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Relssøg mod Karelm82eren. 

Kaletmager Jensen, Bedsted, Ti 
mejvirkedt: i ForBaret 1945 ved 14 
Indkøb al 75 Vogne Iii den tyake Tl 
Værnemagt. Del skete el ler Op· 3 l , 
fordring fra Reinh. KOrlle-aard , 
Dover, og Jensen, (ler i Gaar slod Kr 
tiltalt ved Retten i Vestervig, A d. 
hævdede, al han ikke anede, hvad 
Vognene skulde brugea til. Der fik 
var bleven lagt til ham, at del ce 
var Iii Tørvekønel, og fønt bag
eller blev han klar over Forholdet 
Hin tjente 25 Kr. pr. Vogn, 
iah ca 2000 Kr. Politiet havde 
op'ljorl hans fortjeneste lil 5625 
K r. Sagen blev udsat lor at der Bh 
kan lørel Vidner. 

Del kan vær. dyrt 
Hundeejer. 

øt være 

En 
lod 

Arbejdsmand i Vestervig 
i Gur i Retten 



København maa daglig 
bombarderes, 
IlYis Thisteds Bunkers skal 
fjernes. 
DC!t sker meget sjældent, aF ThiBted 

bliver befriet for en af de mange Bun
kers, som blev anlagt under Besættel
sen. Det er seb:folgehg en Girede, .nt 
der nu og da bliver revet en Bunker 
ned, men hvis Tempoet Ikke sættes i 
Vej ret, vil der gan mange Anr, inden 
de sidste af de mest generende fjernes. 

Thisted Kommune har fanet Til
ladelse t il at nedbryde Dælmi ngsgra
ven .... ed Siden af Stenhuggeriet paa 
Kastet, men en saadnn TJlladelse gives 
forst, naar der er mdsendt omhyggelig 
Beskrivelse af Forholdet, oplyser 
Stadslngenior Baumg arten 01-
s e Il. I dette Tilfælde lykkes det at 
faa Lov til at rive Bunkeren ned. fo r
di der skal anlægges en Vej hl An
delsboligen det pnagældende Sted. 

- Vil flere Bunkers i Thisted snart 
forsvinde? 

- Det tror jeg Ikke. Hvis \.j Ikke 
kan kotrune med en bestemt Grund for 
... ·ore Ønsker, er der intet Haab, Det 
nytter ikke, at vi f, Eks. opgiver at 
ville have Parkeringsphtds, hvor Bun
keren i Staregade hgger, for san faar 
vi blot Besked om, at der er Parke
rmgspladser nok i Thisted. 

- Man har lndtry)tket nf, at det i 
en By S"om KdbenhaYn :g-aar betydeligt 
hurtigere med flt faa DækningsgTnve
ne fjernet. 

- Det skyldes, at de derovre daglig 
kan bombardere Myndighederne. Vi 
kan jo ikke saa godt. rejse til Kpben
hnt"ll fro Thisted hVl!r Dag! Dt't er 
lTlln absolutte Overbc\'isning, at 'l'i!
larlr)sen glVPS fdr l 1(dbcnhuvn, ford L 

dr' bhver træt af de daglige Klager. 
J gen (lI. Eksemp61 JUUl, at Pl'ovinsen 
forer en stedmoderlig Tilværl'!sl'. 

mil. 



75 Arbejdsvogne, som 
Tyskerne aldrig fik. 
Tiltale mod Karetmageren, der var 
med iii Opkøb.\, 
I Bosællcl.ons sidste Dage købte 

Tyskcrno rt stort Antal Arbojds"og~ 
DO pa.u, B008todcgLlCn.. Der vareIlor
haandon samll1l 75 Al'hcjds.vogno vod 

, Bedstod Kl'o, mon God-s!ogot, som 
sktdrlo hente Køre.lojcl'ue, kom aldrig, 
og Iaa Dage ofte r kapitulerode Ty
skerne, og Vognene blm', J1VOl' de var. 

I GUllI' mødte Karetmager P. Chr. 
G a J s g a a I' cl J o 11 S ~ n, Bedsted i 
BrUcn i VcstOl'vig, !..lILaH lOt' al have 
V"'l'oI rJoh.iwlpolig mod Opkøll6t, hvor
vod ha.n havdo haft en Bl'UltO{Ol'tjc-
nesLe paa 5625 Kr. 

'['ilIaIla Ol'kendte, at han ganske 
riglJgt havde \'æret mod til at opkøbe 
Vognrllr, mon han anode ikke, al de 
skulde JH'ugeS af Væl'lJcmagtou. Han 
Jik "JJ Dag Besøg al Reinhanl 
K o l' • ., g a a l' d, Dover, som -SPUl'gt e, 
om 1,a11 hinde skaffe nogle Al'bcjds
vogne til Tøl'Yc- og Bl'ul1kulskøl'sel. 
nol hekræftede han, og laa nage ef
tCl' l'uIJorlo en Bil op loran hans Bo. 
pæl med tre OpkO"bcre. Den one præ
Renfereda Rig som Tømrermester, P e .. 
ti o I' S C n, Røbonhavn, don and(m hClcl 
P rJ u] A 11 d c r.'5 e nI mon don IrNlios 
Navn fik lIan ikko fal pall. Till.Ile 
Gblledo C~. ~O Vellue, 0f!. ol rAt D.!I. 
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ge efter var han behjælpelig med at 
skarre yderligere 35. 

Vognene blev eftet'haanden kørt op 
,'ed Jensens Bopæl, og ti lsidst kom 
ilOgle tyske Sol,later og holdt Vagt 
ved Vogntoget. Saa fø rst blev Tll
talte klar over, at Vognene skulde 
bruges til Tyskerne. 

Politimesteren spurgte, om hau var 
færdig me,l sin 1Iedvirken paa dette 
Tidspunkt, men det kumle J enseu 
ikke hnske noget om, Han nægtede 
bestemt, at deu tredie Person i Bi
len havde været Tysker, og naar han 
ikke havde faaet fat i hans Navn, 
"al' del fordi 1Ianden inlet sagde. 

Politimesteren faml! det meget 
mærkeligt, at Opkøberne havde taget 
en saadan stum 1Iand med ved Han
delen og begærede Sagen udsat for at 
man kunde afhøre Opkøberen Poul 
Andersen, der var straffet for Vær-

• nemagel'l. 
Kal'etm, .Jeusen forklarede slulte

lig, a t han ha "de mo,llaget 25 K r. i 
Provision [Ol' hver Vogn, og P risen 
havue været GOO 1000 Kr, pr. 'Valin. 
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Leveret .5 Arbeidsyogne 
til Tnkerne. • 

Regnede do~ i Re go' ndelse:n _ed. 
at det ,-ar til Tøne- o~ Bronl.-uls

kmseL 

l ~. de • . 
I; Da 
. ~pæ. 

ikke 
;i:,-di 
~-.-€: 

ReL~C': ! Ves·errig befi.mc.i:~ saa 
_.... , _1.--,/ ..:f = ~ 'F' ?'!.il li",'-!," en ~.3~. ~om ~"'\.ua...t.;!gemyn....i.;- '--

neder:. h;,.:,.de re~s: mori ~are.m;_ 
ger Jen5d'<4 Berl,;.;.ed,. for ... : ~a'i"; 

ffi,:d~rke: .. ed Mb :.:.:f. ,5 A: kjGs:+ .ende 
~O.!!, .... e til Ty.s~el'I!.e_ Len:-r..!!. z;::n 

ianiit iS-;.ee. i Fora.oret 1! .. l~5. c:; Jer:..-
:sen::: Rr":UO!DrJer:e:::e ha\""rle: \-ære-
- ..... ,- 1:-. ao.;..:a nI 

Jensen f "ltrt.:are~e., L'" -,'" r;',:' ;J;;." ~,- ~' ._. 

ha .. de A::etE~ OlI... )".10. \ .... ~Ul?-·.~ 
:.k-ulde bru~ ~i .. H.,.n ~ __ :..,,~c I:.:..-....;;-"": 
Be.sdg a; Reinh",-~.i:, h"or-:'";-.:-......:C. Ik'~ 

,€:!". der ha .. de SJlur!-" 'ID Je"'.~~_ 
j",;:-e kn&de :::kAi:e -i Arb-ej~ ... -o,;--

I B ." • ne ti Tørn::-':: r>.ina.1,.l_;:;~(!~ ... _ 
Senere fik I'en~en E ~ ~ ....:- cnc.';;:>. ... 
el: lian. le:- h .... ~ -,- ~ .?';6mt: F:lrl:: .. ~-

'" ~ \" !"l.1li' ::";n A t ~~~ u ;o.c;..l l~~ti-

Anye.n-riei :" t". D ... V.:' ,:;"_"_~.iI' ;
::::. mlerl..:-~ c!:"\.!<e t,j' " e Y..1g:p.c5"~.:
o:'; ~tod Ys.r t i OT:, l d:!;. :-.;.;..gt;:. 

JE.~en 1 Reo:tc • t (:'t ~-; k!_!' ~ 
at '-o!=uene var TT~ '_ 1"!"€ E.---
Xe .. toiortje ~ -- te =-- ~ ... :: 
.hl 
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60 'Mand fra Kall;l.psax 
bryder ned i Hansted. 
Vojl'cl har Vi1'l'~l saa fiildl i ,de 

si,lslc Da.ge, al Fiæroa."t Kampsax i 
Dag lods'oller J\l'bcjdel roe,! aL ,.letle 
T\'skcl'lles SPOl' i Thy. 

Amlsvejlllspel'lol'cn oplyser, al 30 ' 
:Mand 0< heska·ltigel me,! al hl'l'de 
DelollslJIlingel' Ilc',1 i Hanslcd i Dag, 
og en~vi(lcrc el' el lignende Anlal l 

Fmrd med at. fjrrlw Plgtl'aadsspall'
dllgC.ll' j saa elet- Hl 1l ('r en A rlwjdR
slYl'ke paa 60 Mand I Hansle,l, 

I~I AdieJdshol,[ hegyndel' llaa Man
dag merl al Jj('I'Ill' pn Vp.,i \'od 1\011-
hel'flgaal'll, 1'01' saa viul \'j Ikke faal' 
Fl'osl paany, og PJHlvidPI'(l: ~I' drl' lig
nende Aj'hejder at lage fa! paa ved 
J.andlyst . TeglVlDrk o~ i Jlrag,hll'k, 



Bræl ds l . de tyske 
Løbegr' ,re. 
t jerne maa beholde for 200 r. 

I disse- brænd$cbfattig~ Tidel' lHLT 

all~ agt R.;wdi't i mød for a\ finde 
bl , en 1i11t' ~{nHghcd til al fOl'ølle de 
i F-orv('jf'll sparsomme Lagrø. ~.fcn 
hn)r lllål\g'e hat t~{,llkt (n"er, at Træ
sth t!1'ue i de tyske Løbegray (> og 
Tanksp.a">rrlnger udmærket kan brl.l
g(\.<:j ? 

_\mt-sn"'jjn~pektør Bit'ring 8ø
IX'n:.;cu kan ikke sige) hvor uwgt"t 
TI'a", del drt~j~r sig OUl her i Amtet., 
da man ikk(' h.'u maalt DP, hvor 
lnange ).{efel' Gra't:, d\}r ~'I' l de DC'le 
af Thy og Han H",r,." llY<)r 'l\skern,' 
la\'roe o."N'8 Sikkelhedsfo,.anslallulll
ger, 

Ej,wn,' af \ ~eal<,r med G I'ayene 
mM 8eh- f.'la Af~thning~tr.p indtil ('t 
Beloh jla<l 2(x) 1\ ,',lhad d"f findes 
del ud OH')'. hh Yi,.lr solgt. mf'll Tra't1t 
J,an undl"l' alh..\ Omsta'lHhghedN' k"'(Hll
m{\ Hl ~ rUt" nJlt\t1 r di' mlY~l:'r(llhh\ 
nl'a~n 0$.(11 ~f(\l'h.t)) d. 
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V ærnerna,tH1rsagerne j 

Thisted færdigbehand
let om '1- 5 Mdl'. 
1946 bragte det store Skub frem
ad, udtalor Polilifm. Korsoer. 
HlgSpuJilid lltl\' uPI'('tlt'1 ('U H"j!lo

afd('hn)::" lil nI bl'sn~" <II' Polilikl'l'rI_ 
,..;.\ d(>r 11111' Fmrli)! mange> YIl.!tlUilll\

P:1'I'Stl.gl'J' Ul bt·hundl!.' l'ndtlll, fo\' nI 
hjll'lpt· 1Il('11 _H fnn Sugt'l'Ilt' ufshll!t>1 
:<an hmli.!!1 SOIll lIIuli,tr1. I 11{,1l .\ nlt'd
l1illJ! ('[' rll'l" lil dl' fOl"shllig{' Polili-

I 
kOllLo1'lw l'I'llol jr'on"'l111J'gsl,'l, DUlmnll 
oll:<kt'l' .\"sl::>lnu{'I' 

, PolilifuNmæg-llg l\ o r s Il t' r op
h'$lll', RI mnn nok kan o\'('I'kolllTllC' 

I .hht'irle! ht'l' i 'I'his[l'fl. nl' f!osll' 
SagN omf'llt!.'!' i OJl'blikk(,l \'O/XII
llll\'lld, ;-Olll har han Knl'~('1 [0\' Tv

,..;kt'I'IlE\ og dt'1 th(Ojl'l' .~I~ kun DIlJ al 
t'k':;J1pd(lI'(' di,~!;(' ~llg\'l' "idt'fr lil Hl'
\'lsionsuthnl.t::l'\ PUll den )llInll\' killl 
op Iii 30 .sagN ht'hnlll\\I).~ om nllgl'll 

- 1f\'01" mangl' sIOTI' VlI'I'll\'mn
!tt'I'''ag\'l' ('r dl'I' tilhllg(' l 'rhi.~h'll? 

-- -i--:i Slvhkl'l', 0/X dl' ktlllllllror 
fol' I Lobrl lt( Mil Jll\'rJn('S\(' F'1'C'lnLid, 
,11'g dl (ro, al \'i om <i--b :\IUII1I('[\('I' 

I kan WI'I"(, ht'!t f~PI'dig(> mN! \'l('I'HC
magl'!',.;ag('J"1l1' hl'l', 1ll(l]1 11(>1 :;kyl
dl'S og:<HH, al l\l~fi fra ,fUlIi 11HIgIl' 
dl'l :-;(0)'1' Skub hr'mnd, ])1'1 hnl' hinl-
1wl al hUH> Io Domowrc, og t'm!('!ig 
,..;pill,,!' dl't ingQn li\l(l Rollt', ni man 
(lftl'l'l18ancll,n hUl' 0llJHUlt'\ lin ,'i.<; l~I'
flll"lJlg m, tr I. ~ng('l'nt'~ Bt'hnnrl
JiI1~, san 13t'hontI!1Ilgl'll gnlll' hul'
li)l('J"1' fm lIannr!t'n. 
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Tømrerm. 
for 

Hurup, 
i Gaar 

Dommen bliver 8f8agt i Eftermiddag 

V8"~IVI. 811l".' "dl.ndl.d. 
Ou. 811111n mOd • 

Jon, Beurll1 Krllll'nun, 
de, 1I1I,ltu lor uUlbørlJlI1 
.tboJd. I .,!1verv.mefllll 
,e.nd. med dr" I}I_' , 
O<,unmet JphU".fl, Thl,led, 
R.II'ormlnll, Oll 
1,lndmlnd eh. JenltlJl 
Hjallerup, o.ml P,n L.",. 
•• n, H •• llum. Pnlln",~,I~f 

Hu,up, ",,,,,dl. Io. I 
h~de" 0ll LI'. Rum"".'" 
"Ir POlly' •• r . 

.e,,,,.I_ndl.t Arbejde 
tor T".kerne 

F.;"it:·~:! ' 
IIIK. Ank"lIubIU •• hl. K,llllln

,.n • • beJdel 10m Porenftnd lo r 

Bolteprenl. Hele_Krllr.nln ;:~;:,~' 
Alllll 1940 III Anlll"" 1941. II 
IItn.l,en VI, 129,000 Kr. P .. I Dom. HVid ,lilli' O. I, 
III J94~ .rb.JClede hin t POI 'Jennle Irll942 tn 
dllll lor Ty.ke,ne ved 282,000 Kr.1 
,.b.Jderoi I K: 0.1 vcd 1011 In.U Ikllt l 
Ifenllte" ur horl/ed 282,000 Doin ~ O •• ynn m'"k • • 1 
1000 Slol" III Sport,hlUen I en ror/ lI! ldIU, M .. le' Penge 
"ad blev '0111' Ul OVllrpr l. ,I hD r II eII I Del t r del ID Oll: 

,: '. ~;~~ 1· .. 1 I ~.; 11000 Kr. 8n Sil •• om 
Pm : I h.vde lellll hCl' Kr f.llan.en, 1'11 

bri lI Ie C l . &000 Kr., meden. oel Kr 
lo vlige Bela b Illke millie over· K ; 
aUglI Bilen. Anlll.Jlel'e"UØI, 
Kr. Bnoena 11II.llet Krl.llan.en In .... ~.kerf •• _ 
fo r IndUl 1941 Ikke .1 blve I.rl Dom: Holdl De Ilfh . , .. 
POrltl nlna.b'ger 0i 10r I lor Ty.k.rn.? 
e fler 1941 Ikke .1 b." "rl •. "K,~: Nel, .Idllal 
~ ulbo, uml lor .1 b.ve h"" :: Kllle, nll' 
, lore Beleb udenfor IIk h.n "~'"; 

I Ikke . 

...... Krl"n Ilk F." et. . Dc medie. beltel 
nlna.n mindre a.'" pli Holeltern 

KrI.lI.olea erll lærede K: Ntl, laa menieoe mig Ik_e 
$k)'ldlll: I oe velCnllfø.le m,;. Ty.kernel De er I lorl i{ ble· 
punkter Oll opl)'.le, .1 b.n vel Ir.lllerel for mine Pen ge, Der 
ve rel BYiml .ler I Hurup er 10'1.1 Inaen I Hurup. hil ar .lIe 
!ur. kenØer mlø, ø.r 1111 refte .lIø.n 

Pm: Hvord.n alk Deret P,,,,'.IStllr.yhlnlnK mod mia . 
nll1 ld ' POllY : De har heller ikke • • • " 

K: -offl Ilk elenl1l, .kldl. Jea Nazi ••• meo I 1948 blev De 
U1."'e I 1988 I.re AlckorØ med Ind I SOlneul.del p .. en 
mine Kreditorer . om Pelge " • • 1 Borgerlll1e ? 
Je ll mlalke Ilelee r01l10d .t drive K: Ja, Jea blev Vllal 
.Polle1nlnR. Mine I Midler Anl.1 pellonllle 
,blev bundel I den P._ Slmlll,e K.ndldller, 0l 
brit. CIa 'el I derlor Æren al ,I InØt.loe 

I halvandll Aar, Soaner.ad. 
AkltorØen veØ 
Der e/ler gik del ? De er Ikke bleven 

Pm; Den I. J.nulr 1940 ,J" 
0 <, ø. IOlenllnl1 

K: Ne'; del siamIDede 
"Relseo el mia Plde,. "'_" •• " 
Urr Ilod 16,000 Kr. den, 
mIn Mor og mine S,lkende 
30.000 Kr. 

Pm : Hvor .10' va, De ... Por· 
.mue ved Kapllulatlonea? 

K: 111,000 Kr 

..... , •• J ... . 
b.d ................ . 

