I

Thisted Hjemmeværn iklæ"des
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I Morgen Aften skal Medlemmerne
af Thisted Hjemmevæm give Møde
pau UeaJskolen, hvor de vil faa l.ldle~
veret Vaaben og anden Udlllstning. l
Aftes ~mkom en stor Militærbil ha
Aalborg llled de mange Uniformel' og
Vaaben, og de følgende Nættet" vil del'
være posteret Vagt, foran Bygningen
fOl' flt passe paa.

Oprydningsarbejde or '
250.000 Kroner i Thy
En Kommission fra Arbejds min iste ri et har set paa Forholden e s pecielt ved Hansted
En Kommission tl"ll Al.beJdsmilli-

dækkes ti 1. Detl.e s id s te Arbejde vil
koste omkring 25.000 K r.

5;leriel "<ll' i Gnu!· ]laa RUI](ltUI· \..!cl

Thykysten fol' snmmen med lokale
Folk at ~e palL de Sleder, hvo)· m:]I\
endnu mnn~ler .store Opl'yclTlin!Cl:i~
arbejder efter T.rsl;:ertiden
veh iIl igf,
E m beus mænd ene SUlI
paa FOI:holdene, og mlln regner lOi'cligt me d, al der nu s kal
h.ærkslettcs Arbejde r for g od t
•
en Kl'llrt Milli on l\ l"one r.

Fra

BUNI{ E RS S KAL SJOU L ES.
Hele Tll yllyste n el" mcs Len en endel øs Strækn ing af Bu nkers, o g
del. ska l sikkert i fø rste Om gan g
skjules henved 100, Arbejdet VII
bli ve panbegyndt all el'ede i Som-

mer.

Desuden har man Ledt At·bejd::;~
min ister iet l'eservere P enge t il
Retabler ingen af D ragsbækl ej ren,
naa!' de n er nedl agt, Og Arealet
ved Vllndet Station, hvo!" S" væt•
nets Bygn lll gstjeneste h ar stort
Opla~. Ogsaa i H arboore og ved
Thyborøn er del' stadig skæmmende
Bunkers, og VISSe Ar ealer j Hansled el' hell er ikke f r igivet endnu.
Ko mmissionen r ejste j Gaar vi- •
dere sydpa.a fOl" at se paa Forholdene ved Oddesund.
-on .

Arbejdsministeriet deltog
Departementschef Lorentzon,
ni01' Rnvn, Beskæftigelsescentra•
len, Kontorchef Olufsen, Civilingeniør Stein Christensen og hel' fr!).
Egnen Ovel'kliifoged Rasmussen,
Kontorchef Skan lunl og TngeniAl:"

ln~e-I

Lønne,
Man onsker at opnfla to Tin}!,
nemlig at afhjælpe den knlastrofaleArbejdsløshedssituation j Hnnsted og at hetrygge den offentlige
Sikke l'hed ved Tildækning af B unker s og F jernelse leif PigLnwd.
Alene Arbcjdcl"fle i Hansted vil
andrage henved 100.000 Kr.
De
K litter, del' er revet OP. Bkal skæ rmes mod Sandf l u~t, og endvidere
Elkal Areulcrne ved Reservatet
retableres, og i Hnn!lted By skal
B unkel':; og Taukgt'uvc dækkes til.
OSUlllrl i Hjel"tbj~l·g, hvol' Shlton

og SlaP rra aet mea LIV o~ Lemmer I

Behold Samtidig var jeg blevet
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rrkan.~k Sta.t~bOrger. Da jeg kom hjem
fra K rigen. startcde jeg mit eget Uol!~

l trykl,c-rl,
'

men solgte det Igen og ole,- \
Overfaittor ved et ~tort Blndtrykl,er1.
der bl. Il. udgiver "LextIngton m'nute
man" og en R~kkc Ttd;:~h,.lfter .,g
Jl,.lag as' ncr.
Hvordan blev De R:tdlomRod"
_ Del er cn gamOlI:'! Hl!'torle AI\I:"
r ede I AareM 192fl ·28 optrMldtc jl'g

