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Tømrer Andersen, Hundborgvej 20.
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.... nem

.".

-

al

I

I

af

J,
I

-"'

Bnl ages siraks .

Afholdshotellet,
20 "".

,

1 elf. 212.

TagbJæl-

In

lik en

Skype~ .

Vang BIo K!. iO,I S: .En PIKe uden

Bjælker, LIlle-.
Overba- Arbejdsform.od

eller
t. DrenEotrepreoør?
thu • .
OOO101('r Johan.ena Særrel I
oroets ThIsled bebandlede l Pormlddag en
reoJof. Værnem.gersag, der var relSI mod
nlng i Vognmand Magnus Harbo, Sien·
fredaR bjerg.
rmand
Harbo tIllalIes for at have ud'ert
Niel. BelæstnlnøSlrbelder t"r 208,'24
ally Ilet Kr. Porllene.leo var opgjort III
nder·
lem al 43,000 Kr. Han lIlIalIes desuden
dg .. ,d lo' Bedrageri ved al bave opglvel
Svend mere ArbeJde end der var udfert
~Iglea og ved al have opgivet mere til
I~ ~~ Skaltevælentl end der var udbelall I ArbeJdslen. Endelig tiltaltes
•
hin for Underslæb, Idel han skulde
have IiIb.geholdt 8000 Kr. af Ar·
beJdernes L.en. Han nægtede sig
skyldig og pustod, a' hiln kun
men havde været Arbejdsformend.
Dommen falder lIent I Biler·
tiIIel~ middag.
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paa Skemaer, der udl"veres paa
" TøUrupgaard-. Ansøgninger maa
være indgivet indelI d. IO. Decbr. ~

Bekendtgørelse
fra Politiet.

H

.Ih
sar
I Medlør al § 7 I Lov al 4. Fe_ iareS
hruar 1871 forbydea det herved f
Ira Olis Dato til 2. Januar 1947 ~
al sælge Fyrværker'aaaer al
-enhver Art.
en
For b u d et gælder uanlet om der eli
l
'loreligger en forinden den 2. d. Md. el
:indlltaaet Aftale om LeverinK.)m :
Politivedtægtens Bestemmelser u
(1m Forbud mod Skydning og AI. ~
brændmg af Fyrværkeri, Krudt ('
eller eksploderende Genstande paa Il
eller udover offentlig Gade, Vej
eller Plads indskærpea.
Overtrædelse af Forbudet vil d
medføre Sira I dIer Loven.
Si
Politimesteren i Hasllng·Refa Her- S
reder, Hurup, den 2. Dec. J946.

....

Cal HartInII.

Nordthy
Strømforsyning.
Angaaende

Eleklricilels·Reslrik·

lianerne henvises til Handelamini· A
sfl'rietl Bekendtgørel.e al 26. November 1946, der limJn i Dagbladene lor 30. November.
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Udførte Befæstningsanlæg i Stenbjerg for

S
u
il
I

208,000 Kr.
Vognm. Magnus Harbo for Særrelten.
Sæl'l'eltell i Thisted behandlede j

l

nag en Sag mod Vognm. Magnus
H a r b o, Stenbierg, der er tiltalt for
at have udført Befæstningsanlæg for
•
. I Tyskerne i Stonbje~g til et Beleb paa
208,000 Kr., hvorved han hal' haft en
Nettofortjeneste paa 43,000 Kr.
Dommer J o h a n s e n VRr Rets~ formand, og Tørurerm. O. G l' a v G- l'
- '. s e n, Tbisted, og Gdr. Gllr. H a 11S e D, Hjardemaal Klit. var Domsmænd. An klag.myndigheden var repræsenlel'ct ved Lrs. L a r s e D, og
i Lrs. T e r k i l d s e n var Forsvarer.
Tiltalen gaar endvidere ud paa Bee
drageri, idet Harbo har opgivet at
l.
bave udl",·t Arbejde i størro Omfang,
r
Lt end det bar været. Tilfældet.
. Endelig
.

,

•

I

tiltales han for Bedrageri over for
Skattevæsenet.
Hal'bo hævdede, at Tyskerne havde
været egentlige Entreprenører ved
Arbejdet og at han selv kun var
Arbejdsleder. Han fik 20 pCt. af Arbejdernes Fortjeneste. Senere fik
Harbo yderligere 10 pCt. i Udbytte af
Fortjenesten til Dækning af Administrationsudgifter.
Som Vidner afhørtes Poul Westergaarcl, København, og Børge Dalsgaard Jensen, Ydby. Retsmødet fortsatte Kl. 14.

Høje-Kristensen Salte"
de-

den i Omfang

største Værnemagersag.
Sagens Akter er nu tils tillet
Rlgsadvoka tA.n.

nf

Vi

Vejer

ØJebl

En Sag, der imodeses m<.'<l stor ned.
Interesse Over hele Jy Uand , er
Ha
den, der er rejst mod Entrepre- mang
nør Høje-Kristensen, Hu rup, OR' den c
sen,
som omfatter ialt 29 Mil!. Kr.
sitior
Det er ikke Beløbets Slørrelse, var j
der i delte Tilfælde Cl' imponeren- betal
de, idet der skal behandles Sager hVor
med helt and erledes høje Beløb, For
mcn derimod Omfanget, som
man mener er det største, nogen
dansk Ret vil komme til at bo-

sk.:-eftige sig med i di~~e Sager.
Man henviser i denne Forbindelse
til, at det er i Danmarks næstmindste Politikreds, Hurup,
denne Sag el' forekommet.

af

ske
I
lVed
•

01-

Ides

ny?

at

Indstilli ngen om Tiltale, som
af StatsadvokalAm i Aalborg er
sendt ti l Rigsadvokaten, fylder
117 Sider. Man regner med, at
det bliver Statsadvokat Erik Jensen personlig, der skal fore Sagen for Anklagemyndigheden.
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e herIar. Mar. HarboS Dom.
ønsk
lstsattes
Mar. Harbo, Sten bjerg, blev l
de
110. Del
bekæm-

.r have
prøvet,
om al
Høns
ilslutte
reD.

Ooar ved Thisted Særret dømt
som Entrep[enør lor Tyskerne.
Det blev til 4- Mdr.s Pæn lisel oll
Konfiskation af 21,994 Kr. Han
erklærede sig Iillreds med Dom,
men.

lIsen al Jordemoderembedet i Huodborg

derel
Julet
At!

tesra
og Cl
ø!jer

vet
og v

blev i Oaar al Amtsraadel besat vore
el loreer vil med Jordemoder Fru Christiansen, lykkE
ver al Ræhr.
~g .Ira _ _ ~ ____ _ ___ _ _ _ _ _--1~_
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der
ar'Y'CII mtd Lamper

'

.

, lit 30 W.U lor hver I
Gulvllade L okal er
I
Gull/flllde mUII dOIJ opl,set

med Lamper 8Vilrende til 30 Wall.
Be1YlInillli: i D i,kmonlrt eller lindre

Mon irer og indvcndig RekllllT'cbe .
'YSllinll er lorbudl, m Ier Lukketid
l m~u Lokalern e kun holde, aplYI'
i dcl Omlao!!:, delle
til

~.~n:':.:;~~

milli

OPly:..
lil 50 Wal1
5m J Gulvilade.
under 5 m' Gull/flade
Lamper aVIrende hl 50
Bom Clref
Holll.lværehu:r maa højst
med Lamper Ivarende lil
Kom- for hver lulde 5 m' Oulvllade.
Pronl. Vanelaer linder 5 ml Gull/flade

-- ------

med Lamper svarende iii 25

ser.

Løgedosaler. Trapperum og lign.

RO
Vi
Den

Verden

dende

'~:,:, h"jat OplYICII med Lamper
l'
til 15 Watt lor hver lulde
,I
. Lokaler med un·
dOIl med Lam-

III ::< ><

per øvarende til 15 Watt.
Vtd Oplysning al Lokaler
erhvervllmæssig Vi/k,amhed
Ø.'ertru,d, enhver Atl, lam I Skoler,
MUlleer, AnsIalter m. v maa
[-------I.ell al9r81 mulig Økonomi. Det
samme gælder flelttricild lil tek·
ni"k Brug.

Kliniker
strengt
Oktober

Slat.. kat
k.n

medløre, .,
iii den

albrydes
T,dalUm, I

'.n
med

Lov

, Ma,11 1943.

