Miner paa badestranden• .
politiet har atler j aar udstedt
badelorbud lor strækningen Ira
hølde 96 td 1 km syd I Jf Lyngby
I&nding.pladø. Der lindes stadig
cementminer paa stranden.
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Dri'vende Mine ved Hanstholm.
r
En drivende dybtliggende Mine l
er i Gaar observeret iSkagerak
ved Hanstholm paa 57 Gr., 0$1
•
Min. Nord, 8 Gr., 34 Min. øst.
Marinens Fartøjer el' gaaet ud l
for at eftersøge Minen .
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Stadig' ingen Badning mellem Agger
og Lyngby.
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Badnino Syd for AUDer skel'
paa eget Ansvar~
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Dl'I' kan aU ('1 i \ar \,('n!t"s m\- Ind~1("(1I
Hadf'rorbllcl for Vl, ..,h'r- deri
harRSIl'nnrl"{'n InI'lIrm Aggt>1' og C~S(
L} ngh)'. FOIhllclc-! "il i Aal' om- Sko
(att(' Stli('knm~('n fra lIufd<> HU
Lil 1000 m Syd fol' Lyngby Lan{hng.slllads , h\'ol' Rn1ningcn nf ns.

Sun,lmmer C'11<!nu ,Hl' ('I' lihm- hel,
rl pb I'agt . .J yd sk M" I'j opkom Illa Il· Pet

do i Anl"hn~ go I' opmft'l'ksom len
11M, at Badtl1l1~ Ima drn O\Ttgr sen
SII'æk'lllng !->kcl pan rg<'L An- ar"
l
R\' f\J', cia clt'I' ikk(o knn gl\'1\<; 100
11Ct~ Gnl'nnq

rOl

'M1I1l';!!"y'glllll- Sti

g(oll'; Err{l~ti"lt('t.
B
Blaudt )i'i~hl'n(> hC'fSkC')' dl'r
slt)r lJtlifl'f'di\lll'd, mC'd, ul Millf'- SI

~ll'ygnil1gf'n fm '1'11\1>01";01\ Kanal
.. til l.}ughy endnu Ikk,r: kah hrtrag1('s som nf",lullC't. til ~'I'O(I};
fOl', al ('11 ~lIlll'stl'yg('r lull' i),dll'j·
- dpi plla 8Ipd,,\ :3 \al i 1'rn'k Hllrlr-forhll(h·t, dPI' knn "pnll'A uelfI.\f>dl i~r PolitillH'l'h'I'l'tl {>Il af lIt,
I1lprmC'str' IJUg,\ rllHl' ikkr 1'I\(1I
l1l'f'klil'k BI'IYc\l1iug, ir!!'1 dl'l' ni\!-
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d)'ht VIllId nK Pil l'j- 2<
_ \c1.Hlu B1J.'uill, ~)"d 101' ~\ggCL" bc- k~
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høver Badende næppe at frygte
for nogen Minefare. Der fiskes Je
•
langs hele Tangen. og lokale 511
Folk mener, al Strækningen el' n(
minefri.
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- Fortsat delvis Badeforbud

e

mellem Agger og Lyngby

r

Det smukke Vejr har allerede
lokket de første Badegæster til 'Ky-

,.•

sterne, selvom disse ikke er helt
sikre for Færdsel endnu. Ved Agger bliver der i Lighed med i Fjor
saaledes Badeforbud mellem Høfde
96 og et Punkt 1000 l>Ieter sydfor \

•

r

-

Lyngby Landingsplads, og Marin€kommandoen oplyser, at Badning
paa de frigivne Strækninger finder
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Sted paa eget Ansvar, da man ikke
med fuld Sikkerhed kan garantere
for, at alle Cementminer el' fjernet.
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Overordentlige foranstaltninger
rl I~--------------------------~
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Efter anmodning fra Jydøke marinekommBndo 02 i medfør If § 7 t lov nr. .
21 af 4. februar 1871 forbyde. herved af hensyn til minefaren al badnln2 på
Ve.IPrhavet. kyststrækning fra høfde 96 ved A~ger til et punkt: c•• 1000 m .yd
for I..yngby landlngspla.s.
Der er opsat advarsel.skllte pA den af forbudet omfattede strækning.
OVl:' rirædelse af forbudet medfører strafansvar.
I
POLITIMESTEREN I HASSING·REFS HERREDER, den 2. mal 1949.

K. W. G.uDer.
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Dragsbæk_ Flygtninge tilKanada.

En Rel)ræsent<utt for det ka.
nadiske Al1bejdsminisle'rium
besøger Lej.ren ved Thisted.
Et Antal alllel'ede Flygtninge
i Danmark
'faar nu en -Chance
,
for at udvandre hl Kanada. En
•
kvindelig Repræsentant for de~
kanadiske Arbejdsministerium et'
l. kommet til Landet for at Linde
egnet Arbejdskraft til husligt
Arbejde og Hospitaler blandt de
• baltiske og polske Flygtnmge
her i Landet. Den kvindelige
. Regel'ingsrepl'æsentant skal bl.
a. besØge KØbenhavn, Esbjerg,
Thisted, Roskilde og Aalborg.
der er de Steder, hvor Hoved~
parten af Flygtningene bor.
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Inge" 114';'1(, ?Ilen blof Grene!
Mal'ineministeriet meddeler, at.
den SØndag ved IT anstholm mele!te Mine viste sig aL være nogle
Grene.
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ThIsted, 3. Maj 1949.

skydning.
.
·Soon Formani , genvalgtes Th.
-,
Madsen, og nyvalgt til B.estyrelFlagning 5. Maj.
Den 5~ Maj. flages der fl'a sen blev' ,Stationsleder Gudmund
Hansen og Ejvind Jensen. S>o,m
sam tl ige S tatsby-gninger, Sta:ts- :R:evisorer g.eJl'valgtes KØbmand
, ,
,
skibe og F~l'get.
Alifl'ed Poulsen og Poul Højsholt .
•
•
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Overordentlige Foranstaltninger
EflCJ' a.nmodning fra jydske marinekommando og i medført af § 7 i 10\' nl".
21 af 4. februar 1871 forbydes henred af hensyn til minefaren al badning
på Vesterhavetl:i kyststrækning fru høfde 96 ved Agger til et punkt ca. 1000
m syd fol' Lyngby landingsplads.
Der er opsat advarselsskilte på den af forbudet omfattede stræknjng. Overtrædelse af forbudet medfører strafansval',
Politimesteren i Ha.!:lsing*Refs heJTeder, den 2. maj 1949.
IL W. GAUTIER.
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Syv Flygtninge fra Dragsbæk
forhandler med canadisk Kommis•

SlOn.
•

-

Syv unge Pigel' fra Flygtningelejren i Drag.sb,ek er i Dag rejst
til København for at forhandle!
med en canadisk Kommission, der
el' i Danmal'k for at hverve unge
Piger til Sygepleje) Husholdning.
osv. Canadierne kan bruge 1000
unge Piger, men kun disse syv i
Dragsbæklejren kan opfylde BetiDge~.serne.
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Frihedsfonden

.Beder Dem atter i AnI' luge vel imod
Sælgerne af det lille 4. Maj-Mærke. _
er Indtægten vil væsentligst gaa til Bygd, ning af Kollegier i Aarhus, Aalooxg,
Odense og København. Det første Kollegium - i Horsens - er allerede taf get i Brug, og de førnævnte vil meget
hurtigt følge efter. Enhver ung Mand
fra hele Landet vil faa Adgang til at
•
søge Værelse pan disse Kollegier, sanledes at ogsaa vor By og Egn vil væl'e
interesseret i at stotte denne Opgave.
til
løvrigt bliver Dagen kun markeret
ved den smukke Andagt og Koncert i
R,
Thised Kirke den 4. om Aftenen. Vi
06
har ment, at delme Maade var den
værdigste og bedst egnede til at min., des denne mærkeligste Aften i vor GeI net'a.tions Tilværelse: den 6. Maj 1945;
og Vl el' Organist Munk og øvrige
I Medvirkende dybt tnlrnemlige for tl'O~
faet Medvirken.
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J.'rihedsfondcllH Lokal-]{omi lc
for T histed Dg Omegn .

l

I)ol.ke Itfitningt htr i lindet. Den
hind el ig e rtlltringltepllI!unlanl
Ihl bl. I. b~ullle DrIR.b.kltl.
ftn \led Thi.ll'.d, 0i min rtRnu
med, II ell del II Uyglmllllene hel
lUr IIIdrejlttlllldllllC' iiI Clnul •.
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Bilisten mistede
kørekortet.
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14 dales b elle 0t ia lcn o ll.
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Sf.rrinli baaodværker_ Ol
bortu forcninr
holde lirsdlj;i a1t~n Rener, lIor.

If umlinll· FllrmBlldell, Icobm, Høje.
'" t{ri.ltUII'I1, alllf,!dc bel elnlnR. 0R

ftH'ltribc'IY" r Chrisltn.en OP1'-'11'
e rt:Rn,kRb~l, .om bal. med 4b9S h ,
d oll IUlt. de med tn Ullcbchold.
,. "mil pu 2500 kr. Til beltytelltn
Ilt'o., Elnl( Chrillen, .. n 0R n)',
[ \lll/lIU udelmaR'C!r CJlI PrOlt GR
l~ bll/lcr L~llIen , lil revi'oT lien,.
IIl'rC! Weje
Formlndpn

lor

leknitlc . ka lr,

Irnrd SubleTi. IIlIagde ber ~ l nilll:'
lor Iltolro,

Fros',

0i iauerNto, k arl

oplælte Itan.llabel, t om

bRl. mtd 3222 kr. oq .1ult~dr Ined
I en h ucbeholclninll pu Ul kr.
Cat! Pro,l "en\!. lrl besl)'rell t' n.
Vid (\1 sen ' rc mede v.l lZlt:~
Il' lømn~1 Carl Frosl til terOlantl,
r' biller LII.en nellIormind, "H·Jeti·
" bUlyru Clni, eOlitn klhtrer, EllI Illelbn cht Chriltensen til It lln lalJ.

~~ j Drallbæk flrafoi oge iii CaD.d ••

Et nolal Allierede tl YlI:t ninlle i
I· DallCl\~rk I.. r nll en ChHfl Ct lor
n .1 udvandre til Clnldll. En kvln ·
t . dth!!, If'prll\~enl.ol 101 det CIIII '
t · di-ke IrbeJ~lminilterillm er kolT"
1- met
til 1110 del lor l' hnde cgntl
1- .,btjdlknll lU hu,tilll ",brJd ~ Oll'
I· haapllalN blandt d e baltid: e 0i
e

Vil '" rellen i Thilted bk." i 101
middlg rejlt tittlle mod lUln ulak.
tuthdlr Rob. Wilhelmltn,
t
for den 19. lebru" i I'r at
tllrl bil i .pintnlpuvirll:tl l'ot, ..
Bilen. lodb,emle VII ddekl
hundbremle tl udeo prlkti.k ,id
nmi. Køreturen, der bellyndte

Thl.ted, endte i en Iludt I
Wilhelmaen

huk.llrede,
hAn h.vde. deltlAel i en
middag, hvor der bl. I. blu

veret pil.ntt, .n'ple. CO$!nak
rhin,kvin,
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Under hjtmkoneJtn om
bltv hin i Sil,lfU!) blænd et II
m odQuende bil,

DR derlo r
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ler 4. maj-afteo i Tbisled kirke
le
Ir.,
Thlltrd kirke havde I altes alle
ler bænke besat al tilhørere III minde·
al højtideligheden for 4. maj 1945. kl
Io·,
Ind
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Ile.

Poruden orgelmessen, der blev
spillet af ort~aol8t Munk, sang
gyrnnulets kor ulmer med rektor
Rosholm og landinspektør Boe
som solostemmer. Provst Nye
gurd hofdt and ailI., Kirken var
pyntet med bøgeløv, og aftenen
bleV en smuk mindestund for
Danmarks befrielse.
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A!unoterlnuen
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M i1/.( ,',uLfo,' /-J" ",.Mw (?ll,
I

MaJtinPlll1in'sb(' l'icL nwdrlelf'r, at

2 dl'ivcndr M. : Il'CI' mL. 100 111 rl'iL
binandetl (,j Obl:lCI'V(Tct dell ti. Mu,;
i V'aLcrll",vct m Gr, 20 Mi", N ID I'"
R (;1', ;11, M.i", r, S~i<, 0,\ 17 8ø.

mil fra IJ ,,"s~holll1 FYI',

200 til Befrielsesfest
i Skovsted.

Til T

Eu FcRfajtclI 1/Il'd mflllQC uO(lc

Ord,
T Skovstcd Forsnmling~hus
holdtes I Aftes en smuk og vellykket Befriclsesf('st, som flere
FOl'eningcr havde indhudt til. o~
som havde samle!. ca. 200 ;\h·nncsl.cr Sulen val' smu kt pyntet
mt>d FluU'. Lys, Blom!;wl' og Bøgehl v .

Lærel' GrflcJ"t bød V('lkolllllWI1
og mindede om, al rlel val' 6_
Gnng, der hoJdl..es Befdel~es{cst i
dette
Hus. Derefter talte 1'-'0},
st.andel' Poulsl'Il, Aabybro, de:' bl.
a. sagde: )1aj el' den ly!';c Tirl,
det Cl' Hnabets Tid og en Grvtid.
Hal' mindede om den AandslIla-.rt.
der udgik in. Jødeland ;'cu !"riste nli\fet.. Den vandt frem o~;;a.:l,
hvol' Menneskel' levede i SL.H'I'l";
cg Trældom . Senere kom d ~ l' 1
lhidclf11dercll Tider, hvor Hdte,· sad i Spydstagen, og :tVI..'l
man tilsidesatte det, dcr v tr i
Pagt med Gudsbarnet3 Liv. D."'I'
maatte en Reformation til for at
komme tilbage til det oprindelige. Videre næ\' nle Taleren' I. a .
.TullIgrundlovcn. hvor vi nn 'It
tilbage til det, der er os .;h·('- i
Frihedslivet og Kristcnliv~l II cl
AposteJtiden. Og dl!~ gav .)s n,'')tid og Lyst til aO: Øve St'>"lbuJ,
NutIdsbonden kan rækk H!!.1l1'-\
tilOldtidsbonden. l\liddclaldctl'il:'>
1'\'ang havde ikke fOl'maR.:t .-;t
"delægge den stærke opr •. ltl '!.,:e i
'fraft. Paa Mindednge'l I D,t.':' ,;,,- i
ger vi Tak. fordi \i igt'n hjpv
Herrer i vort eget 3'us. "aa "i
har faaet Frihed ti I :tt t.>vc d"n
Tllv:l'rt'lse, !.lom
vi 110m Danllke ønsker.

Flt r Kaffebordet tB". 1."1
Rohl1l1ed, Kllm, or.l d~
SPI'OIr ae I...te rl'lK af
V. Jensen, Jeppe A ...kjm.
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saa hØjt oppe som ved Befri"lsen,
men vi maa blive ved at føl,~
Da11markf
Sag
som
vor
S!,-,',·.
Vi
,
'
minder i Dag hinandel1 1.:\'. at.
der stadig. er., nbget, vi maa kæm·
pe for. Før sloges vi fvr al, faa
T;vskerne ud af Landet. I Dag IT
der andet at kæmpe for: Sy cislf3vig og vor Stilling mell"m \);,t .. "
y est og Ting i vort ~~.l'li ~un l, I'i
maa kæmpe for at faa rettet. Vi
,siger Tak til ham, der vendte
Blad(!t for os.
Lærer GeUert sluttede den
smukke Festaften med en Tak til
dem, der , havd~ fØrt Ordet.
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) Smuk Mindefest i
Thistelil Kirke,
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Klrk"rnusikandagtl'o i Thi .,.;lf'd
I A.ftC8 bl".)' ('0 ,'npslali('nde Mm .

