. md trudt, an tagelig 110m Folge al skiltet, da
Kampen
benægtende, men spurgte, en Hjellelanrmelae.
Sggen drejede sIg om. VI AnthOIl CImslenBell var Thistedbo denne S!l1
;, da oplyst, at de r formen tlig at POdseioli! lærte ai t PI" hOB al- særlig Ora
;
anbrag t en Bombe ved Inge· døde Ma[erm, Dahl, Tl116ted. 'Han Unge, vor
", I
Jensens Forretn[llg, og PolJlI~ Btallede I [9 t6 Bamm~n med MIller
VI ved,
r
var vist .f den Forme- ehr, Pedersen, nu AarhulI, .in Side rrgn
,~,;.;~t Tyskerne var nærmest Ul egen !'orretning. Etter en hal\' ha r \'lIlld
11'
Bomben.
Siles AflrB Porløb IIdlraadte Chf, s el8o.re ne,
Pedarllen al Firmaet. Anthon Ch,!. alan d~evn
Genstand,
OK
sall pao me
denn slcuBen vor en dy~lig og Bnllel og vIsse
I PII8 den tyske Pagmand, en he lt Igennem aolld dette grul
Kommandanl ur Ilægtede man der og um vlltlghedstuld Mand, og VI hel la
bøve med Sagen at gere. Jeg han VR r Formand lor Thiated Amla ej, Vi ve
su selv den formentlige Malerlaug. Fra .in Ungdom V,IT Krigen er
og bar den ud I Lejren. han Socia ldemokrat og log mle re, den M uhg ~
var dog ganske uakade1Jg.
serel Uel i ArbtJderbeyæ~efBen lor vor Fa
Tl1Ialte hsvde næg tet at bære Han va r i en Del Aa, Formand Brændsel
Uniform, ligesom han sam. lor Malcl neø Faglorenillg og Med. Varer ka n
med nog le Indre Vægtere lem al f orre tningsudysigel for De hidtil, ligo!
havde alvls t et tySk Porlangende &amy . Pagforellillger i ThIsted. med noge
ordet,
o m, al de skulde paalage sJg 1929 mdyalgte Socialdemokratiet 601;glllua
at Bf Bodil ylue militære ~H lemmeopgavet • .
ham i Ligningskomminionen hvor
Kort SI
Plm,: Hvorfor sagde De Ikke han til sin Død havde Sæd~ og køn
b~
og 20,45. op den 29. August 1948? Vldate
hvor ban de sidale mango' Aar Premtræn .
Vir Ne,Uo'fi\Bnd. Hin
udfø rte og t'r de
her e! aoordel\lS dyghg t Arbejde. er del
Han Vir atærlr.:! idrrul.interellleret !,or nln
Oll Vbr i ai nu ulla'" n . ....... ft l v r I,
f

."
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Luftlandingsplads
lor
'p-:ved Thisted?

e OR .11,

'drr

...

Byraadet anmodes om at
tegne LuUtaksa-AkUer •

al lalle til L.kken, hvor
al dem havde holdt sig
14 Dage og den anden I 8
hos de lyske Minører.

Et Aars Fæoisel for Cykle.
tyverier og Børsbandel,

le vre"
vær og
Spergsmøalet om Thisted Kom om
munes eventuelle AktietegnlnR' I
Ved ReHen I ThIsted fik den
.Lufttaksa- vil komme III Be- 50·aarlge Pr. Cbr Worm, Thisted,
o
handllng ved Byraadels næste I Dag sin Dom. Han har forøvet
Mede, idel den lokale Plyveklub en Snes Cyklelyverier. Desuden
!ner at
fremsendt AnmodnIng om var der en Del porhold vedr.
::'rotesl- kommunal Stelle. Man kunde Kædehandel med CIgareIler iii
n mod tænke sig, al Kommunen vilde Overpriser. Portjenesten havde
været 1'198 Kr., der blev
"""', tegne AkUer lor 15-20,000 Kr.
I Morgen bolder DAnsk Motor- fiskeret.
'ar paa
Worm idømtes l Aars
Unions Repræsentantskab
mer.
I Asrhus, og Thisled vil Han modtog Dommen.
'et, Ibi
skal h~r blive repræsenteret ved Klub·
formanden. Læge Westh, saml
Grosserer Noes. Klubben oplyser,
at der er tegnet mange private
Aktier paa 200-500 Kr., og msn
mener lalt al kunne tegne 40,000
,
•
(Uden Ansvar)
Kr. I Thisted Man vII søge sna·
-rest muligt at faa Planen om en
Lurtlandlngsplads vedtaget i ByVed den i DaR' forløsIIe
rsadet, saaledes al Jordltrbejtlet I Klasses Trækning faldt
I en,
kan paabegyodes,
sletre Gevinster :
Thi80,000 Kr. paa Nr :
Uheldi~ Chauffør,
10,000 Kr. pall Nr : 10861
Chauffør Dyrholm, Thisted, der 1188281123.
kører for Landeværnet, er ved
1 Rellen j Nykøbing idøm I Hi Dages
6000 Kr. pau Nr.: 40261
.ted, Hefte og Tab af Kørekortet i 6 40986 52431 67186 71243
Mdr . Han var beruset, da han 87782 158294 169121.
kørle med el SelsklJb i Nykøbing.
2000 Kr. pan Nr.: 14380

