
Ingen afleverede Vaaben i Hurup 
Politikreds! 
I Hurup PolJtikreds var Modstands

bevægelsens Vaaben J Forvejen ind
registreret og anmeldt, og der er, 
efter hvad Politiet oplyser, ikke af
leveret et eneste Vaaben, Noget an
det er, at der fOl'mentlig fra Tysker
nes TIlbagetog gennem TIW maa 
være en Del Vaaben, som private har 
taget og ikke faaet anmeldt. Nu kan 
de paagældende risikere alvorlige 
Straffe, hvis det bliver oplyst, at de 
ligger inde med disse Vaaben, 
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mellartsøag. 

Frifundet for V8Iroemageri. 
VeØ Helten i ThisteØ blev Køb

mand Harald Volaum Christensen, 
Thisted, sat under Tiltale for Værne
mllger! og Overtrædelse at Pris
loven veØ i Aarene 1940-44 Ira 
sin Købmandsforretning at have 

uleu JlIUII. J v JlVl, 

Tyskergrus fra Anersuod. 
Retren i Ringkøbing bar bebend 

let en Sag moØ Grosserer P. No€s, I 
Rindum, og Aggersund Stenbrud. l 
Noes hllr Ira StenbrudØel leveret I 
Ste.'g Grus lor 6764 Kr., skøn! 
ban var vidende om, at Aftageren 
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Retten mente ikke, at ban havde 
udvist nogen Aktivitet for at faa 
Ilandeten !II Tyskerne I Oang, idet 

d ban nærmest hBvde gjort det under 
er Tvang, og hBn blev frifundet for 
ID- Væl nrmageri. Derimod fandt man 

hBm skyldig' Overtrædelse af Pris
e loven, og han fik en Bøde paa 

n, 5000 Kr., og hans utovlige Por
'v. 'je "'ste, der var opgjort til 4250 

K r., blev konfiskeret 
II! ~"kIBgemyndigheden appellerede 

,f Vestre Landsret, der i Oaar 
'n , bebandlede Sagen under Medvir· 
g k.n af Domsmænd. L andsreflen 

gt stBdfæstede U nderretsdommen, idet 
den ikke mente, at der var Tale 
om Værnem agert, men Beden blev 
fo, højet til 8000 Kr. 

r Christensen skal betBIe Sagens 
g- Omkostninger. 
d-

~: 
Farmeceutlak Doktordlaputet •• 

Paa Nyt Dordlak Forlag bar cand. 
pharm. J e n s O. H a I d, .Medicinalco·s 

en 
I Forsøgslaboratorium, København, ud~ 

st sendt en Doktorafhandling, aer drejer 
:et sig om Nedbrydningen af visse Stoner 
1d i Køninorganismen. Afhandlingen er 

antaget til Forsvar lor den larmaceutIske 
Doktorgrad, og Forsvaret linder Sted 

er Onsdag den 7. April paa Danmarks 
14 farmaceutiske Højskole. 

Doktoranden, der er 4'l Aar gammel, 
en er Søn af peDa. Viceinspektør P. L, Hald, 
oe Thisted, og lærte farmacien pas Svane~ 

Apoteket i Thisted. Han blev farmaceu .. 
er tisk Kandidat i 193t. 

or lejeren fik Medhold ved Rellen 
", Landmand Aage Ringgaard Cbri· 

VVV' l;;"lUDOII:I um uYertagelse af 
en Tyskerbarak ved Poartoltvej til 
fndretning af Ungdomskolle~ium. 
Byraadet var Tanken venligt stemt 
idet malI dog fandl, at Drifle ~ 
burde lo,estaas af private Polk , 
f. Bks. HOBndværkerforeningen og 
H a ode Isst a DO sfor en io g en. 

f Mellemtiden har Spørgsmaalet 
været t" Behandling i Kasse· og 
Regnskabsudval~et, som har givet 
Ordre til, Bt Barokke, sku'de 
istandsættes, hvilket Haaodvær . 
kerDe ogsa. er i Oang med. Der 
indrelIes over en halv Snes gode 
Værelser. Køkken og Opholdsstue, 
og ber vil de unge Mennesker 
kunne IBa ganske gode Boliger. 

Bndnu er der Ikke truffet Afgø
relse om Kollegiets Møblering og 
Drilt, idet den poatænkte Drøftelse 
med Haaodværkerforeningen og 
Handelsstandsforeningen ikke har 
fundet Sted. Det er HeDsigten at 
leje Værelserne ud luldt møblerede, 
og Bekostningen berved, som for 
mentlig vil nærme sig en Snes 
Tusinde Kr., ligger udenfor, hvad 
Kommunen havde. tænkt sig at 
deltage i. 

Det kan nok ventes, at der fra 
det kommunale Ungdoinsudvalgs 
Side i den nærmest.e Premtld 
gøres Porse g paa Bt føre Spørgs· 
mBalet om Kollegiet til endelig 
Afslutning, saaledes at det ben paa 
Ponaret under en eller anden 
Porm kan tages I Brug. 

Plere Købere iii Palæteatrel. 

u-· 

der 
.om 



Landsretten fo"ho.jt'd(' Bmlcu. 
Kehll1. Harald Voldml1 C h r i s t c n

s c n, Thisted, blev ved Retten her 
id~lml ('11 Bøde pai:l 5000 Kr. for OV('l'
træclclsl' af Pri"lov<'11 o~ filt en ulov
lig 1"orO('ne5te P,Hl 42M Kr. konflskc
rel, CI1l'i-sl:enscl1 var tillalt for at have 
solgt fol' CCl. 460.000 Kr til Tyslt<:'l'l1e, 
men blev frifundet for Værnl'magcri. 

Anklagemyndigheden appellerede 
Doml1len til Vestre, Landsl'et. der i 
Gear stadfæstede Underretsdommen 
med den Ændring, a t Bøden forhøje
des ttl 8000 Kr. Chrislensen slud be
tale Sagens Omkostnmger. 

• 



HaD fortrød SiD Appel. 
Ved Retlen i Vestervig biev 

Oscar Berjile Dahm, Krik, idømt 
60 Dages Pængsel og 25,000 biev 
konfiskeret, fordi ban fra Novbr, 
1940 tli 1945 havd e ieveret Orus 
og Støbemateriale tii Bntreprenører, 
der arbeldede for Tyskerne, og 
direkte til Tyskerne, Haos Omsæt· 
ning var 332,460 Kr, og Portlene· 
sten 25,000 Kr, 

Han appellerede til Landsretten 
og vor ogsaa . fremmødt i O.or, 
da Sagen skulde behandles, men 
ved Retsmødets Begyndelse med · 
delte han, al han havde besluttet 
sig til at frafalde Anke, Statsad 
vokaten frafaldt derefter sin Paa· 
stand om Skærpelse og Sagen blev 
hævet, Dahm skal dog betale 
Sagens Omkostninger, derunder 
80 Kr. til sin Porsvarer. 

