Trawlet i Stykker lor 81 laa Ge, Aarst
temt.
en HI'
Uger
Session lor Hjemmeværnet.
elterll
Der vil i forbind",. med dit paa I
nye Hjemmeværn bliv. indlørt en
IlIlrlill S.nion, og man ka,n gaa Oene
ud Jra, at der paa denne ikke vil
n
blive Itillel s •• olor. Iysiske Krav,
Ari
lom de' er Tillældel paa de almindelige S.lIioner til Hæren GII Sø- I Af
Holel
værnet.
Hjemsendte Værneplilltille, lom Porm
overløre. til Hjemmeværnel, rykker ninge
automatisk over i 2. Klane, hvil- kom
ket vil sille, at de ikke bliver ind- de k
kaldl til Hæren. Ved en Mobilisering vil de dOI kunne risikere at
blive genoverlørt til den re{lulære
Hær.

Elektrisk Lys iSnedsted
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SOllner88det drøftede I Aftes
nOflle Le erS8f1er.

Men

Flyvemaskinerne paa
Fjordbunden.
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Dcl' ligger muligvis et Plir Vrag

eJ]

I Thlffted Brcdlll,ug.

liv

MarinefartØjet O 122, der er statio·
neret ) Agger, und~l'sØglc j Gunr
Vraget a[ Flyvcm3sklm:n, dN er
rundet ved l"æggcsund. Det liggel'
par. otte Meter Vand. Det Cl' konsta·
teret, nt det drejer sig om cn 4 Mo·
Lorcrs Flyvemaskine. men det har
endnu ikke været mul1gt for Dykkel'cn nt fasl"laa dens Nationalitet.
Halepartiet ar; den ene Vinge mnngler og Forp<lrtict er kOll/'t. IØVT1(l:l
Cl' Maskinen dækket med Tang, hvilht vanskeliggør Arbejdet betydcUgt..
Det vides endnu ikke, om Vraget. der
har generet Fiskeriet meget, skal
hæves eller ~prængcs.
Et andet Sted i Fjorden, hvor der
menes at ligge d. Flyvemosldn(!vrag,
er j Farvandet ud for Faartoft ved
Thisted. Som det vil huskes, angreb
tre engc1:.lke Masldner under Krigen
Tyskernes Anlæg i Faartoft i Oktbr,
1944, og herunder blev en engelsk
Maskine skudt ned over Land, ImidlErtid er det en udbredt Opfattelse
mellem adskillige af Egnens Bebo"
ere, at del' ved samme Lejlighed faldt
en tysk Maskine ned i Vandet. Det
har ikke været os muligt al afkræfte
eller bekt'æfte delte Forlydende, men
enkelte Øjeo,vidner til det engelske
Anf?;reb fortællet', at saavidt de saa,
[uld t der ikke den Dag nogen lysk
Maskine ned. N()gel andet el' san,
at der muligvis kan ligge et Vrag
Fjol'dbuoclen, hidrØrende Ira
nogle af de udrangerede Mas"mer
[nI. forrige Verdenskrig, som Tyskerne anvendte som :tLokkcmad«. Under
Krigen
faldt endVidere en LYsk
Vand flyvemaskine ned i Thisted
B,.erlnin~ Pan Grund af tæt Tange
l~unde Flyveren
ikke faa Landkending, Og under Fotsøgl?t paa at komme ned. st.ødte Maskinen mod en
Skor,s!.(:<o pua el Hus paa Hundbol'gvej. Dengang k('lln der kun spar$omm0 Eftf'rretnin~er frem om Ulykken.
men Ryg\(;·t gil;:. at Maskinens Mand!llteb vllr druknet, og ut Flyvemaskinen laa paa Bunden af Fjnrden Hvorvidt M"skinen saa ('Ir n;;l~ei np
n' Tyskerne VIdes ikke. men del er
sandsynligt. at det er TilIældet. Man
husker saalede!!, III de vnl' meget Otnhyg$'eHJte mod 111 fiske nete Maskin"
vmg op paa et '1'idspunkt, hvor den
tyske KrigsroasklOc kørtC' paa PumpernC'. for fll unvl'ntk de brugh<'lrt'
VI agdulc i nyt' Ma!=:kioC'r
MUt"ldn"
d{'len(' blev sendt fra Thislcu med
JC1:nbune,
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Hansted vellj-er paa
M()lens Istand sættelse.
O pfyhlningell a f Tankgr:\ven e ved
at være t iJende bragt. ~ 16 Mand
e r blevet ledi ge.
Man venter stadig paa. at Arbejdet
med Istandsættelsen al Molen l H:tnsted skal tage sin Begyn delse. D ~t
skal saa vidt v jdes ud fø res af Entre ~