-

Frko

H

,

15600 25492 29855 36807 39430 I
43H4 57249 62073 62737 68311
75970 76457 81471 81b51 94481
95622 98837 100626 101
112000 122975 132104
bor/løb!!
135780 135Q35 137095
mngef I
138395 159602 167331

AODoDceageoteo for Doms·
m8odsrelleo,

Annonceagent Ludolf Nielsen
var atler i Dag frem slillet for
Rellen I Thisled Han nægtede
sig stadig skyldJg i Bedrageri,
idel Køreplanen med Annoncerne
vilde udkomme. Sagen over sen des
1000 Kr. paa Nr.: 1346
III Skive, hvor 68 af <le 128 II 032 13820 17170 19592
Tilfælde er forekommet.

,"0"

33603 44H7 50267 56750 61861
12918 73364 74351 757 10 81
SJax I ekvotaen
er lor Ugen 10.-16 Seplember 82999 83558 96753 102494 I
iaslsat uforandret til 100 pCt. for 106249 109345 111360 117234
Kreaturer og K!llv e.
117332 122995 126063 128776
134863 134968 140856 142783
To M inørpi~er fra Thisted.
151068 152284 161791 162817
PoiHiet i Løkken bar nolerel[ Io 168725,
Piger 'ra Thisted liom havde for.
ladt deres Pladser i Blokhu s for

Vi be
i komm
vægtige
kg og .::
.~

Afdrag

80 11,
59 1/ .
541/. ~

Smaagri

Be

tgørelser.

-J..

Henvendel

Jo D. K
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Under Kr.minalpohtil!'l.&
hnndhnc af Sagerne mod de
og O,t.n
fllmgalooe :'Iftrine\~gtere I Thi- til Memghedarnadll", ..lget. Har kl!1'ko~.
l1UUl font een Gang begÆret !lig
E, p
sted fremkom en YllgJ"e Aarhus..
opaKet, vtl man "a:re optaget piIA laadeF
iUller med en Forklaring om, at
I..i!;t,en ..ed /\lIe de følgende Valg. Kjeld J
nmngivne ::'lannevægtere havde
BeH'\leringen om Optagelse paa .."Lo
prygleL ham og g1\'et ham Luss.in_
Vnlgulten akal '''!Ian! underskre- betegn,
gU". Det er nu ved Undenmgel&erVE:l ~nonlig og det skal l ~iæ SaRhg\
n" konstateret, at Forklaringen ringen nnfon!ø, Ilt vedkommende
Br d
el" Opspind, hvilket Anmelder en tor Medlem ni Folkekirken og end· akolen
lin nllrJlUet tllst.na.. Han vil nu videre Sted, ART og Dato for '-00- 1\01rig..
dem l
blive tiltalt for falsk Forklaring, k(,mmende.s Fødsel.
Byl[Ili
h\-ilket kRn bive en megt't ah'orLo
lig Sag.
Ty\·l!'rl ; Kaastrup.
If.
Kriminalpolitiet I ihiHtd hsr Fo~
han Anmtldl!'l~e om. at Mr fu. en SI
TiJlale "ner § 15 og 16.
Bc:.tyrer Ser~n"en. .Gl ~ed~r· t~'dD
.:\Ieddelelsen I Gaar om Lands-- lUllIrd" l Kaa~trup, er stjaalH 4- vel
rettens St.adfæsU!l~e af Fæng&- fiO() Kr SaLlen undenop:es nu
1\
lingskendelsen over Chr. Sonder!)pærrel Bankkonto.
gnr.rd og Egon Jensen beror PM
Bllmdt de ~id ste Bankkont>, du "kA
hav
NI Miaforst.M.else. Kendelsen er er ble\'el B(lærret. er OgBRft B\ikk~n
SlUl' idt ddes ikke appelleret
nf Ringer lIandl!'~l~ i Thi~ted.
FOrlwn!"('rne, men det, der er sket,
Klim &lItIlS Jagl{on.'llinjl;
e~, nt Statsadvokaten til Rigsad\'oknten vil indstille, at Sonder· hu holdt Generslfonamlinll", hvor
der \"edtog~B for.. kellige Fn;,dnings..
gaard og F.p;on Jensen slrnffes ef·
bt ~temml'l~er for den lI.ommt'nde
o
tl'r Par. Hi og 16 i Loven nf L Jagl~ ..~on
\.
Juni i ARr
AuktionernI' o'er 1),,"1' Effelo.ln
Ligning:..kommi.\i.... ionen i Thil<ltd. fcrt~tLttu l I,;aa.r Hd Ræhr, :\}.
tup Og $lLarul'. hvor dt'r ,-ar no~l" \
\\'<1 ~Ifllcrmeflter Anthon Chri- BI.rakkl'r. ,\mmullllion~kM.('r 061
!!wnscnM DO<! indtræder hans Sur'" IhmenM til Bort~RIIl Ikr \ar lI"(>d
IJl(>anl, Slnlflcl"Ill(>MtCl· ~lllliusLl\r· F.rt('r~l'(\rgH'I. Oll." dl'r rom"attn for
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Begge Marinevægterne
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~Il'ns den ene slap med il Aars Fa'ngsel idømte:,; den anden ~
Aar.