Denne
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Bekendt••,e •••

I Kr.ft at,ak •.

Thl.ted kommunale ElekulclletalorIynlnpudvalr. .Jen 30 Novbr,
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A. Mlkkel •• n.
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Da}lmark i Billeder
m. dansk og engelsk
Tekst

Kl'.

4,7fi

5 Aar.
Besættelsen i Billeder

Kr. 18,00

5 Aar.
Indtryk og Oplevelser under Besættelsen.

112

RI'. 40,00

Alle tre fortrinlige Bøger at
sende til Slægt og Venner i U dlandet. ,Vi ordner Forsendelsen.

C. Buchholtz Bog'bandel
Telf. 41 - Thisted
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4 Mdr.s Fængsel.
Sagen mod Vog:nmand Carl Magnus, II a n b o fortsaltes i Gaax Eitermicldag ved Sæ,relten i Thlsted med
Afhøring al Vidnet Freddie J e ns e n. lli>n forklarede, at han rorst
havde været alm, Arbelder hos Harho, hyo""fler denoe opfordrede ham
til at føre Regnskabet. Han men.te i
flere Tilfælde at have konstateret falske Opgivelser vedr. det nM_ute Arbejde. Vidnet nægtede at have modtaget 10 "Ct. af Fortjenesten fra Harbo, saaledes som denne har hævdet.
Lars MoUer L a r s e n, der ligeledes har været Arbejdsmand for Harbo, ~tmde intet eDindre vedr. et Fradrag paa 10 pCt. fra Arbejdernes
Lønninger, som Harbo skulde have
ior.taget med Tyskernes Tilladelse.
Et Par andre Vidnø-r gav samme
I Forklaring.
Efter en 2 Timer lang Procedure
og Votering afsagde Domsmands.:etten sin Kendelse, der lod paa 4 Mdr.s
Fængsel for Værnemageri. St.r~ffen
anses for udstaae! med Varetægts-

l

"

7

7

al'resten. 2t,OOO Kr. blev konfiskeret
til Fordel for Statskassen.

•

Leder af Tysker-Transporter
til Hanst"d_
. Med, Dommer Rasmussen som
Retsfonnand behandlede Særretten i
Thisted i Dag Sagen mod Gravemester
Pedel' Sigfred> C h r is t en s e n. Anklagemyndigheden var repræsenter,et
ved Pfm. Kor!fner, og Lrs. Rasm u s s c n "nT Forsvarer ..
Christcmlcn tiltales for Samarbejde
med Tyskerne paa utilbørlig Maad~,
idet han har ledet Transport af Bygningsmateriaj~r fra Thisted til HanstccL Han har endvidere opkøbt Generatorbrændo til Tysk~rne di Ov~~pT'b
og uden Mærker for 51,000 Kr., og undladt at give Nationalbanken Svar p,an
I~orespØrgsler. Ved Arbejde som Kørselsfordelcr paa Karup Flyveplads har
han af en Omsætning paa 194,000 Kr.
haft en Fortjene.st~ paa 4 pCt. I Kar,up havde han udført Entreprenø.rarbejde for 161,000. Kr. med en Nettofortjeneste l'na 6 pCt,
Christensen kunde ikke erkende sig
skyldig i Værnelnag~ri. -da. det ikke var
Tyskerne, der lØnnede ham, men. derimQd VQgnmændene, som han førte
Regnskab for. Han VRr en Slags Formrutd og Kontrolpr for de Vognmænd,
der kørte for Tyskerne.
Dommen falder i Eftenniddag.
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t.rlJudt.
ButUælokaler, Restauratlone,
m. v. _
I d", TId, dee hold..
D8ben, højMt oplY8eø med Lame
per avarende til 30 Watt for hver
tlJlde 5 m' Gulvtlade. Lokaler uno
der 6 mt GulvtIad. mao d~ op.
l.l'I08 med lemper evarende til 80
Watt.
I DI.kmontre

BI.,."n..

eller andre Montrer og mdvendlg
Reklameba1yal!l~ er torbudt Ef.
ter Lukketid moo Lokalerne kun
hold.. oplføt I det Omfan,. dette
er paAkrævet af Henlyn til
øtrengt nodvendlgt ()prydnln,..
og Rengøringsarbejde.
UndervisnJn,plokaler, Kontorer
o&' li&'f1. maa bøjest oplyses med
Lamper svarende til 60 Watt for
hver fulde 5m 2 GulvfJade. Lnkaler under 5 m:l Gulvflade dog med
Lamper øvarende til 50 Watt.
Hotelværelser mee højeat oplyses med Lamper 8\'8rende til
25 Watt for hver fulde ri m:.!
Gulvflade, Væ~laer under 6 m:.!
GuJvflad. dog med Lamper øva·
rende til 26 Watt.
J,aprlokaler. Trapperum o&,
lim. maa hOJest oplyses mM
Lamper svarende til 1fl Watt (ar
hvel" fuld. 5 m' Gulvflade. LakaJer med under l) m:! Gulvflade
dol' med Lamper svarende tit Ui
Watt.
Ved OplYlnJn, af Lokaler til
erhvervaml8Bøi. Vlrkaomb,d af
enhver Art aamt Skoler, Kirker,
Mul88r, Analalter m. v. maa udvisn atørat mulia Økonomi. D.t
oommo ...Ida, EloktrlclteL til
t.Jrn1nak: Brul'.
8)'....u••, Kliniker m.. holdea
OPIrtt etter .tra.rI nodvondlrl

IJe&ov.
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'-;\,[ 15-20,000 Sager eftf.,'l' Amncebegrrensningslovcn er kun
i-SOO :tislutteL - 30----10 Vognmullds ......lger afgøres for 'riden
. hver Uge .

v,•
vi

K o b t' n h a v n, )'landag, Man tjenesten. Alle Sager, der kom"
regner med, del' vil gaa ·1 Aur. mel' frem til Domstolene, hvor
fol' Sagerne om Værnemagernes der l"ejses Sigtels~ for Værnema"
D.
tet, Tilbagebetalinger afsluttes. Det gen. har i Forwden været fore- ~olge
ere er et Kæmpearbejde at reVlden' \ lllgt Re\'isionsudvalget. der har t~l
Ok.. de mange Tons Bager og Bilng. godkenut dell opgjorte Neltofol'"
De Sager, som Revisionsudvalget tjeneste.
op- fol' tyske Betalinger straks IOkon"
FOl"
nel' \"il falde md under den milde• og ste Vl'ernemagerlo\' (AvancebeDol" grænsningsloven), arbejder mnn
~elvstændigt pan og meddeler An·
Idagemyndigheden, nt Sagerne
elle" \'il blive u(gjol'L nf Revisionsud.
A a l b o I" g, Tirsdag, En Renblive valget. PM den }'laade er nile" bel", Jens Alfred Jensen, Aal"
ing, rede afgjort cn Række Sager, borg ble\' i Gnnr pludselig srg i
en Forretnmg, hvor han vilde fer
, os Der er i Øjeblikket afsluttet 7et Illdkob. Hnn dode pRn
athe 800 Suger efter A V!\llcebegrams- retnge
Stedet Dll JUUl Hustru fik ),led" \
ad \.\ mngsloven. lalt rogner Revisions" deleise om del skete, fik hun et I hg
ed et udvalget med at skulle behandle Chock og dode ligeledes.. iEgte" I ky,
I
Sand" 15-20,000 Sager dels om AW\D" fællerne V31' 81 og 75 Anr gI.
ReL cebegrænsning, del., eftel' den
mere strengere Værnemugerlo\'. 01"1,
vort der nnvuhg fOl'oger Sngcl1H!S
e som Antal, el' det store Antal KOl'sclll-t som sage)".
Man skal gennemgaa
n llok 12,000 KOl"selssager, og pan dem
elige arbejder man fOl" fuld j{rafl.
];lan har bl Il .. gcnllCmguaet 75
Tons Mat.el'hlle. og pnn Busis !li
dette Materinie kim man kontrolB i I Ol l Il I:: II 11 Ul, Til'~{ll1lJ . l Anlere
de
Regnskabsopgorels er, ledning af Su' 111ll'tlc} Sho, cros8'~"
mmen mal\ Itlllr r. Eks fm Vognmæn- I Udwld",... i th,' foreJll.'d,' Nj\.tiOlwr.~
1
dene. T Øjeblikket afsiges hver polililikc Ud\'!llg om, Ilt dul' findel;
Uge Kendelse I 30--.40 Vogn- ,,:t' l'l'C Vnnb!'1I mHl Atombomben.
mandssl,lgcr, men rfterhallnden u II l:\l lp A tom..,k~llt'rt" n, Prof",lillOl'
l\I!lI'~U'; Ohphullt i J\ftt'.~ oVt!I"for
kommer
mnn
op
pUR
et
Inng!.
pdvah:i:t
[tculcrtl BCrOIl!I"
lle[l Rkal
SlØN·C Antal Sager.
~ll!nl:l dc)' 110Ul f\hdt!(ll til Muslw"
:> Mi11.
Re\'isionsudvalget et' fol' 'rideu t111\ltetg n n'll\l.' klin \'I~')"IJ andI';
.le st.at~·
~tærkt OVtl!.gct Id nl veJlooe An- V Ilabell, lillI" klin kom1\I,' ul) IIMI. SI "
klagemyndigheden u\11 NeltofOl'- d"1\ lif Atombomb!.1u i ()ddlc~d·

