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De lyske Bunkers i Klilmøller 
gør nu en Smule Nytte. 
St.ormen forrige Døgn var haard ved 

Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog 
ikke denne Gang taget !lun meget. Land, 
som det san ofte har været Tilfældet. 
Grunden er, at Klitvæsenet har faad 
sikret del værste Sted ved Anen ln('d 
Hofder. mC'1l det er dog ikke til· 
strækkeligt til at holde paa Sandet i 
Længdpll. Havet nærmer sig m<:l'c oj.!' 
mere Revisor Brandts Sommcrhus. Ol! 
ol{saa i Gnul' gjorde Havel Indhug i 
Foden af den Bakke. hvorpan Sommer
huset ligger. De to tyske Bunkers, som 
eIterhannden er kommet helt ud i 
Stl'~ndknnten, danncr !iom et IIOfde· 
hoved ('Il Elle Smue Værn mod Havet , 
men de-r ska l en langt merl:! effl'ktiv 
Sikring li!. hVIS dl'l 'lkal lykkes at 
standse Havets Angreb pall. dette 
8tcd. 
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De store Regninger 
efter Tyskertiden. 
Kedelige Følger for S ka.tteyderne 
i fl v id bjerg -Ørum-L odbJerg, 
SOIlll tidligere omtalt er en Række 

Komrll\mer særlig haardt.. ramt efter 
den tyske Besættelse. idet de har 
maaHet udrede store Beløb til Island. t 

sætlelse af Skoler ae: andre LokaIPT, 
f:om Tyskerne havde lagt. Beslag paa. 
Dette gælder i Thisted Amt l særlig 
Grad ror Hvidbjerg-Ørum-Lodbje!'g 
Kommune. der har rnsatlel udrede 
30-40.000 Kr. til Skolernes Istandsæ1. 
telse efter de tyske Soldaters og de 
tyske Flygtninges Ophold pas Sko
lerne. Storp. Udgiflpr f<)~-"t("..., ....... - ... " 
bevirkede sidste Aar. at Skatteyderne 
maatle al med et Kvartals ekstra 
Kommuneskat. og agsas for det kom
mende Aar vil den Byrde. som Kom
munen har maattef paata,e:e sig, kom
me til ol 'svie til SkaLleyde"ne. 

Sognf'raadsform. Niels S ø n d e r • 
g a a r d udtaler. at Kommunen for
længst har indsendt Opgørelse til Sta
tcn mpd Anmodning om at faa Pen
e'f'nC!- tIlbagpbetalL men har intet hørt. 

I 
Dog har man faopl det Indtryk, at 
Sfaten jkke er ~ærJie' villig til at b€.'
tale. idet man fra Statens Side gør 
gældende, at den lyske Besættelse \',lr 
pnsbetydende m~ støne Indtægt for 
Kommunen, saaledes ·at denne ogf:aa 
f:plv maatte bære de Ubehageligheder, 
der fulgte med. De.nne Betra~tnmg 
s.:ældcr i hvert Fald ikke Cor "or Kom
munc, S:i/l"r Niels Søndf'r)".!"aard. da Ty
skC'l"nf'!l Trafll'iporter sled \I forholds
rnæR.c;!gf stærkt l'sa vore Veje Kom
munpn havde ikk~ nOI"!f'n <:ærlit!; stnr 
Arb(!jd~stYTke at overlade Tyskerne og 
har natllrli~vi1'i ikkp haft den ringe"te 
Gavn af. at Folk lr1l andre Kommu
nCr har SAgt til Lyngby for at arj:leidc 
v('d de tyske Befæstnlng.">8.nlæg. DN 
hal' l\.ærlimod v<.er('1 cm ditpkle <'ko
Ilomlsk Sy,rcle for Kommunen al skul .. 



I 
Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg Sygekas_ 

se bevilgedes 500 Kr .. Tuberku losens 
Bek. 20 Kr. og Mødrehjælpen, Aal-
borg, JO Kr. 

le sørge for Vedligeholdelse af Vejene, 
og saa har vi l>etalt for at faa vore 
Skoler nogenlunde i Stand igen. 



}l'orke Ir> l ,>cSSygåOlll· 
'n jo har df'r været en Del Tilfælde. De 
"'n'~" SHf'lning-f'r fra tanget Vejr til 

Fro"t (lI' ikke gqnt. Of't el' bedst med 
,,' " • l d cl :It"rnst, og man mn (> n. ogsnn 
'Iul'-r <lPIl strf'ng-e Frost forrigE' Yin-

l' J·(l"''''''~'''rp., at aer "ar forholdsvis 
rinl!f!' Sygdom. 

T-Mine ved Ha,-e!. 
Paa Stl'ånden lidt Syd fol' Hanst

holm Fyr fandt man forleden en T
:\1ine, som hidtil havde ligget begravet 
under Sandet. En Mindr hal' i Gnal' 
uskadeliggjort den farlige Genstand. 

God Oplæsn ngsaften 
I i Hurup. 

Sydthy Foredragsforenmg som har 
raatagf'l sig den paaskønnelsesvær
dJg~ Opgave at faa god Aftenunder
holdnin .~ til Hurup, havde I Aft("s en
~ageret kgL Skuespiller Henrik M a~_ 

_ .. _ •• n ......... """ "' .... ~ :cu,UvU 1\.1' 

De tysk. Bunkers i KlitmØller 
gør nu en Smule Nytte. 
Stormen forrige Døgn var hnard vt>d 

Ky~ten i Klitmøller, men der blev dog 
ikke d~nne Gang taget !Ian mcget Land, 
som det snn ofte har værct Tilfældet. 
Grunden el', nt Klitvæsenet hal' {nnl:t 
sikret det væl'sle Sted ved Anen ml'd 
HØfder, , men det el' dog ikke til. 
strækkell~t tll ut holde pan Sandet i 
Længdrlll,. Havet nærmer s ig mlll'e og 
mere ~evIsor B,:andts Sommerhus, o~ 
o~snn I Gaar gjorde Havet Indhug i 
Poden nf den Bakke, hvorpan Sommer
hu!!et ligger. Dc to Lyske Bunkers . som 
eiterhaanden er kommet helt ud i 
SLI'andknnten, danner som et Høfde
hoved en hlif' Smue Værn mod Havet, 
men del' ska l en langt mere effektiv 
Sikring til. hvis det skal lykkes at 
standse Havets Angreb pan dette 
Sted. 



nmgt'J ·· ----

Slruer PolitIstalion lukket 
om Natten. 

v',r Politi er eller Indstilling 
in te Sfruer I I ble 
Isdet al PoreokllnRskomm ss ~nt~~ k -

er for Ugen 12.-18. Jafluar fastsat 
til 100 pCt. Markederne maa indkalde 
det anmeldte Antal uanset Kvaliteten. 
MIndstevægten for Slude og Kvier er 
ophævet. 

lnen vet skuret ned fra n _ se s 
[vid- Mand. Det vil berefter Ikke være 

Smaa Sager i T .. isled Rel. 
fu muligt at opretbolde NaUevagten, 

~riet og poliHslatlonen mas lukke ved 
om- Alfens!id. 
for PorenklJngskommlsslooeR bsr 

,m- ogsaa ser pas Forholdene ved 
DS' ThiSled PaJ/list yrke, men Rlgs
Kr. POllllcbelen bBr ikke bIdtIl fundet 
gs. Anledning iii al foretage nogen 
t88 Nedskærlog. 
-

Ulovlige Elektricitets-Sikringer, 
Der lore kom m er I Tbisted sta

dig Tilfælde, bvor Folk anveoder 
ulovlige Sikringer I deres eleklrl· 
ske Inslallalloo, og herved er flere 
MBBlere brændlover. BIekIricl· 
lel.lorsyning.udvBlget gør nu op· 
mærksom paa, at der i Premtlden 
vil blive rejsl Brslatningskrav I 
'BBdBnne Tilfælde. 

Ved Retfen I Thlsled;: idømles 
en Mand Ira Sjørrlng i Pormld· 
dag en Bøde af 50 Kr. for ufor. 
sigtIg Kørsel pa. Molorcykle. 
Vedkom mende havde pa8kert en 
Laslbll, meD der skete :. inKen 
Skade. 

- Bn Tobakshand ler i .Thislea 
idøm le' .. Bøde af 100 Kr. for 
.1 bave gjort Clgarelkøb betingel 
af Kø b af andre Varer. 

Pra Retlen i Veslervit . 
Ved Retfen i Vestervig blev Io 

Forrelningsmænd fra Sydlhy i 
Pormiddag idømt Bøder paa 100 
Kr. for urigtig Talopgivelse ved 
fnd sendelse af Rationeringsmærker 
tlf Ministeriet. 

- Aksel Ludvig Nielsen, Nak. 
skov, idømles en Bøde .f 150 
Kr for Sortbørshandel med Tobak 
og for Salg af en Gris til Tyskerne. 

Desuden kan Maalere m. m. 
næs len ikke frem,kafles for Tiden, 
BII4 den, der ved Anvendelse af 
ulovligl Maleriel ødelægger sin 
Muler. vil Ikke foreløbl~ kunne 
re gne med at faa Strøm. 

- Bnlreprenør Høje Krislensen 
Hurup, idømles en Beae af 25 
Kr. for ulovllgl al bave oplørt en 

RENS RIET 



blive 
'risen, 
ter let. 
! SOm 
stnln
gteget 

solgt 
Fn .-1 __ _ 

Pejs I sin Vilia i Hurup og en 
Hede øf 1000 Kr. for at have 
'købt 8500 Jernbanesveller til 
Overpris af 4235 Kr., hvilket 
Beløb konfiskeredes. 

"Kvak.alver" I Biografen. 
Palæteatret I Thisted spiller i Aften 

for I!idøte Gøng den engellke Film 
"Kvaksalveren", BOm er blevet set af 
et stort Publikum. Filmen handler om 
en Mirakeldoktor, Jer hllr lært Anatomi 
paa et SvineIlagteri, men som nu be
sllæftlger sig med at helbrede Menne
siler. Lægerne er efter ham, og det 
IlOmmer til liere Sammen.tød. Mirakel-

kamp, 
t. PI 
Holm 
deriks 
Moge 
sIen 1 
Det E 
den I 

Pae 
Kamp 
• Inden 
Søndl 

Om 
nAonl 



Ulovlig Kundel med Tobak og Svin. I 
Adbejcl5mand Alfr. Ludvig Niel

_"'CII, der nu bol' i Nakskov, vur ved 
Retten i Vefllel'vig sat under TiJ
lule fol' til. der Krigen ul have kobt 
4- 5 Pakkel' Tobak fol' GO Kl', og 
videl'csolg't, dem Lil endnu hojere 
Priser, ~Hml Iol' i 1944 hos en 
Ganl'dejel' pau BedstedeglIen al ha
ve ko bt en Gris fol' 200 Kr OK 

.solgt den til Tyskel'ne fol' 350 Kr 
Hun idomtes en Bode pan 150 

Kr,. og Fortjenesten }Jaa 150 Kr . 
blev inddnlJ.:z:et lil FOI'del fol' Stats
ka~sen . 
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Købt Sveller til Overpris 
Idømt en Bøde paa 1000 Kr. 

Entreprenør Høje Kristensen, 
Hurup, var ved Retten i Vestervig 
sat under Tiltlile for i 1943 fra 
Hedensted Savværk at have købt 
3500 Sveller til en Pris af 3 Kr. 65 
Øre pr. Stk., ialt 12,775 Kr., mens 
den lovlige Pris var 2 Kr. 44 Øre, 
jalt 8460 Kr. 

Han idømtes en Bøde paa 1000 
Kr. eller Fængsel i 40 Dage, og 
Overprisen paa 4235 Kr. inddrages f 

til Fordel for Statskassen. 
Endvidel'e var Høje Kristensen 

sat under Tiltale fol' under Krigen 
at have opført en Pejs i sin Ejen
dom i Hurup. Han fik herfor en 
Bøde paa 25 Kr. 
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Drags
.v ge r . 

fil 

2V ved 
abeo' .. 

ted 

KI. 8, 

ta tion 
'1' 

t29 af 
m. m. 

• 
I 

Con· 
Hvid· 
ed le· 

r.3CJap 

paa 
P. B. V.: 

Carlo Jensen. 

lærn 
lader afho lje fat~rtde .... ~ø der med Fore
drsg og frem\-isniflg af Film: 

Hundborg G.atehJem Manda~ d. 
12. ds. Kl. 20. 

N.rhea Skole Onldag den H dl . 
Kl. 20. 

Ræhr Skole Torsdag rfen 15 ds. 
K!. 20. 

Nors Kro Fredag den 16. ds. Kl. 20 

Alle er velkommen. 

• 

Bestyrelsen. 

Thisted Haandværkerfore 
• 

Tirsdag d. 13. ds. 
Kl. 19.80 

fremvises den meget 
aktue!le 

Efter F!lmsforeSlilfin!{en Dans til 1\1. 1. 

Billetpris Kr. 1,25 inel. larderobe. 
Forlslg: Chr. Christensens Boghandel, 

Veslergade, TIt. 264. 

1 

p 



- , 
Nordthy Hjemmeværn . 

lader afholde fØlgende MØder med 
• Foredrag og Fremvisn. af Film: 
I Hundborg Gæstehjem 

Mandag den 12. ds. KI. 20. 
NØrhaa Skole 

Onsdag den 14. ds. KI. 20. 
Ræhr Skole 

Torsdag den 15. ds. KI. 20. 
Nors Kro 

Fredag den 16. ds. KI. 20. 
Alle er velkomne. 

Bestyrelsen. 



Amt og By 
(Fortsat fra Side 3) 

~o lgte utilladte Møbler til OT. 
Snedkor Frøkjær Knudsen har 

ved Byretten faaet en Bøde paa 
300 Kr. for at have solgt for godt 
800 Kr. Møbler til OT. i Hanstholm 
uden Tilladelse. Retten konfiskere
de 80 Kr. 
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Hj 
lader afholde følgende Model' med 
Foredrag og Fremvisning af 
Film: 

Hundborg Gæstehjem I\landag 
den 12. ds. KI. 20,00. 

Nørhaa Skole Onsdag den 14. 
ds. KI. 20,00. 

Ræhr Skole Torsdag den 15. ds. 
KI. 20,00. 

Nors Kro Fredag den lG. ds. 
K!. 20,00. 

Alle er velkommen. 
Bestyrelsen. 

ov 
lel 
ga 
pI' 

-

l 



• • 

l 

. , 

.. 

... mm· 
'l. 

• 
UUl. n 

=, 

. ""'. 

, 

'm 'ro l1lD 

;.n.'1k. :an ;r' ... 

iU mnw fer :lIlk l. 

