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LUauer gifter si2 i Thy. 
Pø. Predall forotal/os i StagsIrup 

Kirko on usæ dvanlig Viel._ al Pa· 
otor Krarup, En lilhauisk Plygt 
ning, Frk , Orete 'o.upeit, Kauna., 
vies til Ejvind Askot Mikkelsen, 
San af adr. Svennina Mikkeloen, 
Oærup. Den unge Piee, der har 
lært Big de' dansk_ Sprog, har i 
nag_n Tid halt Plads hoo Brud· 
gommena Forældre. 
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Ansøg'ningsskemaer 
til Brændselskort. 

htlrb~v<'r" af Lcjligreck r . df'r b,,' 
foret"""t Flytninger eller Forandnn; 
af Lpjliqheden, T;lfIyttcrr i Tldt'n l. 
Oktober 194i til D"to samt alle Lo
gt'rende [{an afhpnt~ AnsØgnmgs
.kcll';'E'" lil Brændselskort for den 
kom Ine n, i,' Fyrmgsperiode pDa Kom
munekontare! Torsdag den 3. Juni 
d. A. Kl. 9-13. Skemaerne tilbage
levl'r!'s samme Sted i urHyldt Stand 
Sf'ne~t Jllandag den 7. Juni 1948. 

Samtidig kan Lejere i central
varmdyrede Ejendomme. der kun 
hal' Adgang til brændselsopfvred" 
Vilsltck·dler. afhent" Ske!1lilcr til An
~pgnin(! onl Brænd:'cl til dj::;St. 

Alle (jVl'ige skal ikke .. U\t'nlt' .\11-
sØgningssk('ma, 

Bekendtgørelse om Brænds"!""r
(ent's Afhentning vil :entrt' fn rn
kommc, 

Thisted Byraads Brændsclsudvalg. 
--- -
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Indehavere af Lejligheder, del' hal' I : 
foretaget Flytninger eller F01'andring ! 

af Lejligheden, Tilflyttere i Tiden L 
Okt. 1947 til Dato samt alle Logeren · 
de kan afhente Ansøgningsskemaer til 
Brændselskort fol' den kommende Fy-
1'jngspel'iode paa Kommunekontoret 
Torsdag den 3. Juni d. A. IO. 9-13. 
Skemaerne tilbageleveres samme Sted i 
udfyldt Stand senest Mandag den 7. 
Juni 1948. 

Samtidig kan Lejere i centl'alval'me
fYl'ede Ejendomme, der kun hul' Ad
gal1g til brændselsopfyrede Vaskeked
ler, afhente Skemaet' til Ansøgning om 
Brændsel til disse. . 

Alle ovrige skal ikke afhente Ansøg- I 
ningsskema. 

Bekendtgorelse om Brændselskorte
nes Afhentning vil senere fremkomme. 
_ _ T histed Byrnads Brændselsudval g. 

-j -- -
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MiDekuttereD søklar. 
MInekulteren Ira Thyborøn. der 

i nogen Tid har ligget til Biler· 
syn og Reparation pas Skibsværl· 
let I Thisted, forlod I Morges Hav· 
nen lor at staa ud paa Sommerens 
Togter ved Thyborøn. Bftersynet 
andrager godt 5000 Kr: 

, 

Farli(f af være Oræseokemllod. 
Bn Haandværker i Thisted, der 

lor Tiden er Græsenkemand, var 
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Ansøgningsskemaer 
til Brændselskort. 

Indehavere af Lejligheder, der har 
foretaget Flytninger eHer ForandL'ing 
af Lejligheden, TilOyttcre i Tiden 1. 
Oktober 1947 til Dato samt alle Lo· 
gerende kan afhente ~'\nsøgnmgs
skemaer til Brændselskort for den 
kommende Fyringsperiode paa Kom
munekontoret TOl'S(lag den 3. Juni 
d. A. KI. 9-13. Ske-macrne tilbage
leveres samme Sted i udfyldt Stanu 
senest Mandag (len 7. Juni 1948. 

Samtidig kan Lejere l central. 
varmefyrede Ejendomme, der kun 
har Adgang til bl'ændselsopfyrede 
Vask<.:kcdler, .aThcntc Skemaer til An
sØgning om Brændsel til disse. 

Alle øvrige skal ikke ~lrhonte An
sØgningsskema. 

BekendtgØrelse om Brændselskol'
tene!:! Afhentmng VII senere frem
komme. 

Thi.,t.cd Byraads Brændselsudvalg. 
•• T , • • 



Meddelelse fra Brændselsudvalget. 
Da Forbrugerne I Henhold tIl H.mdchaninisterlels Cirkulære a( 17 f Md. 

ikke l den kommende Fynngsperiode kan paaregnc m!.!re udenland$k Brænd
sel end I den forløbne Fyringsperiode, henstilles indtrængende lil ane For
brugere og Erhvervsvirksomheder at forsyne sIg med mdenlandsk Brændsel 
og sm:J.resl afgiv!.! Bestillmg til Brændselshandlerne 

Thisted By rands BrændselsudvaJg. 
-
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}{lagen fra Tilsted er af Handelsministeren sendt til Amtsraadet, 
hvor den skal behandles paa Mødet paa Mandag. . 