k,t
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Ægteparret fulgtes
ad i Døden

igt der findes
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Værnemager; for 200,000 K,'.
Særretten i Thisted behandle~'
i Dag en Sag mod Gravemester
P. Sigfred Christensen, Hobro,
der staar tiltalt for Værn~mageri
til et Beløb af godt 200,000 Kr.,
som han udførte AIbejde for paa
Karup Flyveplads. Endvidere har
han ledet Transporten af Byg.
ningsmatel'ialer Ira Thisted til
Hansted.
Christensen nægtede sIg sltyl.
dig og hævdede, at han kun hav.
de været AIbejdsformand og Leder, for hvjlket han havde mod·
taget en vis Procentdel i Fortjenesten.
Dommen falder l Eftermiddag,

I

4 Maaneders Fængsel
for Værnemageri.

,
I

n
n

Særretten i Thisted behandlede
i Gaar Sagen mod Vognmand
Magnus Harbo, Stenbjerg, der
..• var tiltalt for Værnemageri ved
••
at have udført Befæstningsanlæg
· for Tyskerne i Stenbjerg til et
~ samlet Beløb af 208,000 Kr. og
j
med en Nettofortjeneste paa
- 43,000 Kr. Han t iltaltes endvidere for Bedrageri og for Bedra- geri overfor Skattevæsnet.
•
Harbo hævdede, at det var Tyl
skerne, der var Entreprenører.
•
Han havde kun været Arbejdsle• der og havde faaet 20 pCt. af Arr bejdernes Fortjeneste, men han
blev alligevel dømt efter Ankla,• geslniftet. Dommen kom til at
l
lyde paa 4 Maaneders Fængsel og
r desuden skal han af med 21,994
• K r. i Konfiskation.

-

,
•

I

-

l

Værnemageri for 200,000 Kl'.
Særretten i Tl'tisted behandle!'
j Dag en Sag mod GJ'aveme~ter
F . Sigfred Christensen, Hobro,
der staar tiltalt fOl' Væm!'mageri
til et Beløb af godt 200,000 Kr.,
som han udførte Arbejde for paa
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Oplændlngsplndene tilbage i Dyn · \ hvor
gen. Herved er Golsler antagelig i Po
blevet førl med.
Chrll
fors\

Særrefsdom

j

Tbisted.

Pon

Gravemester P. Sig fr. Christen
sen, Hobro, der ledede Tyskernes
Transporter al Materiel (ra Thisted
til Haosled, og lom desuden udø

men

Bul

ser
Thy
Ves1

førte forskelligt Arbejde p88 Karup And
Ir.

-

Plyveplads, idømtes I Osar ved om
Retten 50 Dages Fængsel. 9000
II
Kr. konfiskeredes.
Try
mel
Ny Konsul.
holl
. .

snar!

Oe!rj.e'o

O

pant lrukkel ~t tungt Les, idet de-o ilore

Regu- I(r~.5rur bestlcdS PIsoior krævede
ved .t~ Peder I\iol .. o, fulde Mbejoskra!l.
aQ-i(U

;g. lU Fritz !'lusen i Landsretlen.
'!ll?·r.

Tirsdag deo J 7 Docember skil
Pritz Hooseo. der i Oklober yed I
Rellen i ThIsled ble, idem! 16
Ae" PEogsel, blie SiD Seg for
o og LandEr.lleo, b,or deo omfAlleode
bevil- Vldnefllrsel puoy .kal fiode Sled.
Slatsidvokalen vII geolage 510
Esle
P.esllod DID Daasslr./.
Halv·

~~ •.

Korl'ftg i La.ul&byklrkerna.
I :d
Tbislej Pol~ekor og Thi5tf:d Sa[J~)ej 5" furu.iog indledre i S-eDd~8 Det nye i
)I'gol, Klrkeaa' ",ed Kor•• 1\I! I SjlJnill!! Kirke.
c
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December 1946 .

Gade_ og VeJudv8lget.

FORBUD
mod Salg af Krudt
og Fyrværkerisager.

npe -

I Medfør af Lov al 4 februar
1871 § 7 lorb}'des del hcr\"'d i
eøle hele U~cember Mailned U A. I
Ims- T!listed Købstad og Hillel8levHundborg Her reder saml Øsler
evel
°8 VeSlet Han Herreder al ~ælge
elef Krudt og alle Slags fyrværkerisager - Stjeniekastere lil JuletræsIder pynt dog undtaget.
Salg al færdiuladede J!!glpatroner
neo
er tilladt mod forevisning al Jagt00' kort.
Falbudet gæhJer, uanset om der
foreligger en forinden I. Decbr.
d. A. indgaaet Allale o:n Levfrinflcn.
Overliædc!se :.' forbucJt't t.!ralfei
med -Bøder e:ler Hæifp,
PoJitimcllleren j Thisted Købstad m. V.,
den •. December 1946.
E. BRjX.

---------

--- ----- -

'H

IHald. Den kosler 3 Kr. og for- I/S TI
.Ijener en videre Udbredelse.
bjerg
Dreje
DelIa.
fra SærrelteD.
Mandag den 9. December skal
Særrellen I Tblsled behandle tn
Sag, der er relSI mod Niels Tbo· I
rup, Sundby. Han Il\Iales for
Værnemageri og ulovlig Vaaben·
,besiddelse.

Tinglyste Skøder.
Pra landm. Anton Anderetn, MøgeJ"ang, til Allr. J. Søe, Spangberg Mark,
ij{øbesum 20000 Kr. plue LøBøre 17500

Kr., Vurderlngs.um 15800 Kr.
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Den tyske Vognmandskørsel i Hurup
Politikreds.
Undel'soyelsen af Vognmændenes
Forhold poobegyndt.
J lllll'lIll Polltik/'pd,,, (Il' clC'l' i Ligh (1(1 med <111111'(' Sll'd{,l' indledel 1'11
rl1cl€'r~og111,,(' mod lIf' Vognmænd, c!1.'1'
huyde tr:sk

]\.UI':-;(I!lIl1d('1' J30~m'ttels{ln.

Politipt olllysel', nt Sag~l'1lC' eftc\'lwandt'll, [·;om de bih N' llllc!PI ..50gl,
I OV(II'~{'nd[>~ lil dpI ,"'I/(lrligr Hpvisiolls-

r udvalg,

I

(11'('

IHIS

<Ir!' ikkr IUlQliggrr an-

]AWOYCI'II'IPr!rl.<:;Clr,

Hvol' mangf'<

VognI1lrlllld. <if'l Clt'l'jr)' l'ig- 0111. v(HI
I man ikkp. nwn dt-t tilf"jt's. al del' 1'1'
, mange' j Pol1likl'Nbrn, hvol' del' JO
l ogsaa hJC'\' Ild fO]'l stOI'C Bt'faIFdniugs-

I
I

~
~

•

I

allla·g.
Rf'yisiol1:=illclvaJgrt raBl' som tidligN'f' OlPc!cI!.1t til Opgnv(l nl gl'nnl'nlj.!'aa df' rnkrlll" ji'ol'hold og Ht idAl'l'lIUI'
Bod og 'l'iIIl1lgplwlall11g, hvm r1l'l
,<.;kffl1np~, al Jj"l)l'ljt~lwsl{,1l har
('1

",fil

I

llrinwllg ~Iol' .