:TIm .J ute).':'!, lliI. ff te 

~ 3f .tam øl' 

Ul lun' 

Lr~n. 

æi,,," .t ,O' r' T ' .... IIllt!U~ 

• 

g' fe! l lU g"L'" æ!'<> 

ffim c2Iø~~ r ',Ilt 'l"..pllt·r 

.. L"~ ~ il',! 

ae" 
er· 
I!er rl.·~· 

r Ulf: 

l 

al 

-
nn :nu.t 

m 
ndc 

OlaI" 

LV 

-.. 

,-
'-'1:il l! ul~ .. ' 

illnlf. li! (! dl '!' lani; , 

"Oll 
r 

;...t l ", Il 
.. 11'" 'll!!1 -' .. 

l!! uta. _ Ul 

",. .- • 

.a.. " u. ar ro K!!: 1. 

Ul - 1i'.L-j 

- ... .-!c='" " .. ,'c 

'"'" -1m! :li." lIi,j!e! :1r 

rr.l1døe:: tllr 

~ = 

• 

, 

< , 
k 

~- ~.

pan. .u:; ~ CIIII;" !.".;:e _ 
,.." il il -iI!ln le' 'ibHt
I ~.lmb. 

f,: . ...,.,lpj • .,l ....,1" Ro .0 ... 
, L 

R .... 'e!ie .• ,: 'Ill!lBine (JeJII;e. 
Din'" ('!' "f!!l. [mibrodst7'l""_"i , ,aa.(,. 

.:5ii4- !U-, lW!;'.on L S=l .,' "mlllU 
'IUC~ lJlkiarnr. [ !l~"n 'l'T "r.!.\'::mdt 

mir r\. 

lal man ,nriet ·~cl'!1In=nmll'.l1. '1'1: 

æ ""' . .:1.. .. -.er 1l" E.; !Ul ul. " 11-

... 
[ .. "".ru :WT' - 11 

"'--:' Ø2!. iJ...tr:ureri- fOl -m 

:t.1l ;m'" lun Ul 

r u .. 

-
tic ~ I 

"'" ""' il mil 
II '. l .. , 

I I >1_ t ., - m. I "" Il It.LIlI, 

~ 

I\wll~ .ir ", 

• 
u.'-w.' n 

" 

,t, 

<Ii 

".er/m 

,~bp.! :" 
- -,~ III" r 

filll'. 

en tu 
.... ;ll\t len JlIOIl;\'UI .! l !lI 

'" 

;.m" .. 
"'''Ile 'lin,! 

.1~·CI .... 

Oll K 

"" 
"' u 

. -

" 

ehu 

." 

Dag 

~ . 
11:ur ri 

", II! '" 

-

" 



berg 
ka 

, K fh I I Klubben • . "onds.l1: d :n I . d8, I. 20 8 o dea Pet .. r Kall$Z8srd, 
e r !Ipecit:1t Møde, ledet af Major Chr. TelelIl 
Pr. derikiel', Celebea. Maloren holder -:::---"""C":':::= 
F ledrag om Tiden ude pBS Mlllllans- SkotøJ o -fOl 
mIn ken. Alle er velkummen. " il! 

te Kamp 

~er 
lske Svær
Ikren Olle 

HjemmefiErD 
lader afholde følgende Mader med Pore~ 
drag og fremvisning af Film: 
Hundborg GtøstehJem Mands,i d. 

t2. ds, KI_ 20. 
Nerhea Skole Or.ad8~ den 14. da. 

Kl. 20. 
Altf S den Ræhr Skole Torsdag 
taber skal , Kl. 20. 

den 15 dfl. 

neslersll':a- Alle er velkommen. 

b lev h<tm Mød.t I Nors Kro er .fl,.t. 
idet den It Be.tyrel •• n. 

,y Maxim 
Poiulssejr 

Msdison 
Selvangivelser 

)mg8n~e. udfyldes, A89lstsnce ved Bogførln~ 02 
Skll ltess :..:er Ulbyde$. lU ve" l, 0R 

begyndte Revisor A. ANDERSEN. 

G R" 
--

MARIE m 
". ............ . 
• 
! Thisted • ! Lokaler til si 
: Selskabej 

! C • : 
! E_ OLSEN· 
o • ..... _ ...... '" eve mere A.ylgade 1St Tlf. 16. 

res Side Træffes dit:r Kl. 19 eller elter Aftale r;;;:;;; 
ynde l.en ' ____ ~._-._.__;-._-----

""'iudo l Meddelelse .Ine kia -
anbfllj~t til 

wdb e- rP''1 _. .. - - o • 



!{h"'''ceHg NedH,,'11else I'cd 
1.11 ndso'ell.en. 

l 
I 

!-h.l\lil l) ,j ø l' Il ID H~ VUJ!I-, }Jlt:!v vjjcl 
HeHsll i F,ie.Tritallw ir'I~lllt· \l1W11gSI:II i 110 
lI~g. og .In,lel. IMAle 1 R,O~II H I" III 
fHt\lsl(llalil.~l!,ff\nli h~!n lludel' IhHlj:U! lel
sel1 havrII'! level'u~ Gl'æshlrV' l il 'ry 
I:iIU:ll"lIB Pg' urlføll Hrll'sel f~H" daHl, 11mII .. 
mun ldev baade ~\f Anldagun)Yll(lig
lwden ng' rlØll ' j1illillte nllllel1tll'P~ til Ve- I 
H!lfJ r4~l\rl13re~, fh~1 ti ifandl dbJl ungø 
pig'H Fn!' Væl'l1flll1al:fari, 11um idfflllle 
hendø ell BI:l~I!-! P~H1 fiOjl Kr, 
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Nordthy Hjemmeværn 

I
, lader afholde fØlgende MØder med 

Foredrag og Fremvisn. af Film: 
Hundborg Gæstehjem 

Mandag den 12. ds. KJ. 20. 
I NØrhaa Skole 
I Onsdag den 14. ds. Kl. 20. 
! Ræhr Skole 

Torsdag den 15. ds. Kl. 20. 
Nors Kro: MØdet a f l Y s t . 

Alle er velkomne. I Bestyrelsen. 
- -

• 
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Lydia Chris tensen. --

Hjemmeværn 
lader afholde følgende Møder med 

i Foredrag og Fremvisning af 
Film: 

Hundborg Gæstehjem Mandag 
den 12. ds . KL 20,00. 

N orh'la Skole Onsdag den l l. 
ds. Kl. 20,00. 

Ræhr Skole Torsdag den 1~. ds. 
KL 20,00. 

(Modet i Nors aflyst). 
Alle el' vell<ommen. 

Bestyrelsen. 
-'ft __ J I _I • • .. . 
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nATlige Antol podsier i Umrsodet er ring I Hønseholdet. 
gennemsnllllJ:; 74. An.o,ll;nlnlter Ikallnd- 0R fremmel' have b 
elveø Inden 3. Pebruor. alle Ruged~rl1e burd 

og 
Lars Jen 

22 j Mor-, 
Air, 
fedl I Ka8Slrup 

han pas flere 
pB8 Neergurd i 
begyndte han en 

t Thisted, 
pas Ny
ban en 

Lerp"lIer, 
Clgarforrelnlng i 

19431a~de han op. 
en alllle Mand, 
Del i offentligt 

han velkendt af 
og hans Venne-

transmit-

haT nu Rivel 
ville transmilIere 

ved Indvielsen al 

Foredrag om Radar. 
Dansk Bkspert taler i Thi

sled Flyv.klub. 
I Thisted Plyveklub holdes paa 

Lørdag Poredrag om Radar, denne 
moderne Opllndelse, som under 
Krlll:en har betydet utroligt meget 
for Krill:sl0relsen, men som ogsa8 
I Predens Tjeneste er ved at trænge 
Ind paa sa8 mange Peiter. Ved 
Hjælp af Radar kan man baade 
fra Skibe, Plyvemaskiner og Land· 
jorden paø lang Ahtand konstatere 
Tilstedeværelsen af andre Skibe 
og Plyvemasklne,. 

Poredraget, der er tllretlelagt I 
en leIfattelig Porm, holdes al een 
al dfll danske Marines dygtigste 
,søo!fJcerer, Kommandørkaptajn 
HauplUlann Andersen, Tttlen er 
.Radar I Krig oR Pred", og Pore 
draget ledsages 81 co LydflIm 
saml LysblJleder, 

Til Møde!, Rom holdes pna Hotel 
.Royal· bal PJyvcl(lubbcn Indbudt 
alle Medlemmer af Hjemmeværll~
foreningen, Marlneforenlngcn, fer
rænsport!>forf!nioRCn, Thy Motor· 
sport oR Thisted Amts Molarklub 
med fri Adg8n~, ' 

lum. Transmissio. I Af ton I ' 
:1. 10-11 og vil 1<1. 19: TlIøkoolin$l8lmflll!! I Arbel-

dernet AUcuø!w!c, Real8kolen, 
IndervlsnioRlmlnl. K1 20; ~c!Hcllllr RlbtlrholJt Ilunllen 
90hs Tale og en 1nlor I Thløtod Mlllalol1t'1hll8, 
l/.llC, der opføres, 1(1 'lO: Mular ellr. ProdetlluH'fl talm 
~n, øl H0JUdc ll~ I I(rl'h~on" lli:n, 
ynde KI. 9,80 og 1<..1 2?, 1~ : 1(lubnll",! I T,I,Ii:, Hll("l 

TId O 
.I<ayu! , 

'- . en m .,1"'---.... -.-. 

en 'olis Kontrol. 
Alle de Besætning 

Rugeæe og Kylling! 
1 de lokale Bedøm 
reneer, Hvis delle k 
Ir iv il hg Bui., vil d 
end ollentlia KonlrCl 

fodersiluationen 
vanskeliEI og man~ 
blIndinger, der talb 
al Kri!ii. Da inde 
Del Havrekhd 0it 
del er kun lidt værd 
t:r kun cen Ting al 
selv laYe en Blan 
Blaod" .. d, 15 pCI. 
pCt. fiskemel. I let 
kel Blanding, og d 
billigere, Hvis mil 
Møade kan ,katie 
mBI! købe Lucerne 

Høllsehusene sk 
lørre, Det er vigli 
lerer TtIoillladen UR 

A \'1 sbt'liætll in" el 

kvæstt'I, li~l'som 
,il Toj edelaRI. 

Der bkv r~ist 
Gru, Chr. AnU(>l 
Odr, Hjalmar Nl\ 

hvil Hunde bt'1l1: 
om - ~un \.'1\, 

OVN, hvii'l tiunl1 \ 
ud lOrtlIl MolorC)'k 
»IUltedes med, al 
Llt-! N,UIt'l1h'Ut." 
V l'tl r øU'lHh' Eulaln 
Il'l dlUl1tU de hl 
hetalt" ChriØtilH18t' 



I '~ .... I .:.oM U, ""J ... , .... "" .. H.l'" -I t"UIiIl.~j( jl. ..... U Ul 4<01 •• .;!o:;r , 

r ble" re.I'. Klim O" del unge, alblLldle L.IV. Ved en "eI3en. b . . 

H J d b • "o\"de .lrEj·lel lalle liere Deltagere Mlodeord om un e t-gt:. ,I . _ 
_ kun \'a, IT.sn Ikke .Iar Niels Markussen. 
hvis Hund de' "jf, der leb 

ran \loiorcrl:ieo Denne Sag Kviodelii Entrtpreaør frifuodet. 
jes med. al bude Andersen Den ZS'BBrige Bodil Djernæs, 
ill'rem"lI. .,·edlog Beder. Vust, der ved Fjerriislev Ret blev 
rendE Efil'IOlOgisrorgi~aa. 'Ioørni 60 Dages Pængsel og fIk 
mIes de Io GaBrde)ere 111 BI 13000 Kr. konfiskerel for tysk 

Christiansen OQ I lUilru I Ar'bejde er ved Landsrelleo bleve! 
(r, b,'er med Hah'delel'. frifunoet. HUD skal belale 500 Kr. 
De Dom blev appelleret 'if I Bede for &I bave givet Natio. 
l'!Ildsre~ sarn bar opbævet oa!baokeo urlglige Oplysninger 
ene med den Be"rundelse, om SiD TyskerbanOel. 

i HeDbold iii Retsplejelo· 
le lunoe afsiges D_m .. ed., T' I t Sk d 
a EISlllninguiger, elter at mg ys e ø er. 
,gen er ,lUllel. Pra Guldsmed A. H"nningseo, Thi,;led, 

lil P. fl. Krogb, Riodsholm. Købesum 
'Ykkens Offer jordet 32;50 Kr. Vurderirgs!um 19000 Kr. 
, Fr. Kol>m. N. Au Larsen, ~jgrriog, 
.æbr. . Ilil Eokefru Anna Eberhardt, \"ar~. 
Ilykkeos Offer l Tblsled, Kobesum 167;,0 Kr" Vurdering .. um 
mekaolker Niels .\\arkus·l5500 Kr. 
ebr, be2r3\1f1(1ptt i f Ølr~:I!n~ .... .~ 
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S. KuhnOlunch for 
Særretten. 

Hao beTder, al Tyskerne 
lirke blev lavørisen:de ved 

, 
OM 

blu'el 
r ho. 

DJlrepar.tloøerøe. .en .om 

_. 

, 

• 
,1t',lcKA 

l A; P .. 'OH .... " .... 
lA .... • 

KL 20: KO)' al, .. ,.rl 
SJo..,-ue' I: ,ca. _Cf.'. 
13 LcJllfbeder I r,..1l 

""'ln' m.n bJdlU II 
tIIe" MullchecSOfn .f 
'cJltgh-drr I Ty." 
"'lflollvel, tom 
mUfl' hu k_bl .... 

III Gr, ~.n 
e, Plr II 

min Ikkt h,vdf 
vtd I" .. ,dl.'lel~ 

,d' Bullat!. 
om Kom/ll 

Ved Setrellen I Tbl.led beb.od- Udmærkel.er. 

,k. Ile PI.d. ~ 
L.IOcltl~Q 

. tI bl 
. tll:l 1 

.vtr ul J 
Jes J Dig cg I Morgeø S'Ren mod "M~"."'~'."J" •. I 
AuIØØlobUlo/hdlr. S. ." .... , ..... 
TbIIU!cI. Dommer Job.neen I 1947 ledl!!!! i H./hu ti Oren/fe HalldeJllmløhstcr J 
Rel$'orm.nd aR' Mecldommelc Piger. Itonlfrmerede. J Drenge "g iii Tbisted. 

