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den store
fejre Sølvbryllup.
Redaktø
_ Amtmand H. Bgedorl og
Hustru, Thisted, kan Mandag den købing, VB
beskæltige
ten, Nr. Alle 4':', 15. Juli lejre Sølvbryllup.
her i Lan
en 60 Aar.
ning. De
, Baneformand
Land var
Hund~trup, Iyl '
nem KrigE
i 50 ABC.
Sim Ile Ise
soml med
Undervisningen af den
lom Arbe
lyske Ungdom.
al være u

Pordellng.

Bag Flygtningelejrenes
Pigtraad.

ne

, Tbisted,
et Projekt.
gocraad holdl
e Medlemmer
møer Ul Løndkai foretages
Se m Tæl-

Her pa8 Egnen hllr vi _. citer
al liere Lejre i forsarel er rømmel - iall 1921 tyake Plygtninge
tiJbaRe. I Klilmøller er der 412,
j Hamborg 730, paa Krone ns Hede
41b og i Hjardemaal 363.
Det er forholdsvis arnas Lejre.
Beslræbelseruc er gennem længere
Tid gaaet ud pa3 al ,amle f lygtningene i store Lejre, hvorved

li lie Løltet
glemt bill
Kornmuni:
VirksomhE
selvom
med en ~

den ikke
anden Ba

Plettal i F

Vem
lor Koldby Adm inistrationen forenkles
og ved al la
ndersen, M Spørgamaalel om Undervisning ;§§§~
f. Sørensen, og Beskæftigelse Jettes.
Landets

Hørdum Kr. største Lejr lindes i Tyskerbyen i
borm", Niels Okøbøl, og det' rummer 35,000
nsen, Peder Flygininge. Af andre slore Lejre
Por Skyum kan nævnes Kl0vermarken ved
ensen, Karl København, der rummer 17,400
gurd, Søren Flygtninge, to Flyvepladser ved

Aalborg, der rummer hhv. 9900
og 6600, Flyvepladsen ved frede-

Lra leo
ArbeJderp.,U
ted,
or penonllf(e
jøren bedst KI
~ "'pedltlon 254
~ard privat.)
~lIcobsen) 28:1.
~I 7,00, Msønod

pr. mm 17 Øre
9-7 Øre fOr

~ Indryknl~.

apet IO pCt.

liR, PJadur)R
n. Ord, mindet
~d• •..-I1a

. ,........ _h.r..

rikshavn 4000 (iall er de r ved Pre-

derihhavn 8000 flygtninge), f lyvepladaen i Rom ved Lemvig 8700,
Ry flyveplads 6100, Grove 7400
og Ocdhu8 5400,
Der sæUes nu ind med el om.
fallend~ Ungdomllliolearbejde i
Lejrene lor al modvirke den De·
prelllion 0i Oplø8nin~1 der uundj.!8sefigt melder .ig eltersom Tiden'
gasr. I en Del al Lejrene findes
mange Børn i den .kolepliQ'til!'e
Alder, Oll de IBlr bcdllt muli,ll'1
Undervisning, altøammen nalurliR'via pIB lysk oR væaentlijlt ved
Hlælr, al Lærerkræfter, der lindet
i Le rene. AniageliR I?r de lorhaandenværende LItremidier ikke
il S
I
lede i del Omlang, der kunde
øn.ke». Men Børnf'lle lærer EII:menhørl'Rene: Læ.ning, SkrivninR
oe Regning.
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u
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Poul Lind Auby
frikendt.
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P.

befalede

Hørdu l11
dum. B
Paclus

Hao har ikke værel VærneFra Ko
mager.
Johan ..
poul Lind Auby, Thisled, der
var sigtet for Værnemagerl, havde
i Oaar sin Sag til Behandling ved
Dommer Rasmussens Særret i
Thisted. Porsvarer var Lrs. Terkildsen og Anklager Lrs. Larsen.
Det oplystes i Retten, al Auby
kun havde været almindelig Punktionær I Pirmaet Theu!. Desuden
havde han ført Regnskaber for en
Del Vognmænd, der havde anmodet ham herom. Auby sad
Interneret i fire Maaneder fra 6.
Juli til 7. November 1945. Ved
Dommen blev han pure frifundet
for Tiltalen. Han faar dog ingen

Erstatning for Pæn,gsllngen. ·
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IfOCIAL-DJ!MOKI

Et Problem, der bal! Pigtraaden ska '
spiller en Rolle, er Bek {æ dn;ngB ~ m e~
spørgømBRlel. Dette klares, s elv Forr
om det er et SpørpsmssJ, som g ivn
vo ld et s tørre Vansk eligheder end grafs
Ernæringøproblemet. Men det kIa ·

øtæ, '

,eli, og næppe ref mange al Fly t· bejdf
ningene er dasrligere stillet pas m end
dette Omraade end adsltiItige
Ha
danske.
Hjs/m
Men naturligvis længes Flygt· fagligt

ningene elter atler at kunne vende skeligJ
ilbage til deres Hjemlsnd, og vi 10fl da
solke deler sikkert alle dette lørtes
ode med dem. Den Dag vort muligt

od er befriet for dette Fremmed· gennen
ement i vort folkeliv, vil Flagene Tak til
a til Top,.
under ..
redede

ror den kommunale Koncert I Thl.ted

øosted
til 6 P

Intage i Morgen Kl. 20-29.
H. LaBey: Gloria.March.

kerhed
FOlhold ,

._-

g

IO.

J.n

,------~:---=----.
jhøvende,
ere med
'hedsloval Bio!de med
1,Ir i Ar·
i kom'

I

i DAf,
,Ile om

ri

lokk~r ~

g~r

for Brø du =Band~
Syv Medlemmer skal lade Livet, tre skal
livsvarigt i Fængsel

le Van)m ud
bnevr:;

~",op

Kø b e n h a v n (Privat).

ife en

idi

Byrettens Sal var pakke! af
.

.
I

Tilhørere og der var dødsshIle
Salen, da Dommeren
lI~ad~ Jacobi præcis KJ. 13,30 i Dag oplæste Dommene over
de

Brøndum-Banden. Den 29·aarige Henning Emil Brøndum,
s~~; den 26-aarige Botilsen Nielsen, den 29-aarige Ib Neder• T·- mark Hansen, den 23.aarige Aage Thomas Mariegaard
, de
'
Imu- den 20-aarige Robert Lund, den 23.aarige Helge Erik
I :'f; Lundquist og den 29-aarige Svend Thybo Ser. nsen idømIgen tes alle Dødsstraf.
Den 40-aarige Poul Aksel Grell, den
var
rork 3B-aarige Kaj Chr. Jensen og den 22-aarige Børge Jensen
;~;: idømtes Fængsel paa Livstid. Den 30-aarige Ove Hans
Vestermann idømtes Fængsel i B Aar. De udbad sig
,ror alle Betænkningstid.
'hnje'

Irkt

or·
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.......

--r:-:- ._

SOCIAlrDEMOKRATI!'.II

Guldsmed frifundet

Anders Henn in~.en, "' histed, har nok tjent Penge,
men ,kke som Værnemager
Ouldsmed Anders 11 e n n I n g.
~ t' n, Thisted, alod I Dig tIlIIlt
~,·d Dommer Rumuuens Søerret
i , ·hllled lor ulovllg l at have
snlg t Guld varer lU lyske Sot dater.
Drs uden lilla ltes han lor Omg~l>elS C al Toldl oven og for Over.
"ædelse II HamSlrlngsloven ved
III have Indkøbt en usæø vanllg
Mængd e DrlkkevlUer, KrydØerler,
Konserves og denalureret Sprit,
Henningsen nægtede I Retten
be51em l al være 6kyldlg .1 de In.
.Mivne Porhold.

i K"bfn

,,,~lil( h.vd~ l<>rt!Bj(~1
f''''f,ln'np~n

VlrtlIHILUf" .I.n, Oudmund S._
Itn ... ", ti.., 'ldLire.e h., ·,,,.1IIft'

Ty_il .. lil I,am h .... dt I..'~I,
II han h.vdt k~bl Uuldngtl Ir... a
~t

t.,

HCllmn~.tn,

IIIUill
dCllne f'o,lItl,;n,,_

IQm

Vidnc\\

l
OVe'beljent C .. perlJen og Polili·
beljenl BjerreUlI,d alhR' tt. lom
J
Vidnet ytd rørend" eo R_n.agllln~
Skalle vlesenel. POlitiet har 0pl1;lor! i Htnninj('tnl Viii. i Iq«. Politi.
hlnl Indtægt til 42,000 Kl.
luldmæglig Old h."vde .. gI.. .t
•
der ikke var m"re I .. HamallIng"
I~~e."'· tnd tillid I.
•
Had til en PolIUfuld.
DUuden alhertn Pru filen Mar·
mægtig
grete Heuh,l, der bl a .. lofklarede,
. !
"orretnin,5vmdud
kun
Plm : De ejede el HUl nmmen" I de r
.....
1
med Thoml8 SimOnsen. Hvorlor Vir udallllel billige Ting, som b .1.
købte De del?
I Tyskerne' ebte.
H: Del var ærlig tllll ,I Had J
Frifundet
til PolitHul dmægllg Glid. Jeg vilde
have ham smidt ud. Han kunde I Ved Dommen blev Ouldr..meo
træde mig saa meget pIIa Hove· Hennlnlt'l"l Iritundet lor Tiltal'
det, .1 jeg blev I1.lIt. Oad var al. med H enayu lil Væ"lemll~en o}.(
(
mindeli g forhad t i Th isted, og Orngaøelu:. I Toldloven. Denlll~~
der var en POlkeSlemnlng mod Idømltl hen en Bøda paa 500, •
H
ham. Jeg !ror, II Pol k med Ol at have ham.tret S9 lu tr
Sympa ti saa paa, at han btev Split.
hæld t ud.
Plm : Sia ha r De allsaa India .
Mrui
gel noget at en .. P{ibrerslll1l ng ~
o.,.,,, Polk,tI N", D, kebl, po<'
son liRe Ting I København, hvor. \
lor solgte De dem su kOrl eller?
H: Jeg har ald rig kunnet Ilde
al se paa del samme rel længe
.
ad Oangen I

DE

Fornøjelaer i Stedet f o r
Eengang •• kat l
1'fbørlngen drejede sig lersl om
'He nnlogsens Relse r tn KøbenhaVn
for al ...opkøbe Ould III PorarbeJd.

nin g. 'Henningsen hævdede,

11'n, .in j('~"

lhU'1l
hovtdl
Indkøb Iii
Ify" II, II

al

indkøbene blev bed re og billigere,
naa r han peraonllg var til Stede.
De t drejede 81g Ikke om Lejlig.
heds køb. m en om forud bestemte
Køb hos gamle Kunder.
Plm: Har De Ikke foretaget

I

,

Bekendtgøre ser.
t

Herren hlemkaldte I Af tea VGr kæte

Politie t brugte d e .tor e

Far. SvIgerlIlI. Bed~tefar Ol! Oldel .. r,
Ittv. Tomrer

Ka no n er

ANDERS ANDREASEN,

IPrJ vale Ke b ?