(

J

!

Domm en over Gravemester
Kristensen,
som hll'v nfsng1 rNI Særf'ptltlll i 1'hi~I('d i (iaa,. Jt~nt'J'l1lldclag, kon\ til at
I}'dl' ]laa .Fwng:-:C'l i 50 Dage' flll' V:.PllI('magl'ri saml J(onnsknlion af dNl
ulovlige Forljt' J1P:-;It' lllln nO(lO Kl'.
](J'islrllsen lldhad siA" BptH1nknillg~lirl
111. H L :\ PIII'1.

50 Dages Fænb'1Sel for Vænte-

I ••
SI

ir

magel"j~

Peter Sigfred Christensen, Hobro, der som nævnt i Ga.:1.r fik sin
Sag for Værnemageri behandlet
ved Særretten i Thisted, idømtes
50 Dages Fængsel og et Beløb paa
9000 KJ:. blev konfiskeret.

,

so

'"
SI
ta
H
y,
er

Niels Thorup for Sænetten
paa Mandag.
Det el' nu blevet bestemt, at
Biavler Kiels Thorup, Sundby,
skal have sin Sag behandle't ved
Sæl'retten i Thisted førstkornI mende Mandag Eftermiddag. Han
I" - sigtes for et mindre Værn~ma
o- .. geri samt fol' u)o\'lig Besiddelse
l af Vaaben.
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Nu skal Fritz Hansen fol' LcUldsretten.
t,

,.

Det er nu afgjort, at Fritz

,
•

•
L

e

Hansen, der ved Særl'etten i Thi-

el

sted for nogen Tid siden blev
idømt 16 Aars Fængsel, skal have sin Sag behandlet ved Landsretten den 17. December. Fritz

p

Hansen

V~

~

el

I:I.ppelerede som bekendt

Dommen til Mildnel~e. medens
Statsadvokaten ogsaa appelerede
I',

_

-

men med

Dødsstraf.
•

fornyet. Krav

om
I
I

l>
h
l

.. ~el

~d,n,

O.. ">IUfik

J

-

C1td.tc"~en,

~

,\I"d.'.n,> Skuespil i J A~.tu •• 1 Mn.ell ... ~detlon
_
f d AdI', q: t"r Medlemmer. Me<lle""kor\ /I 5,00 R:Rlder til .Ue SRlonen, Ire
f'oru1flilOllcr (Eleve. OR: Lærl1nll;e 2,50). Indmeldelse .ker I Byenl Klo.ker.

Forretningsoverdra~else.
Jcg har frI 6. De(ember overdrillet min Porrelnlng l Slorrlng III Hr. Kgbm,
Hole-Krhlenlen og lej! bringer IHe mine Kllftder en Tllk lor lIdvi. VelvIIIIe I
'eler M~I del lorlgbne ,\Br oll hubet. BI MImmI! m... blive oVdrlort IH mIn Ellert,llter.
r, Rs. Cbr/SJ0RRJNG, den 5, December 19016.
,berg 1ft. fl.

••

l Lystspil
Jer morer

I Henhold III oven.tal~nde anbefaler leg mig tU, •• VeIPoffetnlnien11Imle

18 s .

l

Kunder lom III nye.. Reel og IlImvilll"bedduld Betjenini ,kai vær, mil Potmllal.
K/, 20,15.
Ærllodl"at
16.
""
K. HØJE.KRISTI!.NSEN.

~ KI.

20,15 .
• 19 0g21.
KL 20.

Syersker
Til 1.

--,0:.:.1.:..0_I
Idlg KI 20

Dor.m

1
.

Januar enteges n.t Hold S ......".r og

Elever. H.nv.: Febrl::':.n.

Valdemar Smiths Søn

-

er leOII"",
veget for

og derlor

hvor

v.:-:::::~o;;;" l

vente.,
Brænde ned over

p,
i"

der lalder
hejreatede.

Lotbar Jeppeseas DOIn

PI.dø
godkendl.
er HenSysselIeder Lotha, J e p p e I e n,
.d A.re,
der ArfJk- der ved :~elten i Thiatecl .dømtes
A,r og 4 Mdr,1I Pænillel, har knap

'sael sin Dom godkendt af Slat, .. deres
P.
advokaieIT, Der er ind.endt Indslilling om Prøveløsladelse al ham, og
og da han har siddet to Trediedele al Slralfeliden, lean han ventes
Porhaand løsladt snarest.

0,1
Omlang i

bl. •.
gamles

Gade·
81118

ved Retlen i Tbisled.
Guldsmed Anders H e n " i n g•
• e n, Thi.led, blev i Formiddag
ved 1 hi ted Ret idømt en Søde
al 300 Kr., subsidiært 10 Dailea
Helte, for ulovlig Vaabenbesiddelsc,
En Piltal og en Lyapistol ~arnt
Ammunition konli.keredes. Hen·
ningsen protesterede mod Bøden.
I
Omreening til Helte.
- Mejedbe.tyrer Tage B I n il'- fra
g a a r d og Mure, mesler N. P.
1\ n d e r 8 e n idømtes Bøder paa
IIgl.

Ninn I hhv. 300 O'l 500 Kr, lor Over'lrrdf!:~e al B)'2'levedtæglen 0210r
at h8\.e undlaJI at søjle Varedirek.
torah't om Tilladelse til at opføre
en Tilbygning.
- Carl Johs. J e n Il e n, Olers·
Madsen bøl, idømtes en Bøde al 1000 Kr,
Tauten mens 653 Kr. konliskeredes. Han
StaBlen. havde kørt for Tyskerne i Voruper
DR tallet Overpriser.
- V"gnmand Oscar L y n Il •
ØSferild. idømtea 50 Oaees Hefte.
5000 Kr. i Bøde 0/1. tik 4681 Kr.
konli,:kerel. Han havde halt Io
selfel· ,Lastbiler til a' køre ulovligt lor
al Kon',' Ty~terne og havde købt Bildæk
pad U Q'!E·rpriser.
samt et
- En Sag vedrørende
en
dsll: Musikhus sendtes lil
al udvalget.

TIl

75 I Aften.

forbundne

K!. 20: Medlem8sften t
kretisk Forening paa Afboldsbotellet.
r· KJ. 20: Palæteatret: .Bravo,
BuntinjZ', engelsk Pllm.

""':.:.. VI kommer

Vil

t'est· og J:Sruaegaver

rafl

. rn

al
VALD. ANDERSEN.
16U

562

o.
I
de

Margretevel.

Minokommandoen
i Agoer,

.0'

sladig

MiJH1 koml1landoell, s om SOllllllf'!'C'1I.
igPl1l1(lIU hl\1' V:l'!'('{;l br,,,krp[tigi'L [J\l'(l

i\li\l{ll'ydningpll ud fOl' Aggc]'kYI'l[on,
ophold~I' s i~ s ladig i Agger, Fm' ell

1I1aan{"(1s Tid

t'l'gI1N\P

mun med ul

hav.·

l'ipJ'[l'llgningsao'bojrl o Iii In lJagPl i nd\?tll I{-yslr:ll Vllr l'ydclrt! 111t'll
VPJrpL ha" sidrll [ol'l1lPL ,':lig sua. tlrlJaglJg't, al det hal' yi.l.' l'c! umuligl DL

sprænge i Havpl.
l Dag ('\' j\Jines{I'Yg'CI'(I!1 gau(1t url
f)l' al pI'uve al sPI'[PJlg'(' dp :·ddstc
)Iiurl' mellem Aggt'l' og Lodhjpl'g.
K"nll'o!tl1ojllingl'l1 [lf .10 lidligel'"
j\filJ(ll'plt('l' omkl'ing Agger oSkrul(1l'
g"dt fl'cm, ogindtit nu hnl' mun

"pd df'1J ny<, Plojnlll g ikke funrlf'l
glcmtr MiJ1Pl',

Sagen mod I:ndebaverne af Tltistcd

Musikhus
kommer ikke fol' Retten foreløbig.
I eL Retsmøde i Dag begærede Forsvareren, Lrs. Rasmussen, Sagen ,uQ.sat, idet der skal foretages en Revision
af Regnskabe111e. Revisionen ventes
færdig omkring 1. Februar, og Sagen, del' som omtalt el' overgaaet til
en Kl'lSesag, faar saaledes ingen Afgørelse de første Par Maanedel'.