O
nrdc/tflk. JensIne Odderøbede, Piger. "ledet i Pat Oll dtfde I Mt.ad Di DaU I Tbl.ted 

J H en Kvløde. 
K.ulIUP, ol Hu.mand en. un I 51mbferjl ltdtee J Orena' ag II Porblndelse med 
dlbl Dablgurd, Senoell. Polill tonlime.edet J Drllllge og .1 Jen. Krag. der 
fuldmæglIg Bcdenhof er ' .. leG" 7 P", døde 2 M_d oJ I Muli~heden II, al 
og Lu. W.ldOtfl, Københavoj 'U Tblll:td s~: ~I 

Kuhnmlincb 1IIIIIe5 lor j So eds led. II ForsViret. "':~:~ I NOl 

Leder og Ejer I I jo o~na , 
ved Frederikstorv, II være ansvar· være stor. undl 
II, fo r det lyske BJI·Reparalions er del g 

b O l 'lIIsa arbeJde, der udlørtes er. e 
M "II liom gælder blolom 

drejer sig om for 2,2 I Aflener om Byen, 
og Plrmaets POfIJeneste""æ,,,.! er Ihv. 
874,000 Kr.Olue Penge ra.d.medlem, Po.tbud Martin 
konfiskeret og TlUægsbøde Ikeo II. Chn.leolen, Sned.red. Ol Hrovlgl 

Ungdom p- AI 
BetllI~Uellulh:le'l 

!:lOtte Menllelu 
uJen Forældr!!!" eJ! 

opholde .i~ 

Vilhelm Pedenen, Vild'lUnd. 
K u b D m il n c h kunde I Parti . 

mødet i Dag Ikke erkende 
skyldIg f uliJ børUgl Forhold 
Tyskerne Hlln oplyste. It Plrmae's 
Om5aelnlol før Besællelseo beløb 
sig iii Cl. II. MiII. Kr.llrlig 
bana egen urlige Porl/eoesle 
ca 40,000 Kr. Uoder Besællelsen 
sleg Omsætnlogen III op mod I 
Mil!. Kr. urlig, 0i Anl.llel al 
beskælllgede blev forøget 'læBen!· 
Iii. Nogen Udvldel,e If Plrmaet 
_ ud over, hvad der var I 
før Besæltelsen -
Sled. 

Det drejede sig om Udvidelsen 
ved Hundborgvel, bvor en ny 
Værk8ledsbygoing blev lor 
46,000 Kr. Kuhnmfinch ".'~d'd' 
al deone Udvidelse bavde 
Sled for at der ogs a kuode være 
Plads Ul danske Bilers Repalation. 

Allerede deo 10. Apr" om Mor· 
genen kom Tyskeroe til 
ttedel ved Prederlkstorv 
Ordre Ul ReparalIon al dereS 

.om Taler 
Oll den. 

Poredragene er der 
ved Lærer Brunslturg, 

. Min haabet, al uøvel unie 
lom ældre vil ... iae de plan! Igle 
Moder Inlereue, da der her vi! 
blive di Lejlightd iii Diskussion 

II I al 1!Ia Opl)'lnina om Ting, 
d" har Inferuse og Betydhing. 

P. Thomine Pederlen, 
har mistet . in Hustru, 

døde I Gur, 75 Asr 
IVlng lor ca. Ire ";"n,; 
Pru Peder.en Iii SeOl~I, og 

Krælierne ebbede elterhaanden ud. 
Aldøde "Iømmede Ira V. Thorup, 
hvor Ægleparret i en Aatrække 

dn~vel LInderi. indtil de lor 
Aili siden køble el I 

i Kæmp. Afdøde I Da der Ikke lorelaa Retningslinier 
III Myodlgbed.roeaaa KubnmDncb 
sig n.dllgel III a' udlere Ordrerne 

aia forud en Mend Io Dølre og 
Sen. 

elter fenl at bave 
Iløe Kolleger, der var I 
lamme Maade. Senere 
Tytkerne Værhledel op og Iruede 
med Bellaglæggelse, 

Kuhn'll ftnch menle, at 99 
.1 Pirmaell danate Kunder 
verel tillredle, Ol TYlkerne 
ikke jodlaget nOlen 
li" •• I 1943 oprenedea 
tilta Ordre Saboll.e"lal 
.Iedet "Iii frederibtolv, 
luaf Kuhnma.ch hude 
om. hvem der i.r .... 11e 
PlI i 1Mt, r.ttede bao 
lrodl Ty.ketaa enerai.ke 
.,. .... beaam. e:'muwJ:,ea venlel i 

Soroer.ad 

til InllilulioAer DeviJ. 

- Udalykninler og Sammen. 
,I en Del MaIrikul,. 

og Omee n an~ 

I eher KJ. 21. 
- oven I Købet f 

øttdli l il! Politi, 
... , Besk~ blU. 

næppe lU lIIegf 
viII paa, al der f 

I bvert Pa id 
naar man b~,. 
der hOldte. 

Red O.rnets 

V,d 
tldllgerf! 
B.rnets 

gerne 
alle vore 

H e n 

as.ooe Kr. 
l 



, 

Jul. 
drne
Jen

andre 

og 
og 3 

Mand og 

og 6 
ge og 3 

Kl. • 
Skygge· og .Chinetowns Mysterium·. 

13 LeJIij/beder i Tyskerbusene. 
Mens man hidtil kun har rellnet 

med Muligheden af 9 Beboelses
lejligheder i Tyskerhusene ved 
Paartoltvej, som Thisted Korn · 
mune har købt, saa har det nu 
vist sig, at der kan blive 13 Lej
ligheder. Bt Paf mindre Huse, 
som man ikke havde regnet med, 
vII ved Istandsættelse kunne byde 
ret gode Boliger. 

Selvom Kommunen muligvis 
skal skalle Plads til de syv Pa. 
milier paa Landejendommene ved 
Psarloltvel. saa bliver der dog 
yderligere seks Lejligheder al 
disponere over iii Parsare!. 

Handelsminister Jeas Kra~ 
Thisted. 

DsU i Thisled har været i 
Porbindelse med Handelsminister 
Jens Krag. der ikke heil afviser 

han vil komme 

Tlf. : 
Kontortid! 

ordinært 
IodeSp 
som foren 
draget al 
udva 
velbe 
i Byplane .. 
Mødet 
herti I, 
overlades 

Hurup 
holdt i 

lorelaa 
bevilling 
Andersen 

la8 
fra 

Tillad 
udser . 
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Thisted havde en Omsæt-
ning med Tyskerne paa 2,2 Kr. 

S n j.ft'1l 1111Id Aul llnlohilfurhdl. S. I\uhnmilnt'll ug S fl" 

v il \ 'lI r t' l :J Uligt', 

\" 1'.1 SmJ"fI'IIPII j Thi~l!'r' II>' ""Iult., 
I F<II'mitltla)f KI IO ,I.'u "mfuU"IH\! 
SlIJ.: IIlIul \ul11l1luhilfodutJ I ... 1\ III. Il, 
miillrh. "hi~I"I I , hnns l'I •• n, 1 1"1I11111~ 
Kllhnllliin. h, IIUIIIJI, ilY .\kl. 
'I' h i ~ l ",I \ 1 () I Il j' k " III Il a l{ Il I. 

U,'t "r nf.'al :1 lll'l~" Iii :->:111"\1_ 11,,-
1I:1I1I1I;IIK, id .. l h"I~' 11,\1.:"11 i UUI-( l'i! 
gaa nll't1 u~'\"i.~rUl'I' I M'II, \'i~lm'Hfllu~ 

l"iUl~ i ~IOI'gl'lI _ \ llkltl ~4'1I1\'IlI1iglw
d ron fnn'r 1:2 (l~ F'ul".~ml"'" 13 \'iduN' 
_ ,Ig ProeNIIII'I' ]laa 1<'1·('dug. 

Domnw l' \ "gJ:o .1 u h li II ti (' Il "1" 

RellifllrmlllJd ug .~lllU I)OJllI;J UII'l1d 

medvirkel' , Jl'IISIIH' O II cl .. r,; h (' II,·. 
KRu;;lrllJl, og ,h'lI~ H undnhl D /I h 1-
g Il il I' d. 8enlwl ... Anklagl' l!wlldh:lI(,
dl'n t'r reJlr..rsentf'rl·t wd Puhtifuld
lll rt;'gli g ,lorgl'n H o d e n il o f f lig 
»om pl'i"at ('ngag(>rN FO'-" \'an'r UlII

d('r 1.1''' ,,, a I rI l) r f [, Knlwniln\"Jl. 

Omsætningen med 
Tyskerne 2,288 

Mil!. Kr. 
Tiltalen Ir d,>r pau IIlilblJrli~t SaDl-

arbejde lIwd B{>s!I't!\'l~'·.~lllagll'n I er
hvp\,\,.;;mtt,::;s lg Hl' Il ;;f'(' ndl' , S _ Kuhn
munch I TIdpIl R \pl' l1 19iO til l. 
Jul! 19H :,;om Indehli'-I'I ' uf Thlst l!d 
Jifotol'kompngni og (,fiN d"n Tid og 
Indtil KaJ)llUln1ioMII Bom Ildmim
sll'"r('nt!{1 Dirrklo\', ::;aUlI rl·a Deehr 
1943 som ]ndL'ha\'(>1' af Hurup 'fo
tOl'koJllpugni, Henning Kulrnmllnch 
som Lede!' af det ty~l;.e .o\roojde saml 
fra J, .IlIli 19« ).[l.'dsllftl;1l- og Be
styrel;:;Gsmedlem af Tlllsl!'11 )[0101'

kOnlpaglll, del' hal' )Jaalag.'1 sig Hl'
pUI'nlionel af Bi!o/, Idhol'OlHh" 
Tyskerne, h~\'er,-,I dem Oli!!, R,',~er\'{'-

, 

KtJhnmOnch lilg 1 yldlg I ol hav'" 
øolgt I'n Bl! udcn TIlIlIde! "_ .samt fur 
Uve, 1'1 ril."<IclsC' tl r Ral iuner ing.tu.~II~m· 
mc1Hl"rm>, hvurlmod han nælltedl' 51' 
.kyldlK I utJlbørllgt Sllmarbt'Jdl" med 
Be~u'll('lsellmagt('n . 

Hun forkJlIfr'dl' om sine F'orhold, 
tit han kom lil Thisted j 11120 !>Om 
"·orhondkr for ,.Ford·· og eftcrhu!ln
rI!:'n opurbcjdede "0 god Forretning, 
Allerede før BeHNtelsC'ne var dl'r for 
lidt Plads til VJrksomhdcm hvorfor 
han købt en Glund ved Hundborg
vej 

Dc første tyske Vogne kllm ttl Re
ptlratlon den IO. April 1940 Ku!tn 
muneh næ,ll;tcde selv itt. hllVC gJorl 
lIoget for at fna Arhejde fur Rr:>sætlt·!
~p--6mnlrten mIm fandt I"ig i al for /-tage 
del. Eftr:>rhaanden 110m der blf'V .mHe 
lysk Arbejd~. dntOe- Virksomheden 
nen.> Folk H;m mente. al hans For
retning havde fauN ~ærll.l!t meget Ar~ 
bejde, fordi den laa c<,nlra11, Paa et 
Vl SI. Tidspunkt stillede Tyskerne 
Krav om at overtage r:>n Del at Lo
kalerne, hvorefter der kom lYl'ke Me
kanikere paa Værkstedet 

Væ rkstedet pau Jiundborgvej ble" 
bygget i to Afdelinger, efterhaandcn 
som· der ble\' P enge til del, og det 
Jtostede 46000 Kr, lait, 

Fik: H K P_Værksted, 
Da Arbejdet for Tyskerne havde 

antaget e t nogenlunde Omfang 
Værkstedet havde bl. a . Hovedrepa
ration pas Vogne. der kom fra Fron
ten _ fik Tyskerne deres Afdeling 
omdannet Ul et saakaldt HKP-Værk
sted. og der kom et Par tyske Of(!
ccrer paa et Kontor 

Der blev udleveret en Del Reserve
dele, hvora.! nogle iklte masUe ud
le\'eres uden særlig Tilladelse, men 
denne havde man lkke altid haft. 
Tyskerne havde ogsaa faaet en Del 
Ohe, og Kuhnmunch kunde ikke ga
rantere for at det var blevet lJlbage
leveret. 

I Holdt lyske Blade, 
KuhnmUnch havde paa et vist TiWi-

dell', lld"lukkere, Racliet'er, Froslru- punkt averteret efter Mekamkere, der 
der, hldl'ls mhon danskl' ,rrJl(1!ghe- havde Kendskab 111 ty;:;ke Vogne. Han 
dE'1'5 TIlIadE'he Endndero (>1' Ill.'r IId- averterede endvidere j Dansk-Tysk 
lejel Last- ug Personhill!l" lil Kor.~el Handelsvejviser. for om muligt. at faa 

Forhandling af tyske Folkevogne. 
fOl" B(,S<J'th" l;;e<;magl~'1l til ('1 !'.nmlel Han holdt endvidere tyske Aviser, 
Beløb pan 80,2!i1 KI, .saml opkobt holdt ,.Fædrelandet" og lyske Uge-
Lastvogne fOl' 200,larl Kl'. Yi\·ksom· blade, for al Tyskerne kunde have 
heden!, Oms:ptning mp/I T}-skerne har noget at læse i. 
"ærel 2,288.251 KJ {lit ('-J' aS,8 pet. af Oprettelse af Sabotage"llgt., 
den Ramledf' OOl,:wlntng :\f·1toamn- Kuhnmunch erkendte at der i 
('Pil ('J' h!>n'gn!'1 til 371,5:'ifj Kr Hl'Jl- nogle Tilfælde var udleveret Olie og 

I 
I 

IlJllg Kullllnllinl'll hfll' I GaK!' lig 'j'1l1l- ! Reservedele, som var blevet opfort 
som Reparationer I 

Heme fanl't ;)8,01\3 Kl' I Etter Ordre Ira del daoske )?oliti ! 

I • , 
It 
~ 
[t 

~ 
~ 
k>-

Krav om Slraf og Tillæoshøder. blev der l 1943 etableret Sabotage
vagt. i Virksomheden indtil 29_ Aug, 

S. Kuhnmunch f'l 1'n(h"JlIPrp Illtalt da der blev bevæbnet ty;:;k Vagt 
fnr Ilt ha\'f" solgt Pil Pt"l"sonlHI tt! Eu- I April 1945 blev der lavet S3bo-
lrl'pl'elHU" Egholm IIII('n Tillnlll'l~l', tage og Cylinderværkstedel sprængt 
~aml fur ul hnw' h.lndlf'1 11l1'C1 Ha- i Luften, Kuhnmilnch vidste, hvem 

der havde lavet Sabotagen allerede 
1I011('l"lIlgsma.·rkl'l III Nt Yænli af Dagen efter, mcn han ,'ilde ikke ud-
:1.29fl Kr Anklag:emYllrl!A'hf'dpn 111-(\- levere Navnene til T)·skerne. 
Jagd~ Pall.,tand um Konfi~kall()ll nf Her sluttede Formiddagen!> Reto;-
~cltr)fortJ(>npsh'n Ila,l :iii ;;39 Kr. mode, 

som d(' TillaIle .~kal h!>tnJe in l>ohdlllll, ----------------
• S, Kuhnm\IJwhs t'dbrttl' ~(lm Drift..,

leder og Hl.'nnrns: Kuhnmunchl' Gngl· . 
Fadpr og Son kr;l'\'ct; Idøml Straf. 
Tlw,ll'd lfotorkllmflngni DodNilra[ og 
eooYldt>n> kræl'Pt; ailI' TiJtaltfl Idømt 
Tillægaboder. 