"

Ved en Ransagning i H enning· 80 Aer gammel.
H: J eg købte Mønler, ~om jeg seos Villa blev lundet 66 Hel·
SNBOSTEO, den 9. Juli 1946.
·sa mlede pas, og en enkelt Oang lIalker denatureret S~)lII, som b an
Barnene.
ip
JlØf jeg gjort personlige Indkøb, lorklarede skulde br uges IH Op
:1. e~s. et Uhr til prlval Brug.
vørmnlng al Beskyttelsesrummet.
Plm:· De har under Krigen brugt En Del Koniierves, som
,-f'" Mllsse Penge.
Indm eldelse lil SI:evnF;!t I Struer
blev lundet, skulde spises,
H: Ja, jeg haf brugt 1111, hv-ad Pomi1ien skulde opholde sIg ret Sønda d en 21. JUli senest Tors·jeg har IJent. Det er jo Tidens længe I Beskyttelsesrum . Desuden
d~n I L cl,. til Poul Møller,
-Mor al.
I
eller Oskar
Isnd tes Spiritus for 1400 Kr.
Domm; Ja. Tidens daa rligste
Retten gennemgik derefter H'm'
-=-:::=---1
Moral'l Men De kunde Ikke over. d elen med de tyske ::'oldater, som
vII de Dem sel9?
Henn ing. t n hævdtde var al ,ingo!
til den Ig. Juli. Praksil pilases
H' Hvis Jeg havde overvLln det Om
'.ng.
_
1111g • selv, var Pengene jo gasel
An 11. 1: De var i K"bt>nhavn
.~~O~,~.~B~'~'~":':,n--.L"F.----111 bl. 8. Bengangsskat I
Gang e med Thomu Simonien, og I .
O . A. F.
Domm: Var Deres Ræson n e·
und"tysk
Spæ",tid
bl 'v O, ''''yn''
ment virkelig: Hellere solde Pe n· med
Ausweiss.
.
af Slaten s kal have
~ene op "od
...
H : Det va r et, Simonsen skal·
Kaaserer.m træilei Iwer fredag
Ilem?
.
lede. lø vrigt høvd~ mønge Døn - AII ~tI hø KI lO-2l.
H : Jeg mente, at del gik m o d
Ausweiss.
Husk Re,lIltIcelnsten er .. Uger.
In!lallon, og su var del bedsl al skere
Eller al del var oplyst, ~vor.
Beatyrel • • " ,
··/a;J nogot ud al Pengene,
lætlge HennitIgs en ha vde stddet ~2L:':""_-,--c:-_;';-~:;=--
Domm : Og De hørt e III dem,
"Poli itiet
Sø g,n,
u db ,ød han:
'Itl"
-.(,er styrede hen mod Inll . ll onen I læng.'
sendt
e Bud eller
, H: Jeg fik da mine Fornøl eiser I d e res 8to re Kan oner Ira
•
Dom m: Hvilke Po rnø jelser I De lo r al jeg akulde slaa ned.
]
..... ~Illd e Io sove til langt op paa
Domm : Nur man optræder
Kontorch el tage S c h e l I
..meste Pormldda g I
som Le ve mand, bliver matl jo en benhivtI, tale I om Tidens
inlere88ant Penon.
Pr oblem!; r.
rU~nlghed om Ind_gt...
H : Jeg syne. , at jeg e, lor~
13
St...bJorg Kro Lørdag d. .
Relten beskæltige de sig derefle-r ureltet I
Domm: Det akal Rellen
Haabels Sal. fn.d.
'med li enn lngse ns økonomiske
d.
POl hold. Henn ing sen forklarede, men D e loratasr noll:. 8 '2000
Holtl Lørdllg d.
øl han ved Handel med Malerier, c;luld.medeavend tjener 4 ,
Hurup, Arbejd.smændenes
Menter og Primærker havde IJent pu et Aar, 818 inlerellerer
,ijlRellen
lor ham.
en Del Bkatrøpen Q: e.
opgjorde der eller H en- T o radlR Cd . 25. I Juli.
k le fledag
Domm : Hvo r meget?
·na len ", IndlæRt i 194. . . . Iedta: Oettrup enha 8 o
H: Jeg o pgiv 3000 Kr. iii Sim kkenlg IOOOOKr" Primærk e·
2b . Juli.
lfIOIj

ST

Hø rdum Afdeling.
Pol ske øder
Huru

PorlJeoesle pil 181 Y 12,000 K~ .. Mlleri"'g MlOO Ug_ •• Al holdshotf'1 MAndag
. K g Mø ll·SaiR 3000 Kr. Oll Løn
29. Juli.
Oomm: VII De dermed antyde.
Kr tlU 42,000 Kr. [)c
_ Hver
'ilt D! tje nl e mere? F. BkS. de p ivateHa~delerha"delunde (Sled
Alle ind bydes.
~ædvanll ge 100 pCt. meJe end i 'PorrelRinRen OK aldrig ti:
H'
.der opgives til Skalleveøenet? I Soiditer.
_
DlIOd,W. It. krtt I •
H: N'I I
I
Domm : Naah, .lIdan er det
VIdnetorIdarina
mauke Ikke her I Thl.ted I
S
Vid
lorklarede Tho .
Henninglen bavde I 190M OPl·
- SI:!nten n: 1 hin havde Ind~
).tlvel 20.000 Kr . I Indtegf ti mil
,
Skattevæsene t
.Menlerne.

I

12000

I

noet "uw
II: lyske

Ig
~e de

_vde

Tho-

... -

Alle indbyde.. fri AdJ.lang.
*1
De soclaldemokratl.kø Foreninger.

Auktion.

el
i\ot8Rca

efter BeKreTlng al l{oll1ml .. loncn tor Løn,

'l~rlige liøndel ••aj!;er borllll'lj(e8 ,'eJ
AIlklInn, IJt'f holdet I RnltNl('1 ~)l11 lor

!"Il'

R ...

1(lIlmoller
Fredag d. 12. d •• Kl. 17
aVl'r Brtl'mle, lirredder, Snma~lwtc tll. 'I. lil Hjæl

1

~altl'T(l1 10 ~/o I{rildlt I 14 (l~Rt'.
BJerreg •• rd, Auklil\nRlt'dn,

Kl. 20

Ræhr·Hansted-Vigsø.
llltuul pøa l.er \'lA OrM rf ,,\( ler
•

'c>

I

11'11. I" It

('Ih I 1
L0n.

R.

Auktion
,
Efter Begæring af Kommissionen fol' særlige Handelssager
hortsælges ved Auktion. der afholdes i. Batteriet sydfol' Klitmøller
Fredag den 12. ds. KI. 17,
over Brænde, Bnnlder, Smaaskul'e m. v.
Salæret 10 pet. Kredit i 14
page.
BjclTegaard. Auktionsleder.
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Politiet hat' nye Sigteisel' mod
'rugtItandIer F'lindt.
Sagen mod Frug'thdl. Hoberi FliHdl,
Thisted, skulde egentlig' have været
behandlet i Dag, men Politiet ha I' faaet
nye 1'illg frel\l, 80ln skal nærnH't'e UH
del'søges, og der l,all ikke venies Dom
den første Maaned,

Halt Tyskerarbelde
for 51 MUl. Kr.
Slnt.sndvokalen for særlige An!iggender i Aalborg ha,· fllI ndarbeJdet
An klageskl'i rt i Vfel'Jlemagel'Sagl'n
mod FiI'maet C. Carlsen, Randers,
hvis samlrdl' Omsælning paa Tyskpra"bejd"r V:l(' 51 1I1i11. Kl'. med en
Nc,ttofol'tj"ill'"le paa :'!,5 ~1i!1. Kr,
lJet hedclpl' l Anklageskriftet at
saav,,! ,hm ?7-aarige Entreprenor
Cad Cal'isc,n soln ha ns tu SOllner
den 4·:'!-aal'ige Holgc,' Ca tlsen, Randel's, og ilt'n 4·l-aa"ige Knud Carlsen,
Kolding, skal slJ a ffC's, fl!l'rli de fm
HHl lil KapHlIlatloll"n paa lllilbnr-·
lig l1aal!" ha l' samarh"jrlet med Bp-'
su,ttP]sesmagl"n, id"t Fil ma,,! v{'d
skriftlige l1pnverillels r li! ly"ke Myn[lIghedl'J' Di( Firma,,!' skaffl'd" sig A,'bl'jdc'" for V,prn",naglen over det mestr af y!land, [ dl'n ForhindeIse kan
næynp,':), at Fll'ma('t CarlRert har ud101 l ka>mppmæsRige Arhpjrler for Tv-

.r

Hkerne l Hanstprl. H"orJlRar drn ~lorc
V"" nprnag(','sag skal hehull,lIc ,,,,I
8'('I'I'('II"n i Ruml('['s er nnrlnu ikko
lastsat.