Klagen fra Tilsted Sogneraad I test-Adressen, oplyser overfor Th,-

merhotellet I Dragsbæk er IIU kom- , dene Fibiger og Fuglsang har 10-
met til Drøftelse i Handelsministe- veL at overbringe Adressen til Han
riet, hvorfra den er sendt til Thi- delsmmisteren. 
sted Amt til Udtalelse. I Paa trods af disse Anstrengelser 

Der kommer den antagelig til Be- i er Hotelejer Lørud nu i fuld Gang 
handling ved Mødet den 7. Juni, og med Forberedelserne til Aabnin
derfra skal den paany sendes til gen, og han hal' lige "æret i Koben
Overbevillingsnævnet, der antage- havn for at træffe de endelige Af
lig henviser li! den afsagte Ken- taler om Levering af forskellige 
delse, hvorefter Handelsministeren Varer og Inventar. 
træffer den endelige Afgørelse. Efter hvad Thisted Amtsavis er-

En Kreds af Egnens Beboere har farer vil Hotellet aabne Sondag d. 
sat sig i Gang for at samle Protest- 20. Junj, da man ikke vover at aab- le 
Underskrifter mod Bevillingen til ne selve Sct. Hans Aften, da man 
Hotellet, og Indsamlingen af Nav- el' bange fol', atTilstromningen den ko 
ne hertil slutter i Morgel]. Forelo- Aften vil være fol' stOl', hvis det I fæ 
hig hal' man faaet 800 Underskrif- sJlmtidig bliver Aabningsnftenen. ~!: 

d Der bliver sandsynhgvls holdt en I 
ter. Træhandler Mogensen, er er d 
en af de ledende Kræfter bag Pro- Indvielsesf .. t forinden -on. u 



, 
! 

100 Tons Beton 
begraves! 
Ingeniør østergalJJl'd, Løgstør, er for 

TiMn beskæftiget med at fjerne Re
stel~1e af de tyske Befæstningsanlæg I 
langs Vestkysten fra SleUestrand til . 
Agger. D~," anvendes forskellige Meto- I 
del' efter Anlægemes Karakter, idet I 
disse enten sprænges eller blot til
dækkes. 

N oget ganske ekstl'aordinært sker 
derimod med en Kanonstining i Nær
heden af DirektØr Elsass' Villa ved 
Slettestrand. BetOlI'f:undamentet vejel' 
ca. 100 Tons og el' saa fyldt med Jern, 
at en Sprængning rI' ganske vil'knings~ 
løs, Hele Kolossen vil derfor blive be
gravet i et stort Hul, som el' gravet 
bag Stilling."" Ved Hjælp af hydrauli
ske Dunkrafte og svæl'e Staalruller bli
ver de 101) Tons Beton transporteret 
hen til og dereiftcr tippet ned i Graven, 
som sen01'C tildækkes og beplal1tes, Den 
mest spændMHI" Il el af A rhejdet, selve 
'ripningen af 'Blokken, findel' antagelig 
Ster! i Dag. 
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Travlhed paa Sommer
hotellet i Dragsbæk 

Hotellet l\Ommer til at beskæftige 20 .Mand. og man reg"nel' med 
en Omsætning paa. 300,000 Kr. i denne Sæson. 

Sommerholellet i Dragsbæk er ved 
at blh-e pyntet op paa alle Leder og 
Jinnier. Ind"'endig bli\'er der malet og 
muret, og udyendlg' er man ved al gø
re Om~lvelserne sna smukke og lil
talende som muligt, san det hele 1)3R 
Indvielsesdagen den 20. Juni kan blive 
et smukt Billede paa et rigtigt ~om
merhotel. herligt beliggende i den 
skønne ~atur. 

Hotelejel' Lorud har tl'3\'lt med at 
an!"kaffe bande det ene og det andet. 
Del' eJ" mange Ting, man skal huske. 
Tæpper skaffer Byens Manufakturfil'
mller, Bestik har Otto Jensen [aaet Or· 
dre paa, Havemobler og Sen'ice f&as 
fra Tage Jeppesen, Lyager har skaf· 
fet Isskab og Fryseboks, Aage Kjær 
leverer Restaurationskomfuret, og en 
anden skaffer den elektl'iske Kaffe· 
maskine. Hotelejer Lørud har netop 
været i København, hvor Varedi:rekto· 
ratet stillede sig meget elshærdigt 
og gav gode Tildelinger til Hotellel. 

Branddammen fyldt op 
Man skulde forsværge, at alt bliver 

klart tillndvielsesdagen. Endnu mang· 
ler meget, men der arbejdes ihærdigt, 
Udvendig el' man ved at lægge Flise· 
Gange, lave Trappe til Stranden, maa
ske bliver der ogsaa rejst en Anløbs· 
bro, Flagstangen el' ved at. blive hov· 
let til, Branddammen, del' med de 
1l"kmunende Side" Val' meget farlig, er 
fyldt op, og paa den Firkant, del' el' 
fl'emkommet, skal del' staa Borde. Den 
smukke 'fenaSRe, ~om Tyskerne i sin 
Tid lod belægge med italienske Sten, 
bliver forsynet med Raa~laspladel'l del' 
sk:'ll skærme for Vinden, Tl'æeme bli
ve" skaaret noget ned, for at Gæ~terne 
kan nyde Udfligten ind OV€l' Thisted, 

og del' bliver ln\'et Pm'kering-splad!'l og 
meget !indet. 