Ii'renØrfirmaet, Monberg & Th orsen
og dette Firma har nu skre·.ret til
TØmrerforbundet j Hanstcd for at faa
3 Mand derfr n over bl et Arbejde
pan Sjælla ud. Det oply~es i Brevet,
at man gerne vil have Hansted-TØmrere knyttet hl Firmaet med Henblil~
pan det kommendC' Arbejde i I-Iansted, og man tIlbyder de,'for tri"
Mand et Arbejde af kortere Varighed
paa Sjælland.
Det er forØvrigt ojtsaa af Besl:æftiJrdsesgrunde tlltrænltl, at Moleal'bejdet snart tager sin Begyndelse. Arbejdet med Opf-vldnin~pn af Tank2ravcne er vC'd at være tilend~h1'3gt.
Der gaar nu kun ect S'"land I-Ie<:te. 00:
J Cl Arbejdsmænd er blevet ledige og
har Jkke .fundet and ~ t Arbejde.
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vemoserPI III Landbruget.
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flyvemaskinen ved Pellesund
vaf eD SlOf SleD I

12

JUl/veJret.
I lull Maaned er hidtil faldet 23,7 mm af
N db r nVAr

ThlAtøcl

Nnrntnløn øp

A

: og
• der Soldateroe faar ikke forllJeBlet
Tbl·

Tjeoestetid.

•

Det ser nu ud lil, at de Sol·
daler, der blev indkaldt til Hæren
i Elleruret i fjor, kommer hjem
til den laslulte Hjemøendelaea
dato, saalede. al der ikke bliver
Tate vm lorlæneet Tjeneste lor en
DeJ al de MenilZe. Det vil lile,
at HjelPaendel.en sker den IO.
Seplember, meden. Livl8rden ol
• Briga 1en kan venl~. hjemsendt
den 22. Oktober.

Stadir lerlazt i Huudborr.
Hundborl/·jannerup SOIlDeraad
har holdt Møde.
- Købmand Henry Hedellaard,
Hundborll, løger om Sol/nerudet, nei
Anb,,'aling lor Salli al øJ al Sbl.
leklasse I.
del henville lil kel

D('n enc "Flyvemaskine" var en
Sten.
Det i GaaT omtalte Flyvrma"kinen'ag i Livo Ilrednin~ pr nu fuldstændig afmærket, og dets Pos-t jon IllPddelt
I.oUsC'rnl" v('tI Bredningf'll. Positionen
el': fiG Gr3.drr, fi5 Minntter. 0,7 Sekun"er Nord og 9 Gr. 04 Min. 08 Sek.
Ost. net er ikkf' afgiol't, om Marinen
vil hæve Vr:-\get. Det har ligget saa
længe i Vandet, at det sikkrrt el' helt
o1.ela~t, men mulig-vis vil en Vrngfisker
faa det. i Entreprisf".
Yra1;el i Farvandet omkring Fæggpsund hllr - e-fter at Folk fra Nordjydsk Maril1l'distr;kt i Fl'l'Jrriksh!1\'n
har unclcrsogt det - \'ist ~ig at være
en stOl' SUn! En Fisker havde- faapt
sjne Garn t.il at sidde fast i noget paa
Bunde", oq' da han hOl'tf' om Vraget
ved Livo. har han formf'IlWg anset dd
fol' at være et nyt Vrag. Dykkerunderspgelspn viste altsaa noget andet.
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De tyske Flygtninge
i Danmark fa ar det bedre
l\Uni~ter Kjærbot ophæver Fraterniseringsf orbudct! _ 'l'yskerne
kan komme pan Udflugter, Og der in dføres Fnverer i Lejrene.
(}o'R.f VOR liOVlilJSTAUSR/:;lJAl\lIONJ