Politiet hal' nye Sig'telsf>l' mod
~rugtItandler Flindt.
Sagen mod Fl'ugthdl. Robert Flindl,
Thisted, skulde egentlig' have været
bIOhundlet i Dag, men Politiet har faaet
nye Tillg frem, soln skal nærlTIPre Ul)
del'søges, og der kan ikke ventes D0111
den nn ste l\1aaned.

hUl'

Han skal dog betale en Bøde paa 500 /(r. for Hamstring. - Han brugte sine Penge straks, for
at Staten ikke skulde tage dem!

heil
j J
fo
lsi

I

en Værdi ar ca. 2000 Kr.
Guldsmed Anders Vilh. H e n n i n gPolitibetjent
B j e r r e g a a r d og
s e n, Thisted, var ved Særretten i
Overbetjent C a s p c r s e n forklarede
Thisted i Dag tiltalt fol' utilbørligt
om Politiets Ransagn ing i HennmgSamarbejde med Besættelsesmagten,
sens Villa.
Politif uldmæ gtig Gad
idet han har solgt Guldvarer i mere
havde den gang sagt, at der ikke var
end r imeligt Forhold til Tyskern·~.
Grundlag
fo
r
Tiltale
iDr
Hamstring.
Tiltalen lød endvidere paa OvertræGudm
und
S
ø r e n s e n , der er Vadelse af Bestemmelsen om Forbrugsretægtsal"l'est ant, skulde forklare om
afgifter og fo r Hamstring.
et F orhold, hvor en T ysker skulde
Dommer Asger R a s m u s s e n var
have sagt til ham , at Tysk erne købte
Retsformand og Ffm. K o r s n e r Anmange Ti ng hos Henningsen. Han
klager. Forsvaret havde Lrs. R a 8kunde dog ikke huske noget om dette
lnussen.
Forh old, som han i sin Tid forklar ede
Henningsen nægtede sig skyldig i
til Politiet.
alle Forhold.
Han havde været
Endelig afhørtes H enningsens SøSvend i Faderens Forretning og havster, Fru Ellen Margrethe H e u f f e l,
de ikke haft noget med Pengesagerne
der er Ekspeditrice i Forretningen i
at gøre. Han foretog dog Indkøb i
Storegade og passer Regnskaberne.
København af forskellige Guldvarer.
Hun forklarede, at de ikke havde
Pim. Korsner : Har De købt meget
solgt mere end almindeligt til Tyskerop?
ne, der gerne kom ind for at købe
11
H.: Vi har altid haft en stor KunTing, som de havde faact øje pao i
dekreds, og da det kneb med at fna
Vinduet. Hun kendte intet til Bro- Varer, t.Og jeg paa Forretningsrejse til derens private Handel,
- Københav n for a t forsøge at skaffe
Domm en,
noget,
saa
v
i
kunde
tilfredsstille
vore
1
Guldsmed Henningsen blev frifunKunders Behov.
t
Naar Henningsen var paa Forretdet for alle Forhold, undtagen m. H.
g
t. Hamstring af 79 F lasl<er Sprit.
pingsrcjsc, lC01'1.e han gerne til Kø~t,
•

benhavn sammen med Ths. Simonsen,

Iii
lal'

l (> l'
(. I'
•

1

al'
Pin

og han foretog flere Lejligheds1m)) til
sig sclv.
Det var Tidens Moral!
Plm.: Dc hor brugt cn Del Penge
unckl' K rigen'!
Il.: ,Ta, det vm Tidens Moral, og
luwde hun ht!};L l'f:l1ge Oll, vnr dp: blot
ganet. Ul Enganp;sslwl!
1Jomn'\.:

I fnl'

HI:t~sonncmcnt

DprcR

,I,1-

vjrl~(>ligt

111"n Yf~
:lIl i

Jru ndro
ild<p :-;kulc1f' rna Ci-avn a f p,,-~ngel1c Sl' -

n< tf' 1

.M "11
I id i ~
I

hi

V~l' rc't, nI. Do lige sau godt
'lohlP lus, ror a t. S (nlpn evt.

\

For denne Forseelse skal hall betale
500 Kr. i DodC", ligesom Spritten er

konfiskeret.
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Den tyske Terror
mod Danskheden
•
l Sydslesvig.
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Almindelig Lon for en Guld~
SInvdosv611d I
lh'llnlngst'll furk fl\H'( fP, :11 hrm fI~
12(1(1() l{r, Oll) Auri'l I Jo'ortdnln·
('L1, •
f
t "Il fur ~'n
g\'n, hdlkct VHr l·n Il Jll, ,
GtlldsIllCdl·;\'('nd!
,
Pfm.: El' det virkelig rigtiG' f

cl :1n-

11.: .T.1,

Plru:. Har Dc tjent Pengl.' "t.'
Ort· Ting?
B.: ,Jl'g solJ.:te mIn I"rlm'L'rk{':;:nmlln~
_ J(.g har l']slcC'! [-'rimtl'rla'r: fro J' ~
V!lr Dreng - til en l'ri, a[ 12.000 KI
Dcsuden hor jeg solgt t re Guldarmlænkcr for en. 10,000 Kr. Dl' V.U·
frl'm"llIId :Jf dd Guld, som bliv'~I'
kjet op cftt.'r Dogens Arbejde l 1,;(.
Guldl'medl'værkstcd, Fil nn Ing:::cn indl'ndvid('l'c havde
J'{'mlnl' d c, al Inn
•
handlet ll1C'd Montl'l', Mult'rier, hnvo:
kobl BU og ViI!n, snu hnns Tndl?"IJ(. I
l!M:; r. Eks. \'Il.t pnn CL!, ,1O,UOO lu',
Plm.: Dc hal' haft l'n Del Udglfler'?
}I,: Ja, en Del. Jeg havde den Opfatteise, at dl.'l Val' klogest ul fan
reelle Værdier i Stedet fol' at hov~
Pcngene.

FM T\I'j/-[\'1l udl!jilrlll' .\nlalllll. nf
.hlwjL!Pt"'. Slll'\'i,'lI i Slol]'itldUSII:L(,~
'l'f)""MI
i Lili]!'! af LI-l,)[
,'a. ..J
.\"
, IlWll

"ank ,kilt' Tal til 1!l;I.onn. 1 1.01)1'1 a
]ndl'\"II'I"'IIIII' .\ill' PI' dPI'

Ilo~ i~pn

\'11

n·dl'iuK al SpOL"', idd mun lIlI \'1'
11:\11\'1 (\11 til (Il h('."ik;l'rti).l'1'1 .\tllul I~r

I'n. 2~11,()O!l, t,I'lIl1dlng-1'1 rur lndlt~lnPil i !lll~al'!l 1'1'
som allp andt,p
,sh'dp!" i "f'rtll'lI - 1 \\l1~l'1!l'. FOL' KriKIlI! holdt dl'll 1I11!-:;nskl' 1\:IlJpl"lldlLkIjlm si,!!' Ilaa 1';1 IO() ~Iill. I 0111 .\al'pl,
1Ih'1l 1IIul.'I' l\.l'i~('t1 kulJl !IN) do.!!" nll
Ilila I';l. I:!:) .\Iit!. I, IIrill-1'I S\'fll'PI' til
tllllkl'im.'" ;J;~OO rO.!.(1I1udniILj.!I'I' dnglig-.

EIII'J' l\riJ,!saf";!l1ll1illg-I'1l :-:nnk

Kob t Vill a af Had til Gud ,
Pfm.. De Imblc eo Villu !lIW ,Tyllllndsalle :-omnwn med '1'hs, SiIllO\lJ';l'tl
og ReslaUI'ntul'
Sm'cnst'n,
"Rilz.".
}-Jvorfol' gjorde Dc dd '!
H.: Det vnr na.'rmesl af lInd til
Politifuldmægtig Gnd!
Anklagc'ren kom ind pn~ Forholdet
om Snig af Guld\"::lll'r l FnrrctningL'Il.
- DC'l" Iwm en Del 'l'ysj{l~re far' :.It
kobc Vmrdistl.E!:C'I', som De Vl\r inIe\'Cllscrct i. Dct mnn De d o ikke h nve
vml'et blind for?
B.: 'l'ysh:cnle k øbt e IHL n fol' s lnail
Bclob, som Begel Iw n f IJ I' C'n hnlv
Snes KnmCI'. ])p Vll r Ilnvl, l ir{ inkr('"sen t i H l' I'I'CZ'i n ge,
Domm.: Ill.lw Dnm Dl lngc?
lT en ni n gsl~n bmvdt'd l', n t dl' !' VHI' b f' -

1'\'0-

.lukliulI1'lI til ('Il. I\ItHI \'Il).('lllrulnill}!\·r
om II~\.I!'(,II. IllPI\ IIIIlH I't' nu iJ,!111l
mlll.'1 1111 PII:~ I'a, :!1:JO, Ol! mnn \'1'11ti'l" 1'11 sllH!il!' SliglIilIll. snl\'tllU ;.;lon'
.\fll1ll'l Il bl'l"i Il ~i'l' iH! .\} 1111 ",ka rr 1,11>\'1'
"l' .'11

XiUI\'I'tlllh hPil

f(ll'

ni lJIU~

11]1

pUl,). Tnll/lI'.ldllktifllll'II,
S,Im 11\'1'1 all i EllI'OPll 1' 1' th'r i l1nr,anl 1'\ skl'i!-(I'rrdl' 111'h1H' fol' ]lol igl'I'
Ol( ll q,~ lI il\).IPI' i did Il('h' Ingpl , ' Ig'
uh\'1l' \ ',IJll'hl'!i ghl't!,'t' IlIlI l 'tHl I' .... i g ,II'
1111'1 1 II I'Jlsy rr li l 1" I'I' lI l3 kn f h'I.'iI' tl Bf dl'
IHlth' . 'lI d l~1' ,\l n ll' l' ill lf' l' Itll' a l afh jit' !-

Inl t A fgirt: n f tl ll p V ~"'cr.

l il' dPtllI1' ~ lJ d .