To "Forræderis<lger" V<ll' som
rr.eddelt i Gaal' til Behandling ved
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al for
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Tid at ha\'e hjulpet ~m Svogel"
kom Hansen, del' siden 1939 ha\'Retten i Thi sted. Den første Sag d'o! været Medlem af DNSAP. l
var mod den 45 Aa!" gI. Hans Jor- j Forbindelse med en ,Sysselledcl'''
, .
,
Len Hansen, der stod tiltalt for i '• cer foreslog ham at. t.age PInd!>
Tidsl'ummet fra Begyndelsen af Sum civil Vagt.mand, Han sendte
1942 til 5. Maj 45 at have været Ansogning ind og blev antaget.
b~væbnet og uniformeret Marine- Efter Kursus i København kom
vægter i Thisted. Som Domsmænd han den 17. Maj 1942 til Thisted,
fbngel'ede Gaardejerne Henrik r. VOl' han det meste af Tiden har
Henriksen, Han-ing, og Jens Chr. arbejdet paa Al'tillerial'senalet og
~unesen, HilJerslev,
kun paa .l\Iarinearsenruet fra
Hansen, der el' født i Nordsles- Marts i Aar, Den 8. Maj meldte
vig og hvis Mor var tysksindet, han sig selv til de danske Mynforklarede, at han havde gaaet i digheder, idet han ikke ønskede
tysk Skole og blev taget til tysk at sina Følge med andre MarineSoldat. Han kom dog ikke ind, da vægtere, der i grOD tysk Feltunihans Far var ved Fronten som form rej ste fra Lejren for at forSoldat. l 1921 var han dansk Sol- søge at slippe til Tyskland. Det.dat i Aalborg og havde ogsaa væ- t<~ Ønske nærede Hansen, der havlet paa dansk Højskole. I 1923 d~ Kone og Bom her i Landet.
købte han, der hidtil havde væ- ikke.
Om Bevæbningen forklarede
Tet hjemme hos Faderen, p.n
G:.ard pa..'l 23 ha. Denne maatte Hansen, at han havde været i BeLan afslll8 i 194.2 som Følge af siddel3e af en Pistol, men tillige
tle Aars MiRVI(·kst. Etter i nogen de sidste 5---G Uger hll.'.'de haft en
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Ild to!.
I'i t" h In I <1 t ["rkl,,,",,d,- \'Idn,·,
"t 1"'11 dtU ll. April 1913 ""' k,,,,,·
mel 111 TIIl~ted. hvOl hun Illden
hl1\<I" fungcreL I1all na-gt<"I" al