Værkstedets Beliggen
hed tiltalte Tyskerne. 
BiLer al. ~UtifuldmæaUlen havde 

opl.at Aclclalukrlftel erkendt.e S. 
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Værnemagers ag for h ! • • :. Kr. for Særretten i Thisted i , 

l. 

\nkla~t·OI.' ndl~l\('dt'n knCH'rlt' Il'l'sh'n t'n hIlI" ,\ll1lie," hits 'I hi · I 
sit-d 'lolon.'oll1lmgm, GnJsserl' r Sl'H'I'1R Jiuhnmi.mt"h lig \utll' 

molulhandlf.-'r Ilt' nning Kuhnmiinch . 

\"l'd Sl:t'rrt' l{l'll i Thi",ll.'d ht'J.:-ynd · 
Il' man I FllrmlchlllJ.; Rt'hundhngl'n 
lIf \"a'rn,'mllJ,tl'l"Sigt"bernt', der t'r 

! rej,.., millI Thi ... tt'd \(olllreompllgnl 
I UJ:" {;rl' .... t·rcr St'\crin KuhnmQnch, 

Hundbo rj!H'j ai . ... amt Automobil
({'Irhllndlvr Ih-nning Kuhnmi..inch. 

It Bn.>dg-ndc :!6, lIurup. I Domm"l" :l'tit·t lwl<l.eutl 

ri, 

uf Uom-
mer Joh.m:<l'1I o~· Dorn"mr ndt.'lIt· 
\"lU .1('11:; Hundnl DahlslZ'llard. Sell
Ileb. o~ J~Il"inp Oddll hi'dl'_ Ka I , 

aa "Irup 
I GI"OS:;l n l" KuhllmulH:h tiltalt 

og I for V!l'nu'm,l)lcri i THll'll ('"i! 'l. 
April EI40 till Juli 194·1, da h.UI 

I fur~t stod som EIICmdeha\CI' af 
rt Thisted :\[olorcompnllni, h"or hau 
II o lev lIdmllli:.;;lrC I'cndc Dlreklol', OR" 
~ fra December 1943 tillige VIlr som 
l' l Indt'h.LV"r af Hurup :\lotorcomp:LR"-

• 
ni, 

TJ ... k Arbejde uden dan-;k 
S Tilladelse. 

k 
ml 

..\utomobilforh. Kuhnmunch til
t/.lles, fordi han anses for Ilt ha,c 
,'æret den fakti5ke Leder .af det 
tyske Arbejde. og fordi hun fra Ju-
l! 1944 ~tod liom Begtyrel~c~med

'" ,lem af Thisted ~Iotorcompnglli, 

• 

I "om han \IU' med hl med at stifte. 

~: II ,. 
len, 
d. 
Idt 

all 
,.". 

Desuden hal' han drevet Repa!"!l
tlonsvæl'k.<-ted for :'tloton'oglle til
horende Værnemagten, lavet Olle 

H c I s I n 1; f o r 8. Onsdag, Pro
fessor B (' r \' e n udtalte her paa 

Gennemrej se til Stockholm, at den 
Kræftpatient han havd e behandlet 

i )fos kv l , ,'nr en uf Sovjets Mar

skaller IIldenfor T:mkval.lonel, del' 

led nf en l'et ulIlmmdelig Form fol' 
Hudkræft. 
---------
ke SPOl .l[ Pamk, alt gik a-oligl o!:" 
"lilie, der blev arbeJdet roligt, næ..;ten 
i}dlo .. t, del' var Illgen Rnnben o~ Skri
gen, man horte kun Styrmnnd Dal

s Kommando,. 

(lI{ Tllhehur:<dl'lc III 
nasom IJd~lukk"1l 

\utonl!ltJl l, 
Jt.,dlouj]l I 

tl'I', Fl'o lrudt'l" 
Dell!- ,'rht'JIII' t!I' Iddt! k 

udt:11 (I!' I,Hllskt, :-'1.\·lIthgl,('(h I TI! 
Indl,l. t For: I l'(h'I'komm., de f 

ke Ordrcr l r VIl'klwmh,'dl II hle\l-t 
iJ~tYlleJi"t ud\idet. En Ikke lJl)('(> 

De] IIf P >,IUCI1\' bic' indtjcllt gen 
nem t [1 I\flT f>lri.u(dt·ling, idet Vær 
lIemllgtL 'l har It'Jl'I l I t OR' Per 
olIbileT til t fllImll'l Bl'iob af 

~O,251 "-r f<;lldvidert: l'l" 
kubt \'0 'Ilt til TYllkerfll' 

dl' r op
for lait 

2tlO,2r.i1 KJ Ved alle di ~e Ty:;kcr
,\l"b~jder hllr Virk omhedtm Jlllft 
l'n "'aml"t VærJll:mllger-OmF.ætnmg 
pail ialt :!,288,251 Kl'. eller !iS,R 
Ilet ;.If lIen f',amll!de Omsa'tnlllg. 
Nelto-..\"lUlcell er paa i.lit :i74,S:19 
Kr., der kræ\'es konflskt-rd. Auto
rnobllforh,lndler KiJhnmunch!-\ G.t
Re og T.mticme har "('I'et JlaH 
fi8,06a Kr 

GrOl;st.'lcl' Kuhnmunch tiltales 
desuden for <it have solgt en Ford
Personbil til Entreprenør Egholm 
uden Tilladelse fra Vl.lrcforsy
llinRsdlr~ktol'i.ltet og for 1 Tiden 
fra Oktober 1940 til Oktob(.!r 1941 
.It have kobt Ratlonerinf,!'!;mærkcl" 
fol' lult :J,299 Kr 

Anklazcren, Politifuldmægtig 
B o d e n J. o f f nedlagde efter at 
have ge!1nemguaet Allklage"kriftet 
Paast<lni ('m Konfiskation in soli
dum af 374.539 Kr. samt Konfiska
tion :Jf Automobilfol'ha.ndlerens 
Gage og Ta.ntleme paa 58063 Kr, 
End, ide!''.! krævede Anklageren dl:' I 
tiltalte idomt Tillægsboder, 

Der blev endvidere krævet Fæng
~elsstraf. 

Tyskeme fik l'ationel'ede \ 'arer. 
GrO!.lserer Severin KuhnmiJnch 

nægtede flig skyld ig I Værnemage
ri, men 1.'1 kendte de mmdre For-
hold H IIII forkinrede. at h :111 \ ar ! 

I 

r. 

" r .. 
d , 
d 

• 
R 

kommet til Thisted som Automobll· I 

forhandl er i 1920, OR' I Anrene for 
Besættel'lcn genncmgllaende hl.l' de 
haft en Omsætllinll paa en hal\' 
:\1illion med en NeHoCorl j lwcste 



hn Ikke Til udtale 
mod Reformen. SJrolekx dn er 

nemp.nde Tnhønaea:: Ind 
at em.p Bogatave 

Rektor Fri Ban en, Herluf: 
hn'm, er abeolut Tflhenger af de ama· 
BoaaLanr 1 Stilene her pøe Her 
luflholm, alger Rektor, maa man na
turligvis holde sig til den autoriserede 
Retskrivning, men jeg raader Studen
teme til at gas ovn til de smaa Bog
staver, n·ar de er færdige med Stu
dentereksamen For Folkeskolen VII 
Reformen betyde meget, og den vil 
ogsa. laa stor Betydning tor det Dor 
dlake Samarbejde. 

Rektor B o h n, Sorø Akademi, el at 
den modsatte Opfattelse. Han hf'.kJa
ger, hvlS man gaar over til de smaa 
Bogstaver. Han finder, de store Bog
stavers Forsvinden vil være et natlfl
Dalt Sunhedatab. 

Danmarks LærerCorening er som be
kendt I sin Tid gaaet ind for de smaa 
Bog3laver, og Formanden, FøtsLelærer 
Niels Nielsen, Overlund, mener, 

stadig slaDr paa 
samme Standpunkt. Selv er han en 
absolut Tilhænger af de smaa Bogsta
ver. Det vil lette Børnene, men deres 
Indførelse er ogsaa et betydeligt Hen
yn til den nordiske Linie_ 

for 

hos Thi
og Auto-

med l.7*e 
Det f1 em8ik tydeUIIf; af 

Bela""'~ Ilt T7o!rerne ....... de faa-
et en Del York. der v ... ratIone ... 
de. og lom nye dan.ke Kunder ik
ke kunde faa. Bl. a havde 1'701<or
ne faaet etore Mængder Olie, men 
Kuhnmllneh hævdede, at det meste 
var tilbageleveret Igen. 

Mehnlkere med KetNI"læb 
til 'l )sk. 

Hao havde averteret efter Mekani
kere med serllgt Kendskab til TJak, 
men til dette Forhold svarede Kuhn
mUnch, at man ogsaa averterede efter 
Mekanikere med Kendskab bl Diellel· 
vogne. Han har haft en Annonce I 

Dansk-Tysk Handelsvejviser. for at 
Tyskerne skulde kende Finnanavnetc, 
da han gerne vilde have Forhandlin
gen af den tyske Folkevogn. Af Hen· 
syn til Tyskerne blev der købt tyske 
Aviser. I 1943 fik Virlutomheden af 
det danske Politi Paalæg om at skalfe 
Sabotagevagter, og de skulde be\"æb
nes med Revolvere. Det mocbatte 
Kuhnmuneh sig, h\'orefter de fik udle
veret Gummiknipler. I April 1945 ,'ar 
der Sabotage mod Værkstedet. Dagen 
efter Sabotagen ble\' Grosserer Kuhn· 
mUnch kaldt IOd til Værnemagten, der 
vilde have Navnene pau Sabotørerne. 
men han nægtede at sige S'a,-nene, 
/:Skønt han vidste, h\"em de paa~lden· 
de var. 

Saa tog Retten M.iddagspause 

•••••••••••••••••••••••• 

• UDLANDET 
: ....... . • ••••••• 

UN's Balkan
KommIssion har offenthggjort en Rap
port. hvori det udtales. at Albamen 
indblander sig I Grækenlands Sager 
og spiller en aktiv Rolle indenfor Pal ' 
tI-an Virbomheden i Grekeoland 

var 
Dahl 

d.s 
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Tyskernes Bilreparationer 
paa Kuhnmiinchs Værksted 

v"ø tl""ellen J 
o .. , p.r'~'mldø.1l II 

'nl>1I I'o,d PhmHI, 
UplYllr, .. tl.n II 

I ~, tlle, V.ualUr u, 

n" de 
h. 11""le .. , blev 

POl høJde' Ul "~m 
I 1I~I.t .rulfmll,· med Riv_ 
tnl/lnll' ImrUrm, ",e" all'" 

Mødbllrlvej •. Pr,mlrl hl"lle 
1100 Kr. lU en 1"11 .. ,,,11"11 til 

, men Pli U"en 

hl"'de "fvel hcle 1000 

I
;:~;p~,'"m ., Kunde De hive IlteR, .. 1 

tlcn Murlverlng, l' De Ikke 
I nu"? 

Dam .. Del "lilie Inll .. mlerne 
h .... e I.oel pa. I 

OUIII .. ,d nply~lr, .1 h." tH, 
., ""t.nmU"h hlv'lr ru., 

,;,,'. Ul ,r \Ir"" ",til 8"'.'"'atn 
en /JII IIlIj.,tnd, \1""'1/11011 
, VUlr',,, .. ,t!, Sundby, Ul 1',.1/ 
I 11'11 ')lU; fUL 

K"""mllnet, IJply.le h~rl'llll, ., 
V .. lr'l .. ,d Ikke ... r ""rIlIHI! 
K .. "",. KuhnmOnch ur l.vtlwl 
.. UIfIl III "' budl"" .1 hin Ikkli' 
hlvde JilIY .. I kr",.,el Ordl. nI Il 
lIemmt d~1 IYllle I"mlo, ørt 
dln'ke Albeld, 

Chl"rr., Ch,. lor. , " 
h 

l 

p •• 

'" 
Vidner : I NO"tmbN 1940 
Po .. "., V~d Ot h"orna., 

Pr.nkrlll kIPtl ul~.eOt? 
:~~: ,,,V;:ldnel: Ntll Del lunke. lell 

Po,." : Der "'r I Juni 194.0 _ 
"""nedu III. O~ ble" .nlll 

;,,~ • •• po'O' Oe.n 111I"'gelle kan 

, naar 
aldr!i: hele Pakker. 
In dIlI 24 1942 

t Tyakere 

~1I tkke "ære rlJtI1\( I 

•:,p~:,m:;:~' :;:N::el. Oel m .. It ll 1(1", Rel I. 

Mou.itaen 
Ikke 
." r I IIn -

PorealaR l Thl,led 
20 .tn anden SIudle· 

t ,lple'eI'nrede 

aldrig eUer 
ha"de faeel 

at Portlen~sten 
teIaen Ikke udelukkende vir 
I Plrmaell Lomme 11944 

al prBkriske 

men manIt, 
vor eulalltt al 

med an d'e Rue.vtllele. 

1 hyborlUl 

,,' 
lall 7,137,&31 

I 80lg1 for 
den Indbragte 

1,7 Mltl. Kg 
Kg. Torlk. 

jo levrigt 
I 

ler var 
sleg IndUI 194& 111 cø 

Aut omoblUor han dier 
Kuhnmunch, Hurup, der 
tilt Iles, forklarede o m I 

heden. Biler hans Mening 
Arbejdet I el langsomt Tempo og 
der blev Ikke lagl an plll ,at være 
Tyskerne tIIpu. 

I Pormldd'gs paabegyndtes 
VIdnefor klaringen. 

løfl;~ ~n Onhe'II, Kn· 
.t.up, lorlall~ om ~ II EpiSOde, 
h"or hin menle lig lorurel\el, ldtt 
en lylk Voen var blevel repererel 
lør hanl. 

Tldl. Servitrice Pru Mailda Lund 
lorkl. rede om Repræ.entaliona. 
be • • gene pu RellllUllnl .RiIZ·. 