32 Senge 
Selve SOn1mel'hotellet. Det blivel' nu 

malet udvendigt i strl.lalende, men alli· 
geyel "el harmonerende Fan'er, Gæ~ 
stevæl'elserne el' malet lyse og venhge. 
laIt bliver der 32 Senge, og de blh'el' 
gode at ligge L De for:wnes nemlig 
~ed Spl'ingmad,'asser, som' koster ikke 
mindre end 248 Kr, pl'. Stk, Paa alle 
Værelser er der indlagt Centralvarme, 
og hvelt Værelse fanr natul'lig'-,js og
saa en H1landvask. H\;s nogen onsker 
at bo særlig dyrt og godt, san er del' 
ogsaa en Suite med So\'evæl'else Ol! 
Stue. l Foyeren bhver del' stillet smaa 
runde Borde og Lænestole, Pejse!>tuen 
bliver Selskabslokale, og for at give 
den det rigtige hyggelige PI'æg forsy
nes den med Wlndsor-Mobler, Salen 
bliver noget fOl' sig selv, Det bli\'el' et 
uf de smukkeste Selskabslokaler paa 
disse Egne, Væggene el' nærmest sand
farvede, og Dore og Vindueskarme el' 
malet i en kraftig brun Lakfarve, og 
Salen har et lyst og rummeligt Præg, 

Hotellet har kun en SOIllUlerbevil
Jing, men alligevel reAner Hotelejer 
Lllrlld i denne Sæson med at f tla en 
Omsætning pau 250-300,000 Kr. )run~ 
ge er utilfredse med, at Thisted By 
har sal Penge i HofcHef. men faa be
tænker, at det giver Byen en fasl For
paglningsargift flaa 8000 Kr. plus Pro· 
center af Omsætningen. Der er næppe 
Grund til at være ked IIf den Handel, 
men skulde Bycn nllige"el blh'e det, 
san er Hotelejer Lorud villig til al ko
be hele Rommcrhotellet, - ror han 
{ror pau, Ilt del bliver en g'o<l For,'el· 

• mng. 
Somme,'holcllet komUlel' lil al be· 

skæftige 20 :'Iland, og hyer Aflen vil 
et tre Mnlld~ Ol'kc~ler Horge ror (1n-
derholdni.ngen. --<HI, 
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M1 NlSTmRIl'N fOr J~rnl)1,n ft"..,.~ "er. I 
80vJetunlon~n, lv,,,, KovnLov, er 
bl~\'''t nlak"dla"t OK overfort tlI An _ 
dro Opaav~r. HnlUl Jlllt e rlølier hU_ 
ver Borta B""h~v, 

h,,~ .. Mul! Ul hl IflliP" }r,I't~

...... 11. Hu" '"C"r!r dr r'''r "1fMo"I," 
kun Io".·. 10. M"1H1 ~U I.",· .. /I~n 
IU.I .... k StI' Il".. .BJ:tn<lrlt It <l" t'- "" I ,111, 
"'I ., til at !nrn".; KlfUl ,lif 1II"<l 
",,,.,, end...,., Kl'lnd". U.';, 
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Ingen Kommunister 
i Hjemmeværnenes Ledelse 

Amerika sætter 
Rusland paa Pr 
Laane- og Lejeg~lden et eg net Spe 

"'O· "I"" .. "- . ",' 
" \ "'" 'n fJjI.AJJDS GÆLD . ~O"_ '1; IC\" '" 

t\. Ltlrl . VIII. ~om "ndn,.... ~. .-'-.-
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Kongressen takker Regeringen for det kom
mende lovfæstede Hjemmeværn 

{)DIIDr,. ~r ti a1 dl: Dnv:rll<.· r. ,$I 

Sp"rccffl<JD1, .~m 6( limer In= P.t- \ 
g~ring /rafl ønvrM~ a( rn ~)pr't1-'I'.' t 

. , .. 

AARH US, Mnnda.g_ 

S ELV OM DER paa mllMge. Punkter 
herskede dyb Uenighed ved Il jern

meva: r n$ fo re n l ng~ rn e5 anden LandsklIn
gres, der i GMT Ilfs lu\led~! I Aarhu,," 
\'~ r mnn dog rorende enige med Hen
syn til Sporgsmlul1el om de rcsl~r endc 
Kommunister i Hoyedledelsen KQngrt!!l
IIl1ns hurtigt (I versIoaede Vnlg al Hoved
beslyrelsen bevirkede, at de to Kommu
nister mnalle se sig r" rblg~net 

Hjemmeværnets Skælme 
afhænger af BefolknIngens 

Syn PM det 
I\onllfes~ens 2. Dag indledtes med den 

med Sp~nding Impdesete Tale af for
SV:lTSminislcr Rasmus lIansen, 

forsvarsministeren indledede sin Tale 
med al gmtulere Kongressen med de! 
nye Hjemmeværnslarslag og udtalte 
derefter: 

_ Der er i den dnn5ke BefolknIng el 
Onske, 'li maa respektere, Onsket om 
Fredens Bevarelse, ud fra den Opfattel
se, at DanmMk Ikke lIar nOf(en Grund 
eller ForudSlEtnin~ til al haabe paa en 
ny Krig. Ocr er Intet - absolut miet 
_ der tyder paa, at langt den o\'en'ej
ende Del af Befolkningen skulde lIa\'"tl 
en anden Mening_ Regeringen og Rigs
dagen arbejder derfor ud fra detle Øn
ske for en international Voldgift og en 
international Afrustning. 

Danmark l'il ikJ,:e I'ære I Sland III al 
forsvart sig mod ~t ~\·tnludt Angreb fra 
Slormaglernes Side, ag man k!lnd~ der
for Iris/ti> t/l at mene, at den nye For
svarsordning skulde være un/ldvendig, 
Men her mua 1'i se paa andre Landes 
Forsvarsordning og paa de andre Lun
des Syn paa Danmark, og Ilvad de I'en
ler af Danmark, Det er derfor mil Hanb, 
ni den nye Forsvorsordning snart mou 
l'edlage,~ 

Jeg har bedt V.:I!crnene udarbejde et 
Udkast \11 dcn nye FOTflvarsordning, og 
det var mil I-lanb, at detle forslag kun
ne hal'e været færdigt i Maj Maaned, 
men Cheferne lor Hær og f!aade har 
meddelt mig, nt Udk~5lel forslkan frem
komme l denne Maaned. Derefter skal 
forsvnrskommissionen (:enmnrbeJde det, 
men i Slulningen af Maaneden hIlaber 
jeg, at Reahtetsbeltandlingen kan lage 
sin Begyndelse, Og jeg regner dereller 
med, at UlI'cn skulde være færdigbe
handlet til September_ 

Det vil tage Aat a t føa 
F OT"S\'l., ret genopbygget 

Forsvarsministeren omt~lte derefter 
med Bekymring fors\'arels nnge Stand 
Dg udtalte i den forbindelse: - Det er 
en Kendsgerning, \'i maa se i øjene, al 
de! ,'il iage en Aarrække at skabe et \'ir
keligt og J;lagkraltigt Forsvar, Det kan 
derfor ikke Skade, al vi opretter el lo\,* 
fæstet Hjemmeværn. 