l,,,lI
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<'et f",mh",v,,~, nI han ,kk" t,,~
!<I1l Afsked d~n :!!l. August ell-:>r have stand~et Danskere I"'" G,ll!\. Seplemher. ~k"nt det b'Ulcle_ ! de'u "Uer nt hn,-" konlroll,-,,-'I Le,"egale lU",h' Ol( j London Rnd:." lf,ti",ntJ<l" .• korl. linn I",,,d,> en·
ble" t>efrmet. nl f(I,.L~1lt S"mlll- ,,:I"1r ",,,,I),ml t.~lt ",ed d~! d.nnsl'c
b<jdc ",,,,! 'IYskN'nc "llde ["" 1'01,[" )Ul",I!! 1Jl. ". pli., l "hLI.,tn;"'"nseh'ellse". Hil" lmll~tod Slr"f t"'Il"" mrilc"crct ,,~(Jh,-, hun
...it"r AnkJngesknftd og PDlIStOrl h''''<I" flludet. En Allen hnvdt>
el'driderc K"nfi~kat,on ntbH:tn- ","II ,ed en r."rretnilJri i Slore-,
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Dnl;' en gros t'ri~l>lnet Ul 211 .r l'
Poml for August mod 2\2 i Juli
KedgangelI falder' nnvnligt p.au
Jt:tn, :'>Ietallel' og Varel' deraf .. ."
ptln Træ og Papir og llllH kemisk- mtl
tpknislle Vm-er, i AUgllst i Fjor
Hl,' Tallet 217 p,
en

gilde fundel en bomlJelignende
Ejendom.
L:lIldsrchs....gforel" R 1\ lim Il s- Genstand' ed en Forretmngsdor.
s e n kræ\-ede prllleipa]t Hansen En dansk Ol'erbeljcnt vnr dn
frifundet, subsidn",rt idamt Ret- kommet hen til Imm og bedt hmn
om ai hige Affære, da del dansiw
t~ns mlldeste Straf. Vægternes
Vll'ksomhed kan ikke - juridisk Politi ikke vilde hm-e noget med,
-$et-- betragtes sam tysk Krigs· det a i gOr<!, Schmidt hnvde dal "r
it)Zneste, men som lonnet Arbej - taget "Bom1J.en" og blW-l'ci den Ild
'de_ Der er mange formildende til T}'lIkel'nes Lejr, Del \-iste Hig
Omstændigheder for lIanllCns hel' ikke at \1l'te nogen Bombe!
J 1913 hlll'de den tyske o\'erslVedkommende. Hall tmk sig og~llIl tilbage, da der vnr Oph-æk til kommanderende afLeJl1!n ønsket,
J<.MapbnndlingeI"_ Han hm ikke at Malinevregterne skulde have
som mange andre hnft Evnen bl en videre Uddannelse, men det
'K o b e n h n v il, Cm·dag. Sna.at forStaal~ogcl~ngen$ Opraab h1l\'de Tiltnite og 5-6 andre sagt vel . Folkething som Lnndstlling
cm,,~Jiffiarbejde 1'~9.42 80m Folge Nej til. Han indromlllodo at væ-' \'(;dtog' i Gmll' Gadtlendelsc nf
. nI hele sin Tilkn)·tnlllg hl det t y- re klnr ovcr, at Marjnevægtern~ Dnnmnrks Underskrift paa Sllll
ike.. t;'olk. Konfiskj,tionspnllstan- ikko vnr sæ~ljg velanskrcYlll! I Frnnciseo Overenskomsten (Dm