Den tyske UdlJlyndr'inn af Lnndct.
hal' ' ~ I'I',' I 1!"IIIIIdig (lI! f1 Hl'hl i\' . HIll\ lt~
,hos bm rfl1l'l, ' III' Oll pel. nr nll l' ll l'sh'.
7;, IIr a , af <til t' SI·ill. n~ I'." I"1l a ll ,1 " 1'11hanpmal l'l' il'l. dl'l ih lnlHlt , !I:I l.okOllhl_
ti\'\'1' Il/: 1'11, :1...000 l'i 'r.";O Il
ilA' (lud ".
\'Oj,f IH'. II IH k r I II J.t :IO,i IOD I l, '1" :" \ II It i '" r.

lij.("

aa mil 11 1t1'

\1 UIOl'I'\' k 11'1

1IJIlIl "hlII" ilA mind/'(, ~kiht ', [,'\'It ,00
Ind lIsll'i" i 1').."0111 il 1'111' 1' hil 1'11'111'11'" Ill'h,
,\lui'okiIlJllIl'hn O/.r dol l\\I'iR" tld .... (\I',
'!.·(qJlllllll Kia!lll Snl:l'hIISt'. \)1111,'~"l', 1I1 1 1'III'ltjl'1l1 ilA' Sk'l]I'I', li'I':L dt'lI
UH/.C11.I'.·kt 1 NUlitlllHllllll1k I'IIYt'd~. Tr.
hkl'rhl' "n, :Jo,oon kt-t (;lIld. !-(lIlr. 1'111_
lirl, Sm}'klwr III \', ng fl'l! i'\lltilllWI.
IlHl/iI1l'1 lllll·Hol'h'g fifl l\jl:-;:Sl'I' nH,tl

Jlilll'IIt'I' uf hl.

1I1"llltrulldt, Hufu!'!
1lR' CifJya. 01:1>1111 II Ild !'t. ,\111>;"1'1' ud "Il 1tl'M flll' 111(111'11111\ 1>1\ Ild I'i 11 1(.
MI'" og 1111 i l ' n ~lIrl1 IIIH'I' JIIIlII nu

Ll~lIinll', rUlhiull"IM''''II', 1'>011\
Krig!'1I I'1II111" .... l'v. j'l' 1;:1'11 ,.",\ ul hil.
\I'

m, II 111111'11111'\ "r H·d ni kum.hlivl'j' nr Hluhll' llllt)'dulu( fOr Ueu..
oJlb)IUiutrOu.
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DC'r blt'v nu Dth.tt ('n Række Vid ..
nel', TtlIi. Simon en tonlarede In

ktJ~th.1. IJI' A'1I11111' IIUIJlII'Il"rnrhlll_
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Villaen blev oftersøg t med LUll.

Købt lor 2000 Kr. SpirItul
om M••neden.

('Il

I·fkr

llL'''. dl' lI j

Dommcn'n 110Inl1'1'\'('\(o tll sld~t, Ilt
Ht'nings('l\s Optl:l'dl'll !:illIll Ll'\'l'llltmd
hnvc\t' haft ('n slIauan J(unlktl.'I", at
Ikl(t, IllaL PI.,lIlil't, Imll Folk t Almlndl H~h('d havllo fundt't dl't mærkeligt,

1\,

1111ll·kl'

])ml)nWl'l:n
spurg te, om T~'llkl'r n c ikke hnvdl' bel::t lt slu di g I1l l'gC'1 fol' Val'l'l'I)(!. Dd
na'r,IC'de H,.:t1I1ingsl'll

P o litifuldm,-('g tl r:cn kom ioti pnll
S porgsll1ou ld !lin lIllImitring. l !-I<'nn in gsen s Vtlln VIII' fundet :-.lnrt' Lngrc
;tr S prit, Spiritus , Kons C'l'vC's m. m, t:1
n 'l b f·l .... dt'ligp lklub , Pol il I"t havde
und..:rsllgl Vilhu'n llU {ol'l'ta/!!..'l t.'1l Opl!Ol'('!s(' OVC'I' all, tll'l" 1';111<111'.<:.
II.: ,In, de 11;\-'I'\lWI'I ulld"l'soglt.
med Lup!
])umm. : ()A DC' h:rv(ll' tIllln~IH' sC'lv
lagt Lup 11l"!!
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Frifundet for Sigtelse for Værne.
magen.•
Poul Lind Auby, Thisted, der
har siddet interneret j 4 Maane·
der sigtet for Værnemageri, blev
i Gaar ved Sæn'etten hos Dom·
mer Rasmussen pure frifundet.

Anders Henningsen
slap med Bøde paa
500 Kr.
.

et
et
at

-~'

Blev frifundet for Tiltalen for Værnemageri.

I
s

•

l Særrett.en i Thisted hos Dommer Asger Rasmussen fik Gulds med Anders Henningsen i Dag
sin Sag afgjort.
Som Anklager forelagde Poli-

g
t

tifuldmægtig Koraner Anklageskrift.et, der sætter Henningsen
under Tiltale for paa utilbørlig

t

1Iaade at have samarbejdet med
Værnemagten ved a t have solgt
Guldvarer til tyske Soldater og
for til privat Forbrug at have opkøbt. Varer i usædvanlig Mængde
for at sikre sig mod Vareknaphed~ aJtsaa H am string, idet der
ved Ransagning i hans Hjem
fandtes uforholdsmæssig store
Beholdninger af bl. iL Drikkeva-

-

-

rer. Konser ves og denat ureret
Sprit.
Henningsen nægtede bestemt
Salget af Guldvarer og Hams tring.
Han blev derefter afhØl't om
sine Indkøb af Guldvarer i Kobenhavn, som han hævdede var

,

,

•-

••

,

s ket eft.er Opfordring fra bans
Fader , og at drejede sig om ganske best em te Ting, som Forretn ingens Kunder h avde spurgt efter . Naar han var i København,
købte han Frimær ker og lignende til sig selv, idet ban t jente
lidt ved at handle med den Slags.
og en enkelt Gang havde han
købt et Uhl' til sig selv.
Ankl.; De har brugt mange
Penge unde I' Krigen .,
H e n n. : Jeg har brugt, hvad
jeg har tjent; det el' jo Tidens
Moral.
Domm.: Naah - men De k unde aJtsaa ikke ovel...inde Dem
,selv til at lade V~el'e .
•
Ilenn. : Jeg tænkte, at det eilers bare vilde glUl. til Eengnngsskat . ..
A n k I. : Val' Derl"s Oms:~tning
s leget. sna kolosAAlt under Krigen, at De vilde falde ind under
Eengangss katlen?
Domm.: Var dE.>t Deres Ræsonnement, at. De h(>lIe-li' mnnUe ~ol 
de Pengene op, end nl Stnlpn
s kulde fnn fat i dem.
[Jt'nn,: J('g 111('11((>, \'1 gik mod

lnnntion.
nt'!.'h '''' .

t'H~

Il" h m ·l" I ii ll,.m

at han havd~ kø!;t man
;varer h os H E-nningsen: ge. GUld.
'kunde han ikke h1U>"" ~::). de

•

vannning af Beskyttelsesrum, fiD
Konserves. som han hævdede
s kulde spises, hvis man s kuJde
opholde sig flere Dage i BeSky t-- \
telsesrummet , og Spiritus for ca.
1800 Kl'.
Man drøftede Handelen j Forretningen med tyske Soldater, og
Henningsen hævdede, at der intet var solgt af Betydning til
dem.
Ank]. : De val' i København
nogJe Gange med Ths. Simonsen.
De var da undel' Spærretid forsynet med tysk Ausweiss.
Benn. : Det var et, Simonsen
skaffede.
Eitel' at det var oplyst, hvor
længe Henningsen havde siddet
fængslet i Sagen, udbrod han :
Politiet sendte Bud efter deres.
•
store Kanoner i Kobenhavn, for
jeg s kulde jo sInas ned.
Domm. : Naar man optræder
som Levemand, bliver man jo en
•
interessant Person.
Henn.: Jeg synes, Jeg er f 01'-urettet.
Dorom .: Det skal Retten afgøre, men De forstaar nok. at naar
•
enGuldsmedesvend b ruger 42,000
Kr. paa et enkelt A ar, 8a...1 interesserer Politiet sig fol' barn.
For 2000 Kr. Spilitus om
1\1aaneden.

Man gik derpaa O\'er til Vidneafhøring', f orst af Entreprenor
Ths_ Simonsen, der fo rklarede
om deres fælles Rej ser til Kobenhavn, ialt en halv Snes Gan.f:,"t',
Tidligere luu' Simonsen til en
Rappor t forklaret, at lIenningsen kobte Tin g i Kouenhnvn, som
han lod Faderen beulle, men sel\'
beholdt.; men det vilde hun ikk\!
$Uul ved nu .
lIan forklarede- om H('nnin~- '
sens Spiritusindkob, nt dt,'t fik
hun fra l11wll i KobenhaYll, og
der ble\' l'Cgclnul;'s~igt sendt l''l
FOl'syning derfra Iwt'l' )1:umed.
ofte for et Pli\' Tm;jndl~ Krollt'l'.
En Tyskel'~ l !dtn h'b;t'I'.
N:l't:;l\.' \ 'idne- nu Gudmund $\t-

der fIlt' 1'ldl'll sidd('l' S(llll
YUl'et!elltsfllTlgt.'. l hm hll'v sl'\lr~t
,
1'C'I\Sl'll ,

'.. nvg" ...