ISel

I

doff"'Hl for Danmarks nefr j ,~J!je. l
, Ord, 'foner es: SanK mindl>d.c8 fil-n
'
slure Hl"givC'nhcrJ for 4 Aar øidril, da IJamnark igf'n hlr'v frit. Kr
I Orgnn:st MI~nk havde skabt. et ha
Program, d, r rUlntnpr:!e det hr-lt
rigtig!,. Hektor R(JHhQ{tn og Cymnasiets Kor, POIII fl ol' og AI1{J('
RU mi"lIf1 havde drTPS An(jE·1 j tlpn1lP.
urol',l~:lemmelige Aften. Alh~
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Pindso- var oplaget.
Andagten var
gammel, dan sk

eftl:T
K i rk~k ik,
og
opstillet

man lagd e især Mærke til Gymnasiekorcts
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Sang

'Sammen

med

Rektor, og mon ikke mange !:ond
Oh tænktp. at det kunde være meget smukt, om en Del af drnne
Skik fik Indpas i vore Kirker
igOl? Det er en foru'iskende .Vveksling at hØre de unge Gymnasieelever ind imcJIcm Menig-hedssa ngens grovere Tone.
N. O. Raasteds Orgelmesse fra
1948, der er delt i forskellige Afdel ·ngu, dannede Indledning til
de forskellige Le"<i i Andagten
Dertil kom et Par Uropforelser af
BS!'rnckor, som Domorgan :sten ligeledes havde Ærrn for. Han
sku ld e have ovnværet Mindefestrn, men var blev€t forhindret.
De to nye Salmer, der blev
sunget, AastTups "Bevar os, Gud,
for Krigens Gru" og .,H\'orhen vi
i Verden os vender, vi øjner kun
knyttede Hænder" rummede nogle
a::!" de Tanker, som den store Kr·~:i
Ophør iklke har formaaet at jage
pea Flugt. "Guds Fred med vore
Døde" blev sunget meget smukt
af Poul Roe.
Provst Nyeganrd læste i sid.s~e
Afdeling dEn Frp<)l'; bon, der er optaget ~om Tillæg til den norske
Alt('r~>og, og A ndattten sluttedt>
med Grundtvigs Salme .. Syng- med
os, baade Blomst og Fu~l: Lykk· n
ll'gef med Danmark Skjul!" To
Faner "aiede i KONt, og- pa~ A1te rrt stod DOg"C'lov_ Sommeren ff
igen komm(>t til et frit })anm:trk .
/
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v/u' del' talri)(1l Repræflclltanter {Ol'
n
HJcnmlC'iærll. Pobti. Fnhedsfo ·
den, Danmarks Lottekorps, den bl'j·
tH~ke Hær Ol{ det cnJlc lske Thc
Buffs Regiment. Ved ~hndesmær

Over-

medvirked..
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Som det ses, nævnes der
Kommuniquet nogen
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(FOltt>a.l fra Side 1.)

Ved to smukke !\[indehoj t idelic-heder l Formidduf' i de tre smnn
Byer LOJt. Ulstrup og Ove l' Je l'sda l j Sønderjyll nnd afsløredes Mindestene for :lI lierede Kl'igsfl yvere,
de l' f aldt O\"er Sonderjy ll and. 23 a f
de fa ldnes P aar ol'ende \"al' kommet
til Stede fra England for at bivaa-

I

Slu.t radiot

En

kel nedlagdes K r ~n,.;e.

I Sønderbor g mdn e d ~s
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,-,tl• fl,ll
provl\l Kil) Jl:nll''-I, 'lf(
....
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rts me al være re d(' lil
t
kæmpe for det, man hfJr ka:rt.
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1945.
I Aalborg blev D.agcn markeret
,"cd de forste Spadestik ti l det Frihedskolleg ium, ..:;om mnn haabe r
kan ..,taa kla r td Tnd fl ytn i ng o m el
Aar.
Danmal'ks fo t"Rle Fn he dskollegium indviedes i H o rsell ~ ved c!Jl
gribende Højtideli ghed

d

husplad sen, hvor Køhl:l'I.b ...

·kb

l
a ..... for
81 I
k ~ d en~ :'PhæveJse ellel' fOl' t:de~
ngsmlnls termødet.
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ertld j Forvejen b' e\'.et med.
de , t. at Russerne ha"de ak
den 12. Maj som den Dat ct'...P.....
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R estn boner i Tyskland 8aIlUdi
skulde hæves fra begge 8 1.1E;
d
93
ØR
~n _ . Maj som Dato f ar r dm.
rlgsministermodet.
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Jubel i Berlin
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OG DE N 4. MAJ )Iange Steder i hele Landet saltes i Aftes s maa levende Lys i Vi nduerne - akkurat som den 4. ~faj

;en

mlnd~d

:".taj ved I't tltorl M"d I lIlli.

ne aOJ tidelighede n.
1 Randers afslot'edes et Frihedsmtndesmærke , en 21/:! j).1eler høj
Bronzegruppe, som viser en ung
Kvinde, del' med den ene Fod knækker en ::\Iarterpæl, mens hun slr or
Blomster ud o\'Cl' Stedet.

"
om

jlrø

ton nYI' Ard

l København

k!lnskC )!lll'll1cfarlIlJCI', der fol' Ti-

••

ri

.f; llUOl.

Icde.!l parndcl'cdl' Kommltlldoer fr;t
Hæl' Of{ Flaadc flllm! fnl dt' IImer!-

11

f.

Hnm linKI:rJll rUUl SOlidtc L Friht'd ll mU Sl' um "W .. t

der.
Vl'd .'Il !ildfuld Of{ I n)(I,1 Jl ujtld!
Jjj(hl'd I H~'pnl'kl'lI i Formiddag
mindedes mnll O(p' fOl' N'lIzilltl'rnt'S Tl'rtOl' Imdcr Iksll'ltclf.t: II. Der
tf
\'[11" mndl Rep"" <.;rntall 'l' for mili·
l;l!1"1l OP' ch,jlc

II(

!lumh llR to

LILllth-!
fJarllwhrOfC i Villi,

an"

I. •:

I

~

l Kirki
;or

Otto

r I i n, Torsdag. (RB.) Vebt·
et .
~ e rllD s Indbyggere tog med Jubel
Imod -yheden om Blokaden~ fores taaende Ophæve lse, der .... il brin~t'
dem oplyste Gader, Sporvovne om
Aftenen og ngtige Kartofler for
forste Gang i 11 )huweder. Sidt!ll
den russiske Blokade begyndte I
Junni i Fjor, har Gade be lysningc:n
været næsten slukket, og Spor\,oS!'·
ne og Undergrund sbn nen ~tandsl!dt' Fru Kr'
KI. 6 om Aftenen Bortset fra,
del' vi l komme frisk Frulll. Kod o !Iben ,
Grønsager pan Markedet i Stede
d rt!}'
for de tils \'a rende tnrred l:! Vnrd
dgad
der hidtil hal.' udgjort Storstepar- den l
1- " .. ., r "R.,tinn prnE'. vil di s~c na.'p

5. Maj i Thisted
J Anledning nf 5, Maj har Thi-

)'-

,.

j,

I
•

IP

't
r
~'

I"

sted rejst F lagstængerne, og ogsan
mnnge pl'ivulc hor mindet Dn~(,1l
ved k' lngning, l Aften er ButiksbeI)·.snillg~ IlIuminntion og udnmdis.r
Reklnmebelysnin!: tilladt.
Fdhedsfonden hor In!!,t Kr nse
pall Ralph Gmnkjmrs Grnv i Thisted og PR' lInns Peter Jensens
Gl'nv paa Stngstrup Kirkeganrd,
PM 4, Maj-D .. !>'.n i Gltnr bl~v der
soll(t knop 4700 Mærker i Thisted,
Dct el' endnu ikk,' I(jOlt op, hvor
nlnngl' Penge, d('>r
lllNl Belob~t

Cl' komm~t

Iigl(er

Inn~t ov('1' tUt-linde

in.:t,

i bwrt ",.lId

Kron(\t.

I;\II1UIi."1I øJ:' ~1ult'r 1'1'WI"III'
\ nl' ,sjtl~' OM' Vt·llalr.'" rjl,)·t!t'

h. •
I'nll d fOf

,n lnt'!:.l ''''luk 1 r"ditloll, d>}

I'.uulttmedlt'nt Frk. Aabt'l'l{ om }o~ol'
høldwl\' Int!l'n(ol' \'t'ntltn,,,nyrand~·
,trtlJlPt' tl): tlu $tlludjlunktl'l', dt'.
\':11' Ingd til forllk .. lIh;w :'illl'l1l'lf-

,;kllbt I

}o'.. r

1:l.iU'IA(!

\toti

,I"nll I.,kalkmnit,·

m.ml.
Vt'd Ol'!!ly rl'llll' ""R Iw,t bId v1\1 gh'lI
l\.on8ul(,1I1 .l<'. C. Frlllldl'cll I Strdl'1
for Bo\thohlt'I' Skon'Klwl'd.

I<'aretru( lide Tng brnnd
i Vester vig

Form, h"orp.la

.j,

:<t('d,

ins~ktt)r

Poul R o t',

Det ('r

I'tlldiR,~k

ret ..tore

Skader,

Hall lu~tllllnh1l' }o'1'f'd~rlk Chl'ito.ti:ln8('Il, Vt-'slel'\'IM', opstod dl'l' \'(K\
22-Tiden i Ano:>" Loftllbl'1!.nd, Fald
fra HUI"Up k(lm til St<!de, nwn Sluk-

ingsnrbejdlll. \·l\,lIskeht.,"1fjol'de!i n!
l'n krnftig RO~lld\'ikling fOl'luu'Srtgel. IIi et Pllphlg Ulldel' P:mdepln(h!l"m~,

Falck fik

hug~l

;'I[ens Slukuin~m'boJd() ~tod pj:'lll,
hjnlp NI Del Til:skucl''t' nh'd nt
lyddtl Stmlotnsrell for :\Joblt'r og
Ynl"i;'r. l Labot :11' pl Plir Timet' lIed-

li!!\' •

amfnll~.

man

Sk!ldellil

ligi.'SoUl

I
R

K,"

I

t-tt-d

til
",~'d

,
o.d,n

So'lll,f: i _"-{tcs: .mdd:\ i't I'a.r t:roplol'01&>r. uclMt at DomN)::mnist Ru.'l·
sted, o~ dd l!.'d lllup:et smukt.
Sf>h'(' O~IJlle;:..~n, h\''QnU ~, Aid....
liug \':lr m'l'deles pt-agU'nld og 5, AfdeHns: u!l.lmindf!'lig ltkun. bl"" m~""t
dy~ligt. og f~lt spillet l-~m Orglt~ af
OI).":llIist .Munk s..'I\',

;lal"Sap:en
Der luwd.. ikke- \'~l'('t fyret hell'
Dtlg~'n, Sfln det k:lll ikk~' yl\}l'(> Skorstenen, da t'!' Bl'lInd:'\N~Z\g"II , Li~
gt'Il'des nWlIt's thIt ikke. Rrtllldell

bu
t

kl'

d,
ik

lild iml'ili'll\ AOI'\'n" Sllllj:' Mcn4;'hl'"
dall !{\r:.tli:l'I~ Vt>l'S, WI\I ht'.l"'t':d f\lt'-

den h'klliske 11lstal1:ltlon.

st.!t'rk~'<l"

n

\ irknill&'\'n ru dl' smukke

,I

'l\>htm"

Mose brand i Am'up
Dl'n I"nt! P&l'iod\', \~i fa.\' Tidun
('1' indl' I,
gh'el' ~ode M\lIi~hl;'dt'-r
1'01' Plnll!.ng-t'·, lIedl\ og MOSI'Ol'lIudl', h"i:< ikke dier ud,'isi's den ydt"l....
sttl A~lrlll!\.gi,,\'uh~d.
l)t>1\ flll"S.tt' Brtllld nf dlmllr Ari
udbr-I.'\\ i Gunr vi't! li· Tidan i en
?ttO$i' i Aarup, tilh"l'\'n€lt' Nic.
'uth·rRlHu'd. Aal'Uil. F:lkk fl.'a Thi·
stl'd blll\ tilkaldt øg' fik i l.I,l bt>t !IJ
;~ Timt'l' Ildl'1I ulIdl'l' Kontrol uden
Ilt der skctl.'l
\ id \~s ikkt',

Slill'l'l' Skndio'l',
hnwd:\R IIdl'n

1.'1'

D',:t
op--

$hu\t't~

I~l\ ;..&, Kif~"lIIull'kdndCl.Rt i Thlittt'd
Kil'hl I ,\(b'!l f\'t'mtrmultt> tI\'m t'n M in·

tl.'r"i't f,'r !)!\\lIlI!\rk>l U",fl;('\st',

Het' sknl blot lln,'\'ne,<:: rol~'ndl' Sh'\l-

r~'t ~'r

Rt11l E II INDfuE'J"\' &S
,I, \.' hr , J llhlln~ ,~ & S.m, ~ IIH'f'~""

."

SOUl ..'l" i'1u-akt~ris4.isk(' {\.ll' de \'('1·

Iill',

m

Yl'l">' tit n~'n" A.l\lt'dning:
1),nfl>t' dt'l d!Ul.skt- Bl,,,-i udr..llldt, d.:>:rlæ.' ,'i. stn-d og &>jer v:mdt, o. Gud
'-nl$h.'

Lo,""

:::t

t.'ll~r

ful _"-!l.<::trup .F wdn....
Itmd~runlc fro l!\&fj: .,Ja. af din ::NM·
dt!. ,,'Cl ,'i !-"<Xl.t, I"t' Dnnnmrl,'$ l-\'lk O.f:
llanrnarks. Drot dt't lk'<lsll' e ... tilb..'\g"N,
sk"t'

I

•
•

o,

Li}:\'~\:\ di" "kMn.> lJ~ ... rr~l Vcjl'ul-.."

.,
,I

U~"l ~l\lli'

f.r.l. 1~R. h\'N' DQ:;t~n
S1l'lI"p.'r nlt-d ""llhlik J."l!'l di' u:>.ik~ Ti~
clllr. \i st.:tdiK levl)\' i: "R''Ol"I\~\1U' "il
di'

l..1Iyth,<k

YumlN'

I

.Nlll\-..~r.

I\l ....vldo..... ~q't

Jl\.l'd~

:<i.lt'll

h,!.S1Ii'

(I~

:>.tiU.... t,"t!-

det.