Y

IDTGAA.EL.'<DE
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Reglementet. for de tYSIn" Flygt_
llinge!! T1l\'æreLse vil nu blive gennem_
fort Flygtnlngcehef K j re r b o I h.ar
.
besluttet at Iværksætte sandenne Re..
fomler under Indtryk at det. psykiSke
pres, de Internerede Tyskere udsæt.
tes (or ved Indespærringen og I Er_
kendelse af, at. der kan gaa lang Tid,

(orend de tiloversblevne -1:5,000 Flygt_
nlnge sendes hjem, Ministeren hnr indkaldt Lcjrcheferne tU et Møde MlUldag
den 26, Juli, hvor de nye Retningsu_
nier vil blive drøftet,
VOR RU1\tANITlFlRE FLlGT _
S::;ZR HJÆRBØL

,

Det er nu paa fjerde Aar, at disse
Tyskere opholder sig her I Landet. udtaler J o h s, K j æ r b ø l tll Socialdemokratisk ProvInspresse, Jeg bar nelop ,'æret paa Besøg i Lejrene, og det
er Ilabenbart, at Flygtningene er blevet
mere og mere apatiske og humorfor.
ladte. Da det tilmed synes at have lan_
ge Udsl.i.. ,førend vi kan bihrc af
med dem, er det "Ol' humanitære PUgt
at gGre dem det ufrivillige Ophold saa
let; som muligt.
Etter Forhandling med JustitsmlnL
stertet er F'raternisertngsforbudet nu
ble....et ophævet. IDdtil har Tyskerne
1. Eks. ikke maattet tale med Danske_
re, hvis de fik Udgangstillaaelse, skul_
de til Tandlæge eller lignende. Der_
efter har jeg indkaldt Lejrledeme til
et Mooe de- 26, Jun fol' at forelægge
dem en Plan, der bl, a. gaar ud paa,
at Flygtningene kommer ud a.t se sig
om, De skal under Bevogtning - have LeJ11gbErl 'bl Udflugter, EndVidere
lettes TiJ\'ærelsen i Lejrene paa for_
skellig Mssde, hvoraf vel navnlig en
Reform vii blive hilst med Glæde, nem.
lig den. at der gives Adgang til Køb
at en Kop Kaffe, af et .Æg o. s. v.
IXTEBl\"ERINGEN SLØJFES I K 6 F:
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Det kan ikke tænkes, at man gaar
1Jaa. Vidt, helt at opbæ\'e Indespærringen?
- Nej, herom bliver der ikke Tale.
Følgen vikle blive en uoverskuelig In.
11ltrstlon I Erhvervslivet, og erfarings_
mæssigt; vilde mange Flygt "lnge BOge
SYdpa&, til Sonderjylland, for at slutte
sig til den tyske Be!o1kn.lngsgruppe,
Og den har vi bestemt ingen Inter_
esse, End\o1dere vilde vi vanskeligt
kunne samle dem i det Øjeblik, en
Hjemsendelse blev aktuel
- Ligger det. saa haardt med at fa.a
dem sendt hjem?
- Ja, desværre. Amerikanerne har
lagt sig l Vejen for, at den brltlske
Zone a.bsorberer det planlagte Kontin.
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r........ ar, at I Hundredvis et
tYRkE! MæJY.l. 8iddl'T Og venter paa deres
Koner og BOlll I Danmark, Nu har Be..aætt,elsesma.gteme Og'$Il11 meget andet
om Ørerne; men "~I slapper I~ et øje..
bUk vore AnstrengelEier 10
t Wc
Flygtningenes _ o VOr e r a
g
gell ~ hSt g •
. .

PROTEST FRA DE
Tuberkuloseramte

Mod ForhaJelsen af Arbejdet
for bedre Forsorg.
(FRA VOR HOVE.DSTADSREDAKTJO"l)