Ransagningen i HefUtin

Villa.
"Overbetjent CW)penen f
te om en Ransagning i lieno~
sens Villa, hvor man havde~ng
stateret det store Lager af S'~
pmt us og K onserves.
Politibetjent Bjerr e gaard.,
der havde været med til den sam_
roe Ransagning, forklarede li
ledes, hvad man havde fundet
Politifuldmægtig Gad havde ~
erklæret, at der ikke var mere.
end der maatte ....ære f or ikke at
komme ind under Begrebet Ham..
string ,

...

Tyskerne købte Souvenirs,
Fru Ellen '\fargretbe HeuffeJ.
Henningsens Søster, forklarede
om Tyskernes Handel i Forretningen. Det var mest billige
Ting, der havde været udstillet
i Vinduet, de kobte. nænnest som
Souvenirs. Hun havde aldrig set
Broderen privat sælge Ting bl
Tys kere eller danske Kunder.
Procedure og Dom.
Anklageren n edlagde derps.l
Paastand om Straf efter Anklageskriftet. medens Fors\·areren .
T.andsretc;sagforer
Rasmussen
krævede Frifindelse under Henvisning til. at der ikke forelall
Bevis for '-ærnemageri el1e-T
Hamstring.
Dommen.
Yed Dommen idruntes Henningsen ~n Bode p..'l3 500 Kr. ::il
Stat skassen, sub...~diært :"!O Dages
Hæfte. 79 Flasker d~natureIVt
Spl'i t konfiskel'edes. S~ns Omkostninger. denmder 150 }\r. j
Salær til den l~skikkt"\i(' Fonwan?1', S:.\gfm-el' Yd~P"uISl;?n. udn.'dc!;) ai det offentlige. 1 D\mmlt''ns
Pnemi~ser hNldt!l' dt,'t. !It Hennin~en er d\'mt for Hamstring
nf Sprit. men frif\lnd~t 4'Qr Tilt
1('1l for y ;t>l'l\enlagx'M .

En gros Pristallet
Juni :<.t~~, "1('0 1 Pomt
,.
t il ~();t . 1"' 1' t'1' 'h'k. ., s ~,~ Ol"
~kydnh\gl'l' ind ..nhw de ",nl>t'll·
, . • ' . t\'1~l l\n. I' 1.1
}:l ~lr ,.n

t'f 1'\\1'

~lI l gel lir Oulll\'III'-'1"
'r h.-l<t

··n ......

N n ,,!_

. ",1.,,-

'r lUll>

•
hujl

Iii d ..
Bur..

-klin·
Lull,.

runi·
kan
·kal,
, .
l

l' J'

og

H um_

fI~rillll.

linn 1~1,·v tI,-n-fl"I" IInwr t m,l
1I11w 11Idkuh 111 (luldvllrf'!" i Kuhl'nhmm. Itom hlln IlIl'wl,'(le vllr
.sht l"(lt·/' Opforrlrlng rra hIllII'
FndC'r. filt at dn;jtotl.· .!i.ilC om g'lUI-"kt.' hc.. t~'mll' Ting, JIlHIl Forro-lningt>flS I';:UIIIII'I" hllVd,· I'Ipurgl ('i.
ter. 1\;-juU" hAn vnr i Ktll.H·uhllvn,

kohte hlln FrinwTk"r og Iigru'nde til t'ig ...!'Iv, Ifh'L 11IUl tj\!IlW
lidt n>d nt hruldll' IIwd dlm SJII~,
og en li'nk('lt Gnng huvde hlUl

koh t l ' l Uh,. til sil{ ~('I\' .
Ank!. : De hllr brugt rnllnsro
P enR"! under KriKun .
•
H e n n. : ,leg hllr hl"Ugt, ht'ad
Jeg hur tjent; det ('r jo Tidl'lI!i

.\lornL
ml'n DI.! kunde altsao ikke oven'inde Drm
•selv til at Inde "æl'e.
H en n.: Jeg Ltcnk le. at deL eJlers bare "ilde g-nn bl EcngllngsDomm. : NlI.ah -

•

skat

_.

A n k 1.: Var Deres Omliætning
steget saa kolossnIt under Krigen. at De vilde falde ind under
Eengangsskalten ?
Domm.: Var det Deres Rlt!sonnement, at De hellere maatle solde Pengene op. end at Staten
skulde flla fat i dem.
Henn. Jeg mente, vi gik mod
InfJation.
r , Domm. :-Og De h01'te tiJ Dem,
l·
der styrede hen imod den . Hv'å tr
fik De t.'idaf' det?
=
Henn , . Jeg havtle jo en Del
,Fornøjelse .. ,
• Damm , : Og sna kunde De sove
ud langt op paa FOImiddagen ~
I De)'paa gennemgik man Henningsens , Jndtægter, der 'Var del
sidste Aill .a! Krigen en Løn pan.
l2,000 Kr" Salg af Frimærkesam_
liDg fol' 12,000 Kr., Ouldsmykkcl'
for 10,000 Kr" &a1g af gamle
Monter og ru M\lIerie?;l.saaledes
at man kom op P41l en Indlægt et
~
enkelt Aru' paa godt 50,000 Kr:1
t I ..:\.Dk], : Hvad har De saa brugt
alle de Penge til?
Benn.: Jeg har kobt reel1~
Væ rdier for dem .
,
Ankl. : De var Sf,l.mmen med
Ths. Simonsen med I til at kobe
den Ejendom pau Jyllandsalle.
I hval' Politifuldmægtig Cad boeue ,
og saa 10d De ham sæite ud.
, Hvorfur gJ01:de De det.?
IHenn.: Æl'1ig Lait af Had til
ham, Han havde Lmadt mig san
længe pan Hoyedet. ~[en jeg tror,
jeg havde Byens Befolkning bag
mig i det.
AnkJ. = Nan, De indtog maaske
en Slags "FuhrerstiUing" i Byen!
Ankl.: Naar De nu kobt.e personlige Ting i København, hvorfor solgte De dem saa kort efter?
Henn,: Jeg har aldrig kunnpt
lide at se 1)<\1\ den samme Ting
ret længe ad Gnngen!

"'-

.

•

.,,'......... ................
"I
i Vlrlrlul'1, dli' køh~, "" 'm. t IVJlfl
St,uV/'lIil llun h~yd.· aldnr tel.

Kwrl' J\unO",'1" i l":ul,,'nhllvlI, f'd'
Jf'j( • k u I d ,- j" "lIutl' ru ,I.
lJomm.: Nunr IIUln ',ptra·'I, r
"(Jm I~\'l'mnflll, hli\', r mnn jo t'f,

Hl ,,,,I, fj'll Ol 'Viii ..... J"e 1 'K
'1 Y J' " 'lit'" d. ·lu' y"\lr.dl r

lnt~'r'--,;sullt 1"'rtH.>rl,

J I,'nn,:

Jf'1{ .)'/Ij

• JPJ.I' 1'1'
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"

J'rOt,t-dun' OK h orn.
A,' fl.g 1'11 n ... lagd ..
I',UIatand orn . 'raf dt.;-, Il :le.
.:/ J:rI11.< t. 0100
f c.. , re-

ur"UH
Dumm.: jJ,·t ,·lod nett.-n 'tfr:tl.
I'l', mf'U II., f.,rll!.h:u· nrJk, <Io! nllAl
l' nGuld hD\l-Q"SV.· nd brugt. r ,t ~ ,1}l1(I
Kr.
et. "nkf'lt Aar, ,·au bl

'''Ul

La.ud ~lI; srf O!"
ri
k'" 'vede J" I: lidt
vi.nlnK t I.
t Jer I
BevJ;
Ijl'
V
en ~"I n
lIams ngo

t"""'Ss"t'er Pr,liti,-t siJ( ffn hnm

For :moo Kr. Rpiri l u>t (tm
~.Jaaned('n.

F.

~Inn gik dl''lllt.8 (Jv(~r til Vidn.'.

afhoring, fllrst af F.ntn'prenllr
1Jommt'n.~.~:-~'r._
TllM. Simonsen,
dt<r forklarNJe
d Tlt,l
'lE..
om deres fælles Rejser til Kol>l!JI- Iling, en f~n Bødl I'a.e, lil}1) r.r f
navn. ialt en hal ... Snes Gtange. :-;tatsl.;as8e1l .. Ih fiært :!'I DClgi
TjdJjg~rc har Simon8en til pn Ha·ft.l'. 7\j fl:,skl'r rlenaturf;J'{
Happort forklaret, at Henning- ~prit kr)nfil:.b~f>·.rle ~1go_:li.S Om
sen kobte 'fing i København, som
k()Hlninger, derunder 15-(/ Kr. j
han lod Fadel-en betale, men 5t'lv Sala:r til dfm be.sk..ikkpj ')rs-\'alx!holdL; men det vild(' han ikke rer, ~agfor",r Yde-Poul~n. udi, ..
titaa ved nu .
des af det offent.ligp. T Dommens
lIan forklarede om Henning- Præmisser h~der det. at lIensens Spintusindkob, at det [ik ningsen er d0mt for Hamstring
han fra Dlum j Kobenhavn. og af Spnl, men frifundet for Tutader blev regeJmæssigt sendt e"l len for Va:rnemageri.
Fors)'nlng derir-.!. hver 11a.-'Uled,
ofte for et Par Tusinde Kroner.

En gros Pristallet

En TYSkers Udtalelser.
Næste Vidne vru' Gudmund Sørensen, der for TIden sidder som
Varetægtsfange. Han blev spurgt
om han havde hon en Tysker
ved Navn Heinrich fortæ1Je om,

..

er for Jum steget med 1 Point
til 205. Der er lkke storre Forskydninger indenfor de enkelte
Varegrupper. I Juni i Fjor var en
gros Pristallet 213 og i 1939 llL
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Ved Ihm~c1gnjngell i hans
Villa var det fundet 66 Helflasker denaiun'J'~t Spn l, som han
fOl'klarl...'tie sllllldo brugea li! Op·

Ashøje Kl. 15,15.

d.

d. 17.