.. C ••• r og Cleopatrat'. 
Palæteatret i Thisted spiller I disse 

Aftener Storfilmen om det gamle Romer~ _1___ o- • • 

og I 
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-~ '--P' __ il',U-'-' "r" 110. JcnlCII 11),321 
Kroner. 

frUuødd lor Væroemarcri. 
Karetmager Jenten, B~d.ttd. de. 

ved VUlcrvia to!cl Ilod IiII'U lor 
~I have. ophbl n Arbejd.vogne 
o, videre.olgt di .. e iii Tyølttrne 
tinder BeUe?lel,en, blev i Our Iii· 
funqlll . Han OplYllt, al eltllr hanl 
Mt!niuI 1Ikulde A.rbejd.vognene 
"ært tIIvendt til T.rvd.ørlel. 

Navn Il 

evrlRt 
at vltrl! 

Aalb 
gø 

Ægnot.rlngen 
var i Dag 2,18. Aelbl 
Sidøtc Uge. Notering var 2,18. bCori h.r 

Ig,rtlpl 

Srn.rnoter~l~n~R~.~n~ __ ........ ~m~.~"~.~. 



Idre'l-

111l·I,rer 
vlliln 
monllr 
denen. 
B.rber 

Url.! oM 
II I'e.'· d.' og 

Jm. , ., l' c r k i I d • Il 1\ erklærede, al 
f'orcninaen ~I1dc lille ,iII .1 An_ 
dcuen. S.g, 

t d A 11 d Cl r I t: 11: Har en Jl.mmel 
e LcJekonlrlkl IInder.krevel " beRl/c 

PItler Ile I inKen Oyldighed /Ilete? 
Terkildlen; Nej, 
Llndin.pelll.r SnHld S. II d ti f. 

II' I • r d bekl'ardt', ., Grundejerne 
ikke melre var uli/nere!. De h .. rd_ 

o/dl hØJndcde Ud.lykninll./ove, .om 
Ha· vnr lore duel, bel/ynder med LIlIId. 
Lrll, brtlW'el, Inen hvom .. r tlr del Hu,. 
iUR ~jernl!l Tur? Man 1.lIer ø. en 'or 

~
em en OK hwnller o,, "e.len helt p .. 
'Of rullrlk IOcr er kun den IJdvej, 

Ren al vi .'uUer Ol tImIIlen. I Tlli.led 
rlle er VlJre"C!llIdbudlll al.rre end BI. 
del ter,pørkuh:u, Ullnset Ilt der ,1.lr 
vde en Kok eller en Hal Koch Dili,ler 
vIr i K,bMh.,." t 

lb10l I!lIer denne BemllDrknill/l .lul-
n., I lede Oenerallo,aarnlingen, 

d~~ Olmf ror VlIDrocmarerl 

hV~'1 ved LaadereUCD. 
~lle To Tømrcr .... endl!, P'lUI H.nlen 
euel "lIba/i, UK Herber' lenlen Fjel: 
'~e, ",ed Pli FYII, loa i 943 Il~ karl 
Ilg- !Id Arbejde ha. Hale Krillellllen 
lide j I 11urup, men de Opdlllede lIlItI 

lel. rll der VIt mere III Ilene lied direkl; 
del tit Irbelde Io/ fYI/(ernel. De ned. 
, øl litte I Il i Monii> Millie aR lik 

Jriserl 

2 
-." ... ,~ • .,,, ... 

&. JUli \j'JI · 

"rurJdt o"~lIlr"Ilt.' I ~I,,,t)lt'rl 
H. ,,.rrU 0R KfUmlU,.. to, tl"lIIl~i 
It,l .. b .1 211J,1I12 K. UK' 1/ !'UI 

Ijell ,.lr Pli lO,uJ4 kr . fJfl drr:I~l1r 
"I' 0111 "Yknlllk II Ulriklu" O., 
St.buhlIl III SUnttll fil, m . Sit 
holJI Ilelhl r' J~II'''n 0l', m", Poul 
/1.1lUll IUII'IU(\ 1(1, 'W"II R"Rlllnij 
1111 IIdl.rlr Yd~rllkr:,. "'b~ld,. ICIf 
I&IJ,379 K" fluId IHI "o'll~nu:! .t 
11240 Kr, 

De hlev Id lIndtu! ud Ulldef_ 
,dtflll, IlIIorQllc, LJOUlllulIl b't~ 
IIPptllerel tit Vtllrtl L,nd.rtl 

SlIludvoht I!dl! jell"''' 'pulile 
i Ou' Poul 11'".CII, Om del ~., 
tor .1 bllllJcnltl din. ko KIUide" de 
"cdulle IIK I MOl/Ip M.ltt, oa 
dot bellta!!lt"dc hin 

- Del 'SI et IIll(!t~oliRt Sled II 
fled.lIllle li". Men h'ollor u"de 
Dr .. , ikke nel Ul Ty.!aelllb"Jdll? 

fordi del blev "rll hl Mi. 
nillerel, It vi ./(ulde IrbeJde lot 
deml 

- Del Vir en uhYfl inlere .. anl 
Oply,nlnH I NlVnli" i Belfla1ninR 
III, II del Ikele pli ti rid.punllt, 
Ilvar ... i inKen Reier/ni h.vde. 

Llndlreflen lindi dem .tylc!iøe 
i Va:rntmlftcri O" idemte dtm 
hlier 40 O'glll f'!llOilel. HOl 
Harløen blev "anli,h,et el Ber,b 
pu 23,571 Kr" hOl Jenlell 15,321 
Kroner. 

frllaadet lor Væroemla:erl, 
Karetmager Jenaen, B~d'led, del 

'Ved Vellervia Kel Itod tilt. It lor 
Ilt hive opk.bt 75 A,bejdlvollne 
Ol y/duelolgl dille til Tyakernr: 
tinder Beielielien, blev i Ollr lri. 
funqel. Hin oplYlle, ,\ eller hanl 
MeRin. .kulde "rbeJdlvoø;nene 
'Vatre In\lendl til T.tvckorael. 

Ægnot.rlng.n 
\lflr i Dag 2, 'JB. 
Sidste URel NoterilIR 

Sm.rnoterlnøen 
YBr i Dag 4,46, 
Sidetø Uge. Notering var 

~-~-~. -- ---- ~ -__ o _ _ _ 
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Bilen, 
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aSB Skov 
Navn 
øvrlae 
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Cl, 

I 

Hotel· Reform· 
I Skien 

--
Ho,er. Hote' .emmen

alulte. med Folke-
r •• t.urentorn_ 

t Skit'lI eje. en Rekke Rul.u· 
rlllller It AkHuel.bbel Mielll 
Polllerulaurallfel, el SIIKI koope
ralivl foretatrende, j Iwilllet Korn· 
m ullan er ,i~"e"". 
,Iøf.le I 
rorvl.!l, I 
med Kommunen 
haver. Det er tHI v~(lIlllel, .1 de 
Io Stl,kober .tUIt!';iI 111mmen, aRII
lede, III Ho)'c 1 HOle!, 110m fbr 
TIdtIl bUller udvidet o modNn!·1 

(Sæb 
med 
bliver 

I H Cl' t 
ninien 
Mill. Kr, 
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stille 
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Ren de 

den 15. Marts 1948. It" 
K. w. G8ulier. C81 Hertlng. 