c'.e.g,,~n ikke tages til Følge, dea Byen, og efter 19, Septemool' htH'Verdens - Sikket'hedsorganisatio,,;j bf!vlrke, at hnns Hjem split- de han ogsna tænh-t pan at tage
nen) .
tes, hvad der ikke \'j[ gan. ud over sin Afsked, men lod det være, dn_
'n wn , h~is han domfældes, men det VIste ~iit, at Mru:in~vægterne
tUn over FamilH!n,
ikke kund~ faa andet Arblljde,
"
,
,
,IOS j'-fl n dS"c II fremhævede, at lIan Vlll' blevei gift i ThIsted I
Retten aHerede tidhgere havde 19-1-1.
betragtet :-'farinevmgtcrgerningen
Om EI,isoden den 5, l\laj fors<:.m tysk Krigstjeneste og fandt klarede han, ntStemningcn blandt
Dommen venl es i meste Uge.
nt det vilde være hi1ligst for Han- Ma.liaeHegterne, da FrihedskæmffIkfl.t blive dømt fOl' at have væ- perne marcherede frem, var blnnret i tysk Krigstjeneste.
det og ophidllCt. Han lIClv OpfOl'O s I o, I·'redng, Processen mo~
Rasmussen hetonede, at drede iii ikke at gore Modsi/md, Quisli ng slultede med, at denne I
mnn maaUe tage hvort enkelt hvoI·til cen bemæl"iwde, ni " dDr Løbet Ilf HehmodOl"ne Torsdng og
Tilfælde for sig, og i det forelig- hal' vi den !'Ode Hnnd Igen", 'r ll- F /edng gnv en G Timer 1m!!!, Ilegende Tilfælde er del' IIi mulig talte hævdede, nt mnn l\llllHa ham dtogol'else fol' sil Levnedslob og
C,rund til Strllfned!lættelllC pan for al vru l'e Kommunist, oll' al der fiji de Synspunkter', \Id fra lwilLaggrund af Tilt.11tes hl'lp TiI- i lang Tid havde beslanet et ko- ke han hn\'de hnndlet.
knytninI!" til Tyskland.
ligt Forhold mellem hnm og KnmMens denne Hedegorclse i Torsmerateme, Kokkenchefen, Frk. dugens ltcbmode gjor de l ndll'yk
Dommen.
Eriksen, kom I det samme til og 1'1111 T ilhol'01'I\e og blov givet med
•
Dommen blev IlfsnKf, efter leo blid hllm hJælpe sig i KI,ldwllcl. fl lO!' Krnfl og Mr ndighed, san vnr
halv Time.. Votering og kom til at IJ Ul1 VIlI" ude nf Stllnd til nt fur- den sidsle Del i l'Jhg, der hnntnehdl' PM 3 AnI'/! FwngReI minus tælle om dl' ' kommende Beglven- d.. om de sidslc ARI', nbsohrl
ori~t.'l/l("t Varelø gIMrrf'i~ i 118
hed.cI·, dl\. hM v,ar ved Ilt sku'l't' s\-ag, Quisling kom med idelige
I)"ge (Jg Frar1<lmm"l~p nf
Kr)\.(>lrtlf'r~ •
Ccntngelll(>l' lig 1'('111 suhjekthe
Trll'd i :; Aar, EndVI<I"r" ~knP11I\j,
Pitnslallde,
t...- lal,
Igpnø (Jm k'r~t ni IIW'I ~11,.,.
1'1~K:l"dul·cn .
Ii r.1ed Quilllll1gs Tnll' VIl1' :-;alfl'lls
~pns