Kl.
•

Kl.

I:

Kl. 20,00.
Alle indbydes. -

Kongesangbogen bedes medbragL

Hurllpkredsens konservative Vl\!lgcrforen~
Thistedkredsens konservative VælgerfortJllll .

Tekstilkort til Unge
mellem 15 og 18 Aar.
I Henhold til Handelsntinisteriets Cirkulære af 26. Juni d. A.
er del' nu aabnet Adgang for alle
Unge mellem 15 og 18 Aar (d. v.
s. fodt i Tidsrummet fra 1. Juli
1928 til 1. Januar 1931, begge
Dage inde!.) til at faa udleveret
Tekstilkort, for saa vidt de ikke
i Forvejen er i Besiddelse af snadanne Kort.
Uddeling af disse Tekstilkort
finder Sted paa Konml\\lIekontoret Mandag delt 15. Juli 1946
KJ. 9-13.
Ikke afhen(~e Smol'l'abntkort
maa afhentes sanUl1e Dag og
Sted.
Thisted Byrnad, den 10.•Tuli
1946.
Bjcn:egmu-d.

IIIIh.
Offentligt Bal afholdes
paa Stenbjerg Kro
1111111111

On~d"J{

d,'n 10. ds. K\. 19.
Jli~l'b.

1111I1111

POUIHN\.

11111

7 Pers., udlejes til saavel lange
som korte Ture.
E. Koldkjær.
Telf. 30 Østel~ld kan benyttes.

Ejendom til Salg.
Moselund i Floulev, ca. 12 Tdr.
Bygsd!., er paa Grund af anden
Ejendoms Ovel-tagelse til Salg.
Nærmere Oplysninger fans ved
Niels Olenen, IIvidbjerg St.
Telf. 101 (helst mellem 6 og 8
Mten).

-Ha

Vigsø,

Tilbud PM Ler og Grus pr. m
til Kommunens ,"eje ilIansted
indtil BetOll\'ejcn og fra Betonvejen til Hans Poulsen, Hamborg,
indgiws inden Mandag d. 15. ds.
So~cr:lad()t.

Auktion.
Efter Beg,,~ring :li Kommissionen for særlige l !:u1d,'ls"ager
bol'tslt'lg,'s wd Auktion, d,'r afholdcs i Hntt~ril't ~~'d (Ol' K\i.tmollcr
Fn'dag dl'll 1:!. ds. .KI. 17,
O\'l'l" Hl1.\'ndf', Hrn:,<lde,., ~ms...'\..
sku1"t' Jll. \",
Sala"'t'! Hl l'et.

Dnj{".

1,'('(\

i 14

lljl',...l'l/.",wrd, \uklcll 'edC'r.

_....:.:-

f1gc Uø lU Ul Villi . ..:1I'oIV .......... b. - - .

I V _-lii .... ~

avn den 18000 Kr., Vurderingssum 10000 Kr.
1000
Irernolil·
.
Doms·
d t
9740 14
Chr. Ac.. Jarlslrøm øm.
32828 3
Chr. P.
Særrellen i Nørresundby alsagde 46069 5
. Haand- I Dag Dom i Sagen mod Tivoli- 54639 5
sIg .kyl-I ejer Jarlstrøm, der under Besæt- 71174 7
Isolholdt
m, al han telsen drev Vognmandsforrelnlng 108116
f Skibe Is I Thisted og Aalbor\!. Hans Por· 114681
iri kunde Ijeneste var MO,OOO Kr. Som Vid· 126628
i. Rellen ner I Sagen alhø,les Vognmæn- 133925
:" i~:~~~~ dene Jensen og Krogh, Thisled. 150379
.
Jarlstrøm Idømtes Pængsel I 6 11>7045.
I
Mdr., 228,000 Kr. konllskeres. I
Bøde skal han betale 20,000 Kr.

tnndt

ma
Hv
ikke
Dispensation fra KnudKar
Cirkulæret.
ejhe
Tilfyldningen af Tankgravene tilla
omkring Aggersund, der for en paa
Msaned siden blev standset, er Hen
nu blevet pssbegyndt igen, Idet aukt
der er givet Dispensation indtil var
men
den I. August.
Arbejdet med Planering af Ba- Aab
nen fra Klim Strand til Aggersund ko I,
er ogsaa genoptaget.
liver
. 8aa
I ARen.
: Ans
Kl. 20: Patæteatret: ,Patrioter', arne- der I
rikansk Pllm.
lum
ner.

'en
rp.rtl

onlige
si KI

n 254

vat.)
280.

Øre
e for
nger.
pCt.
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Torsdag 11. Juli 1946.
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Tysk f
Vaglmaodsdom.
den
Aksel Nielsen, Næslrup, der har
Unde,
væ,et O.T.-Vagtmand i Prankrig
idømtes i Formiddag 2 Aars plads i
Fængsel ved Særretten i Thisted. ning fn
aarige L
Til Møde i Stockholm.
Paa St"
Porstanderen for Teknisk Skole gp'~y~~1
j

Thisted, Lærer S. Madsen, har

deltaget i et stort fælles.nordlsk ~t tLæ,e,
Teknisk Skole· Møde, der afhold- . e, og
tes i Stockholm i Begyndelsen af ~~s!ne~:

l\:8

rurt:-j

hol tier III paa ves[re uyrøKueplSQB, og

osgaard. der aobnes hver Aften KJ. J9.

.

Plads I
har sin
bør sti

Tysk flyglning død po. SI,.n- Venstre
deø ved BauD.
.Midte1

der har
rankrig
Under Badning ved Baun Piske· først s
Aars plads i Oaar omkom en tysk Flygt- Række!
hisled. ning Ira Hamborglejren, den 61- Rækker
aarige Lærer Herman SchwerlegeI. og der

Paa Stranden opholdt sig en hel giver d

Skole
~n) har
0rdiSk
.fbofd-

r.

.Isen af

Del flygtninge, der badede under
Opsyn. Pludselig bemærkede man,
at Læreren sank øammen i Van·
det, og han blev baaret i Land,
tilsyneladende livløs. Man gav
ham kunøtigt Aandedræt, indtil

Illagere
Island Læge Græsbøl, Nors, ankom. Denne
gav den forulykkede en Indsprøjtning, hvorelter Paick fra Thisted
fiJkaldtea. Der var imidlertid intet
at atilIe op. Døden skyldtes anerveler tagelig ikke Drukning, men Hjer-

se om, lellag.

leveres

i
~

Det I

bestilt

hos 80
Lørdag
ved Te!
at best'
Parkl
henvise
kerings
der y
paa Ve
sel fra

boliger

Den Aldøde, der siden Krigenl Parker
Por. Alllutning havde været uden Un- en Pa
Por.. derretning om ain familie i Tysk- mindre
løjerne

8OCIAL-DEMOI
land, havde netop i de sidste Dage ly
fundet deres Opholdssted.
t

Oode Fiskefangster.
fiskeriet i Thyborøn giver staI dig stolt Udbytte. Enkelte Kuttere
'er i de sidste Dage kommet ind
med fangster paa en Snes Toni,
og Priserne har været ret gode.

nær-"- _ _ _ _ _ _ _ __

IImmer· bjerg p •• Søndag.
, er paa
.
lernl~g. De forsvundne Pistoler erstattes.
an VIlia
I 1944 blev der hos Politiet
le S~n deponeret betydelige Mængder
~er sIg private Vaaben . En Del al de
bedste Pistoler blev al Politiet
overtaget til Ejendom og betalt.
En anden Del blev overtaget til
l d s e n, Sabotage bevogtning, og Betalingen
tIskaie skulde senere al"øres. Det drejer
•
~sn It •• sig om 2800 Pistoler
til en Værdi
t:t"~~t~ .f 200,000 Kr. Vaabnene gik tabt
o J ved Tyskernes Aktion mod Politiet
og finansudvalget har i Dag til·
traadl en Bevilling paa 200,000 Kr.
e
til Entalning for Bjerne.
I'

holdl
. Kro.
ude

skriver Prolo .

.,
hv
lor

ge
hi,
de

el~

ml
al
sæ
de,
til
d

algets Ikaøg
i Ha'cthebn
er foreløbig fastsat til at finde
Sted den 7. August.

. er de

•

,.,evig"

To Aars Fængsel for at have
~ eVIge
gjort Tjeneste som OT-Mand
aa Goli Frankrig_
~er din
Særretten i Thisted behandlede
~rmene i FOl middags en Sag mod Aksel
maa du Nielsen, der under Krigen var
ige Ar- OT-Mand i Frankrig. Nielsen, der
stammer fra Næstrup, hvor Forb, de ældrene bor, idømtes 2 Aars
g, du Fængsel og frakendtes visse bor, a Han gerlige Rettigheder i 5 Aar. Han
trofast erklærede straks efter Domsafsifik dit gelsen, at han vilde appellere.
te ved
•

I
l

g renede tun-

Tysk Flygtningelærer død.

I Gaar Eftenniddags blev Falck
i Thisted alarmeret til Baun,
sel, er hvor der paa Stranden var sket
kt dig i et Dødsfald under de tyske
~ød kan Flygtninges daglige Badetime.
I erfare, Den døde var en 61 Aar g!. SkoGange lelærer der, mednes han gik i
,
Dejlig~,
Vandet tæt ved Strandbredden,
ej hvor pludselig sank om og blev liggeni, at de de livløs. Han blev baaret i Land,
og bæ- og der blev tilkaldt Læge, men.
han døde i Løbet af faa Minutage, der ter. Han var blevet ramt af en
I aldrig
Hjertelarnmelse.
til Hvi-

k
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Værnemager_
sag mod
Tage Pries
Men ikke TiltalE' mod dt> eVrla:e
Østf'n;IOrpag1t"fCO .