Forbrugerkort 
for Kød, Flæsk m. v. 

I Henhold lil Handelsministeriets Clr
af 28. Februar d. A. bekendt

gøres, at IndskrlvnlnK af Porbra~ere 
som Kunder hos Slagtere o~ Viktualie
handlere m. v. mea være foretaget 
Inden 24. Marts 1848. 

Af Hensyn til Forsyningen af Kød 
det Forbrugerne neie at 

Pristen. 

50664 

53099 ov., 

10915 "_. ___________ T_h_la_l_e_a __ 8~'_ .. _._d_._ 

111205 Thisted Borgerskole. 
af ny Elever Fred8" 



Landsretten kendte Tømrerne 
skyldig •. 

rpfl HNII'II I Yp~h'I'\iJ!' vnl rum 
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tHit {'ftp!" Y"Nn('maln'dm ~. f)nlllllll'll 
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Fl'afa'dt Anken i sidste Øjeblik. 
Lllld. Bnrg'(' D a h lll, J I'ik, \'al' \,pd 

H\,ltt'lI i y('"tenig idnmt fiO Dages 
Fa'ng;;\'1 og fik 73,000 I r, konfiskt>
n'l fol' at h,1\'t' udført Arhe.Jdp fOl 
Ty"kt'I'lIr. Dahm ankl>dp lil 1.al\o"
I'e(lrll. 11\'<11' R'lgrn I'kuldp l)(>hal1ol('" 
l Gaal'. Lig(' indt'n R('t~l\l(](ldR Bp
I!;\ nr!('lsp hanlp Bnl'gp Tlahm imidler
tid fOl'tnl'lt og fl'afal(lt .\nkPn . Rrt
trl! kOlli (1Pl'fol' k\111 til at f<l"I",\'(((' 
~ilC'''Olllko.'itl1illg(,l' lll'' (lel' kOlli til al 
al!(!t-agr 80 Kl'. 



f 
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Frafaldl Anken i s idsle Øjeblik, 

Lmd. Hm"g(' I) H Il m. Kl'ik, val' \'<'CJ 

H{'t!p!l i Vp~I('n'ig idømt 60 Dages 
Fængsel og fik 75,000 KI' , konfiskr
t'el for al have udfød AJ'bejde fOl 

Tvskcl'IlP Dahrn ankf"df' til Lands
I'cLlC'l1. h\'()[' SagC'n skulrIc bchanrllC's 
i Gaal', Ligr inr]en Hrl::;mmlrlR Bf'
gvnrlpl:<;{' havilp Bøl'gr nahm imidlrl'-, 
lir1 fn !"I ,'urll oq f""fal dl Anken, ]1el-
1('11 kom d(>l'fol' kun iii al fasls;pUf! 
~H.!!Rolllk()slnillgpmc, del' kom til al 
and ,'ago 80 Kl', 

Frifundet 101' Vognopkøbet i Bedsted, 
I Ved Retten i V pst.ervi~ blev der i 

fo'n1'11'rlrlag afsagt Dom i den tidl. om- t 

t'alte SI\g', som f:traks efter Befrielsen 
hip\, l'e-ist mod Karetmae:er J e n s e n, 
T-lprl~tr>d, der havn.e opkøbt pt stort An- T 
""l VOI'!11P. Anklagemyndigheden hæv- F 
nede. at Vog-npl1e var bestemt ti l Tv- s 
.:::ke-rne. l11PIlS T ilta lte paastod, at de 'I 
<;kuldø brugps +-11 Trit\?ekØrse1. Dom- B 
'11en lød paa Frifindelse. il 

- ,---- ------' "'" 
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Frifundet ,"ed Underret - Domt 
for Værnemageri ved Landsretten. 

To Tømrersvende P. H 1\ n s en, 
AalborJ,!, og H. J e n s e n. Fjelsted 
paa Fyn, tog i 1943 en kort Tid 
Arbejde hos Høje Kristensen I Hu
rup, men de opdagede snart, at dcr 
var mere at tjene ved direkte at 
arbejde for Tygkerne. De nedsutte 
sig i ~1narup Molle og fik i dcn cf
tel'folJ!"ende Tid Arbejde overdra
get i Sten bjerg, Hansted og Klit
møller for et samlet Beløb af 
283.162 Kr. og en Fortjeneste pan 
80.64::\ Kr. Det drejede sig dels om 
Bygning af Barakker, dels Støb
ning af Bunkers m, m. Saa holdt 
H .. Jensen op, men P. HunHcn fort
~atte endn u noglc Maanedcl' for 
egen Regnig og udførte ydHligel'e 
Arbejde for 159.379 Kr. med en 
Fortjeneste af 8240 Kl'. De blev fri· 
fundne ved Underretten. hvorefter 
Dommen blev appelleret til VCf-Itrc 
LandRn~t, der I Gnul' fandt dem 
skyldige i V::crnemagen og idømte 
dem hver 40 Dngef-l Fa'ngscl, Ilofl 
JIansen blev konfiskeret lIt Btdoh 
pna 2:~.fj71 1\1" .• hos .Jt'Il"{'1l If) :i2 1 
Kr. 

I 
• • 

I 
• 

, 

I 





,. 
e 

e 
cl 

, e 

Række af Domme i 
Vestervif! 

Vestel'vig Ret hor i Formiddags aI
,<;agt en Række Domme. 

Karetmager J e n s e n, 
var tiltalt for 

, 

v, 
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Række af Domme j 

Vestervig 
Vestervig' Ret. hm' i ("ol'middagM a1'

~ugt en Ræl<ke Domme. 
l{ttl'ctmagcl' J e Il s e 11 1 iledstcd, deJ' 

VUl' tHtall for at have opkobt 75 Ar
bejdsvof,f'lle t.il Tyskerne, men j Retten 
nmg"tede sig sltyldig, ideL han hævde
de, at Vognene var opkøbt. til rrOl'vt'

korsel paa øel'ne, blev fl'ifunuet. 
En Brugsfol'e11ingsuddeler fra Syd

thy, der havde indsendt fOJ'skcllig'e l 

ikke-gyldige Uatjonel'ingsmæl'kcl' til I 
Varedil'ckto1'ut.et, fik en Bøde paa aoo 
Kr. 

En Tjenestekarl fru Randl"up, del' 
korL føl' Jul stjal en Check pau ca. :;5 
Kr" som han underskrev med .falsk 
Navn og indløl,te, idømtes 60 Dages 
Fængse] betinget prut to AuI'. 