I Debatien om de Tuberkuloseramles
Kaar har nu ogsaa Sanatoriepatienterne
tag!:!t kIafiigt til Orde, En Resoluticn,
der er Yedtaget af 300 Pali!:!nter paa et
Sanatorium og har faaet Tilslutning
fra ca. 1200 Patienter paa 10 andre
større Sanatorier og Rekom"alescenlhjem, er at en Deputation ble\"et ver.
gi\'et Indenrigsmilllsteren og Socialministeren.
I Resolutionen udtales den skarpeste
Misbilligelse med den nedsatte Kommissions langsomme Arbejde med Forslaget om bedre Forsorg og Efierf~r
sorg for TB-Patienter, Del er beskæmmende for den offentlige Adrninistral:"n at søge gennemfnrt en Kamp mod
Tuberkulosen og derefter i Aare\'is Jade
økonomisk Kaos ødelægr;e de sygeramte Hjem, I Menneskelighedens Navn
kæ\'er vi en ojebiikkelig Flrbedring af
disse Forhold '1g henstiller til Regering
og .Magistrat at faa en betrygcende
Ordning ger _,,''''rI.
hlinisfrene meddelte Depufati'Jnen, at
Ud\'alget yenter al kunne afslutte sit
Arbejde og afgive Belænkning s:1st i
Au"""! eller først i Septt> ...... her Maaned,
og at Spørl!Smaalet sa3 \'ilde blive taget op til Behandl .. . , Ministeriet.

VIL HE NRETT ES
hurtigst muligt
Hipo-Manden fik sin Dødsdom
stadfæstet.
KØBENHAVN (RB.)

Den fidligere Ol't:n'ogtmester i Hipf>Korpset, Elner Robert lia/berg Anilersen, dfr l'ed Kobenhal'ns Byret rar
dømt fil Døden for al hal'e foreret [o
Drab og deltaget i talrige J,llshandlillger og Anholdl'lser, har i Gtlar l:cd
Landsret/en foaet sin D,dsdom stad/æslel,
Da Dommen 1'ar afsagt, sagde hall,
(lI han ikke onskede af appellere, mM
bad Retten sarge for, at han kunde bUl'e
henrt!ftel sao hurtigt som muligt.

. Nazi-Godsejer kaldte Præsten
for TØlPER og LØGNER -!
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] Jorden ved sin Ejendom Sonder~
gade-7 i Thisted fandt Jernhandler A.
Christiansen i Lørdags en uekspJoderel
Granat fra en 20 mm Maskinkanon,
Granaten blev overgivet til Politiet.
Ejendommen blev i 1944 under en
engelsk Flyvemaskines Beskydning af
en Oliebeholder paa Havnen ramt af
mindst en halv Snes Skud, og antagelig stamme!' GrnnHlen fru denne Begivenhed.

•.... .. 111

1\ ø I,) t: ri mt v n-Lur 11":11.

I{r..

I.

•

,u
°ll

UDI

ur·

),

IO

"

Fraternisering
tilladt
--

Der skal Ikke mere rejses
Tiltale mod Folk, der om·
gaas tyske Flygtninge
A. I b o t g. Den bebudede Lempelse i Porholdene lor de tyake
~Iyglninge har nu lørl tit, at Po·
litimestrene har fanet tilsendt Underhaandømeddelelle, elter hvilken
der fremtidig ikke skal rejses Til·
tale mod folk, del hatorniserer
med d. tYlko flygtninge ud.nlor
Lejrene. Derimod er atlt lortiat
str:\lbart at fraternisere med flygtningene, naar de opholder sig
indenfor Lejrens Grænser.

I Dø

Emma
Christe
Bøvlin~

LillevBl
er bort

s~
alholde
28. Juli
med fø

Poret
Kantori
inspekt
uddann
(2584)

Sindssyg Forbryder
flygtet

--

Arbej

Ærec

_.

b.

Granater
paa Lossepladsen.

Ul
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Utrolljf Lelsindllbed med
Til.
Bor
Sprænlstofler.
M.
Paa Lossepladsen ved Halden I br.
Thisted er fundet fem 20 mm Gra·
nater, som mas have været lagt I Bil
en .f Skarnkasserne. Granaterne,
1
der bar været beregnet for en
I
Luftværnskano n eller en panser· TOI
brydende Maskinka non, er meget I I
f.rllge. Der kunde let være sket Me
eD frygtelig Ulykke under Trans. jo I
porten med Renovattonsvognen, P81
611
og ligeledes kunde Granaterne let lag
være falden I Hænderne paa Børn, G
foq
som færdes paa Lossepladsen.
al
Nu er de farlige Genstande taget Køl
de I
I Porv8rlDg al Politiet, meD det Gæ
lader sig desværre vel Ikke op· Ga
klare, hvem der bar smidt den i for
SkarnkasseD.
og
Me
me
Norske Huodboldpiier
Ira
til Tbisted.
nem
Lørdag deD 31. Juli ankommer naa
I

t

il

I

Gran.ater pau

Thisted Losseplads.
,

Ant,a g el-ig lvom'l'net , ud i

em

81carnlIJas s e.