• 
Derefter lo.kllrede KrI.llan,eø, 

~I H.,e-«cJslen.eø I Beiyndelien 
..al Ø ... lldteo b.vde beøvendl 
al, til bUi om el SIlI1:1le Arbelde 
ri H.n'!ed. Over.kødet .kuldt 
"'elea 11,.11". og de, blev l.vIII' 
-en KODlra"I, der '.d p.e, .1 
«rlltI'ØHD .kulde v_e Pormlnd. 

- file .1 

j",... l,,"~ ~,; 
lien Slumplkllord. 

Dom. HVid .Iger De "'a' 
tjenl 129,000 Kr, bo. blm' 

K: Dtt er III lor 110.1 
Der mil vera 
. om leg Ikulde 
.... ' bejderne Pil 
Ve"ne. 

Dom : I 
. 1 119,000 Kr. er 
oa: Øer Ir Ine Illel 
el .Iorl Prlvallorbtua, 

Pm : Hvl. De be.de f,rl 
Beger ord,nlllar, hlvde del 
vælel nedvendlgl It dr.Ile 
Sper.,ma.l. 

K: SlIIlIevellnel blvde 

a ..... " 
h vor .. , m a de. 

lOen hll ls lell: var ble 
, tror 'eg i.n.ke be·1 ~~ 

v.r blevel vIIItI InØ . I: 
De er muske meael 

I HUlUl? 
Nu.e, jeg b.r I bverl P,ld 
Uvenner I Hurup, og del 
megel l' kunne slae del . 

Dom: JI, del er virkelII Ikke 
... lidI. 

..7t OOO Kr. I Fortj ...... 
K,I.Ulnter. lorle.Ulde 

.t bln p •• lysk Qplordrlnl 
Uditiet en PerlonbIl '" dem 
aeo Kr. pr. M.." Det 1.11 
Kr, Ol Krl.tlan .. n 
l' det I den dlD.lte 
.Iod, II Bel.btl IIlke millie 
.tlgI Bilen,. K.besum, Cl. 
Kroner, 

Delefler aennemalll 
vedr. 55,000 

blVde 

opnuel dantk 
.Iml I..everancen 

b"orved der var opnllel 
"'."'If c • . aooo Kr, 

deo uordenlllge Regøaklbl' 
lorklll.de KII,lIln.e n, .1 

blvØe b,lI Ponllnd pli 
'~'~", Revl. or, som 

hlvØe Ikke 
',;,",,' Slole Ind· 

IIml el 
. klull III Sk.I, 

Pil POIler I Rul· 
Opgørel.e VII 
Retten derefter 
al Krl.llen.en. 

verel ti ll Cl. 
Oetle Bel. b krende 

koofl.lltlel 111lIge mea 
en TUI_glbede lillie 
K,. 

Anlel.geu og POllv" erl I 
meddelle Rell . n ellet en 

.1 Dommen 
blive alll,1 I 0'1 Kl. 16,80, 

• 



, . 
fiS lansen, ræves 
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I a e a e 
Begyndte Værnemagtsarbejderne efter Opfor

dring af Høje-Kristensen og som 
dennes Fo,rmand. 

Regnskabsuorden lor at laa Penge til at 
betale Skat med! 

Domnwl' ,lo h (t ]l s c n s Srencl i 

Ypstcrdg h{)bandlf'do i Gaa\' Efter
middag Sagen mod Tøm !'('l'mm;\(lr 

Jens K r i ti l i a n s {' n, 1l1l1'UP, der 
hæ\(\,;; dømt rflol' Sll'nffelO\'s[jllil~gcts 

Paragraf 13, subsidill'rl efl(,l' \'/t'l"nc
mager!oypn, for ulilhnrligl Hamarhej

dG nll'cI Bcsil~ttcls(':;mag-I{'n. ]}C'I' hæ

ves ('Il TiJhag('belall1ljl; !lf clf'n ulovligt 

md\'umlllc Ffll'ljrn('s!p Ima ca 

862,000 Kr. ~amt lm 'J'lIlmgsbøclc paa 
250,000 ](]', 

Polilim(lsl('l' 11 C! t i n g modlo fol' 

Slalsa(! \'okalpll, l.a ml s I'l'lssagf l) r{' \' 

Jens HaSfl111SSPIl, 'I'hi,,:>t(>o, som 

hcskikkot Forsv(il'rr, og som Doms
m1l'IHJ m(lflviJ'krt]c ]"ru UWI'ii Ir a n

sen, Ydh~l, og elir. ,Jcnso!1 So
g a a r d, J(julll'l'uJl. 

J Det begyndte for Høje- Kristensen ! 

p o ] i t i m p !; l p I' r Il oP]il's!(I ,;\ 11-
klag-t'"kr-iftf't, hvoreftul' Kl'istian"C'1\ 
I':l'tles lJlH!PI' Tiltale' "0111 f1l1flll'l \'1'<1 

i }\arpllf> H~10--'l1 al ha\"!' ndwjrlpl 
~om FQI'f1lA nd fOl' fl oJP-K 1'I,'1tl'n"l'n 
med el On'l':sklHl pall UO,(lO~ 1\1'" \"ltf 

. Sikkerhl.'{bruadl'l hal' Ilwd 1 {I Stem
mer mod O vedtugct at ~~tte gnglands 
Klage mnrl Albani!'n pnll Tlagsorrl(>nen. 
HUC']1l1l1] afhtJhJ1; ,;jg' [ru ui o.;lt'IlIIlW, 

i A8l'cIlo t 01')--'l5 al ha\'(' 1I1][ort 

selvs tændigt Al'hrjdc hil' 'fY;'lkcl'nc i 
Hanslholm, Th isll'd, Taabo Ht'fll' og 
V cjle med eo ForljPllcsle paa 232,877 
](1'., og desuden for at have IHlIejt>t 
en Bil til Ty~kcl'Of' med l'O ulovlig 
Fortjeneste paR. 2165 1'\1'., fOl' at IUly(> 
ladet sig udbetale i)5,t:!W Kr, i Kon
lantari Sledot fOl' Clwrks, fol' OV(>l"

trædeise af Pl'is!ovpn og StrIlHp]o," s
lillæget fol' at have ]I'V('I'ct 1000 Stole 
til Hanstholm fol' 18,000 Kr., skl1ut 
ban selv havde gi\'el 11,tl;lO K I'" 
hvorved der fremkom <'o ulovlig ) l f'l"~ 
forlj('ll(>ste paa ca. 3700 Kr., og {'nd\!
lig fol' O\'E'I"lni'delsc af Slmffp!U\"l'IlS 
§ 30~ fol' ul'igtig Bogfut"ing og RI'IJV 
Rognskabsllol'oen. 

KI'isliansen kunde. ikko ('t'kf'lHlf' 

sig skyldig l'Ilcl' Sll'ufFf'ICl\,f,l illil'!H't 
('11m' fOl' Va' rnemagC'rJ, Olen indl" (lIll~ 

med!' FOl'holdl'l merl dl'11 kUlll/lUlo 
Udbetali ng og- den lllRlIgnlfulde llog
fm-ing. 

Tjente 100,000 Kr, paa en Sommer 
som Høje-Kristensens Arbejds

formand, 
.Tems Kristiansen {ol'kllll't>tll', at 

hall havdt' drc\'('t sl'hsln'lHlig Fn\'. 
J'(.·tning som Tnml'C' I'- og Slll'dkl'l'
mf'sle-I' ~amt Bygmpslf'r l lIul'Up i "1\. 
~4 AnI'. FUl' Kl'igen gik FOI'I't'tnin~(:'H 
ikkf> g-odl, idpl han hIlnit> f()rhyg~d 
sig H'd OI1fol"l'lsl'n af (>n ny :\\nlwl
fah1'lk 1. .1"lIllla]' Hl-'lO hunh' hfln 1'11 

Ud·ld paR :1000 Kr, og: i ,lnlll.ill' IOi,l 



1(I:J(J(lI1J~f. r 
NI f,,'""W .,all ~I ha" _,t",~ .. 

nan l,,, 1htr.~17 k ,'u 1111''' ,_,,,t.' , 
Il ,_Ihl.,n l .,,..lI1hllll 

h'r ":I ... I~rl"h p,"'" 1I",',II .. ':\r/,,-jtIU rm ,. I 'd,' ,,, .,,',. ) 
"fh' IIIUII,"'-" 'rl;::ulI "rn III h',J" « J'
(øf UtlU Itk I 'l'n.,lllJlrll part 
fo>r~la"u (tf "j 'Id~'t I,IU" u(lull, III 
HeJløllJulln,'''' K'~'lorIØI.'H .kl/ld" 0.1,,111 
h~n ,'II lI"j'" 
f\»'IJ, .. "",h.n . Ik ,"nr ullJlau. ,,11 

I """ U",.. ~ 11· P <I,,. lCØnlllll.nllll .'" "~o fnr S41mar-
. 'I""'''~' "~,I f{ "øl II' I Iii eukc Il 
I>!-jd"l "u 1,.1I n1'lJ'(. 'Ir fik !Udr!" at 
J(_~K , a ,\r1ll')II"r. :~d~,lt ,,,,,,,111$ bIc", 
,id". III od (h"I':;: lU"'[ II.", OI'jflIfW6". 
nIt''' )tIlIlIth' lW , 

'

" kWL llh'(. .~ Id 
...:>UI Jl,~ \.' Idøred.' \'J"llr~, 

Kri8u~n",'n fil'. d . Illdrlg IIII.,.do 
hall I d.'IIIlU I','r,'p °11100. Tyl<krrJlt •. 

'

I •. \flll pr •.. u, 
M'lr~ltI.'n< Il' J KTf.WflII ......... r, 
Del 5ØnI'..uo ~(:,I:dN for llldl.Ob n! 
d('-lIlIe ~(...,J liJiI 

'1111i·rlttl~r "~\', ., Forll/ludliug . ,Il'ugi>. 
1X'r (,uiI'!!' II Førlirllcs'll [Il1iL 

OUl rl~11 /l1l1l1l1l"-d,," urJlh' nt U~1I>1rd 
_Ol .... !{r Tiltn ,'l '", Op' J"", ",. 1It'!1I"11I10 t , I~ 

,'Ilr .for BIllrl Oll 'HUl Orl.llHlh<B fOl'tol11,r , , , <lI"I.'ls<,u \'Br • "", idel all 
••• '('IIR"U" " .. _, b al If<lj .... "rl~ . gtigt l'\rR/lskll , 

i1ke .~,"\' .ft!rt~ ;::~f.'Il~~leU dl.'ll fllr~ 
.Del \'I~I" $lg, Il JOOOOO Kr, og 
.;Ie Sommer VBr :-uH'de' slulti!Ug, nt 
KrIstianSen hH!rO . . el af nOl'i~ 
,., Tal der '"lif 011"1' 
, • d passr :<fonen, nok .kun Il . 
. Dare og Vinduer 

Tj'$kerne ~"de ho~D ol 

III "SporlshoUs • 
:h 'd t med rroje-Krlslensen 

Sama.r IlJ e d i næs1eu ct 
ebbro~ IUllB50ml II ' . og r . for t~'sk 
AlU" holdt Tlllul l(> sig r,' J04" lug 

"d 'u j Eltttrllll rll -
~;~jll~' i;~~ ~ttor f!l!rtl Opr:~~II~~~l: 
fra dun l,.sktl lJIWI011f'l" l lI, - I t der 

d 
t l I lUl hnl'llo ul' JOj{ e . 

der vi s o, /I I 1'.'11 "lilie T)'sk(lr~ 
don lOI'slt! SolllIUO': n Spur!.!!-
, , øve Dori' !Ul Vuu.luur I ". . 

" ,,," SIa: AIbnll(''', og l\:risllo.ll~un Jl/UI -- -
bo.Id~1 ITau indroUlmrd(', al ban ba.v
rl~ udfort de nlldr~ _\rbrjdl'r. de: ~"llr 
uær/Il I ,\nkl/lgoSkl'lftrt, Bara,k-, 01: 
DlllIkl'l"ærJHIJdl'r i Tlull tod, I:!alaklJl 
rflr!.'l~l!r pna Toall!'1 H~de 01;\'., og 
desuden blll'do lrnn lo.\'~rcl Sl~I~(" 
J\:onlowwbler og AnllnUlllhonsk/Ul.,e~, 
Udl!ll at han tlog vidlllj', hvad Kas~ 
~{'roe skulde bruges hl. 

Pall. Foranledning af }'ors\'aroren 
oplyste Tiltalt(!, at lian nllid h~"d(! 

l' IjfI'J'U lo"U" 

" pynter os - • passet sil danske: Arbejde ,-ed SIden Vi 
nf_ Han havde bl. n. Entrepriser for ~ " 
Statsbanerne og lerorede hcle det l1ye RIJbcrl StIJI"1J/. Pdcrll'lll, dlJT z(Ul. olte 
Inventar iii SJ)ar~kuSsOJl i ThIsted. hlif" 1IJ1'l,(l;et o~ 1II(ll .:lill SllIId/! PIJ"!" 

P o II tIm.: I HI,iS var Deres sam- /O'r H1l1nor, kim oy8«a, tuge el~ a(vQI'lIg 
lede- Omsætning 710,082 Kr., og herai Ton~, naar drttf t'r paukr/l!IJct, / Ilt 
var 89,96 pCI. Irsk Arbejde_ /ntC'1'~'1~ sagde }wn e7I Gallg - • . 

K r.: Do! ,-ar ogsaa det slørste Aar, Vi har mIStet .-Erbo,;i;ghedcn !W Li
Ingen pri~at Omgang med Tyskerne. 1'ft lILCII- er til (.f!H(}~ (d ved at fa.lde 

Kristiansen ,,,,arede paa Politi- am'nl '/J!atullmdc Belllw,rirw IQT 05 /lell/, 
mosterens Sjmrgslllu,al heroJil, a.t han l'i 1J/fldCT 011 1M'd alle ml/ligo F()'f7lI6'T 
lkke hllvdo haft ~CI8k!l})(lJig eller pri~ Ifff l'æniigJml u,d~'1 (lt tam/,;6 plUL, (It 

mt Omgang 11100 Tyskere, WT<' 111(1n træder i en Ballul1skal. !UH/. 
Dommeren. Vur der ikke noget d~t være f(lrU med hele Herlillhcdfm. 

med nogle Frokoster pna. Hotellerne i hg I"'}ldte en stor VidcnekaJJ~flum,l, 
Tlusled d<J,. h(IOOe til S,Jccialr: hele Livet aL 

K r , . Dol kunde Ikke undgaas, at rakke ned paa Gud og Kirken. Da hun 

~:: ~~~e~~~~l~~~~:r~C~:~J!~l~ l~~ efm{rk do, bf/d lum (}I!~ an Salmebog 
dot ikke ud (}\'er. Ofl klynyo:,lr l1ig tiL d,>)t Mm en druk-

Hall oplrste videre, at han aldrig '/tflu/e ti! en. Pkmke. S(la /l'lJtYrllYl' 8$tl.(S 
llUvde \'æret Nazisl eller haft nn.. .~iU 1)(14 dun hJl1f Hel/t? Vi 11141'101er 
zh,-tiske Intef(!Sser eller paa i1og<.m PerlffmliylLJ!(ler, SOIll (.,. kloge 1Wk ttl at 
Maadc sløttet Partir!. Ved Sogne- Ilælt,. /Jig 1ul OlJer olt det, de (Indre liU~ 
rnadli\-nlget i 1043 b!8\' han indvalgt grr palL Maven 1M. 
i UW'up Sogneraad med dal største Saa vitlt S/Q1'1/!. p, 
Antal pers. Stemmer, dol' fuldt I'ru Dot eT "nrult, flt 111ltnDll, (Ilt lor 
dolta Valg. mJJ.n"r, iUlll!dt os 'PI/nter Rig nud I!<C'I"~ 

J)ommCl'on: Vel ikke paa onTing, ikJw blot hvad Kldul"dT"ll;fJt ml-
kanlOUflerJ:lL Nw.Jl$lluilo? fiMr, 11U1~ 0!lIMW, med t){J{/.I,~glJt 00 d,..,.-

1\ r.: Nej PM Hump Ro.andvær. lor IUl!Olc l'ærdiyhclI. Drt er ogsaa 
kpl"_ og Borgerforenings upolitisk!! '«7tdl, at f01'blflllrnde mange ligOI'T' 
Borgerliste. JI<I.U. Ma,'nt for alt, drr 11II<r med ydro 

n.: DI' maa. være (lll populær Mand Mugt og Mod, at Gprr, 
i Hurup! MUlt skal llelvfjJlYl!lig i 1Z0gfl-n ('.-rud 

K r: ,Tc-g tror ikkQ, jeg JUH en klæde og oplM" ~i(J 110111 Bp",~ q,1 ./lin. 
(1/1(>810 perøonlig U\'on ;t'W - hvor/w [J(!G omf.:rizL(f 11~cd 'I1il1l't 

D,: Det /liger \'il'koJig ikko fin!\. lidU Allartetll~d? -, 1nm~ <it't luUl, nldng 
Dl'refter genn(lmgik Rettlln de fl\'. l'irkc 1U1~'l/;lcltd6 hetl/flndl'g oU t alia 

rigl' Forhøld. l'iltaHe PI'k(>ndlc, al han Forhol(l flt D(la m~d F'1M"/{IIl,'L. 
luwde lejet en Bi! ud til TYHkerne Ior Drr/or V(lr d", OOS(lB saa drjliot «n-
300 Kr. mdl., IiIOlI det skele under 8pOTt'ndP ou rrplolt""'I,~ 0./ se VOF' 

Tryk, og !Jan Indhl!nt~l(l dallsk Til- U,IOI' træde (lP mød. d"1!- (tmtlalllln,d" 
latlll/sc dc-rti] lIan VOIlbll!v oJ mod- lI"r(' jl!lt.or{ta Im .. l~r den 11I8/{1' Bnu1Jl-
lIlJl/' tgio, dtor -at !Jilans 'Købesum "'la~1I TM_ Dr Dat/r fl" II,NiOI)"$ /or"l. 
Vllr hr,fllll i V'JMfgifl, IIkunl dpI. u\{- MqL 'IrHI'fJo/ct rI' rlrr 1/ok al, Iilfll1ptJ 
1f)'Jlk/1ilt" VlU' lJIlJllagt ham ;~l afhl'ydO Iflr. l!v,ul om 1/I(l1! fI'(uulll' illrli 1((t11l11 

}'orlr(,!IJ<lf fIliH! mrzuOf 1" dbrurl, mlr T"I/d nlit." i 
K.fI~tiaO. en indrommNln d(l"udl!D 1'I»'L Folk 1l1lrl'T Mf,L/o'rl' "D, I tT l'ru~ 

ni 1I,WII mf/db/Køl j{O/lt 55,r)OO Kr_ i d, I IIlrnh i IliO, {Ilt 8kal ("Ild" 
Ktml-lloll'Z' 8'l'nnf'01 {JT, mMI Irlin hav~ F' l' f(.' t' J'. 

,j,., ikkr atllv forunl"illllfll, nf P"ngcnn 
kr,m I j{()/Ilunl"r. 

1"0'1 Vllr(!p'JI: 
'IIH, fil a.1 l)f'ml, I 
,,~f .1 f·a fi/lhA'<lro 

'II/ llo kuM IH 

-
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Flygtningebjemsendelse 
fra Thy. 