En Atbejdsmand fl'<1 Vestervjg, der 
fra et Karlekammer pau Teglgl.Hu'den 
for nogen Tid sjden stjal en Hundred
kroneseddel, jdømtes Fængsel l 40 Da
ge pall. en betinget Prøvetid af to Aar. 

En fhv. Brugr;foreningsuddeler og en 
Vognmand fra Sydthy, del' havde h011-
hold,nrh; solgt og kølJt Bel1zIn uden 
Mæl'ker, fik en Bøde pau hver GO K 1', 



I 

for 
flæsk m, v, 

-

I Henhold til HandeJsministt'l1eta I Cirkulære af 28. Februul' d. A. be
kendtgore~, !lt Jndskrivning a f For~ 
bru~ere som Kunder hog SlnJrte~ og 
Viktualiehandlere nl. \'. maa ''"ære fo
l'etaget inden 24. Mads 1948. 

Af Hen~yn til Forsyningen af Kød 
indskæl"pc!' det FOI'brugerne noje It I overholde Fri,te" Thisted Blra04. 



Miodegudsljeocsle d. 9. April. 
I Thisted Kirke alholdes d. 9. 

April - paa forsvar8brodersel. 
skabets Foranledning - en lIærlig 
Gudstjeneste Mindedagen d. 9. 
Aprillalder i Aar sammen med 
100 Aars Dagen lor Slaget ved 
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hat 
nyt 
Orl 
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Bov, det førsle Sammenstød mel· 
lem danske og tyske Hær.tyrker 
i T reaarllkrigen. 

Lejekootr8klerøes Oyldighed. 
Nogle Linier i Referatet Ira Thi· 
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Thisted, 19. Marts 124f1. 

Mindegudstjeneste i 
Thisted den 9. April. 
nen kommende 9. April el' en dob-

• 

J)ell M",,.kedag. Den 9. April 1940 
slaal' i [,.isk Minde, og den 9. Apr il 
1848 skele Treaa,.skl'igens føl'sle Sam-

i menstøc1 mellem de danske og tyske 
I Troppe,.. Det var ved Bov. Ejen,[om-

melig! nok bar den første danske 
Soldal, som faldt ved den Lejlighed, . 
Navnet Sejr, I ! 

Pan Forsvarsbrødrenes Generalfor- II 

samling i Th isted i Afles oplysle 
Formanden, KOmmllJlekasscl'el' Erik 
A n d e l'S e Il, at Forsval'sbl'ødl'ene I 
havde besluttet al markere Dagen, og 
flpt ,'i lde ske ved eu 1Iindegudstjene
sle, verl hvilken Pastor N ye g a a r cl I 
havde lovet at tale, og ~[anufaktur- I 
hd!. Pelel' .T e ti s e n vilde synge solo. 
nel' " ii hli"e offentlig Adgang til 
Gu dstjeneslen . 
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Arbejdlkonlli klr r e eri villle hi ve , Mi}",lItl ru IO'" , mm . ..... ---

Ll ndBrbeJderloreni nien og P.rli· 
loreningen, liguom han og ... en 
Tid llUd i Spidsen lor LandarbeJ. 
derne. Kredlorganiaalion. I en 
Aarræ kke Vir han K.llerer i So
cilldem oltr.lie t. Kredlof"lniaalion, 
og i endn u tie re A.f ha r han været 
ArbeJdlmænde~ea Kon to rbel ty rer: 
Sinding er altid med IIO r Ene rg i 
0i SamviHighedlluldheG g u el ud 
lor de Opgaver, d er blev ham be
troel Mure r,k een ha r h a n dog 
lorlæn~1 1 lag t til Sid e, o g i den 
s idste Snel Aar har ha n virket lom 
Graver ved Sned l ted Kirk eg aard. 
Han er n u Æ resme d le m af Social · 
de m okra tisk Po ren ing . 

Leo'.rbejelse til Redoio~s. 
IDl!Ieodeoe. 

Pinans udvalgel har tIItraadt en 
Porhøjelse a f Lønningerne til 
Redn ings ma nd skab et paa 50 pCt. 
sa ml et Dyrtidstillæg paa 40 pCt. 
Nyordn ingen træder I Kraft l. 
April. Den urUge Me ru dgift ror 
State n bliver pu 243,000 Kr. 

Ejeodomsba.del. 
Odr. Aage Tbomsen har solgt 

.Søborg- j Vesløs til Købmand 
L. C. Sørensen, Vesløs. Overta 
gelsen bar fundet Sted. 

Vognmændene 
og Revisionsudvalget. 

MildDes Karsen efter Besø· 
gel bos Haodelsmiois'ere •. 

Paa Thiated Arnis Vognmands, 
loren ingi O enera llonamling i Thi· 
sted I februar Mune!! blev d et 
besluttet at alhotae et Protestm.de 
mod Reviaion!ludvalgeta • Ud re ns 
ning" bla ndt de Vognmænd, som 
havde haft mindre omfatt end e 
Kerael lor TYlkerne . Prolealmødel 
bl ev alho ldl i Vlborl!: den 7. Ma ris 
under ator Tilslutning al nordjyd 
ske Vognmænd, og der nedl8 Hes 
en Delegation lil al forhandle med 
Myn d ighede rn e. 

Denne Delegalion har i Dag haft 
Poretræde hos Handelsministeren 
og Embedsmænd Ira Plnansmloi
sterlet og Revlaionsudvalge1. Ud· 
va lget forelagde deres Indsigelser 
mod Revisionsudvalgel, o g Mødel 
resulterede i, al Realitetsforhand
linger om de enkelte 5pørgsmaal 

henvl,lu III DreHetae mellem de 
puglEtdende Myndigheder ol( 
VO(lnmændeoes Hovedorganl.,~ 
1100. 

Kuadelads krivalø l hos 
Slaa1erøe. 

Den ny Kuod elnds krlvnlna hOl 
Slagterne Ika I lIIendebrl ng.eø Indeo 
Onsdag, og Slagterne er In lerea 
serel I al Indskr ivningen lo regur 
Inden man kommer lor læt Ind paa 
Paaøketravlbeden, og o pfordrer 
derfor til, at ma n be nyllt r de filllu le 
Dage. 

I DRÆTTEN I 
Cerl Nlel.en .Ieaet ud 

1 Gøteborg 
Carl Nielse n ble v i Alle s ved et 

Boksestæv ne i Oeleborg slaaetlld 
I 5 . Omgang a f sin øst r ig ske MOd
stander Joe Weldln. Ka mpeniskulde 
have g u et over IO Omgl nge. 

Danskeren gik ned fo r el baard! 
Hejreh8llndsslød paa Kæben. 

Perfiets Uogdom 

P. 
taler ve j et Informatlon.møde paa Af
holdshotellet Søndall den 21. Marta 
Kl. 10. Emne: 

Den udenrig.· og Indenrigs. 
politiske SItuation. 

Atle D.8.U.ere og ældre Pulllæller 
indbydes til at deltage I delte Møde. 

BESTYRELSEN. 

Nyl V.abe.tyveri. 

