0.1,..0"'--/IUU

,...,r_
,,,,,UM

~ ..

ITU

t'

t

"

~el·

lJdobrr
'mt ,n ....... 1114
~ ...et )"J_k'" ,...er

nIt, ' ....
I'Iff'ØoI

diet ba ,hllre

.:,!r'~"'

•

• : Ir'" 1Al.

Vældig eksplosion
i Thi~ted bredning.
SlIId,yoJl,,,r. I"ker.
øpteo,.,affer, der rik
I (øllet!
Undu .Iormen ••0d'(I ,lien
hørlu over hele den vt!IIJijlC bydel
al Tbi,led en IIr,lIig
j

Ira l/orden. Polilicl lod en
.øgel. e iv/!!,hrllr, Olf del
,nar t kl.tI-gl, •• ehplø,ionell

.tI

var forcgllel p" landjorden. Der- m

imod hayde en ,ække øJenvi d ner f Cl
i Drll,bæk i'ill.gd, .1 meterhøje bu
II.mm et ,log op i den oprør.e ho

Thi.l~d bredoi"".

omtrent
møtJcm MOII 0i Thi,led
PolWcl har derellU
unde.r,øael,en, idel del m" ."".
lor ,odtaJorl, ,t elll'plo,ionen

I

Iii:yldlu ned.ænkel ammunition j

bredningen pal lignende
.om de .,ore ell.plo,ioner i kor,l·
dybel J Aarhu. bugl,
Imidlertid har der ikke lundel
ofliCletle
ti,,"H"
/lIlT .Ied j Thi,led bredninR.
del mil ,nl'ict, .1 del drejer ,ig ling
bliv
om Ipræng.I .."'er, lom tysterne i Nit,
.1 .tilhed hu .tilt .ig al med. sen
Under •• ormen er del ned.ænlr:ede •• er
8prlllng.IOr kommet au meget I par
bevæger.e,
en eklplo.ion H kafl
Iremkatdl.
N.
eller ølenvidnerne.
Jo
maJ det h.ve drejet .ig um
.tørre liller, idelllammerne I
hu blnet lill Vtj Irl uen I
vanddybde paa ca. 18 meler
nerelter er .kudl liere meter ,p i "No
lullen. Del er før )lIendl, .t li,kHne
har luet enkelte lIrinaler i deru
garn, lilelom der 0211. ved bIoen med
~ed Orag.bæk flyglninj;!ettjr er Norl
h.ket lIert ton. tpræn •• tol op ., alter
over

/I'

vandel, men m.n anua IJorden rallo
lor. al være remel. Det er
i Hl
rm,dlerlid næppe, og den
.øndle.ektplallon vidner om
der 'Iadig kan være larelulde '.
gemt pat 'Jordbunden.
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Kødet i fare.

111'111.

a'

III

Forbrugerne i Tbislcd uDd- man
lader at aUevere kødkorfene. I"
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ved I lIljeblIkker.

Dragsbæklejrens
brændsel.

>rug
Kuo
miodre
diveraeoser
d ved
•
om
prIseroe.
jlove,
I ind
Som tidligere medddt er en
r paa oVHbeljenl Ira ril/spoli!iela relae.
nnem hold tor tiden be.kætti~et med al
•
nml8- klarlægl/e
brænd-elale, erancoror
elen lil Dral/abæk IIYI/ln'nllel-jr, etter
læl/s, .1 p,isd"eklor8Iel havde lunde', al
r der b,ælld~1el havde værel lor dyrt.
Ilalen
Eller hvad Yi eda,er, er underudvi· oøl/elaerne nu 8a8 IanIlI Irem·
0,000 skred"l, al del kan laatsl.a., al
Ielril der næppe bliver nogtn a'lll,re
priv'M pri~ •• g ud a' dtl NOllle ThiSled
r. 60 hrmae. ba, leverel relSl,re mænl/
ting d· r brændsel til I j,en lil delail
~ 3df 1 P"', meden. prildirekloralel er al
~I de den meninl!, al de slore leverone ..
',lIill" havde (llorl del rime lilli, 81 d r
var blevet air, gnel til en gro.·p"s
III b
kr. i O.r vil blive al Ilet krovom en
ti be ,el/ulerinl/ al ;>riseroe, og S8. skulle
"agen være ude al ver len.
gere,
lore·
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,\'1eterhøje Flammer
fra Thisted Bred•

spillet
klare<
og fo'
opfør
samli

mng.
En Eksplosion, hvis Aa.rsag

ikke er ganske klar.

spill(
ske

,\vor
Søndag A[trn vC'rl 22,15-Tide:'! med
'æd!skete cn mcg<'l voldsom Eksplo- l{OV(
talt< <:.ion, SOIn hørtes i dt"n vestlige
undBydel af '1'histcd. Da der ikke til
F
, de

politiet val' givet Besked om, a', TOr]
Nielder skulde foretages Sprængnin • ha
ger Q. lign. lod man lværkf;ætt~ men
ekrc- cn Undersøgelse- At Afhørineer tiI~
den
:UWll,
•
af Folk i. Kvarteret omkring !'ug
. af Dragsbæk fremgik, at flere hav' tys~
edet de Set meterhøje Flammer sla~ ge
Thi· 'lP pau Fjorden omtrent midtvejs der
Von mellem Thy og Mors. Man hælder maJ
Ga!
.
vi? lil den Anskuelse, at Tyskern~ i nnr
Gud, al Stilhed har nedsænket cl syn
T eT større Ammunitionf;lager 1 Fjor- dig
:Kam- den. Den krart1ge Storm skulde bal
Ha
saa have bragt Ammunitionen ul for
Afl"" al rulle frem og tilbage henover Th
øller I Bunden, hvorved der sku~de væ- sto
n. sket en Eksplosion. Mifldre
r det ",andsynlig er Fork:anngcn om, at gæ
onlige deL 'Skulde være en ucksplodf:'ret Fr
aand Bombe - en af dem. som Eng- m~
er her lænderne kastede ned l
den'In
:shclagtA.' Rl'oonin.~ und!.'r Rer Hil- !iæltelRrtl der nu er ('ks- pl(>'\'cr plodercl. Under all0 omstænoig'
. Guds heder maa man haabc, al. der bliver {oretaget Undcr~ogclser aC
Bunden omkring EkRplo.sionRsll.'d,.• t for om muligt. al finde fr('m
l
Af- til mere nedsænket Ammuni-15 c n, tion og df'lm('d hindre (kr\!
Med Eksplosion(.·r.
som i
•
•• _ •• __ ....r s.

Johs. Møbius vendt hjem.
Fhv. Slagteriarb. Johs. M øbi1l"
Torp ved Thisted, som forsvandt
fra Byen den 5. Maj 1945 sammen med Tyskerne, vendte tilbage
til Thisted i Forgaars. Han ha,· i
den mellemliggende Tid opholdt
sig dels i F lensbOl·g, dels i Sydtyskland, hvorfra han et Par Gange har søgt de danske Myndigheder om Indrejsetilladelse til Danmark. Den fik han omsider, og i
Gaar henvendte han sig til Kl'iminalpolitiet i Thisted. iIlpbius
synes ikke at have gjort sig skyldig i andet ulovligt end at have
baaret Vaaben uden Tilladelse.
Han var dog aabenbart ikke aH
for glad ved at vende tilbage til
Thisted, idet han efter Sigende
stod af Toget i Sjørring .. . .
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Forlllelltlig tysk Ammlll tt:on; som er umket under Krigen
Sondag Aften ,red 22-'fjden hørtes der i den vestlige Bydel en
kraftig Eksplosion, som flere 8tcd
f"k R d
t'J t kr

er

I

u erne

l

a

Irre.