,

lndi'lI MolIlij;hN:It'Jl.:!. :tidsn- &tlmt'
.\l.llltt...'Cl;:o 1~'\w$t.N~' \'g~\n rd IU~ (~I\ I
%\l'i' nOMi' l'rticit'II\' P"...isl\im. $oi.'m ~l'
I m~~t "muk o~ nwlttt ~dil til Ti·
tI",JI.
l'l\WI<tt'.n .h!wd~' l'J\d,;dru,' lll',;t
il.! Th'al\~li ... t tl.\'t ht-ms:lgt i"n ml',!;\'!t

I

4, Maj Mindefesten
i Thisted Kirke

II

KOI~t

::tntU' uforsl:loende O\'l'I'for Brand-

~'ldl'>l

b'"

m~t til!nlend~,

YNI Ri.lduktiol\l'Ilil Slutnill~ hil'·

0\''''\'

F"";

<,n IStjltt'nde Fol'lu.>.il'l~ :It hl'l't:' GYfllD:I.:'Ickon·t, idt't
llum [I'!l Gnng til Gang kwl hun', llt
Kord jn'l' ~d(! Prom::;-kridt, Dt'r e.I' en
'Illt'gl't fin ,tg gi'nn.:-mkulth"t'ret Klruli!
lw('r },m~t i DlI~ <>g en Renhed i St~m'
lIll'I'M UUq:: ... 1lI,'<i \'11 god Afblllan......'dng uf Stl'mmegI'Uppt>ni\" :>om 'il'k\· ...

kll-'mlled&s lldl\ll . Skt\dl'1I er ret shH'
p. Gt'. :t.1' ncd:<U'[Imnltm(le Vnndnms-

de- man endnu ikke O"erblik.

...

IeJI\'q,

nul i Tnp:l't oi:t'
kom sila lig!.' ned til lldl'll:< Am",

(nrnar~ltttt'dc

ben«
aftt'n

MuJ,Aft<!nf>n skal

Ix'\ N' f:'unaki' nRlurlij.:t, .It mllll mD'
des I K:h-kl'll netop don Aften i dyh
Tuknt'mmelhthed {(Ir drt ><to"" dpI'
~ketl' hin All('n for 4 AilI' siden, øg i
\lIntkt om di' nHtnge. dl:'r oCrt'do w~
og vnunt't' for D:lltmnrkl' F';J!urelSE',
S"h"l Mindf'r,,"'tl'n \'nl' tilrntl~ug:1 i
t.'n "muk Gudstjf>nl.'~t!"f(>nn dIN gunlm!"1 drul~k Kirke- T\'ltdi~ion.
OUlkrill~ Domor1'(U1illt N, O, Runm:edl> Ol1t'!lme."-"-t' i 5 Ardi'ling-er. komPOll!'l'(!t i HI-lS, "Ul' tllrettl'lngt cn Række ~ulmer. som ble\' ~ungl!t dels af
Tbisted GYllInru;iunls Kor {Og d"lp som
So!ncr uf Nt'kto\' Jt O:i h (> 110 0lt Land·

\ 'andet

bh f!
Tilhø

Ullrol'l1l1llnl'C,n lir I'n'l-lrnmlllft f
.\ft,'./ltn, d"T tI' d. n rjo rdo tij, n 1
(,;"tSl'n, "ur ualmlnrl ... 1it:' fint tilr(>lto
lugt uf Q1'IUlniJI !\Iunk, Slp\,1 dit
Il>u"iknl"ke 110m dl t ItokIlIJif:," kan f:lk
ti:o.k dtUlIlr ForbillId" fnr Iijtnl'ndl
snlukk\l lUiml\'a(I"nl'l' i und", 8)'1'1,
-om t'ndnu l<Øl-'l"r .'{ttol' ,n , ... rdi

l

fiut ,Nl'SUOit 'Kalld:t.

Kirb-ll$ Alt.'r ,'at'
n..~",'l",'. (tg i
li'nlli't' tl~UII.·t,

D.!t

~Th.'t

lllt'd jn'\'llt

A (\m.'lbnitq."'\'n st\.>d t",

i:kk", til ~t fr,;'mha'\'\, ooS\'"
.'nb>lt l'kol ;Ir M'k )lfudtr,'.,ohln, SNU j..\
IwotNl fl'\"tntrMdtt- S(>lU ,'r. Rtlht-.J f'o."a
0.-" ~1\\uIcl..'\..,..t..' ,'It ~rdi~t' )j ..~&.
('I'

Il

.

Ryvangens Døde
De bnndt dem til Pælen en M01'gen
derinde i Parken bag Lukket
:lf Tl'æel'. dcl' suste tungsindigt
mod Stjernel', del' halvvejs VUl' slukket.

De ~iod del' a1ene blruldt Fjende!"
val' revet fra Venner og Kære;
men slolte, som stod de beskyttet
af Gud den !llmægtiges Hære.

De o;mældende Salver forkyndte,
at nu val' de t..:'1vse og døde.
Men <>p fra de blodige Lejel'
!;pl':lng' Lys, del' for evigt skul gløde.
En Flok, vore Fjender hal' agtet
B8a ringe som Pustet i Sivet,
der viste Alverden, at Døden
el' bare en Tmppe til Livet.

En Flok af de kæreste Drenge,
der bandt os med hellige Minde}'.

En lysende Garde fol' Danmark
og Verden, mens Seklerne rinder.
HANS BAKGAARD
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tiden nu hdc 101"
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IOflet,
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"l~mmevæmet

l Thy.
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I
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Irn er

, aooo

HJ-rnm;"Rrnel - Ib,
leJlIIe d .. - er IIU n .. el . . .
tIelen I,ol 1111,
bond"""I" ..
'Iadi- "I"nicheh,rne (dc der tt4na._
llOlo Jeo,.le omgln,) er udrte'lal~ Ol
O-U i .1 di .. e med di.lrillllleder ••
linier ,illl .. 1 li"
aode m."d8

a'

.,

a' lad

I blive

<;:.

dlat. ,I ,Oe en i. d •• II . . . ml a'
peuonu h" meldl ,ia:
_mlel.
D, D. ,I/lu' de I.f,te var ...
,111,6(8,

.......

frige

pr

~

~

~

Da øo-

sted.
majlet!
vor o.

Lind·

300

.n"Rnin~ •• lrtmltr

rtgiorum lil dilhilll,u6va'icne.
dl!r a. blive: Imrdiabeh • .,dlede.
Diltfikltl kln he.rdler i løbf;1 l'
Cl. 8 d'ij'e l'Avenle di. .
nin"e. - omlatlende 2
nier sdh:del .1 de 2
komplroier i .mlet hn I
opslillet i I.\lel ., I' d'ae
øVrile kompIanier i 'øbel ,I
\,ne.
Ugd. Stnke; he,eller vil uddlo ne!·
tlget
sen be2Jnde.
I
Der slholdu i l,beJ.1 "::~::~:~
kunu' vtd
I

ndledle
Iling der mindukDIer I
eT blev uge. vIliahed lor
t
de lal! 11 e,

en. Det mandobela1inalmtmd

mand.- Idmini,tration OK p1anlæaQ'ebe
uddlnoel,e lor styrkerne.
Cl
~t lore: Druppe- Da
ngen og naJede. ikke i ur
udd.nnelselkullul ved
li hund- hvorimod kunus mulilll vil
lommen oprellet ved distriitet 1)
Id E g e· ernede IRrerkrælter IImt
pyer em- nedne lid haves
Da der i vide kled'e er uiendIlte nOT'
dell
Ilder og ahb tit hlemmtværne! og der
!I er ud- lorm .. ' rn. v, flle.ne al lrivilliee.
10f at ud- IInlku
m nOl di· dllilikt,lederen mdlil ~deTt! lil
binanden rI!idighed lor loreninaer, in.titu·
(d.te 100 tio ner m. II. med laftd'lR
~Ii lil at hjemmeværnet al renI
marbejde Itr foredraaet tr iUli,
Italer, i delle hn ,ke lil:
•
jlofiikrin- konlor Oprtlltl I Si~vilde
ltnytnini Thi, ed, teleion 973 Di 233 ian
H. A IVERSEN ,
del tul· beli)·U~!I.

"e-

ud\'ehlet

Diactriktlleder.

01'. ._ 01 -----~_ _ _ _ _ ID ••

"~:::::~ '''65 (4U2, .,-r
5692 t~J.

11

iSnedsted.
ED lod Dordlsk alleD

,'or

I a lle• • rholdtes
5 maj lul
pIa hotellel i Sned.'ed, hvor Cl.
225 mennuker vir Ilmle!. Land·
in,pet'Br B o e, Thillrd, In:lledle
med Slog'!" .. Der er inacnting der
ml,e,·, meden. olle laner blev
baU Tel ind i .. le n, hvor de
I
om ktinr laler.tolto.
h neroe In POP,

, n, arbejd.mændtnu
.
loreninr!, Socialdemokulilt lorening, KfUM, i drællilh)ll~nin§fen
a Iholda fo ren i n~en.
Pormanden lor Bor!,!!!r.
verterloreninaen bed

ga v ordet 'il
ri, Thi,'ed, der I.Ue oYl!r
n" .. Norden·. Hin omtalte
' rne. "gtu I ældre lidel
I videre bl. a.: Del er
.Iore bestræbel.er for al

bygge sam-rbejd et mellem nor di·
lille 101 11: VI er ryluet hinanden
nærmere iodenlor de 'ld.le
aar. Der er nedu'
til
dr.lte muli2hecien lor
mellem .Ilolu Iti
1I
og
slur mBn 0illB 1 i
hinanden. Og'lII pU ;, 'u~
omrude er der ud
al uvurdulial omlane,
Porr:nm"en .Norden'" !indea l
alle de lem nord i~ke lande. 1 Dan
mirI!: har lorcninicn 50,000 med·
lemmer i 110- t 15 lokalllldtlingen.
I Thisted lIddin.'! er der 600 med
lemmer, men der .kulle gerne liere
enll:eHpeuonu med. Od er ikke
nok, al loreninl/u oli!' Hl.tihl'lo"er
.tur ba,vtd atbejdt'l.
,;~ I Del er loreninecn .. Norden·,
all.re IBmarbejdel Videre.
et realiteleni likte 02 lute
lilan bygger paa. Taleren
liI.idl' lornmlineen til
melde lIi2 i .Norden" Oll VI!!Ie
tit al.k.be del 20de arundla2
n"tionerne. velfærd. Han dul
med al cile/e lø1til'nde .. en:
Om din flihed vII yJ værn",
holde økjold'ftjæl om din !red,
ufre dia lin moden kerne
Ira din lord I IUlrnd led.

Indsand Norden. frie luft
.tHbed .od al blomtllUduit.
bl!!!.I, .om '\HIn .. Ilet,
medens vi med Irof..., Itad
lælter al vor 18rnlnl[ Ind,
Danm.rk, pu dit altet.

eller en lælle ... ni
i ,.. "d.
n:!~,.;,:~" B a e .. Svanrlnr
~I
Seedorl Pedernn
d~lr1ter .010 .. n2, en "

a'

.n v::~~:,~O.'1 en dan •• ,
Irk.
Thi.ted, aHomp'll
nerede.

V.d hllebord!:1 hud. Ihv mr.
Ni"l.e" Oldrl or
tI.,l! 111.lull1inil' lillar .

• Norden·, Ette,lt.aUeboldel
I.lle

fUllllolfbe.",u
HvidbJUI. om tid." tllp,
o, den uro, der al,dla pr •• t'
Mtnne"e", m .. lIe I

a.
Gud It,di,
o, de miaiie IIbne

'·U.ke P",

o,,

•

nier komp',1
o p'.lillel

m
~~ lorp-lIaardeo I R8Ibr alfer
nd
paa private bæoder.

oGdr. Lara Bunk, Thisted, der
or havde lorkøbsret paa de to gaarde
t, Nørtorp og Ny torp i Ræhr, har
". gjort .in let gældende Ol/ tilbage.
købt I/aaldene lor hhv. 53,000 og
128,000 51. aløtaten. Overtal/elsen
,ør sker I. malts. Ved alilaaeløen til ,
Ile stalen i sin tid koslede de t') ejen. I
1et domme 105,000 kr. lot Nørtorp og
en 125,000 kr. Ny torp Imidlertid er I
~j~ Nøtto,ps hygninl/er laa lorlaldne,
:8. at der ik~e kan drives landbrug
en herIra, Oll de to ejenc/omme maa
antagelig sammenlæggeø.

r Ifd~n
'15 gee end
lerler,

ar

IIU uu .. •

,

I1j~mmeværnet i Thy.

I

Hr red.ktorl Ned.na'''·
ende brdf'l venllQlt opll"e! I
dl Dc.-r.. bl.da Ii!!.ere:

d.

ni an

K

I!!O I"f

I sOOO
Hj"mmtVRrnel-- del lov!!.",ede _ tr nu ollrl 1111 \'idl I Thi- oml
Icyllle -Itd .,ml, .1 hIJvtdp.r1cn al Itorn· ved r

slelen punichekrne (de d('r udnW'vntl i
and'· ler.lt omgln,,) er udnævnte, Di'
'adlo " di .. e med di.lrili:l.lederen har
)5U I
.illld aill m.nlle god.- mænd. til·
lInger
om II modl_lI~ en udnævneIlt
t lod
ril bel.lin~·.m.nd I n:rnel lor der
bIlIIc
" yd!! en j. du", uml at Cl. 600
<I'ee. erloner har meldl .ig Irivilhgt i
P
Ilmlel.
d I
Ir ao.
D. D .I~ .. r e Orlle. - ca.
n,6C8. 300 ,n"fZO\~Io! •.• kem.er - Ir.

"Il"

'/!!

ler
no VI

I s,
med
forD
vltrl
Rcn,
baVl

IIIr feRiooen 111 dllhtklludvalQene, lor

;. nr der II bh ve lærdiJ,tbehalldlede,
tlar
p poDillrillltl kan hereller i I.bel al
g po. Cl. 8 dlQ'c

:ed.

Ivfvenle

dilllt anløllPI
nin~er _ omlallende 2 IInmpaR:- i S)
nier _ uølede. at de 2 I'fllt lerCI
komp"nier i amlel kan 10fvenle. lod~
optlillel i løbtt al 14 da .. e og sam
"vrj,e kompaanier i IlJbel a13-4 tene

ajle.t ugt:r. Slraks h~r~lIu vil uddann~lbeeJnde.
r.and.
ca . .~nDer
afholdea i løbe I al ,ommeren
ledle kur.uS ved v",nt:ls belalinea.
f der mand .. koter i Nymindei lb II 1
blev ullea variahed lor kompaanicheler.
10 2 Ile, næstkommanderende oa kom·
Del mandobel.hni,meend omfattende
nda. admlniltralion oe ptanheallelae al
la D - uddannet'e lor at)'l"'erne.
•
Gfuppe· og delinglrerere opn8lr
lore.
1

Oll saatedes ikke

I

ur a' komme paa

udd~nnet.etkUr,ua ved Ikolerne,

and- hVOrimod kunuI muliet vil blive
m~n oprellel ved dlalriktel lorna vidt
Il e. eeneda lærerkrIlller IIml den lor·
em. nedne lid havet.
nor.
Da der i vide il ed.e er ukendog ,kab hl hjemmrvllIrnet dell
ud- lormlit m. Y. - og der lorllal
ud- enlk,el tilgønlZ øl Irivilhae, er
' Idi. dllhlklltederen indtil ..udere Iii
den raadighed lor forellineer, inllilutOO tioner m, II. med loredllR om
I at hjemmevllrnel al reni laalie lunkide ler Foredr.ael er er. til Henven·
, i delae k.n .ke lil: MidlerlidiRt
rln. konlor oprellet I Skoviade 2b
InK Thi, ed, lelefon 973 aR 233 ks~
"'ul. benytlll.
H. A. IVeRSEN,
.Iel
Dlstrlkt,leder.
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Amt tager Form.
De fØrste Kompagnier forventes opstiIlet om 14 Dage, og
om en lille Maaned begynder Uddannel,sen. - Der ønskes
fortsat Tilgang af Frivillige.
Komipagni'Ohp'..fer, Næstkomman-

deren,de og Kommandobefalingsmæncl

omrfruttende Admiruistl'alioll og P'1",nlægg~lse af Uddan-

nelse Fol' Styrkerne,
GruT>pe- og DeJjng~førcre o'p naar saaledes ik'ke i Aar at kommf) paa Uddannelseskursus ved
Skolerne, hvoI'imod K .ul'sUS muligt vil hhivo opncttot ved Distriktet fOl'saa"icl t egnede Læl'erkræflcl' samt den Iomødne Tid
haves.
Da del' i vide Kredse el'
Uken(l.~k",b til Hjmnmeværnet dets Florm.aal lll. v. og d{ll'
fortsat ønskes Tilga'l\g ;lI Frivilligc Cl' Distl'iktslecler<?n, H. A,

r l'er s e ll,

indt,j) vidc,'c til RaadligJhcd fo,' Foreninge,', Tn"titl\tri01H~1' Dl, fl., lTI0(1 FOl 'ed I'ag om
Jljemmeyærnet a f rent saglig
Karakter,
,
FOI'(\{ll'agpt er gratis, og JTl'nvendeIse kun "kP til det midkl'-

ticlige KontoI', drr rI' oprett,'t i
SkovA'Hlr 26, 'l1hislpc!, TIL \lia og
23:3 ka 1\ 1)(')1\,1 t"s,

Forslkommend,' 1Inndag \ft"ll vil nisll"iklsl"t!el' Tye,''C'n taIr 1'0(1 "I Uøde i Sl;)oldll<ll'gKall"J'Jlp,
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Snedsteds Mindef~st
for Befrielsen.
Y~f~n

I
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L, I,

11Ia\'de ..;amlelover

%00 Df:'ItIlK"foN!