N a k 8 k o v. Der er begaaet 
Indbrud paa Hj emm e værnslorenln
geos Depo t I Nakskov. Døren iii 
Depotet er brudt op og Ira det 
store Vaabenlager er der ttfulet 
nogle Maskinpistoler, halvauloma
tiske Vaaben og en Del PistoJalll
munillon. Bfter alt al dømme/nar 
Tyvene bart specielle Hensigter. 
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lellU ,-- , L J ,.". Illgen Smittelare Ira e ren 
A.. merc. 

JeJl~ 
'øn: 
;nn: 

I L_het .1 en MIl"nedotid be
R'yndl'f fll~ hM" nduø forlrop ol 
RIIII i Vundet, 0R !tno er SpØfRS· 
m.luh·t lor T III "tt, d t oune, om "det 
lorhudH' Valid- VI'rI Simons BaKke 
klin lUI"" ,fl,u~_ I mod •• t P.ld 
10M folk lil!eftom 8id~te Sornmer 
Irellvises til Badehusene og .Strø
get" . 

Amt.læge f o I k. udlaler paa 
vor fOleHpørl/"..t. at d.r endIlu 
,~ke er tUl/el Stillin!! til forbudetø 
Opretholdela., men da der i Vinler 
ikke er konstateret rorutylul-Til· 
"dde i Drog&bækleJren, skulde al 
der nok være Mnlil(hcd lor en 
GenoptøgeIRe al Budninllerl Ira den E 
01l.rtr8I1ted" Strand. fOrinden akal 
Vundet dog underkut.» l n nær· 
mere Unde,"øge l.e. 

Tre Thhtedboe, h.r badet hele re 
Villl.ren Det er Kiropraktor Verner h. 
Chriaten.en, Pru I'arvehandler Møl· H 
I/o.rd Ol/ fru In81.lIatør Koral"ldt, 
lorn 8e lv pu de koldeste DaKe 
hoppede i Ballen. 

Vær lorsigtig med al give 
Hooseoe Slid I 

VI har modta,.t dette Indlæ, : 

at 
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• lel 
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Flere Flygtninge til 
Dragsbæklejren 

Lejren for a llierede Flygtning-c 
i Aalborg nedlægges. 

p.La GUII'VCJ l A.liborg findc!! dCl" 
en Lejr for lettl~kc Flygtninge o~ 
del' var her I AUR"u~t 1945 ca. i500 I 
FIYKtmllKc, men er nu kUli Hi2 hl
bage, fordelt med 52 'lænd, 59 
Kvimier og 41 Born. I 

Nu er det besluttet, nl Lejren 
skal IIcdlæggeg OR' dens Beboel'C 
flyttes til Lcjl'cn I Dl'UgsbR'k fra l 
:\laJ. Delte hal' \'akt ikke sna lidt 
Rore blandt Lejrens BcboCl'C, Idet 
munJlC af dl.!HsC i den mellemhggen
de Tid hllr ruaet BesæfliKel~e pua I 
Virksomheder] A,lIborg. OR' lIf de 
nI. a5 Fllmliler Cl' de 26 i Stand td 
:11 betale for deres Ophold. T-lvi . ..; 
de kommer Itl DrllKsbæklejl'en me· I 
Iler de, al del vII blive \'unNkeIiKI 
for dem at finde Arbejde . 

• \luligt udvandrer en Dcl af Lej
rellN Beboer!) forinden Flytningen. 
I::n"dand er vlllill til nt modtage 
enlige u,Ilifte. og der er af disse 25. 
men dt· hnl' nu'sten allesammen ,el· I 
dre Sla'lltniugc at lage Varc PAU I 
og oll!\kt ... Ikke Ilt skllleH fra dem. 
Frunkri,ll ct' villig til at modtnge 
Fltmilil'r, ml'lI hel' øknl dl' beflkæf· 
t i,lll'S vl'd l ~ululbl't1g, og det hm" 
kun raa af dem tidli,lfcn' IIrbt'Jd{'l 
\"f'd. 
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Skal afgøres paa Kongressen i Juni 
Hovcdbe:;ltY l'elscn fol' Dans k(,' 

JI,J ennllcvær llsforeninger VH I'Til'.'. 
dag samlet. ti l Mode l København . 
}\fan tilrettelagde den kommende 
Landskongl'es. de]' skal holdos i 
Aarhus den il. og 6. J lmi. End\'i
dere droftede man pun i\Iodet de.Jl 
Hktuclte Situation. og Dislmssio
nen sluttede med Vcdbl.~elsc af 
en UdtnJ",Jse. Inrod S!)(Jl'gsmaalct 
om Kommunisternes Forbliven i 
HjcllunevlC1'II"C( eftcr Pnrtic1 5 
Holdning overfor Beg'ivcnhcderne 
j Czekkoslovuldet hem .. -ises til den 

der vedtoges med 10 Stemmet' 
mod 2, mens 3 undlod Rt stemme) 
har folgende Ordlyd: 

Som Folge Hf den il.eneste Tids 
Begivenhedc)'. særlig i C7.ekkm;lo
vakicl. ollsker HovcdbcstYl'ehH.L!I 
fOl" Danske l:Ijemme"ærns fol'en in· 
get' ill ti lkendegive, Ilt mll!l delet' 
den Hanne, der er kommet til Url.· 
tryk l den dalH"kc Befolkning, 110· 
vedbe~t~Telsen er af den Opflltte l ~ 
se, at de danske konmlUllistiskc Le
deres Godkendelse af U(h'lk lmgen i 

I Czckkoslovukiet el' et Brud paa 
dnnsk Opf~\ltek;e af Demokl'all, 
Hjemmc\'æl'llsfol'eni n$t"el'l1C's Opgil· 
ve Cl' al Vll'l'C med 1.11 fil \'l('t'lW Lun· 
det morl Angr eb udefra og al bi!' 
.:Ikylte dnllgk Folkest.yre mod (.'ven~ 
tueIle Angreb e ll er KupiorsoK ill~ 
defl'n. f-I ovedbe~lyrclsell <HUle l' dt'l 
lIlla Grund IIf nævnte Begivenhedel' 
for n:l!udi!{t , ni Sporgsmaa le l, 11m 

! Medlemmer uf det kommunis t is kl' 
Parti for h"lI l klin s ln n i II jl'mm l'-

"H'ms(oreningcrn~', forclæggef: den 
furstkommcnne l\:{lI1~r('.s t il .\ r ~'I' 
1'I~ 1t<l'. 

Kommunisterne ud af 
,FritDanmari,' i Odens!' 

o d e n s e, O n.:ldag. rUIl Pl'it 
On,nmhrks Odense·AfcleliulZS Gene· 
rlllforsnmling i Anes bic\' Rommu· 
ni$tcrne stemt ud Ilf Forcllin~nl" 
Le'del~c , Blllndt di8~C (>l" l~olk('1 inR:-:· 
medlem Fn! Pet m Pcterst'n. 