-

Hj~ndvokatt'n hur nu i nOl('l.'1I

Tid haft den ~flg til Undensngel.
Re, som vnr rejst mod ØKt.er8kom~
pngnieL i Nykøbing j Anledning
af, at Kompagrul'L under BesætLelsen slog sig pall. :\1uRhngefi_
skeri og eksporLcre<!t· 10r 16
.Mill. Kr. Muslinger til Tyskerne.
Forhen havde Kompngniet ikke
interesseret sig 'synderligt for
Muslinger og havde paa dette
Omrande foroget Sin Produktion

85 Gange.
Rigsadvokaten har nu besluttet, at der skal rejses Tiltale
mCKI Direktør Tage Pries, Nykø-

bing, for V:.ernemngeri, medens
han ikke hal' ment, at der vaT
Grundlag for aL rejse Værnemagerisigielse mod de oVTlge0stersfOl1lngtere: Tandlæge Jensen,
Aalborg, FnbrikantJensen, Odense, Fabrikant Thomsen, Gl'enaa,
og Fiskeeksportør Anders Pries.
Glyngøre. Snavel Politimesteren I
N ykobing som Statgndvokaten
havde jndstillet, at der blev rejst
Tiltule mod nllt" fem l\land. men
det kunde Rigsad\"ok llten altsan
ikke falge. ~oget helt mldet er,
om ikke L'Uldbrugsministeriet.
der bortforpagter O~tersmono
polet, vil Inde Sn~l?n faa Konsekvenser.
l s in Tid. da Tage Ildes fæng::;lede!:, fremkom ham, Fors\Tal'cr
med e n Udt..1.lelse om, at Fiskl'ridll'ektol'lllei
hawle
;mimelX't
Pt'ies lil foroget l\luslingeeksport , men frn Direktoratets Side
lu\!' mllH belllegtct nogen Sindl'
li t have gJOli. dette.
:;\10<1 Tage Pries, del' indtil vid e n~ (' l' fl'utl'lladt sin Stilling,
verlic,rCI' del" f ol' Tiden en stOl'
P e ngcsng, og hllll v li, lInnr Sagen
t il Sin Tid komme I' for Retten ,
OgSlUl blive tiltal t fo l' cl 'froseh;brev • ha n som IJckendt lmdl'l'
JU'igen s kl-ev til Kvindeligt Arbejderforbund.

~----

T

Domme, der ventes.
Særreften i Thisted har beram·

Thi

mel Domsforhandling i følgende bejdel
Sager:
dag i
24. Juli: Viktuallehdtr. Mar. Fr." endh,
kjær, Thisted. 25.: Avtsbruger L. købte
Ch,. Jensen, Thtsted. 30.: Mate,· IlylIed
mester N. Serensen, Torp. 31.: er bl
isenkræmmer . Tage
Jeppesen. og sn
I. AuguSI: Arne Smilh. 5: Carl leret
Gustav Johansen,
København Sover
(Hipomand). 5.: SS Mand N. La,. Huset
sen Jensen, Østerild. 7: . 0110 vielse

l

Mortensen . 9.: TelefonpIgerne i Sønd!
Anne Marie Jepsen og Gerda I desud
Johansen.
Thi

Ny Motor til Ydby Elektrici.

tetsværk.

mer I
til en
de u~

Ydby Elektricitetsværk har nu velse~

I ordr:.et vecJ caus

".-.;; 1'1 . ... .,.,

- -... ..

er, f or sted.

~mmel~

amme Thistedbo IO Aor i PlIlogsel.
om der
Tid!. Tjener i T~istedf Henning
/kyfdig Andersen, der den 7. Marts 1946
iOO Kr. idømtes IO Aaro fængsel ved
nsværeneste Særretien i Aarhus, har laaet
denne Dom stadfæstet ved Lands·
de for· retlen den 5. Juli. Henning An·
Kr.
deroen deUog i tysk TjeCoeste i
Kampene paa østfronten . og eUer
at være blevet saaret, søgte han
gsfore- at komme ud af Korpset, men
blev i Stedet over !lyttet til Politi·

ham ud,

pil.

Søn' tjenesle.

,erdenes Mange vil have
!sterfllm.
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'--"".~~ _I:< ~l~ . Jun. ____~
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Red-I Dommeren.

Christen-

som bao _

I

V.d Land
og Cbt!iii Syge-,
al kalde

. db

sam

POl
bjerR,

Opl_1
hl

d:~1

om ~
mes.

Uaa truede med al ID C- skeliv~
rette Arbejderne, hvis de
maD~
ikke arbejdede burtitl Dok :~~~~
for Tyskerne.
stær

Der er nu udarbejdet Anklage- Især
,sirill mod Direktør Prieas, Nykø- bar
-binf;;! Mor~. og SaJZen stal behand· fas ~
,les af Særretsdomme'en i Thiøled.
Vel
: Priess tilfales lor ialt lire forhold. Portl
først og fremmest Værnemageri, sorg.
. idet b.n leverede alore Partier uDde
bar Muslinger lil Tyskerne.
NOR le der
do. Arbejderster. som ikke arbejdede aBr
hurtigt nok lor Tyskerne, blev ar· IOS
skediget, og han. PricssJ Iruede 32
al indbtrelte dem iii Ty- anbr
skerne. Desuden har han køb! Opt8
Fiskegarn til Tyskern til Brug ved eller
KL 8: Camouflering af deres Stillioter.
K
Endelig har han ulovlig anvendt sen,
el halvt hundrede Tender Cement dere
!il sin Villa 'Iml skjul! en Aktie- med
Fr.
paa 80,000 Kr. under for- 41.8
er an- mueopgorelsen.
Angiveriet
al g.o~
lDed .Morse Social-Demokrat- lil Ty- Forø
,kerne er ikke laget med i AnTI
klageskrillel.
O.r
til NykøJens
glBr
I

Il

Sk/oldborg-KaUerup Sogneraad

s-

har holdt Møde.
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Ophører CB-Tj enesten?

Efter ~i1ikl'>rt Forh"llcl1rlp "'",1 CUTjtol1eslE'1l blhc opløst i nær Fl"lmlti,I,
og de Opgaver, som «hidtil Pt" lø5l af
OB"ere~ ·... il o\'ergaa til Po!ilif>l <Xt
)Ililitærtot. Rjem.-se-nde!:;;pll af GB-

)[anuskaJK-t vil .(mmenUi1C finde SIE'cl
j J.ooet al on :,[aaneds Ti".

t Aar< Lpn!! spl t il fin'.
A\i-bud ir.! l.l·dre
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Marinevægter idømt 4 Aars
Fængsel.
Johannes J essen Hansen, der
har været Marinevægter hos Ty_
skerne, idømtes i Gaar Eftenniddags ved Særretten i Thisted 4
Aars Fængsel. Han frakendtes
endvidere borgerlige Rettigheder
i 5 Aar.

~

.

velkommen.

til Unge
mellem 15 og 18 Aar.
I Henhold til Handelsministeriets Cirkulære af 26. JUlli d. A.
er der nu aabnet Adgang for alle
Unge mellem 15 og 18 Aar (d. v.
s. født i Tidsrummet fra 1. Juli
1928 til l. Januar 1931, begge
Dage indcl.) til at faa udleveret
Tekstilkort, fol' saa vidt de ikke
i Forvejen er i Besiddelse af saadanne Kort.
Uddeling af disse Tekstilkort
finder Sted paa Konumrnekontoret Mandag den 15. Juli 1946
IO. 9-13_
Ikke afhentede Smorrabatkort
man afben tes samme Dag og
Sted.
Thisted Byrnad, den 10. Juli
1946.

Anaers ug)" og del er et ~Iyl~e nUllæ~
~I
Lauriis om Dagen, Jeg Imagie Ik~e an~et
genvalgtes end filk, mena jeg var I Larvlk,
B"rnene er i Alderen 10-12 Air,
overl ~ del
æg2e en
,Iler Thy- To Stikkerdomme,
Særrelle" behandlede j Pormid·
dag Sagen mod de Io Slikkere,
Pianist Erik Torki, Aarhus, og fhv.
,
Købmand og Kommunalarbejder
IItergaard· , Csrl Drobæk, Aalborg. AI de i
løen Kjær, sin Tid oplagne lyske Rapporter
Ikke sær·
Iremg l l f del, al Torti og Drobæk
IP til Wm. i 1943 har henvendt øig iii felt·
3soo Kr, politiet i Thisted og angivet Garlner Ingolf Petersen, Aalborg, lor
nlen HU" ! al have lolagraferel tyake StilliRup Købe- ger m. m. Under Alhøringen hoa
600 Kr.
del lyske Poiiii forlangte Anmel·
Vllh, Jen- der~e al deres Navne blev hernnø Enke, mehgholdte, og Drobæk forlangte
Kr.
HUige Penge og andre Ydelser lor
" Jensen, sine Oplysninger. Ingolf Petersen,
um 12500 der var lilslultet Modslandøbevæ·
Irderlngl- Relsen i Aalborg, blev anholdt II
O.slapo, men 1•• ladl, da del ikke
I Jena p, lykkede. at løre Beviser mod
000 Kr" ham,
De Io Slikkere benm~lede ener1110dr. gi.t Tillalen, og hævdede, at Tym 11000 skerne' havde hentet dem og faaet
erlng'- d em hl al under.krive Rapporterne
uden at de vidste, hvad dil.e inBro p, d.holdt,
Bach,
Retten landt dog begge Stikkere
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Thisted Friluftsteaters
Indvielse.