Tladlh(,n('n h') hClldt,_"'S dt( 5

'laJ-F, t i Sncd5ted i Atle5 ro,tt'n haY'de anml!·t over 200 De!
lagere Lmdin5p B o (. ThIAtd
lkkomPtl2nNl·t af Muslklær.. rIOd!' Frk S 11 r (' n s c n Thisted.
\anA' Iii Indkodmng .1)(:r el' In.
~cnl'"It, der manere Int·OS Fa,·
nernt' (ru Il Forcnmger I Sm d·
t.l'd (øtlt·~ Ind E!tl'r at For~~
lIngen havdt: f;unl!:N JDen SIa:nl:dl DaR" bØd SlngtE!r A P l:,'
l {' r R {' n VeJkornrm:n.
Amtmand Egcdorf tBlt(' om
Forcnmg('n .NOldcnt og dC'n~
Virke og f,;av en hlstorll!k OVI r,Igl over Udvildins:en dl! nordl,
kc Lande Jmclk'1l'l VIdere skil·
:frede Amtm Fort'mneen .Nor
i<'n.-,: !(!N;kcllra:c Vlrkc-omrilader
,g nævnt.<', at (trn dan5k'" Af
dellnr t.dlt r 50.000 M....,ciJj·rnmt I
{flTd>:!t I 110-·-115 Lok;.lf<:.j'"un
'ler r Thlsh'd Ol! OploUld ('I dl r
(", IlOO M.odll·mmN men m-<Il
s'kuldt j:l"('rnc have cndnlJ riet(
med Amtm (,mluJte dl' bro ,lcd,·
Forsvnrsrorh Indlinecr og nævnt<:
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r som ct Lyspunkt, ol man Vill'.
s e;kIJt.cø I Venskab, og <>mtall" VIn rlt.!rc

Øn~k(,t

Ilm en f,eUes RUle;·

dal: og om CD nordiSk Toldunwn,
Tale!en t.luttedc med en fornyet
_ Appel til at :duUc op om For·
enmjtcn .Nordcn ..
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Landlnsp B O (' sang en Sang
for hvert uf de nordiske Lande
og l·cclterodc ~Df.' VJldc Svanc) ..
Efter
Kaffebordet tukkede
SogntMl.Qd~toMt\
N C N l ~ IS (. n plla ForøamHnj:lens V('gn~
for Alkn!'n og l_:'CrlJ~ f M det,
m ..n h"vde hrrt om Foreningen
JNordene &om han anbefalede
enhver Itt mdmelde aiR" 1
SluHcUil tall.(' Rcn.1&koleb<>sl
J o..: n:; ...' n, HvldbJI!1'g, der bl a
Mgdt Naltr vI 110m i Aftcn Cl
s.'l.mlt~t til en nlJUona} Fe't knn
vi Ikke I.lde vært: at t.a>nkc piia
dl.' AHf'" ...·I· VI hnvd!' under Bt'
sll.'Ud.lll'n bolR dt, mØrke Gsnh-

f!1' ner

Dt

n

TlIJ 1I\'!JICCdt' (.lI
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men. og: vi t.,ltt os som cet Vt
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Il
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gav mangl' Ll:lft. r for Tiden. d,
skul(k komme. mi;ll dt't llln
,kKl' til S.I& Intj;l:el med ut om· sit
sætk dom I Vlrkl'itgJ\!.d I D"jo(
raader kun d ...," !jamme- Vllalx Il· Ty
stibland. 110m blev ,duttet den,:cung NOil' n Fred et' Ikke sluttet
l'ndnu ou Tidc<n har "((>I'et (y1dt
ml'<! SBbrlrnldcm Mt'n Gud tI"
lItadig t Vlrk!;oml'll'd i Hlswl Jl n
ae v1 hllr I"t Kuld og en OPRuvr
K4n vi Ikll. vært' Mt'd til at
I:Ika'Q(,l Stol"po1it1~ kun VI dOi l'

vll'ke for at skabe en Tlclsaand · Kø,
af afgØrende Betydnmg. Giver
vi disse Kræfter Plads i os, vil
de blive en Kraft ud over Europa, ja ud over hele Verden.
Vil vi tage den Aand. der fmdes i <;let kristne EvangellUm, i
Brug i Genopbygningen, har Vi
en stor Opgave at øve. Danmark
er et lille Land, men »maalt med
Hjertet er det stort, der er Danmarks Saga gJort • .
Slagter P e d e r S e n takkede
for Aftenen, og mens Forsamhngen stuaende sang »Kongernes
Konge - t , fØrtes Fanerne ud.

e.' ________~_

Bene(or
gen 7,

i Nors
i Aftes h avde udmærket Til ~

slutning, F orm . for Borger- og
Haan dværke rforeningen, Gartner M i k k e J s e n, bØd Velkommen og mindedes Dagen for fire
Aa r side n.
Rektor R o s h o l m, Thisted,
ta lte dere fter om ,.Da nmark som
H el hed" , set ude fra og foretog
et Strejftog gennem den danske
Kulturhistorie. D et Folk, som
bor her, ha r ejet Jorden i 5000
Aar. Indskriften paa det ene af
de berømte Guldhorn , som blev
fundet 'Ved MØgeltØnder, viser,
at det Sprog, som er brugt, dan ner Grundlaget for det Dansk,
der tales i Dag.
Menem 900 og lOGO hret kom gif t,
Kristendommen her til Landet ~ a a
og fik en meget stor Betydning sogl
for dansk
Ole RØ-

mer.
sens ejore JflieU\ghUg Skyldes. at
og innaa lTordbrugere har
a'to .. ",arhejde,
HØjsia iBet.9dning tfor, at
lIiDandan at kende.
fik en meget Video.
end før. Vi Skal Ja 4 e Bt
vor Omtanke forJ bvad
l3ene ..on T 'and og Folk
l iPlIemtiden, det er i Grlmdtvigs
Aand.
F orm. tm'rkeBe mød FONemlingens Tilslutnjng for Forcc:b'alet.
Derefter oaag '!'hi.lod S"IIwenin,a Mandskor .. "dOl'''Kan
tor Fredøkllds Ydelse en
!lække dansk'" SCilgej der hllmed kraftllt Bifald

o,
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Skolelnap. i.. II .........
dr.
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Saluet af Fdhtdsfonds-Mlrl'krl'.
Den 4. Maj blev del' solgt 4800
Frihedsfonds-Mærker i Thlste i
til et samlet Beløb af godt 1200
Kr. Del' foreligger endnu ikke en
OpgØrelse over Mærkesalget paa
Landet, men det menes at være
nogenlunde samme Antal ~om i
Fjol'.
FrIhedsfondens
Lokalkomite er glædehgt overr:lsket
OVer det store Salg.
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De fem lange og bevægede Aar.
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EN ~IEST bevægede Tid i
.. Thisted Amtsavis" lange Historie er den tyske Besættelse, Ikke blot med, om A visen stadig
kunde fan Lov at udkomme, hvad
der mnatle st:"!:"! I den og hvad Ikke,
ogsaa hvad der s k u I d e SlUll, og
saa den Linte kunde holdes, som
~31' lagt forud: at hvordan det eod
gik. maaUe del' ikke være noget ,lt
skamme sig over bagefter. Ogs:m
det al mellem Linierne skulde helst
siges en hel Del af det, som ikke
maatte siges,
Men mest bevæget blev del, fordi A\'jsellS Kontor blev en Centl'al
fol' det illegale Arbejde, det Sled,
hvor Traadene samledes, Del' Cl"
ad~kiJhgt frll den TId, der a ldrig.
eller l hvert Fald ikke endnu. klin
fortælles_ Men et og andet kan
dog ma<..,ke have Interesse,

DA BENZINVOGNEN BLEV
SPRÆNGT l LUFTEN,
Del' VIII' f, Eks, Benzinvogncn,
der hrændte ved Stt'andstien 5- 6

og!!3a den, nl'r paa St~det giver det
lok"le Blad F'ord,'"'' f remfor eventueIIe Hoved'!hHlfI- og Landsdel,~blade, Og"an N,'heder fra det ovr;.e Land og f,'n Udlandel sk,"" I
med, men diaRe faur Redukt,·o"",
sædv:lfIligvi>l fru Tcl".r"mbnreun..
erne, hel' J Danm,", ,"k R,'I"_,"u.
"n ,...
u
l"I~au, Associaled
. . . .O"
. Un,"[c,l
PreS8 , DiRRe liI'udc," Ve"de",on,h,'"_
"
dem!! ud til Redllkl;on"rne
"nI""
"
""
pr, Fjl'rnl~krivcr ellel' pr. Radio,
hvorfrn de Rnm' lige til i\I:JRkillf'r·
ne dter l'll GI!IlIu>mgHII" IIf R~,tI:,k...
[ør I' IIf'r HednktIOllHflekret'''r,
I)"",
Ny hc(l er konmll'l' <l ItHIla ... ror ,1""1
m"!J ll' II f :-l i~r RI'h', mell 1'1' dr~ l ' fol' ik
k,! ml ",l/'p vl~tig('
CA

..

<I

p,,,,,

I}I'SV!l'rI'P IIt/till' d", ,kk, ' I ,,'
f
II
lv"rt i ud" MaKt H('lv ut havl' 1'1'1"
, l l(

'III /'
IJlTl'KIJQJldt'lI tf'l" i I JdIlUIfII'! ,
IJf'r hol' nltlf! \ll" rl~ 1 r't \' i!ll Hk.N ILf

K(Jnl'lI lmIHI""t"I'

!JiMI!('

"ffln """I", "'""' Ilt Ul II

"

hJf'IIIl!

Ugel- fO l" Kapitu lationen , Den HI>Ilare gny Spæn din g til mere end
l'cn Dag, Efter nt Modstandsbevæge lsen r undt om hnvde But s ig i Bl'1.4iddelsc af eller odclngt ndski llige
af de danske Firmaers Benzhliagre,
gav Tyskerne Ordre til, at 22,000
Litel' Benzin, der Ina I D,D,P,A.s
Tank ved Thislt!d Havn, skulde
Ilendes til Næstved. Det blev beIlluttet at sætte sig i Besiddelse af
Benzinen og skjule den t il Brug
for ModstandsbevægclRen, En Formiddag val' ~lIt klar, Skju lestedel'
val' fundet, Tl'llnSpol'tmidler k im',
del' ,'nr sorget for, at Direktor Kaj
Petel'sen vilde være borte fra Kontoret, dettes Bogholder, Thorn, var
blevet medindviet, og Ingenior Vesterganrd havde en Te legramblanket udfyldt med en Ordre til Udlevering af Benzinen liggende klar
pan sit Skrivebord - den skulde
dække Personalet overfor Tyskerne, nHar Ud leveringen havde fU!l-

det Sted.
Men samme Formiddag blev InDen færdige A \'is, som
SCl' den, er Ikke et tilfreldi~t Udkomme (lf en Række Journa Iisters og Redaktørers tilfældige
Bes t ræbeisCl', Den er ct Resultat uf
e l maa Ib eVJ"dst, RYRtemntisk Arbejd {' pIIa tit IORe en ofte vnl1skelig
O PSfllve: N em l'19o hU l'Ugl, og san
l" l som gorligl, ut undel'nnn 1'1
I( e Ig
I'l' tt e [.. !l'8prnc om, h\"lIe! dcr 8kel' i
I
I
Vcrden, lige frll Nnbocns
I en 8 ore
gncmff>l'kcr til dl' fJl'l'nCRlc Lnndl",
lll'" ~nillcr ,Jourllnh!ltt>nH Jugt cft
N I I
PI'
,l'l('(tol'nl' dl'n f,lor~' Rn lh', o'"
l
,
•
I "111It' • ligt
hHl" La'tWrl'1l fOl" hlllll
l"
,Jl'lIt IR' fllal,t
O .. t liJh- Indb lik j 11(>1'Jgl'IlIlI'lIl, pr 1'1' 1ll1tnjll' }t'Ol'llWJ" fO l"
,I lwt, mPII rOI" 1'11 ,101l1'II11li!4l v il
",,,[,,,, f[
N I I
'...
{' t'l' y Wt t'lI altid \"a'!"t'
dt II "Ion' "1,,,1,1,,"", O"
"
.
ha t' hnn vid II 1.1\
daarligt.
L <cseren

"I ,I""""

genl or Vcslergaard og
Kaj Petersen kaldt til

DirektOl'
Ty~kcrnl!.

