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Mioe/aal ud lor Hlostbolm. 
En drivende mine blev onldag 

alten iaglløget i havet nogle sømil 
ud lor Hanltholm. To minekullere 
Irl Iklgen er ude lor at laa minen 
gjort uakadelil!. 

Overlaldsmaod loboldl. 
En lonlaael mand henvendte lig 
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o.,r::t :.. f !p-iJ r 'Ug. YrreEer 
hi! 1'''6"eI al U':igf, der -cer a! 
"~Htl!· B,ni.wu:erlko e I.u, 
de I-.... q-s Er e""'" lu.ieG;ærsko eD uer 
~I.i.' ~ '~cd~ Pri(.eo pr nere le, 
!?Øi er m.~ er~t. iccl.. r' og 
" rZi: ti e>r ,~,J) il. pif ::::;:;; II ... ed . 

.AU!1~~':&&[k-!'ml.e e ,k.iI ~o-r 
le;r;.æe i be~'ng~[l:c C ''''are kGl

e.g;f Cleo ...... -; men - !dr,,; Hoftens 
!' "iU. Iro'~ - i .næod~ (;en~~ 

de' 31 . ål" og "''''1 l ... ved 
'::f:01"~ df Ilt um:ne l ej. 

P.! ~~t~r.tm....,; en, .. fiL e. 
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>Nouet« af en død Tyslee,'! 
To Drenge kom i Gaar ind paa 

Politistationen i Thisted og for
" talte, at de havde fundet .noget. 
- af en død Tysker i Strandkanten 
t nede ved Strandstien. Politiet un-
15 dersøgte Fundet nærmere, og det 
- viste sig at være et Par gamle 
t Militærstøvler og Resterne af et 
:i kunstigt Ben! 
-

, 
sit 
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«6 Norres-pakker Ir. Thisted. 
SideR handelsministeren gav 

tilladel.e lil afaendel,e ,f julepak
ker til Norge, er der Ira Thisted. 

Den kendte harmonika
vlrtuol, 
HENNING SIMONI, 

kendt fra radioen, .plller 0R 
.ynger hver aften pas 

.. MAXIM" 

,,=--co--:c='~=-'c;-=nnelelave pæne ling al pIpir, cg de er 
It I kr. II nalurligvia selv meget aIa e a 
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Pisken et til tyskerne. 
12 fiskere fra Mors og Pur er 

blevet Indstævnet lar retten I 
Nykøbing som tiltalte for II have 
solet fiskenet til en mellemmand 
for deo tyske besættelsesmagt, 
købm. Leflen, Nykøbing. Pllkerne 
her Ijenl op til 4-5000 kr. og 
dl sle beløb kræves nu konltskeres. 
Købmanden har Ileo,l ca SO,OOO 
kr., som og.u kræves konfiskeret. 
De tiltalte kræve. IIIlIge Idømt 
bøder. 
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. r. De gamle Vanben slml være klar 

t, til Eftersyn inden l. l\1:arts. 
el 1 Hjemmeværnsforeningerne~ 
n- : Landsledelse har til Afdelingerne 
d- udsendt Anmodnin g at foretaJre 

m. det sidste Vuubenefters yn, sanledes 

si· II al denne kan være tilendebragt in· 
ab- den 1. Marts, og Vaabnene være l 

"In . fi neste Orden til Aflevering, naal' ., . 
I Hjemmevæl'lls fo re.ningerne til L 

oge AprIl .fløses af Statshjemmevær
un- nel. 
~ afl i Afleveringsordren kommer til at 
, n, I· gælde alle Vaaben, som Medlem-

mCl1ne havde ved Kapitu lationen 
J eller senere har faaet udleveret 

( 28 gennem IIjemmeværnsforeninger
Rift ne, De er af mange forske llige Fa

brikntio.ner og J{alibre og skal i 
det nye Hjemmeværn afløses af 
svenske Rifler. Dc første svenske 
Rifler med tilhørende Ammunition 
er i diSKe Dage ankommet hertil 
Landet. 
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rer Mærkeligt. nok hur Forsvarsmi
har nislerict. endnu ikke foreWlget Ud

nævnelsen ufRegionslederne, ekent 
det. er t.o M Iln.nedcl' Hid(l' n, Ansøg-
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,1_ H 
" anstholmfæstnin_ , 

gen- tlI A\lktion? I 

" [7 Drr er nu fuld Gang J lkR.n.~e- tel 
't -ringen al dc~ lIlf'gct hctyrldige U! 
~ Part.i tysk Kr:gsmlltericl, som rJrn c; r 
~f -fanske ?t(drmc (·ft('-r K~pitulatio. hc 

h-

'len oV('rfOg rundt om fra de store 
00 
~ 'yske Anlæg ved Kyst.(!rne og i lir 

lllilitær.:> Luftha\"llc. Da ma.n end. ni 4 
nu ikke kencl~r den komnu:nrle S -i- ve 
værnslovs fuld'" RarHmcr, har rn~n d<. 

r- mrnt det sikr('st at forbchoLle s g • 
• ". I'n Del af de mpsl vænlifuHe Tiner . " '" P:rojekt.øro', f)~es('I- op; Benzin. 

_ 'lg'regatA.'r, KRhelmat('rid In m, el 
.. "'om Marinen slra1j:s eCtcF det ty. H 

~ke ~amml"nhrud konservnc,(je og 0l 
·idcn har passet. med den aller- 7 
"f.0~.:\.{' Omh')r '~n væsentlig n-I af \I ,. . -

lpt ovr'f{e Mate-rif'i. en Del Værl(_ 
toj og andre Effekter er daimo; li 
'leis alleredt> :realiSM'et ('lIe.r \'ed al 
blive det. T!n:;-cne bliver sol;n:, h 
·lels VM ofIcni lig Auktion l>3.:J. \i 

• • 0psllmEngsstederne, og· dels gen- I: 

'lem A vcrteri1lg, men da det son; d 
!!.Ilerede nævnt :kke PT de mest -
l.:.o::;tbare Ting, der afhænd,..s, <'r r-, 
det ikke sWrre Beloh, Mninen r 
n-ltjmer ved drUe nUd50Ig". -

, -1'5 II t. de sLore fas.tp. Anl~. 

"om Hansted-Bgttt'riet, BefæstninM t 
"'"!en p:Ul Pikkf'l'bakkr.rne ved Fre.. ;. 
iCi""'k:::havn Og' det hal .... færdige , 
K<11mWBn!æ!; med 38 cm.S Kano- I 
n"·me ve:1 GuIUil9:f'r, cr der slad:g , 
ikke truffet endelilf Beslutning . 
4.nl~gg(,ll(~ fremtrrnder f>1~1nU I 

Dag, fire Aar efti>.r. Kapltulatio- t 

nen, i særdeles velph>jet Stan:!, 
O"" man afventer nu Forsvorskol""'l_ l , 
miss:onens Indstilling. , 
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