,

!
Lothar Jeppesens Dom appelleres !
.'
ild<e.
Statsadvokaten har nu beslut· ,I
tet ikke at appellere Dommen i
over Sysselleder Lothar Jeppe· '
sen, der ved Særretten, ,; Thisted
var idømt 2 Aar og 4 Mdr.•
Flifugsel. Der er samtidig ind~
sendt Begæring om Prøveløsla·
delse, hvilket vil sige, at han me-\'
get snart vil blive løsladt.

II

Bøde paa 1000 Kr. ror Kørsel
for Tyskerne.
Carl Johs. Jensen, GjersbøJ,
idømtes i Dag ved Retten i Thisted 1000 Kr. i Bøde, subsidiær:
20 Dages Hefte, for at have udført Kørsel for Tyskerne. Han li
var tiltalt for Overtrædelse af ri
PrisJoven, og et eBløb paa 653 I d
Kr. blev konfiskeret.

n

" i Sagen mod Musikhuset i 'fltisted
t I
sendt til Revisilm.
f I I Formiddags
Sagen, der
Val'

-1

er rejst mod "Musikhuset" i Thisted, til Behandling. Forsvareren ønskede hele Sagen sendt til
Revision, hvilket Retten gik med
I J til, og det vil igen sige, at Sagen
-, ikke kan afgøres før 1. Februar,
til hvilken Tid Revisionen skulde
I være tilendebragt.

f- .

, !

~
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801
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Bøde paa 300 Kr. til Anders
Henningsen.
Ved Retten i Thisted blev Guld.
smed Anders Henningsen, Thisted,
i Formiddags idømt en Bode paa
300 Kr., subsidiært 10 Dages Hæf·
te, for Beruselse samt ulovlig Besiddelse af Vaaben. Han blev dømt
efter Anklageskriftet, men Retten J
fandt, at der var Omstændigheder, I
der talte for, at der ikke skuld"
idømmes Hæftestraf. Henningsen I
skal desuden betale Sagens Om· I
kostninger og en Pistol samt en
Signal pistol blev konfiskeret. Det
blev samtidig fastsluaet, at en Sig·
nnlpistol er at betragte som et Vna
ben.

I

J,
•

~

Dyr formelOvertrædelse.
t Blikkenslager Skaarup og Ga~.
J mester Ths. Hansen. Thisted, idøm, tes i Dag henholdsvis 500 Kr. og
300 Kr. i Bøde for at have modtaget kontant Betaling for Arbejd~
ved Tyskerne i Stedet for i Cheks.
De havde i Forvejen Nationalban
kens Tilladelse til at udføre Arbejdet, men havde begaaet den formelie Overtrædelse, som de nu

Id.mtesf~~_._~
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Hyor skal Lands_
forræderne afsone
deres Straffe?
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ku n m hll f' rtidi!;_

USTI'J.'SMrNISTERIElT har efter
hvlld vi erfl\l'Cr, Ulattlle~ Kø~n.htl,'n::~ POJ!UdJrpklor og lIumtllgt>
Olitlmeslre Landet over l1. CiI'kulære nngaaende AnmeldellJ!'n UJ
Sllll:lfamgl!e1 cll!.'r SlmCfelejr af de
Domfældte, der er domt eflt'r Loven
IIf 1. Juni 1945 og Lov!'!n ar 29, Juni
! Aul', om THJll1g Ul Borgerlig
Slmffelov angWlcnde lI'orræderi og
anden landsskadelig Virksomhed.
Del bestemmes i CIrkulæret, at de
paagældend0. d"mte .Landsrorræd~re
!ndUi videre, indtil r..ndelige Regler
!:letlerc vil blive Udarbejdet, skal an-

.'

"d""''""'!'

, kr d !1 n.ll' nurru Itt'glt' r hlUfur.

do~

,./1-

'IH"",.

Ja t JUSUt81111Ui8t.t-rJ~It. OlrJlut ll'!t e "'9' Ørdn.lng('u er

n...

h Ojakt u, I I
kvindelig" I'r.."t ,

I'r

N '/ltl.lf.:

t'r

•

Dø

rYlI1~t l I':TI Kumj:l. lkkt' 11m OlktJo,t, r
.. Urr D~nlokratl, IIIIOn om kVln<1"u r

l'rmøter eller Ik\o,c. ~"ne Ktlrnp hllr,
M,. Vidt jl'l;: !or"tatlr. rundet. ,n fon
l.,bLgl' AfgorcllUl v",d, /,1 mnn h~r Uo
litdt Begre""'t og h'tldrH rteIlUt~t~"
fnd~n Irt>ng"c vU det R""~ l... , Oanmar1t
011'l1-li0. Man \o,nn olt~"a 1LJl:~ nll "od\
mf'd dlll ,... mme hItte ud lit 11'1/1.<1 det
tr, mG" Inl'ner om dtn Sag_
En kvindelig I"IW~t er en PUng.
Saad"" t(ller man dH. MI_" httrer d~n
nu tll d~, hvl~ Ægthed man
Ikka hn.r Roet til at drage I I'vlvl, og
ftom mlln !lkal stille .~Ig pu, hltndt og

,

"

I, rll

F"lel~

vold .• omt, uden t;ndcr!logel1M!~ Nej,
- lUI mænd gOt den ej. Den 'I.oJnmu fro,
Ilt mnn Ikke er v.. nt ti! d .. n I"or~tetl,"
og Ikke rlgug kan P"IIIot' den Inll 10m.
glvelscrne_ Og II/U< l<ll.lmrnet den tor
Re!llen :kke fra noget 110m hcl.!lt andet.
Men nSllr en Fordom hllr jll6ct gine
Rødder et Stykke ncd l Sindet. er det
utrollgt, !itI.I1 mnk man I't Ul al be~myl{ke den med Crunde. De o!t legio,
ue Forklnrlngcr, der opctndclI tor al
'llBe, hvorledes KIrken!!, f<~ædre1andel!l,
Itvlndckonnet..'l og Menne~kehcden.~
,rordærv er en UIlI\'c.ndcUghed, nur
der kommer en Prre~t. !!.Om hllr Blonder pna BUkserne under Kjolen.
Desværre synes det ml!; at gao.
Oyervejeten, der er UVlkllg eller ha!"
gjort alg uvildig, ~llIldnn unde-r Omrel>nlngen af Argumenterne, at han tormedelst dl8ee1l Svaghed nænntr .øg
den moc\.aatte Anskuelse. Det et maaSkO hanH Mening, nt Kvinden aldrtg"