Menneskehe 
mellem to 

Marshall-Planen skal opb 
\V a s Il i n g' t o II, Onsdag', (R. l B. fm He ll t e}') , Fonn:uulen for 

I Repl'æSl'ntllntcrncs Hus' Ude-n

rig-sudvaJg. ChRrlcs Enton (Repn· I 
blikal1cr) udtalte i Gnar, at Lov· 
fors lu.l!c( om den :uucl'Ikanske 
Hjæ-Ip til Verden, der ()~l:l om· 
futter den curolJrciske Gellrejs· 
ningsplc'm, el' Gl"undlng('t for en 
hCI1 A"c fOl's inlict o~' desperAt nod
vendig UdenriJ.,rspolitik , 

J)unl\e I'olitik ,,)" I\od\'l'ndig, fl",;\t 

Lllndt,t kan lllmtagl' ~iR' dt't t!\mdj;wlI(,' 

lig!' .\ n"':lI', dt'l' f"lgel' IllNI lIt nt'h' 

l ' ll If'di'ntli' N:ltinn i V,'l"(lp1\, 
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I 
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I 
I Der maa fjernes 

flere 
K ø b e TI h a v n, Onsdag. Sta

tens civile Luftværn Ilar i Dag 
meddelt en Ræklte kommunale 
Myndigheder rundt om i Landet. 
at de givne Tilladelser til at fjer-
ne Bunkers (Dælming'sgnLVc) fo-

I 
l'elobig stilles i Bero. Denne Be
stemmelse Cl' taget undel' Hensyn 

t til de herskende FOI'hold, 
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Mindesten paa Westb Hansens 
Grav. 

BORhandlermedhjælper Hans 
Peter Westh Hansen, ThIsled, som 
d. 2. September i Fjor druknede 
under Badning i Hansted, kund" 
den 13. April i Aor være Iyldl 31 
Aar. Paa fødselsdagen vil der 
paa den unge Mands Grav paa 
Nr. Nebel Kirkegaard blive at.lørel 
en Mindesten, der rejse. at We8th 
Hansens Sluekammerater i frøslev· 
lejren. AI dine bor i Thi.ttd 
Ingeniør Vestergaard, Snedcerme· 
ster Max Hansen, Overbetjent J. P. 
Jensen, Boghandlermedhjælper 
Stellen Hove og Revi,orassistent 
Knud Arne Damgaard. 

Sønderjydsk Forening lor 
Snedsted og Ome&D 

____ a '-... • • ' • .s..~",-~_ ....... __ • 
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"a~I'C god Tilslutning til dis~p l.loder_ 

Forsvarsministeren til Hansted. 
!i'ol'snll'sminil-lWI' HaslIlus H a 11-

s c Il 11,::'lt')' at arl«.\ggl' lfan~tholmror_ 
t{'! el nCJ~:wg j IU\'I' F'I'{,llIl~-d, m8at\kt' 
1I11C'!'C'd(l paa 1.01 dag. Han ni antage
lig hl. a . llndN, ... øgc ,\lu1i,!'!Wc!PI'IlCl- fOl' 

at ran arriklC'! rir! \Ibcjdl', ~'l11l , 
"Jlal'iJH'11 hidtil hal' uMIJl'! llH'd Ill'- I 

mOllh:'I'IIlj'.{ m 111., suah'd(>s ilt ('jvil 
,1 \!'hr.ld )'ikl'ufl kali oldnc del \idt-'!'l' 
IOl'lloduC'. 

l 
l 

l 
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(J- l{ ufO 
n· HjemmevlIlfoSmodc I Ydby. 

e.1 - I y til Afles holdl dby Hlemme-
værnslorenlng cl Møde pas Ydby 
Kro. Overolllciant Nielsen lore· 
viste Pllm Ira Hlemmeværnsud· 

lUUIV 

d •• 
Rav 
D. 
don 
Akr 
aær 

dannelsen, Ol/: Koptaln MaIIIn!!, 
re Viborg, lalte. Han retltde en krol 

iiI(' Appel lor "ael Tllgan!! til Por- Oll 

0111 "olnverne. Mno stod Ikke paB 
h.r bar Iluod, nl.O kunde hygl~e pa. 
je, ErI.tlnger". Ir. Be.ætlclsesl1dt.n. 

der tl.n Iroede. at deo Køll~ht.d, der tra 
r.r har værtl mod Værnene, eller de 

Kil. slrlslo tr. UReu Bc!!lvenhedcr, f 
Kl/:. hovrl<- lorlaRc! oll!:. -_.- ---- ------_.~--------------

ti 
" .. 
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Hjemmeværnsforeninger 
Kommunister 

HJemmev.,"e'. Hovedbeelytel •• h.nl_ ..... r 
Sau.n til d.n 'or •••••• nd. Kong' •• 

K el b e n h I V n. H/)v~ dbellyrtl. 

øen lor danlh Hjemm f· va:rnlfor· 
eninRt'r VIII i OUf IImlellil Møde 
i København. Man IlIreUelllgde den 
kommende Landikongru, der IIkal 
alholdel i Aarhul 5 og 6, Juni, 
Endvid ere drøftede møn den 
.k!tJelle Situalion, og DI.kuuianen 
.Iull~de med en Udtalellc, der 
ved toge. med IO SI. mod 2, men. 
3 undlod 81 .Iemme, Den hal løl 

,nel. O,dlyd: 

Som Pølge al den leneate Tid, 
ti~givt'nheder, tærli" i Czekko • 
• 10vakie\, 0111ker Hovedbe.tyrelsen 
lor danake Hjemmeværnslorenin . 
ger a\ tilkendegive, at man deler 
den Harme, der er kommen til 
Udhyk i den dønske Belolkning, 
Hov O! dbeslyrel.en er al den Opiat. 
lel.fl, al de dans ke kommunisti.ke 
Lederes Godkendel.e al Udvik!in • 

i Czekkoslovaki ~ 1 er ti Brud 
., p8a dansk Oplattelle al Demokrati. 

. Hjemmeloreningernea Op~ave er 
al være med til al værfII! Landet 
mod AnQ'reb ude Ir. og Ilt beskylle 
danak Polkellyre mod eventuelle 
Angreb eller Kuplofløg inde Ira . 
Hovedbest,relaen an.er del paa 
Grund al de nævnte Begivenheder 
tor naturligt, at Spørgsmaalet om, 
hvorvid t Medlemmer al dt.1 kom· 
muniatiske P.,H lorllllt kan Ilaa i 
Hjemmeværn.loreningerne, fore· 

lor- hegges den ";,t'lkommende Kon· 
"re. til AIIlf/lre.lle. 

"".1 formanden, Prol. Erik Tuxen. 
havde lorulaael at give Udtalel. 
lens aid,le Punk ium hiJl(lende 
AlIatIeise : 

Hovedbe.lyrellen an.er del paa 
al de nævnte Begivenheder 

lor umuhgt, al Medlemmer al 
Danmark' knmmunistiske Parti 

kan .idde lom Ledere .1 vOle 
Or(l:anil alioner oU hen,liller til dem, 
"I lrIe.kke .ig IlIblll1e. 