Kriminalpolitiet gik i Gang med

at undersøge Sagen,

5

mer ude over Dragsbækbugten, og I
Politiet regner nu med, at det er
e? Del nedSæJlkel. tysk AmmunitlOn, Horn ved Rulningerne er kom- l
met til at ekSTllodere.
1
Man havde iøvrigt ingen Anelse ;

og herunder

om, ut der var nedsænket Ammuni-

fa'ndt man frem til nogle 0jeonvidIJler, Bom Søndag Aften under Orkanen havde iagttaget en kraftig

tion j Fjorden, og der er derfor al
mulig Grund til Forsigtighed, hvis
nogle ukendte Genstand skulde dri-

Eksplosion

med meterhøje Fla1n-

I ve

op langs med Kysten,
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FOl'bl'Uger]wl'tene fOl' Kod
og Paalæg skal afleveres
1 Gaul' udløb Fristen for, al [4~Ol' ~
bl'ugerkortene (KoI1LrolkOl'tc~) til
Udlevering- U'f Kod, 111æRk og p",,læg skulde aflevereR til Slagterne
eller PaalægsforrelningenH', rnell
en Slagter l Thisted oplysel', at
indtil nu er kun Halvdelen blevel
indleveret. DeL Cl' imidlertid lHJd~
ve.ndig, at Afleveringen sl(cr tmu·
rOMt, idet Slagterne fuar del'es Til·
delinger ener det Antal Kort. rie
har fauet indleveret, Oll unar de
kun lULl' faact 1-1 al vdcleJl nf Kor-

tene, vil der

HJ<C

Oll

tilsvarende

Nedskæring- af Tildeling rne, og
Fø lgen, bliver, at de ikke kun forsyne de I{under, del' ikke hul' afleveret deres I{ort,
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KødkontroJkortenens Aflevering.
Endnu er der i Thisted ca. 150
Husstande, der ikke har afleveret
deres Kødkontrolkort og derfor risikerer at blive afskaaret fra at
faa Kød men hvis de afleverer i
Dag eller i Morgen vil det kunne
gaa.
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Hjemmeværns- Regions.
Lederne er nu udnævnt
Kriminalovel'hetjentKaptajn
A. J. Jørgensen Leder i
Nordjylland
K ø b e n h a v n, Fredag'. Kongen har udnævnt følg'ende til Regiol1sIedere i Hjemmevælnet foJ'
en Periode af tre AaI":

Oberstlojtnanl Bartnoldy.

IBERLIN FLYGTET

B e r l i Il, Fredag.
(RB. fra
DPD.) Den russiske KommandaJlt
paa FJY"'epladsen Ornnienburg ved
Berlin og' lIere af hans Officerer
er for nogle Dage siden flygtet til
et ukendt Sted, meddeler det so.
cialdemokratiske Blad "Der Tele.
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l{rimillaloverbetjent, l{aptajn A.
J. Jorgensen, Horsens, der er ansat som Leder af Region I. Nordjylland,
Oberts løjtnant
O. E.
Busch som Ledet' af Region II
1\fidtjylland,
Folketing~mand.
Obel'tsløjtnant. O. G, Bartholdy
som Leder uf Region III Sydjylland, Obel'tsløjtnant K. Kjeldsen
som Leder af Region IV F.yn.
Klo3tel~Ol'vnlter C. F. Lykkeganrd
som Leder af Region V Nordvestog Midtsjælland, Oberstløjtnant J.
H. Skjoldngel' 80rn Leder af Region
VI København og Nordsjælland.
Direktør N. Terp-Lassen som LedeJ' af Region VII Sydsjælland og
Lolland-FnIstel', og Knptajn O. r.

I

Bl:0ndum som Leder af Bornholm!'
Hjemmeværn.
Udnævnelsem~ gælder fra den 5.
Februar.
HJemmeVærn~chefen
Oberst Johnstad ~Iol1er "il omgaa.
ende kalde de nyudnævnte Ledere
~ammen til en ForhandlinJ! i Ko.
benha\'n,

De nye Ledere
Lederen af Region I Kuptajl ..
Overbetjent A. J. Jørgensen, d~r
er 43 Aa.r, er kendt for sit frem.
raflende Arbejde i Mods.tandsbe_
vægelsen først paa Djur:;.land OL'
senere som Bylede!' i Aalborg. Efter Befrielsen gjorde han en Tid
Tjeneste ved Parkkommandoen OJ:'
~enel'e "ed Felta.rtilleriet i Aarhus.
Herfra "endte han tilbage til $ollI
Stilling "ed Politiet i Horsen~.
Obel"stlojtnant O. E. Bu:>.ch wd
Region II er 57 Aar o~ en wlkendt
:Jland i dE' fh:ogte jydske Di,isioner
Hl-lU \'ar for l\.ri~ell Stab$l'ht~r \f·d
Jydskt.' nh'i~inn øg ble\ i 1~45
(F'tn·t::,,~ttt!'~

1______.....____ __________ ______
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(Fortsa t fra Side 1.)

Chef for 20. Bataillon, del.' da fik
Garnison i Aalborg. Senere overg ik han til 3. Regiments Stab.
Oberstløjtnant C. G. Bartholdy
for Reg ion III er 53 Anr og velkendt som konservativt Folketingsmedlem. Han indlagde s ig stor
J Fortjeneste under Kampene den 9.
ApriJ 1940, da han var Kompagnichef ved 23. Bataillon i Haderslev
og med s tor Dygtighed og personli gt Mod førte sine Folk j Fægtningerne mod de overlegne tyske

Styrker.
/

Kaptajn Kristen Kjeldsen, del'
er fra 2. Fodfolkspionel'bataillon.
el' s ærdeles velkendt
indenfor
Hjemmeværnsfol'cningerne.
Han
er 47 Aar og gjorde en god Indsats i Modstandsbevægelsen. Senere blev han Chef for Hjemmevæmsforeningcrnes sønderjydske
Region .
IGostel'forval te!', Obers Uøj tnan t
Chr. F, Lokkegaard el' 63 AaI' og
val' under Krigen meget vil'ksom i
den illegale Kamp Imod Tyskerne.
I 1945 tog han sin Afsked fra Hæ-

Klosterforvalter 0$Z' .gik
ind i IIjemmevæl'llsforeningerne!\
Arbejde. Han er Næstformand i
Landsforbundet og har gjort en
stor Indsats vcd Tilrettelæggelst!lI
l af Foreningernes praktiske Arbejde.
Oberstløjtnant J. H, Skjoldnger
er 54 Aar og Chef for 12. Bataillon mer i
i Fredericia. Han deltog i sin Tid i 1110
i Vinterkrigen i Finland og modtog flere høje finske Ordener. Han Oktob
blev Kl'igsministel'iets Tilsynsførende med HjemmeværnsforeninSvej
gernes Vaaben og var desuden lait r
Chef fol' den særlige Militærkom- ge l
mando, del' forestod Afviklingen af miøha
tebor
de sidste tyske VæI'nemagtsafdc- arbej
Hnger her i Landet.
Direktør, Kaptajn Terp Lassen mod
er 58 AaI' og som Leder af de lol- et FI
land-falsterske Jernbaner respekte- os ha
ret som en freml'Hgende Organisa- Fo",
tor.
udefr
Kaptajn O. C. Bl'ondum. der er krati
49 Anr, horer til Artilleriet i Hol- op f
bæk og var tidligt med i Mod- l'adi
standsbevægelsen,
Han
maatte fort
flygte til S\'crige Ojt var en Tid i be,·æ
Brigaden, Han vendte dog hjem inden Befrielsen osr gjorde en Indsats i BOPA.
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bøllerlerne blev III·
Delle billede, dar ble~ lal/.el 1II,",PII i Id~n:t~, c: kanoner
dætlkel, vJler en a e væ g
•