'lge I Ud.~('ndel~l'r tr., Tho
del' mange BUllk('r~, dpi" !!kal rln'k- I Yankee network. ,kg _~Rn;; nor,tl~ke
BnnAC og hlc" I Programmerne kaltll
keR til- Ved BaunlHlj Ille\' del' tIll"till' "candlnll"lill1 tPI10,", FOl' ~t Aar_ckr Kriltfm I'e\'t't t)"(' gj('ntlomme
tid ~Idcn bogyncltc jeg p .. a en !rble.
ned, oglHm rlCI' !ika l ,'{)I'(h~11 r/'lIlI!.!!! Del nr t't TIU1('ldc .. ,
for PiJtll"lulCI OK Bnnk('l'::i f~-Id('f (,j.(
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Thisted hjemmeværn
rykker ud.
Uoilormer 02 udrustninll:
udleveret Ul maodskabet.

ha Yde
revel
e lull·

Hlemmeværnel l Thls!pd bley \
!ørdag aflen og sendal:: lormlddaj!'
iklæd!, o~ inden 888 længe vil
man 1118 de hye soldaler al se
under m8rch, Der udleveredes
osen, uniformer !il ca, 100 medlemmet
Sø- I Thisted /Jlllge med udrustning
!d~et. af forskellig arI. Del drejer sig
rrlng om en særdeles smuk australsk
~ n i rnUitæruoiform I moderne sniL ~
Aal levrIgt ikke Salt Ildt ken nere end ti
re til de enge lske uniformer, som de Il
tlpo- .rlgIIRe- soldater lærdes i
I
Hj emmeværnets Tblsled komrglig pøj!'nlomrsade 8lrækker sIg mod
olill· syd III Senderhaa og mod ø51 111
cen· ØsterlId, I de lle omraade har
Irne, foreløbig el psr hUndrede mand II
lens meldl sIg. Blandt a nsøgerne V8r '01:
og løvlIgt e n B2-aørlg mand i Thl'I'
Sled, og del e r muligl, at Dlsn I
1
kan linde en post iii ham. løvrigt b
er aJle ~am fundskJ8sser repræseo- T
-Iere l. Na8r Thisted hjemmeværn 51
Jørsle !lang rykker ud, vil man d
s ikkert blIve forbavset o ver at se g
bi- indeh vere af store virkso mheder s:
side om side med lærlln~e I de res v
e~ne virksomheder _ PaH Iværs af e
lOg alte samlundsskel ha r vidt lor· Il
'er skellll{e mennesker ber fundet B'
m· hInanden, og der hersker blandt H
'.t dem en kammer8 tll~ lone, som tr
• er meRc i for friskende og lø vrIgt lE
re ORUS naludig bløndt mænd, der 1.'1
a paslllRer sig et sudan t Job.
b,

d

I

il

l

n.
d

Allantcrhavspagten.

ø,

En nedvendir sikkerheds-

,.

loraost.IIDio! lor de
nordiske laode.

d

Dantk nordl k uOj!domtfo!llund
JI

hf)ldl I

SIlr

~ommer

t ,"Or! I

S

".m

,',

m
m

".