Disse \'..1 1" kommet 'cfter, al de lo
havde været med til al skjule ct
:m det P:ll'tj Benzin i T romlt11'
forskellige Steder. Bevil'icrnc val"
aabenbnl'c . Dc mnalte med TYMkc,',
lie run dt fol' al paavise SkJu lestederne. og under VeJs fik Ingen iør
Veslcl'Raat'd Lejlighed t il at telefonere hjem til sin Hustru om nt
fjerne det fnbke Telegram , der
laa pM hans Skriv~bord; han
mal1tLe jo regne med Husundel'~o,

ge1se.
Tyskerne . beholdt Ingeniør Vc~
stergnard og Direktør Kaj Peter
sen, sendte dem forst til Aalborg
og siden til Froslev, Og dl.'r \'ar
med det .samme blent Mt tysk )!ilitærvagt \"Cd Benzinbeholderen,
Nye Spekulationer! Det ble\'
droftet at sprænge den underjordiske Beholder med Benzinen, Tilsidst kom del" Ordre udefra, at det
s k u l d e ske, og to l\la.nd bic\'
sendt hertil for at besørge det. Del'
var cn bevæget Diskussion en Eftermiddag paa Aviskonlol'et, fordi
mall mnatte regne med, at Sprængningen ogana kunde ødelægge Ga~·
værket,
l hvert Fald sætte det ud
f
"f
a Drl t. Del' vm' den Gang ogsaa
hed Vetoret. Det hnnle
Jnoget del'
l'
o ut'nn 1St Jleb8gn3l'd som Byll'del'
fol' ~liIilml'gl'llJlpell ovel"fol' .'lllc
snndllullc Aktioner, H.m lll'u ,.,... tc
den, og det blev .san til. nt BlHlllnen Rkuhil' ~Ill'tl'n('('s,
nan}' dl'U hlt'\
...
kort bort nwd en Bane-Tankvogn,
O('t VIII' t'll fJ,t'nllnt'd .. lknt" tJg
I k
l'll
O a lllj:..'lpcr .. Zcu~", (d, \
s, Snedkcl' Snl'l'll ,snl'enlH'Il, del"
bC/O\(lJ'gl'dc det. og dl't ...t'ik,
om
ch,'t Rku ldl' , ni' ja/ledl' fl1\,,,t dt'
It'Kl'l1 th' Hm'll Il/la SkrH'n tl'l1 \. k,
t
I
t> 0P (l1'1 l'
\'l'1l 111 \'it'll' toll Ht'h,1
Il allJ.:t'!"ln/lI't nwd R, n 111\ Il"
\'1'1'
k
...
Ilt'll, f i
dt'IllH' kohIt,t frn,
nI

BY8b deu t...
p{'mæssi,~~ RpSO!~ fra BraDden,
.. B~nt var dru!Ug nok. til eD TImesttd efter at komme l-d
"k ontoret for at fortelte,.
Ul
P's
A VI8
___
d an det var ganet. Han blev 1'eI
dc ~ Lejlighed genkendt af • at
AVisdrengene, der haVde se~:t~h:...
:
under A ktionen. men Aooi_+
" kk d '
• ...'"c....
sna e e Ikke for meget ona det.
Et Par Dage efter var det "V
ganet srnlL Od tYHke Politi. du
\'ar ved at gan helt amok otez
SprængninJ!'cn. anholdt den J. .
b~nellland, som havde givet ()pb.
nmg .om, p:13 h"i1ket Tidspunkt
Tankvognen 8kulde t"8DR'ereø op
Hebs~aard, der ha\"de ..pumpetham, mnatle midt under
kntionshoJ tidelighed paa Re.lb
len forsv inde paa .. Paaskeferie- _
i en a nden Kallt af R~en. hvor hu.
holdt 8ig inden Dore, Jen"'"e
manden . der nf Tyskerne "ar ført
ti l Aarhus, holdt inudJertld tal
Generaldirektør Kllut.zen talte Doaner t il Tyskerne for uden Grund
an hohle han~ Pl'rsonale, der åh
g jorde andet end passe d
Az..
bejde. Jc rnbanemand n bl
.....
ladt igen, og Ht!bsgaard kunde midt
i Paa~ke n nfbryde In Feri

ter sans over

h~le

Tran."

.. Politiundel"s(lgt'1 ('
der o~saa paa Konto
r aa t"'t Nt hdh t T
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,)lik l d
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"ml'ldd "n, fn l' Hkrlvl
,IfrIIr'" , •" V, "kommetul" var d l!e
_ ~~Jr.r" rlll'
d
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H/'bllp/Hlrd nl !,Ih.·
det I)'ilke Pollt/.
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fLt-t!!lcmo ~ t' bk~' I;url't fHrJlII~ nu,lIlT
"9 AUKullt 10,1:1, dn TYllkll'lW
dt~ d("; politikt-Inj' Hom (;jdtll~I'
fo forllkc!lilll', flom cle huvde Op

W:ninJler om lU/vdl! !J'll'møul fOl',
" m....
Udwh:lller om Tyeker'
JliJ" ~" de
, aY R/lvl!f'mol!ll havde bl. n, \'t!d
;e'rf'Jilillillgl/,ne i Cirkus "Tophnt"
"ret !tll andet j'nd for/!iutly, lhlll
v~ fout i Lf:}n'f! j 'J'jJ.~tt'd OIT. del'eftt!r i Vlhon', indtil h,an fm_mmi!n

mr.d dl:

tJvrlll~

Igl:n blc\' luslndt,
J AUI!'UIII 1944 blev Hebsgnard
3Dholdt llumm,,1I ml!d Bosrhan dh:-)',
ml:dhjo'lper \Velith Hllnllp.Il, Journalist Abi/dJ.i'lltJ.rd Jucob:H~n OR'
Kfollkej,')' :'Ilnx Hansen.
\ Vell tn
IIawH:Il hlIVdl' VfI'l'l!t t-ito l'udde h,r flf
i1JeB:i11l Binde, men havdu flam me
Aar :Ifviklet dette, da. han V:U' med
1,1 .at orvtllliflCl'e de forste væbnede Styrkel' Ofr blev Byleder fol' di!!·
lit_ TYilkel'ne hllvde imidlertid baet Be\'if;er fO l' hnnll tidligere Bladvirksomhed, og Ahildgaal'd .rncot>sen OJl' Max lIun/wn manlte indrømme deres Meddtdap'tlghed hed,
og det twmme g}uld L RnvnemoBe,
/lam i!t P,tr Dage Henere blev anholdt.. De blev fO/'Ht ullbl'ngl j Al"
resten i FlyvebnadøtilatlOnen J
Drll.l<øbæk, del'efte}' ført til Hanhted, aatl li! AnlborJ'( OK tilutteli.!t
til FTovlevlejl'en, Inor de Had til
Krigens !-3lutninl<,
•
Hebsgaal'd, 110m fakti.'ik hellel'
ikke havde h:lft med Uddelingen fi f
iJleg'alf' BI:td" 111 !fm'I', ml!n derimod
Vl$l' med J _\fJlita:rg!'uppen, hlev efter d Par IJUVI~~ Fol'løb løsladt, og
h:ln nflfJi;t(: ul'rl:flH \\-'esth HallMm
Bom Byledl'r QJl V:1r del BCBtF'tt.f'Jf:!n ud

I/t
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11m, LiL rl"l Y/II' J-"Ik ti
1101 till/I,
dt r hIl vII, (,1 Ol It' t d. t
f jo(
I'
rjl'ni! II \'IJ:'I" II J-olk fr;) AalhQr
f), l'fO/' a;pæll' ,j" ". øj 1,IIkk II~ f
li r "/I RllbotllJlI V~j{ OK Hit I r mQd
hl'nholdllvh Myu Oll H t af og ko
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iv.nall
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l'-rlU~. d r ti
c,rg d~ kUJl/l@ l_Y,...

r

fJS{

ae nov.'"

travl Aktjvi~t ude p
d~n, {Jf' to MII'lId vilde h~ 10r at
hjll'lpe df'm,
roen der
Ko I'
holdt dr'm tllbap'e. de kuod<i! J, 11«~
II', ul Ih!r lllcv bkudt psa df'm, t. i
de dukkede op uforvarende, BtL.Ir
blev de, hvor de var, og ,dl .. fir
blev de enIge om, al det, dl' havde
Ilet, Hkuldi! de ikke IInukk(' til no.
v&r

frtt Thifited By, D/i 1200 heVlfObm',
de, Amtet kunde IlIdp I'ykke ud den
G, Maj, Vlt!' lal' df,t o\',!rvejHnd(!
F lf'rt:d fra Lnndet.
Realskoleu ritod I'ed/! som HovedkV:trter fOl' Slyrkr,rnt·, Den VIII' af
Socialtjenealen forl-;el'~dt. til j givet
Fuld a t modt;,"/! udbomhede, Del
var gjort, S3n den ogllna kunde
bruges til .1Indet FOl'm:.tul",

j

gen om,

Sammc Ne:dknetnjnKiløt.ed bl"y
brugt aenere, og ogHaa andre, 1.11
1'1;1' S/olb, Tømmerby, havde eD illeual Pejleat.. tion, en saakaldL .. EuI'ekll", del' vejledede Flyverne, øoID
i"VTigt foretog NedkaatningHue
efter Lyssignaler fra LommclyP.'-

te,.

PAA VAABENTRANSPORT.

Det. s idste
Nedka~tningllsu:d,
del' blev brugt i Nordlhy - kun
een Gang - var j Øsløs_ Næste
Nat var Tyskerne paa Stedet i
s lart Tnl - hvndenten de g(:nnem
det da litærkt udvik lede Radarsy·
~ tem 'Iavde konstateret Nedkast.ningssledet.. e ller det var et fJ·
d l'ende Ægtepar, Bom boede i Nærheden, og .som havde opdaget Nedkastningen, der ikke havde kunnet
tic stille, t rods a lvorlige f"Qrma·
n inKer,

Vaabnene VIlT for en dor Del kaslet ned fra Luften. Den s tørste
Del kom ned paa Mora og paa Thyholm. Paa Mors val' Forholdene
særlig gunlltigc hCl1"or. Kun en
Lysk

Styrke pan Øen, og der blev holdt
Kontrol ved Færgelejer og Vildsundbmen. Han man a ltid vidste.
naar Gell tapo var pan Øen, og man
økulde lage fi ig j Vare, Det vanskeligste Val' at fau tranl~ porterl.!t
Vaabnene og Ammunitionen over
til Thy. Da det atlldig trak ud, og
man manglede Vaabnene htlardt
kørte Forpagter Steen }. . ibhfCI· og
Cd!'. Hammel' SBrenHcn et Par
Uger f ør Kapitulationen ove!' med
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n"lig(l Spor nf Modøtnf/Wlbf>væ.crel.
hcn, fikyhks dl>t, :tt d" "'''ved''
rundL f 'fhil;ted I-(t,'r d,:n og m{>d
d!!r/'" mange JfjlPlrl,m var IIlkkl.r
pa.'l. nt d', nok kU/l(I~ fUII dr-II op,
. poret, hvlK d('n fllndt..l!ø, Mt'n nllt,
op d~tfOI' VAl' del' indtil kort fm'

hver deres Hestekol'et0J aR' hente.
de F orsyningerne pakket i I sen.
k ramkasscr, De s lap I'tOdt forbi Tyskel'nes Vagt ved VildllundbroclI,
men Dagen efter stoppede Tyskerne a lle Køre tøjer, d!!I' kom over
Hl'oen, og Kasr;er de havde med
blev bl'ækket op,
Sita blev Rcsllm tlf Vaalmenc,
del' sku lde til Thy, ganske I'Oligt
Ilfmdt med Pll)(etskibet "Jen!; ,Juhl"
til Thisled og ved højlYH rhg oplOBRet puu Kajl!Jl Oll anbl'agt I
DIJmpllkibRpakhuHet. Det VUI' Geo r~~
Sund, som havde OVf.;l'tflJ.l'tJt J,'ordelingen :lf llJeJCale Blade eftel'
West" Hansen, dl?- /' .,tod fn r dpt.
Rtccn J,--iblger haVde i U\'I'h~t 1'11
GILllg tidligere pan Vinha'cn huft
Heldet mud SIK under en VnllbentJ':IIlSPOl't, Uall ko m fra 1'hitslcd
med en Ægkwltw ryldt mad Vnab,eu
ÆJ!kuRser blev Illl'f(t't brugt
t Jl TmnHporfel'lle Hall hle\" s toJlpet pall Vejcn rd TYRkel'lle, nwn de
lod s ig n øjeK m!!d FOI'Mik!'ing om,
a t. dcr \'al' Æg i l(aKS(!II,
Pl'a Th_vholm kUli!, d"t el! Tid
m(:t! Ilt fnn Kflll-IWI' til Jt'ol'flt!/Hlcl.
Kell a f VtHllmene
Tr:ll IWI'til vaj'
ikke til ,It opcil'ive, :\11'" dn '1\1111'
ml!l'hiLIldlcl' Klit Nielsen fik at vide, at del' Vii1' HI'UIf fOl' l"Ol'HklLl.
Jinjlfllml'ddcl' til " noget godt"
hall I:Ipurulr' ikkl! om OH:l'('
fl'vl
lede hltn dll- mn,ngll'IHh.l 1'1'1.-'111, Iw/;d.
ie di!m Hl 'J'hyholm. og VlIllhlWIW
kUIHlp ImmOlf> heil, hvol' du tlkulcle,
l"rdck hOl,tl-' agil 1111 1il flt' /facil'
HjH'lpr're, vru' altid pUl'ul til at ko.
I'P, nll/ll' der VJU' Bl'u~ fol' d(:'l, cll'n
røde Ftll('kbil hnvdp 'r:,' hl'llt, inJ,:'PH ;\listillid lil.
J';11 "'onnlddaJ/
havd" {l,~u VWI't'l i Slllllt'11l OK hil
o""",
Gr."
Ig'UI' Vlillbllt'lH'
'1
• •nf' I' /Wn,
I 1'11 Cl I'n rol';H,' V lutlwllni'flklu~ltllllJ.!" _
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Ul
lU

troJl(>ri'd~ :t lle Trllr/kunt r, tlf!I' v r
piia VI J ud ar J..rwd d~I"'1I Af vtJ,
de Grunde fik d~ nldriy nfljl'l t ud
ti,f ~"t. ~u:l r di! ikke ktJm IWI' dl l

kort Tid var der cn mindt'c

II r h

JENS KIRK I FAREZONEN.
Ved en af de første Nedkastninger fik Jen s Kirk. Tousg:tard. er•
Greb i Laaret - saarlan stod d(~r
lIaa pænt i Avisen med Forklarin~
om, <It det var sket under Gød ningskoTileL Det V,lr hane Revolver •
de r ved Uagtsomhed var sraaet Olf•
og Kuglen haYde ramt ham I Bl' net,
Revolveren bragte ham t:n anden
Gang i en nh'orlig Situation, H~/
havde dtcl' Affæren med "Greb{>n
fundel det klogeligt at va-re hjt.mmt:fra i nogen Tid og \'a1' i Sydthy
hvo r del' var god Brug for en ra"k
:\Iand ved Nedkl!stnjnb'~r Oll Jernbanesabot'lse,
Da hun besluttede 0.1 t<lge hjem
og palt Cykle kom gennem Thisted,
huvdc han en Kuffert pau Cyklen
med sine Gummistovh:l', noget Tøj
Op' Re:\'oh'eren, og desudpll havdt'
han bUlldet o\'enpaa en hah- O:;,t
som hlln h:1Vdc faaN mt.>d 8il!
hjem, Du han kom gennem Thij;ted.
blev han ved Ilotel "Aalool'K" ::top·
pd II f cn blik Patmuille,
Han
mnalte uf Cyklen og vin: Forkla·
rillg, Del' n u- ingen C llllllce ful' ,It
Klippe vu:k, jllcl~' pllU FOI'tOH·t stod
l'lI Tr!lk~r med :\lal'kinpislol rcltt-t
mod hnm, Hlln g:t\ l'n ~od f."'ol'klal'lng UlHtdf' om del ene OJ.:' th t llndeL Pukkt.'ll ml'd Ol>tt-n b l, \ ,mbne t Qg tJll dCI'!lOYl
-'lell Kuffcrlt'll
fumlede hall med uden plill nO$!'t.'11
:'1umlo !IL k unllo f alt den ,,-,p, Tilgi d!!t tOM Tyskt'I'ne hans Fot'kl~l'inR' 0111, III del' kun \1\1' hans l;UTnmi!llovh'l' O){ Arbejdstøj I l..: Ufft, l',
hm fOl' j.(ocll' VUl'er, al! hall fi k I,l'"
Ilt l')'klc "idf'I'(I"ol'tlhnig \'111' h,tll IH.
.hhl
lIul1 kom ti! Ul Thiltll'tJ ml'd '" l,
HllU'lIth'I'''''I'i-h1j, Og til t IliW ta<·u'
.11 \'1/ l;,m .... hun k\llll t n'l m
1"'IWlh, ,ul' V,I.dllll1J, n
kl' r",kk," III'UI\ md.
lHI
Ink t'/1 BlltI tniJ"
ud ,d
l"
1 .II Id toll \' Il ,n
,,_
.......k._l _ _ _ _~;.._ ____

I

I,

uull

I ...