Minisleren omtalte videre de enkelte 
Grene af Forso.'uef og paapeRede dets 
Mangler og de forttllSltdtede Forbedr in
ger. 

_ Jeg har \"ed Lovforslage!s Udnr
beidel~e regllT!1 med elI Strrke. pllll 
100,000 Mand, Det er Meningen, at det 
lo\iRlslede Hjemmeværn sklll sammen
Rlt!tles dels af VærnepHR1ige og dels III 
Frh'illlge, men der findes l Forslaget in
gen Bestemmelse om, hvor 810r en Pro
centdel, de Værnepligtige skal udgllre. 
leg I'ed, der er mange, d@r helst ser, at 
l"ijemme\'!Crnet faa r et Flertal ai fri\'il
lige elh:r endog blivCT reni fril;!1ilit, Ob 
i modsat fald mange, de r er stemte for 
el HjemmeQ:rn, dH udelukkende t>e
stalI r al Væmepllgtise. Derlor bar jeg 
be,;dst formuleret Forslag"t saaledl'S, 
at man k~n pHwe sig frem tit tlcn bedst 
mulige Ordning, Hjemnte\-ærnels Skæh
ne hlil'er larst Ilg fremme,,! :afhængig al 
Bel{1lkl1ingc:ns Syn j"lU d"t. In-o riM m3n 
maa SlIge III tilpasse Vrernel dIeT dette 

h~dJp,.I'~c D~t"'f)r MosL Hv nZr"- p ~ ~ I 
dt /)IplQmatrr mEnrr, IIILGmu- Ol LeJ- \ .. ':To ~ le. • 
prøbltmrl tf /.IF'-UD ~elltt til e'II ~qMan Se . ge . 
Prøvr. Uld dn ofr cJr01il' l<:;~.dd, ollf o::;.:ap '\ 
tIIIgtn ludit .\'"Ium ik/r( rr uaf/curd, \ ~~l'!dn. , ""'-

men.,[" al 4e "" 
DlI u.an,,_ (,1\' V!""Hr~' CiIIiStm m~' R . 

blev ""·':,r~~r''','·\ , : .. ..j~. k_ede PU$- kr'~l""-

Rasmus Hanstn 

Synspunkt. Denne Tilpasning O\'1'rlor 
Befolkningl.'n, er ikke alene lIfhængig lIf 
den militære Dygtighed, h\'ormed Hjem
me\'ærnet maa b!i\'e ledet, men og:o;aa 
afltængigt af om der i den m'l'r~te Le
delse er et ivldesl~orende Kendskab til, 
h\'orledes de! tænkes, foles og reageres 
r alle Grene af Landet. 

Del er af uhvre Betydning, at Hjem· 
meværnels Chef bar en ,h'u \..""1)mmitle
ret ved sin Side_ Desuden er det ai \'æ
senllig Betydning, at Hjemme\'ærncls 
Befalln!!"Smænd i slørst mulig Udstræk
ning kali udgaa fra Hjemmeværnets: 
egne Rækker. (Kraftigt Biiald), 

fOTS\"ilTsminisreren udtalte til Slut: -
Jeg er \1l1ig bl al lytte til ethvert Raad 
og bes .... are ethvert Sporgsmaa!, sule
des , al Hjemmeværnet ].:/ln ltli\"C el \';ef
diiuldt og et folkeligt Led i den nye 
fOTSvarsordning . 

Hjemme\TJErnsfolk h-an ogsan. 
bliw saaret 

Forsvarsministerens Tlle \',lT 
for Kongn.~.sens ,"edlem

Ilt stille for~florgsler dird:te til 

Finansudvalget paa R, 
i Danmark 

(FPI! VOR 1I01'EIJSTAD51"1l ""n08) 

1 va117.T"I"" 

f INANSUDVALGET. UdL.g';re C>.'!t. .,t't ter B:. 
!.atte RWldr..-jae g-er.nrun Demnan.: \ Ees b :';O;;~; 

er nu pb.nlagt I IÆt.alfu. D«.~ l ~:~ .. !,,;te 
On",,_, den 16, .lWlI om )(orgOl"" rla \ ~HW'"..!dd':' 
F'lnIUlllU(!valg>'"t-, F!Jl:lISlfud-niat=_ .t:.:;=,!ll"~ 

Mlnlnenn for ot!>eatll~ A.rl>ejd~r. i _ 
.l5lLmt '\1ocadmll"lll ~edeI ga.ar ombcrd \ a:inj'll:rne:, 
I Torpedobude:n ~HU!t1&!.C:( ved "::0-'..11- s.....;;:au '! 
bodeu l Kobenhavu, ~Bu1trel&~ ... ;:e 1:>aT.!l. h7v."l'." .. ~< 
plUl. ca.. 4. 'l'lmer til Aart.~, bvO!" de l I:T.l .ly!' 
jyakc: M~mun.er at UdTal~ kmn- \ ~ b:, ll

mer ombord, Ved !o1lddagIsUd afjle& t.n S~ 
Frederlkrthavtl bt"On..Il lII.&.!l 3Dk,," 'Il.... B2t-..JJ:I:g. 