• , 
\ 
, 
• 

, 

Der afgik i Dag 160 Flygtninge 
fra Flygtningelejren paa Kronens 
Hede til Tyskland. Der er deref
ter ca. 700 Flygtninge tilbage i 
Lejren paa Kronens Hede, der er 
den sidste Flygtningelejr, der er 
tilbage her i Amtet. I 

\ 



Frem- Fol' 
.katte- , begyndte 
betale dersØgeJsc mod 
Beløb, I kermester Jens 
upv:- t I rup, der under 
J'lgtig . Del Arbejde for 

trekvart Anr siden blev 
stiansens Forretning sat 

. Administration, og i Gaar Etefter: 
middags behandlede Særret n 1 
Vestervig med Dommer Johan
sen Thisted, som RetsfOlmand 
den' Straffesag mod Chlistja;t~n, 
som blev Resultatet af pohtJun
dersogeIserne. Som Domsmænd 

i fungerede Fru Laura Hansen. 
have ' IIol'dum,,<llH .yandmand Chr. Jen

sen Sogafln1. ,KjaUerup. For An
klagemyndigheden mødte Politi
mester Herting. Hurup. og som 
Forsvarer var beskikket Sagfører 
Yde-Poulsen. Thisted, der mødte 
ved Landsretssagfører Jens Rap-

r
,d 

Is-
men 
/us-
vel' , 

mussen. 

Fire Anklagepunkter. 
Statsadvokatens Anklageskrift 

mod Christiansen var ret om
fangsrigt og val' fordelt paa iire 

l Punkter, der behandledes hver 
l fol' sig, og hvoraf Christiansen 

kun kunde erkende sig skyldig i 

mp
[01'-

et enkelt, nemlig at have modta
get godt 55,000 Kr. i Kontanter 
for tysk Arbejde i Stedet for i 
Checks, samt tildels Sigtelserne 
for manglende og grov Bogi .... 
ring. Statsadvokaten krævede en 
ulovlig Fortjeneste paa ialt 
367,892 Kr. konfiskeret or d ... 
uden en Tillægsbøde pas ikke lIh
der 250,000 Kr. foruden FrJl\ed. 
straf, 

Chrløtlansens økooomlllke 
.'orhold. 
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A~jdet "iOID .'omllUld i Han
stC'd for Høje Kril;Wn,;en nled 

Halvpart i O,·t~udet. 

Stln.t,rJ1dil!l Arbejde 
Ty."'rm', 

Jkl .... det FOlhdd 

Il" Sigtel " udd!:':;, 
lIuru'~"n fra " !, 
J l !1M', hnvde 
Og haft Leverancer 
marten• hvorved hanS 
Neltoforllenefle havde 
2:)2,1:S72 Kr, 

Herom fuddaredc 

at Tr~kenl(' ha\'(I(' 
tI\ ham lIall ha ... "t' 
\led III arbejde fur dl'n1, 
dt. rlJal!t Orore do:rtil 
,,:1' t vun~~ ul at 
D..,r hM'de dog . 
,'endt Trusler O'ierfor 

D,: De: "ildl, vel 
Arbt'Jdct· 

C.' !,ej. jeg hun 
ter det. Jl!t ... ar 
110m dd gik.. 

D De lod J)eJd da 
C,~Ja, ,-ilde 

ha,·e. Den f{>l"Sle Sigte1.5I' mod Clm
~tlaru:en ,;tI!; ud plCl o,·erlru.'Cielse 
af Strnfrdo"tl\llægt!15 )'ar. 1;), 
6ubsJduert '\'lImwiTl3Il:crlov 2 n.J 
1 Tiden fra Apnl HI·10 t,1 August 

t.and5- 1911 Ilt ha"" arlX'Jdel
1om 

For
holdes mand pM Ih'!J" KrililcnSl!ns Ar-

beJdS\lladiICr JIM den Betingc!Y', 
nl HOJe Kris\.o.·n!('n oK hlln økul
de dele Overskudel, hVOfVo?d 

Chnsllano;en ha\'de en Nctl.ofor-

gei 
vet 
ikke. 

D.; Det l 
De havde 

Del 

tjeneste pan 129,G62 Kr. 
Om dette Forhold forklllrt.-dc 

Chnlltiansen, fil hnn for Krigen 
havde Invel ikke 11M lidt Arbejde 
for 1I0Je Kri~t«!ns~n, der stmks 
cfwr Be3ættel!K!n hcn\'endte sig 
t1l ham og UIl)Ø(! ham Arbejdet 
!nm, Formand l IInn~ted. h\'ilk~L 
ChnstJan.wn 6lIg'de Ja tIl og de 
blev ,mlg<' om, at Chris'tianun 

.kulde h!w!' Halvdelen af Over
skudet, Der h\o:>\' I lin Tid ln\"ct 
tn Slut.'lkkurd om Arbejdet Chri
~lllul.~o:n havdo:> af Hoje Kmten-

K, Den tidlige ro Han~elsmini· 
ster som 8ryggeridirsktør, 

! Dall Xl. 
, .H!ll, 

]f,w" 
f:bb(,~cn; 
dan~lb)jf' 
1l~l(er MI 

Hki· 
21 :-Ia
, io'lllli' 

frn Lan,1 , 

,," h", '.~ 
hallen 
Ilt en ~"' 
p"" ~~: ",,,,,, ., 
50rget 
beJdet 
faaet, og 

Videre 
~n ha ... de 
Runke" '." 
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t I at/u oK 

Ift,dl I 
for t k A . Id 
( ht' k ,PIt Ir 
r, r ml,n,' n jl1 kAte ri 
r n", . til' U JIB4 ~t 
ui'J~Ji' f rtr~{ er' t (Ir d 

IØ :,/i7,t!!I.! ".. fl", I pØll jk e I' . 

.. D 

, I<: flr 
(tt~ Il g I 

(' Ja, lIW 

• 

h fler'- {#WlIf 

dlgh,!de fa.:;.e 

det r ige m 
l)ertl", Jl8b.. 
en "'taf J og 
orlJrug, ;>"Jm de kund 

,aldI t'1I T UK ("'lrJ n I r,h 
;;! \"eJ "n- d 'r 2,IJ,(}O[) • 

o rd k J :.et f> dl 
( l1n t wnsen K'JO od 
sten P de J~ll'}O K r. 

l;oV n".ri ,n traf 
j .. \fa al . ~ .,k.,n"miod.t . 

n.
ft

'" L' .... 11 (hri .. U.il n...e
n 

Id 
.~ ... .:J !- " r/W • 
S/Ub.'l flot J,; mdJt .. JnJIIlf v' 

Sfolv ta'ndi~ 1 ArlM'jdt for 
'I "Gld'ror. 

Jk1 andet f orhlJld .Man Fnn(n:'~ JU'l}f rhr.-
Ton.'! 81 _m' Aart'IJl' (tIf h ~:n·.t Itnn b'llidr 

IldøJTII.·n ', øt,;aJ,sen IlIrklan 'h l/llrcrnlC' lil, 

j/rll. hjHlp 1..\r Snedkl'r- O~lIi nS!' .g ulf Q.:l 

Grunden dl('\ ~1(11)('1(?rre ' Entr'l"prici" 
__ --- bll\1!l> .lIYSf11"~~rg~1l.Ir -iaarlig'l 

- DI.I .lpk I'U . . (t I 19a1:S 

Ile Sigte gtk ud pau, 
.tJansen'r. 'f r r t 
j 19.15 havdi' udført 
og haft. Le ',t' n neer I I 
magten, hv{)n'~ h,!j) wn 
N't.ttoforije or· t e h:J. d f> 
232,872 Kr. ser 

ivalgel 
.jdelse af 

",I. 

J F lrn·tlllnR'crrtC, Sf ed . 
m el I Akkord m SI-
opnns.edu 11m /.'n te aelv 
Ile ~.re<iitorer. till1~:n:een .Akkord 
nt (,runden , t han havde 
maaUe aøgc~ " a . O 

Hl'rom forklou'ede 
at Tyskerne havde 
til ham. Han 
,'ed at arbejde 
de fMet ordre 

!;dag . 

b~ndct sme lik\:idp. :~I idler hn\'X; 
1ørc!sen af en rabl1k , der 1 J 
ko -let 2f>-",,10,000 ,Kr. Den ' n· 

Io- " 1940 ..,.", umiddelbart for 
nuar h s Fonnue 

:s ig tvunget til at . 
Der havde dog I 

vendt 1'rtJ5ler overfor 
m,s,atle I 

PTSæg til 
lU Land,s. 

Besætteben - n lr an . ' 
t ' . rn(!1l udg")orde ved Ud-

;::e'~ 'a( 19.11 eli. 102,000 Kr. 
Arbejdet som F?r:mand i Ha n· 
"ted for Høje Kru;tensen med 

D.; De yilde vel 
Arbejdet? 

C. : Nej , jeg hungT~!de 
ter det. Jeg vaT godt 
som det gik. 

D.: De lod Dem da 0'·0' 
Halvpart i Overskudet. . 

nye Valg Den forsLc Sigtelse mod Chn-
stiansen giJG1Jd pna Over~rædel~ 
af Straftulovstillægets 1 ar. 1<>. 
subsidiært 'Værnemagerlov 2 ved 
. Tiden fm. April 19·10 til August 
~941 at have 3rbejdet som For
mand paa Hoje Kristen.st;ns Ar· 

. Regerin· 

:-edsg den 
C. ! Ja, vilde 

Jer ha,"e. 
Ithinget i 
-djylJand, 

aJgmænd, 

~ Land,s.. 

flere 
henStillet til mig at 
get Arbejde. Hvem 
vet Tyskerne mit Navn, 

holdes bejdspladser pan den Beti ngelse, 
at lIoje Kristensen og han skul
de dele Overskudet, hvorved 
Christiansen havde en Nettofor-

ikke. 
D. : Det ligger da nært, 

De havde arbejdet for dem 

I tjeneste pan 129,662 Kr. 
Om dette Forhold forklarede 

Christiansen, at han f or Krigen 
havde lavet ikke saa lidt Arbejde 
for Høje Kristensen, der straks 
efter Besættelsen henvendte sig 
til ham og tilbod ham Arbejdet 
som Fonnand i Hansted, hvilket 
Christiansen sagde Ja til, og de 
blev enige om, at Christiansen 
skulde have Halvdelen af Over
skudet. Der blev i sin Tid lavet 
en Slutakkord om Arbe1det. Chri
stiansen havde af Høje Kristen· 

Den 
sIer 

Det f ørste Arbejde, 
sen havde haft, var ved 
halJen i Hansted, Det 
at en anden havde faapt 
paa Ar bejdet, men Tiltalte 
gaaet t il Tyskerne, 
sørget for, at han fik 
bejdet. Tilladelsen 
faae t, og Priserne var 

Videre oplystes, at 
sen havde opført to 
Bunker ved Thisted samt en 
ret Barak og en muret 
stedsbygning paa 
Murerarbejdet var dog 
udliciteret til Murermestre 
hm'de Arbejdet i Entrepri~ 
nere ha ,"'de han opstillet 
k~r pau. Hundborgvej 
sbUet seks Barakker pap 
Hede. 1)'skerne ønskede 
nedr~yet og fort til Vejle 
te gIk Christiansen med 
undel' Prot est. Endvidere 
han fra sin Fabrik I Hurup 
l'et Skabe hontonnøbJer 

I munitionskasser til 
, lIan hæ\~dede 

anede, nt det d" 
mun itionskasser. 

,det tyske Arbejde 
passet s it da1\ske 
havde arbejdet for 
for Christiani &: 
sted g.''Ullt leveret m" 

I Sparekassen i Thisted. 
D.: Hvad De tB 

, 
l1estens 

C.: eg s7'. er 
tehg ""!.,;Pi og 

I forstna, at 
Pm.: I l 

Rætnmg 
I 
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:! l , J/lIlI.IU l. 'Nl"><dllll dril ---
nage uM' Il I ,lill', 
cl(orudo~'"r 

And rt' L;mde l:Ij(l'r Idl'''' I Ol" 
DRilsk.' "nndrelnuK hnr 1111 aal .. 

JI~t ('n ~ttR"'Ull ,,{JnJr,I"~IIJ. I ~JJt8 
burenu" i l"IIhc..nhIlVII , I..nllg

d
"" 

lAknl(!r, Ve.llll'rIH·uKlult' :m. Kn· 
I)('Jlhll\'u. Fu/'nmlltl'll'l'lIt· ,'r I Or· 
dl'n idd, milli hlu' 'J'jJhu.lrl~·r til 
Ilt • udBt,.de BilleU<'r OK til Ud· 
vck~lmK nf V;.ndrt'r.' r"un1oulg 
er dl'~ ~nll'llInd. SVllr lgu og Nor· 
ge der er nll"d I PhulCn w, men 
Rndre Lnndo, lIlIILBom Vrllnkr iA'. 
l"inlruld 111 ' ri" vil lI llu r l folgo c f
WT. Dot er IIcnsiglelL al fau he
le Eurolm med I Plnnerne, 

Jens ChristIansen 
forSærretlen i Hu,up 

(Foru.a1 fra Sid<) 2) 

udgjorde den tyske Omsætning 
6,H.966 Kr. eller 89,96 pCt, af ht. .... 
Je Deres omsætning. 

C,: Det sklll nok passe. 19.13 
var det AnI', Jeg havde allennes t 

at bestille Ior Vrerncmngten. 
Forsv.: Deres dnnske Omsæt

ning har j Krigsanrene svinget. 
Ira &1,000 Kr, t.il 9ii.OOO Kr. 

Christiansen godkendte derpaa 
Fortjenestens Storrelse. Han op
lyste lig121edes. at hall ogs!U1 I 
disse AnI' havde haft t.ysk Kore
tilladelse. Han hflsde selv fort de 
fleste Forhnndlinger med Ty
skerne, men ved HJælp af Tolk. 

D.: Kom De privat sammen 
med Tyskerne '! 

C.: Nej. 
D.: HeUer ikke pan Hotellerne 

i Thisted? Sad De ikke ved Bord 
sammen med dem? 

C.; Det e r ikke sket, hvis der 
"'ar Plads andre Steder, 

D. ; Trakterede De ikke paa Ty· 
skem e? 

C.: Det er ikke gaaet ud over 
min Pengepung. 

D.: Har De ikke haft Privat.
OOog1 

C.: Det kunde hænde. at Ty
skerne opsogie mig, nanr Jeg f. 
Eks. var h jemme for a t drikke 
Kaffe. San kunde det hænde, &t 
de f ik Kaffe med. 

D.. Har Tyskerne Ikke sendt 
Bud efter Dem, og ha r De ikkp 
været med, nanr T yskerne holdt. 
Selskaber ? 

C,: Nej . 
D.: Ja. j eg ved d et ik ke men 

li tænkelig hal" det vel ikke ~Icret ! 
. C. Det er de l' vis t ingen, dcr 

V] ] beskylde mig for. 
Forsv,: Har De væl'et Nazis t? 
C.; Nej, jeg hal' ikke været 

Med1em ni noget politisk Parti. l 
19,13 opslillede.<> jeg til Sogne
raadsvalget i Hurup som Nr, 2 
paa en upoliti !'lk LiMle og blev 
valg.t med det højeste Antal ))er
sonhge Slemmer, SQm nogen 0))
naa.ede \ed Valget. 

Fo:s .... . : Bic\' De opstillet \'t.>d 

det sIdMte Kommunevalg? 
d C.: J(>g hlev ikke valgt igen og 
d~ val' . heller iugen. der opfor-

e mig, Ha\'de der .... æret det 
Cl' Jeg gan!lke sikker pall, at Je~ 
Vil!' blevet valgt igen 
ru~" De er meget 1~I)ulær i Hu· 

C.. PajlUlll'r og poPUlæl j 
~ar Illgell U .. cnner o. de" I·' 
Ikke IULU l idt. ' s ger 

Udlejet en Bll til Tyøkeme 
, Det s idsL.! Tillalepunkt under 
~orhold I drt>J''''' ' Cl . . e sig um at 

,lrlBlumsen skulde hav I ' 
Bil ud til Tysk e {lJet en 

'

hl af t en FortjlUle~~{I Og21~rvKred 
an erkendte 

men aaa Ikke d rat 
TYskerne deri 
turde Ikke Han 
handlede fOJl-

hederne K tit 
neden Forleb 

L.._ ~~ Vora:: ud 

IJlo."lig- FortjeneH1C pau J..everinV 
a f JOOO Sl.ole til sporlbhflUcn 

, HlUlHted, 
Under Forhold :i tillIlIw.". Chri

"tJansen Cor o vcrtro,<lelse ul 
St.mffelovstillæget., lIubl'idtf"rt 
V. 2 samt Pri810veJls Pur 8 for i 
1942 til Tyskerne j I1nnllted 
(Sp<}].t.shnJllln" aL have levc!"ct. 
1000 Stole med en ulovlig Fort.Je
nesle paa 3187 Kr. 

Christinnsen forklarede, at Ty
skerne havde ønsket 2000 Stole. 
Han havde fremstillet nogle Pro
vestole, del' vilde koste 20 Kr. pr. 
Stk, men Ingenikr WlllumllCn 
fa.!!tstltte prisen til 18 Kr. pr. 
Stk., hvorefter Tyskerne bestilte 
1000 Stole til denne Pris. Chri
stinnsen havde derefter indhen
tet Tilbud fra Finnaer. som han 
tidhgere havde samarbejdet med. 
og en Fabrik hlbod at levere Sto
lene for 11 Kr. 85 Øre pr. Stk. 
Derved hnvde han fanet den for
øgede Fortjeneste, 

D.: De havde jo Ikke T illadelse 
dertil? 

C.: Jeg ha\<de Tilladelse til at 
tage de 18 K r. og mener ikke at 
have bega..wt andet, end hvad en · 
hver Forretnlngsmand vilde ha
ve gjort. 

Pm.: Kan De ikke se, at De fik 
(:0 stør re Fortjeneste, end der 
va r beregnet~ 

C.: Det er, hvad enhver Ha n
delsmand vilde gøre. 

D.: Det var en helt ny Tra ns
ab.-tion. der skete, ved at købe i 
Stedet for at levere. 
. C.: J eg mener, det er rigt.ig t, 
Kunde jeg ha\'e købt S tolene fol' 
5 Kr. pr. Stk., vilde jeg huw 
gjort det. 

Forsv.: Stolen var JO den sam
me, h vor den end kom fra ! 

D, : Ja, men Loven er lave L fol' 
at undgaa, at d en enkelte skal op
nan en ulovlig F ortjeneste. 

C.: Jeg \'ilde jo helst h a \'e ...-:1:
ret fl'j for Leverancen. da J e~ Ik
ke havde Mandskab tit Arbejdet. 
Del' forelan jo en Godkelldo l~ a1 
en dansk Myndighed . 

Undladt at (øre Regnskabsbøger. 
Det fjerde Tiltalepunkt mt.>t1 

Christiansen gik endelig Ild pat: 
Ove rLnedelse af Slmftelo\'en,., 
~nr. 302 \'ed indtil l , Apri11941 
Ikke at have fort Forretningsbø-
ger og efter den Tid ikke at ha· 
\'0 fmt ~t.atusbog samt for gro\' 
Uorden I Regnskabsførelsen, idet 
~tore Indtægts.. og Udgiftsbilag 
Ikke var mdgaaet 1 Regnskaber· 
nc. 
Christi~n 

Forhold. 
Pm. : Hvorfor'!' 

erkendtt· 

C.: Jeg' havde ikke Evner til 
~oafønng. Jeg havde en anden 
tl,l at føre Repakabet. og en Re-. 
\'1801' kom hver Ahane<l. 

Pm,: De bar t SIR Tid saat t 
det var at Hensyn til Skatten' a 

C.' Ja. je g lod en stor Po 
S~atl udenfor for at have Penae 
Ul at lMtale dQQ store Skat med 

D.. Sagde Revlaor 11_ 
ke, at De kulde fare StatllMl)OC 
. C: Nej, OK jee heU * 

Ke, om doa bl v r Dar 
NLtn btDv derefter 

den .. m'dl 

D 

. .. ' 
" . 