Pru B'oillleler Olga Thomøen 
lorklnede om Lejemulel vedr. 
Laacrlok,lel, Vulergade 20, og 
Brugølorcninglluddeler K, J C hri· 
'lensen. Veatergadeø B.lIv,loren .• 
ea" Oplyaninwer om Kuhnmunchl 
Leje al Lohler 

Endnu en Del Vidner .kal øl_ 
hOlea l Løbe1 al Ehelll1ido.laøen. 

lumblne, 

Mekaniker Nørager, Thisted, op· 
II Kuhnmunch vir den ler 

om Morgenen pu Væ.k 
sledel, sulede& al han havde et 
,?" O"erbllk over VI,ko '" I'""""""""'" 

":,,:::::" Ikke 'o mellem 

Nichi 
• Thløtcd, III 

22000 Kr., V,,-

Hirtshals· Sild 
til Russerne 

'"~~llede lysk Tung, hvis 
4: tJonerne Ikke blev udført, 

Kr" VurderInga· havde gjorl Skrldl Ul al 

Vi '.ar .ndre Yarer 
• Stedet 

H j ø r r I n Il. Til den ruul9ke 
I Tyskland er Indkebl el 
Parti nedtallede Slid fra r.~:.:~ Ul E. CbrlIb 1'2000 Kr, 

Vurderln~uum 

,"~~I~, !l1 L. 
61&00 Kr, I 

løre I i 
HertIler afhøT'ea 

Charle. Overgurd, der 
blev foreholdt sft 
VIdne, De Io Til · 
overvære denne 

Vidnet oply~le, II han pu Kuhn· 
, rU ~'!~ I mQnchs POl5llg en Tid kerte Lasl 
l1M1O Kr, bil lor TYlkerne I Aalborg, idel 

der kun vftr lidi III bestille pal 
Værkstedet. Han havde en Nal I 
1941 Ralel VlIgt ved IO Vogne, l~~:::'d Mk., Ul 

Poreleblg skal leveres 
10,000 Tender, lor hvilke skal be
lales Hvidevarer Por al eller· 
komme BeslIlIlAgen, der er pu 
lall 30,000 Tønder Slid, skal 
Iværksættes et slørre Sildefiskeri 
fra Hlrtshala, PInland skal levere 
Tenderne, og der er allerede kom· 
mel 4000 SI k, 

" Kabelum 

Vurderlnguurn 

Tilsted, 111 
, Kebelum 

, III SrneoJ Th. 
2690 Kr., 

":::~' til Holli[er 
It 3000 Kr., 

Thisted, til 

l::::' KllbpØulII 

var 3,64 

vir 4,46 

Plrmllel hllvde købt t!J Ty 
VIdnel havde I ud · 
dansk OJle 111 

Chefens Ordre. 
blevet er5tallel af 

Ramle, danske Kunder 
ogsallaa Olle, 

i Løkken 
--

Plan om en 'orel"blll 
Mole'orhønlle' •• 

danske Kunder f b e n li ø v Il. En f'iskerdt'pu-
samme R/lidi danske I Ira Løkken har i Oau lor-
hvIs elere Ikke lod repirere med VllndbYRmnilvælnet, 
lerne hOB .Pord~, VIdnel menle, I'ilkenminiltertn De Tralillminilte
at Plrmllel helat vilde arbejde for I ~n om Mllhøhederne al Il lu en 
TySkerne. Kuhnmlinch havde givet I !invn 1 Lo1kken VandbYlI'ninllavICs
en IUfældlg Tysker en Pakke IItt loruloi, sI min under Hen
Cigaretter, ayn lil Male Illeknaphrden i SIe-

S Kubnmllnch hævdede II hlndlH 10dænlZedl!l den be .... endl!l 
m.nge GanRe havde udlevere I Læmole et Slylrke ind i KIllteroe. 
Iytke I-Liter Ollellaakct 111 Ovcr. Ina den aellere kunde indgu lom 
glard. Denne tyske Olle var Br. el Led i H avneplanenl Oll Tralik~ 
81alnlng lor den danske, lom Ty. miniater Carl Peleraen tovede 11 
skerne havde brugt. Plnnaels Olie. overveje delte f'oraløg med Vel-
beholdning var lavrigl us lille, Vilje, D~r Ihl nu I.ru nll!r~ere 
al Del vilde være ganske ugerlIgt Po handlinger med V.ndb1gmngl
at levere OUe I det Omlllllg, som vIIIlInet om Udailterne, 
O"erglllrd PllIstocl. Del tys ke At· 
belcle vir Ikke blevel lavorlserel 
generell, men I el enken Tilfælde 
kunde det være nadvendl,,1 II 
fr pm5kynde Reparationen al en 
enkelt Iyak Bil. 

-pal! ~e fælt 
!Ullllølltel!lle 'l 

I 

... 
LU, 



, Åsr sIden, da h.n videre L.IV. mUlIgl 
g I Tbllled Ar- kelle fi 
I6-J8 Timer og F.ødaeJ.d8g. pisken, 

Kr plus Ko" og KondHor Th. Peter_en, Jobnaenl Alfe nilleren. 
Aer h.vde m.n 15, Tb/eled, fylder Manda, d 19 da med de 

OreanJuUoP som 60 Aar. floner. 
odslander, men Pu M 
, e' 'o,nultlg' Russerne vojrer otter ned.,. ... 
del og el Udtryk . Repræ.er 
. ",'p,." •• "n'". Dragsbæk-flvgfnlRgenø. lo,.nlo~, 
denne Pes/. ThI· .t. b dør i og E.bje. 
forening havde VeD f05sJske n.m lissa med den 

MIerbageII, der Dnomark ønsker dem bug! en 
knfsk Skole med I 
om formal!. hJemsendt. V8 Ilet er 
I d.ling,h 
pdcn slullede Den russiJlI:e Ambuøadør i Dan- gældende 
e AfdeJJngen en mari har sHllel Krav III Regerin· Kr. fil S,. 
jrbeJdel gennem een om al man hjem.ende. de hoj.. kole I 

,Ug Tak HreUfdt 3000 bailiske flyt?'ninge, der be- deJse al 
øsen og u. ru, I . med Pelle 
~Br bnde vire· finder aig I danske Lejre, b. a. I o fi.kert 
r,. VI gear med Orag.bæk ved Tbisled Regermgen 7300 Kr.A 
.0 ny Periode, har endnu ikke afgivel Svar pas fiekeeksp 
(' har, gen()ed~ den russiske Anmodning. til /)snml 
, .t v evoe J I ri k ri den op pu De baltiske flyglRlnge har ~n- av Ul eri rg og vi kan der KriRen været ude '!Ir Irygtell!!!e løbel hen'~ 
bekendt. OplevelserJ og del tr fOrllbaeligt, nærmer~ 

T h o r II e n- af Ingen al dem nu ønsker al Inls~t a 
Illed Bager- vende hjem. filer Kriaen I Polen VeslJydsk 

tørukning iii blev de baltiske Lande besat a' .• 
r nogle .f .f. Russerne, 'om omformede Sam- Is r Ltmfjø 
~r. Bertellen. lundslorholdece eller rUI811k Møu- Sejlad 
,r'eel. prlml· .Ier. Oa Venskabel mellem Ty.k-
l, Tider. Hin land og Ruallnd revnede, bJ.:v de Jsdannel. 
r.er del kode balh.kP Lande besl' al Tyakerne, ,under nu 
e 0& Meslre .om oe_as øvede Vold mod Pol- fUer Fro. le 

Od. de store kel, Da Rus.erne j 1944 planr Smsuklbe 
1l0DerlDgen rykkede frem, blev en Række Bal- A d 
ed forenede (ere, Jorn undt'( Iy.k Prea havde gre"un, 

arbejdet for de Iy.ke Hære, al opgive Oen 
RUlltrne befuglet .om Land.lot- lel lil Løgst 
Ædere. Noa'e si dem faldll Ru.-

f .erne. Hænder, andre rykkede 
ra en VUlpu bag eUer TYIi.kerne, og en 

tbtJderpard Del al dem nØlede til Danmark. 
!d. All j alt el mi.handlet folk, .om 
F perv.c!lfi\e hverken har lyske eHer ruui,ke 
~Q b~1~t KJ Sympatter. De vil nødIgt tilbage 

III de Aye forhold i HjemllRdel, 

Sydsles~ 
i Thiste 

lot.,es 
Laodsd 

DR de Hule aeger at kom 'ne til Pu Thlsl 
Ii*!trlOl254 USA, Argentina vg andre Lande nedet J OUf 
~d pr1Ya1.) De loreldreJ •• e Børn og de gamle udsfllllng, • 
",hUl m M .. nne.hr hn dog næppe udvln- en Jog og D 
lO,M'IzeØ' dre, men maa blive i Danmari. rog den er ub! 

I "lIIlngeo gi 
_JTØre Thyborøn Skibsvæ,ft som Tavler, Ollle 
-TØr. I., Il 
j,,_er. Aktlesellkab, ' •• ked om P 
.. IQ pQ. Oen lorlæller 

StiIJsværllef i Thybor.n et bl ... nlng, Slolle, B 
PJa&.t.r :.(/ nI 'I')'Rt. tH et Aklie.e'ahb. der brug, lndu.lr 
"4 . It har Aukll(JOIJedl'f Alb"rl Slten forhofd . 

'<1t1l ft>rm.nd. I Bealyrl'f.tn Ild, Man .rr 
___ ~_, fir ti' f.., .. A ,. ,. 
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1,', ,'ul<lur .!I, I./,uld" ", II ,,' I,'~ 
I t /J, ,,1.(. I 

II., ",. I,' YII ,,\ \lI'I,II'I(I'n , r •• 'I ..... ' 
t I" \1I11111j,',,11I1( , ,. • ... khll 'l''I "I "1 

, ',lbr!h"' I " II..) lir l ,hrn'IIj.\ B,llr.'l<t"ra 
(.·' t ,\rI .. j ,h ' _klll l'llgtll Ihl ,I ,\ml 
lil.'hllll ~i ll ft l,,' k f n,h'! "" " l , /1"1 II. 

li ", l- ,,,, !II "'" , ,II 1'," ", "'1 .',,,,, ~ 
hil IIhll.(II,II' I' il .h, ].Ih" f""h·11 t" 
,\mLII "iIlIfllIIlH/JI'kl(,lIK"'I/l1 .• ~ ,IH vII 
. Iltl\l.'"lIl( ,ilC Ilt iII( hl" l'Il ,. uld 
illllvtilC ,. tIl M .. ",] n't'" ],r, /"/1 
1· ... "1 . "·1, "It .I"t vII iU,. ""TIl l' II II 
,"111,1" ,'lili AtI, J'" til <l~1tI 

f /, 

VIDNERN.~S DAJ. I 
liD iå n<~h-Sa~en. 

Ilel \lIr dt'l fllmllllh'lig~ Indtn k. at '1'~'.'oIk('rn(' hin rumri"'f'rf'! 
1"111 dt· ,Inn,...kc h,lIndt'r!'! Ih'ku~llIinK. 

lIn,11'l' "Pli rurl~lltt.' Bdullullillll IIf 
SUIt"ll mn<l S. Qg II , K Il h Il 111 II II r II 
Nt Thi.'!h ... l l\1ulorkompalotlll furklu", ... I,· 
S. K u h 11 In Il II r h i Gnur Ertm. vi· 
df'l"P Olll ,dlH' Forhold Ihm Indrnll1-
Im ... lr, nI 2· -:1 \'",,"U', );<1111 !>It,v \!I'-
1I\'1I' t i \'frk~f)mhr,h-n, OI(SIIU hrujr!I'!I 
,.r Ty sk. r/w tU F<lr/ll'j, 'I;;" . tur" . ,\n 
klll,,""1I Uh "t,- "1\,11'1{. Ilt 'u rul'd-It 
\lIr lJr\l"rt Id }\1.rH I h,.]t til TYEtklu/II!. 
111\11 hllv,k fllllvid,l'" \I,III'JI'! l a 
I't'l'''OI\\'oj{lIr III Tr~ke Offlrrrrr Fur
tjNI "1i 11 It , ''''I Udl'Jning ol( \'0l':nl' "'Ir 
l'a Rn,OOll Kl'. 

:\'aar 1'11111 ~1:1" \'",rI'lM'r til :o.lrhl
rik. 'rr, fik 1"11\11 til Tid, r ~~In IrWII,'" 
'lilhud, .\1 Tysk,'rnt' kun,]" faa dr 
"H r,_ kyd"lIdr. 

~ 'I ) I(r. lit /.' "døj III ([Jill..' llPnI 
K.,hmiinrh vlld(' knl'akt('ri~I'r" . it 

l'urhold til Tphrn,' ~nn1 ~n<)rmalt" 
!lilli h"\\'(lr givM [,00 Kr. til ].q:-/,wi 

! til tv~L-" RIln\ To Ofrirl r"r knm '''! 
"mll'dr illcl n't mnll~r I Thi&!etl hll\dt:' 

] r:'" J')OH Kr 
, Ty~"rrne fik Cigarer ligN,on1 dnll-

1'kf' KUlHh'l'. 
p,\" Bitl' rs F,j«srl!ldrlrt' !laUf' Kuhn

nnillch (II \'as" med l~lomsH'r Ind IJUII 
rlH 'v,;k," Kontor. Slclrl\ April ! !lI:! 
""r dl l' lkkr komnll't TYllkrrl' i hallS 
IiJl'IIl. Jlfl:l (h-Itr T,dlljlUnkt kom hnll~ 
ll~lt('l', lirl' v,lr gift nwd rn dunsk 
Off,e!""~r, hi"m Kllh' ..... :'·'rl' h .. """ St n

_ 

"nt; Komm i li !'rl'(I r W Illumsf'n hornne 
ho!; 'Hrt', og I'n I'nkelt af dl' Tv~k'.-.', 
han h.ndl' S:-Imk\'(m nwrl, havd!' han 

• 

SkUl'ven het.vder mt('t for ~~elcl. Kvn
Iitet, 

Dc;,\terl'e Cl' Prisen ,..all. Knrtofl,-,r til 
I\ksl10lt sila høj, al vi ikke knn købe 
u('m uden nl "ælt" P!'illen pan '\1(!lcl 
op, og del kan Hu<.,mødl'('Jl(' mBa~ke 
nok ~aa med til. men hvad """<'1' Pns
dirC'ktorntet 'f 

Kilometer 
a Land. 