o 
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Englændernes Ønske . 
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Frh;.1li!!:hed~n er en uund~rlig 

Faktor i d"t l..*(\mmen~ 
Hjemme-"R'rn 

ningl'n. 

til 

"lillI!
om. ~t 

kom., 
. eller-

,I 

Ii.ongres...~n ll["kedi~er "(1\ t>d
best) LeL<;('DS Kommunister 

Man gik derefter ol'er til \').;~ ai Hi' 
rcdbtsl\nlsen, der \J!~;t(S c\~r de 
~:!.Tr.!c l.ut"e eftrr 1\ -:grrsse1'lS ' . 1;. . 
~td"c af det (I"Hint.!.-En,··~f n- g 

.\\cd et !ilnta~:A: F' ..:' M'u2: '. 
"'.Inden. Pr"i Dr. r.,.; !", t 'J'1l 
Gen\'all:"_ EndlidHe 1\'11\-,,1.1 s: \r 

f.'ter et For$--l~J: fra F !'" ~"'.:!rr p-.--,. I 
f-e,.-;M Hus!ddt, bIL"'< ~~lf:t"-de .Re:<i:>4u
tiD" til Rt;::o:'!in~'!l \(· .. ·~a~' 

_ PI :skI' H :-:--t"\T'CO, c 0'* ~ 
""'l!":,' A.:- .• ~ r ,,~G'oz.;. 
"ur L . .. _n f 1M !;:'C 
~"df H"· _. 

nd - H ~o"C ... rrr..· 
O,. artf!:<t". øl,' og 
wrr1il F 
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-g 1\ , l 'et Om .... 
l I iil lIl:m 
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, Oprydningen efter de tyske 
»Gæsfer« meget kostbar. 

Alene i Thisted Amt maa man endrlll regne med 
en Udgift paa omkring 170,000 [(r. 

Der maa sla(lig bcl{o!)les store Su mmer pan Oprydnin~ eflcr Tyskerne. 
og s:ta er del emlda kun det. me~1. pa akrævcde Arbejdc, der udføres. I Thi
sled Amt. er der endnu san meget. til bage, inden S)IOrCnC fra Besællel~es
tith'n vil være slettet blot nogenlunde ud, at. det vil kosLe ca. liO,OOO Kr. 
al r,la Arbejdet udført, efter hvatl I ngeniJ}r L ø Il n e fra Amlsvejvæsenet 
olllyser over for os. 

I disse Dage bliver der udfØrt et 
omfatlende Arbejde l Slettestrand, 
hvor en BetoIlkolos pan J 00 Tons 
som meddelt ska l tippes ned i en 
Grav. Det. drejer sig om en lIdIeder
station, hvis pverste Del, der hr.r 
Form som en Hat og er anbragt paa 
seks Jernrør. ska l fjernes ved Hjælp 
af Dunkrafte og andre Hjælpemidler , 
Alene dette Arbejde kan let koste 
15-20,000 Kl'. Det vil i hØj Grad 
pynte OD paa Landskabet, at denne 
Betonkolos fjernes. 

L:mdbrugsjord og Sikkerhed 
i fØrste Omgang, 

I fØrste Række gaar disse Opryd
ningsarbejder ud paa at skaffe Land
brugsjord, men dernæst søger man at 
;tuskadeliggØre(" de Bunkers, der 
frembyder Fare. Nogle Steder kom
mer Betonstillingerne nemlig til at 
hgge I en faretruende Stilling, fordi 
Sandet kan arbejde sig bort under 
dem, saa de styrter ned, som det f, 
Ek.c; er skoet i KlitmØller. 

Foruden det store Arbejde med 
I1dleder~tatlOnen l SlcttcstJ'and er 
der andre Oprydningsarbejdcl', der 
nok vil koste omkr 15.000 Kr. l Vu~t 
har der været saa meget at ordne. at 
Udgifterne her er blevet 26,000 Kr. 

Men den gtØrsle Opgave ligger do~ 
paa Hansthohncn. Hvis alt gkuldc 
bringes 1 samme Stand ~om fpr, vilde 
del' være Arbejde i Aarevls. og det 
er derfor kun det nlSdvcndigste. der 
udfØres. Men alene det vil antagelig 
koste ca. 80.000 Kr. Det nrejcr sig 
om Fjernelse af Bunkers, Beskytl('l
sesrum op; LØbcgrave. og hVIS Ma
rien en Dag siger Hansted Farvel, 
VII der bhvc meget' mere al bnnge i 
Orden her. 

Oprydningen i Klitmoller vil belØbe 
sig til en halv Snes Tusinde Kr., og 
endelig er der i Agger Arbejde at 
udfØre for andre 10.000 Kr. l Agger 
vil Arbejdet ikke blive paabegyndt i 
større Udstræknin~, før der bliver 
Arbejdsledighed. Dog vil en enkelt 
Bunker antagelig snarest blive fyldt 
op med Sand, fordi Bornene let kan 
laIde ned I den. 

Og susda!! gcner'2r Tyskernes Ef
terladenskaber os dpn Da~ l Ddg paa 
mange Omraader. og vil gøre dl't 
det mange Aar frem i Tiden. Dyrket 
Jord er blevet ødelagt., Naturen Cl' 
blevet :Jpl('ttct J'. og man gaar I Fare. 
hvor man ganr. for det pa~cr('r jo 
stadig. at (On Mine blI\'er pll\jet op. 
ell('r at man linder en Granat paa et 
Øde Sted. 
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ongres 
Har endnu en Opg:ave ved Bistand til Opbygningen af del stats· 
lige Hjenllnenl:'rn. - Yil gaa .1-5 Aar. for Danmark har et 
effekti,·t ForsynL - Alle I\.ommunister sat ud af Ledelsen. 