Mellem del danske og del nor·
I srærk/
forsvarsmlnlslerium et , under
AarhuS
!Jordiske lorsvauforhandllnger
allale om, al de store kanonpaa Hanstbolmen skal IIytI
tes I Norge Til gengæld skal
Danmark bave seks bauerler 88
bevægellgl luftværnsskyts Og
·'1 baller I pall 10,5 mm. Luftvæ rns·
'"""'., !}sUerJerne, der er af den mest
moderne Iype I verden , skal anbrrnges I en ring omkring KøbenIII forSIrIIr af byen, og der
ammunition.
Pra forsvarsmInIsteriets Ilde hu
man Ikke baft øflake om, al denne
bytlehandel skulle flennemrøres I
sWhed. løvIiii ville del Io Og~88
umUligt al hemmeligholde
og forsendelsen
de slore kanonanlæg,
under uhyre aoo~ store bekostnlnller
danske statskasse, lod
III Hønslholmen.
Medens en række mindre kalloner lorlæn~st er flyltet fra Hallsledlo/Iel Ul anvendelse lIndel steds
~.b ., I IlIndet, .tur kerneskylael, de Hre
3B cm. kanoner IIlhai,e, tJ1llgemed
al der I el depol opbevar.'B el
større lager al ammunlllon III
kanonerne,
Paa NnrMes sydkY9! an!lI~de
flere baller/t r, hvotef
VIH lonynel med kannnN
II vis al Sftmme kllllber snm J 1"lllnRletJ.
Thl- Par nordmlrnth:ne belyder t)v~r·
IlylnJn~en al H .1n,lelJ·Jo,let all~aa
Ikke nOj,tcn mllJlær revolution . Por
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,

d f

Danmark, der saa godl som Inlel
lu/tl/ærnsskyls har, er byttehandelen derimod al ,Ior betydning,
I kligsmlotsterlet en5ker man
l~ke al optyse t detaIller, hvor
mej!:et Hanstholm.malerlel der omfaues al nllalen med del norske
klfllsmlnlsterlum, Illi!esom min hel·
ler Ikke ønsker al Rive oplysnln·
~er om. hvornlflr afsendelsen linder ,red.
Imldlerlld H der no~el, der
tyder pu, at nordmændene vl~
1118 alt, hvsd der kln bruRes r
Hansted. [orlet sUllel III raedlghed,
og at a/sendelsen vil lalZe sin begyndelse allerede I løbet al ~n
uge. Transporten vII 'ormenl l~R
komme III el foregu. med skib
Ira Thisted hllvn
Al!aleo belydl'f, III Han!I~d·
101lel5 skæbne er endellRt best'glet citer BI spørRsmaalet liRe siden
befrielsen har været stlllel I bero.
Portel havde lit formaal al lukke
farvandet mellem Da nmark aR
NOIl/e for veslllR: Incluæn!!.en, og
en uadan 0Pieve kunne kanonerne Io endnu engang hive laeel,
hvis dE'l skulle væle komme I til
krl!il:.

Undtr opholclet I HIIOIled tik
kanonerne Ikke mennUktllV pal
slImvl1tIRheden, oR ved Ired9!llul·
nlnRen RlæClede mftn sIR til,
krll/sanlll'gtt skulle blydp8 otd,
simpel/hen fordi verden muue
hllve oplevtl den øldste blodl,lla
knnfllkl Sil Øltget mete rorslttnmunde vlrkPT elel nu, III dpr ~tll~
dll( synps ftl være btll!!: lor kr!·
[oleIIs dlævel~ke vubcn.
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'Til Gengæld modtager Danmark en Del af de Vaaben ,
Tyskerne efterlod i Norge.
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h c n 1\ a y n. (VP). Forsyarsmini,lpl" Ih, H a n H C' n oplpl'l", at dl'\' hal" HPI"C'1 f 01'1 Hlltl,r )I'hanI(UiJlg~.'I' merl Xurrlma'ndl'lll' om II IIYl'biliing af C'[ll'l"l<lirll{' ly"jko YaallC"n. }lonlt!punkll'r111' \'r, a l Da nma I"k [ol"C'l"big som
TÆl;\lI fl"a. Xorgl' mnrllag'PI' G Ba.t11'1'jPI' HH mm Jll'\"<I'grligl Lufl"\,prl1l.<,kyls og Il Ba,tl..,l'i uf Ka}'i)WI"t'll \J,;) Illlll. Ild ti I'PjCI' sig
0111 :.'Ih kril-I som '1'1 Skl'l'nc l'-Iri

li 1,lod l :-;-orgu I ~,U1 store :.'Illl'llg-

Mr, a,l ~Onlm,l'lld('n(' iHp hal' fra
Brllg fOl" d Pil J1I'h'. ~hbl'l er \'a
IIll'g"pl !11or](>\"J1(' og plfl'.kli\'l.
dl'
Til Gpllg,.. Jd skal Xordmændl'- 1:11
Il(' ha \l' !loglp ka'Jllpl'IllR',,;ig,' 38 S
CJll.S Kan01Wl', som Tyskeme Ull- p;
ti PI" Bl',;<plll'bl'll illblallel'l'1.1e b\. a. u \
l Il aJI,1 hol11l.
H
)lPl' fOl"handlL's ellllndl'l'c om Il
,lhJ.Jaul\J a,[ Torpl'doma\C'l'iel og ~
Mine\' fra liIlIl. \Y6ke Lagre i NOI'ge.
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- FI'i\'illige til Hjemmeværl,lene.
Hæl'ens Pressetjeneste meddeler:
EU('!' Udnævnelsen af Regionslc-dC'rnc er Hjennneværnet
· nu Jdur li l at modtage lndmeldL' Iser for Fri villige, og man næi Le-delsen lIaa b om en
I· 1'01'
stærk Tilg~ng uf dette for Værnete hel~ Karaktcr og BetydninI'( "an "i~ti!';e E1L'Il1ent i den'
].. orn.!11('I)dp Ordning.
]\[ UVl1.'l'l'nde o!'; tklligl'l'e Med'" kl'nrnt:'!" nf
HjC'1111ncvætnsforl\nin.!!l\rJ1C', 001' l'lllSker nt indf.ra:Ol' som Fri\'illig(', kan nfhen~

~

~.

Jl
)
,e,'

b

Il
l
~

Il

il"' t.~n Bl'lH1:'ring 11('1"0111 pau de-

Foreningskontor, og de udi f~'l(H~ Be ~~l."\'i ne.er skal l'ctllrncres til FOl'CnlllgE'n inden d. 15.
c
Fdwmll', l11t'1\ HjemlYH."\'H:~rn$1Nie'IseIl haalwl' i h"j Grad til- ,
li~t~. at ('g~~a n)an~l.' nndl"(" "il
f)'H'lrh' sig. D('r ,-il St,.... l\l'l·{' kOn'l.lnp : 1
1\h'dd l'l,,"] st.' om. hvor Indn\t.\ldt.. . l . .
I

1"('5

• t'n knn ,kl'.

Minde fra Krigsaarene paa
OksenbØI Strand.
•Paa OksenbØI Strand er der
.l' fundet en solid graamalet Jernkasse med tysk Tekst, hvoraf det
fremgaar, at Kassen indeholder t
r eller har indeholdt Detonatorer. Vi
t Det drejer sig formentlig om s
'I sænket Ammunition, som under
de stærke Storme er fØrt gennem Kanalen og ind i Fjorden .
r
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•

•

,

Kanonerne i Hansted
skal sendes til Norge
I Bytte iaar Danmark Luitværns. kyts
N u k an Dunma.l'k endelig udny tte de kæmpestore [{anoncl',
"om 'ryskerne i ns tnlIcl'cde plm Hanstholmfrestningen , o~ 'W1tI hal'

s taaet aldeles unyttige hen !Siden J{upitulatfonen. Norge s kal nem.
lig have dem - eller i hvert Fald nogle af dem _
i en ,K anonByttehandel med Danml:u-k, del' til Gengæld laane,' nogle BaUeriel' Luftværns.'-kyts.
ForSV<l l'hm llllstl;!l'

R.asmu ~ II a Il'

,;('11 beklæfter, at der Cl' ll'uffet
:.\ fta/e med NorRe, hVOI'cft"'l' vi fra
Irske Va,lbcnlUJlre I Norne "kaI hel'
\:C oVCl'onlllct fOl'clob ig $o m Lu.m
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Hanstho lm-Fæstningen i Dng, ,tt
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"Forf'lohiv