0< .... 

ø 

y,. 

d ",:<I<. '::" t~tjl 
a; :li :Urt e ri' , bf: -

• 
b • • .. ,r 

~ d ~ .~ 
{re kølf tot rut.,e1- ~ 
t il nawJ,gber.l lar deØ ,Jrt.!.".nl !o~ 

_-,_oo#~r "g 
BLlO"" J~""~m.--- ooom helst 

ul, ael..-gt. IJd.'ll nog
pn 

",dIllF 
G;uunti for, bvorlto1t- dd. 
o_.,tot b1.V.T med HtØ'1 

'. . 
,,,,_ ·.e det 
lJar.mark. slrUl<k kunne op" 

uJ z,iill poltaJ li 

tlhrLr~bll! .uasn pøl!. '" -' nneft't· 
Atnf"nkanl'nK' vil, nllA/r dl! [o { 
tg I Løbet af Inde Itn ~ l.iglo II • Id ' ,L~':'~"=" :lHer d<cte OpbO d 
amlt! alle cWr1."9 p-..pue:r 2W

FllofC 

01. f,,",t (>ft~r 'H.)emkOfllS..eø " 
U.s.Å afgivf' fW,pport Ul Bank~· 

, 
oll" e 
l·S.A .. 

r u~kt <)fl. 

ag Ilt s;watJ..:tøen .an> H ed fOr 
JogUl Grad pp"i'_rkt:t 14 de- \·e .... "e 
Ilgbed .. r og d~ odp! agede ::,'t1:8fIl.. 
hed, de' Cor Tid .. n .berøkd pas. d.t 
an erik:n.ølre p 'lg.~ked," r et 
evenL t danølr: Stg ...... ~ 
ti :111'!T s;ka!"~ p~ .. 
F0rhaand gtVl"t. 

MU!lgt kAn :nan dog med H~yD 
til dl'on 8IDenkllDske dle' man 
kan msaslre Slge mlCT!J&tlC!lale -
n, !nmmelar: af Dlmnarkll Fot'hQla. 
henvi$C" til, al de d msterene'" de
"'kc Obligationer pa-a New yorj{.", 
Børlf i df!1l ~e Tid har bil!'\'<'Iet 
ig nogenluDde ;odt I,g l a.!t FaJu 
n Række TilfætJe bar kunn~t ud· 
!Se smaa Stigning.;' I 

[kor Corcl:gg'I?r I!aaled~. ~t'L~r hvad 
"erfarer, ;'Ir 11 Januar co!. ret 
. ølgcude Ku~ paa. !\"'iI Y ,ti 
3.1rs paa fo~eilige dan l. ()blip. 
Honer: _ Hypotn-bR'lkf'm' a.'1l.!'r:. 

karulkl' Laa:s 951! pCt" Ke '_ :W.
Kredi!t'oreningena ~9:'> 
T .un 00 pCL det a!Ielfde l 1942 f :. 
faldne danske 6 pC't.' Statslaan 95'_ 
pCt.. Sta teD. a' .! pl."t: l " :r 101' 
rCt, StatMl.<i 4. 1. pCt. ' lean 98 -

der var F orhold nok til &t karak
teri sere T ;Ita!tes Handlinger som 
utilborbge. 

I Landsl'cotssagfoi"t:r R a s m u So-

:.; e n kræ\'l~de principalt Chri
stiansen pure fnfundet med UJld.. 
tageise af Forhold 2 (for at il&
ve rnoo.ta,get kontante Penge) 
In:or han indstillede til Rett""; 
mtldesteStra! og subaidiert m,._ 
ske domt for \'æmemageri, il 

1 væsentlig mindre Grad eM an-
fort i Anklageskriftet Ol' til et 
Maksimumsbeleb af 80 000 Kr 
Sl!-mt M\'isning af Kra~ <m ~ 
TiIlæStrafpbade. Han afviste Lu. 
om eller Stratfelo"fStillle.. 
l'et og henVlate til de dlDlh 
Myndigheders 
arbejdede fOr 

F:=· 



;:'",,'" u. ......... ,~~. --

Udlejet en Bil til '!'yskerntl. til at betale den store Sltat med. 1,)10".::1" ........ ··6 .... ~-..--
Det sidste THtaJepunkt tIllder D.: Sagde Revisor Brandt jk- ' syn til Efterbetalinger og Th'ke-

Fo,hold 1 d"jed' sig om, .t ke, at De skulde fom SLatusbog? • somSt ... ffe.",g, Christiansen kun
Chnstmllsell skulde have lejet eu C.: Nej, og jeg aner heller ik- I de .l~ke dnve Sin e~en Udenrigs.- hanl 
Bil ud til Tyskerne og det'ved ke, 001 den bliver fort i Dag. . pohtJk, naar MyndIghederne an- Harl 
haft en FOl"t]em~.ste paa 2165 Kt. Man blev derefter enige om. at : gaven bestemt Linie. Ingen be- Nstl 
Han erkendte Rigtigheden deraf den samlede Nettofortjeneste i klager mere dybt end han at· 100 
men saa ikke noget forkert deri: muatte opgores til 359,605 Kr., . ;:;kulle staa her i D3g, men han ning 
Tyskerne forlangte Vognen_ ll:.m idet Beløbene, der var iudl.ommet i var paa en Post, hyor han ~k.ke ~ -
turde ikke sige Nej, men fol'''' for Bilen og fOl" Stolene, rettelig :, kunde sige :\ej. Han betegnede I 
handlede samtidig med l\Jyndig- burde fradrages det tidligere op- \ 1!o<Hagelsen af de 55,000 Kr. O 
hederne og fik efter nogle Maa- gjorte Beløb. J':ontanter som en forholds\'is 151) 
"ed. ers Forlob Tilladelse til "L rmge Overtrædelse af Km' _kr. dels l V" t::.U<;'"" . 210( 
eJe ognen ud til en maanedlig Proceduren. I stemmelserne og !andt slet ikke. 
Leje af 300 Kr, Det hed i Tilla- at der kunde rejses Tiltale for - Bes d~lsell, at naar hnn havde ind- Man var qerefter.llaact til prO-j l Salget af Stolene, som yar od_:"te 
tJent san mallge Penge, ::iom Vog- ceduren, hvor Pohhmester H e r- k~ndt af .dansk M:rndighed. gOg- I kel~ 
nen var værd, skulde han hold~ t 1 n g nedlagde T{rav om Straf !i.lU for BIlens "edkommende fo- -1. 
op, men denne Passus i TIlladel- efter Anklageskriftet. Uan hrev- relaa. der Tillndelse fra dansk roli 
~en havde han ikke husk~L Der- dede, at Clnistiansen \'ed sin UOl"- MyndIghed. Han mente imTlgt -
for var der hlcvet mdkol'L fOL'! delltli!fe Bogføring havde hindret at en væsentlig Del uf A~t-' ... --": 
over 

500
9 Kr. de I?rlskontrollerellde Myndighe- for uotdentli Bogfør' '~<= 

Pm.: 'Iyskerne anvendte vel ilc- ~er l at beregne Eflerbetulingen ældet, g mg Ulr for-
ke Vold, eller Trusler for at 1aa "for de tyske Arbejder, Tiltalte afh 
Vognen I , I huvde været i Kompllgllls1tnb D Fel 

C,.: Nej, mell de havde Magten med en Stor-Værnemager og hl\\'- I. ommen falder i Dag I Læ 
og VI nll:U\tle ikke pl"oLestere. '! de tjent store Penge under Kri- I Efter tI· • , O 

D., .To, jo. . gen, Hnnsk ty,ke Omsætning v", I , _ ' .. ~,Tmlel'S Retsmod. I ~, 
Pm" De lod ,kke Vogn,n ind- ' ~te •• t fca 11,62 pCl, ov" 55, GI, "~k R.Ll~n SIg tilbage fo, at vo- ' io: 

regIstrere, fordi Tvskerne skulde:: og ?p til 89.96 pCt. i UHa. II t~le, men mNidelte efter kort set 
bruge den?· I MS Vll"ksomhed ~'nr i haj Grud Tuts Forlob, at Dom· 94. 

C.: Nej. præget af Om&'etmngen med Ty- vilde falde i Ef ~en fot'St -.' 
skerne, og Anklageren fandt. at .. 16,30. t.ennlddag Kl. til 
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Jens Kristiansens Dom. 
40 Oa2es PæDl/:sel og 

,.0.000 Kr. koøfiskerel. 
Dommen over Tømrermester 

Jens Krisliansen, Hurup, faldt i 
Gur Eltermidda~ ved Særrelten i 
Vestervig. Den lød paa FænRllel 
i 40 Dage, og den ulo ... ·lige For
tjeneste, der var opgjort til 140,000 
Kr" blev konliskerel Tillige Ika I 
Kristiansen betale SAgeni Omkosl
ninRer. Han udbad .i~ Betænk
ningstid med Hensyn til Appel. 

Kri~ tiansen har ikke siddet inter-

nerel. 

A I) 
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Tbisled KommuDe køber 
eD Laslbil. 

Ved Thisted Byraads Møde i Siri 
Alles vedlogei del elter Indstilling ser 
fra Gade· og VejudvaJget at købe stel 
en 3 1 Tons Laslbil ril 15.ODOJ(J •.. ~rf 
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160 Tyskere hjemsendt. 
Fra Lejren paa Kronenl Hede, 

den .idste al de ty.ke Flygtninge
lejre, algik i Oaar 160 flygtni,llle 
til Tyskland . Der er - nu ca. 700 
Tyskere tilbage paa Kronens Hede 

Sølvbryllup 
kan fredag den 24. ds. lejres 

af Mar Chr. Rasmussen og Hu 
SR U V u d -"" ._-
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_____ ------------- ~ __ 'C"s . UlU C g---Uft'\"1J1Ull\ l baglra 
,.. lif en Personbil fm-L af H estehdL 
Tømrermester J ens Kri

stiansen fik 40 Dages 
Fængsel. . 
140,000 lU'. konfiskeret'tit For· 
del for Statskassen. 
Særretsdommen mod Tømrerm. Jens 

Kristiansen, Hurup, der blev af
I·sagt ved l '1-'l'ide(l i Gasr, lod paa. 40 
Dages Fængse.l og Tilbagebetaling af 
140,000 Kl'. til Statskassen. Kristian
sen skal betale Sagens Omkostninger, 
men Kravet om en T.iIlægsbode ble\' 
ikke taget til Følge', 

Der Mev afsagt Dom efter Værne
magel"ioven og ili:ke -efter det strenge 
Straffelovstillæg, saaledes som den 
prlllcipielle Paastand lod i Anklage
skriftet. 

Kirkelig t Samfund for Hassing;

Villet'slev 

havdl' ::\J(1cle i 1o'()l'~all1ling.·;llU.sot i 
.\ftp,.., FOI'IIl, Pll~tOl' Krygrl' Ol:>(>n, 
llas.~ing, hød Vt'lkoU111wn, hyo],f'Itt't' 
Pa~lo[' Fredslwlll .\ Il d l' l' S (' n, H01-
,.,lebl'o, holdt el inlorosl'anl Jt'ol'{\dl'ag 
om FnhedrJl og d(ln Bptycllling. 

Endnu en Sær retssag. 
t:nlt'("pl'l'IlUl' Gl'org _ \Ild,l'(la ~ "1t[ollt,I' 

.1 (.' n s f' 11, som bOI' plm \ \'Jlt'l'gni'll, 
Oll'n ~om dt·o\" EnIJ{\\I!'("uorul'l}{'Jde 
plUl TIli .... I\'lll'g-1H'11 ul1tlt,t, Bt'Sldll'lsell, 
"il .komm(' fol' Bll'lTl·tll'lt i Thi!ilcd d. 
lH. ,I amin l' 

Hestene løb løbsk med 
en æ lke.v. 

Chr. f1 ti. u s e n, Hørdum . 
Rutebilens Bagende bic\' ll·~·kket 

iad, og PCl'::ionhilcn fik Kolel'pal'liet. 
beskadiget. 

Tog for meget till' Lyngtørvene 
til Tyskerne. 
Under Besættelsen solgte mange af 

Beboerne i Klitegnene Lynglen', 
hvoraf mange Partier blev anvendt til 
de tyske Fæstningsanlæg, Retten i 
Thisted behandlede i Dag et Par Sa
ger af den Art, hvor der \"ar Tale om 
Prisovertrædelser 

En Mand fra Klitmoller var tiltalt 
for at have solgt et Parti Lyngtønr 
iil en Klitmøller-Vognmand [Ol' IO 

Øre pr, Kvatratmeter. Sælgeren vid
~te godt, at Lyngtorvene sh1l1de bru
~es til tyske Fæstningsanlæg, Revi
SilHlsudvalget for tyske- Tilbagebetn
ltnger kunde ikke godken.dc højere 
Pris end en halv Øre pr, Kvadl'al
meter, og Sælgeren vedtog al tilbage
betale O\'erpl'isen, 134 Kr, til Stats

'kassen Han betalte kontanl og fik 
samtidig en Advarsel. 

En anden Khtmøllerbo havde solgt 
Lyngtorv til den samme Vognmand 
og fanet 4 Øre pr. Kvadratmeter, Og
sas han Hk Overprisen, 134 Kr., ind
draget til Fordel (Ol' Statskas::;('n og 
slap iovrigt og~"8a med en Advarsel, 

Villerslev Afholdsforening 
h(dllt Gt:'!h'!'ulful'S<luding i \ flt':'. 

l.'orUl .. ndl'. elli', c h r i s I i' n" \,' il, 

ri:-.hy, gav nt'I'l'ltling ('II! Ilplæ"tl' 
Hp~n;.;kHh{'1. tipI' hal. uh'd ~flO Kl'. 'U! 
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Priess-Sagen kommer ikke for 

Landsretten. 

Statsa(lvokaten fol' ekstmordinæ
L'e Sager i Aalborg hal' frafaldet An
ken Iii Lanchretten over Dir. Tage 
Priess, Limfjordsosterskompagniel, 
N ykobing. Da 1',.1055 ogsan har fra
raIdet sin Appel, ,,11 Sagen ikke kom
me for Landsretten. 
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Jens Chl'istiansen 
idømtes 40 J)a~es 

Fængsel, 

, 

Der blev desuden konfiskeret 
140,000 Kr. 

Sent paR Eftermiddagen j Gaar 
afsagde Særretten Dom i Sagen 
mod Tomrer- og Snedkermester 
Jens Clu'istiansen, Hurup. Dom-

B 
\' 

de 

• 
SJ 

p- men lod paa 40 Dages Fængsel og 
'o- Konfiskation af et Belob paa 
~ 140,000 Kr., hvorimod der intet i 

Dommen blev nævnt om Tillægs

m. 
By 
gel 
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IDe 
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Jens Christiansen udbad sig 
• 

Betæn1:ningstid med Hensyn til fOl 
Appel. fOl 

Christiansen blev "ed Donunen 
frifundet for det forste Forhold 
vedr. Samarbejdet med Hoie Kri
stensen som. Formand, men 10\7- ny 
l~gt dOlllt for Værnemageri efter De 
den ,~nilde" Værnenlagerlov og ka 
for de owige nævnte Tiltalepunk-

næ 
se! 
De 

ter. sk 
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Del er clen farsle "Kuppel"-Bunker i 
Thisted, del' bliver nedlagt. I 

Det kosledo i sin Tid ca. 10,000 , 
Kl'. at faa den paagælclcnde Bunker 
opført. 

• 
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• 
VlI Russisl{ Militæl'kommission 

i Thisted. ne 

To Repræsentanter for en rus- La 

sisk MiJitærkommission, en Lojt- hv 

nant og en Major, er i disse Dage bo 
Landet rundt for at føre visse 
Forhandlinger og foretage Un
dersøgelser i Forbindelse med de 

en 
Ol 
ur 

~d Russere, der befinder sig i de aI
li lierede Flygtningelejre. I Gaal' 

I var Kommissionen naaet til Thi
~. sted hvor del' Val' forskellige 

H 
.A 

w ' 16 I Forhold at undersøge. 
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Licitation over Bunkers
fjernelse. 

Ved licitationen over Fjernelsen 
al en Bunkers pal Kaslel i Thisled 
indkom følllende Tilbud: 

Murerm. Kr. E. Krislensen 3992 n 
Kr .• Vognm. Kr. Larsen 2750, Mu- b 
rerm. Kr_ Llrsen 2449, Murerm. b 
K. AB. Slellensen 2300, Entrepre- II 
nør Nic. Niellen , Søn 2384, En- P 
lreprenør Ole Jensen' Carl Elias- t, 
son 1635, Murerm. Skaarup Knuds
gsard 2760, Entreprenør Chr. Jep L 
len 3286 og P. Pederaen, Koldby, 
11,600 Kr. 

L 
el 

Slalens civile ultværn afgør, sI 
hvem der .kal have Arbejde!. 

BiIIi2ere Strøm i fjerritslev. 
Eleklricitelsprisen i fjerritslev 

vil nu blive nedlat Iii hhv. 15 o 

el 
31 
p, 
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I Overordentlige Foranstaltninger. 
Udleverioi af RaHooerio~skorl for Heozio 

for PerIoden Pebruar, Marts og April Maonader d. A. finder Sted paa Hurup 
Polilikontor Torsdag d_ 30. d. M. KI. 9-11 og KI. 13-16 og Fredag d . .3 1. d . 
M, KJ. 9-11 og Kl. IJ-16. Taloner skal medbringes. 

Politimesteren i Hassing-Refs Herreder, Hurup, den 25, januar 1947. 
U~ Ca. HørtIng. 

Køb og af Forretninger. 
Tal med en stat.eksamlneret Ejendom.m_gler. 

Intet er StiS vamkeligt at bedømme aom Værdien af en ForretninI{, 
og intet er saa afhængh!.t al Udvikll ngell som netop denne Værdi. 
Det gælder derfor om ved Køb eller Sa lg af Porretning r altid at 
aikre sig sagkyndige Oplysninger om den ø jeblikkelige Værdi og de 
Værdlsvingninger, man kan forudge l Preml iden. . .. . ..-



• ... - GS-P6, C2-C4, E7-E6. 
~ for 
I vil PormuekooliskatioD og Skat. 
saa- En LIlller spørger, om en Mand, 

II 

sI 

M 
iges der i Henhold til StrafleloVltillæget 
1ger ved Dom har lsaet et større Beløb 
I de konliskeretet, har Ret til al laa 

Iradraget de store Skaller Bom A 
han under Beswtlelaen har ind- dl 
betalt. Delle gaar imidlertid ikke, til 
idet de fIeIlte al de dø:nte A 

ae Entreprenører, Haandværkere, For- m 
jorn retoingslolk o. I. har indbetal! ua er 
1.- store Skattebeløb, at der ved si, 

de, I dillses Fradrag ikke vilde være at 



Henry Krogh-Sagen ikke afsluttet 

endnu. 

Fra flere Sider hul' ma.n væl'Qt in
teresseret i at hol'(" hvol'dan SagL'n 
mod Bogholdcr Henry K r o g b, 
Thisted, uddklC'l' ,sig, Krogh blev 
som bekendt arresteret og ført hl 
KobcnhaYll som siglet fol' Spionage, 

Yi hal' spUJ,'gL l\:riminalasslste-nt 
.s Cl!' e 11 s e n, oro del' snart kan ven
tes en Afgorelse, og faaet til S\'a1', 
al man overhovedet mtct har hørt 
lil Henry Krogh, siden han blev forl 
lil Poliligaarden i Kohen'havn, Man 
, ren ler muligvis al kunne faa nær
mere Oplysning om Spionagen gen
nem de Trshre, som har organiserot 
den, 

Dahl Jensen udvises af Norge. , 
Den danske IngeJ;iør Dahl J·enS~Jl. 