Hjemme\":l;tl nsforeningel'nes 
Lan(l.~fOl·bund holdt Lordag og Son
dag Kongl'es i Anrhu$. 

Formanden. Pl'ofes,:;,ol' H li s-
f e I d t omtalte. h'"OI'dtlll de to sid
ste Aal havde bl'ugt mnnge Skuf
felser med Nedgullll i illedlemstnf
let, men i dette Fortlnr vendte Bil
ledet .sil!. Udviklingen i Udlandel 
fik den danske FOl'S\'3r~\'1I1l(~ til at 
l2'h'e sig stærkt OI! ki1u't til Kende. 
Hjemmeværnet fik stor Tilgang og 
voksede fra 172 Lok<llforeninger til 
288. lU har FOl"s,'<\rsministeren 
fremsat sit Forslag til en fulr!. 
Hjemme\~ærnsol"dning, men endnu 
end Tid maa Hjemmeværnsfol'enill
gerne fortsætte Arbejdet. sall der 
ikke skal opstaa nogetToml'um mel
lem Vedtagelsen og Igangsættelsen 
af det statsdrevne Hjemmeværn, 
og vi m~Hl tnge ,s!lll meget mere fat. 
som vi selv skal uddanne Hoved
parten af de Befalingsmænd, del' 
skal lede lIjemmevæl'l1el. 

Fnrl PS ,l Fors,'nrets Genopbyg-
• n mg. 

Ved J(onJ(l'e!isen ~wv FOI'SVBl':->mi-

ordningen Herunder gav hUH 

stærkt Udtrsk for Nod"cndigheden 
nf Hl vise Vlllien til at forsvm'e 
Landets Feihed, OJ! hnn kom ind 
ptla en Omtale ur den fOl'estllaende 
Forsvnl'sordning og sngde, nt der i 
Øjeblikket ndfoldes slml'ke Bestl'æ
bel ser for at anskaffe Miller til Ud
lægning i danske F;1l'vande, og der 
indkøbes nye Skibe til 1\lm'lnen. 
Lllftv8abnets Opbygning fl'emmes 
mest muligt, bl H. ved en betrdeli(! 
tJdvirlelse af Flyyel'uddannel.sen til 
Sommer, Vi regner ogsaa med -slwrt 
at faa Værnene forsynet med de 
nodnndige Grundvanbell. ::'Iren baH
de i Aar og næste Am' ,il vort For-

I BH\!' være meget JnangelfuMt, det 
J er det sV:'lgeste VI har hnft i dette 

Aarhllndl'ede, og det vi! tage 4-5 
Anr at ol'gani.::lere el effekth't For
svar 

Ingen UdYidelse uf Bestyrel~en, 
Ved Kongressen IOl'kn~tedes et 

Forslug om at udvide Hove.dbesty
relsen og derigenenm give de en
kelte Lnlldsdele en mere ligelig Re
prresen tu tion, 

~or Husfeldt lIlldel' minutlallJ(t Bi
fald. 

De to kommunisti!';ke l\ledll!mmcr 
af Hovedbestyrelsen fnhlt hC)r,:!'t." 
Folketlllgsmand Svend NII.\'I~en hlcv 
slel ikke genopstillet, OJ( DIRponenl 
Ole Bil'ch faldt ved Af.$lcmnin(l'cn 
med overvældende i\lajol'itet for 
i\lodkandidnten, Ogsaa de Ho\'eu
bestyrelsesmedlemmer, ~om i For
a:u'et stemte for, Ilt Kommllnistcl'ne 
kunde fOl'blh'e j HjcmmCY!CI'llsfor
eningerne, gled alle ud, 

Frivillighed pm. stndig ,'ære en 
Faldor. 

Der vedtoges en Udtalelse, der 
giver Udb'~'k fOl' den 01)fnHt>lsi;>, at 
Fl'lvilligheden maa Y:l'l'e t.'n bety
dende Fuktor ollsaa l det kommen
de Hjemmeyæl'll, l\lan hilser med 
Glæde Bestemmelsen om den (:inle 
Komitterede og beder Regerinll Ot! 
Rigsdag on"l'veje Oprettebe af ci
nle Organer og"::<la for de Im·el't~ 

Led. 

_ Der el' en Herre, "Olll ,-i:-t vil t.llt' 

med Chefen , . 
_ Vist? H\'ad \'il det ::ige? 
_ Jo, han <;PUl"g'tc, 0111 den ~alllk 

ldlOL \'tll' hjemnlt' , .. ... 
n ister Rs, H a Il .!\ e n en Redegørel
se fOl" For~IH.R'l!t om Hjemmeværn.:;- I 

liommuni.:;.terne url uf Leclel:'!en. Dem? 
Til FOl'manrl genvalgte~ Profe~- _ Nt;j, de er ikke )!Ift l'lHlllU . . ~:::::.=..:.~---
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h-t TI''''''''''~.!''~~~~_''_''''''''_ 
ikke hilli.re ~'I .-"F.Jl,'h:t<kab, ~om lile\' 
inrlJ:(l1l1't uuen l'a'I'1I Sankliun, 

I , S .. vj'l IIIlIl\< .. ,· 

FJERDE BERETNING FRA 
Den parlamentariske Kommission· 

fra misvisende og - Nye I 
om i 1942, - Christmas Redegørelse for om 

Dl.'lI parlamentllrbkc Komnas
;;:Ion hul' i DR!! offentll!t)!"jort en 
fjl?-I'de Bel'etninf,t Oul ~ine l'nrlel':>o- ! 
geber ,'edl'ol'ende Regerinf.tens OJl' I 

Rigsdagens Forhold ullCler Beliæt-I 
leben. 