Rt:lolutionen lik j derl"e AII.llet,e 
8 81, men. 5 .temle imod, der· 
iblandt 3 kommuni,tilke Medlem· 
mt: r, 0R 2 undlod a' .Iemme. Por 
al kunne Iremkomme med en 
Resolution, hvorom dt:r kunde 
opniu alarll mulig f!ni2I1ed, gik 
Pormanden der eller med til den 
ændrede Ordlyd. 

Pra Hovedbulyrel.en blev der 
rt~ lIet ell kraitig Opford,in" Iii 
Reijeringen om .n.re.t al oprette 
cl lovfæstet Hjemmeværn. 

En Re.olullon, der Ikke 
kunde vedtag •• 

Resolutionen vedtage. som nævnt 
med IO SI. mod 2, meden. 3 
undl?d st .Iemme. De to, der 
atemte imod, var Redaktør Wllld. 
Peteraen ha det .Iore Venstreblad 
• Sor" Am!.tidende· og den lidI. 
kommuni.tiske Polketlngsmand Sv 
Nud,en, Blandt de tre, der undlod 
al .temme, var Oberatløjln.nl Høj· 
land Kristen.en, medens baade 
Oberat Priis og Obersn_jln.nt 
lylr.kegaard og Orlog.kaptajn 
Westenhollz Ilemle lor Relolulionen. 

Elter hvad der lorlød efter 
Mødet havde Ober.Uøjlnant Høj· 
land Kriølen.en ,tillel .it eiet 
Relolutionsfor.lag, der udlalte noeet 
om, øl Hjemmeværn.lofeningerne 
vilde kæmpe for dansk Demokrati 
og mod evenlu.Ue Kuplon_il bvot~ 
imod h.n undlod · nhver Hentyd
ning til BegIvenhederne i Czelr.ko· 
slovakiet Uenne Re.olulion . v.r 
lU tilpas udllydende, al tndog 
Kommuni.ten Sv, N,ellen kunde 
_lemme 101 den - men detlr.unde 
Hovedbeltyrel.enl Plerl.1 .It ... 
,ib, 

---~~-
-~---_.-
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Mu.ee. I Pa_ke. 
Museet i Thisled er •• bent alle Pueke. 

helligdage 1(1. 14-16. 

Ny Hjemmnærosloreoiolr. 
I PIenItalev er atlttet en Hjem· 

meværnslorenlnK med Værkfører 
AnIonsen som Pormlnd. Der leg· 
nede sig ved StIr ten 47 Medlem· 
mer. 

gerende H"idbjerr·LyoIS SOloeraad 
til, h.ad holdl MIndIg Aflen ekstrlord . 
rvering·, Møde. 
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Dækningsgravenes 
Sløjfning stillet 
i Bero. 
Paa Grund 'af de herskende 
Forhold. 

I 
\ 

\ 

l , , Statens civile Luftværn har i Dag I 
meddelt en Række kommunale Myn-

• digheder rundt om i Landet, at de I 

'
f givne Tilladelser til at fjerne Bun- I 

kers (Dækningsgrave) forelØbig stil-
. j les i Bero. Denne Bestemmelse er ta-

get under Hensyn til de herskende 
Forhold. Siden Kapitulationen er der 

i fjernet ialt 700 Bunkers overalt i 
Landet, saaledes at der endnu ligger 
5000 tilbage. 
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Hjemmeværnsmøde i Ydby Kro. I 

Ydby Hjemmeværnsforening holdt 
MØde i Ydby Kro i Aftes med Fore
<irag af Kaptajn M a II i n g om 
Hjemmeværnet. Form. Henning 
C h r i s t e n s e n, bØd Velkommen og 
gav Ordet til Kaptajnen, der bl a. 
udtalte, at han Il'oede at KØligheden 
og Ligegyldigheden overfor Hjemme
værnene i de sidste tre begivenheds
rige Uger havde vendt sig til For
staae!se og Interesse. Man har kriti
seret, at Hjemmeværnsfolk har Vaa
ben hjemme hos sig, men hvem har 
nogen Sinde kritiseret, at Skyttefor
eningsfolk har en »Skyder«, eller at 
Jægere har et Gevær? Natu'rligvis 
skal der være Kontrol med Vaab
nene, og ingen faar saadanne udleve-

. ret, fØr de har været tilsluttet Hjem-
I meværnet i 3 Mdr. og har lært at 

omgaas Vaaben. Det gælder om at i 
være rede og kunne sine Ting og ikke 
vente, til Uvejret er over os. 

Overofficiant N i e l s e n viste i I 

Tilknytning til Foredraget Film fra I 
HjcmmeværnsuddanneJsen. 



• 

Flere med i Hjemmevæ rns_ 
fOl'eningern e 

Ydby Hjemmc\'lCnl~fol'~ninv hr\\'
dl' i Arte!! indbudt td ~1llde Pltll 

Ydby Kro. 
Formanden, Henning C h l' j-

fI l e n s e Il, blid velkommen 
OverofficlfilJt N j l' J 11 ti n talte 

dereftel' om Hjemmev:l·rnet. idet 
han udtalte, at der burde fjer!! 
med, ungt: :'Ilænd og Kvinder, der 
igennem denne Ydelse for vOl'L 

Land vil kæmpe fOl' Demokratiets 
:otorc Sllg. 

Den Kulighcd OK Ligegyldighed, 
ja oftcKritik, som vi hUl' modt, har 
i de fudste be,lflvenhedsrige :\ Ugcr 
vendt. liig I il FOl"litnaelll{' og In
teresse. 

De hllr SIkkert ho!'1. en og ;mden 
hilisere, IIL Hjernnll!vrel'nsfoJk hav
de Vanben hjemme hOK sig. Men 
hvem kntiserer, at Skytteforenings 
ø'ledlemmer hul' en .. Skyder" hjem
me, e ll e]' et Jnglj:!'cv:'(!l"? Ingen. 

Der !lkal \'ære Kontl'ol bunde 
med VaabclI og Uddannelsen, og in· 
gen fuar VJlubcn udleveret, fol' han 
har været tilsluttet Hjemmc\'ærn~;
foreningen i :1 ;\lllanl;lder og hul' 
Iauet lært at hllandtcrc Vauben 

Vi skal opove vorc Folk til nøje 
at kende deres Sogn; skeJ' der no
get uforudset. Fnldskæ l'm,,- elier 
Luftlandiuger. kan det tUKe sin 
Tid, mden Hæren er der, men 
Hjemmeværnet er pau Stedet, og 
netop i slige Tilfwlde Cl" de furslc 
:Uinuiter kosth!l!'e. 