..

.. ,
--- ,,- - -,
,
,,:uubnene O,R AmmunitiOll"rJ ov,'r
JJ-;:SH R InK I YA ltt;1A)!'I! I':N,
boldt. Dl' ule\" (lirs! IUIUI"II,1ft j AI"
til TllY, Oll. det IIl ndlK trllk ud •
,
",sien i FJyt:cbnadlllllllllon"11
I
Ved en af d" fllr t.., r edk.alltnlD
mali man,Rlede Vnnbnene hUll.rdl
Dnlf!libwk. d.:n·!tI'1' (ort til 1I 11~'
korte Forpa,Rt(:l' Stet'n Fibly..r o~ l'er fik Jenll Klrk, Tou~JI ani ,
sll'd. IiBB til ,\alborjl 0$1 -luttehJr
Gdr, Hammer S0remen (t Plir Greb i LIl.Qrcl.. Iw,adan tod d r
til rmdt:\-hdren. hHlr dl' fiad til
Uger før Kapl t ul:ttionl'n o\'cr med Kan Pil: t i AVIH'n m.'d Forklar!
Kr;~enll RI~tnin;f.
.
_
hver
deres
U etitekøretnj aR hf'lIu'· om, ut dtt vSlr tlk.t u der ro"
Ht!b~':1l3rd. ,,"om 1,1kti,,1; hd It:)"
:1inIl'Hkur~',1. Det \·:.r t,/l,nll RPvoi
r,
de ForsymngeJ"m' pnkkl't i I,
d('r ved Uav.tsomhcd var a.:tt-t af
Ikke h[J\-dl' h:<it fIl"'\ l:dd~linf!"~n af kr--.lmkasf<er. De t<lap ,Rodt r.,rbl T\'
IIINtale Blade al Jl'lIn', men derimod
og Ku~'I~n havd{ rn.u t h
B.
AAPrnel! Vagt nd Vildl!undbroc~I,
var med i )lil!txri!'rUPJlen. bh.. ,- lo!men Dagen efter ,'Itoppede TYllkC'r- Jll'l.
IH cl p.lr Dn~'~ Forløb losladt. op:
RI:\'l)h','r/,n br... gte ham f:n a
ne alle Kørettljer, d\!'r kom aye r
h.'1n ltflO~1 dt'r. [wr \\\'/lth Hanl;I;'D
Broen, 0.1< KUI!lI(!l" de hIlvdl' med Gang i {'li alvorlig SHllatioD la
->om Hyled. r OJ." '"M dl:! Besætlt>1·
hl~\'de dter ACf' n'n rnfod "Grc
ble\" brækket op,
fund. t d",t klo~eliRt at ,;ære hjem·
>el:' ud.
,
bk\"
Resten
af
Vaabnene
Sila
ml:fl'll i nogen Tid og var iSydth ,
der
skulde
til
Thy,
Rlln~ke roliKl
DE \ c"EB:-<t:m: ST\'It KER
h\·tlr dt>r \'ur :rod BI"1JJl for e!I rasK
sendt
m!!d
Pak\!'lskibct
~Jen~ Juhl"
SKAR't:S.
)land 'led Ncdkustllinvecr OY. Jertil Thisted og v(:d højlys Dflg opTo ai dl.' m... "t ;Iktin Ii~e fra Bt:·
baneønbottge.
10ssH paH Kajen og anbralll I
lJ:t han besluttede at lage hjem
"ætteben fflr~te Tid v:Jr BoghandDamp;:.kibspukhUilet Det VIII' Gear/( oy paa Cykle kom gennem Thl~led,
lermedhjælpIH' Wt!~th Han!ien iJj:{
Sund, som havde o\'ertaget Forde- huvde han en Kuffert pall. Cyklen
Gdr. H C. Toft. Bjorndah:a :ml .
ling!:!n af illegale Blade eftt;r med !line Gummi"wvler, nøget Tøj
We5th 1l:lnstln fordelte illegale
Westh Hansen, del' ewd for det
og Revolveren, op; de!uden havde
Blade i slOI'\ Tal, OF" ha,'dc fOI"~kel
Steen Fibig:er havde iøvriy:l en han bundet Ol'enpaa en hah' Det,
lip:t: undr.: !imaa "Forretninger".
Gang tidligere paa Vinteren haft !lom han havde baet med sir.-:
B Rl1eb~'5 Bo~hnndlll stillede sig bl.
n, yderst \'el"illig til nt fremknldc Heldet med sig under en Vl1aben- hjem Da han kom gennem Thisted,
de tyske Sold:lt!:!rs Amlltorbilleder, tr:lnsport. Han kom fra Thisted blev han ved Hotel .. Aa.lbor~" slopmed I:n _~gkas!le fyldt med Vat!· pet af cn tysk Pai.rouille. Han
for S3:> kUlldl: Aftryk :tf de, der
havde Interl::>:lt!, ;;I;lndes .. lindet ben _ Æ~gkasser ble" meget brugt mlllltte af Cyklen og pive ForklaSteds" hen, OP mun fik gellnl:llI til Transporterne, Hall ble\' !ltop- rin,R, Der V<Lr ingen Chance for :..1
FeJtpo"mumren!:! \"l'crdifuldt! Oll- pet paa Vejen af Tyskeme, men de slippe v3,k. inde paa Fortovet stod
lod sig nøje" med ForsilrrinJ!' om, en Tysker med ::\laskinpi5tol rettet
lysnmger om de I~'l!ke St~'l'kel', H
C, Toft \':11' pau Færde blUlde i Svd nt del' \'ar Æg i Kal'sen
mod hnm Han gav fOn god ForklaFrU Thyholm kneb det en Tid nng baude om del ene og det anog NOl'd, og altid med nyt lniliamed at faa Kasser til Forsendel- det. Pakken med Osten ble.\ aabti\', :!llid pnral til at tage en n~'
sen af Vaabnene - Træ hel'tll var neL og undersagt. )len Kufferten
Ri.~lko, Ol! altid med nyt Initiatl\'
Det el" ganske karakteri:.li.sk, Ilt Ikke hl at opdri\'e, )len da Tom- fumlede han med uden paa no/Z"::
den 29, Aupust HI-1.3, da TYl!kerne merhandler Klit Nielsen fik at vi- Maade at kIlnne fas den op, Tllhavde afsat Regeringen, isoleret de, at. der ,,:ll' Brug for FOl'skal- sidst log Ty9>.erne hans ForklaKongen. foreruget )lasl>ea l'resla- lingebrædrler til "noget godt'· ring om, at der kun "ar hans Gumtion bl. li. af Rip;;;dagsmænd, ind- han spurgte ikke om mere - trvl- mislo\'ler og Arbejd.'!toJ i Kufferført po"tspærrinp; m. v .. og de fle- lede han de manglende frem, sel;d- ten for gode Varer. Of! h:l.n fik Lo\"
ste følte sig lamslaaede af det ske- te dem bl Thyholm, og Vaabnene at cykle videre.
te. havde Toft fø rst travlt med nt kunde komme hen, 11\"01' de skulde.
Forsigt.ig- Vlll" han ikke altid.
Fulck horte ogsas bl de gode Han kom tit til 'i'histed med et Enbjerge en Pakke dle~ale Blade. del'
!<kulde være puu det afspærrede Hjælpere. \'ar altid parat til at ko- spænderkoretoj, og det paastaae.s,
Postkontor, adreSReret til Westh re, naar der \"al' Brug for det, den at en Gang han kom gennem -SOl"Hansen, og derefter organisercde Tode Falekbil havde Ty"kerne in- regade, \'ar Vaabt>nlransporten ikhan, at en Mand fik Arbejde i Han- gen ;\1ishllid til. En Formiddag ke p:lkket bedre md, end at der
sted for at skuffe OplYRnlnger om havde den været i Sennels oSt: h06 slak en Bpsseplbe ud af en Sæk.
d!;l nye 10,9 cm Batteri. som Tv- Soren Grnversen, h"or Vaabnene
l'i1sidst ble\' htlll ked af at tram",kerne liyt! "3T be!Q'lldt at arbejde fra den første VnabennedkastllillF' pe rundt paa Cykle, det \'ar ikke
i Nordtbr \'ar gemt, hentet en For- t li at overkoronle det hele meTe Ilaa,
Be..~lutning"'ll om Oprettelse af
syning, der .\':kulde til )loT!;. h\'or det \'a1" kort for Kapitulatio-nl::!n ?liIitærJlrupper ble\" troffet paa der da "ar Knaphed. Inden Bilen
nu vilde han have BlIen 'j Ganfl·
"-n 'iaens Kontor en Foraarsdag i
naaede Vildsundbroen ble\' den Han stillede en Da!! paa A\'iskoD1944 \'ed en Drøfwlse mellem Toh. sloppet. Tyskerne fOl"do~ slor Raz- toret 0Sl' fik udfydt en n.-·.sk horeWesth Hamen og Kjeld Jensen. zia paa ~lor5 og undel"50gk nnje tilladelse for "Konsulent Christ<!nWeslh Hansen \'<ir kommet l Foralle Koretojer. del' kom o\'er Vild- sen" med Sh:mpler. l'ndersknft<,r
bindebe med Kapt Ejby Nich'en. sundbroen- Bilen maalti: kore til- og det hele, JIIell'lll Benzin \'ar der
som efter at Kontakten \':1.1' knylwt. ba~e gennem Thisted til St!nnelli, Ila:l. del Tidspunkt nok af til Raaboed~ iIIeyalt i !'kifle\-i!' Thjs~d
hvor Va.abnene isz-en ble\.' ~mt hOll diJlhed. o~ S<la fik den g:\D11~ Ford
og Nykøbing o~ under Na\"nene SoTen Gra\'esen, ::'I1en det \'ar JO Lov at rulle,
Ottesen eller Carlsen til Stadighed ikke helL V"odt med Krnnbilen, der
\ ar IlHa Færde rundt i Amtet for to Gange samme Dap- havde \'æret
G:I>:STEft P AA KONTORET.
at orfirdnisere Styrkerne, Det f Ol"- hos Søren Gravesen, ol! hnn ikkl!
DCl" kom maUF"t< mærkeli",e )1t '
1e. der ..trl;l.ks ble" truf(d Forbe- kunde give nysgcrri~c nOllen j:!'od naskt;!!' pIIa _,\\'iskontord i Ut:11 Tid
redelser til. \'ur, lit J)anhdeli!!e Forklaring pan, hvad den hfl\'de og i mange Slugs Ærinder_
Folk var parate til i den givne Si- vær et der efter
Hans Cllrl Toft var "",I den, d!!!'
tuation at 8prænrce Baneliniernekom hyppigst i iIleb'alt AnliJ<l:f1mde
V
AABENN
EDKASTNING
EHS
E.
med lJa!lsellde )1ellt:ml'um og at. afEn anden var Boghandler Billleb~'
D
en
først
e
NcdkaalDinp;
i
Nordbryde eller kort!slutw Telefon- og
han hrll'de nitid et I~gali ÆrinTeleJ.!'raflinier. Siden kom di l'ektc t hy fandt Sted i Toysig llaa en "de de Of{SlI:t, SID 'l'l"ykstL$fl'1US.PPI! unSabolagehandlinger, ~lodtagelse oj.!' og a f sides H edest ræknilIt-!. Dit Con· der Armen med ~n Tryksn$:' han
Fordelin, IIf Vaaben og mange an- talnernes Ind h ol d vlir anbragt. i JiJ:'(: l'kulde "tnJe med Redaktøren
dre Forberedell'il:r til dirt.>kte Ak- stod Bi:hold hos Soren Grtlv(>st'U, om". Til Ballebys manve H\'en
sam ledes Delu.gel'ne hoa J ens Kirk
tion mod Tysker ne,
hørte oj1'wa ut !'knffe de P(>IlJr
. \"3r e l ;.f de Stt.>der. h\'or det i TOllsgaard og !!t~Tk(.>de "i~ "Her der var Brug for. og der "ar::j 1lykkedes Tyskerne at f aa X il.tten$ Anstren~e l sl'r med solidt'
Bøfler. alf JoIIUt c~'k l ede de hjem den )!sngel.
_;;:,.,;i~nejlltl GruPlJe wru llet op"
D!t Gl~l<IJ>O tlnn\e l-aj1'd Wto . ~
!lid
"t
PaR
Natten
j
tryll'
Forvj"n
iu;(
'Ol
J,"ik i dt"1I liikr~' O\'(>rbe·

• let P:u' Dnul'
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f;l'lIl'rtl