BerellJin1l'ell lIldehoblel' bl. II. en I 
udf()rlk Redegoreb.e for de Proto
kolllltel', der er fort over ~11111s.ter
m{)d~rne fr:! Tyskerne besatte Lan
del Ol,!' til )linistel"iet den 29, Au!!" 
194:\ ophørte :'It fUllgerl', Samtlige 
:;\I!nlstre frn den Periode har nf 
KommIssionen faaet lilsendt "Cd
skrift af )lodel1rotokoIlRt'l'I1e, og de 

I har ghre Udtr .... k fol'. ilt disse i hoj 

I Grad el' mangelfulde og O,l[;;lIa di
rekte misvisende, 

Nu er det saa.ledes, at Mlnl~terlet I 
Ikke !I k li I fore Protokol Det er Iklle 
Itonstltut1onelt bestemt, men man fo
rer den altslln alligevel og ,,1stnok 'J.t 

den M Inl!;ter, der lUfældlgvls er mest 
oplagt. Dette kan natul'ng\'l~ syneR 
mærkeligt. Er der noget Sted, hvol' 
Beslutninger skuldtl synes rimeligt "t 
,'erl1icere, er det I MInistermoder. hvor 
Beslutninger tages, og ,'i !'.)mes., det ~'r 
flOget ! o s t. naar en tidligere Minister 
forklarer os, at .. Ministennoder,., sao
dan l'et nærmest er en kammera.tlig 
Komsammen, hvor vi drorter Tin· 
gene' 

ton\ , IlandrlOimlm.Mt-r ri 111·norl!; .... n I 

glv('r en temmelig !lkrøp Karakterl:;;Uk 
19om alUøa Erik Seavenlu..~ tiltræd~rl 
over disse Protokoller, VI citerer' 

Hormonpræparater 

Den Omstændighed, at SlIgen nu er 
fremme tH offenWg Beskuelse, giver 
"'st Anledning tll a~ pall pege Ønske
lIgheden at en Refornl sa.aledes, at 
hvad der staar I MInIstermødeproto
kolle!, er sall sikkert og vlSI. som om 
det var tinglæsL 

Jeg var I de torste ),Iaaneder af 

~tlnUltert1den UVidende om, at 1er 
overhovedet fortes en .. Protokol" over 
)\.flnlstennodeme Rent UJt:eldlgt er!a
r ooe jeg dette, men jeg har oldrig sct 
denne Protokol, der aldrig er blevet 
oplæst ven noget MInistermodI:, og jeg 
har folgelig Ikke godkendt .. Protokol
len"" Indhold, Ul hVIlket jt>g' Intet 
Kendskab har halt (or efter Modta

gelsen af den Ilnjtæredl' Komml!<!!!O!1'" 
ovennævnte Skrivelse. Jeg !.<Iger her 
Forbehold overl'or de citerede I;dtrde!
ser, der er re.'et ud af deres naturligt:. 
Sammenhæng, og ~om S9.''ller den [or
nodne Baggrund, ,.Udtalelserne", ,.For
slagene", "Hefl!<tiUlngerne", .. Fora!!
ledningerne" svæver frit I Lutten <'g 
gh'er Ikke det rette Billede lir de For' 
handlinger, der fandt Sted: :-.fInISter
moderne, _ og det har da sIkkert hEI

ler aldr ig ,'æret Hensigten, at denne 
"Protokol" skulde am'ende;;- som D0-
kumentation eller BevIsmaterlIlle, 

O' 

i Aur 
BIlle
Virk

I 

, 

Nu er Tidefl · .. ed at nere,fol'bi for i 
Anr idet de fleste Ukrudtsplanter er 
for 'lllngt fremme. til nt Sprojtningen 
kan have nogen tilfredsstillende Virk
ninI;, Sidst i Juli kan det dog lade SIg 
gore at sprøjte mod 1id;;ler og l\frel~e
botter i Græsmarker, der skal pløjes 
om i Løbet af Efttlranret, men disse 
mnn ll.'Ul hnve Lov til at ligb~ h:l!v~ 
andt!n til lo MatlIleder efter Behand
lingen, 

• 

tlnul fh, ', Stutsminister BuM 
fortæll er, 

KommiSSionen har som sagt 
spurgt samtllge ,Ministre fra Besættel
sestlden, hvad de har at sIge til Mlni
s\.ennodeprotokol1erne, og fhv, Stats
minister V Buhl siger bl. a .. Ilt han 

." .. [01' Mlnil;ærlerne Stnunlngs og 
Buhls Vedkommende ,<;kal fremhæve, 
at .Protokol1aterne ikke er oplæst, 
og de medtagne stærkt sammen
trængte Referater ni fremslItte Ud
talelser er saalroes ikke godkendte et 
Ministrene." 

Fb,'. Stutsmlll lB lcr E r ik SClwellJlIs: 

" .. , ProtOkollaterne fortsattes under 
mig pliR samme Mllade som under 
Stalln lng og Buhl. Jeg kan slutte mlg 
til Mlnlgter Buhls og Ih\' , )'!.lU1dels~ 

mlnl~ter H Hendriksens Kara.k terlstlk 
Hf disse Protokoller," 

Bertel D øhlgtUlrd : 

bemmr ker. at Ministeriets FagrninI
Il tre I Tiden 9, April t il 8, Juni samme 
Allr end lkke eT angive t "ed NlI.vne. 