SOJD i Sommeren 194fj arrangerede 
den norske lllegah' Udstilling i Dan
ma!'le og som i Thisted j Fjol' hle\' 
.<:<el'deles godl kendt under Jnjurip
sagen med PoiJtifuldmægtig 'Friis 
Dcrg, kan i TIæl' Fl'('mlid "eu tes ud
visl af NOI'go, 

Han hal' samal'hf'jdcl IDt'd en in
tel'national, fillsk StorsYindier og i 
Fmllcssknb hal' tl.r søgt at ll'anspor
trrO Danskf'l'c og"'Nol'dmmncl til Syd
;lJTIrl'ikn, Fra. f'n nOI'sk L'nnclsforl'ff'-

\. det modtog Dahl Jcu~eu ~unletles. 



Pigen, som angav Politimesteren i 

Nykøbing, havde ogsa angivet en 
Arbejdsmand. 

Den 2Q-aal'ige Husassi~lenL Inga 
bIa rie Hartmann A n cl l' O a s s e ll, 
der don 16. April 1946 fik 3 Aars 
Fængsel fol' at have angivct Politi
mesteJ' Jl'l'C'de1'iksen, Nykobing, Val' 

]laany fol' Hetlcn paa }i'l'edcl'ikshcl'g 
for at havD anghct en Ad)C'jdsmaJHl 
i Glostl'up, Run fik i Gaar en Til
Jægsdom paa 3 Aal's Fængsel. Dril 
nye Rag frf'mkom \'Nl: al rn Al'bC'jds
husfange i Sandor Omme læste i en 
Av-is, at hun var dømt, og kom i Tun
hr om, aL bun, da han \'ar til FOI'-

, hm' htJs 't'y~kel'l1f', rtnga\' ""rlknmlnrl1-
l de Arhejebmuud. , 
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Udlevering af .Rationeringskort for Benzin 
for Perioden Februar, Marts og April Maaneder d. A. finder Sted paa Hu
rup Politikontor Torsdag den 30. d. M. KJ. 9-11 og 13-16 og Fredag den 
31. d. M. KI. 9-11 og 13-16. - Taloner skal medbringes. 

POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERREDER, Hurup, den 25. , 
Januar 1947. Cai Herting. 



Fem danske Minører dræbt. 
Bn af Cementminerne ved Hvide Sande 

eksploderede for tidligt 

Rlngll8blng. 

Søværnet blev i Lørdags ud 
lor Hvide Sande raml al en 
Ulykke, der koølede lem dan,ke 
Minører Livet, Io blev alvorligt 
sure!. Minerholdet var I Færd 
med al u kadeliggøre tn Række 
Bundminer, da dere. r.rløj 
kolliderede med el Minehorn. Ved 
Eksplo8ionen blev Dykkerbaaden 
liIinlelgiorl og en Pram blev 
slaael i StyHer. 

De dræble er: 
Mineharlerme.ler AzelJohannea 

SlIlensen, Srem.gade 51/ Køben
havn. 

Torpedo.Underkvarlerm, Karl 
Aage Rolie·Sørenlen, Orønnevej 
51/ Virum. 

Vltnepligtig Maskinist Niels Til
-led KIeldsen Jenlen, Haslund 
Kjær, Randen. 

Værnepligtig Andrl:c Verner 
Niellen Holberglg.de; 37, AB.hus. 

v.rnepllgtia: Peler Rllimus Bech· 
C~.en, Sejre. 

De lø 'IIrede er: 

Jen. Henning 
~;; ,'di 63, Kor •• '. 

Arne Oh'''':,' 
,vn, 12, 

Reddet blev: 
Værnepli21ig Gunnar 

Slenha\e pr. Askeby, Men. 
Værnepliø:lig Qllo Emil 

sen, Nøddebohuse pr. ,,;. 

Sømine,"e ligger i 2-3 Rækker 
og bestur af Ceme" blokke med 
svære Spræn~ladninger. Et Oeto
neringshorn ølikke, op mod Vand
skorpen. Arbejdet 
Qere dem tf vanikeligt og 
kun udlerea i roligt Vejr. I 
dags var Torpedoundarkvarter
mester Holte·S.rensen som Oykru-f 
ga.et ned til en Mine tor al lægge 
en Sprænglslining under den. De 
andre Minører opholdt sig i to 
Stormbaade, som .kulde holde 
Dykkerbaaden paa Plads, 
den gled alligevel ind o"lr 
Minehorn. 

_. - -' --~- --- - --- -- -;-_. 

dJalig og erlaren Pilot. Han ur 
en al Verdena eeldale Piloter 0i 
hnde 26,000 flyvetimer bia ,ig. 
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UdleveriD~ af R8tionerio~8korl for Benzin 
for Perioden f'ebruar, Marts og April 1947 fi1\der Sted 88ftledes: 

Raedhuset i Thisted Onsdag den 29. Januar 1947 Kl. ~-12 Of( 

Kl. 14-16, Lørdag den I. Pebruar 1947 Kl. i-li og Onldag d. 
5. Peb ruar KI. 14-16. 

Brovst Hotel Predag d. 31. J~nuar V.I. 9-12 OJ!?: 
FJerriblev Kro fredag d. 31. Januar KI. l4-t7. 

Jndre2istreringsBtrest og tidligere Taloner maa medbrin2es. O pr:oærkto._ 
r heden henle ::' es pB B, at Kortene skal afhentes pn de f. ltsatte Udleverlnp. 
•• lider og t Udlevering uden for dlsee Tider Ikke finder Sted. 
~. PoJi t i me~teren i Thisted Købstad m. V ' I den ~7. Januar 1941. 

Cl Ul E. BRIX. 

Storegades Cykleforretning. 
U ",-ti Q.t de.tl firmaQavn aabner jeg l. FebrJar en C) klelorretning 

' -0 ._. • D·~_n~ •• ~ 

I 

\ 

\ 

\ 



Udlevering af Rationeringskort for Benzin 
i Perioden Februar, Marts og April 1947 finder Sted saaledes: 

RAADHUSET l T HISTED: Onsdag den 29. Jan. fra KJ. 9-12 og 14-
16., L,ordag den l. Febr. fra KJ. 9-12 og Onsdag den 5. Febr. Kl. 14-16. 

BROVST HOTEL Fredag den 31. Jan. Kl. 9-12. 
FJERRITSLEV KRO Fredag den 31. Jan. KI. 14-17. 

Indregistreringsattester og tidligere Taloner Inaa medbringes. Opmærk
somheden henledes paa, at Kortene skal afhentes paa de fastsatte Udle\-e
ringsdage, og at Udlevering uden fordisse Tider ikke finder Sted. 

POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. Y., 27. Januar 1947. 

E. Brix. 
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Over ordentlige Foranstaltninger. 
Udlevering af Benzinkort 

for Pe,ioden Februar-MaTts-April 1947 finder Sted saal~les: 

RAADHUSET I THISTED, 
Onsdag d. 29. Januar Kl. 9-12 og 14 161 

Lørdag d. 1. FebruRl' Kl. 9-12 og 
Onsdag d. 5· Februar Kl. 14-16. 

BROVST HOTEL, 
Fredag d. 3. Februar Kl. 9-12 og 

FJERRITSLEV KRO 
Fredag d. 31. Januar Kl. 14-17. 

lndregistl'eringsattest og tidligere Taloner maa medbringes. 
Opmærksomheden henledes paa, at Kortene skal afhentes de fastsatte 

Udleveringsdage. og at Udlevering udenfor de nævnte Tider ikke finder 

Sted. 
POLli'III1E'STEREN l THTilTED KØBSTAD M· V., Thisted, den 27. Ja. 

nuar 1947. 
E. BRIX. 
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1.11 "dsr,·t\e" 
Slrøf..,n. 

I 

,h I 'ku't I'~· Il"d! IIrrllltl Mn 
UNI,'" I,.r • d" 'tI.t~" dn I~I" 
dø, /III ,II 111111 I' .,,1111 hl III, 

L.[ IlItl,,,"'lf " VY' ,.,111 "lIllilirlIlli tmWcr 
d r IIvrlllr .",,, d II tvnr NlI 

";,;"';;',Vt II II r " 'Ul I ti .1 _ri ,Itl 

I
, VOgnllland fri kendt, 
.n l 

Ankl1 lE CII h vilede V" c 
uhlll llhlrl (JrundIIlJ. 

I I hj~ltd IH Ilalidltd 
SIIlf" !It II 
. "I~ ,!l ild VflJoIlllJL fJtrHj.( 
UIU ,'u '" ' , d 

N~k .. hIIlU M" l Ull, TIm" 
f I n t U/Hllm'" Johi II' 

M, ddllllltm.ull fld, . Juh" 
.NI u" 

:;,;" '"', I JUI1 If n. Sd" N u ni t' 1111111, 1110( L IV ,ror 
.. U ""lI llanku n, Ihl.l~d, All ld."II' 

;'~"~ ':',~: . I .... r plm KUI'u
r
• uU !1wIVtU U 

; ' Lil BII$Ulcr, NYkAbil1". . 
Geo.).! Jenlcll lIlliile' lur I TI 

l r , ~ II Mllrl ~ 1943 til AII Jl II Øt 
I'IH III 1I1111( vwrel VUl(ulurd ll tr r 

, S~J,ler' WnrrtH'f i H~n, , ~d 
,." f' orlj encltr n vu 23,1MI Kr , 

DeUe Beløb krloved el konflikt! 
rel IilIlJ,I~m t d Idømmetu: .1 eu 
T,lIæll',bøde ikke under 5000 Kr 

Jen.en har 1:11 korltre Tid vlllld 

,nll:lIIl'r ll l i NykObin". Han Op'YIIC, 
hlnl VOHnmlndllof/elmnu: I 

løl KriaclI allr Ran.kl: 
mell Blllæltcllell \l Ilie en 

, .. lor VirUomheuen, Han 
om Tillldel. e Ul 

.ine Bikr Oene",, ' 
1943 kvm h,n i 

mcd Ty.kerne, idd 
i Thl.ted og 

hllm /lui,tere .ill ved 
.1 Tiljlodehovtllder 

SIU el Woerllcr. Jen'M Uk 
pCt • • 1 det opkriUYtdc Beløb 
,in Ulejtiu:hed , 

Irem. 
Illord 
her I 

FleUl ou Ilere Vo"nmøend lum
vendle liR tllerh'lIwden Irl Georg 
;;'~-,,;, OK hlll hlvde Itldiu- SucCet 

opkrwvlI pcuu-ene, 
Dom: Sil! har De altstI Ikke 

værel Vogn lord el el ? 

Entreprenøren 
Stikker. 

var 
lere' 
nen! 
A"j 
der 
b,l 

.. r om de 
Thisted 

L. Slen
A/u gl. 

Uddeler 
kom han 

før-

Vestervig-

Nej, JCfi har al driK ' .. el 
II Slgtr &. Woerner. 

Del .er unægtelillt lidt 
ud I polilinpporlen. 

FnlsY ; JI, men det er jo rklle 
sjældenl .kel, al man er .Iødt pal 
torlefinede Rapparler. 

Dom: Denne R.~porl er l hverl 
Fald .krevel i den meal hekliallc 
Tid. 

(lor:lv.: Jenaen hil ganlke !livel 
kun værel ReRnlkllb,"m:r, IIldr ill 
VOlolnlordeler, 

Dom: Hvorlor holdl De op? 
J, : Jea blev Ir æt Oll ked af o t I 
Dom: Mun De tjente jo Wodl [ 
J, : Jø, Jeg havde tjent lilli "odl, 

al jei: kunde købe en god Vogn · 
mandalarr!!!n!o". 11'o'0r Jell vilde, 
OJ,l det blev; Nykøbing, 

Dom' De VII( blevet ltd III Jet 
ty,ke Arbejde Ol/: ønsllede III er
nære Dem ved del danske? 

J : Dtn lIorøkel cllli,ltreor, ikke I 
Plm. ~ Har De ikk!! penonli" 

Vogne III TYltte,fIle? 

HaDs Olier blev dOI: 
advaret i Tide • •• 

KD 
fn 49.aarig Københavner, Joh5, 

Hai.Johallnuen, ,der ~nder BUIeI 
ItI,en "jorde ,Ig mmdte lordel · 
agtigt bekendt i Thi.ted, Ilod I 

Dllg tiltall vt!d Københavnl Byrel en 
lor Anciveri og Værnemager i Han lil 
havde i Thi,ted 0R Aner.und en 1\ 
Omsætning p .. ca 2 MiII. Kr. ved 
fnlreprenerarbejder, os[ mena hin al 
ophold! Iii her, bh:v der beguet n 
Indurud i han. Viii. i GenIalte. M 
Hall aendte el Telegram iii Ib r 
Birkedal HalIleni Gruppe. .om. 
hlln bad 1011l1llediAt, .1 til Salg.
ehel, der boede i Villaen, blev·t 

IIlIholJt lor IIIeAli Vi,k.ømhed S 
18m! lor Indbludet Teleanl.t.ho- • 
nell i Oenlolte ø.dvarede Sllg.
chef~n, der nuede at slippe til 
SveriQe. Sagcn har el e"dnu 
eløtre OmlanR, 010: der vil g .. d 
Par Ollge, inden Oommt:n kan 
al.iQ;~" 

---' --_.._-- - -- -
Forenina It 
lf"dllQ: Alten 

.. AKller Bade
"elrel vu der 
Illnden, Svend 
Btl'!ll1inll, 
135, 
mlllgde Rean. 
rr Beholdninll 

J. : Nej, Ty.kerne hu al OK til 
Henl'lern Arbejdllnvilnin"lkonlolet 
i Thisled bedl mig IkaIIe en Bit 
til Tran'pon al Arbejdtre, 

Otto Wolff død 
--

Smerteligt T_b 
for Sm.d.forbundet 

trod. ,111!1k,e 
filde modlage 
'en Nø/KU,d, 
ld. Til BUly
er Mor
fogAer 
tr, I 

tade 
IDr 
om at 
la ... Held 
, Medlemmer 
011,.11. 

,PI,m: Hlllld hllvde ArbejdsIIII 
v .. nll1l/:littonlor~1 Intd dtl! SIMRI 
Ting III IlClI'~? ' 

J.: Del "Ilele, n .. r Ty.kernt 
,,".kede el AntIIl Arbejdere øflfl-

I i Dr akuh1e 
en eller 1111den Mudr! Inn.-

Dom: HYlld btll!iller De nu? 
I.: Inli[cnlinf(, Politi el vil Itrke 

Hive mia 'l'll1.d"lae til 101 kelt, 
ua lænKe S'Ken .talr pu. 

Ponv,; III, del er el .IiU Styiket 
lio,l P,ol:edUfII 0l Vo ' 
~"Dommen. Den ted 

Dat vered. lun 
kommIl Ilennem 

flter tiere Muoede" Imertelu1d 
Sn:uom cr Sml'ddorbundetl Ho· 
ved kil lierer • BOIRer, ep, æ.elltanl 
Oll' Walli alAnal ved 00dtll/ 52 
A.r il!. I 1925 valll'et h.n lil 
f'OfRllInd tOf Smedene. Atdelmll 
12, fem Au I,~me,e blev hall Par· 
relninK.lørel tor de kebellhavn.ke 
Smedu Cenh.torll,ni.al,on, Oll i 
1'J41 bit:'" h.n Hovcd .... l'ler i 
Dan.k Srutde· Oj M •• kln.rbt:ldu
lorhllnd, I 1937 jndv.lilU hlt'l I 
8Dri"lr-epre.enlltlDnen, hvor tun 
Irl 1943 nr dall .od.ldt-mokra 
lI.ke Oruppu form'nd Oll O,d· 
I.r er 

Wo~lI, ~.I havde 'tlel)'dthl:e 
or Illllllllo"'''e evner, dletlldf<r 
.11 en lun. Arv, I BOlif<lItPI.., 
JelllltlOntrr Indhedel dtrelte for 
mand.n 101 dr Kwlndth .. t ~olUm 
nile . • u .. . 
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Af Lorenzen-Banden skel 

10 henreH •• , mens otte fa.r 

.trenge Frihed~str.ffe 

K ø b e f1 h I Y n. I formiddag 
naaede man i København Byret 
frem til Domilfligellen over 
Lorenzen.BandonIMedlemmer. Der 
blev .'sagl IO Dødsdomme. to al 
Banden lik IivBVllriat Fængsel, tre 
fæng.el i 20 Aar, to i 16, lire i 14 

og 'n i 8 Alf. 
Dommene vir følgende: Jørgen 

Lorenzen, Anna Lund, Erik 1-<' 11-

mUllen, John Ernst Hemming.to. 
Holger Wagner Hanlen, Kr, Kjærs· 
gaard Raimuløen, Enrico Rlndt, 
Tage Ppfers.eo, Kurt Johansen og 
William Pelersen lik alle Døds.traf. 

Knud Lomholdl Pelersen aR 
Palle Pries Jensen lik livsvarigl 
fængsel. Uuperr ' Niellen, Karl
Heinlz neinsbak og Holger Buhl 
Ande .. en lik hver 20 Aall P .. ngøel. 

Mathiao Chri.lensen og Karl 
Thor,en hver 16 Air. Helge 
Peder.en, 0110 Pengel. Ka" B.agø 
Hanoen og Georg Augusl Jørgen
sen hver 14 Aar. Peder Hansen 
Barkhalt 8 Aars Pængsel. 

Samllige de domlældle blev for 
beølandig kendl uvæ,dille iii 

almen Tillid. Da Dommeren op. 
lad,le deiine Sætni ng l lød de r tn 

Ir. en af de domhtldlt . 
• 

Rølt 
.Det kan sgu være lige megel', 
Hovedparlen .f d. domheidi, 
erklærede, at de enskede Betænk. 

ningstid med Henry" til Appel, 
mens nogle IBI modtog Dommen, 
og andre erklærede, at de vildt 
a pellere til Landsretten . 

Der var intet al mærke Pli de 
domfældle, de, sludrede gemYlli!1 
sammen, ogsaa tlter at Dom men 
var alsagt. 