Paa Thistods Losseplads v.ed Ting5trupvej eT der fundet 5 20, mm Granater, som antage! ig er kommet U!d i en
Skarnkasse. Det er aMeles uforsvarligt, at lade saa farlige Genstande
forsvinde ad den Vej. Børn kUnJde let ,
hav,e faaet fat paa Granaterne og givet sig til at hal1ik e paa dem, saa der
var ' sket en alvorlig Ulykke. Fundet
C1.' annne}dt til Bolitiet.

,

Kon'orius' Paa.tand om
Wi'\er i Limfjorden.
Sø/oll. Oll Fi~lt. ri' l,æv([t'T, al Mim r
ihkt, f "~illterf·r III r.
SØfnrtsmimstcriels
Forbud
mod
P.ls~u~('rs(>jlads i L.mfjordC'n 1'1' jævnlig Gf'n.sLand for IJrofteJ,;(" i Limfjordsbyerne, og man ("c, skriver Anlb. Amtstlri. ikke just JmpOllcrr-L af SagkunrlskabcllS AfgØrelse, der begrundes med
Minefare.. "om man mtcl som helst
har hort om for nu I Sommer. Het er
ikke umiddelb.'l.tt mcllyscndl', hvorfor
dcn cnc H alvrlcl af FjordC11 skal være
ml:'ce farlig at besejle end den and~n.
Man kan VIst roligt tE'gne mf'd, at den
ofte sl(jf:tcnde Stram vil udligne et
saadnnt Modsrelninzsforhold, om dl"t
fandles. M. H . t. M"ncfaren har man

\'ag Erindring om, at der under
Krigen blev ohserveret en Min-e f'lIer
nllnelig~nde Genstand ct Sted i Fjorden, men der er lØbet mC'get Vand gcnlH"m Limfjorden siden den Tid, og de
1\1 cnl1 esker, Sømænd og F;skerc, som
har deres daglige Dont paa Fjorden,
lever i sikker Forvisning om, at FarV[Uldet cr minefrit. Man henvIser t il
det temmelig stærke Argwnent, at den
formodet farl ge Strækning passeres
af ca . 200 Ski be om Ugen forud en talrig.e Fiskerooade. Fi!:.kekontroll cn har
oplyst, at Limfjorden er Landets mest
g€lwcmfiskecle Farvand, og del'for er
det usandsynligt, at der find-es en encste Krog 1 Limfjorden. som ikke er
blevet sej let tyndt af Fi skerbaade,
hvis RedskaJ:-.er aldeles givet ...,lde have bragt eventuelle Miner for Dagens
Lys.
Forbudet er da ogsaa helt illusorisk,
men staar trods alt ved Magt og trædrr i Kraft i ~t Ojeblik, der ansop:øs
om Tilladelse ti1 Passager sejlads. Men
Limfjorden er ikke tjent med at have
cl , nne Sigtel'!'l;c for Minefare ~reft('t
paa sig. navnlig ikke i RetrRf>'t-n ing "f,
at Limfjordsbyerne h a r iværksat TurlstsejJadsl.'n naa FJ orden hvad
man naturl:gvls ikke v!lde have gjort..
dersom mnn havde d r n ro ndstc Formodnm't om, at der skulde være Fare
for Sejladsen.
('Il
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I Henhold til Handelsministeriets
Cirkulære af 10. Juli d. A. vil der for
Perioden 1. Aug. til 31. Okt. 1948 kunne tildeles Petroleum til Kogebrug i
Husholdninger, der ikke har andre Opvarmningsmidler, til BelYlming i private Boliger og Erhvel'vsvil'ksomheder,
til teknisk Brug samt til Sommer- og
Week-end-Huse (Ansøgninger til disse
skal dog indgives til den Kommune,
hvori Husene er beliggende).
Skema til Ansøgning herom kan afhentes paa Tlristed Kommunekontor
fra Lørdag den 31. Juli 1948 og skal i
udfyldt Stand være tilbageleveret samme St~d se.lest Lø-rdag den 7. Aug.
1948. Skemaer, der ikke el' indleveret
rettidig, kan ikke forventes behandlet
før senere.
Thisted Byraads Brændselsudvalg.'::-'
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