1 

2 

r"n,·t Lo. ni tnlC" m, li l Kuh"mullf'h .. 
Iljf'Ill, 

I '/;<f(ltllh, rln) "til ''''"11 iii ..l/ai, 
'" '~k"',, 

I 10':((, r:\.1rI t 1!IH lJh·v \'lrllllolllh ... I"n 
"tldrllllHI 1,1 Akti,,;.pI~k;ll, 1t" ... 1 'rll· 
"Iw'virk,'n-k Krnft fra l luH.ll"t 
"'Ir Jlh l "W, H,'\'j ll(lr Brandt" ]-'onhw, 
111' t fiN "lId, \';~r. I,rakli~k ni h/l.'.,' 
\';"r,hrrn" gjon "]I, hvi S, Kuhn 
mun('h ",I,i" IrUII bort flF'r hl<'r ri',,, 
'fif r Olllllll't I'U Br~lrn I .. · IDI'd J.n. 
.1, n<l IljJRmu~;-'n ~"m Formand Vj", 
Jnlllh ...... lrn "!f'\' do~ fort"n! J ,h", ~ømmp 
SIlUr, os: A, 5tyrrl~"n 1)1..11,1",11- .ig ikk 
, Fnrn'!n;nf." 11 

Kuhnmuo('hs l'ormu .. vllr f!tf Krig"n 
r':!,()()(1 K, og ",d ,j'na Slutnillj! 
,iO '"IJOO Kl'. 

1/""1111:1 KII/ll1m,'url, /m,'.I, ikl: .. 
;, r/iy Ikm,III(It!I.IM 1 Fln,,,,,,t 

Jf"nlllog Ku h n m il 11 (' h f~ .. klared, 
,.,m lin SI,IIU1K , Firmart Hl/n tod 
for Udlevpring :1r nr5' n'ro:h·jl' og 
~krr; Rf'gningl"r til Tyskf'l'Ill', trlNl 

hl\·dt'. ,ugen særlig Rf>fojl,lsl· i F,r· 
ma' I 

Ibn indrommrdr at hav!" gllart )lan 
. Hit?:" !<anlmrn med Ty~kl·J'('. ,,"Iv 0'11 
rIet (kk(' vt>drortr rinna", og h,ia 
;1og-rn knm og la\'l'<le \'rovl. kunell' dl'l 
hiæloc at give rn Pilfn, r Mrn da d,'n 
ælrin' huhnmiinch f'yntrfl, at (lI'l hdoh 
,'ig til .fol' m''grt, ophortf' Flnn:,('1 
l1icd at hetak di~sp ncstaurallon .. I~'ul( 
, 1!l42 
Hl'nnm~ KuhJlmiin('h kund!" ('rindn', 

;\t hu.ll hn\'de givet Ordr" .,1 Udl!"
VI r1ntr af ]kso'\'oo('I!", Ikl' skulde .sær
hg TilladrIse ul, udfn nt c!!"nnp. 'ar 
mdhnltct. mell han talte for~t med sin 
Far om d<'t. Udlevcring{'ll falldt Stf!rl, 
fordi Tlo'~kerne truoof' '1lM ])1'. R"st 
f'~ Gcneral Lmd!"mann . PolitifuJdmæ~
iJgen foreholdt ham, at hun ha\'di' 
Rt>lten pau sin Sid!", hvortil Kuhn
miinch svnrede, at mUll knap var saa 
modige drn G",ng, 

Pfm. NC'J, det "nr der llogfn, der 
Ikke ,'ar! 

Den omfattende Vidne
afhøring. 

Torsdagens Retsmode hegyndte KJ 
!/,30 med cleoll om(att('ude \'Innea(ho
I'lllg. Anklagemyndlghedell fnr\(' forsl 
.!<inf;' \'ldner. 

\IIII''''''''''/'n '1111. /rfIJ /I/.",'~ '11.----
V"VllII J .. r~ ti (hr. 1 •• "h,,1' 

li: A_lrlll', hl,,,I,, 'il(III '. JIll r .. " ' 
• I t Oll ~~I\I,'u,.,UIl h frI, IV .• 41 
II, I.,,,. ",It I!II: I,.". J Il V"'1C1l u""'r 
I~J'IJI .• lI."" LI." ',~,kftlr rt<f\ Ita"'t 
I'''rt .fl', I/,d .. ' ". Il ~:"hn",U,,(h. 
II r kl"', ",,,m r. m, 0;1 '~ 'I)' It..,., 
v ' rU"r." 11 .. J .. rdfl Of IL'r1I m. P'III, 
.1 (,a I",rlf Vil' k'J'lltn f"t flfn;t, ''1l dr>t 
« rd' II, •. ml jf' '.'-' ø K (,. II .. I: 
kørtl' ,J, , .. fl., I,.,rt 

,o MaRti. I ""11.'1'1' .;;tlt.u 
ti fil p li ,HIt un,~", 1:. Mett .. ~ 
,"d .. I k. J,u 1<,', It H .. n nI( ~: 

ro • ti r II mmti Jtla RI .ur.ur.nt. n 
IØl"'l" ,. .. ti 'rr I rI k" ban ~Iv 
b .. ,,,o1,,,n n I lun VI ",;:,;; 
h ,II ,'I r, • "rkUlI r, h" h "«1 li 
l'"rhHt "IC' ,(Ir 1I •• ~ "n .Ip ~ paa 
l! lI,hs !tuk II I 

1"jrtJr I ,,,i ,l T k , 
,. . IJ I )IKa T ni ti n h (> II!l'" 

" I.u)"u/, tIl .... ,'hnn IH elt i ur'tl 
t 'gl' 'df!l til 1:. r,.. dl " hl" ._. 
fu, f h', ut 1 .. ,kal'1. i.!f'V "'rug! .f ly. 
~."r,," hl. Il. til Hf "l.U, I!';c.ow hUJ 

Vr.vl '.VH!r,r Ty.k rn .lt'r :flytted" 
dt, r ',jo A.r~ 'ri,!. 

1"1'" 'fl",m~' n vlJ.t(> Ikk .. h:a ..... 2 Kr. 
I Vldnr-IZQQtlC~f( Iw. ml:n øn.&ktld< t 
I(,,,r ,I'I'111C"n" Iii fattiV' Htlna fl .. 
kl:I',I"JnIt 

11""1ll'",rrr. øl,urR't'·, la'l'tn dw Ikul .... 
,rdw' ,Id I". til( nan "'I"V da .""IC o'n. 

t I' ru Thom "n .1Ii" .... I \;;",1"" taK 
,j., 2 1\ r for Iv Ilt "h', dl TI vidpr" 

IJfntl~ ~htt':!f'" l'r.ld:1aVI :v. ... 
Irtd 

llcke saa let, so r,! Ele
verne troede! 

(), r/er,r'll PI /.,.(1 " -t. rmII'IIutD' 

mmur,-r( FOIl/<tr f',',1au. 

Mn, tal. VPl. Owrltr .. r P 
(·hri~u'n5(-'n. \l:lrstal. (Orl' agQ,· i Ga:t.r 
U"Vf ml' I ~I.arstal KommunetKQlps 
(u'ol- OK 4. M"'I<'mskoleklaS!.(' Unde·r
\. f.ninKsmint 1,·n·IIS Fnnlag om Ind
f')r, b., af d .. Imoa H0g5Ulvpr i Sl-,n
I, n~, li lkt~k,i~'ninR'. Elewm .. i R"JlI-
1.la;srn flrot~ll"r.-dt< I-t"ftigt, mffiS El .... 
',rnp. i ·1. Mrll!'mskolt'kla~~ spurg'tp, 
rm dl! Ikke maatt,· bkri\'1I! (>n Stil med 
~mlUl Rog~lavt'r DH fik dl' Lov ti), 

nl/'n .. pgav rr1- hunigt, da d .. bl~v gjort 
h(·k!"ndt med, at pt ,tort Bog!>Ul\' n k'! 

lIlaa t>(>n~'ttl':S i :\ayneord, fiR' at d..--t. 
!.kv l""ragtct som fn Ft"]I: O\'f~Lr

ur,'n oplper. at han i Dag har T'Pt:A. 

rll dansk Stil med 13 Ft'jl, dl-raf &tam

n~ede kun dl" to fra fork.·rt A.n,:iitd .. lst' 
af lo'lort Reg}'TIdf>ls<:'Sbogstnv. 

Stor Sildeeksport fra 
Hirtshals. 

Silden bll\ er ned-.nltet og senere 
hentet ar russiske Skibe. 

s t) rmand har ogsaa "leret med 
e i en Tyfon. 

]\f c:kruliker N o r u go e r, dl'\" var an
!-at , F,rmnet under Bl'li3JU!"!s('n, {or
~·lnrf'(II'. at S, Kuhmmillch havde ~od 
IndSIgt i F'orretnillg('n og kom fint' 
Gnng(' rillt:'hg pall \-æt'kslN,h nlf', 11 ('11-
Iling Kulmmunch havde Opf<)"n mC'd 
\'ærkstedrl paa lIundbnrg\'l'j und,,!, 
!;,ri",tt Ih'l ni Ul'sættrlsen, 

Il il't\'lhal· (RBJ. HirlOlhals Fi
~kl'a\lkt(on vllr i Gaar Formiddal( til
ført ca, l i5,OOO Kilo Slid, der øolgtC$ 
for op lil \iO Ore pr_ Kilo, og i ~k.
ll~n lundede Trawl~'rne et lignt!l\de 
Kqmtum Yed Auktiom:n i Hirtshals 
~fllgt('ø en Hor Dt'l til XPdsøltning. oJ: 
dct l'r \It'ning~n, at den saltcdt.> Sild 
I!~:RI ('\,:spurter,'! til den russiske ZOo l' 

I T)skland, moo hvilk!!'n d!!'r er truff .. l 
.\ttale om u:wring af foreldbig 10,000 
T""dl'r Saltsild. Od ,·ent~. at Zon"n 
",1 nftn~ ullt 25,OO\l Tdr. Sild. som 
kai ho.:l\tl.'l af rUs.!'i,ke Skibe l Hirt."-

hnl:l. Foroden F.ksJ'<,rten til d('n rus-. 
!iiMh Zon(' er dl'r )fuligheJ for F.ks
!lort af .s.ltsild HI den amerika n,!;. .. 
Zone i Trskland. omfattcllde I't h.h·! 
Hundr\'dl' Tem!! Sild maanNII.: de 
kommemle rIr", Maane.:i,~r. 

• 

'. 

r 

" It 

md i den, 
Erik ~lortenk"n bl!"v rumt af en' 

Bom, der styrtede ned, og Bc-.ætnm(C'Cn 
maatll! bind!! ham fa'41 i Køjen fol' at 
være sikk('r l):lll, al hnn ,kke llle\' 
borl('. 

~l,dt i d('t h!"le hlr" Sklh('t gl'l'f>('t af 

ell Flodhplg". OK da den trnk "ig ud i 
Ha\·t:( igl'n, hefandt )o l",; ~" MWl'skc !lig 
til ~Iand~kah('ta IItore ForUlldrlll)! en, 

',:: km indl' Tina Lund mellem nogle 
store Tnel:'r, 110m T:yfollt'u havde ryk
ket QP nwc! Rode og ,æltet. 

H~lc BC!>3ltning"n bl!"v l'C'dnl't. men 
inde pau l,und omkom Il1IUlgt· "'"nile
llk('r Erik MfII't('l\~ell hUl' lIuul ... de!l he
rettet, ut mun Dl/gI·n .. fll"· Tyfon('ll 
hnulldtt· !iOO Død,·, fOI"i \'III'IIWn gJur
(Ic Sumkfm fl'n LII,wn(' uUdhul"rllg, 

Ild., SkHwu LlII'! fif H"nzlIl hh'v 
!Tllelr!, og J I Du).!'!" ('fh'r \'1'1' J I.('I KC 
)fwr~kc I N'I:W York, hvor S'klbct kom 
I Dok •• 

• -

M!"kaniker N ehr .1 e n li (-' n "ar 
\'ærldorrr paa Fr(ld!"rikst(\n' un:!!'r 
help n('sættel~pn. ArbeJdt't for Tpk, r
Ul' hpgyndtc uf sill st'h' og ud\'ikl~{' I 
Sig, 'laa ot'r cftt'rhaamll'n ,.,,1' unsut . 
·10 Mand iah. Hovt>dpnMrn af dM t\" I 
'~ke Arhpide hIl'\' udfnrt rna Buml. 
hor(f\ej, nal1sk~ og tyske Kundrr hl,'" I 
HUl \'Idt muhgt hehandl"t l'ns. 

T!JIIJ..·, n!, /II.: ,,1m,' Kt'(wttl Oli.'. I 
Smof'{'f1ll'stcr Charlt's Owrgnurd. 

~1('ls('n (ik af S, Kuhnmunch U" . 
sked om, nI han kundl' fnn f'n \ 'ol/:n 
ug kMe pua :\albor~ FI)'vrplncls, d.\ 
,I. r ikkE' vur lIogt~t Arll('jdf Id hnm i 
Thl~lf"ll 

J)a hnn \'ar pnn Frl'fl!"rikstol'\-' un-
1{"\,('n'cI ... hun pilU S KuhnmUnehs urt' 
Røns Ordr,· {lht· til T)'tikt'rll", :<knlll 
Ilet \',11' fO l uudt Hun lln\'d,. lkkt' hurt, 
III 'l\skrnw var hievIl IUl'gld nt fun 
Ol"" Hiln hll"Ul' nldl'l~ "d, III T~'4{"r 
'''' hn\'dl tilhill! .. h'\',·rt t l10Rd af Ol ,,'n, 
"pi\' om 11(' fik n't :olOf!' K",IIIIII 

Gnmlt' dun.~kl' Kund,'/' kuml.' Ikk.' 
fflfl Oli, n u']sklftll , t!,'r('! \'og'nc. Ud 
Ilk T)'~kCllle inwJh:rtid ultid. 

Jordskred bortfører 21 Huse 
Dar t' Snloam IRBl f:t Jord

skr('(! "NI ,,('n .. tore Landnd fra Ki 
IU"1I iii Hnkaru. , 1':1ngam ika ud!ile{-
1t'!!1' I (;aar ~l lIu,>(', ~1 Pt'r<oODff 

dnl'blt~ ol: 15 ~rf'dl"", In~("ll af Ilt" 
IImknmllt' "lIer tiI~kad('komnl" tr 
l'uro'llt'('I"(". Kilo .... lil;$lt'r :10 km ind", 
i 1 IIml ... t ol!: ("r ("n Slalion pu D.t.D("D 

Ul TaUIat13'ika-S.ell, 



godt Arbejde for at 
yrderne rigtigt. 