Ung 
indeb 

--

nd 
ndt 

Et FyrværkerIleIler 
eksploderede 

K ø b e n h a v n. Under Io ek,· 
pedienler. Arbejde med II puke 
Fyrvmrkeriuge, i en Lagerbygnin, 
bag ved Varehulet .Hornum- pil 
frederiksbe'g skele i O.a, en 
Eksp(o.ion. Del lykkedes den en~ 
en Kvinde, It slippe ud .f 8Y1· 
ningen, medens den anden, den 
27 ... ria. S •• nd Alle Chri.'.n ... 
fr. Heri •• , indebrmndle. I Byt 
ningen, de, vor fyldt med brlln~ 
bare Vare, loruden Fyrværkeril\ 
var der kun en smal Der Oli ingeø 
Vinduer. 
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}\In h'II, .\ III I'ti,· 1\\11l0'lI1\1'1I1I11h Id 111111 

Ikkt\ IUt'II\." .It'1I l\\' 1\'\11\1. 11\1111 Idl1l 
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IH:I" 111\1 hUIII\ 
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IIItl11111'1I IIwd ~\.lqlrMhl"II\11\ Id 1"\1 
Ih'l ul/dlt'l' lllmllll'lIN;.,j 1'1' flll' kIJl\s,'r 
,.III\~ 1",111 nll!it.wl' 1l,'dsk.lIltll. ITd 
1\\lh'IN' lIf hll1'jd:-\..rl1ll U)lI1\1IIl\'1 a\l 
,1"1 

:,nRIJl1 mod "tuRt.r.t·_\ltdt11 ~r1t. 
l'~l\i rt'lll','lIlJl' 1 \'\11 W It .r /ol' n • ,\ 11· 

dl' r 1'\11, :'i('l1l\ I nr~lh'It<('~It:ln'l1l' Ilrl 
ftldl' "li n.'l A l'hnJd\'\' fUl' tr~'~kl't'\H' hl. 
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htu' " I for~kll1hnl l"JIi)!hl'(h'l' U(l' 
tnllul! I Thilih"'. 1\\'('Ir h;Ht ynd"II,· III 
(1lI'tl\II1I', 1\\ 111111 \'tu' Im)'ilt'l 111 tll·1 I~'· 

I'kl' ~ll.l,,·rh.·clNp,\lili, J'~II nlln~ hink 
hlll1 \'1\ I'lIi\,ll i MtlVl'll pllll .'n UII..r 
':\tlllld. ,.Ilt ikl.,· ~h'111,,, l\twlll lntlt'l sig 
im!,l'l1t'I'." t'~\l "I'd'il'lll\!' Hd' {rl\ 1"l't" 
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(lI·r. "III> M.'ru,'r 111\1\ du!.t.., l';KIH\ 
W U"'KIl- A Ihlt'I'I'I(I\l, (i;om nhlo:l.\1' flt'I1Kllld. 
"lir 1'-"1' "I'h' nmd lian Tur,'U. m\h \ur 
l'I'J'rl'-'lH'l1h'rl'l lir ~ill :;:lIgr~l1'~'l" 

VIIg'lIl1llllld (;('lIIo g ,h'lI

sen bl('\' frifundet. 
lIu1\ 1111HI,' tld\l' ,wrt·t \'OMI1 

f(U'dt'lt·1' t'lh:1" uhHItJIMt't PI'URI' 
"'1 fl"'-I'IIH't'lH' • ,l ., 

:-{~,'rr..tI"\1 I '1'hl/lI".11I1,·1I Ih'111I1\1'I' ,I" 
111111'11'11 Htllll U..t~(llIIIU"1I1 (110\' (id\, .1 ,Ih1'l , 

.1"11 1'11, :-telt N'Jrdl'IIitdl, .Ull1l 1"'1 'I' 

t ). I" r,'d "r I ~'I!·II. TI I l" I, ti. /1, 1111 1\1"1 hl.IIlI" 
ntR'llcl. lwhlllldh'rlo- I 1"I'I'l1Ilthh~K ~11~"1I 
1\IIKI \'''klllllllllll (;''Ill'jl .1" 111'\ I' Il. N}' 
k"luu ... (h, 'I'hl"l. ti '\lddrutlT \'IO' l~1l1, 
R l\1lrf.1Wr, (Il:' I 'II, Hn~W~'I', N)lkl1hIIlK. 

'''l' !>'tW1<iVIIl't'I', 

li'''H'6t J"II"'I'" iIIltlllt'" (nI' fru II. 
MI ... !!! 111,la Id A\I~UM HH" ni hll\'1' 
\'mr,'!, V /of1\(lIl'fklror hl}H Ot" 'Yljk,' I';" 
In'prt'llfld!rtll:1 SIII'tH'1' & Wotlrlwr i 
H1\II:<lnl, Hl1l1fl VI1rtjrl"'NI. \";11' 1)111\101'1 

til ~~:i.'jh!\ hl'., .llt d ... l\i· n,'løh kræv.'.l"l< 
k('lll(il'k~'r"t. Itjoll"OI\1 rlt'l" "til' 11l'clIIIIll 
l,1'('IY om ttl"I1Hl1l'1r<~' ,:\( t'l1 1'1iI,I'Jtfil~,rh' 
I'IHI Ik"-,' mhlth r ,'wi MilO IH 

(;\'l.ll'N,' .1\'I\f<I·t\ r"t"d.ll'C'fh', III l\.I'IKr'11 
1111\'01., ~1l1 I'U SlnppI'1' f.,1' hun/! dlr'I'M 
I't'I ""{uk \'IlKl1ll11lntl!o!(llI'J'l'Inilltl. I'R 1\\ 

hUII f(II'Kn'\','/-! 1111\,11" ,,,,,,,,I lIlli '11Il1nd\'hll' 
iii :\1 1)!1U1\lflll!,·t'\' G\'llI'n\l()!'t'r puu :Ii"" 
BUt'l'. l .1/11111111" In4~1 kom 111111 i Fllr 
lll1hll'II'\' 1lll'l:1 'l'Yl'kl'l'n tIeIl" l'll I h-I 
YOIWlHlt'n!\ i 'rhl,II'\1 tI~ {)111111ltl hl'u
v"II,lIt' I4ljl til hum r,lr ni flla hll1l1 111 
nI n!o!~i!llN't- \'1'11 (lllkrl\·\lIitIR.'1I lir 011'
l-l'S 1'1I~I\i.iI'ht\V\'"d\'t' hm.: S:u'),(I'1' II\; 

Wo<"l'lIllf, .l!'l1l:1f'11 11I\wh' fuat" r, pn. 
RI' oIlll tlJlkl'll.l\ I'd,' Ht'ltlb, d,'r \It1ldOI'd,' 
.1711,17l 1\,1", !lIl'/1 hun )11\'R\, .... h. lI! hit\'\' 
VWl'"t \\'"lI(IH'dl'lt'l' IlK Im\'lIl' 1I1(lriJ{ 
Itll)(lllIKI·1 i\H~' lir )01\,1\ l' Fil'IIIIH'\ S:H'~ 
K.'l' ,\:o \Vol'rlwl'. IIl1n lanv.!., Ylnd un~ 
~1I1 hilS I'tr IIlI1Iwl lir fh fl' (OI'.<:.ki'lIlg,' 
~ ti Ilt! kl' \' lig l111Hl'lh I. 111\'\ \" dl' h 1\ 11 , 

PUII ll\Hl11l1l'rt1l1n S\h11'g$mUlll, Ollt 
hun t!litdlll ,'Ul' VOj{IlHlnlld, ::;\'1l1'1'(1" 
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saa længe Sagen ikke er færdigbe
handlet. 

Forsv.: Ja, det er et stift Stykke I 
Inden Proceduren fandt Sted, frem

lagde Forsvareren en Erklæring fra to 
af de Vognmænd, Jensen havde været 
ansat hps. De erklærede, at han havde 
været ansat hos og faaet uubetalt Løn 
af dem. Saavel Procedure som Vote
ring var meget kort, og Dommen lØd 
paa pure Frifindelse. 

Tørvene blev ogsaa dyre 
for Sælgerne. 
En Tørvefabrikant og en Købmand 

vedtog' i Retten i Thisted hver en 
Bøde pas 200(} Kr. for at have taget 
Over'priser, pas TØrv. 

• 
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Frik manden 
ved l3ndsretten, • 

I slap FI 
Entreprenør Carl Vilh. Nielsen, Tilsted, fik 6 Mdl'.s Fængsel i 

Stedet for 18 Maanedel'. I 
Fl'e 
Va: 
id 

Ved Retten i Thlsted blev Byg
ningsentreprenør Carl Vilh. Niel
sen, Tilsted ved Thisted, idømt 18 
Maaneders Fængsel og Tab af 
borgerlige Rettigheder for 5 Aar, 
for at have forrettet Tjeneste i 
Frikorps Danmark f1'a Aug. 1941 
til Aug. 1942. 

Nielsen appellerede til Vestrp 
Landsret, hvor han nu hævdede, 
at han straks efter KOl"}Jsets An
komst til Langhorn ved Hamborg 
havde saboteret Tjenesten og 
nægtet at aflægge Troskabseden 
til Hitler, fordi der blev indsat 
flere og flere tyske Befaling:s
mænd j Korpset. og fordi Kom
mandosproget gik mere og mere 
over t.il Tysk. IIan havde ogsflrt 
sendt sin IIustl'U to Andragender 
til Viderebefordring til den dan
ske Regering, for al dp.nne skl11dp 
søge udvirket hans lTj~msenclp.l~ 
se. El af disRe Andl'agl'lHler hlev 
opKnappet. nf TyslV'r1W, IJg han 
hlev Hendl i Arhl'jd::ilejl', IlWn, 

som han sagde, da de ikke kun
de gøre mig mør del', hjemsendte 
de mig. Han fik saa Arbejde hos 
Ing. Teut, Vibol'g, indtil han for 
nogen Tid siden nedsatte sig som 
Bygningsentreprenor i Tilsted. \ 

Overfor Anklagem:yndighedens 
Paa stand om Stadfæstelse af Un
derretsdommen og overfor For-

, svarerens Paastand om 'hIildnelse 
af Dommen blev· Landsrettens 
Standpunkt det, at Nielsen idom
tes 6 Maaneders Fængsel, hvorfra 
gaal' 15 Dage fol' udstaaet Vare
tægtsarrest. Han fradømtes som 
ved Underretten de borgerlige 
Rettigheder for et Tidsrum af !) 

AnI'. Sagens Oml<ostningcl' pnu
lagdes det offentlige. 

• 
VIV 

• 
I 



rifundet ved eften i Thisted. 
Nykøbing·Vognmand, der var tiltalt for i Thisted at have haft 

J{ørselskontor for Tyskerne. 

Sæn-etten i Thisted behandlede nes Fortjeneste. Jensen gik ind 
i Fonniddags Sagen mod Vogn· herpaa, og som Tiden gik, kom 
mand Georg M. Jensen, Nykøbing der flere Vognmænd til. 
Mors, tidligere Thisted, som an· Paa Dommerens Spørgsma.al 
klagedes for paa utilbørlig Maa· om, hvor mange Vognmænd han 
de at have samarbejdet med Be· havde hjulpet paa een Gang, op
sætteIsesmagten i Tiden 11. lyste Jensen, at det drejede sig 
Marts 1943 til 5. Maj 1945. Dorn· om ca. en Trediedel af de Vogn· 
mersædet beklædtes a.f Dommer mænd, der kørte for Sager & 
Johansen, og som Domsmænd Woerner. lIan nægtede paa det 
medvirkede Gdr. Johs. Jensen, bestemteste at have modtaget 
Sdr. Nordentoft, og Lærer O. Penge fra Entreprenørfilmaet el· 
Frederiksen, Thisted. Anklager ler at have anvist Vognmændene 
var Fuldmægtig Korsner, og For- I Arbejde og Korse!. Hans Arbejde 
svarer var Landsretssagfører I navde udelukkende bestanet i at 
Bagger, Nykøbing. varetage Vognmændenes Interes- , 

Anklageren krævede Jensen I s~r overfor Sager & Woerner. 
fradømt den ulovlige Fortjeneste I I 1944 havde Jensen kobt en 
paa 23,759 Kr. samt en Tillægs- Vognmandsforretning i Nyko

I bøde paa ikke under 3000 Kr. bing, og det var derefter hans 
I Paa Spørgsmaalet om, hvorle· Mening at holde op med Arbej-

des Jensen var kommet i FOl'bin- , det for Thisted-Vognmændene. 
delse med Entreprenørfirmaet I Det blev til sidst oplyst, at Jen
Sager & Woerner, forklarede til- I sen var uden Arbejde i Dag, dn 
talte, at nogle Vognmænd i 1943 han ikke kunde faa noget, saa 
havde henvendt sig til ham med længe Sagen stod pan, hvortil 
Ønsket om, at han vilde væ.re Forsvareren bemærkede, at det 
dem behjælpelig med at faa hæ- var et stift Stykke! 
vet deres Tilgodehavender hos - Ved Dommen blev Jcn$~l1 
Firmaet. Til Gengæld skulde han pure frifundet. Omkostbihgel'lW 
saa have 5 pCt. a.f Vognmænde- blev paalagt det offentlige. 
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Landsretten var 
10,000 Kr. billigere I 
VGgI1IDanden, der kerte tor 

'Tly"'skeme. fik 3 Mdr ... Fængal og 
40.000 Kr. konfiskeret. 

Ved Thisted Købstads Ret blev 
den 6. Oktober 1946 Ioøndmand 
og Vognmand Christensen, 
Faarevejle, for paa utilbørlig 
Illaad. at have ydet Arbejde til 
Besættelsesmagten ved at have 
udført Vognmandskørsel ved Ty
skernes Befæstningsanlæg i Thy, 
idømt S Maaneders Fængsel. En 
ulovlig Fortjeneste P'" 60,000 Kr. 
blev inddraget til Fordel for 
Statskassen. 

Christensen appellerede til Ve- I 
streJ.andsret, og her oplyste han, 1 
at han efter at være kommet 
hjem fra et politisk Kursus i I 
Tyskland i 1941, da hans Virk
somhed i Faarevejle gik daartigt, 
efter en Annonce tog Kørsel for 
Jensen & Madsens K0rselskon~ 

tor, Thisted og ind korte i 3 Aar 
ca. 114,000 Kr. 

Anklagemyndigheden nedlagde 
Paastand om Konfiskation af 
78,000 Kr. som Nettofortjeneste 
samt en Tillægsbode paa 10,000 
Kr. 

Forsval'eren nedlagde Paaslaml 
om Mildneise af Dommen, men 
vilde ikke paasiaa FIifindelse, 
idet. Christensen godt. blev klar 
over at have holdl paa den gnle 
Hest. Han vi lde anse Christen
sells Nettofortjeneste for at have 
vlf.'ret mellem 10,000 Ol! 20,000 I 

Kr., saa der kunde ikke blive Tnle 
om nogen T illa'R"l-Ihude. Lands
retten slad f:.t '~l<'dl' U ndl'rrulsdom
nwn, dog at Konfi~kalion8hel"l)('t 
lm~ulte8 til ·1",000 Kr. 



G asrationeringsn 
og ----= --I Ilenhold til HandelsministeI riets Cirkulære af 27. Januar d. :: 

f- A. forhøjes fra ovennævnte Dato :: 
. Rationerne for Gas til lIushold
! rung, Gasvadskekedlel', Rumop- :: 

\"ill'mning, Pensiona.ter, Syge- = 
hjem og lign. samt Ekstratildc- . :: 
linger i Sygdomstilfælde til % ar = 

--
og 

, de før 25. November gældende 
69 Regler. De nye Rationer bliver 

I herefter: Grundration"6% m3 + 
2% m" pl'. Person. Ekstratilde-

- Iing til Børn under 2 Aar 3% m" ~. 

n 
1-
.g 

pr. Maaned. I I' 
Forbrugere, der hal' faaet af

læst i Tid~n fra 27. December til 
11. Januar, maa indtil næste Af
læsning bruge Halvdelen nf den 
gamle og Halvdelen ar den nye 
Ration. ' 

løvrigt bliver de hidtil gæl
dende Regler om Levering nf 
Gas iil nndre Formani end Ilus
holdningsgas samt Bestemmel- i 

serne med Hensyn Ul Ovcl'for- " 
hrug, Straftakst og Lukning 
uforandret i Kraft. 

I 
Gasværksudvalget • . ' 



Den tyske Skydebane 
yed Eshøj. 
Endnu ikkfl ar,:iort, h\"ad dC'r :-'ka.\ 
:>.ktl mfl'd dt"n, men der r-arhandh~ 
med JQrdens Ej~r (l Ul O\·('rt~ch.(' 

sf Banen, 

Ved. Stranden \lmiddeloar-t Vest for 
F.shej Planlagt' l)dA Grit'. Ols.::n J'''r
g",n$e.'l..~ Jord snlat:de Tyskerne i sin 
Tid med stor Bekootning en ~tor. mo
dcrnil indre\lcl Skydcb.m~. Efter Ty
'$kernes K.lpJlubtion ~rug,1e dd dan
ske .Militær Skydebanen i omkring Cl 
Aarsiid, mln i adskIlhge M;saneder 
1m!' Anlæg~et nu ligget ode hen og 
fGl'falde- m~re og mere for iwer ~, 
der gasr, Det Cl' u'od,: alt ikki' helt 
smaa Værdier. der gaar lil Spilde hcr 
- nerdier søm det dansk!:! Folk i 
I:.in Tid \'ar med til at bdalc. 

Skytkban('n. h\'octil hnJ'\. ... et mur ... t 
Hus. ejes af Staten, men Jordens Ejer 
\·il meget gerne af med Anlægget el
ler ewert age det paa nogenlunde gun
stige Vilkaar. Und~· Forhandlinger 
mellem ham og Finan;uninisteriet. 
h\'orunder Skydebanen sorterer, har 
der været. næ\'nt en Pris paR ~OOO Kr., 
men til den Pris onsJu:r Olsen Jor
gensen ikke at o\'erlage Skrdebanen 
Det er fOr!'laneligt nok., eftersom han 
lkkc har hah andet end Tab og Ulej
lighed ved Anlæggelsen, I Tya}t('rti
den fik han en mindre narlIg Leje:. 
men dct dan:;kc Militær - som ikke 
har betalt ('n rod Øre i Leje - \"ar 
til stor Gene for Markarbejdet p.a.a 
Gaardcn. da Soldaterne anvendte Ba
nen. Dertil kommer. at et betydeligt 
Jordareal nu er ødelagt 

I Dyrlæge Toft, der er Medlem llf 
Vurdcringskommission{'Il, som !tere 
Gange hM sct p.1a Sk-yclebancn, oply
er at Fimmsminislcricl ikke engang 

vil sælg(' Anlægget ror 200{) Kr., og 
su(l(remt 015('n Jorion'lcn ikke "li 
have Banl'n, \'il man ,aælge den til ('n 
anden. I Øjeblikket $Oger man Imid
lertid at forhandle sig tilrette om &"\- I 
.on 

Dette TII1ælde or jo lal1gttra dtlt 
cnc:.1c, hvor .Afviklingen af lysko Er .. 
terladenlikabtr !>krider langfOmt og 
usikkert rrem. J o,' g. 
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Da Falck forstyrrede 
Wagga-Andersens 
Idyl. 
I Sagen mod Væl'nemagerenlrepre

fl0l'en Wagga-Andersen, der under 
Besættelsen gjorde sig ufordelag!.lgt 
kendt pda Thistedegnen, blev j Gaal' 
foretaget en Afhønng ved Retten i 
Esbjerg ang. en hdt pinlig Sag, \Vag
ga-Andcl'sen havde i sin Tid lejet sig 
Ind pall PaJadshotellet. i ESbje,rg sam
mell med en Dame, Da Damen havde 
nægtet at vise sit LegitlmsUonskort li} 
HotelportIeren og derefter var gaaet 
med Wagga-Andersen op paa et Væ
relse, sendte Hoteldirektøren Bud ef
ler et Par Falckmænd til at ordne 
AfIæl'cn, De blev nægtet Adgang til 
Værelset, men pludselig havde Wag
ga-Andcrsen aabnet Døren og stukket 
en Revolver i Maven pae. den cnc 
Fackmand. W8Ega-Andersen blev af
væbnet. mcn var meget ophidset, og 
man blev nødt til at tilkalde det ty
ske Foltgcndarmerl) del' godkendte el 
tysk Wa!fE'nschein, som Wagga-.l'uldcr
s(m vIsto fl'cm. Senere snakkede Da
men med Feltgendarmerne, og det snn 
ud til, at. hun stod 1 Forbindelse med 
Tyskerne. l hvert Fald havde Feltgen
darmerne sagt til de lo Falckmænd, at 
de godt kunde forsvi.nde. Der var Ikke 
mere ~t gøro. 