I

I t
Ilrl ef
t Sku

\,lurlll:;kllllOnCIIlC likal forel:\llt'l i
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dem sendt III Non(t~. Vt'fl mlln noKet nærnwrt' om, hvoJ'dtlll Tl'an",
porlen skn l fOI'Pj.!flU.
IJ vorfl'lI fh'
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A'h'inllltlelse 'om at der paa Strande'n ' ~ea bksellbol var JlaIlCldrevet
en Knsse med ca. 20 X 25 cm, hvis
Lang var mærket 3 GlUhzender.
Kassen er blevet overladt til
i\Iinorholdet, men Politiet 1'e)(ner
dop; ikke med, at den indeholder
sjll'ængfarlige Stoffer.
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kun Ikke-Tyskcre,e
G{'nnem Kontorets Glah\"re~ l\~n
man Ile ind i Op{'I'atioll!~fttuen,
Dens fire hintImalede Bræcldevn!'l('-

Tul

(J

0\(,1'

Okon
HkO\j
\1l1''''

It'. 1\
~'l t
1I11lg'
J ~til

}}{' jo.

ge har danni't Rammen 0111 lllallJ::e 111(\(1
timas nramaer i Aar!.'n!.', d!'r {tik. Ifl3$

Tyskt-I'n!.' fOl stod at IIHlrcUe !"I~
godt. For en Gangs Skvld Cl' dl't
kommet andre hl (;one. Guln't l'r
belagt med r.ummi. lnlllrument_
og Medicinskahe lilanI' ('ndnt! ~I"i\

Ii

Il

lwjrls_
IWI"I'A

11101,1,

r,h-i
Tyskertiden, og ell riJrholdi~ SamLand
ling Ltt'!!,cilllitl"umentt'l' dækker vgh); III'
saa SunRhJril"h TIHV. ;\f,dt I I.lIf_
"km!'
tet hængt'l" j'n MIm'. 1lI00krn/',
li)!l'
loskYI-rJrl'fl"i« OPt'l'll.!ion8Iampt'. l t't
IIndt'(
lelle Rum vl"l SJ(!t~1l uf 0pl'ra- Krig
llonsstut'1I Slll.lll" Hønlg('nal1Ilol"a_
t'n
kl, flom 1'1' ligl' v('ll'gnl't til Gen. Ill.~l'r
llcmlysningl'I' og )"ologrnfqing'\'r, li\'1111

"0

Hyppig Røntoenkontral

Mnn
PI'i

dol viUIlU.I••
n'r ('
.,nt'hnndliugt'r fUI,t>K"Utr 3f~r
al m i nell') i g'(' Sa 1111 tUl' iep "! n 1'11'PI.'rt' •
lurklarel' Sanaluriotl LIere K.

[,iiI'

'nr. ,II

li /lllle)' (',

~,,"lo1l' Ilil\" np~

J"~"i!~~~"''''
1,'1""",1,''1·
,," '11',
t'

jnl' Il!

I ni r
~a mil

Jlllll11 1
IInl ll -

t ",-

til

jemmeværnet ?
o

.\1 Il II

JIll ",l

•

_ '

l friJ'stc Omgang rer!ner mlln /Ilcd 5 Aarg"nl!C i A ld
r
nleJlenJ 30 og 50 Aa .

r

··n

rll!·~

!

f,'" IJ'~"""

1'['1

H,'en"neværnc!s Slwle"ilef. / sc, d v, s, Folk, som har '
,r,,,
,n" :Jbe,slløjtnant L F F r i g n" ",ed' j'jjemmeværn<l
V
I1l",1af III Hjemmeværn'forenongO"- delson, og gamle Sold"", -'"'"
1e j Thisted Amt sendt en DE}l ikke hØrel' til de MI'g,"n l, Ill.,
,,'n' JpJysning , om, hvorledes den'l JH'j'er
under V""b(in"rt'C'tne
,c,
g "'"
I l t'IJ
J'
e
we TlJ'cmmevil'!rnsol,dnjng
VI S >;:8 s l l' til ca. 24 "'j'
.)p
" ",' 'live
' praJd,se,el Hjemmeværns- dannelse
•"rm,:"
J'
..li Url,
om Anret lo
",'n
',oven forudsætter en Styrke p.a ,geholde deres SkycJelfm- ' v, d,
,I,
I
100,.000 Mand, nemltg 50,000 FriG r u p P e 2 er fol' rI(.d,ghol.
g 50
v,llIge og 50,000 Indkaldte,
I,ar haft j11ellem 100
_m, ct.
I Ipl's'e Omgang regner man me!'s Uddannelse Det n l 1 'r'_
e lil ned en Styrke pea 40,000 Mand Hjemmeværnsfolk d v, Slgo d,
SUlll li Indkaldte og FriVillige, Halv- nemgpaet ell Gru 'd" er har gi'n.
11''''" paa
' samme en Smule yderlig n .. kolp- og haft
"" Ie Ien af. d
Isse mØder
om \Il an de som t, J H ",ren og søvær- De skal have ca, 50
preT'
D'lda nneJ,.,
u...;- 1Ct. Ocr er allerede truffet Be- se om Aarct ' t
0vel.
""" ;Jut mng
'
om, hvor mange AarG r u p p e l3 o Aar .
"ange der skal mØde, men Tal- har halt under
for dem, d'r
y,_ et holdes st!'engt hemmeligt, dannelse og j'
Tlmer< Ud_
rOden indkaldte Styrke bli- ikke har'
em, der sl,t
0111 __ el' ea, 20,000 Mand, el' det ikke Begyndere
dannelse, altsa,
' som T"
maa regne med
om",vært at regne ud ' at der J1ø'Jes t en dJ1U længe
,an blive Tale om 5 A .
re Jcne5te
b- O
'
argange,
For de Æld
'
,II' "et bl>ver utvivlsomt nogle faa ikke kan d J re, som fysisk set
argange mellem 30 og 50 A
.
e tage paa 11
1er skal
. mød·
c.
ar, med de yngre ,VI"] d er blige Fod
,'_
Der el' ud ' '
rettet Enhede'
_ve op_
,. ,er
al beJdet Bestemmel- lig skaJ
,-' som hovedsag,_
, som skelner JTI il
varetage den t .
II Slags Mennesker
t e em tre Bevogtnin gstje n este satIOnære
cl .;tØl'1'elser i HJ'
' re Gruppe - alt Fald bliv
Der vil i
emmeværnet'
h
e
lads f
G r u p p e l er
"
vordan Ordnin
0 1' alle,
,_ '101' over 150 T
fOl dem, del' I vis komme"
gen , der muli. "_
Imel'S Uddannel- ' saa end bliver,
l l Gan g ti l l ' Apr il
,k

~:'~

~aar

Im~rs

~ro~

haft;~

p'

•

, teJ' 10i'

lin-

;:)I nl ens I

,LI

fif ,\ ,

'\ ' h

Hl Hm Yll t I g e -

I v' ed._,.,Sngen,
. , ..
~ .

' Ul' '' V' U

"t'

,, ~.

IIIU llJ.!, \ '

mind" L 12(J,()(lO Kl'.

U lI J.!,IIU'l

8H-

,
•i,,""

,I se
nten

a l"

,

II

•,

I,

,
,

h

,

~

,

,

rle

<

n,-

(;

IE:: lO

Jr-

•

er
aa

I

l'a

te
re
n,

e\e

,
l'I

~t!

l'
il
d,

,k
I,'

,

"

n'

n,

JI

,e

,,-f.:'"
l"

r

"

...."