}i:nudsen. Thisted. der er tilfreds 
med de stedlige LiJ{ningskommissionel'. 

man 

Il fol' nt 
I!'naet. og 

M"d~ 
. Hr. 
hd-

v I'j led~ 
af de (>11-

har mit 
væl·et 
~Ta

undE'r 

KOfltorf't_~ 

,n 

ApriL 

J-hdtil hal' Di,"cktorlllet behnndll't. Sa
ger om BØdelog Elwrbl'tahllg6Boger, 
lnl'1l fru dt>t nye Skutlenars BegyndeI
RI' vil AOllsliglllngs'I1'spektJwcrnc faa 
overladt al t.ræffe AIgure)sel' i adskil
lige mindre Sager og faa Ret lil at 
Ikende Bødel'. Vor ACgprelsc kan up. 
pelleres til Ligninw.;dil'ektomlet og 
mulIgTis senere indbringes for Dom-
8tol(>no. 

- H VOI" slort et PCI"!:Ionale hal' De 
til Deres Raadlghf.>d' 

- Forclobig har jeg lUln cen ;\1'nnd, 
men VI hUl' begge fuldt op nt gøl'c. 
Poa selve Konto.et belumdler vi bl. n. 
Sagel' fra Skatteydere. der ll. Gr. af 
Sygdom ener nf andre Anrsngcr Ilu!npr 
at kunne opnsa SknttE'lcmpelser. l\Iili

.tæl'Ct. giver os ogsna meget Arbejde 
Illed Snger, hvnl' Folk onsker Skatte
fritagelse p. Gr. øf 3'jihlært.jenc.st.e. 
Endvidere hUl VI Sager fla Skutte
l"IUldene, In'or det drejer sIg om større 
R~nsknber. del' skal g'(mnemgan$, saa 
vi hal' faktisk alt for meget Arbejde. 

E?! Dectmtralisutlol'. 
• 

- Naal' Lignln~rlirektoratet til !'>;n 
Tid er færdig ml'd Behandlingen af de 
tnlrige ekRtl'aordinære Sager. der ('r CII 

!,'ølge af Formueopgprehwn i 1945, Cl' 
det Tanken al deeent.l'ahsere Dil'eklo
latets Arbeide Ol!' læ(t'Kc endnu mere 
af det ud til os. En Del af Pel'sonnlet 
hn Direkt,nl'ntet '.'11 dn hllve fordelt til 
Amtslii!'nill~tnSpektorat.erne, og det vil 
antagelig sige, at jeg faul' en Fuld
'l)tl'g1ig og en Mand mere hel' plla 
Kontoret, og dl!t vil ikJ.-e komme til at 
tnuHgle pau AI'bejde til dem, 

• E, L . 

NES DAG I 
neh ... Sagen. 

Indtryk. at Tyskerne bic\' fnyorisercL 
dunkke l\.undel'S Bekostning. 

~,",I 2. f 
nmiinch 
forklarcd(' 
Eftm. vi-

indl'(jcn~ 

hl('v hl"
hrugtl'S 

AII-

(:Iaet Lo\' ut tage med i Kuhnmlinchs 
l!jellt. 

I ;rhlomll. 1,11 omdallll'lI til ..I ktl,'
lIds1.:"h, 

J Eftn;l..lrl't ]f14.j hk\' \'irksolllhf>(kn 
o!l1:i:mn. t t,l Aktll'"r!likah JlIt'fl 'ril
l'Il'~! virkrll'h' Kl'aft fra l. .Tuli J)t't 
\i',r Hk l 1111'\ H,'visor BralIdts 1"orRluK, 
Irltt ol'! \IIJ, VÆr" prakthk ut JU1\'t' 
\'rr'rr]jp!'fll' g-jOl'l op, hVIS S. l\uhn~ 
ll1unch \'ildf' KUIl hort, 111'1' hl,'l' d~r-
• rI, r .l!lnl\l,t ('11 nl'~l)'n'1sl' mNJ I.l'!'. 
,I, 11'1 Hustl1u<. Pli S.lm Formulltl, Virk
t'nmhp~II'n hin' dog forl!;!l! i (11't 'flIIlIlW 
, Il, ~lyrt'I~Ol bl:,/lIlrdl' ,iR' lkkl' 

Tutkem b " /_ 
Han hilvde overneret, at 8 It .... 

mUnch havde saKt til aiD Bøn. at ,AlG.. 
kumulatorer skulde- paafllR'U ICIDI ]le. 
purnt ionl'r, fordi det var f"~ • 
udlfl\'(' r .. d#'m, 

lJ(>t vnr \i lt.lnet5 Indtryk, at Tyøker-
111' ble,- (avor iflt>rPl frf'ln for danske 
Kundl r Han hu\'d to i' I!'t, at der .. ar 
udleveret ('Il Pakke CiSCllrrtt.er til en 
tY!lk ChuuffJ1r, 

Over,gnllrd næ\"Tltp. et E ks pas. at 
Vogmn. Vilh, Ves:tf'rgtund , Sundby, 
r!lgulIg havdf' ('n Vogn und",r Smøring, 
m('ll paa S, KuhnmhnchJ; Ordrp biMl' 
den taget. ned, og en tysk Vogn kom 
op I Sledet. 
S/n!, f"I/ tllsk Soldat }Xw. SlntUlI"1'I'II, 

Chnuffør Chr M o u r i d s en var r>t 
Par Aar undf'r første Dpi af Besæt-
telsen ansat. I Firmaet som Meknnlkl!T. 
Efter hans Opfattelse gik det tyske 
Arbejde frem for dansk. S, Kuhn
munch havde engang slanet en tysk 
Soldat paa Skulderen og sagt, at nu 
gik det godt i Frankl"ig. 

Forsvareren gjorde opmærksom P:ta, 
al Frttnkl1g hnvcJe kapItuleret, ca 
:-'loU\'jdsen hlevansat I FIrmaet. 

- Mouridsell Jeg syntes, han sag
de Frankrig. 

- S, Kuhnmunch· Jeg klappede !':m 
mange paa Skulderen - ogsaa danske 
Kunder. 

Udlf1Jf"rmgl?l1 af ,./O'Tblldtc" 
R,<Jcrvellde 

l..n.gcrfoYvalter Egon ?It o r t e n s e n 
forklarede, at Henning Kuhmni.ineh 
havde givet Or~re til, at Reservroele, 
som ikke malltt.e udleveres til Tysku
ne uden særlig Tilladelse, hlev opfØrt 
p,aa Arbej«;lskorten.e som Reservedele, 
der maatte leveres uden VIdere. 

l.!1.gprlorvalt.cr Brorson Ni' i f" I s e n 
f01'kla r ede i Overensstenunelse ,henned. 
En Df>:1 Reser\'edele bIc\' ti lbngele\'eret 
uf Tyskerne • 

Vogml/(I)uh'71. jolte Bip til.<ridcsat. 
Vognm, Jorgen Chl' G a s b e r g, 

Kan.strup, havde fanet sin Bil rcpn
}'I'r~t hos Kuhmnunch fro 1935 U , 
fin han engang havde 5in Vogn undt>r 
ReparatIOn, ble\' Værkføreren kaldt 
bort efter Ordre frn S, KuhlmlUnch, 
der kom sammen nll'd 3 Tyskere. 
\'ærkiøreren gjorde opmærksom paa, 
at Gasberg var kommet forst, llll.'n det 
gjorde lige me/tct, sagde S, K. Gusbcrg 
kOlte dereft(ll' bort, 

Fru Mugda L u Il d, der "al' Hest.'lu· 
ratnce pan "Hitz" under Besættelsen 
kunde ikke huske, at Henning Kuhn
munch ynr kommet paa Restnuranu'n 
!'nmmcll Int'd Tysk€'l'C, skønt han !\€'l\' 
hn.vrlo) mdrømmet det. HUIl "lIde gerlll.l 
h"re den Fork laring, hun hu"dl.' glvf't 
Pulitiet, og eft('rhnandPII hjalp det pan 
h{'lIdl'S Hukollllnelse. 

Lfjrdt Lokal., til 7'/lskrrll.'. 
Fru Ol~u T h u m s l.' II hu\'de lejet 

et Lokale til Kuhnmiinch, del' skulde 
bl'ug'1.l 'det til Rt'st;'l"\'('delc, Du hun cr
(111'1.'(11.", nt J .oknlet hlt~\' brugt nf Ty
sk{'l'Ilc bl. !I_ til Brnzin, j;jol'de hun 
Vl'o\'1 o\'erfor Tyskerne, der fl~1H'(ICl 
l'(h r l~ Alll'S Tid, 

Fru Tholllsl'n ,'ilde ikk{' huw' 2 Kr. 
i Vidncgodlgnrclse, men onskl'dC nt 
gl\'" P"ngl'lIe til fattIge Bprns Bt' 
klmdllin~. 

lImllll\f'l'C'n IIpurgtt', h\'l'm dn ~kl1hh' 
ordlh' t!ett." llK man h1c:\' dn ",nlg om, 
al Fru Thulll ell :llli):""'I'1 <,kuld,' tugt' 
d" 2 Kr. for 'i1,1\' at .rivI' ,l{'Ul "Idt'r", 

!1/'M1Wd ~11I11('{lt' FOl'll1ithlngt'lI!'. Hd,:.
mvd/' 
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Sagen mod Thisted Motol'kom
]1ugni og dets Indehavere, Cms- I 
Rerel' S. Kuhnmunch og !UlllS 
Son, Automobilfol'handlel' Il. 
Kuhnmunch, fOl'tsatte~ i Gaar I 
Eftermiddags med Afhøl'ing af 
S. Kuhnmunch. 

Denne oply~te, al Ty,.;k~rne oftf' 
havde la,ml Personbiler ~Tatb. Naal" 
de skulde ud til Værkstedet pan Hund· 
borgvej, nfleverede de ikke Benzin, 
h,'i1kel kun ~kele ved længere Udflug
ter. NUUI Motorkompagniet havde 
a\'Cl teret efter Væl'el~er til :;\Iekani-

-
I A 

o. vidtgaaende 
gsforslag 

Den Kommission, del' er nedsat an
ndbrugsejendomrne, holdt i Gaar 

e:;gaaende Fo!'s1a.g med Hensyn til 
ning af Driftsform m. v. 

Vegne !'edegjorde Folketingsmand 
!;'2es Synspunkt. Forslagene blev SlUt 
Iser vil finde Sted paa et helt nyt 

kel'lle, OK Hchowt var tilfl't'd. "tillet. 
~ila blcv Rlil{'ltC'!'IlP givet videre til 
Ty.;,;keme. Eft(~l'hallnd('n som TYf'kt>r
nes Re'lervcdcle osv, hobede sig- op, \'al 

det nodvendlgt at fmde mere Lager 
phlds, og del' ble\ lejE"l et Lokale hM 
Fru Thom-eli, del' dog megtede ut 
lIIodtag-e l'enj..:"{'II(', da hun opdagede, 
til hvilket Brug Lokalet \'al' h'jet ud 

S, Kuhnmlmch h.n-d,· i i'in Tid j..:"jvet 
5011 Kr ul 1.'11 Indsamling fOl f;edl'(~

]o:-;e lyske BOI n, DpI' \'al' kommet en 
bro!'lg' HI.'I']t, i !;mforlll. og da Kuhn 
munch I'l1a, at andl'l' FirllwE'r l Thi 
sled hll\'de legllcl ,ig fol' lIJon Kr., san 
mente han nok, at han kunde gi\"e 500 
Kr. 

Del' hul' aldrig været en Liste, som 
\ i ikke- har givet til, og i det ~nmme 
Tidsrum ga\' \'i h" el' Maaned ;{O Kl'. 
t il Norgeshjælpen, De 500 Kr. gik til 
Legetøj Ior de lyske Bom. 

Vidner forklarer, nt Kuhnmiinch en
gang pan Hitlers Fødselsdag havde 
stillet Blomster ind pan Tyskernes 
Kontor, l UeUen forklarede Kuhn
munch, at del "ni' Blomster, SOm Ty
::;kerne selv huvde beRtiIt, 

Paa Anklnger(,lls SporgRmanl oply
ste Kuhnmi.inch. ut del' ikke "ar kom~ 
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Tontdng dl'" I:J. J,U1uur. 

lIenninlt I\uhnmiillch ao,ores. 

)fnn ,:Ik derefter U\"r til Afhonn· 
.!:"cn lir Automobilforhllndler IlelInIlIg 
K Il h n m li Il C h. Hurup, der opnnde. 
liJf hm'de haft Arbejdet paa R(!."en·/!
lageret, men dl(!rhatlnden som ~el" 
~kulde skri~·e.:l fJer .. og (lere Hegrun· 
j:"el" 111 Tyskerne, munUe hlln helJige 
:dg dette Arbejde. Hlln ((\rklarede. al 
hnn Vllr Jr.UIet pan .Rllz< 0100 Ty
!;kerne delA aC Ny~gerrighed, han "il
de gerne hore !\yt. om de Steder, han 
hnvde ,'U.'ret I TY!lkhllld under lIlne 

Rejser, Oj::" dels for nl berolige Tysker
ne. N:w.r de fik en PiLmer, ,.;all hjnlp 
det nitid pa:! dem. Det kunde ,.;ke, at 
d<" truedl' med &"1 og Lindemnnn, 
h''is de Ikke kunde Can deres Vilje, og 
~ll. maaUe der beroligende Midler til. 
:I>!Unn \'al" jo ikk{' . :In modig- den-
gang ( 

Anklageren: X~J, del ~·.lr der jo 
no~le , der ikke \ur. 

Som pun ::nu mllnge andre Værne
magenirksomheder gik Arbejdet lang
somt. 

_ Var det pæl Lede1S('ns Ordre, at 
del gik longl<omt"? 

- Nej, det "nr en Aand, del' Inll i 
Lullen. 

Inden Retsmodet slullede i Cnut' Ef
t.ermiddogs oplyste Henning Kuhn o 

mUnch, at han ikke hQ\'de bespisl Ty
.~kerne i sit Hjem, 

Formiddagens Retsmøde 
I Formiddags (OIt."'IItI..e,; Ret. __ modet 

med Yidneanlol'illA", Jde\. mun først 
forte Anklagemyndighedem. Vidner. 

J.fekoniker N o r j\ g e r fOl'klnrede, 
at S. Kuhnmtineh huydo god lnd~lgt i 
FoJTCtni.ngen. Han havde altid betrng"
tot Henmnj..\" KuhnmUnch .<;om ~m 

O\t!rordnede. 

?lekonikel" Niels Chr. J l' n s (' n , der 
hnl" \'æl'et alUlUt hON Kuhnmunch !lom 
Værkfører all<"retle længe fm Besæt
telsen, nwn !;om nu ('I" i Kompagni 
med NOinger, oply~te, at Ho\"ed)l:ntcn 
a f det t~ske Arbejde ble\' lavet i 
Væl"k..~ledl·t P:IlJ. l1undborg\'ej, og at 
danl'ke og ty~kc Kunder l<un vidt mu
ligt blev bchllndlct ens. 