meldes til Sl.attlfængsol ellor Straffelejr efter fr.Jgendc Regler,
For k v i n d e l i g e Domf:eldt.e
gælder det, at de i alle Tilfælde ska!
anmeldes til StraCaIsoning i Fæng-selsnfdellngen paa •.sundholm", Kobcnhavn.
For de mandlige Domfældte
gælder følgende næl'mere Bestemmelser,
Til StatSfængslet i H o I' S C)l;!'I
anmeldes Domfældte, der er idømt
Fængsel i 8 AnI' eller derover, Til
StraCfl!!lejren M" g e l k æ r ved Horsons anmeldes unge Domfældte, Ul}del' 24 AlU', der ikke cl' idømt hojel'a
Slmf end Fængsel IO Alu'. Til
Sll'l1ffei6jren pau K r a g 8 k o \Ih c d c ved Jerup unmeld~ fra Politlkl"Cdsene under 1. og 2. jydske
.'!Ikuldo være droget Ind I alt det, Mænderto gaar og grisscr mg tU med,
Statsadvokatur Domfældoo, der er
F, Eks, hnvde det været en Lykke, om
ovcr 24 Anr, og som Cl' idomt Fænghun vllr holdt uden for PoUtlk. Og
RCJ pnn.lnrltil 4 Aar. Ti! Straffelejren
Arbejdslosh~stallet PM de Mænd, der
ved H j " Il u n d nnmeldcs fra P o~r l~orst'rgere, knn jo ogsua nok fna
,lltlJtrcdsenc under 3, jydake Statsen Ul (It skumle over den n)r"e Tlngenll!arlvokalur Domfældte, der er over 24
'Nlllt.ø.ml, hvor Kvinder lnger Mænllls
AnI', og som Cl' idomt Slraf pas. ikke
Arbejde, gor ÆgteøkobcL til en I Lufo\'e1' 3 Aars Fængsel,
ten !:Ivævende Instltutlon 0(: forhaler
Til Stl"uffelejren i 1? a a r~ It Il S
Storl,cnea Afhentning flt de !"maa
Born, der $Iddcr og \'enter nedc I Nile",
nJunoldes fra Poliliki-edsenc Vest for
san det endel' med, at de anliomlner
I~II,lebælt Domfældte, der ikke h,,~r
med Cællor.
1ll1del' noger! ar do Ioruclgnncndu
Nej, \'1 hllr aldrig \'a'rel TLlhænKe.re
Kategorier,
af Enkonnlngen n( Mcnnl'.!1keslægten.
Til Stmffelejre-n I H or~er(Jd i
VI har h'ærtlmOll altld synle$, Ilt ollNordsjælla.nd amneJdcs fro Politi- drlg ~r der kommet noget mcre ,'clstgkredsene øst for Storebælt S1ladnnDe
ncl ud ol et Rlbben.'1brud end ar det
Domfældte. der cflcl' Omfanget nf
tOl'"llle I Historien '\'1 har (\'l'ct K"lndores Straf ik-Ite skal anbringes i
Il!,)n, sall lungt hun \'//,r Kvinde, Ol; allHorsen s Slatsfæng'l:lc\ ellel' Mogelluer l!1l(L rorst begyndt nt rylIle t'lUI. Ho\'cr1llt Ilt hende, nllllr Ilun \'lIde ,-ære
St1'u (feJejr, Og ond elig unmeldc.s tl l
1\1I\ntl, Og nlUlr vi hnr nægtet hendc
S t rnlife1ejren ved N y b o r g fm de
denne Fornøjelse og kun modvilligt er
f Yilm:lke P alitlkro:!lIEl suooaIlllc DomgnllOt med, har dH lkke ,'æret af
f reldte, d el' ikke skal anbringes I
Mnndst:golsnc. 8fllIledc..'1 jor:staal't, at
H orselUI ~t:atsfæll gllel olier Mogelkær
VI \-!Idl'l hol,Je Kagen tor (III Ild\'. men
Sl rnmdej r .
det hor ymtet lir Krerllgluxl Ul KylnAllllloldclsome slml fiks paa særlIc.n. lIVia BesJ'yHel' \'1 nitid har følt O~
lige DllUlke lle l' med -e n Rlukkc detai l·
knldtlt ul Ilt YlUre, !\elv lmnr vl1\\lIatt~
\':<lTO det mod ht'ude.'l Vilje,
~ o rcd o Oplysnin ger,
1o(1Il hvorfor I Ah'erocn hun Ikko
Ind komne A1ID\oldc-lacr kan i et
_~klllde ru LA)\" til Ilt \'11'['0 Pnf\"'t, nu
vlllL Omf ang forv entw ovtlI'9endt til
llu hun hør {!).Aet Lov Ul all del "miet.
andre a f d e n æ vnte Allslalter, hvorfra Indkalde lse d u. vil finde Sted,
l )('ll\(l\VIlC'S t Cir k ulrcl'el udtrykk t'O!~r Gel ånd<'t. 8l\.'Q floo."'II._ J1tlll'f'r lkke
IIgl, nI. dl'!' j k k /) vH kWUlU ~
H('THIYII t.il ~t"S01JJJgo ØllukN' fra. d ø lnl de Domfa!ldtl.'l!! Fumiill"r.
-' W l)oOl(,eldtc om flt kOI".!!!., d lJl. 000 ':"'_ '

-

".
"o

I'

•
ALDEMOKRATlSK E ARB E JDf:RPARTI
J..I OfIED
Fr.dag cMn 6 . De(!ember 1946
IHlODERSKAB
iL

ti

finder
nok

'I

Oll

-,

.nstnltnin.
,til RI gu
af d~ For·
! osIHn!
ØJnJsle ... n
I at opforring. du

l

ble'- {(lrtOl( H/ølle
d/nge! M

Ijedele

u r.:", XU ,JI.,;

SOCYJ.. I STI.E f) E~

O_t,

1) 1\

II II RT I'!IlK IJ MACIf.F\II. - . . I."...",.."

to..ø,..,. ,,.

' ("JU VOR 1I01'8U'" ~VS "E[H/.

,

, d.r b!~v
Fo/"Oned.

,.-

l'I ... p ln""U' ..... I ",,~ I ""' .

Bovensiepen kommer hertil i Horgen~ hvorefter
Afhøringerne straks begynder

~" Ko"

•• ml,t

,..,.11-.11 .....

79 tyske Krigsforbrydere
skal dømmes i Danmark
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OLIT IK OMI\HS5Æ R AN DST er mcd d~n særhge Stab uf "i n Af.
deli ng udelukkende be"liII~f ligct med :\1 tilrettelægge det Ilm fn!.
t~nde Anklngc malcrinle mod lksællc!~ens jyske ti:ng. . forbrydere hel'hjemme. Et PRr da nske Pohtimrond {>r rdsj til 'I'YHk llL nd for i den
bntiBkc Zon e ni afhente den tidligere Chd for Sikkerhedspolitiet i
Danmark, B o,' e n s j (' p e n, SlJm \'eotes ~I'rt!l i MorKen, hyorefler
der strnks lages fllt paa Afh øringen af ham.
Som bekendt ,'it nUe lyske Krigsforbrydere, Ge~ll\po fol k og Medlemmer IIf Sicherheitsdien..~t, der skul dommes ert",· de n ~I!'l"lil:e Un·,
b~'·e fl'l'ms tillet i Kobenhn'-ns Byn:! med ,le n titlli!l"l·I·C Rl g~herllld.
mægtigede, Dr, W erne r B esl. j Spidse n. Deler nH oJlgjort. lit
drT ial t ska l domm es 79 Tyskere her.
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Tage Priess dømt.
PrUuodet for Væroemareri~
Ulfale, dømt for Overtrædelse
al Pcol1clovcoc.
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I Ollr Bflermlddag blev der
ved Særrellen J Nykøbing llilsagt
NI,
Dom i S.gen mod fbv. Dlrekter bil \,I
ved LlmfJord.8sters. Komp.gnlet
F
Tage Prletll,
,
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PrlelS blev idemt Pæng,el I a
Mdr. !lmt en Tlllæg.bede paa
85,000 Kr., der eventuelt kan om.ælle. Ul yderligere 2 Mdr.s Peng·
.el. Bndvldere skllil han betale
Sagens OmkostnInger, og der aker
Ikke noget Pradrag lor den ud.Ia.ede Varetægllarre.t.
Tage Prle.a blev frifundet for
de Sigtelser, der omfalter Værnemaieri, Kædeb.ndel m. Y., meden.
hin er døml lor Overirædelse al

PengeJovene.
Pr les. udbad sia Betænknings.
Ild med Henlyn III Appel.

Et Flid

Pil

Trlppeo.

Aldenrentenyder M.rtha Halm,
Seonell, IIldl I O .. r Bftermlddag
ned ad Trappen 111 .In Bjendom.
Hervllid
r
fI

Djr. Tage Priess idømt
3 Mdr.s Fængsel.
Og en Bøde paa 35,000 Kr, for
Overtrædelse af Pengeloven,
Den 31-aal'ige Dil'ektol' i Limfjordsøsters Kompagniet i Nyk~bing,
Tage P l' e i 8 s, Val' af Anklagemyndigheden sat nnde,' Till, fol' Overtrædelse af Stl'alf~lovsliIJægget, idet han·
val' ljllalt IOI' utilbadigt Samarbejde
med 'BI'S''11telsesmagten ved at have
sagt f~~rnrnet Pl'oduktion,~n af }[U$Jinger lil EkspOl'l lil Tyskland, Han,
val' endvidere
liltalt fOl,' at have op,
køb l for 40,000 Kr, Fiskegarn, som
af Tyskerne val' bt'ugl
. . til Kamquflage og endelig fol' ulovligt al have
anvendt Cement til Opførelse af eu
Villa i Nykobing, Ved Sæn,ellen i
Nykobing el' Dil'ektor Priess i Gaal'
blevetfrikendf for samtligt> tro Anklagepunktet', Del'imocl blev han lal'
Ovol'l ,'~delse af ·Pengeloveno idoml
3 1[dl'.s Fmngsel og on Bode paa
35,000 Kr, Di,'oktol' Priess val' undN' dotl" FodlOld lillnIt fol' Itos Vck.