,
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Slap fOr yderligere Straf.
un
c
Gdr. Niels Ly>kke, Svankjær- .p
cl gaard var i sin T:d sat fast a·f
r.
- Frihodsbovægelsen, ll,·'stænkt for
i (
a

c
e.
u-

,
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ovcrtraa,r1t Yærnrllll(\·gerloven; han ble\' idomt 6 Mdr.s
Fængsel, der betrap;tedes som uustaac·t mad Varetæglsarrc·,ten.
Han var vcd Rel ten i Vester\,;g
blevet idømt en Bode paa 400. Kr
for OYCl'trædel.e af B"'stCll1melserne vl'tlr. Torvcpl'oduMion. men
han
appellerede Dommen
til
Landsretten, som nu har bestemt,
at den forskyldte Straf bortfald~r undtr Hensyn til, at de 0111hnnd'!ede Forhol:l ,kulde ha\'(' \'æret jltln 'I~mt "ammen 1110d det andel, han l.h~\' d,!ml for.
at
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eværnet

UDNÆVNELSE N af
.~ gionslederne er nu .,Toppen'; i Hjemmeværnet :i Orden,
og nu gælder det saa Mandskabet. Kæmen i dette skulde gerne
udgøres af de hidtidige ak t ive
Medlemmer af Hjemmeværnet,
O1an. behøver slet ikke nærmere
at paapege, hvor meget det betyder, at saa mange som muligt
af dem gaar ind, baade fordi de
har Uddannelsen, men ogsaa fordi de da vil komme til fra Be·
gyndelsen at give Hjemmevælnet
den Aand, det bØf have.
Hjemmeværnet kommer t il at
hest"" dels af dem, del' melder
sig frivillig, dels af ældre værne·
pligtige Aargange, der overføres
hertil, og dels fremtidig af Vær·
nepligtige, der hvert Aar udskrives hertil paa Sessionerne paa

samme Maade som andre Vaa-

benarte,.
Men de gamle Hjemmevæ 111S-
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Boa,
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det
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man :
med E
gen.
det ge

Har

Det
Gaar l
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Bil
r
KoI
børn l
og le
poael'.
sagde

folk skulde udgøre Kernen, og Spørg
gen.
Tiden er nu, hvor de skal melde sigtet
)1, F
sig, de kan faa Optagelsesbegæ- der bl
ring hos dere.c:; Forening og den Del
skal være afleveret igen den 15.
Februar. Ved denne Optagelses(POltH~\.'Lt(,H

Side 8.)
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D"linger VII komme til It )CSuw
wll'lukkendc lir- den I'llf! K!lu:gon.

undtnStl'1l Fodtuj. for hvilket df'r

lidig (OlaI" nt'sked om ,Il' nær:rw

\"il "Ih"e ydet cm mineir" CodlgO..
n·hw, Af Cnifonnt·mt·
der f>I"
kubt i AustrnJlt'n
N' de furst(·
:.t"i"OOO ankommet. og andrc2!),OOO
Cl' und~I'"\"(!Js. DI' Hr af lel, Jefon-

til

4 II"
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k.1R angi\"l's.

inds('ndl'I' Optagd~· "·
bt'gu'ring. dl hli\'(' dl ,It I fl'm KH·
U,,,
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"('nig lll, d." 8. '·'olk nwd
under 100 Timt'rs tilfrpdsstillen·
dl' Uddunnelst'.
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VfUlbnene blivel'
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:'")0 TinH'!"

Ket t't Disllik1.srnad,
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Ald('I'SKI'lt'IH\t' uJllld. IlWIl dl' 1l'1-

drt> •.'iom fya;isk !kk,· Itnn deltnSrt.
PIUI lisel' J·'ud nu.:d th, SIlKre. vil
ho\.'('(IAUgt'Jjg komnll' lil al md.'
gila i dl'l1 stuliollu'n' UcI\'(lglllmJ{1->
tJt!llcsh'
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til h\ ilkt,t

foreningerne og et af Fonwarsminislerlrt, saaledes at Hjemmeværnet og Ledelsen deraf her..
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stndforeningen, lo afSognerlUld$-
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Kan1.n:1

to :\Iedlemmer udpeges af Kol>-

IIJ('mme\WI1lt't hli\'l'I' dl'!' hlg"1l

Kompagni!'l ni' \ il hlht'

lull.t
I Pav
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Der bliver for hvert Amt udpt....

ht'!jtsuWl Gru!'-
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",dkaldt

med

se n"æ I"'llsge,":'CI-Cl' "

ri iVIHigc :'o1t'tllt'mml'1

I (LB. fra Bell!.<
)
til ('t

svcnske

t'nsar1.-ede Hekylg(>vært'r og Pan-

p...·forcl'skole .
Ol'hngsforen' : 1)(·~tlUll't Ill'·
Jingsf ort.'l''Skolc.
Ol.'t bliver hU\.'t'dsll}t"t'lig de th'
~idstc Knlcgo11C." dt> gnmlelljemmev;l!rnsfolk bli\'('I" t~lK(.>l.
Dcn

Jo'OI'

Pave-Protest
- Indklager USA Ungarn
~"llta'l

lil Ra...'ldighed. og desuden bll\:er

l!ill Ti·

Tid, de bmdt.'!" i"ig for, hlivt'!' 1
AilI' i (orstt' OmgnllA, senel'l' (Ol'
~ AtlI" ud (:nngcn , Dl', d!'I' hliwl'
.\-!enig III, qknl forpligll' I.ig til
at gcnnrmglla Gnmdskol(', Menig
11 ~kal huw !)() Timm's Uddnnncl...." i 2 AnI', og :'o1f.'nig 1 21 Tinwr
om Aarel GrUJlllC- ng Odingsfnn·n.~ ni Kkulle \'Il'I"(' 111 l~nadig
hrd nogel m('I"(' uf 1I~'llsyn lil dl'·
n's Ot'llagt'll'I' i UdIll1111'1'it,>1l ,If
)'fandKknb,

1

Hiflel", af hvilke d(>r pr JOO.OOO

l;ddannt'I~·.

Gruppcfun'l"l'

Ja, man kan e
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for hele l VlklIlgl
maen!
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de tunge Vaaben ombytu-t
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Frivillige til
Hjemmeværnet.

Sti,

Pia
ver
KØbstadforeningen og Sogne- hed
l'aadSforeningen har givet TiIla- gen
dels e til, at der gennem Landets Bn
Kommunekonlorer uddele:; Opta- Vel
gc!sesbegæringer
til Personer, I e
l
som ønsker al melde sig frivilligt
ti! Hjemmeværnet, Uddelingen Op
Te;
begynder i Morgen,
Pr'
,

n
4

Stull,' .clllelclIl!' børe flOW!.! lU I
h)l.rno 1011& de Jo "Illle mt'R'el
"'0('1 . med Juline It'lIat It I1/ b"
' d Il ,ø b er
, .. e, , lVIII
b/lRe I H'f'" l!ll1M' ud il"A Illud ... , og ddltlRcr i
, IUllffHllyrdt"h'r. Bude d l.' ont 0R
en ? ~ame
.. n IrI1 IUHldcr.cer er OJ/S8a II" .'or
".d
d f /leru' for lær •.hHlltll, llll'T her pRa
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, o~
1.lldel ~rl\l ha. jeg In'crlcon
,eør...
r /.
•
J.I
AJ
116nlY
n..ersøn,
d eJler hund.
b
r(!/ .11 t
HundboTI{.
gel nOR/e

lollll'lIr', Dea ønre enke med de ,.,

n i BroIId

smaaD8ro,

Samariter
og hjemmeværn.
Bt koJ'ps uoder Røde kors
•

rorberedes.
Tbløled umarllerkolonne under
DønS"k røde kort har holdl gene-

raUouamlln2' I .Aorta-, Kolonne·
føreren .II.gde berelnln~ om
aarels

arbeJde.