nlev uu-
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dig Kuffe r t - del! inde holdt n~l '
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dionppnrat.
Fredag den 6. Maj 19,19
r hvert. ,Fa ld en enkelt. Ga ng kom
der ogs l1/1 en " Illegni " Uds ending
fl'n "de fl'emmede" . Han forlnlte
at hnn vnr en Politibetjent. der var
"gnllet under JOl'den ", Og n u \'llde
han gerne have Hjælp tll al fnn et
Udgh-et ;u ('L Aktle~('lsknb med
Ste d a t væ re og p-orc Nytte. Han
1075 Aktionærcl'
V:'ll" ikke længe om at plumpe i, Og
fik mange gode Rand om, hvordan
,-\ n'i\ Iil"Sha \ end e Red.:t.klIH
han skulde f an noget at beslllle,
Kjeld J en~en.
fik ~nclda Tilbud om en g'l'nl is Anliedn kti C>l1ssekrot ær:
nonce om en Pinds, Og saa ~nk hnn
Torbe n Dam- Krogh.
og kunde fortælle, at. den RedakF o lTet ni Il gsftl l"e I':
tOl" val' eli megel hjrelp130m og venE, F.k!o tl"VDl J ensen,
lig Mand, men hvad del' hed illegal
Trykt I Thisted Amt s bogtlTkkeri " "d VIrksomhed havde hnn mgen Beg reb om eller FOl'bindelsc me(!.
F!lktor Hob. Pouh;cn.
Det bestyrkede. Iwad man menKontor:
GJ'ldetol'V 6, This ted, Tlf, NI', G2 f'j te at vide om ham i Forvejen, l\lan
havde bl. n, aflyttet hallS Telefon,
og 626 (OmRtiJliog l:l1 Rcd n ktioo,
Ekspedition og Trykkeri ). - Red·
i hvert Fald Saft tidligt som i Dea!.."tllr Kjeld Jensen privnt TI! 600, cember 1940 blev det opdaget, Ol!:
Pos tgirokonto ]5518.
s iden blev der i den Telefon sagt
adskilligt beregnet pna at refereHansen og Hebs gaurd, s tille de Ba!- res videre. Derimod blev det nldriEl'
Jeby og Kjeld J e nsen ud paa Efter· konstateret, at Avisens to Kontormjddagen ude hos Gestapo I Flie- telefoner blev aflyttet.
gerhorat, h\"er med ell Pakke :Uad
En Tid la!lg var en Soldat j tysk
til de lnde.i pænede Og iovl"Igt for Uniform ogsaa en jævnlig Gæsl
med uskyJdsbla'l øjne at forhøre pall Kontoret.. men det. eneste tyske
om, hvad der dog ku nde være Aar- ved ham vnr UnifOl'men, Det vnr
sagen til,at mall havde anholdt de Nicolni Buobert, som nu el" Lærer
to, som Funs ke sikkert ikke haYdt:; ved den dan!'lke Skole I Husby i
lavet noget galt. Den eneste, de Angel.
kunde faa Lov 11t tale med, val'
imidlertid Hr. Gyrmjn~ - i tysk
JKKE
UDEl\ SPÆNDIl\G.
,
Uniform , Del fik de ikke meget ud
Det hændte nogle Gange, at Situationen .,,;u' spændende F, Eks,
af, m""n di! fik da demonslrPlet de
1'C3 gode Samvittighed,
naar en Artikel hnvde vml'et lo\"lil{
Det m01"sommf> ved HistoJ'lell mellet over Græn.... en. Of( der kunde
var, nt pa<f, .~amme Tur havde BaJ være Sandjlynhghed for, at Tysker·
Jeby haft Wes th ITtlll S Un::I Revolver ne reugerede, Det skete iovrigt, almed og anbraJ!'t den paa et mer~ drig, men undre Blade opnallede :.tt
sikkert Sted enn den Skuffe i Bog- iaa Tilhold fOl" Aftrykning af dem,
balldl;!len, h\-"or den havde været,
Na:lI" Rlldioens
Særmeldingel'
men hvor Gestapo ikke havde fun . havde bebudet Vnabenl1l'dkal'ltninlt
det (,,'U, da de umiddelbart efter' pall en af El!'n~ns :HodtagelaespllldAnhold~I.'Ien tog WfOøth Hansen
Fel', ViU' dd helle)' ikke fri h\'ol'"
med hen i Boghandelen fJI{ gennem , for nægte dpl
at der \'/lr /Hl!
J'odp.df' d.! Rkuffc'l' oy Rknbl', hun
Nt'r\'{Isilpl (nI' dl'm, del' vnr I Ak"
OPRav ~om Ralm, hVI'l 1" h,m h<l\'dl'
I ion,
.. hH' SUR!'I·.
Et Pur sJlU'Udt'lIdl' DORII val' flet.
En llnd!:'n f;:T' t lIaa Konton'l \',11' da d{'I' kom BCl'Ikl'tl om, at TYfiker,JallS( Tid f'll lif LfIlHJ!mfOl'('uiIlJlI'nll
Ile hu\'dl~ falll't fat i Lislen (1\'('\'
to hind,.ligf! HU !l holdnjnR'8knllllll
.. Jn f ol'ma I ion "ol:! :\1 odl u 1(1' 1'1'. ..I Il (Ol'
Jp.nler DI'1I illl'${o/!' Pos! I il "Carl,
nlllUOn" v:u· ,~- 1 tnll!lkill~kl'('\'Ill'
øen" (rI. v, l, 1\lIpLljn Ejhy NitI, Sider, ,om tlfbl'ml1t'" hVI'r flag fra
Ben) hh'v tul,. ... Il rf'l til Frk Ol
Knhellhavn nlf'd ,Jill, d~ illt'Il:1h' N;\
111m f)J{ d"rfl'll (n'I'I' J\yi"IHWlfll'rot
IH'dl'l' flPl' \/U' Hf flN'f' {;I'IIIl1!" ik
bragt vjd~re til ,('; 11 n
fll]",
k
milt ror Ild 11 ;Ih,nfl;, Inat!
dp-nllf' kom 1l,.1~ ,
"Crtrhc'n" dl'flJi
l\r'r v.,II" ~kc, OK IlroVP ut klal'!' Sn:n8:!~h'n altid rlUlr!f mfd n trO\l r.
n, hVI T kt r (kom \ ntl, nd:t

mJisle~llJlm(SODis

gen dtu blev Shell·lIu set homhct,
Og sall kunde man !lrotle sin Lid hl.
nt Lis len nok igen val" gRnet. lIl,
sammen med ni del andet. Materi.
a le, -8om Tyskerne paa delte TidRl:iunkt hnvde !\Ilmlet til en Slornktion.
"Information" veoble\' at. komme
og gjorde god Nytte - den gik videre Ul Politikontor og Amtskontor, og om det var undre end en
mefl;et illegal Fuldmægtil( hver af
Støderne, S"endst::1l paa Politikontoret og Wahl paa Amtskontorl!t,
der sna den, ble\" der aldrig spurgt
om,

Politiet og Amtet hav,de den forbandede Opga\'e at skulle ha\'e med
Tyskerne al gore lil daglig, og det
pau en saadan Maade. at dl!!se ikke mistede Tiltroen til dem, mens
de samtidig paa alle Munder \'aretog dan~ke Intere"",e!'. ;\lon ret
mange har vjort sip; klar, h \' o r
ubehageligt dette val' for dls"e Enlbedsmrend. I hvert Fald Cl' der ikke mange, der har haft Lejlighed
til at komme bag Kulissei'ne og sc.
hvor freml'1lg'ende rlygii!;rt det bl(,\'
J,'1ol"t,
DA TYSKERNE HJALP

~10D

STA.."'DSBE\·ÆGELSEN".
For A\'isen Iykk ...de.; del h\er
Gang at finde L'd\'c) til at u::dgaa

nt optage

H\"cl'\'eannollc€'l' for
Danm1u'k Il)!' Waffen

Fri-

korps
S~,
Xaar Tyskerne \'i\(k h,lve Tr~k5,1ger, kunde lIe!" aldrig ~kaffes Pa·
PIl' hl det. undtagen cen Gan$!. da
der ble" bestilt en Innv militær JnslruktiOl! ]laa Tysk \'edrm't!ndt' PatroulllerinJ! og Patrouillekampe,
De.n "nr alt. fOl" illtere..,~.tnt til at
lade J!tlU ir;\ siJ!, OJl den kundt' interessere andre end Ty"kel'e,
Til Enfl'epl"C'D!wfll'mnerlll' yed de
tyske Arbejder i H:'l1l:<ted hle\' der
0llsaa trykt ;\dskilligt. npl gik gP!'nem Boghandlel'~alleh)', t'n~H' Inp'eniørcr. som ha,·al' nndro Inh r,!lo·
~l'l' t'IHI jU!lt ,It hjælpe Tyskerne,
fik dl'l'i~l111l'm le~l':IlI ,.II·;I'ill<le til
~lt komnw ind hM H01.!h.mdler Ral·
Il.'hy llg fort,plll' ~)'1. :\':1.\1' ,lt'l' iHt'
hit'\' lll'~tilt fol' stolt Opl:lI: ad Ga
.... 1·11. kunrIe dd hH\, h~ppi ::-el,'rl
fifl!".

l.i~,·

\

fOl" h.,IPltul.llit1nl.l1 \'11 der
rl"ll\'lhC'tl nwd ni
pnatJ-\kke
de.
gH1nllP Al'lllhilltl (I T \, l
\ T11~
L.lnllt' \'a'llll
Fn Bt'holdllltll! f
h\'idf' AI'mhil11t, ,-om \Ar h\l>\(1
kAfft l of Kommunen ri.1
Ild 111

paabudt ul.der
ning, r,le.... paatl'~'k' 'Il
",Hjælpt politi"
;\bndskabet til dE He
hU blc\ udta~'l '\!'.d
Lægd:< l illleprotokoi Iem e

fle hil'
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,n Sk .. 'rl.:tud 19 :1l. ,te'

munekønl11ref, h\'OI' dt'
dE're~ midll'l'tldlge OTlhold,
Skllbdm'en var l:ldc\
; in:::-iste t Ro.~en~'t Tl
st o'\!. r. h\', m rit.:~' :-ku
dl'~". nual Tidf n kom, ,l~
Pt.:Jl-,)kol!er)(
HI Jo
l
Plads I' en,
RO,.l n~r, en \;11' I l d{ t
folk, nl', !'om
tl'ukkl.'t :-,mlnlen ro d
for~k llige
Th: l d~

som n (\'dc
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Paskontoret i Thlsle
ar u /""'.,stedt pas III ca. 200 unli!e mænd,
kvinder og børn fro flygtninge·
lejren I Dragsbæk. De paagæl·
dende ønsker at emigrere til
Australien, og en af de nærmeste
dage kommer nogle australiere
for at tale med flygtningene. Det
er sandsynligt, at de alle kommer s
alsltd. Rejsen foretages med tog m
fra Danmark til italiensk havn, m
bvor et skib venter p8li at bringe f
fly~tniogene til deres nye fædre- h
land.
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:\ De tyske Grave
, skal sløjfes.
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1,

Man ønsker ikke tyske
P ilgrimsrejser til dem .

I

a

I V)ht·t <l r kod THI \'11 t ~ s<hf'
~ Boldajf'r ng Fl),gtnmgps GUlve
s
t paa
(lallSoh:C' I{n-kpgaanl~ hh\'{, li
n Jwlt .!.Jolrf'l meddrlcr JylIando;.;p

•

r,

R- Klrkf'mllllsl(>I'Pt tog } sIn Tfd
Bflst(mrnr)sr om, at tIN t.. hdth

tV

~r

nll,}r Fhgtmng{'n(> var url('
af Land!"t, og mangf'
PI
E;.kp,

• (.1ra"\iPIlP Ilt1

llk-anet

mpr! GI[I'~

g l(or.., og anell Il Gravml1Hh~r Vt'l!'~
4 tpl.:; ogs8a snln! fjPI-nN Dpt S'kP I
l~ ro,'.IJ lU,ln fktf' (HlSlkel Ip-kl' Pil~
!lt gl'lmSt(>JsN td lhnm,lIk, .:;.,tadan
In "om f'r,lllklig npl(,\'('fh1 eJkr [Hl)e stfo Vculpo..,krtg,
~t
ll!'r ftntll1s som J}(Ikrn ti t arl·
m ,t;kllhgl' !yskl." Gnl\'P past V~stll"
i ]{lI'kcga,lIIl l Tlll t-; ll~ og IHUL
~v

-.
~r

n Il rh-l' I( nlwgnn nl!·
og V lLlIllwfu..'d
fiN
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Hjemmeværnskompagni Nr. 2
n
ventes opstillet i Th isttl(t
t

i

,
e
e
a
t

e
r

Del' (>1' store ;\Iulighedet' for.
at det næ te halve Kompagni af
Hjl'mmeyærnet opstilles i Th i~tpd. der om sin stærkeste Konkurren! har Læso, Indenfor
H jemmevæl'nskredse venter man.
at Thi ted \'il gaa af med ej)'pn. Chef for .-Vdplingpn i This!Ptl Min'I' antagelig K obmand,
I.oj 1nal1 1 af Rpsel'vc'n Fl'. T o f t,
Th bt NI. Saa snn ri ,\fgol'plsl'n

i

g

r

g

r

foreligger, vil der blive sendt
Udslyr, Uniformer, RiflE'l', Bæl'esE'ler og ForplE'ju1ngslornystre
til 'Dhislt'd,
Det, Iørsle Hjt'mm
pagni et' som bekendt opstillet i
Aalhorg,
P:

I

Hjemmel'ærnsmøde.
lJaa Mandag er del' Møde i Skjoldborg-Kallerup Forsamlingshus, hvor
Distriktsledcl' Iversen, Thisted, taler
om Hjemmeværnet.

I

Stilfuld 5. Majfest i Nors.
Nors Borger- og Haandvæl'kerforening holdt Torsd. en smuk og
stilfu ld 5. Maj-Fest.
I
Gartner 1\1 i k k e l !ol e Il bod vel~
kommen og omtalte det store, der
skete fol' 4 AaI' siden de11 5. Maj.

·
I
I

Derefte,·

talte

Rektor

R o s·

h o l m, Thisted, og .skildrede Dan-

marks Tilblivelse og Udvikling op
gennem Tiderne, og lagde navnlil!
Vægt paa Dansk Kulturs Opblomstring under Krigen.
I Thisted Sangkor under Kantor
Fredskilds Ledelse sang en Rækkl'
danske Sange, hvc:>t"eftel' RektOl:
Rosholm sang 3 Sange, og Aftene'l
")uttrde nlA:l >,Kongernes Konge'"
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Frihedsfestcn i Tilsted.
~
I Tilsted For~amlingshus hal' l
der været holdt Frihedslest undel' god Tilslutning. Viggo,
K j æ r bØd paa de indbydende
Foreningers Vegne Velkommen l'
og gav Ordet til Pastor K l' Ø j- I·
g a a l' d,
JØlby. der holdt et '
ypperligt Foredrag. Han minde- J
des navnlig Ire Datoer: 3. Sep- )
lember 1939, 9. April 1940 og 4. I
Maj 1945. Efter at der var druk- ,
Itet Karre oplØrles lIoibel'gs I
Vil\Jdevillc 'bNcj«, og der vi8lrs
(,t Op!r'ln . Dc s,Jnc!<'I'jydsl(c Pi'fI"l'<. 1'11 Slul sung Cad Johs.

ø.

,

fath.
Søue Il ,
,g en
~stor

l for

ø s t e r g a a r d,

Silstrup, ak- l
kompagneret af Frk. Ves t e r- i
g a a r d, Tilsted, nogle Sange. l
Ved Midnatstid sluttede Viggo
K j æ r Aftenen med en Tak, og
man sang: »Der er et yndigt
Land «.

I1If

uærnsforeningernes Landser
n
u
blevet
opløst
For

Ol'
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I'J'ljfl'ljFl//J',

1)1', fI1',!!.l ,

JlrH'!.!LfJlnu,
!lVII/'j JllI/l fJJJI 'ldHf'fl!' rJIU"WJA~'1l uJ
JlJIIHII1JIIVmrmd, III hvJJln'L d/!r ro·
1'llhIIJJV. Jl/j)' Jt ll·ldl, ui,< J".OI)O f(,1!
J,Iwrl rt(rlf'IJ"/ld,o'fI It,,,JlkflJ' .Jeg tro",
Alty."~ hun, uL Jt" UIt'tl Hf vure ca,
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J
1

I(rJIII'TI'II

Jllllj(,·Jdf , ItfJII Klh'

I

:11J,1Jf)11 M,'dl!!lnrrll'" JrIJHllTI/!1'

llJ I!f-

hvordan
j 1(1I1rIJIIl/'H)PfHn Ildf' flVI'" LUJldp t
1'111 "1f'I'"... ,J /JVI'II IJI'RI y "f' JI4P Il Ati II Pl'
1"1'111/1111,11'11, fl'HII 'riM. Hf!,.,

j

•

ItU JO'fl/'fl llW lin! OJllu/,v/.IAf·

11I1I1II,'t, Id,d dl

II

fir

For·

l llllfllilll'l', aL J'·o l'·

",tlllrrVlw dvu l,r, .. 1 1J""IYlldi.l!(IK Lil nI'
rJ"J1HyrJ til I\fvlkIiIWI"l III.. j'qrLl'lu· tII' "Ilduu:t li MIt'tllfIU!'I'.
/1',,,.,,,IIJH P t vl'll luw·!t IJI"~IJ lJolJHl,

•

at fordele LtLndsforbunde'"" rJv,:r
skud
ca, 11.000 Kr III Modi"",

"HU

mer, som , under ØVf!løcr for
II) ~Vf!t
'

Hvsvari Kf, ll1v uJidcreL IJeL dr~Jl!t
aig om AY-V Me:dJemmer ,SJ/UTIL Enl"'n

med mindreaarJIa! Børn cftu

f1.