8~jh)l'er Wi1cke, Køhcuhavn, ut lulYe
.~øgt at .~kjtlle
en Aktiepost palt
80,000 Kl'. P~t1goJlr hi, v dog alligr"1'.1 paafod (!0-11 FOl'nlll~'{)pgorelsr, SOJU

val' (In Folgr. af P tqigt'!o\,pnr 22. Juli

1945, Dommell uppell,>,'ode;i til V,,Bl,'e Land,,'oL

Vognmand tiltalt for utilbørligt
Samarbejde med Tyskerne.
.L\lC'd

Dommer

Ra.~mussen

som

RNsfol'llland beha.ndlede SfP}Tl'ihm i
Thislt>d i nag Sagtlil mod Vognm.
Ei"IIld l"l'l1pl'ganrd- H o r s g a 11.- r d,
\'ildsUlld, d('l' ....ar tiltalt fol' lIllIbor-

ligt SamCll'hPjc1e med BesætlelscsmagIl'lI, idet hall havde kort fol' 'f)'skerlle med ~in Lastbil og dc.t'Vl'f! haft e-n
Omsæ!l1ing paa 1~7,QOO Kr. Hnns
Ncl!oIor!JC'lIcs!c N' OpgjOl't til 54,000
Kr,
Refsgaa~'~l,har
tidligere YWl'et
- .
.- . lillaH
.

.

fol' O\fcl'lrmdcls~ af Pl'is!Qnm vC'd &t .
ha,c 'solgt sin Lastvogo fol' 00,000

Kl'.

til

1')'sk()l'~(I,

2kqlll dril kun
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kosla
n,ooo. KI" Hanvar
hil,'-.
'.
.,
.l
~'et frifundet fQr (letle Forlloid, lDE'oD
Anklagemyndigheden haYdo a11pelle-

ret.
R(lr.~gan.J'd

kOl'le CelUE'nl fol' Fjl'mart JPTlsen &: Kn)g'h og lHlyde en
Ovel'g~ng 01'-Nllmcrplader pan. Henimod BesæUelsens Slu(l.\ing u'dl'blEiy
ha.q oHo fra siL Arbr.Jde~' og Trskerne
])(?s,laglngde da ]~asthilen og gav
60,000 }{J'. fol' dell_ Pengene hawle>
han eflrol' KallitulafIoucll botalt hl
PolilieL og fuaClL Stil Vogn ti Ulage.

Rcfsgaal'd men I", bans NrHofol'tjeuesle kun bavde \':1'ret. 23,000 Kl'. i
de 3 1/! AH, han hn.vd(> kurl Jor
TYAkcrlH'.

Snm

VldlH'l' nfbol'!t>s IngNlinr
V l' R t e> r g:1 3. ri], Torp, og Politibe>Iknt Yagn Xorrgaal·d.
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30 Dages Fængsel

for ulovlig Bilhllndel' til
Tyskerne.

J

Vogntnand RefSg&ard dømt ved
Retten i Thisted.
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Særretten i Thisted har i Da~
behandlet en Sag mod Vognmand
Refsgaard, Vildsund, der var tiltalt for Værnemageri ved Kørsel
for Tyskerne, fortrinsvis for c:
Kørselskontol' i Thisted. Hans
Fortjeneste var OpgjOlt til 54,000
Kr., men Refsgaard hævdede, at
F ortjene&ten kun havde været
23,000 Kr. Ved en tidligere Prissag var han tiltalt for at have
solgt en Bil til Tyskerne for
60,000 Kr., hvilket Forhold ogsaa
var taget med under denne Sag,
idet Anklagemyndigheden krævede ham døm t for Værnemageri
ogsaa i dette Tilfælde.
Ved Dommen blev Tiltalte fr'fundet for det sidste Forhold.
men dømt iøVrigt efter Anklageskri1itet og idømtes 30 Dages
Fængsel samt fik 23,000 Kr.
konfis)<:eret.
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Han \'nr tilt<llt pan følgende fj-

rt Punkter:
For utilborligt SnmariJejde med
Bl'sa~ttelsesmugtell ved III havE'
sogt at sætte Mushngepl'Uduktiflnen hojel'e op end strengt nødvendigt, ved IIL have afskediget
ArlJcjderskel", som ikke bestilte
nok, og antaget <tndre, og for i et
Brc\' til Kvindeligt Arbejderforbund at have truet med al hen·
vende sig til sine Aftagere, "aafremt han aUer hle\' b'uet med
,.oldgiftsretten.
For at haw oplwht Fiskegarn
for ca ..10,000 Kl. og videresolgt
dem til Tyskerne, som brugte
Garnel til Crunouflnge.
For uden Tilladell'ie nt have an\'endt !)4 Tdr. Cement til Optø-

l-else af sin Ejendom pan StrandveJen.
For at have forsogt <lt fOITIlaa
VckseJlerer Wilcke, København,
til at holde en Aktiel10st paa
80,000 K!". udenfor Fonnueopgø-
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Provision paR

·10,000 Kr
Der Vtll' af Anklagemyndigheden nedlagt Paastand om Fl'thedsstraf samt Bode pna 100,000
Kr., Konfiskation af 47,000 1<1',
for Tantieme, ·10,000 Kr. fol' Fiskegarnene og endvidere Værdien
af den ulovligt. solgte Aktiepost.
Ved Dommen blev ?l'iess frifundet for de tl'e første Punkte:
og kun domt for Overtrædelse af
Pengelovene, h vol" Straffen blev
tre Mndl'.s Fængsel samt en Tillægsbode pall. 38,000 Kl'.
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Narkolia solgl fra
To il'Hkc Lmgcr og en tYklk

Apoteker anholdt i Aulborg, og
man,::-c An h o ld l!l~cr i Kubenhavn ,
Hrwedmllnden er en ,Ir Bcsætlcl_
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frifoødet for Værnemageri.
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Vognmand Chr. Poulsen, Hobro, S
blev i Formiddag Irilundet ved .N,
Særretl.:n i Thiated, hvor han var S
tiltalt lor VærnemaIZeri. Hans Por .. Kl .
Ilenesle ved IYlk Kørsel havde • Dr
A
være I 2400 Kr. Ved Kapitulallonen ude
.Ialt Tyakerne .1 med hanl Lait· V
bil, og han har ikke 8et den liden. Pig,

TiUægs-Sæbemærker iii fiskere Os'

50

we

Pra I. Januar vII der III Br·
hvervsfiskere kunne gives en Eks1,"llIdellng paa 6 Tlllægs·Sæb.·
mærker pr. Kvarlal. Samtidig
borU.lder den Bkslrollldellng al
Sæbemærker , der hidIII er give I
III Budene.
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Vognmand Hakon Re!sgaard,
VIldsund, Idømtes ( Our ved
Thisted Særret 30 Dages Fængsel.
23,000 Kr. konfiskeres. Han havde
kørt for Tyskerne og hans Portjeneste var af Anklagemyndfgheden opgjort til 54,000 Kr. Re!øgasrd hævdede, at den kun havde
vIPret 23,000 Kr. Han tiltaltes
desuden for at have 80lgt en
Lastbil til Tyskerne for 60,000 Kr.,
men blev frifundet for delle Porhold.
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Hønl
Kyllinger o
Ællinger «
2 kg Ilal
Gæslinger

kg. slagt
Kalkuner
Dueunger
Ol. Duer
Klniner VI

Kr. 3,00
Fredr•

1 30

Dages Fængs'\l og af med
23,000 Kr.
Vognmand Ref.sgaard, Vildsund,
. blev i Gaar ved Særretten idømt 30
Dages Fængsel fol' Værnemagel'i
Endviclere skal hans ulovlige Fortjeneste paa 23,000 Kl'. ved Kørsel
fol' Tt,skerue konfiskeres,
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Vognmand frifundet for Værnemager i
Sænctlen i Thisted behandlede i
Dag under Forsæde af Dommer J o-

h a n s e n en Værnemagersag mod
Vognm. ehr. p o 11 l s e n. Poulsen
har kørt for lyske Officerer med sin
Personvogn for en Betaling af 80 Kr.
om Dagen plus on Slags "Beredskab"
paa 20 Kr. Han har haft en N etlofortjoneste paa 2400 Kr. Dommen lød
paa Frifindeiso.