"San FranciscoOverenskomst til,
traadt.
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Quisling-Processen sluttet.
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En af Dommel'1le afgu\' Dissens,
Lordn,e- d('n s, Sepl('lIIoer,
idet han onskede Tiltalte stmIret nt man i det.te TIlfælde ikke stod
m etvsker el/er
_
I med ;I Aars Fængsel, da hun il{ke overfor en II Jem,
æ ~
-fllndt, at de fOl'mildende Oms tam- en Mand, del' havde Tilkn}'tnlllg
Maskinpistol. mUl!' han stod pan d/gheder, der betingede Stl'llfned- til det h-ske Folk, LoI'ens ::\hndstestrai paa ·1 Anr maatte del'fol'
Vagt. Han lOdrommede tiJ/ige at sætteIse, nll' ti! Stede.
betmgtes SOIlI en mild Straf,
hm'e stil/W! \'agt ,'ed en Afl>p<-er, / Dommen vil ~dell T~':iVll\f Slnts~
ring. der et Par Dage ble\' foreta- IlCl\'okntell _ Ikke mmdst undel
FOI"~l\'llreren, Lalldsretssagioget af ,'egendalreJ. Logi og KOit Hens~'n til Dommernes Stilling- l"el' H ti S m u s s e n, procederede
fik JlIIn i Lejren. Lollllen HU' de elh-e appelleret til Landsretten.
ti[ -frifindelse, subSidiært Straf~
f[-I"ste hnJnmdet Aar 108 Kl'. om
nedsæLteise, idet han fandt, tI
L'gen for 72 Timers ugentlig Tjeder foreina sæl'llge formildende
4
Aars
Fængsel.
neste. men steg siden, hvortil
, bl. a. d en'c,
d II t
Omstændigheder,
Om
Eftermiddagen
uehandlekum Bet:liing fol' Ol'el'timel', san
Tiltalte havde vist sig loyal overdes
Sagen
-mod
Harald
Schmidt,
han den sidste Tid lJavde hijft 150
fol' det daJlske Politi og saaledes
Kl'. om Ugen. Medens hn~ gjorde del' hal' ,,;Ji'et Mlll'inevmgter i
havde besk\'ttet danske Intel'Tjeneste pml Arsenalet., .gJorde Thi,sted fra Marts 1'9·12 W 5. Maj
han kun Tjeneste der, meJ'l~under 1945, Som Domsmænd ftmgel'~ esser.
Tjeneste pan Intendanturen hav- de Margrethe Svanbol'g, S~tlels,
DOIllIlH'll,
r:tl lu!!! ogsna delt.'lget i Patrouil- og Ostehandler Th, Jespel'scn,
<;:;" _.~.
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Dommen blel' afsagt efter tre
,.
Jl'l"ing og BevogtIling nf Depoter,
Snedsted,
, Kvarters Votering, Den lod paa r!i' I
?lI, H. t. Epilloden dell 5. Maj
Schmidt nægtede sig skyldig,
'4 Aars Fængsel millus 118 Dages Har
paa Vegendal"ej forklarede lIan, Han, del' er født i Vejle Arnt, forudstaaet Varetægtsarrest. Almen fm,l
'81 han ved 9-Tiden stod paa Vagt
Jdarede, at han j 1936-37 Vlev
a~ l
~ Porten, da andre l\lllrinevæg- indmeldt som Medlem af DNSAP, Tillid frakendtes fem AnI".
-tt're- "kom lobende og v!lde ud. )[edlemsska~ varede dog1lfb'h
,·At'
l1an forsøgte at holde den forste tre Maanedel:, tog Anledninge~ 'ih I
tJibage, men da det ikke lykkedes, Indmeldelsen "ar Afholdelsen ~ I
hili!
forlod han sin Post og gik ind i en Dilettantforestilling, lIan ar-I
,.
n:x,
Blrtat-tm. I-h3d, der videl'e passe- bejdede j nogen Tid som L'md-,
Syn
,
,
nt:le,::~ 'han iKke,
dog
mand og lærte,_ ogsaa Slngfel'fa''f~!!n, der ~gtede nogensin- get. I et Tidsrum af 9 l\Idr, til
n"
d"if~~ave bnf('Sine Vaaben, fol'- Slutningen af 1943 havde han
U/te, at han nu ejer et jordløst
haftltl~JI~~ol,'ebetændql~e og kunl;i.qtj ..j ~ode Kro, hvor hans HuE
de ikke taaJe haal'dt Arbejde, da
Ø!f.TlJ tJg fire &un nu bor.
Han
zinJ'
hall Jet blev svimmel," En Dag
-/'uol'dp ikke følt sig fOl'anlediget
de j
traf han såmmen med en Hjemtl1-at tage sin Afsked den 29, Au10Umetyskel', del:[9,pf~~'P!:9~r hnm til
~.'1t f?lIel' 19, Septembel', da han
at melde sig som civil \)lægter, da
j ke havde ol;,~en'eret nogen Ændel' val' Penge at tjene OK ArbejildlIg l R~rolknjngenfl Sindelag,
det VaJ' let. ,Han indmeldte sIg
derefter til VægLcrt.jeneAtell,
PrOCt>Uul't>n,
Pfm,: Synes Dc, det val' llll1'1)/itifuldm;r'gtig S v (> n ri 8 e n
hll'ligt?
(1lo'Inhi \ I'de, Il
111!11sl'll havde
S,: Eet Sted s klll m un jo ljl'lW
cl
(,Mat og pau dan:ik
Penge fOl' aL Iev<"
I
(' halo'!/!: ':æret
Pfm,; De kunde \'u'n'
nl'n
t kø Mindret:d:i
d, t (j.'1 ntJ (), t~r, l'f 1\I'ipflln~epl'Ohh'
Arbejd,qmanrl'/
II n h.u gjort
lUl l, LI'jr' II<' " j ' f yMt 11l"rl j'\IJan kl'
.
,Dl.,t
kunrI.,
jpj.( ild\:!> hulfil'
J ,
I-'IU,,'I, .m ]Irakt k talt 'nt t ha r nt
ud til,
I

JUpanere som K1igsfanger.

,-

I

/' h m I ri l fUl' I m'd. \ id!,t"<
•
h'Jlld'n!l,Apljll!JI'~ ll'kolll

til Thi l d, h "' ''I 111111
" l' DR' It I
/fan D, ~1,
fl lI1J1J1l I

l ., t 1\\_
-'m

lU k l' 11I~' h jl

dl

t I

• III 1
Il'M

\r.

I Ih

l dl'll

t
d "

"11,1. hJ'm lil
IN] ,1.\ \i
tu l If iUI' ti k. 1\,

\m

,Il

En gros Pris-

1

lo>
I il

\