•

kom ti
tlllU ,F
I·' I tl' o,!-II
bli'v Jt
rI.IJlwd

•

'~

Hiemmevænlet
,
Fl'by udrustes.
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Kompagniet samles paa Søndag fol' første Gang
paa Sjørring Volde
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J Ga.ar Formiddags og Lørdag Af.
len fik de første af Hjemmeværnskompagniet for Thi~ted-Omrandet udleveret deres Udrustning samtidig med.
~t de underskrev den endelige Kon-

trakt om Indtræden i Hjemmeværnet.
Det foregik i den gamle Real skolebygnings Gymnastiksal, hvor 10 ad
Gangen blev »iklædt«.
De fik først og fremmest udleveret
Unifor m bestnaende af Jakke og Benklæder. Uniformen, der el' lavet af
khakifarvet Stof af god Kyalitet, tager
sig godt ud, og med lidt Proven lykkedes det ~lile at finde Unifonllel', der
passede, ogsila de velpropol'tionerede.
Til Uniformen horel' endvidere GasmaskeJ't Skraahue, Lin'em og en lille
Tornyster af s\"ært, vævet Stof. At finde ud af Anbringelsen af de Remme,
der bærer Tornyster og Patrontaske,
var det sværeste for de »iklædte«, men
\'ed fælles Hjælp gik deL eiterhannden.
TB alle blev del' deRl.1den udleveret
11ye svenske nifler, et let l1aandterligt
Vaaben, noget RtOl'l'e end KUl'abincl'ne,
men kOl'tere end de Geværer, Skytte-

forenin gerne bruger , Med hver Riffel
ful gte 20 Patroner i forseglet Æske.
de skal opbevares og el' det Beredskabslager, hvert Medlem af Hjemmeværnet selv skal Ugge med,
Iklædningen foregik under de fornojelige og kammeratlige Former, der
hersker indenfor Hjemmeværnet, og
del' blev Lørdag Aften udleveret Udrustning til et halvthundrede og Søndag Formiddag til et lignende Antal.
Ogsaa Udlevering i Vang og Snedsted.
l Løbet af Ugen finder del' Udlevering Sted j Vang og Snedsted og 11mligt endnu et Sted indenfor Kompugniets Omraade, og det er Tanken, at
hele Kompagniet, paa Søndag Formiddag skal samles paa SjolTing Volde.
Der eJ' dog endnu enkelte- uf Kompagniets Medlemmer, lwis Begæring om
Optagelse endnu ikke ~r lumet frem
gennem de Instnnser, de skul passere-.
men de yelltes at foreligge i Løbet af

faa Dage,
Fol' Han~t.ed~Kol'l1pagniet

o~r

Hurup-

Kompagniet har Distrikt.schefen endnu
ikke fanet Begærinp;el'J1p. ~;w del' kan

ske l ndknJdeJse til Udleverin g af Udrustning, men det ventes ogsaa at ske
i Løbet af meget kort T id, og derefter
,-i1 hUJ'tigt Udnævnelsen a f Kompagnichefer og Udlevering af U drustning
finde Sted.
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Bekendtgørelse. Paa given . Foranledning skal
man paapy 'eNindre ,. o!l1, at ·aIlierede f1lygtninge kun Ilja,a antages ved Amts-Arbejdsanvisningskontorets Mellemkomst.
Denne Bestemmelse gælder alle
Arbejdsforhold
uanset disses
Længde. eller Art. OVertrædelse
vil medfØre Poli'tianmeldelse.
Amt,s Arbejdsanvisningskontoret,

Thisted. Tlf. 906.
.

-~._.

- " ' . '. .

-.

..

' .

,
Granatfund i Trykkerimuren
Under Ombygningen af Thisted
Amtsavis' Tl'ykkeribygning fandt
man i Gaal' under Nedbrydning af
en Ydermur inde i Muren en ueKS-

plodel'ct 2u mm Granat. Fundet
var fol' saa vidt jkke nogen Ovel'·
raskeise, som man vidste, at den
laa del'. Da en engelsk Flyvemaskine under Beskydning af Oliebeholderne paa Thisted Havn ramte
en Række Eje.ndomme i Kvarteret,
blev Trykkeribygningen og den tilstødende Have ramt af flere Granater, som dels eksploderede. dels
blev fundet ueksploderede. I Trykl<eriets Sydmur var knust en Mul'sten, og man var klar over, at Grannten maatte ligge ueksploderet i
Bunden af Hulrummet i .Muren.
Der fik den Lov at ligge, uskadelig som den pao. dette Sted var, o~
Hullet, den havde lnvet i fluren.
blev muret til igen.
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Nok frivillige til
hjemmeværnet
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Tvangsudskrivning undgaas
I
støtlesvi-