Danmark i Billeder
m. dansk og engelsk
Tekst

Kr. 4,75

5 Aar.
Besættelsen i Billeder

Kr. 18,00

5 Aar.
Indtryk og Oplevelser under BCb'ættelsen.

'/2 Kr. 40,00

Alle tre fortrinlige Bøger at
send.e til Slægt og Venncr i U dlan det. Vi <'frinc']' FOl',rnrlrl,r n.

C. Buchholtz lIoghandel
Tclf. 41 - Thisted
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fra KH tm øller o~
al kere lor l ig. Ral-

I ved Strande u, og
gravede i Irede t e\
de r indgive! Politi· I
afvisle doa
den ne Graadia
o

Kr. Hs n
i Aalborg
endvidere
.;,;,..
ud.
Liv.loraiinng var
mente
h.n nu var uformuende.
AnkiagereR Imllvede Dom
Anklagelkrillet og
Pund
mlrlk
g.re, al DraK·bæk
L S havde ud\ idet ,in
Smør
.
' Iydeligl. f'ollvareren
lindelee Idet
, ...
udvist Initiativ og havde været i
Be.iddelse III TiII,delle lil al sin
og Kørsel.
ikke
konh,keredel
ikke
Ved Dommen
Kr ., lom Dragsbæk aeh"
Maropgjorl ain fortjeneste iii.
idømles 30 DaKea fængeel,
ingen TJllægtbøde.
Hl:ln
iflgen borgerlige Retliger døml ved Lovena
Nu kan De konleSaIIøref, om De
tillreds eller have
I

DraK.blBk: Der er ikke noget
bet.nke aig paa. Jeg appe llerer.
Anll.elig om et halvl Alra Tid
Sagen for Landllellen.

økonomiske
do<
bliver,
al,dlelteat

Næppe ekstra Gas
foreløbig.
Fordi vor Kulbeholdning er
meget lille.
Mcns der syne sat væro Udsigt lil
betydelig Lempeiso af Elektricitetsrationerne, fordi Etoktl'iciletsvæJ'kernc fortrinsvis er baseret paa indelllandsk Bl'rundsel, skal man sikkert
ikke regjle med Bedring for Gassens
Ved km., bl. a. fordi Danmarks Kulheholdning er langt nede.
, Forholdet liggeJ' saaledes, at en Isvinter af hl"t TlOg,'n ' Varighed vil '
fl'cmkalde en lige saa alvorlig Siluation mange Steder, som, Sl"ojkon har
truel med. Det m,na derfol' an lages, al
man, naar man har faael offiGiel Underretning om, al del' alter N' givet
Eksportlillatlelse. Lil Kul, ,-il tl,lge ,
detle Moment ind i Overvejolserne.
JeOl'l11 , Jor Gasvæl'ksudvlllgol i Thisleu, Dir. A l' o n t 8 o n, monor heUer

i

ikke, vi fuar mel'e Gas den Jøl'slo

Maauedslid og allsaa holler ikke lil
Jul. BI·."odsdslagl'ene er sman, Og
Cl.' man først gaaet i Staa., el' del vanskeligt at komme i. Gong igen. Et Lyspunkt Cl' dot da, a,l Knlstl'l'jken Cl'
}1<.i'Vol.,

og

al.

GURfol'!lI'IlP;Ol'lJ0

Hprn

hidlil kun rcgul el'o deros J"odJl'llg'
k val'lalsvis.

40 Dages Fængsel til
I Kørselslederen.

l

Og 20,000 Kr. blev konfiskeret.
Særrellcn i Lemvig behandlede i
LøJ"clags en Værnemagcl'sag mod
Vognm. Ejnar Johs. N i o l s e n, Uglov, del' tiltaltes for al have ledet et
tysk Kørselskontor i Oddesund Snl I
Tiden 1. Oktobel' 1943 til Juli 11)44. I
dette Tidsrum hal' !Jan haft en Omsætning paa en halv Mil!. Kl'. med
CIl Nellofol'tjcucstr Jlaa 20,000 Kr,
DCI ' ncdlagrles Paaslanr! om KonfiskallOu al N elloIol'tjeucslcll sallll
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en Bøda paa ikke umlcr 30,000 Kr,
Nielsen fo.rklared~, at han indtil
Ok laber 191,3 h avde arbejdet som Arbejdsmaull paa tyske Arbejdspladser,
,og derefter havde han udført Vognmandskol'sel fol' Entreprenørfirmaet
C. Carlsen, Oddesund Syd. Tidligt
paa Foraaret 1944 opfordrede Firmaet , ham til at oprette et Kør.seJskontor, og da han gik ind herpaa,
averLerecle han i Dagbladene for at
skaffe Vognmænd. Han havM derefter mellem 30 og 60 Vognmænd med
HesleKøretøjcl'.
Paa Forespørgsel af Anklageren
udtalte Nielsen, al han regnede med,
hans Bruttofol'tjenasle havde været
ca. 40,000 Kr.
Dommeren: Hvad blev der sao. til
Dem .selv i N ettoforljel1esle,
'Nielsen: Intet, ud over, at jeg er
kommet aI med 16,000 Kr. i Skat.
EIler en kort Procodure blev Dommen afsagt. Dea Jød paa 40 Dages
Fængsel fiamt I{onfi·skatiol1 af NetloJ'o l't j "11 csl ell paa 20,000 Kl'.

Tjent 120,000 Kr. ved
Tyskerkøl'sel.
Vognm. Niels Prler D I' a g s b æ k,
Bom har haft en Omsætning paa
912,000 Kr. ved i Tillon fra Sommeren 1940 til Kapitulationen at have
kørt Materialer ti! Tyskorues Befæstningor ved Vestkyst~n, stod i
•
I Dag ve,l Sæl'l'e!len i Thisted tiltalt
I fol' Væl'llemageri. Ved dettc '\rbejde
havde han en Nettofortjenesle paa
1.:20,000 Kr. Ankl. Lrs. Lal'sen hæyede den ulovlige Fortjen""le konfiskel'.t samt en Tillæg,.bode paa
mindst 80,000 Kl'.
Vognm. Dragsbæk kunde ikke erkendo Utilborligheden i Samarbejdet
med Tyskerne, men hæ,d ....le, at hall
ikke hav,le begaaet noget lovstridig!.
En væsentlig Del af sine Materialer
hal' Dragshæk dog henlet fra fr('dedc li:yslarenl"r til Trods ful' Poli-

•

.

----

tiets g~nlagne Advarsler.
Vognmand Dl'agsbæk blev idømt
30 Dages Fængsel for Værnemageri.
mens 100,000 Kr. blev konfiskeret
som ulovlig Fortjeneste. Den Dømle
appellerecle straks til Landsretten.

avo.. mal1ge Tyskere er der begravet
paa Kid<egaardene?
For i videst muligt Omfang at kunne besvare Forespørgsler vedr. allierede og tyske Flygtninge, som er død<i
her i Landet" har Flygtningeadminislratiol1on som medclelt anset det for
paakrævet. at der tilvejebringes fuldstændige Oplysninger om Dødsfald.
Der er foretaget en Gennemgang af
Sundhedsbestyrelsens
Samling
af
Dødsattester, men det har vist sig, at
dette Materiale ikke er fuldt ud tilstrække~igt ,
For at opnaa en fuldstændig Registrering bliver det nødvendigt at benytte de Oplysninger,
som d.e lokale kirkelige MYlldigheder
er i Besid<;lelse af.
Samtidig har man gennem Provsterne opfordret Kirkegaardsbestyrelserne til a t indsende Oplysning om,
hvor mange Medlemmer af Værne-

magten og Krigsmarinen, der er begravet ind€n for hver Rirk.e, og om
der er ·indrettet særlige Begravelsespladser.

Hvem flyver i Natten?
•

•

Igennem længere Tid el' Thisted
næsten hver Aften blevet overfløjet
1 af en Flyvemaskine. Da det sker ret
19-Tiden, maa man

I

•

Klitmoller-Vognmanden tjente mango
Penge under Bosættelsen.

•

\
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