Ølu4.tllg

.I'fula '

dede

und t r

S.dnlna

ved Hamborg SIrand, Han blev
en beJ Dcl 'yskt PJyg,nloge

III O,II/tn, og der var en

Del Kran,e og BukeUet en 'Ylle
Fes/lir AUeo I dejliI I
P urfl forrellede Jordpaaku'elseo.
Sommervejr.
_ Pu Hansted Kirkegaard lor.
fr ilu!l.lealrel i Th laled lik i Lør· dedu I Lø rd ags Marie Veste, .
dag' tO Sl,aaltnd e 'nd vit/at med gurd Ira ThIlled Alderdoallh!em.
h isled' Oplørell tn al ClrI Oa ndru ps .De Pu lor Meht IIUe ud "a Ordet
hvor Ire Skalke", d er blev en alor Di: .Jeg er den Rode Hyrde ". 0a Ifnd.~e .klllln Oplevdle for de Cl. 2bOO dø des S e o, Ma ri us Veslerglara
erfene T,I,kuer e. BorgmUltr Bjerrtllurd ThlSled, I. kktde for Delt_gelse :
tr. al holdl Aaboiogalalen, j hvilk t n han Der Vir !lend l m_ nge Kra nie Ur
I POfl· rellede eo ra/l: Iii Landinspektør Buren. Ve d eo MJo d eu mmea.
m e: B , e, Arbejderne OJ: aUe Myodig · komsl I Reb r Sko le 'Ille alde d el
• I;er heder, der beredviltiRI hlvde Ii/· Diller, der bor j Rø nde, o g Lerer
n Ir.. dt Teltet-Pllnen Derefter op' Larseo, Raehr.
e fo; læsle Llndin.pektør Boe en smuk
Prolog. str~veta1 eo Inonym Port N._t.n 9000 R.dlol)"tt.,..
~ med flUer. Her, sktldredes Plan'l g e n
J Thi.ted PolIUkreda.
lIom glmle Amtmand fayes Have,
llWte_ .
.a _•.wt .a--..Ztl(
Antallet Ilt Radiolyttere I Th lll~

mer

~

Bø

ø___

j

terBen, Aalborg, Søn af fh.v. Stations·
bestyrer P. Peterst:n, Hassing.
tlon 254
privat) C, B,eroe blemseodes.
,n) 280,
De ca, 4000 e.B.ere, der endnu
Maaned er indkald I iii Vagttjeneste, vil
blive hjemsendt i Løbet af de
IrØre
"'re for kommende MaanedeT, cfter at Po·
minger. Iitif-I er gaaet ind paa at overtage
IO pCt, Bevogtningen af de tyske flygt·
ningelejre, Overtagelsen vil imid·
!;Isu 19 lertid af praktiske Grunde tBge
mindst
nogen Tid, hvorlor man regner
.ærllg med, at de sidste C.B.ere næppe
Aftale bliver hjemsendt før omkring l.

!IOCIAL-DEMOKR
Oktober. Afviklingen af C.B.·Vagt- Hols
Ijenesten vil blive paabegyndl Kror
om to Uger.
Fr
Jens

Socialdemokratisk Møde
i SteobJerg.

ltemmer.

2000
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Der var Lørdag Alten indbudt
til Møde i Slenbje 'g lor at søge
Byens socialdemokratiske Forening
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Fængsel. M~
--

lEo Oestapo-Haaodlaogers
Dom
A a I b o r g. Den sæ.rlige Ret i
Aalborg behandlede i Gaar Sagen
mod den herostratisk berømte
Geslapomedh;ælper Waller HeidI.
berg, der blandt meget andet
slgles for Drab. Den l. Pebruar
1945 gik han amok udenfor POSI.
huset i Algade og skød tem Men.
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Kirke

Der var stort Opløb, og da
Tyskerne ikke kunde . laa Mæng.
den flyttet, udbrød Heldtberg : .Saa
skal leg krall'edeme nok ordne
dem". Han greb sin Maskinpistol
og skød mod Mængden. En
dræbtes og fire Saareces baardf.
Hc> tdtberg Idømtes livsvarigt Pængsel ior sine Misgerninger. Han erk/lerede at ville appellete.
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VlIadeskud i Hamborg,
Lugt,
lomst.

'.bmstt
g at
lkabe

Alter.
u lar

lratungen

Tysk I'lygIDiDgedre.~ Ii~
en Ritlefkugle i Mave.
I Oaar Bftermiddag ved t~
Tiden skete i den tyske PIYi!ningelelr ved Hamborg en Valde.
skudsulykke , bvorved en 6'llrlt
tysk Dreng btev ramt al et Rille\.
skud i Maven . Ha. blev bragt ij d
Sygehuset i Thisted, hvor ....

j,lig .
den søger at redde bans Liv.
arp·
I den officielle Meddelelse In '1.
lene·
.ttige Lejren hedder det, al Uly""
"ende skete, da en Vagtpost alg.v Vu•
enge selskud. Projektilet blevalsl"
i lorkert Relnlng, og Vagt .. a
over
Fri- meget nedbøjet over Ulykken.
var
tende Plsolsgebrsnd i So eds led.
ider.
I Oaar Bftermiddag opstod Ild
drev i en mindre Plantage tIIb. Villa
mer· Orønkjær, Sned,ted, og bellt
gende ved HørdumvejeD. ndtl
~eulPess var antagelig ant",ndt al O,iJItI
u
fra det forbikørende Tog. PUi er l
en fra Thisted slukkede Bra.dIt,~ I
I

ng.: inden større Skade var sket.
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Thisted, 15. Juli 1946.

Alle B~kers maa fjernes.
, Indenrig,slffi i nis'teriet Iha,r 1he'j3lutl<lt,
at- .samtlige 6000 Bunkers, rundt 001 .i

Landet Slkal d'jernoo saa ,JlUxti,gt SlQlil
muljlgt. Bom Betingelse vil ~StatenLS
ci,vile J.,ulftvæl'll
stille
at der indrettes
,
.
anelr'e IBE\s!kyttehs.esTLllITl, eler udl.Døres
paa
Bruggrund
alf
ele
indvluncl.n~ ]Jr•
faringer. Alf :rent (praklistke iHensyn
vil• det f'OI'lffientllg Ibli:ve Ihenslillet til
K'o mmunalibøstyrelseTlle at ~ndrette
di'SJse J?el$ytLe~~sr'POU paa ·en saadan
:WL~ade, at de i, F'rem~i:dcnkan tjene
som Par'keripgspladser d'Qr Bile:r.
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Vaadeskudsulykke
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6-aarig Dr~g saaret i Flygt_

ningelejren.
I Flygtningelejren i Hamborg
skete der i Gaar Eftelluiddags
ved 15-Tiden en trist Vaadeskudsulykke, hvorved en tysk
Flygtningedreng paa 6 Aar blev
alvorligt saaret.
Den ene af de vagthavende
CB.ere saa paa det paagældende
Tidspunkt i Gaar, at en Mand fra
den tyske Sprængningskomman_
do var ved at skaffe sig Adgang
til et forbudt Terræn, hvorfor
han afsikrede Geværet og gjorde
sig klar til at skyde Varselsskud.
Umiddelbart efter gik Geværet
af, og Kuglen ramte paa sin Bane den tyske Flygtningedreng,
der stod 15 Meter fra CB.eren.
Kuglen ramte Drengen i Maven og gik helt igennem. Han
blev naturligvis straks indlagt
paa Thisted Sygehus.
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To Domme for Angiveri.
Ved Retten i Thisted behandledes i Formiddag Særretssagen
mod Erik Thorki og Carl Robert
Drobæk, der sigtedes for Angi-

...

s1
1>1
tE

g.
~

ToDo_r... ~
Ved _ I 'I1IIoW
des i P'Oallllcld,.
mod Erik
..
DroIJæk. der . . . . . fae:
veri " ed Hml)'D W ea
boiprnr, lqoIf PIdeneia, der
blev 'nholdt af.. Ty.teJ.. tID:Ite
Med .iD Kp! iLte
SaoeII dn,iede .,...... ... hdenen arbejdede 1m) Cztb:ter
ved Vestkyltea. iNC B F7"tteJ..
..n og benyttede LeJUII>eden til
at fotograf.re de tyake Befæ&t.
ninpaolæg til jUnc', FOlmest
lian "'ar ArbejdstOi i1
1 Ol' hav.
i 1 ....

de bUliiiJ:r nFie Gen~ ,ln!'bet
Dt~åRk at alie paR Arbejdg...
J)Iadøen, __ tilsidst blev Drobæk
f)leL Kort efter blev Pedersen
anholdt af de",- tyske Politi 02
var i Forhør nogle Gange, og Ty.
skeme havde da gjort ham be-

kendt med, al det var Drobæk,
der havde anmeldt ham for Fo.

og
d_

tograf'ering. )Ian havde fundet
to tYl,k, Rapporter, hvornf det

fremgik, at saa':el Thorki som
Drobæk havde heo\'endt sia' til
Tyøkerne med Anmeldelse pap

Pedersen.
I Retsmødet i Daa"

-

na:~e

begge Tiltalte sig skyldige. De
ha\'de begge \--æret afhørt af Tyskerne om de illegale Billeder,

men havde intet sagt og havde
ikke selv henvendt sig til Tyskerne.

Inll'>l! Pedersen aflagde Forklaring om sin Anholdelse. og
ADklageren,
Politifuldmægtig

Kozsuar. nedlagde Pa stand om
Fænpelastraf over begge, medens Ovanetssa,gforcr Dli')xJabl
Andernn og Landsretsspgfører
Terkilaen som Forsvarere for
. henholdsvis Thorki og Drobæk
'krævede Frifindelse.
Ved Dommen blev Drobæk
id_t 2 Aan Fængsel og Torid
11,i Aan Fænpel: bene frakendtes endvidere VIsse borgerli... Rett.illheder for 5 Aar. De
modto. belle Dommen.
8
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