Me dlem, der omkom j Forblnd'_'lAI"
med en 0velfle.
Prol"".ol' lJusl"ldl fik uf M"d

Jern af HovedbeKLyru!Euou, PolitikommiMæt' Højhy, Aurhur"

alor Hyld"øt oVf!rrakL "U

und,-,t
foroHlJI

lIæder.f:lguvt;l Rom 'l'vk for Hin Ind

Hals som Fo rml.lnd
vU!~et.

Foravaraminisl,'r RttElmUl~ flan
se n, Bom tIerefter fik Orrld, vlmd
te øiy, lmod Kritik!!n
~dk

for InnJ!somf lTlI'd

ØVI'T,

III (h'l

()ptl~tt"ll\!"1

uf fh l L s fn litliJlf' lJkmmflv;l'rn,

l~t.

ikh y.entl~·",[nrcK
ho ldhal'L pua fnlt I\1fUlIlI'der. Ih!t
vil ft LYI 'kf! IIjeIllJnPVII'I'Ilf>t, hvi~ dl!l
r, lUl' fr ivJllJg '1'il~ull'l" fra alle Ht'
fo lkniu g'Rgru ppl'J' nf ITIlwlhpvidAU'
MI.I'lld med OJlfLiUd ~I' IIf dPll Op

Hlmdllllt

kan

J'"rihedste9t i Tilsted Forsamli'0Ri'h us.
l Torsdags holdtes en vellykket. Frihedsfest i Tilsted FOI'samlingshus. Viggo K j re 1', Sil~trup . bed velkommen
og gav Ordet til Pastor K r ø j g a a r d,
øster Jølby, som holdt et ypperligt
FOl'edrag, hvor han især dvælede ved
Datoellle 3. Septembe)' 1939, 9. April
]940 og 4. Maj 1945~
Bageftel' val' det Dilettantforestilling, hvol' en af Heibel'gs Vuudcvillel'
vpførles tillIge med en Sketsch,

I

e 6
THI S TED AMT S A V I S
Tirsdag d en 10. Maj.
gende Omraade ..ed Sunnan·Soen, hvol"
Markerne nu ligger dækket af et Lag
paa en halv Meter Jord og Sten.

Amtog By
(Fortsat fra Side 3.)
R ystende Tysker.
Den første tyske Efterla-igsfilm hav.
de i Mtes Premiere i Royal-Teatret.
Den hed :t>Morderne iblandt aSIl. og Titlen hentydede til Eftersøgningen af de
tyske Krigsforbrydere. Samtidig giver
den en interessant psykologisk Skildring af Efterkl'igsmentalit-eten j den
tidllgere tyske Hovedstad. I sin barske Realisme el' den et gribende og rystende Tidsclokument.

...
lU!
Dri" ..ule Mime "ed 1{nm>thohn. sid
Manneministeriet meddeler, at To
ell drh'ende Hornmine er obser- n«
veret i Gaar 11,50 Gnt. 7% Sø- YIT
md 143 Grader fra Hanstholm.
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flj(,\!tItrtCVII'rnHm"cj" i 8kjoldhoYlt.

ManonS( Afwn "fholdte" I Skjold

LI

borv. FO)'HhJflIiIlMl:lhUH f't JIJf·mtm'
vll'J'J18mødr~. der hllv(lr· Hamit-t f'll

ti

Hil"" DcHIlj{crc.

(

DisldkLHcht.j'

I v li r

Hlud, l'Hr!py,jordt vf~d
JlJ"mmcvwl\lIat~

/4 l' 11,

Mmh,t

Thi

fol'
for

Opgaver ov,
In<lmoldc1fJc heri Oj( tic !'·ol'pliwtcl·
~I!r uet medfører.
grlcl' r./ldlodlllnf(lIll h"f'Vnrl'rJf',.
lOI'HkclliJi<' HPØtV,H"'UIII.
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Ane Pedersen er l'n Kvinde
der Ikke sliller store Fordringcr
Hun er anndsfrisk, men det kni
If
Det vil rørst ske efter en Fred. bel' hende at læse, da Synet ikke
nin&"speriode. normalt 20 Aar, I~ngcre el' san godt. Hun s luttcr l~
sig III Indl'c Mission, Der el' 5 II
Klrkemmistctle1 meddeler' l BØrn.
!li
Anlf>dning af forskellige l Pres•
..en fremkomne Meddelelser om,
at de paa de danske Kirkegaarde Hjemmeværnsmode 1 Hundborg ",\
Pao Hundborg Gæstcltjcm hold. :\
Yæl'ende tyske Flygtninges og
Soldaters Grave fra sidste Ver- tes el IljemmcYrern'lmøde I Aftes
dcnskrlg I Ldbet af kort TId vil Oistrikbledcr [,U'f/l''11 era Reglor
blive slØjfet, og at Kors og an- ] var til Stede og gav I sl.ore Træk 1
dre Gravminder vil blive fjer· en Ovcrslgt over de Opgaver, det
net, skal man oplyse, at Medde- nye lovfæstede Hjemmeværn fanr \"
lelserne herom er urigtige , For- Oistriktsledrrt>n CI'("lnhævC'de, Ilt
holdet er dette, at Kirkemiruste- det ikki' cr h!t'llingt'n, at dt>t nyr I
tiet efter Anmodnmg af Flygt- Hjemmeværn skal ('rstalte Hæren I
mngeadministrallOnen har for- net skal bygges op pall de Erfa.
anledIget , at der er lru!!et Af- r'nger, drr er hO."tft under sidstI
tale med de enkelte Kil'kegaal'ds· Vrrdcllskrig, og kOlllllHr der en ilY
bestyrelser - I det langt over· Krig, vil alt foregaa paa l>nlllm~
vejende Antal Tilfælde vedkom- Maade. San vil det have ull~"l"(,
mende Memghedsraad - om, at .~tor Rrtydning for nænn, at elfI'
de tyske Grave skal henhgge i Cl' et velorgnn isf'rt't IIjpmmevwrn,
cn Fredmngspcnodo (normalt 20 der kali flinke Fjrnuen \'ed at b(>.
Aar) eftcr Begravelsen og I sætte vigtige \'ejki'yds. BroCl'
denne Periode holdes i sØmme- Havne:ndloh o. s. v, indt I Hærcn~
hg Stand og besaas med Græs mobile Styrker kan komme ti'
eller gruslægges, I de allerfleste Stede, og i Civilforsvaret vil
Tilfælde har KII'I{Cgaards~!'ty Hjemnwv, hl. a. ogl5an fnn store
relscl'Oc paalllget sig al holde Opganr, l h'sudell h:1r vi en Ilel
Gravene uden særligt Vederlag KvindN)r~nnJsat:onrr, lI('r er til·
herfor. I de ~fVllgC Tilfælde dæk- knyttet Hjf'mme\'ærn('t , 0lt som
kps Ud~iftcn ved en paa Kirke· skal for(>~laa Opga\'('r, ~om Salllllmmlsteriets Budget pua Fjnnn~· riUrr, Mt'ldJ ljenl'!-;It> (J. l. Enh,'rr
lown optaget BC'villtng til Vl'd· kan llwldp Rig ti l Hjl mllH'\":Cl'nl't,
Iig('holdt.lse af tyske Jo'lygtninges nWIl hlivf.'!' der iklm l"rivilha"l'
og Soldater!' Grave i DanmOl k i nok, kun 1111\11 bll\'(' nOikl/{l"t t I at
en Fr<,dning.·JPt'dorll', D('nnl' Ol'd· tugl'" rh' :rId re AnrK!\ngl' fra Iia'ninI-( ('r lJ'u.adt i Kroft l. April rrll. VII,lunn"!. ('Il \'JI forl'j.Cun vf'tl
I~kst'rrits. I1WIl :;tl\'rulgd iR iklo
I04!).
pon fOIl1ll11lt' 'tand,' '<"Ill ~(lJ,lntl'rlll'
\'i I'r Illl'gl t inh'rl'Mrrt t i, nI
Dc IR Thj.;led·gh~\cr. Hum
bl"hrj,lll &1mmrll lIu'tl dl' tltf'olliRt'
Hknl til lTdd c\'R lla.
Sk>1h'fur.'rdIlRI·r. og dd nUl!\ \P
Ud,lI'vallil hu,' 110m }J(·kl·ndt In ri' 1'I.I1\'1'rl Rkyttt,r(lr"l\il\~~llll,l·
hnhl l'li)tl :1t I1wltll' ~iK til 1Ij"llI'
vi"'r~t 18 Skull'pl!-VI'r fro Thi
"tl'd til 1'1 Ophold pau Buhu: nl{'\'Jt'rllIl,
Ih'r hhv lut I liK rMIN l'n Prl
JCtUJrfh'n i Tidl'l1 fro 7. H August. ,,~ dpr 11'1lr!('. n h'lI C:ym 8P"TJ.!' I11l1nl til lliølrikt It,knl1.

De tyske Grave
sløjfes ikke nu.
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Ansøgningsskemaer
III

a bib·

Inl:

Indehavere af lelliRheder, der har

ldeløe foretagel flytninger, forandring af lej"
JI~heden eller tilflytt r re i tiden I. oktober 1948 til dato ea mt alle logerende må afhente ansøgningsskemaer

~e

t

III brændøelakorf for den , kommende
fyrln l!speriode
på
kommuekontoret

on.dag d. 18. maj d. A. kl. 9-13.
Skemaerne tIlbsi,eleveres aflmme sled
i u Jfyldt stand senest lørdag den
21. maj 1949.
! Samtidig kan lejere I centraJlJ8rme.

I fyrede

ejendomme, der kun IHtr adgllrlg

til brændecløopfyrede vBe!tel,edler, af.
! hente skemaer Iii ansøgning om brænd-

d

en sel til dine.

ane .. /

I

Alto evrlge ske' Ikke afhenle l
aneøgnlng •• .x:ema.

I

jnd,
og r Bekendtgørel.. om brændud I sal.kortene. Dfhentnlng og an-]
m i søgnlng •• kema til erhverv, .6 ..
vel tU drift som opvarmning. vII _
nd aenere fremkomm.~
oko
Thl.'ad byrAd. br.ndael..
I
udvalg.
(1U70)
M

l

I

Overordentlige Foranstaltninger.
r

Rationering af bræ ndsel.
Samtlige brændselsmærker, ta Ioner og indkØbstillad elser for
udenlandsk brændsel for fyrings sæsonen 1948-49 ophØrer a t have
gyldighed fra og med onsdag d en 1. juni 1949 ved dØgnets bett
gyndelse.
Handelsministeriet, den 9. maj 1949.
C e ", e n

t.

De ved

prfsdfrektorv.tets bekendtgørelse af 28, december 1946 fas tsatte
mak81malprlser nedsættes fra og med den 15. lnaj 1949 med 0,90 kr. pr. 4,4

pO-v1rsække. 110 kg n et.to.

De nye maksimafprilSer er orrentli~gjort i StatRllflende for den 14. ma j 1949.
Prl~rllr(lktoTatet. dl' fl

It.

111(/)

I9~9.

Ansøgningsskemaer
til

Brændselskort.
Indehavere af lejligheder, der
har foretaget .fJytnmger, forandring af lejligheden eller ulflyttere i tiden 1 oktober 1948
til dato, sa ml alle logerende må
afhente ans~Sgningsskemae l' til
brændselskol't for den kommende fyn ng!>periode på kommunekontoret onsdag den 18. maj d. å.
kJ. 9-13. Skemaerne fllbageleveres samme l"ted l udfyldt stand
senest tordng den 21. maj 1919.
Samtidig kan lejere 1 centralvarmefyrede ejendomme, der
kun har ndgang til bræ nd selsopfYl'cde vaskekedler, afhente
skemaer tll ansØgning om brændse l til disse.
Alle Øvrige ska l ikke afhente
allsØgning ,skema .
8 ekendtgorelsl": om

Gel

lOl
[Ol

VE
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M,
vi l
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nI!

hf'ælHlc:;,.I~

k~rtenes afh~ntning og ansøgJlIng-~sltema III erhverv sa vel til
drift som Olnrartuning, ~il senere
fremkomme.
THfSTED BYRAOS
BRÆNOSELSUOVALG
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ra Po en i Tisted
De samles hel' og faal' Chance fo,' at emigret'e til Ausl,ralien sammen med Krigens allierede Flygtninge
l Lobc af det sidste Aarstid er
det lykkedes jkke ~!Ul flla PolI,l<ker l;\,oL smutte ud under .J erntæp~

peL En Del at' landet i Sverige,
men del' Cl' ogslk1. kommet mange
t.il Danmark - i1tke mindst pau
Bornholm Cl' der I(ommet mange
politiske Flygtnqngc fra Polen.

I

de nærmeste Dnge ,'enter
belydeligt flert'.
Sila snfU't du

mlln

po1iti~kc

Flygtnin ·
go fra Polen kOmmel" hel' til lÆndet, bliver del'eli FOl"hold l1nder~ 'mt SUIl vidt dcL Cl' gørligt, og hal'
de iJtke Haget In'imineJt pna Sam-

vittigheden,

JtOllll110r de

til

Lcjl'l'll

Thi ~ ted .

Det er nu bestemt, nt alle politi.

i

ske Flygtninge fra Polen ~kft l
Hamles i Drngsblcklcjren "cd
'rhi Hlcd, og tier er nJJerede kommet o"el' en SnoCfl, men i Lnbct af

•
Dc inal' Chance til at, cml~Tcn'
paa lige Fod med de øvrige alliercde Flyrrbi nge. l DriL,ltJbn:k-Lcjl'o.ln
venlot' mali i Lobct nf denne ~Iaa·
Ilet! at fna Besøg af en :lusll'lIlsk
Kommissioll, og dereftcl' 1'11gIlL'l"
man med, at et PUl' Hundrede al'bejdsdygtigc Mænd og Kvindcr kan
Lldvuncll'e dertil. Ocr Cl' fol' øj!'-

,

........ ,',_.......... _ ............_ ..._

..........,"'!

Modeopvisning
i "Vldjyden"

blikket 728 f<"'lygLnill){f' i Dl'llRilbWk - 1

lejrcn.

-an,

I

til

I
•

I

Indehavere af leJligheder, der h:lr
foret3get fl}-tninger. forandring af lej-ligheden eBer tilflyttere i tiden 1. okc.ober 1948 til dato, samt atle logerende
må a.fhente ansøgningsskemael" til
brændselskort for den kommende f yringsperiode på kommunekontoret ons·
dag den 18. maj d. å. kl. 9 13. Skemaerne tilb::tgeleveres samme sted i
udfyldt stand senest lørdag den 21. maj
1949.
Samtidig kan lejere i centralvanne-

fyrede ejendomme, der kun ha.r adgang
til btælldselsopfYTede vaskekedler, afhente skemaer til ansøgning om
brændsel til dis....c:.e.
Alle øvrige skal ikke afhente ansøgningsskema.
Bekendtgørelse OlU brændselskortenes afhentning og ansøgningsskema til
erhverv, saavel til drift som op"arm·
ning, "il senere fremkomme.
THISTED BYRÅDS BRÆXDSELS
UDVALG.
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Overordentlige Foranstaltninger
Rationering af brændsel.
Samtlige bl'ændselsmærkel', ta.loncl' og indk.øbstilladelscl' fol' udenlundsk
brændsel fol' fyringssæsonen 1948 49 ophører nl hm"c gyldighed f,", og m,,<!
onsdag den 1. juni ved døgnets begynde! s".
HQndelsmini8teJiet, den 9. maj 1949.
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