I Wagga-Andcrsen Sagen h~r Ret
ten nu væl'et sat I Pjel'l'itsle\', Thisted 
og Esbjerg og nu tager den "rejsende 
Ret" til Nyborg, hvor den usympali
ske Entreprenør ogsna hul' opereret 



[ 
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Sigtet baade fQr V ærne
mager! og St~eri. 
Foretagsom Entreprenør, SOlD 

arl>ejli~ for Tyskerae bl. a. 
paa Thistedegøen <>Ir ved 
Aggersund. 
l Gaar paabegyndte man i KøbeJl· 

havns Byret en Sag mod tre "Entre-
prenører", den 49·aarige Johannes Klli 
J o h a n n e s e", den 42-aarige Frith
jof B o u e t og den 28-aarlgc Eblers 
Gregor D a l b e r g, der alle tre tiltales 
for Værnelllageri. Johannesen tillir 
for Angiveri. Angh·e.riet '\'ar rettet 
mod en Salgschef Nissen, der af Jo
hannesen telegrafisk til Ib Birkedal 
Hansen betegnedes som engelskvenlig, 
ligesom det meddeltes. at Nissen rime
ligvis havde Forbindelse med et Røve
ri, der var begaaet i Johannesens VilJa 
i Gentofte. Nissen blev dog advaret af 
Telegrafvæsenet og flygtede til Sve
rige. 

Sigtelserne mod Johanlle$Cn for 
Værnemageri drejer sig ~. a. om Ar
bejder med. Tankgrave ved Hol~bro •. 
nunke,rs- og VC'jarbejder ved Thisted 
og Kabel- og Tankgravarbejde '\"ed. 
l.Dgstor-Aggers\lnd. Endvidere Fjer
nelse af en Klit ved Sandvig-Bou\;g 
og Tankgravarbejde ved Fri/eldt ved 
Ribe. Bouet og Dalberg tiluues for 
Kompagniskab med Johannesen. 

AnkJagemyndigheden har nedlagt 
Paastand om Fængselsstraf for Jo
hannesen ol' Konfiskation at et Beløb 
for Hvervmng. Desuden Kon!iSQtiQn af 
685,420 Kr. in solidum med Bouet og 
5493 ln solidum med DalberS". Der for
langes Frakendelse af almen Tillid for 
bestandig samt for JohanneseQ8 Ved
kommende en TillægsbØde paa ikke un
der 100,000 Kr. 

Efter at være afhørt erklærede Jo-
hannesen sig uskyldig i Tiltalen for 
Angiveri. 

Hele SQgen ve'lles at ville vare 3 
Uage. 
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Thisted skalltave nyt 
Valldl'eltlem. 
Officcrsnl(lssen l Drags bæk RIGo. 

ikko morO benyttes. 
Duu!>k rnndl'dntl~S 'I'hi.ill'd .\fth'~ 

]log holdt Afcdh'm.sllHldo IHUl Hol111 
.. AIII/Jol')f·· i An l'S. (I)l' III th'urll\ dut 
t'J'I'llltirligl1 AI'bf'je\(l. Dul m' MI'lliuj.fNI 
igl111 at IU'l'ang(\fC 'l'm'!.' og Luug'snHn
nlll' \'((01' StihihUldon som l!'ul)\u af 

}3l's!l'tt{lls('u 
A 111 t.!i l'l'P rUJSl~n la Il t l' Il, ll('\" \ l ru ti 11' ~ \' 

.Aul{lJ K j ro l' g 11 n l' d, tIm' l1Hi~\.· l'l' 

I,odl'l' nf Aftl('Hngtm i 'l'htstl'tL l'l\d('~ 
gjordo fol' nVL,1' Al'hl'jdo, indtil d,,1 
nlMtlo stolld~o i B('.g~nd(·hHln ltf HH4. 
VI\L1dl'"hjl1lnlUol hh.l\ lUI,kl'l i l~flL'l'
~nr l 104:1, llWIl dol blov ikke lllgnl i 
DCBldrlolso af TyskDl'nl1• 

Eftor llofd"lsNl \'ognedo mun nwd 
al kUUlH' fna (\n 111 T\,sk~rll(!s DOl'llk
kel' til Vundr('lhjonl, og l lll'J,!;yudr-lsl'l1 
af Soml\wl'eu 1016 hhw dtH' unbnl't et 
Vn.uclrolUom - Ungdoms 11ol'hl"l'g 
i OfficortHl\t'sscn i lha~sblt~k Konlut
cho! Skl.ll\h1U1 og Thlst(ld Un~rlomB
udva.lg lHwdo 5\01' Ande-l i. ni dcllyk
k\'rh~!-\ ni fan O)u'l'\lr-l dolll' Vandn'
hjom, Ungdo1l1$\Hl\'nlgl'l dl'(w Vundl'l'
hjC\lnmol i døu InJ's!e Sro~nn . 

Konlot'ohef Skan,lum. c1C\r (\1' Di
btl'iklslllspt"ktor i lIl'l'borgt> Ringt\!\ o~ 
hal' Opsynet morl Vai\clrt'hjrlU1U(>fl\', 
sOgN' i OJoblikkcl OHllJ' co Bygning, 
(11:'1' klin br\l~C's. lil Vaudl'oh)C'm l ARI' 

og fOl'hanbl.'1lth~ hrmgorn fl'"m i Ti., 
c}f'n , Dol kau nomli~ lkko 111(1.1'\) ladl~ 
sig gCln, nt bolde V1'l)).chohjt\nl i dou 
Udt. Ofricorsn'H.'ssf'. Drsudpn hnabol' 
mllll fra DVL.s Siclr. at VnlldrohlMl
milt ka.n bli\,,1) korrumtnl11t og komll\O 
illd u\ldEll' dd ByrQa.dsud\'1l1g. Inol'til 
ThiSlf'd UngdDffis\ld\'alg ::ikai \'mlge lo 
nr.}) ræs o.n t {l n lnr, 

Dol' " ... god ril.lulnlll~ itI Mod
louu.mmlf't, og (\fltlr Sv. Au, Kjff\l'
gnal'dA ni"dlli~lJl'ol~(' drurt\,d~) man Af
c!fllingolllil fJ.'~\Olt idigt' .\ ..1't\'jrlt\, !l!'l' \'t\ r 
Enigh\\d 0111. at nllll' 11m ligst muligt 
tlkt\1 i Gnng mod TUl'\' og taugS(lHo
liN', og dl1\' n~dHat\l\s ~l Uch'nlg tiT nl 
)rr,ggn Plan (Dr dl' koml\\C'ntlo hl" 
:Mt\lluodN', Ud\'t\lgi)l kOln fOl'wh'll 
Amlsrnlwo)!Wntllnlnn !.il l\l hClKII\!t lir 
1'o\,o Lnrfi(lllj OS\{Il'lmkkon, Vngno,' 
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Thiste~> 30. Januar 194'2; ~ 

ildelinger. 
lsmændeue T. C. T h o m s e u, 
nd Redningsstl).tiou, og .J. 
,1,0 Ll n ~to.nhlJl.rf7 RArlninQ'R-

Petersen, Bl'yggcrivej, og Carl Ejnar 
, Krogh, 0sterbakken. 

Der blev vist en Film om Vandre
liv. Amtsmødet holdes i Thisted 16. 
Februar. 
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To Landsretsdomme. 
En Nld5llllleJs1 of Slrallcn og tO 

Stadfilst,llt. 
r_ol Thiblcod K.,IJ..t.1d, II.! III· ': d.'n 
~ " 6. Okt<lJ,.,r Jo~rJ ].JU,dmtlud ug aill-

mand GhT- G il r i al ,'u B I' Il, FaMf'
,..:,il<'. fur pil!!. lIlliberlif "aa'!" at 
bue Idl'! .\rlldlk lil B·.f>it·\II'I.lthl').I"· 
ItU wd al hn'" udfur1 \'OIgmullnd-
J.plsd \ ,-u Tr~lt."'rIIl;!2I n\·rll'~hLill~!>(Ul· 
I."," l Tb)", lI:Ulllll a lidt f'ænOlMlI 
En ulo\lig Forljtml'~tc jlaB 50,000 Kr. 
bl!.''i mddrngct til fordel fOf !:ilalb

kll.5Sen. 
Chri.:>teQseu nppullcffilt.' til \\'.,;1(1.' 

LandsNl. 0i her oplr:>to haD, at hall, 
eftcr /lI læN tl/wmel bj"m Cra 1.'1 ~J
litl"k Kur~Us i T)".;\;.!nllll i l'J~1, du. 
haU!! \,irk;olllhl.'d I Fllah:\'l.,jl~ nn gik 
dUlhgt, l'ftur til .\nnOllell tog Korsel 
for Jensen ,$; )Iad en. Thbted Kor-
5Cf;t.unlur, Og" mdkort\! i 3 .\n' ca· 
11-1.000 Kr. Anklull'clfl}'Pthlrh'''\<'!I 
Ilt:JIn~dl' Pan!ot<lnJ uJfl KonfiskatIOn 
af 70,000 Kr, soP! ~cUororIJl'nc,>I(', 
~aml e,l Tilltl'/lboodl' I'au J(),OOO Kt'. 

FOI'Ii~iln'tl'n Il(Idla~dC!' }llla.,lalld 0111 
)filtlne!.;c af DulllllWU, mcn nlde ikb' 
flai:~Ia.B Frihntll'l.il:', idel r:hri"lu!';'(·1l 
godt ble,· klal \lH'r at h:l.\e h<.tl,lI PIW. 
den gal" Il,,~t Hau \ Ild,' ansa CllI·j
!iltll~"Il" ~('UoloJ"IJ~IlI'~k at hale \'.t~ 
rl.'t m!'lkm j;i,OOO Ol!" :ID,noo Kl' . sna 
!l('f kund'-' ,I;kl' hill'e Talr om nn~l""u 
T Illa' ~._hlll!;-'. I"llI'l~t1't!t'1l 6tlldf.l'~t('d(J 
Fnd{'ITI'I~domml·n. dog s·lul·1]. ,( 
KO! fl-katiunl Il <ulsMtrs til IO ()I"~.l 
K, 

'"P<1 Rl'III'D I Tb,.-It·ri bl!'" Bll'
uingsl'nln·pt·t>llul" Carl "ilh. :x i to I
s (I Il, Tibtt"J. idmnt 1'\:'.lrir.<; F;I'Ilj:r-
61"1 Ol; Tab al bon:('digr: HI tliglH'1I.I·r 
fOl" 5 ~\flr .. fr.>!" nI hale forrl'tI!'1 Tjl'-
1l1'511' J Frlkol!Js 111lumark fra .\111;". 

Hl·il-AuI:". Wt:!. 
Ni{']s('1l allp,'II"fct!c III Yl'slre 

l.andsret, I,,'O!' hall nu hærdrdt', ni 
han ~l!"ak~ !'Hf'r Kf)rn.~"t5 ~\tlk{Jm6t 
III L!lllghorn ,",'ti Hamhorg- IJlivil(' 51\

boll'rct TJI,U! ... ,\t'Jl Ilg Ilrl'gl\,I,11 afJwg-
• gr Ti'oskabsl>d! n III Hil!!'!", forIlI der 

~IQ" lOdsat fll-rI' 0l: f!nrp Ir~kl' BC'rll
hn!-:€DlllnU i l{OL"I'.~cl. og fordi Kom
~tndospr()J.lcl J;"tk m/'l1' UR nwr!' 0\"('" 
l Tysk -=tHiln bn"dr Q!-:if\4 i'of'onl .~in 
1fu~!tu :.. AndrtlKrondl'r III Vld"rclll'-
6~rll""I-' hl den dan!k(' Hf'!iI','ring for 
11 . dpnnc ~kuhll' ~DR" IJIll"il'kl'! imo!l 
n~:mSl'~d"I~(I" El af di~"f' ,\ndrnl:"f'n
d~1 hlt,\ 0PlIlI;tpp.'1 af T,.k, . 
han bl rnc, DA: 

J 

li" st'1lc!t I "\rb,-.jd~ll!Jr. m"n 
SODl han sIgde, da d,' ikko kund~ 
~rt' InIg mor dlll', hjt'lI1!!(!ntltc d(' miR 
Yiun rik lIaa. '\rhl!jlll' ho.!! Ing. Th('lIl: 
I burg, !ndUl hall for nl'IWD Tid!;_ 

I 00 bllr nr,1 ill lIig sum 11, . I 
('nlrl'Jlrl'[llll' i Til~II'rf. )gflUJ!l8-

O·,, dur .\ul..lI. I' ,. d' 
P<lIl~lallJ\ (Jm Sludf. gi m, . II Igl~t'd"II. 
ro! . .l m ,f'S ro SI, ilf {.;lIdl'r· 

"...0 m"'n III; n\"('rf ~. 
PlJu~hlllll 01;1 -'i ildn ,~r, ~ls\"ul"I'l",'nl! 
hJ,.,. J cl' I. SI Il lJoollnl'll 
N' l .. ,n .1't(·!lt·l!:; RIIIJlflpllukt dpI ul 

'I"' S('jl lIlnmtF'~ li ~Il' jo' ' 
hvor(m gaar J,i Dn·I,tl.N Il'np;~l'l, 
ll].!"plwglsan,' I . I(" for lu1sllllll'\ 
\"t'cll",d,. II . l/an h·atlumh'R. stlm 

, ',ri' "II d I IwdF'f for "I 'j' I (' )org!'!'lig··I\·'l(J1_ 
J( ~fJJIlI uf 'i \. c_ 

g'ms (JmkUHIlIio' ' ,,11 =
fentligl' ' gl'r IlIlo.lagde" det or. 
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, Afhoringer 
i Wnggll Andersen Sagen. 

1Tdgivel sig ror' l\1edl<'m ul det 
I tyske S ikk('rheds politi. 

• I EntJoe.prcnor Wnggn Andersen. 
der under Besæt.telsen IIdfor~ en ! 
Del Bclæstningsnrbe)dcr hel' PM 
Egnen~ særlig omkring Vust, hnr 
i denne. Tid sin Sag lil Be.hnnd-I 
ling ved Ret.ten prul Frede.riks
berg. 1 den Anledning blev Ret

ll~' 
delt" 
JlftAl 
• 

• 

, 

ten forleden sat i Fjerritslev, ideL 
Wagga Andersen under Sa~n' [ 
tiltales for i 19·t3 at have stoppet. 2 Pi 

en Lastbil tilhørende Vognmand I 
Knudegaard Christensen, Arents
minde, og for ved denne Lejlig- Th 
hed at have udgivet. sig for at. til 
\-"'ære Medlem af det tyske Sikker- ~ 
hedspoliti. Købmand Hansen, An- v 
legaards Mark, var sammen med 
.tin l1ustnl Passager i Bilen. Han I 
og Vognmanden forklarede sam- ro 
stemmende, a.t en Mand var kom- tell 
mel hen til dem og havde skældt. Di] 
aem ud PM det groveste. Han O~ 

lo forlangte at se Korekortet og 
sagde, at han var MeoJern af det 
t.yske SikkerhedspoHti. Han leve
rede Kørekortet tilbage med Be-
sked om, at de skulde hore nær-

H 

mere. il" 

LandbetJent Petersen, FJer-I f 
ritslev, forklårede, at Hansen 
havde henvendt sig tIl hrun og 11 
opgivet Bilens Nummer. Den til- o 
hørte Wagga Andersen, der se- o~ 

nere indronunede, al han ha.vde Ol 
været. med i Bilen, men deL va.r I d 
ikke hlLIn, der havde "optrnadi". 
Vjdnet gav flere Eksempler prut, 

at Wagga Andersen havde truet. 
med Tyskerne overfor ham. 

_ I _____ ,~--~--~ '-- . 



ar'" nr """. (le,""·'·····-- Afh !d,!lUII:"'" 
1111 op p.. . o. 'r' r. Peb'" r Vild er Mød e I'Ø'~'d"'" 111 Lan d a-
[orlordnJuIl ror puk"'ett~r r lier~ "". " I K.nul 'I 
r Hllnclcl.mlnt- I"dllll mg Il. ,dllYllgl' l d r Aprl 

llyslU, øl eU,r Jens Hsodest Iin"":'I"~:r'eVilel en i"rereu.nl 

porWduJi DIl I .. dsretten. De'u en ,kulde ,,!lIr/t komme 
'rel hot Reg t for LØn f ilm, Ol( der r hl Sted e. 

OØl tn egent - K 11"",·ooSbeJ.bel mlngll Medle~me Op.llllet Io ' 
" 00 , .nd,I,.,en d f Re.luele V. i m Vcdk onllneu II: 

IIløv lerhøjef. Thi,tedkredlcn• IIllab. møde i 
r del I J HllndUI, r Rcprlll.eolll1 J 

" nyl,' • BI'kteuøl.gcrmel er . O cU Vild 0:, d. 16, PebrUør. 
ReprE.ell l• i1 Th ' lcd h.vde i A"enc 194 fil Thi.,ed Sandall h fdu .enere Rø 

en R.lIone- I' r' Bell8Uelu,m.glen B I 'HUfUpkred.en o Sagen 
II' del U01 01e 1945 or og Ou. og Vandn'e- prm.ell'lnllilllblmøde om 
( O.nll, d~r kell.r.ger- Iii et B~løb al ca 
R.t1onerJIlR 'ler~JdKe hvortil 110m 110,000 Tblsted Alholds'oreoiør Jing, 

, I 30:10 IJVV r" Ar Oeneratfor .. rn 
f en bea I ., ·, .. dlJenl ved .. rnrne • hoJdt Onldag ,fo,manden, 

Kr.omva'" 'K " Ilng, ' udførl for Høje · .1' Eller Berelnrn lIllIIe Teleion· 
Parler heJsI, beide, men Firmaet Carlien, Johan Mogen,en, op Rejln.bbel, 
lesk nok III "enien, H;rU~eUI, Viborg, o. lor mC!nlor Anlo;d!e::; 2611 Kr. AI· 
Bfler5pørl' Rande'" J g, Kjær end, der balancer R n.klb, der bal. 

bekend I WrJghl, Thom.en o dl dl ,I Ilde hold.hote lletl K eg blev oph.,'I al 
IØI el ,ide re h,vde hin un • med 11,905 R'ch lenien . Ejnl! 

Probliem ,ine TiI/lodeh.vender gu gennem Lokomotivføreren' k;rl Rede"."relle 
den Hand· lor Cl. 30,000 Kr.1l Pedersen !l'v . Børnell1dehn lZtll. 

hve01 der Natlon.,b.nken lor Arbejdet , I Re /,,"ab Ua!. 