- P:IU Uegæring uf Allklugcmyndig. 
heden gik Kuhnmbnch ud('ll (Ol' net.~o 

lokulcl undel' AIhol'inftcn af Smoli" 
mejter Chnrlcs O"ergMl"t1 N I (lI G O Il , 
da hun cr an/lnt lum Thlllted ltIot,lr
kompagni. H.III hul' udll'\"'rel OHe til 
tyakt' Vogne, ,-,rlow ul n lll' \'111' klar 
over, al det Ikke iUuallf' Akt' Hnn ha\'o 
de gjort dl't .'!tel" Onbe ! m Cheferne, 
OK det lIk,'le dllllligl. ("'h"r~n hllr nl· 
drik nægtel ul lIdl.,,·t!rt' OH{' til Ty· 
" kenl", .. (tt'r h\'lld hlln hlif hort. O\·.'\"· 
~Illlrd NJ ... 11le1l hUl" lIldrig IO(>t, III Ty· 
økernt' har ttlbaR"le\'t'I .. t 011", \lK hun 
har heller aldriR udle\'('rel den tYllk" 
Olie, .;nhodlOllen, flO m \'IU" mopt I.t 

En seværdig 
Udstilling 

Giver et Levende Indt 
Kaar i Sy 

I GI"ll"II' 1·:fter,!,'dd,W ;~., . dl':, I 
~yd/lh·avilC.IJd!!tIIlJngl'1I l"" Ae' 
hr,ldllhlJtellet i nlist~ ~rnmgl" I 
af Sonderjydok Forl'nwg" Ily,' V. 
N, U. for 'f11isted nI{ Onwgn. 

Dt.-II I'r II/,k \'~rd lit Ile m·JtI. k J 

mer til •. d ffJflllaa Pr(Jbh'm('rfl~ I 
Syd ... h'llv';r "lUL Cl! helt 811d. n : .. Il 
de, nallr tr.an har YUIlI't d.m II"t'II 
nem. OJ( i!ær fla.,r mali har (aat I 
den forklllrl'l :øf &kntær Oue lom 
p:m t'n Il;'vendl'. men og~· nøl" 
lem ~Iaad,~ forUdler om BilIedI r 

t.ofu'rcro, d,. •. 
morl'C før"l 

S. I..:lIhnmUltl·h 
';ilT ikke J(ummel K und,', (J. J go 'r 
villig tll Ilt bt'edige. al jeg .,ldrig h 
~ah<t, l~t en lYbk Vogn "kulde Kll.iI (r 

ud for en dan~k Vosrn, n3ar den dan l 
~ke "el at nHp.rke \'IIT lI:ammel Kundl'. 

Om Olien forklarede S . Kuhnmunch. 
at han havde modLnget OUe i l*Lil.er . 
I'apfla~ker (ro Tyskerne. Da. det ikk., 
kunde hold,~ )lig ret læn~e i Popfia· 
~kerne, fyldte han ,;eh' Olil·n paa Tan* I 
kEm mdr' i Fon-etnin~en. OA" del ha'l"d~ 
O"ergllnrd Nif~lBefl ~jældent. Lejhght'{i 
til at :;e. ! 

Chau([or Chr. ~ o u r I t. s e n VUl I 
anS:lt liaS Kuhnmunclt fru Nove.mbo:r 
1940 til 1943 110m Meknnil!:er. Det \'al' 
hnn)l Opfattel!le, al del danske Ar· 
bejde mnalte Fætte..; til Side til FcmJel 
for del ty.'lke. Han (orklarede, (It han 
havde o\'er\'æret, <.\.t Kuhnmtinch klap
pede en ty ~k Soldat pau Skulderen og 
:mgde: ;;-Nu gaar det nok f.::odt l I 
Frnnkng!o: 'I 

For";\';lreren De blev an.at I 

, 

November 1940~ I 
Vidnet: Ja.. o 
For,.,,·areren: Og Fmnkrig ka- :: 

pilulerede i Juni 1940, Deres 1:dtalebe f 
er ikke meget værd. 

V i d n e l Jeg har i hvert Tilfælde f 
set Kuhnmiinch klappe Soldnten pall l· 
Skulderen og sige: ;.);"u glk det godL~ t· 

Ank lageren til Kuhnmiinch: De :s 
,,1 'l"el ikke nægte, at De klappede den 
t~'gke Soldat pan Skulderen! 

Kuhnmiinch: Jeg kluppecl.e:mn d 
munge pna Skulderen, - ogsaa Dan- Il 
skere, 

Lngerforvnlter Ewald hl o r t e n,; c II , e 
Thi!>1.ed Motorkompn~, uplyste, :..i I 
Lcvc.l'ing n( forbudte Re"'eI"\'edele eiter o 
Ordre (m. Henning Kuhnmiinch P~Ul L 
AI·bejds.sedlen \'al" ble,·et opført "Om slil 
Re,;en'cdel<", der muaUe leveres. ::;~ 

)Iortell~ns For;~3mger. LagerfornlJ. d 
ier Brol"SOIl N i e I s c II, Hnder;;le\'. ud- I ~ 
l.dte s* pun SIUllme Lillie, nwn .It .m 
hel Del ;IC Ue",en'edelcne .ltl .. r vnr 
kommet tllbngl'. 

Henning K u h II m ti n c h fu",th{Oldt 
!'oin )"orklnnng fm Gmn'l<dl\~n" R<"L~· 

mode Oj( kuud ... ikke godkcnde Vidner· 
ntol< F\lrklllrlll[.:, )luh~i,; h;l\·de h:1Il 
\'cd I.ejlighed forl.lit, at H.K.P. h;l\'
de ~i\'ct den Ordre. men h<ln htlvdt' 
ikke 1-""et den videre i Form ar Or
dr()t". Hun vilde llog Ikk,' alllrd!;', ut 
Vidnerne t.llt!."> Uf'Undht'd. 

\'0llnnl:lllll JUI"J.":l'll Chl' (; .18 b,' r g. 
K,m.;t!llp, hanlc fallet ... in \'(1\:11 rrpu· 
rerct hos FiI,"IU!.'1 i ,'n hal\" Snl's Anr. 
J1:m "kiCtellt' \"æl'k~ll'd i 1!1-'h, f.>I~' 

Kuhnmiinch hn\'dl' k:lldl PIID. \ ærkf.,· 
f('ren, IlIro,'nl< d('ml(\ ":lr \l-d nt I't' 11M 
hUII" V')III1, \"a'l'kC.'1"('1"t'1l h:I"Ul' Ib c;nt· 

l"1.·t, nt (.II~bl'l"l{ k,llll for:-t, h'OI"til 
liulmmUllI'h hu\"d .. MUlkt. Ilt .1,,1 ~:U' 

Hkt' IllI'Rt't. l1l1lihl'l"p; bll'\ \" ..... "1 'l\"~r 

d('lIn .. Till,ideatt .. 1,.. OK køne (lin \"t'j. 
IIl1n kunde Ikk", mt'd HI'l<lemth~ ~gt'. 
0111 TIi,dd",øaottel!.(>n \'al "k, t. tordl 
V .. rkfl1l'rl"f'n ,kul~ IIP ImA pn t)'»' 
nn. 

.'1"\& M"~R l. II n d. d",r hat 
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- {' ro fOl klm, ,I,'. :>t{('k:l.nlk·r ~ o !l _ " 

'~ }\ hm .iltll'h h ,d" ~0,:I Ind. ~t r 
,t '" ~ _{ n h Hle altid b. tro -Forretnm 'en, .. !II 

t~t Hennrn' l\uhnmiinch om 
O, rorJne<ie 

k ,- l, ehr J t' Il t' II, rier ::Ul'knm el .~IC 

h.u· \a:re: an~al Iw~ Kuhnlllunch ~,m 
\ ' klorer- .111<'I"('de læn~e lIli" ne",~ t~ 

ær . K .... gm telsen 1:1(: .. <lili nu ~1" l omrl 
, l - t - t Ho,cdparten nwd Xnrager, op ~ e, a , 

d t k• -, ,lwjdc ble'- Inwl I ul el , '" , 
\'ærk:;ted~t paa Hundborgn'j , . o~ at 
, k O" lVIik!' Kundt'l- a.l \'Idt nru· lIans (' .. _ 

ligt ble\" b<,h:rndlet en". . 
_ l'an BegærIlIf{ uf A.llklngl'llIyncl!g· 

hedell gik Kuhnmunch uden for Heb· 
lokalel ullth·!' A fhIJrinJ(clI lif Smøre
meAer Chnrle" On'rg:mrd ~ l e I • e n, 
do. hun er unsul lina T histl!tl Motor· 
kompagm_ Hfln har- udle, eret Olic til 
tyske Vogne, !'Hcl' a l :till' vur klnr 
over , fil det ikke Illaatle ske, Hnn halo. 
de f.:'jort det efter Ordre frll Chelel"lre , 
og det skelc dagligt. (' lre fen har .11-
drig nægtt't ut udleverc Olie til T y
r kerne, dter h\'ad h.m hul' hul'L. O"er· 
ganrd Kiel. cn hnr uldriJ::' set , at Ty. 
.. kerne hnr tilbugelevercl Olie, og hun 
hllr he ller nldng udle, e ret den t)"llke 
Olle, Enhedsolien, !'Olll vur meget let 
kendeh g, 

De gamlc dalll~ke Kunder kunde Ik
ke flla Olien I:' klltet, men nok fyldt 
op. De nyere! d:lII"ke Kunder kunde 
ovel'hovedet Intet fan Det oplystes, at 
Chefen ha"de givet Ordre tl l ' ot ~kri~ 
ve Akkunlulnlorer op som ~ Ue llarntio
nere: p.1U de t.-y:kc Reglllnger, da Ak
kumula tore r" ikke mnnlte Ille\gel> til 
1\-~kerne" 

Overgaard N ICI/len havde en enkelt 
Gang l'et S. Kuhnmunch gi'e en lIl. 
fældig tysk Sol dnt en P. lkke Clgnret. 
ter_ 

Foreholdt dis:;c Udtalelser c rklUlI>e-
dc S. K u h n III u n c h, ut nllU\ mlluUe 
hUllke . at Olien var meget. knup, og at 
de r , a r Mandc ml:'d , hvor !lto re KVlln ta 
a;elv Tyskerne kuod!' f lln 

Ov('rguurd N i (lI ll e n oplyste end
"'idel'f' , al han engnng havde hlif t 
Vognmand Wilh, Wen..ergll.ardli Per. 
sonbtl frn S undby til Sm.nng. San 
"ar 8" KuhnOlUnch kommet tlA" havde 
Jllvl't Ordl'l' t il a t tasn' Hilen nnd af 

.'-.. '~' --_ .. ----~ .v,'" , l t at Thi t d "lntorkOllpn ru, <IV ~ t· 

r r -budt· Hc' l,t"\'('delt, dtt"' l '"t· 11'" (11 
_l • Henning KuhnmUnch I' Ur .. l. •. 

Arb d: ~len .,nr blevet opl,ul . m 

He ~ 't'deh', d<'1' Il a:ltt· h'\,('rc I_ r 
J 

'
l 'e, "1 .al II n· 'I!:C' .' 

Cll, Hatlt.-h\, ud, te! Ihor 

P ,- Lilie. I crt .:lI en , -It, '" . Il \-al' hel Dcl uf Hl·.· ... 1'lt'lene -, l' 

k01ll1ll t ulb"gt . l 
H.'III11I1!-:" K u h U Ul U II t· h fll.-tholdl 

n Forklann~ fra GaDr d.t 'c:-t· Hets· 
modt' og kunde Ikke ~udkelltle \'irinel 
11'. Forkl.tnng )luh~\'i~ h~'-dc hau 
ved Ll'Jlil-':hed fMtalt, at II KP. ha,-· 
de ~t\'et den Ordre, lIIen han h!l\'d~ 
ikke gnet den "iden' t hl' m ul 0,
drer. Han \'lldc do~ Ikk!' .mtyd!;' at 
Vidnel"Oc talte l sandhed_ 

\-ogllmund J on.:en eh,. (; a s h e I' g , 
K:1:l.trup, havde fanet :;ilI \'ogn repu
rore t hos F irmaet. i en hul \' S nes Anr. 
H,m :kiftede Værhtcd i 1945 , ford i 
KuhlllnuncJl hu,de kaldt puu V.crkfo· 
reren, medcn ,; denne var \ed a t se p all. 
han ~ Vogn. Vrerk{orercn hu.\'de da S\:~ 
l"('l, nt Gasbel~ korn fO l'>'t , hvortil 
Kuhnmunch hm'de snldet, a t de t. , n I' 
lige meget. Gasbcrg blc\ ,-l'~ o\'e~" 

denne T ili:'ldes."l!tle lse og korte !l ill Ve j , 
Han kunde ikke med Bestemthed :oige. 
OlU T il"lde!'U!Uel l'oell \ur sket, fordi 
Vrel'k!ol"cf()n skulde se plm e n tysk 
Bi\. 

I 

I 

FI u Mugda L u n d, del" Iml" været 
SerYitrlce pn;l l>Uitzc, kunde ikke hu

s ke, ul hun VUI" ble"et n.fhort nf PoH· 
tiet, men dn hun fik Rapporten læst I 
op, !lUU kunde h un endog huske Nnv
nene pau enkelte Ile de t)'ske Soldater, 
som Henning Kuhlllllullch VUI" kom, 
met med. 11 un mente io\'rigt, .It htlll 
o{legl havde betIlIt kOll ltlllt. 

F ru Olga T h o m.!l e n hil, de n:c)t 
l et al modtage Husleje for e l Lokale, 
110m hUIl hn\"d(l lejet t il Kuhllmunch, 
da hun opdllgede. nl det. ble" bru~t til 
Opbc,-arlng a { Benzin og S prængstof. 
Hun mente, Henning Kuhnmullch ha\'
de Illdet. h(>lIde forstall. o.t de t \ :lr bl 
PimiUct..~ HcllC-l· ... edele. \linn h:l\"d(' lej!'t 
Lokule t.. 

Blugsf(lI~lllnJ{ "uddeler K_ J , K ri· 
ti t.e n li e Il , Vetitcrgtul,' , bhw spurgt, 
om mnn hn\'de tænkt pau nl ind~klll'n
ke Kuhnmilnch!l LCjl'lllulll fm 6 til l 
AIli, men uet k(>ndte Uddl' leren inlt't 
til. KuhnmUIlt"h hll\'d(l blUgt d(>t!l' 
Furl)"dende !lOI\1 Grund f'lr Ud"idt>l se-n 
a( \ Irk!<omheden pall lIundhor~ \.t'j. 
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