Vi skal være J'ede, saa vi kun \'0-

re TiH~, oJ{ ikkl:: fOI':>t :ika I )u;n' 
det, tilla!' Uvejret. !'lom lIidlSt. Cl' 
ovel" os. Alle kan stlla i Hjemme· 
\'ærnsfol'eJlinl!. Aldel'!:!n betydet- in· 
tet, De stdtlte :1 ligen; vold!lornmll 
Udvikling hill' læ.'L os, III vi med 
\'01' geoKl'ufiskt! BtdiKfo(l,-nhcd man 
vu,re vungen nv. Ikke ud:ia'tll' Ol! fOl' 

den 9 Apl'il om igtHl. 
Kaptajn M II 11 i It lo:" \'iJ>le dt~I'cf

ter ft;ilm fra HjernmcYa·t'nliuddun
nelstm af KOI'IlIiII'dl-"". 

• • • • • 



e om 
Feriehjem 

I' 

Kro 
lonalt Stud -

Hede opgivet 
Dcl' forla nges nu 60.000 Kroner mod t idligere 20.000 Krone r. 

Del' har gennem deL sid8t~ halVl' 
Aars Tid været ført Forhandlinger 
mellem Danmark.'! internationale 
Sludenterkomif.C. paa den ene Side 
lndkvarLel'ingserAtatrL paa den atl· 

og Finansministeriet og Udv. til 
den Side om aL afhænde Stenba. 
rakkerne I den iidJij.('erc 'l'Yf!k!.!rl~jl· 
"Kronens Hede" til StudentC!l'komi~ 
teen. der saa agtede at indrette 
Lejrcm li! Ferie· og RekonvaJesen:l. 
hjem. 

Fina.nsministerieL tilbød i sin Tid 
Barakketne til 20.00() Kr., hvilket 
var Nedrivningsprj~en, men sidt:/1 
er Kl'avet steget til 60.0nO Kr. Der 
Hkal foretages store Repal"utionm', 
" 

" 

hvis Barakkerne at.ter ikal lilY" j 

Bruy til U(!OO(!IKC. :-oua Sturl(~ntf~r

komitC(!n til Køh og JfltanrJMI·tt/·I.'1( 
mindst akal h"u${e J OO.lJ{J() Kr. f,lu ... 
en viR Sum til den aarlj.l(f~ IJrift. 

Jl;n saadan (jdRkrivning kan Hlu~ 
denter-Organ ifmtionen ikke klart. 
og m atl har derfor fraraideL ør.~ 
~ket f l m al købe Htenbygn ingcmf' 
paa Kronen H Jfede. 

Tilbag!! 1~1' d/m :\1uliKhj~d, al I .t 
valget til lnrikval1:~rinysentalfliTu{ 
ikke paa anden :\faade kan raa Hn 
rakkerne ';I)lgt for r,O.OlJ() Kr. fil.{ 

at man 1~1Il ip'f~l1 vaar nf·r! til ,t.· 
20,Onf) Kr 

,r.,'". ",LI, f" I ... , 
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,-o 
Ir allerede 
n/og bl. a. 
lardemenl 
1 ikke fra 

Side tflr 

09, 0R hvil! Indrejøe/Bladelsernt! 
kon gaø i Orden, tænker jeg vi 
modtager Tilbudet. 

Amerikaøske Soldatergrave 
efterlyses. ~rne flere 

~ se Tiden 

, 
• 
•• Iende 

up Kulde, 
nde Skær
~dag Mor
~ del blev 
, 81.8 det 
var Folk 
m. Have
e lullede 
ger tum
are Him
iren Lyst 
fredag. 
1f, •• H.! ...... 

I Our havde Politiel i Thisted 
Besøg a' el Par Repræsentan/er 
lor USA, der ønskede OplysnioRer 
om, hvor ,der her paa Egnen er 
begravet amerikanske Soldaler. 
Del lindes nogle Stykker al disse 
Grave, men de Ile.te forulykkede 
Plyvere blev al Tyskerne begravet 
i ~rtderikshavn. 

Uheld uoder fot8arsbeidet. 
Majer Viggo Knudsen, Stund· 

vejen 5, Thi~led, var i Pormiddags 
under Besøg hoa Lars ehr Larlen 
i Sennels beskæltigel med al saa 
Klln!<l.lollcfnina • • 

K ø b I 

linde no 
Byggest( 
ve lsen v 
mune, ( 

"a 801i. 
i Alte8. 

Mon 
.pørge 
om, hvc 
med Ny 
Byggeri 
AJlfrede 
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olk· 
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'Iler 
til 

UC''IO' DC 9 11 UIIV," 6'9"". 

DækDiogsrraveoe maa 
ikke fJerDes. 

SJafens civile Luftværn har med. 
delf en Række kommunale Myn· 
digheder rundJ I Landet, at de 
givne Tilladelser til at fjerne Bun· 
kers (Dækningsgrave) foreløbig stil· 
les I Bero. Kun de Steder, bvor 
man er i Gang med Bntreprlserne, 
vII Arbejdet blive udført. Denne 
Bestemmelse er taget under Hen· 
syn fil de henkende Porhold. 

Siden Kapitulationen er der Ijer 

Gun, 
Jacob 
med 2: 

V. p 
Sjeuin j 
cemed, 

Ducol 
udI. ho 
Thisted 

Por 
højeste 

Ba,eri 
BIl/e 

hlr køl 
forretn 
La Il li 8:i 



, 
5000 tilbage. Bunkers har allerede 
bevIst deres store Betydning bl. a. 
under det russiske Bombardement 
af Bornholm, og da man Ikke fra 
Statens civile Luftværns Side tør 
tage Ansvaret for at Ijerne flere 
Bunkers, har man valgt at se Tiden 

ne an. 

:~ Sal blev det Vaar. 
I Gaar foldede et straalende 
Foraar sig ud. 

mt 

Elter en Periode med ret skarp Kulde, 
ag afsluttet med en kold og blæsende Skær

torsdag sprang Vaaren Langfredag Mor. 
!ler gen pl~dselig fra sin Seng, og det blev 
de en saa straalende Poraarsdag, saa det 

_U L'" var helt ovenud. Alle Vegne var Polk 

os, og hvis Indrejsetilladelserne 
kan gaa i Orden, tænker jeg vi 
modtager Tilbudet. 

Amerikanske SOldatergrave 
efterlyses. 

I Gaar havde Politiet i Thisted 
Besøg af / et Par Repræsentanter 
lor USA, der ønskede Oplysninger 
om, hvor .der her paa Egnen er 
begrave! amerikanske Soldater. 
Der findes nogle Stykker al disse 
Grave, men de iles!e lorulykkede 
flyvere blev al Tyskerne begravet f 
i frederikshavn. I 

Uheld uoder Poraarsbejdet. 
I ____ ~~ _ _ ----~_ . 



De a merikanske Soldate rg ra \'c, 
En amerikansk Kommission, del' 

undel'søger, hvor del' findes Gr ave 
hel' i Landet med amerikanske Sol
dater, val' i Gaar i Thisted, hvol' 
den af Politiet fik Oplysnjng om, 
hVilket Grave de l' findes hel' i Po
litikredsen , 
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