11111

haYde

der

"'l',el B/halClI lem øvel8('r og en

25'ilØfi/ole
ørbddllmtlnd ølarUlering gennem hjecnmevæfocl.
d/JInIi'~·II. Henry Ch,iIllCl"n.cn, dN uudt!r IIole. Der havde været etableret løll 11
Iges lil .f.nllnioR druinede i Ulvedybet. vaRfer, aR der val lodgøsel 82
e'ler/od .ig en ion t' pall kun 18 nødhJælparapporler, af bvllkel 21
aoheMel sør .nmt Io bør/I. D. lortøraerc/I stammede fra de afholdle vagter,
t IJJ ell var borle. hm del lille hjem III
Kassereren !lfJ8~de reRnskabel,
drr op- al alu ovedor IVl!!rC økonomiske der balaocerede med 1712 kr. 0R
,?m er

Den

di .om YlII.keIiRhedcr. ol! dt'I blev dl\rfor udvlsle
bl ver ., poli,i!!'1 giyel tilllldt'lljl' Iii ni en 756 kr.

en kassebeholdning

ptll

d,tiller intJumlin,jj'
er vtlI

• der
el køn
aske,
ndlell.
I lor
I den

I'·ndden_

bl/lUdr vt'lmenende
Man
drøftede
oprellelac 81
mcnut',ker bl e" ivæ! kIWI. Hidrlll.'l korps t forbindelse med hjemmeindkommel 595 lir S""If~ l1oRel1 værn!'t. OJ! hllvde I en IIIsendl
flet I læ.ekrcdøef1 loll.' Irlln'l iii Ul
skrivelse flJ8el le Ile om, al havde
hjro1pe IlImilitIR, kan bifhO/l senfIe.
maf) først meldt stg lU korp91lcneIII bladrclI kontor.
sle, kunne man 0A8U regne med
al 'orb(Jvc der efter ønske, selv

HJemmeværDs'ederne udnævnt om hlcmmeværnsoldnlnwen blev -

De 33 dilllrikl.ledt:!re il hlemm,;,· Ivungen tjeneste. LIgeledes kunne
~ .811 VIDrllent er nu udnævnt, Lederen man blive optaget I korpset lor
'er en el Thy-di,'rikll"t bliva overofJiciant senere at gennemR8.111 de n"dvendige kursus, som betinger korps,
, .kal H. A. fver.en. Kompagnichelero!' IJenesle. Del vealoRes al lade den
er endu ikke udnævnt. Overbellly- nye besfyrelte arbejde videre med
rt~l.en lor .tylle· aR Rymnuliklor· oprettelse af korpset
_go e enineerne hit opfordrel dille lor·
Til beilyreJsen nyvala1es læge
ening!'r. medlemmer lil al melde B. Holm (kolonnelæge), Chr. Præ.
slegurd Cbrlalensen (kotonnelerer)
.iR
1/1
hJf<mmeValrnel.
"d
V. Berg, Agnes Serensen, KaI
ng
J8r~en8cm, A. V Andersen og
,ko· Levende Llmllordsmus"nrer
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Hjemmeværnets
lJistriktsledere
udnævnt.
oW''-o/ficba'l'It If. A. ! V("'SCH

bli/J1!,r L"({t''1' i 1'111/.

Urlnævn ell>cn a.r Hjenl'Ttlevær.
neLe :13 lJi$trik~lcdcre hJev j
Gaar und erskrevet ai Kongen.
lJistrikbslcderne, der ljgestilles
n. mE'id Kaptajner, tiltræder deres

J

a J', St'(I'! inger 15. Februar og ansæt.
S Jte; for et, 'l'idsrwn af 3 Aar. Der ~
sil \:al" ca. 181) An søgere.
J
J•,'S
Ti! Distril<'bsl edar i Thisted r
,l I Amt blev u.dnævnt Overofficiant J
H. A, Iversen.
J
Os
Dat, val' ellers ahni.ndeligt ven~ I
2,)
tet blandt HjemmeværnrSfol:k paa ~
at di.ss e Kanter, at Løjtn.ånt Kjær, l
rg N)'1kø-bing, vilde være bleNet ud~ g
n, nævnt. Hæren ha,r imidlertid ikke h
ment at kunne undvære de yngre n
Officerer, og man har denfor t,
~ fortr~nsvis givet StilIillg'erne til v
, ældre BefalIngsmænd al{ Reser_ ,gi
'I'
i"
ven og Forstærkningen.
'.
~l'
st
Distriktsleder i Vendsyssel blev
• Kaptajn H. V. B. SonnehY1 for nI
Hill'jltnerland: Gdr., Ka.ptajn j h~
l NiUIJThlner i Re-serven A. K. V, Pe~
~ l terasell og for Ho}stebro: Stabs- FNI
Il;' officer l{. p, Thomsen,
.
Der v~l nu antagE'lig gaa 110g1 e d
~ Uger,
fpr
Kompa.gnichefe:rnes h
, Udnævnelse foreIlggel'. Man Cl'
l 110,d t til at a.:fvente Antallet paa
) de Friviil Iige, der meldel' sig til
Hjemmeværnet, og fol' omkring 1.
Mar,ts bl~ver det ikke muligt at
'dwUle s:g det llo,'{vendige Over~ ca
blik. Hjr:mme\'æl'11SkonsuJentern'6 re
vil derimoJ snart bli\'e udpeget. ~.
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Plyndl'ing af de tyske Bunkers
ved OddesuIld.
Fw de mango tyske Bunkers
i Oddesund Nord og Syd Cl' dDI'
,
i den senere Tid fjernet en Dcl
Panserlauger', Ved de UndersØgdser, som Kriminalpolit.iet l
Hurup llul' forotaget i den Anledning. Cl' dt't konstatcret, at
en yngre Vognmand fra Ugle\!
og (>11 Arbe,idsmand fra Oddesund hnl' fjernet LnagCl'llC, som
de hm' svIgt snm gamlTlclt Jerll
til cn JCl'nhuml1er i Strucr. Der
hliver nu I'l'jst S"g mod de paagll'ldunde, it/p( Politiet grl' op, mrrrksol11 paa, at c!t' jyske BunI k!'l'~{ tilhprcl' SI.Htpn, og ni. tilfæl ,
dig,· MCnnl1s!H'I' ikl,t' lit/Pil vide1'(' 1l1lHl fjel'lll' l;l'n~t(\nde dl'l'fw.

(

l'

s

- Skyllerne og Hjemmeværnene.
c
Ovcrbestyrelsell fbl' De danske t

Skytte-, Gymnastik- og Idl'æls- t
foreninger har paa et Møde paa g
Higsdagon i Gaar i en Udtalelse I'
o]l[onlrct Il'lcclJ.cnlllWl'ne Ul j I<
stod Tal at. rnclrlc sig lil Opla- d
• grise i Hjcmll~o\'a'I 'ncllL" saale- r

eles al dcl' allererIe ha 13l'{(ynrlelse n ska l)('s don 1Ht'I'C FOl'hindl'is!' 1:
b- 111C'lll' llI Jljpmml'vwl'Ilcl og Skrl-

l- ll'l'ol'lln ingcl'tl c,
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Hjem meværns -DistriktsLederne udnævnt i Gaar
Fhv. Overotficiant H. A.
Iversen blev Distl'iktsleder l

I Iingel7lf' til ældn· BpfnlillV','Imll:'nd :d

HeeCl'ven og J'orstærkoing'"1l,

,,

Udnævnelsen af HjemmeværMts 3a Distrikt.'SIedel'e blev i
Gaar "'tdel'sl,revet af Kongen.
Distriktsl<,nerne, del' ligestilles
med Kaptajner, tiltræder deres

De 33 Distriktsledere
J)e 38 nyudnlJ'yutf' Difltl'ikt:Mdf'l(' ",1'

Il

følgende'
i r"
, " ' .'
, D Sllkt Venclt>)' ,f'(1.

Stillinger 15. Februar og ansættes for et Tidsrum af :J Aar. Der
var ca. 185 Al1søgere~

•

VOI'

.}I'uJ,p'e Officerel'I hvol'af mang{' hal'

•

ofret megen FI-iticl pua Hjemmeværnsal bcjdet i de ~~ni'I'P AaJ', 1\'f tn Hæren

har ikke ment at kunne undvære dem
og har derfor f/'Jrl,I'imwis givet Stil-

lester .SO Butikstyv
,

_

•

I

ul f' pille hverken i Goteborg ellf'l' Lr.ITI~
don, lWOJ' del' sklJ! kæmpeR om det en~

gel ske M,ef-lLerHknb.