I 
eller Vedkommende, , I Denne Aldehngs ,'I "dO'" Bellly' 

kker, H." "","el lor II hive p eje ~9 K o,, .. 
M II,.. O' med 4.. r'l "" Jenaen lVI! u · ' O an med I,ue . R Jen.en, "I '. 

t
"onerJnI8' uWbørhg 018 ~ d III dem rell~Y!I~n.;;. f'~u erikaen oa EVlA'd 

bvad de lIeerer, lejet en Oin, u f I 80 oR r ·t Revllor /leIlY, . 
• . Cl 3 Uger oa her Dr 1111 Mogenøen. ~ NI" HInlen, 111 

I • Da eller 1680 Kr., aR pl;!der,en og ' J han Mogenlen, 

laluklOrd, Kr, pr, JZ, " /I 150 Formind !ilen". , o . t M Jenøen 
19l nok, II endelie havde h~n grv:~:·SoIJI_ til Beityreisen I.vr~.y' valg',es Niaa' 

O , 

"

r Kr lil en IndliOlhna, ly eJ' n.r Pedersen og Da. 
r " I H ' lp IDr Til f'5nebærer ae n" 

'r,lIgheder, ler havde iVEr .. a(' ',I Till:lde iii Hanien, T'l Kredlwenel.I. 
Bstrerege. nødlidende Børn t e . VId Kjærgaard. I J h MOi en-
'e,h ... ' .... danske, i et andet TilheIde tIl lyske 10rsamlJflien ~algtea o . A Pe-

~ ~ øell/ t'u. Chrlstensen?i ' 
II rubele· aørn) . d der.en. 1 Repr&Bienlllnt III AT""B~,'b: 

H." ",v ved Retten i Thl8te J h Mogem,en I alle Pat- " k del blev o , '. 25 
lIve den idemt fængsel i 60 Dage - un lioteået t Thisted bevrlgedes 

om de for Udleje al Bilen - en N1;!110' Kr Ejnar Peder.en brllgl~ de Io 
fortjeneste paa 1100 Kr. inddro- aliaaede Bellyrelsesmedlemmer .1 

K Børnealdelingen en Ta" lor deres 
gea i Stal~klS5en, hvorimod . fl' 

OVSt. 'let om en Tillægsbede pu rkke A[bCjde, 
under 50,000 Kr, ikke blev I.get En f,lmødlg Tr ••• " , 
til Pelie, Fhv. Hotelejer p, poullen, Thl,ted, 

Denne Dom blev budt II An· har modlatlet et Brev fra en tYlk KIp' 
Skole, klllgemyndigheden og Anil.gede taln, der I sin Tl1 boede pØl .ROtal ;, 

ed Ref- linket iii L.ndlrellen, aom i Gaøt I og lom var med tI,19:~ a~,e:~:~~n ~:; 
overlor . • , D d .en efter 29. Aua:., ' 
om !1I under MtdvH en I omsmæn 1,lden Kapitulationen lIar sIddet Inler· 

l1komne beh.ndlede Sagen. Anilagunyn· nerol i Jugoaiavten, beder Poulsen 
Ildefaen d1llhedrn tepræ.enleredea ved .ende ham Sæbe, Tøndp8ll111 o~ andre 

Stalllldvoblfuldml!gllg .stenum. evnede Ting, Han .ynel formentllg. 
Oll POIlvarer var ORS. Ejslrup, It hun ved lit Virke i Thisted har glort 
Viborg, .1, fortjenl III Taknemmelighed og 

VelvIllfe, 

i, og 
I, fn 
Vlt af. 
~.llor 
.Iolede , o. 
en Ijt!r· 
ved log 
ekom
, 22 
gamle 
, 08 
.Iaael 

Hondest forklarede, II hin .Idfig 
havde henvend I aig Iii Beal!lIel· 
se.ma~tel1 om Arbejde, men eller 
at han havde udlørf Arbejder lor 
de nævnle Entreprenørfirmaer, hen
vend,fe Tyakerne sig hall ham og 
udbad sij!' Tilbud PIJ8 Udl0rel~e 
al Monteringsarbejde pall de mange 
Barakker i Egnen, 

Stiindvokalen : Oerel Pormue 
0ine- Be. at Vl!re Ile,lZel Ira 8000 Kr. i 
Ionen 1939 lil 53/000 i 1945, 

Handest : Pormuen Ikulde I 1939 
I,lIve været nage! .terre, idel Kasse
bogen dengang var blevet lind. 
draget lIo~le Beløb, Om de' andr!! 
Porhold 10lkla r~de Hllndea! al 

rp.rU Udlejningen II Bilen og han. 
Stelle !il de IY'''6 ·Sold aters Ind. 

online nmlinø ikke havde værel hl al 
.t I komme udenom, UOIler den videre 

Behandling II Sagen Iremllik det 
n25t '! P'orrelninaens 8IImtede Omlæl: 
YBt) OIna i dine Au havde værel pall 

Cl 600,000 Kr., hvoral de 306000 
l æJ. Kr .• Iammede lUl del direkle' lor 
lIIannd Tyakerne udlerte Arbejde. 

0rll Stølalldv '''IIt1uldrnØ;l~lillell oply, 
III ror . Ilte, Itt ilelge Oplysninger hil 
b:C~, Oro",erersocielelel har forreln!n. 

, ~e" 1 dille Au været tildelt lor 

Marioevæxlereo 

nedsat. 

fik. sin Slral 

Den 27·allrige Jonan Jensen 
HQnsen, der er led I I Kiel og 
hvis MDder lilhorte del lyske 
Mindretal i NordØlesv'R, ble\.' ved 
Rellen i Thisted idømt 4 Aa,. 
fæng,el Oli: Tab al almen Tillid I 
5 Aar i Anlednrngal, II han havde 
lorreltet Tjene,te Jorn t yak Marine· 
væ,lZter, føral i Esbjerg og senere 
i Thisled, 

Han IIppellerede til LandareHen l 

hvor Sage.n i Oaar behlndledes 
under Medvilken al Domsm!tnd. 

StlllllLdvoIl8!fuldmægli~ Stehum 

ANNONCE: 

Herved Illlader je~ mig iii med 
dele, al leg Mandag d. 8. Pebruar 
paabegynder Sagferervirksumhed 
l Thisted. 

ERIK J0RCK 
LANDSRETSSAGfØRER 

Mldlr:rtldlg Adreuo: 

IVendU." • Oraa8bæk • Thisled 
(overfor Drllj(lbll'kJelrrl1) 

I p .... . 
jlrllfllr:',ef 1 
1118'9VII 
IJølilellllni 
der er illl! 
Dobbe11pr 
med denn 

Veslervir 
hllr IIlh 
porm_1l . 

TYUllrUP, 
Ilt del. 1I 

godt A.r 
.kubel h. 
oø "utted 
ning pIa 
kallebeho 
Butyret,et 
OlllenbØl, 
Pr.nll Je 
Knud.en, 
Veattrvig. 
Til RtvilD 
Kaard, Vel 

Det ve4 
i Regn,1la 
Rtgnshb 
Oklot-er 
I Dages , 

lvII' og ~" 
Kred.aeo 
Io ruden B 
Peder Hj~ 
28ard , 
Række Do 

60 Air. 
Strlndlo 

Bjerre, 
bO 'ao P~ 
,'!urd hil 
Siden 19l 
nlnlsvæs 
Bladlorm~ 
lom Op.~ 
SIden ble 
brogamin 
hon være 
Druknede 

Dødsfald 
Skræde~ 

ring, algi~ 
Aar gI, I 
Husmand 
borg, 0jit 
l 1900 ne 
Han ble 
havde e 
Han var 
tel og 511 
en lang J 
deo lokale 
grundsfigl 
Aar Par a 
plejeorgan 
sIg Husln 

ArbeJder
udsat. 

At beJde 
i Thisted 
slole Bu 
8ø~en er, 
kan skaffe 
liom Pa~1 
slUle. Det 
al bygge 
merhus, s 

Kakao PI 
Mark 

Handeh 
aUe t<11I~_ 

II Kakao, 
eller fril V 
elltrn 125 
Te eUer l: 

308,000 Kr. Maleriiler, hvilket gav 
nd~ I Ankl'geren Anledning iii II ull. 

!rykke Formodning om, at dl'lI 
1t,!t'gCnlhlle Omlltlllinll mn alita 

f tal" al hive Ilu"tl belyd," , W" •• 'H over den 

Til. Thl.ted 710 
l{ontOtlld 9-12 "Il t;',30-17 

LurdiK g. -III 

Mttrken 
kun plII RI 

41' o~ hH tlt' 



En ,.Imodlg Ty.ke •• 
Fhv. Hotelejer P. Poul.en, Thl.ted, 

An- har modts'let et Brev fra en tYlk Kap
lede tøjn, der j sin Ti1 boede pas .Royal&, 
isar OK Bom var med tfl at arre.tere Poul
end ' .en eher 29. Aug. 1943. Tyakeren, der 

I. . I siden Kapitulationen har siddet Inter
) n oeret i Jugoslavien, beder Poulsen 

I"ed sende ham Sæbe, Tandpasta og andre 
!un, 88vnede Ting. Han lynes formentlig, 

p, at han ved si t Virke i Thisted har glor t 

, 
tig 
le l, 
Iler , 
lor 
en -
og 
Ile 
ge 

,Ii forljenl iii Taknemmelighed og 
VelvIlIle, 

Ma,inevægle,en fik sin Sl,al 
nedsat. 

Den 27'.3rige Joh.n Jensen 
Hansen, der er lød t i Kiel og 
hvis Moder tilhørte del lyske 
Mindrelal i Nords1esvig, blev ved 
R.Uen i Thisled idømt 4 Aars 

ue fænglet 02 Tab al almen Tillid i 
• i 5 Aar i Anledning ,I, II hall havde 

lorrellet Tjeneøle Bom lysk Marine-
39 vægter, lørst i Esbjerg og senere 
,. ' i Thilied, 
(j. Hin øppellerede lil LlndB,ellen, 
Ire hvor Sagen i Ou, behlndledes 
II unde, Medvirken al Domsmend, 

SIII.,dVOka!luldmæglig SIe\lum ni 

B .. 
son 
lidI 
bro 
han 
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Døl 
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rin! 
Aar 
HUl 

bor 
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Ha, 
hav 
Ha, 
rel 
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Ud-

!OCJAL-OI!MOJC'RATtN. 

opgivne. Herpaa kund e 
ikke give nogen egentlig f or. 
kla';o,. 

paulod Undt'rret8domm~rJ ,tid· Th •. 
fæ1te l, mens forsvareren, OrRf 

pSl8lod Strafltn belyde-
Slatsadvoklleo nedlagde Paa' 

.Iand om Stadfæstelse al Und er· 
refsdommen 02 dertil 'ilfiRe en 
Tiflællabøde ikke under 50,000 Kr. 

for8\rsrereu oplyøle, al H 

ne idet han henviflle 
fle re Domm e, hvor de tilla!t(.6 

Porseeise havde været al langt 
grovere Ari, m en hvor Straffen 

li ,Q'e ve l var betyd eligt mi lde re . 
Landsretten ned ~8 tte Straffen til 

2 Aars fængsel, hvori frøgaar l 
Aar og 6 Maaneder for udstaaet 

i-S Møan t d · r ioden Klfri/ulelianen 
havde stillet en ø' &.ine Biler til 
Disposition for Mod.'andsbevægel. 
sen j Thilted, og han hævdede, 
Handeø' ikke ved øit Arbejde for 
Værnemagien var gaaet uden for 
sit naturlige faglige Ar bejdsfelI. 
Han havde heller ikke selv været 
ude om al foa IYlk Arbejde. Par
svareren pøallod frifindelse, sub
sidiært Reltena mil,jesle Dom . 

refæglsarreøl og ',"ken dt almen I Af 
Tillid i 5 Aar. Sageno Omkool- rud I 
ninger blev paalagl de t offen tlige. og p 

Land.,eflen fast8atte Konliska. 
I lil 40,000 Kr., fra

kendte 'Handesf visse borgerlige 
ReUigheder lor 5 Aar Ol/ stodf",

iøvri,21 Unde,retsdommen. 
Omkostninger lor Lands

udredes af del ollenllige. 

til Landstingsvalg. 

nR •• mln •• Br,.Uup" opter •• 
I Thi_d. 

. N i e I 
i hvi 

Nu 
Brbv) 
oaar 

I den .enere Tia har Medlemmer .f 
UldbsDdlerforeningen for Tbtated og 
Omegn i'ndByel Axel Pri.chea ".j maa 
men evigt unge Lyltapil .Rasmine. 
Bryllup·. der er fyldt med Humør og 

pudsige Repllker og muntre 
Sange. Det er før.te Oang, Porenini'en 
.elv sætter en Por.eøtiJlfng op, men det 

at Prøverne teKoer godL og 
al PorestUUDiell paa HoteJ .Pbøab:
paB Søndal Aften nok .k!!1 blive god. 

PI. Søndag Eftermlddle Kl. 16 IPv .. 

si ~ 
om 

"-.!-

Socialdemokratiet i Tblsted 
opstiller V.lgmaods. 

Forestilling, til hvilken Alder •• og 
InvaHderentenydere blr Adtang for 
50 øre. 
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Hidtil er behandlet næsten 
20,000 Udrensningssager. 

Man mangler nu kun ca. 1000 Sager ved Underretterne. - Højesteret 
bliver først færdig i 1948. 

KobenhaYll (RB). J fo]'~te 
Halvdel af delte Aal' vil man 'ved 
UndeJ'l'ette r'ne Yll'J'C færdig med al 
JJ{·'halldle de ,<;idl,;tp Il r de 20,0(}0 Sa
go)', dcl' sid Pil lJefl'jt\]seJ1 h,ar "H'I't't 

hehandJ('1 rft('I' FOI'j'f"I.'df'l'iJoVl'llC', CI'
kIwl"cdp Ju~til:;minisl(,L' E I m II II i s l 
i lrolkctingel i Gttal' 8flt'J"middag. 
Del var' Ministcrens OpffllLe1scj al 
Retsopgøret i dpI nvsC'ntligc kunde 
betJ'aglC'.<; som arsluttet, naar' Sagerne 
yal' fæl'digr "NI Urir/('J'J'pl!pl'nC', og del 
vilde ske i Lobf'l af nogle faa 1Vtanc
dej'. \'ed L'ndel'l't'Url'l1C n!slcr'C'1' end
JlU 1000 SagN, hvoraf klin de 500 CL' 

her'arriffif't til Behandling, 1';11 Del af 
de 1000 Hagf'l', pr !nC',cWl mnf1l1l('IH!r, 

.Juslil:mllllislt'l'f'n PlkliL'l'l'rh', <'Il 
han i rlen ,<;PllPI'f' 'rif[ Ciang paf!. Gang 
har pl'e~.';pl paa fOl' al ffla Aphpsted
.sagell IfPl'digb(lhalldl(>[, og drn PI' nu 
beramme l til dril 2-1, p]1el' 2(1. Fobru
al', Af andl'D ~tHI'I'r S(~g('I', dp]' p], til
hage, nævnte MiuH;tel' ElmquisL- r.lt'll 

.saakaldte Tosea-Sag og Sagen mod 
Fl'its Clau::;cn, 

Man vente" at finde Oplysningel' om 

Frits Clausen i Tyskland, 

I Fl'its Claw:;rll SagPll mPIl('!' man 
al kUllnc skaffc visse OpIY!,;!1ingcl' af 
.sIOl' Betydning Int Tyskland, men 
man llal' endllU ikke oJ)llaapt Tilla
delse Im rir allit'\'rdr Br::;il'LL('I~(,!:imyn
digheder til al .<;(,!Hh' Folk til Tysk
land for at unc!(,l'sugC' ,.\rkiH'1' og 
lign, Jmitilsminislcl'cn b('legnt'dc d(>l 
som en meget ,<;101' P\'i.pslalioll l at 
man siden Bcfl'i('lsplI han kUllllt'l h(>
hamll" lHp;>h'll 20,000 l"ona'dC'l"iRR
gr!'. Do Ud('nri~s!,;ag!'r. dl'l' KOIllIlH'I' 

fol' Lamlsrettf'!'IlP, naar man ikk{' al 
bli\'(' fæl'dige mrd for {'I\ Gang i Lo
h(>t af, 1!H7, og man "il komme (Il 
Stykkr inrl i l!H-S, indt'1l mHn ved 
lIojcslC'l'C'l (l l' Ill'nlig wCll Udl'l'IIS-

, 
I1l ngssag(' rn r'. 
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En Murinevægter, der fik 
sin Straf nedsat. 

Den 27 Aar gI. Johan Jensen 
Hansen, der er født i Kiel og 
hvis Moder tilhørte det fyske 
Mindretal i Nordslesvig, blev ved 
Retten i Thisted idømt 4 Aars 
Fængsel og Tab af almen Tillid 
i 5 A..:'lr j Anledning af, at han :r. 
havde forrettet Tjeneste solft 
tysk Marinevægter først i Es
bjerg og senere i Tiden indtil Ka-
pi tulationen i Thisted. Han hav-
de appelleret Dommen til Lands
retten, hvor den i Gaar behanJle- e 
des under Medvirken af Doms- ( 
mænd. l 

Statsadvokatfuldmægtig Ste
num paastod Undenetsdommen 
stadfæstet, medens Forsvareren, 
Overretssagfører Johnsen, paa
stod Straffen betydeligt nedsat. ( 
idet han henviste til flere Dom- i 
me, hvor Tiltaltes Forseelse ha\'- s 
de været af langt grovere Art, r 
men h vor Straffen alligevel var b 
betydeligt mjldere end i nærvæ- , 
rende Tilfælde. r 

l 

Landsretten nedsatte Straffen d 
til 2 Aars Fængsel, hvoraf fl"a- ti 
gaar 1 Aar og 6 Mdr. for udstaa- t 
et VaretægtsalTest, og frakendte s 
ham almen Tillid i 5 Aar. Sagens h 
Omkostninger blev paalagt det h 
offentlige. . 

I r 
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Blikkenslager Handest 
• • ThIsted, for Landsretten 

Han fik ]{onfis kntionsbelobet 
nedsat med 10,000 Kr. og (m. 

I kendt visse borgerlige Rettig. l 
heder, men eIle.rs Undcl'rets. 

dommen s tadfæs tet. 

Blikkenslager I-Iandest, Thisted, 
fik i Gnar sin Sagbehandlet ved 
Landsretten, idet baade Statsad
vokaten og han selv havde appel
leret Underrettens Dom, der lød 
paa 60 Dages Fængsel, og Konfi
skation af 50,000 Kr. 

Handest forklarede i Landsret
ten som ved Underretten, at han 
aldrig havde henvendt sig til Be
sættelsesmagten om Arbejde, 
men TyskeIne havde, efter at han 
havde udført flere Arbejder for 
Entreprenøren, henvendt sig Lil 
ham. Han forklarede om Stignin
gen i Formuebeløbet fra 8000 Kr. 
i 1939 til 53,000 Kr. i 1945, at 39-
Formuen skulde have været no
get større, idet Kassebogen den
gang var blevet unddraget nogle 
Beløb. I Krigsaarene havde Han
dets Forretning haft en Omsæt
ning paa ca. 600,000 Kr., hvoraf 
306,000 Kr. stammede fra det di
rekte fo l' Tyskerne udførte Ar
bejde. 

ved 
gan 

tre 
de, 

Statsadvokaten nedlagde Pao
stand om Stadfæstelse af Under
retsdommen samt Paastand om 
en Tillægsbøde paa ikke under 
50,000 Kr., medens Forsvareren 1 

der henviste til, a t Handest i ot
te Ma.:1.ueder inden Kapitull1t io
nen havde stillet en af sine Bile:' 
ti l Disposition for Modstandsbe
vægelsen i Thisted, krævede Fri
fIndelse. 

Landsretten nedsatte Konfiska
tionsbeløbet til 10,000 K l". , fl"a
hendte lIandest visse borgerlige 
Uettighedpl" for fpm AnI" og stad
fæstede iovl'igt. UIlderretsdom
men. Sagens Omkostning'er udl'p'
nel'> af dpi offentlige, 

[~n Marinevæglf'r, ,l l' r fik 
sin Straf n(' !Isll!. 

fll'n ~!7 Aar g'1. ,Inhnn .lpmll' 1\ 
I I H JUoH' Il , dl'l" PI' fndt- i Kip1, OJ.!.' 

II vh; 1\,10(11')' tilh'l l'! l' (Id ty~IH' 
Mindlt ' l;d i Nr)nl g l l'~\'ilo( , hh 'v n 'd 
..... ""' ..... ..;" ' ll'd idlllUI. I j\nl'~ 

1 
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