foreløbig,
ved
Den

omfattende

oplysningskam- Dal.,

elses- pagne om hjemmeværnet ha r givet
~re et udmærket resultat. Efter hvad man
ægte oplyser paa hjemmeværnets kontor i
~

le "
»ATl
gtn
ken

bro København, har der meldt sig saa
ko"

mange frivillige til hjemmeværnet, at my
dages
styrken i løbet af sommeren kan Ka.:
lsynet
seJl
t nø- vokse til 40,(XX) martd.
kel
va.lg,
Det er det tal} man foreløbig har te

r

linter-

have sat sig som maaI, og derfor undgaar de
skal man j alt fald foreløbig at udskrive rel
mandskab til hjemmeværnet.
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100 Bunkers fyld es.
Henved 100 Bunkers . der ligger langs Thykyslen, skal nu
fyldes
og
tildækkes.
Fler,'
Tankgrave skal kastes lil og
.JOI'den skal ren'~es fol' Pigtraad, altsammen som Led i B,'skæ[tigelsesarbejdcr.
Besk,efl igelsesprojeklcl er jlaa elt kl"arl
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· I~ Samariterevelse paa Asbøje.
i
6
Samarite([l~ i Hurup holdt i altelI

v, 0vel,e paa Aihøje, hvor en lang
FS række uheld, hvorved mennesker I
li< var kommet til skade, b'ev lingeret. l
la Samariterne gav de paagældende I
m den 'ørsle behandling, og eller I
r. øvelllen gav læge Dro»l, Hurup,
)r kritik over øvel»en. forløb. Lægen
var slort lel tilfreds med samari·
ternes maade at gribe sagerne an

paa.
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· UlIflugt til Nykøbing med 150
·• deltagere.
Marius jensen. Iw
i
BE

.Jens" var flygtet.

Eo soldat, der var deserteret fra kasernen I Sønaerborg, blev i _
• gaar taget i flYi!tniogelelren i
rOragsbæk, bvor ban holdt til. Han
, biev sendt tilbage til sin afdeling.

,•

I

•

Kvindens Magt.
En Soldat fra Sønderborg havde for
nogen Tid siden fWldet sig en Pige l
FlygtningelejTen i Dragsbæk. FOl' et 1
Par Dage siden fQl'svandt han fra Ka- ' l
sel"nen i Sønderbol'g, og man regnede
derfor med, at han havde sat Kursen
mod Thisted, og der fandt Politiet
ham ganske rigtigt i Aftes, Han er nu
blevet overfølt til nærmeste militære
Myndighed i Viborg, hvorfra Videl'etransporten' skel'.
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Ujemmeværn~lUøt1e

i Uglev
Smnthge Fon~mng('r I SØnd
')J€'rg~Odby havde MandHg Alter
mal
ndbudt til HJ emmeværm,møde
?aa Uglev Afho1dshotel
Civil·
'<onsulent SØren Vestcrgnm'd tal · ~æl
tE' om Baggrunden for HJemme·

iii værnets Oprettelse Derefter tal ·
te Dlstt'Jktslcder Iversen Tht·
jted, om Hjemmeværnets Op·
Oll 'Jygning og redeGjorde for, hvor
t . . , langt man val' naaet i Thisted
a I Amt. Efter Talerne blev der stillet en D"I Spørgsmaal, som de. to
ralere besvarede.
JluTUIJflrma bygger Vandtn.1rn
i Viborg.