H. v.

Himm~rland;

blt'vet besat J'l'!ed

,

ICtptJ'Jn

Thy: Ovel'orfician l II. A. Iver~en.

,

a f SlillingfH"ne

'

H, oonneby,

Det VUl' vf'lltel., at ~~11 væ~ent lig Del

[

,

I

G:Hlrdej,!\ f K..ptujn i
Nummel' i ne~erven A. K. V. I'elen:en.
Holstebl'o:
Stub:;officin nt K. P.
Thomsen.
Viborg; ReviiHJl', Sf'rgt·nt H ..1 l' . .
Møller.
Djllrs];md: OV('l'officiant K. '\. Amdisen.
A;;rhms: Løjtnllnt. uf H('!<f"l'\'~n I. A,
OleSE'n.
Sill,ebol'g: lillurdejel', O\'cl'Officiant
j Nummer i Resprven A. M. ,forgenKCn.
HelIling: Amt~imlpckt"r. Kaptajn n(
Heserven Jl . Bork-LIll'!':"n,
Esbjerg: Kapl~ljn ;,f Hf')O;Pl'Vt'n.J.
Thomsen.
Vejj,": OVI.'t'oficiant C. Hnnf;c ll.
(}I'nl'L!'tætlc!\ Ride 2.)
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For·
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Hje

os
."den
lflag·
Guar
• Ef-

nrtel',
hand·
gt og
'ejede

"flig·
ikke
<l.

.es
•

epørgslcr til Konsulenlen, bl. H. om
Opstilling af Tæl"skeva.'rk m. v.

•

~ml1l1·

lunder
omitcs
Cl "Ar·

Sted

Tarls.
omitl',
re flom
holder
Mkuldf!

InKer,,·
Jodl,t i
om til

polyt., KyøtloJtnant lif ~. (;rnd S. GQd·
vin.
Sydlljællnnd: ToJda!lsistf'nt, St-tænd·
løjtnant M. K. B. llanllCn.
Falflter:
SpnrekaJ-Hwdirf>ktør. $f'"
kondl"jtnant 1'. Lanu'n.
Lolland: Kaptajn P. F:. ffranden·
borg .
Hjemmevæmetfl
BefaliDgSinDnd~
"kole: Civilingeniør J Muller,
I DiRtrikt!\ledl!re 1 Hjemmnænwt ligt'Riillel mf'd KlIlltaJm~r .

(ForttlBt fru SIde 1.)
Hadcrslev: SlnbHotficiatlt P. K. Jen·
Ben.
Aabenraa: Malerialilil, Kuptnjn nf
Rcsel'Ven S. H. Andersen.
Nordfyn: Fnbrikfl\edc!', Kaptnjn af
Reserven J. Schmidt.
Sydfyn: Kriminlllbetjent, Ofricinnt
J. F. C. Jorgenø(>n.
!
Odsherred: BOJdmndlel', Kaptajn uf
n.c ~erven A. G. R. Oppermann.
VChlsjrelland. BlI.gcrmcsler, Ingeniør,
Sekondløjtnant 1'. Hoyer.

I

Midtajlcllul1d: Pl'Oprietær. Kaptajn i
Nummer i Hcs"rvcn H. J KOI'llf'l"up.
NordlJjæl1nnd: Løjtnant af RCH'I,\'('11
V. Laraen.
Roskilde. KOlllflofCiciant F
Am ·
menlorp.
Kobenhuvn: Di"tl'ikt l
(FrihuVl1)
Dlrektor H. Fugl-Meyel". Dltllrlkt 2

(Lyngby-Gentofte) ; T!'ufikafløiHtcnt,
Sekondlojlmmt B. E. C. Jenten. Di. lLrikt 3 (indr(' By): Kuptnjn A. Elfcr.
Dhltl"ikl 4 (Amngcr): Knplujn H. PI"
lerø"n. Diølrikt li (Vefltcrbro): Aul.
Nlckb·oinøtnlllllOr. Kaptajn nf UCfI('r"
V('II R. G. I'llHll·"en. DiMtrikl II (Val·
by): Prrml('l'lojlnanl H G. NIl'!f"'n.
Diøtrlkt 7 (G1o"lrup)~ Stnt!'(>k.'lnmim··
rl't Ejundomsmn'Kler C;. MlIlhl'l(l.
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fOI"(.'liggl'r. Mun cr nodt lil al afven·
li! Anlnlltt paa de Frh'iIliJ,:"l', d,,!, mf'l·

tlel' lig til Hjemmeværnet, OR" for om·
kring I Marts bliwr dp1 Ikke mulig1
ut dunIIc flig d"t nodvendige Overblik.
Dl'rimod vil der nræplle g:L."'1 lang Tid.
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bvorlil SocIaldemokrat aender Bin bedsle Iyk· havr
ed bu.· IJn!knlnR: pas fødlelødagen.
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e n, vel- 4000 kr. blev konfiskerer.
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Mad .
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" r d blev direklar Mdr. Nicoløj8fn. le- har
der VI; ,ilind kalkværk/ Hurup, 581 und~, udv '
D 'or- lilla/e lor den 16, februar 1943 fri 02 I

ile~ før· AJS Chr. Bjørn Petersen 81 .have 0011

.olgl ,/lodl 18 Ion. b/ugle ,/tmner
d
,Ior 680 ir. pr. Ion, is/l 12,346 kr.
o,:, ee~ I Pri,direktoralel menle ikke, al pd·
festtale sen burde have være! mere end
I urds!400 kr. pr. Ion, Buledes al der
l! Tby I havde været en o'Verprig pIB 5083
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n luoe !.:roner.
Ting~
kellige
Relfen fandl ikie, at der var vsJUft
IDdrog lørl bev;' for, al nye skinner i
Paft
!Ilinger 1943 kunoe bbel for 430 kr. pr.

"'_]j
de/eg

Ion, og ville derfor ikke lægge
e f,u' en pd. al 400 kr, pr. 100 lor Thisl
eoeen brullle siloner iii grund ved paa· dener
revy 4ømmelleo, og Nikolajleo Irilaod- Her
Ellled~. fes.
p, (]

In Jod- ~ Slal.iidvoialen appellered~ Iii
bUede I ndlreHen, der kom lil del retui·
lal. al prilen i hvert lal d ikke
mulle have oversteget 450 kr.
pr. Ion, Nicolajlen ble\' ikke idømt
no,'!'en bødl:', men el beløb paf.!
4000 ir, blev inddragel i .ralskaslen.
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Kriminalpolitiet Ira Hump har
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ved underSIiJRelser konstateret,
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~æld~'nde hhve. nu 1111alt IOr'lvvefl,
Og
,~et det. er stafeni ting, de har Q. S. v.
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lerup, D,.g1l98 amalør.akue.plller.
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Kriminalpolitiet i Hurup har
modtaget Anmeldelse om, at der
han fra tyske Bunkers ved Oddesund
rket er blevet stjaalet Panserdøre.
tder
En Undersøgelse har fastsIaa.}ig. et, at Panserdørene er solgt til
I 'en Produkthandler i Struer, og at
Gerningsmændene el' en Vognmand fra Oddesund.
De har overfor Politiet forklaret, at de havde været rundt og
wt- opkøbt gammelt Jern og havde
været
nede
i de tyske Bunkers,
•
loflhvor
de
havde
taget
Panserdørevilhar ne.
Ivet

ser

II

e

I

II

Der vil nU'blive rejst Sag imod
dem, idet politiet hævder, at de
tyske Bunkel'S er Statens Ejendom, og man iøvrigt ikke kan have, at alle og enhver tager, hvad
de finder for godt i disse Bunkers.