A/S HøJo·Knstensen. Hurup
har foset ovcrdrclget OpfØl'C'Jscn
{'nr ar et Vandtdilrn. for Viborg
11 ,l
Kommune, Taul'nC't, d<'f skal
d .,I kunne rumme 600· Kbm, Vnnd
lAJ'

skal ophSn's ni Dcton, og Hurup·
rll'iI finna.t.t faar 107.000 Kr 101" Ar,
I' !;.

Jill'

beJdet.

·,

BAG RETTEN

-

, ,. ,

DER STU

HjemmevæJ'usmode i Uglev med lille Tilslutning
~Inndag Aften IUl\'de $umllige

1<'01'8V81' af Ve.sh'lII'Opn. vi IUIIl ik.
kt> kun se IUUl vort eget. Derfor
mUH vi nu opbyggt, vort 1<'01'8\'ar,

Org:misnlloncl' i SonduJerg-OdlJy
indbudt til i'ludl:.' PUH Ugll', Afholdshot{,1. D('sYl~l'I'c val' <ler kun ISlUl det J)III:lSt'I' ~~limnH.'t\ med Nol'modt fnn f1t>llngel'c, da GI\HI'«t'jPI' ges, merl gnglnnds og I"n\llkrigs,
A,R i i s, StokhuJglUlI'<I, bod v('l- vOI'e Allieredt'!:; j . . orsvftl'splnner,
kommen,
" Vort Forsvar llllU\ OgSHllllHSse til
FOl'sl lnJll\ Civilkollsulenl So- vor strategisk(\ Beliggenhed, og
Iren Ves l e r g n a. l' cl fra HJem- den er den ~l\mme som Finlnnds
l11evlUl'11el og ridsede I et meget "Ul' i 1939, Ogsnn VOI'(' okonomiinteressant Foredrag Bnggl'un- ske Muligheder man tuges med i
den for lIjemmevænIets Tilblivel- I Betragtning, Elldl'lig man del'
,s(' op,
og han forlsatte: VOI' bygges pun. dt' Erfllringcl' om
Udenrigspolitik Cl' lugt fuldslæn- j{rigsfol'else op; Krigstt'klllk, som
dig om, Fol' Krigen lroede vi, nt. Cl' hostet un~t('r d~n sidste l(riJr~
den sikre Vej fOl' os val' Afrllst- og de l>egcl' I RclnlllJr af, at VI
ning og' ]~ftel'givenhed. N8Zi~- man have (·t I('t O$l" hevægeligt
men lært(' OR noget HndeL gn Forsvar.
Kullur som klin e]' ydI'e Dnnnt'I-, Et Angreb kan komme bandt'
se, kur; ikke vnJl11e val' Frihed, ude fl'a og indc fra, ,og kommer
Bag J{('tlCll mlUl dt>1' stnn 1\ll\gt. del. skel' det 1l1udst'hgl. lId~n noOg snu knn vi ikke stan ulcn~',Del geL Vn~'.sel. J)t'rfo!" 1l1l!1l \'1 ~·Il'~:e
mn.gll'l' vi ikkc, og del hlll' VI r!<ke pflmt .1I1 nt tH~ Rlodt t !'ih,nks,
Lov Ul. Ih'iR vi vil bl'VHl'{, li'I'(,- del .hhvel' Ik,hl' ~\(I t,llt'll 11In~om:
dl'n mnH "j fnr!Wfln' den, og vort 1I1chg !llohlhsl'I'IIIR' I J.lnlllI1H:ldllg~
D('I~lnlo'"ti nlllll vi ofl'(l IHlg't>l fol', FOI'.\Itnnd.
Dl'l hul' I<OHlt't Kamp II~ !lIlli fl'rllJ
Ilrr l'l' dpt, :11 pt IIJ~'III11,\t'\'Il\l'I'"
,
l''1'I1l'(
'I IM' I
til \"or! v('!{ll't1rnpa'l~k('
lIll' SI'n l'l'I'l"I,,,.'I~t'
.
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