'1IIn1

2
•

1
kval

Endnu en

l

et
Foruden Kutteren "Jens Thimsen" sav·nes ogsaa Esbjergkutteren
"Teddy Thiim", som der ikke er
hørt fra siden Stormnatten, da den
. i Radioforbindelse med en an-
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til'!
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MBllln M. Chrl
Bestyre'sen,

Indbvder

Thistad afd. ilerved eamtlfge medlemmer

til appel pas realskolen tondsR: den

d I 17. I. bruor kl. 20, 15. Læ~d.r"l1ebeleRnebe medbrlnl!es t men lkk .. vBahen.
THISTED d. 15. februar 1949.
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derefter næs!for- Bert Isen været lorms'nd i mange J

Det gælder din frihed!

Danmari kalder nu alle. unge og ældre, til al .Isa sammen om
Danmarks !red og Irihed. Hølge hjemmeværnsloven tr man nu n88et ~
l8a Isngt, al del lovfæstede hjemmeværn træder i kral! I. april; ~
der er 81bnet adgang for Irivillige, og vi opfordrer alle til al melde
øig lil denne sag. Vi minde. 88ugen: .Kæmp for all, hvad du har
kærl, dB om laa del gælder-, den sang, der i de ,-ære krik,saar har ~
betydet laa meget lor de m8n~e, der IDasUe ofre livet, lor at vorl ~
land kunne laa ain frihed ieen, Par al hjemmeværnet kan blive det, ~
det skal være, en lolke88g, oplordrer vi all~ til at melde sig. Inri en
behøver al sias udenlorj der vil være op~aver at hne for alle, unge
som ældre, og ogs8a lor dem, der af helbredlhemyn ikke lan Is'!el
lil mIlitærtjenesten. Sl:lv om vi ved, at enhver ærlig dlnsk atur parat
til at hjælpe, den dag Danmark kom i fare, er del ikke nok; den
uddannelse, der lau gennem hjemmeværnet, er al uendehe Itor
belydnine. Alle oplysninger, herunder indmeldeløesbJanketter kan lau a
hos hjemmeværnsloreoingerne og paa kommunekonlorerne, Blanket...
terne .kal være indsend! inden 20. februar.
I
Danake mænd, vær med i delle arbejdej vær med til at værne
Danm Irka frihed og selv8tændi)!hedj vær med i forsvaret al vort
demokratis"e Danmark. Vær .elv med til al skærme Deles hjem og o
Dere, hjt!megn.
3
Meld Dem &om frivillig iii hjemmevær nel.
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Nordfhy hjemmevmrnsraad:
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H. EgedDr/.

Aksel Brand/,

Chr. Wes'ergaard,

Amtmand.

læge Hundborg

.f<jærgaardsbolm, Nors.

P. J Bertelsen,

Elik Andersen,

Ri&hald Høve.

Ørelæge, Thisted.

Kommunekasa, Thillied.

konsul.

S/tø" Fibigtl,
formand tor Nordthy blemmeyætnslorenlng.

OVt'o8laaeode tiltrædes:

Chr. Sm~d Ch,islensen,
formand lor Thiated _mla akyttetorenlDg.
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SenrItes af Sted fra Kolding i Formiddag
o l d i n gi Til'sdag. Fra Kolding Banegaard afsendtes i Formiddag den 161. og sidste Flygtningelransport [raGenllemgungslejren til Tyskland.
f{

n

•

e
o

>

. Toget medforte de sidste 800 uf
de 244 .500 tyske Flygtninge, som
blev s endt til Danmark lige føl' Kapitul:ltione.n. Dcn sidste Transport

•

,
•

•I

til at fodre fol' stærkt i Goldperioden . Forsøgene fortæller videre.
at vi i Danmal'k hal' mange Køer,
der el' i Stand til at blive Rekordkøer, ja, jeg vil mene, at hver 16.
eller 20. Ko hal' Evner i san Hen-

I

seende.
Det er Indlysende, at en Ko med

en Aarsydelse paa 125 kg Smør kan
nøjes med mindre end en Ko, del'

hal' en Dagsydelse pan over 50 kg
Mælk. Den første Ko kan man maa.
ske nøjes med at fodre cen Gang
og malke to Gange om Dagen. Den
sidste skal malkes og fodres indtIl
fire Gange. Professoren nævnte i
denne Forbindelse, at det BRa næsten kunde være nødvendigt at ind~
føre to~HoldB Drift i Staldene.

franske

gik til Offenburg i den
Zone.
Afrejsen overværedes af C.hcfen
for
Flygtningendministl'at.lo~en,
Minister Joh::!. K re r b ø l, mlIllste~
rie Ile Embedsmænd og Lederne af
Gen nemgangslejrene.

MANGE VIL TILBAGE Nanr Flygtningene er blevet sendt
af Sted, cr det ofte, de har grædt
over at skulle forla'de Danmark, og
nogle af dem erklærer, at de var
kommet til at synes san godt om
Danmark , at de slraks vilde bcgYTl~
.
de at arbejde for at komme tIlbage
hertil, hvis den danske Konge vil~
de give dem Lov til det.
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~'LYGTNING

LEVET ILLEGALT
I
HER I FLERE AAR.
, En ostprojsisk Kvinde, der i 1945
kom til DnnmnI"k med de tyske
Flygtllingestromme. har i et Pur
Aar levet i Padborg uden at rnod~
tage' Rationeringskort. Fremmed~
politiet undersøger for Tiden den
paagældende Kvindes Forhold, og
antagelig vil hun nu blive sendt
tilbage til Tyskland.
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Danmarks Fred og Flihed. Ifølge Hlemmeværnslo
er t;>an nu
naaet saa langt, at det lovfæstede H!e.'nmeværn træder l Kraft
1. April; der er aahnet Adgang for ~I,vllhge, og Vl opfordrer alle
til at melde sig til denne Sag. V, nundes Sangen: "Kæmp. for alt,
hvad du har kært, dø om saa det gælder", den Sang, der I de nære Krigsaal· har betydet saa meget for de mange, der maatte ofre
Livet, for at vort Land kunde faa sin Frihed igen. For at Hjemmeværnet kan blive det, det skal være, en Folkesag, opfordrer vi
alle til at melde sig. Ingen behøver at stM udenfor; der vil være
Opgaver at 10se for alle, unge som ældre, og ogsaa for dem, der
af Helbredshensyn ikke kan tages til Militærtjenesten. Selvom vi
ved, at enhver ærlig Dansk staar parat til at hjælpe den Dag,
Danmark kom i Fare, er det ikke nok; den Uddannelse, der (aas
gennem IIJemmeværnet, er af uendelig stor Betydning. Alle OpIysnmger, herunder Indmeldelsesblanketter, kan faas hos Hjemmeværnsforeningeme og pa. Kommunekontoreme. Blanketterne
skal være indsendt inden 20. Februar.
Danske Mæ.nd, vær med i dette Arbejde, vær med til at værne
Danmarks Frihed og Selvstændighed, vær med i Forsvaret af vort
demokratiske Danma,·k. Vær selv med til at skærme Deres Hjem
og Deres Hjemegn.
Meld Dem som Frivillig til Hjemmevæmet.
Nordthy Hjemmeværnsraad:
H. Egedorf.
Amtmand
P. J. BertelHcn,

01"1'lægc, Thinled.

Akfle) Snu dt,
Læge. HundIJorg.

Chr. Westerganrd.
:.Kjærgaardflholmc,

Erik Ander6l':Il,
KommuneknRSerel', ThistN.L

Nor~,

Richrtrd Hou,

Komml.

Steen Fibiger
1"fJ!'mH lld (Ol' N onIlh y l IJ('mm('\'ll.'nu,
'
.
flll'l'nl1lJ,:: ,

fh1f>nfilaa(!IHlt· t i 1tral(l~:-;,
( 'hr. Sml'd ('hrlMlell""11
~ •flrlllanrl for 'I'hifllf" I I 'lI\t
\
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Thisted Afdeling
indkalder herved samtlige sine Medlemmer til Appel pa u Realskolen
Torsdag den 17. Febr. Klo 20,15.
Lægdsl'ullebetegnelse medbringes men ikke Vaaben.
Thisted, den 16. Febl U3r 1949.
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Sekretæren.