- -
Ministrene Soren Brortlen, \' Hol· I 

!mil og E Thune Jllcob;;en foretager 
Reltels\'r I de ProtOkollater, der ,r 
dem forelngt, og Knud Kr'.;;tensen "i~ 
e:er 3t de ,.I msnge Ttlfælde lkk~ .!lt· 
~'er' et rI:;:-tJl!\ Billede af hvad der e" 

{Fot'U;ætles Side Bl 

fri!Jives 
l denne ;'\f3uned fngwes et 

Brændselsmærke, der gh'et' Ret hl 
10 hl Koks, men Myndigbederne 
mdskærper, nt man ikke man tro at 
den udenlandske Brændst'lssltua~ 
lion bl h'er lys til Vinter, Der er:ll 
mu lig Grund til at sikre sig inden
landsk BI~.endsel og man skal i den
ne Forbindelse gore opm::erksom 
pau, at Formbrændsel er billigere, 
unll\' de l Jl:obes nu, 

' . • 
nb' 1 
f!'(' al 
Prag 
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I{ommandocentralen ved SJette
strand begraves_ 

Det 100 Tons tunge Kanonfunda
ment "Kornrnandocenh'alen" ved 
Slettestl'and el' nu ved at blive 
transporteret hen til et Kæmpehul, 
hvor det skal begraves. Det skel' 
ved Hjælp af hydl"auliske Dunlu'af
te og Staalruller. I Gaar naaede 
man kun at rokke den 11;2 Meter. 

Man har forsøgt at sprænge Ka
nonsti1lingen bort, men den er saa 
fyldt med Jern og Beton, at det er 
ganske virkningsløst. 

Ved Middagstid blev den tippet 
ned i det 5 Meter dybe Hul, hvor 
den lagde . .,ig pau Siden. 



80 Lithauere vender hjem 
fra Lolland. 
De ca. 80 Jithnuiske Flygtningo fra 

Dl'agsbældejrcn, del' for Tiden ej' pan 
Rocal'bejde pan Lol1and, kan ventes 
tilbage i Løbet nf en Uges Tid. San 
har de været dernede i de ca. 5 Uger, 
Roesæsonen normalt val'er. Vi hal' 
spurgt Underlcjrledel' Cll1'isfenscn, om 
man san hal' noget herhjemme at sys
selsætte dem med. 

- Vi regner med at faa dem pau 
Landal'bejde her i Thy. lyd("l' Svaret, 
og vi tror ikke, deL vil volde særlige 
VnnslieHghedel'. DcJ' Cl' l'('t gnrl '8ftC'l'
spØI'gsel efter Arbejdskraft fra Lejren 
hel'. 
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Man eftersøger desuden en Grav over seks amerikanske 
Flyvere 

En engelsk RAF·Officer og fem 
engelske. Menige er i disse Dage 
paa Rundtur i Jylland for at se til 
de allierede Flyvergruve. De kom 
j Gaar fra Lem,·jg-Egnen til Thy. 

Thisted Amtsavis hat' haft en 
Samtale med Captain Eric Frank 
Herbert, del' oplyser, at man er 
rundt ved Flyvergravene for at 
sætte Kors paa Gravene. De fleste 
Steder er der Kors i Forvejen, men 
nu kommer der desuden et MetaI
kors paa, som angiver Navn, Grad, 
Aarsta l osv. Det er Meningen, at 
Gravene skal bevares, som de er 
nu, og Planer, der engang har væ
ret om at samle Flyverne i en Fæl
lesgrav, el' opgivet. 

J Odby el' der begravet eIT ukendt 
RAF-Flyvel', i H elli gsø er begravet 
Figtsergent Cail'es. i VoruPOl' el' 
der begravet to canadiske og fem 

RAF-Flyvel'e. som man har Navne
ne paa, og en ukendt RAF-Flyver. 

I Vang ligger Wing-OffIcer 
MackriIl fra RAF begravet og I 

Klitmoller Sergent Pitts fra RAF. 
I Hjal'demaal rejser man i Efter
middag et Kors over Pilot-Officer 
Butler fra RAF, og man tager vide
re til Fjerritslev, hvor Wing-Com
mander Brogan og Flightlieutenant 
Sharman, der havde den fIne DFC
Udmærkelse, ligger begravet. I 
Hvidbjerg ligger der tre ukendte 
RAF-Flyvere, og man var i Tho
rup fol' at finde en Grav der, men 
uden Held. Desuden spurgte Eng
lænderne. der kommer fra Hoved
kvarteret i Hamborg, om man kend
te noget til en Grav med seks arne
riknnske F ly,·ere. 

I Aften tager de videre til Anl-
borg. -<>R. 
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er rede til at Bølgerne gaar nu højt i 
Hjemmelærns-Udl'alget Side 

Anderu.n i London l{OD5T_L'\'ll ~tOD nH'Ou.:~lXG.:"'i' KO:\l'ROL 
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Da Tyskerne krævede 
Dødsstraf indført 
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SPAAK optager i SVEJTS 
nye Forhandlin'ger med den 
landflygtige Kong Leopold 
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Bn~ (.v..x:, Pruo) 

I n :Lll',nERJtli:(I'EOr KRr:DSI; 

; 
... ; ... ~ ........ 1 KIMIC L~ ...... 1.t a_t... r.I.... ~.m.,""" """" p..,. 

mltlmllnt;."'r ~ 1' •• 1; I S,~ ... I ~ 
r~ IW- udtr)t., On..kt __ al "" ""'
j:t,.. .... l"oIk "' (,.al' fOr .110 ...... I..,J-
11f'b....t lU al 111~ ... ~~, .... ,",,-anhU 
m .. " ....al;.,.- h_m 1:II~!I'fc e.n.... ej, 

Spult n,~d .. l'-" f>l\B f't J;;aN"ru
m<>do; I ",n", a, 'F\'!Tii.aridlP"IlC'~ m~ 
KCIl>ECi tklle p" ltMan.t,. "' ............. 

1.ld4;: \'''''t.... ""'- .. t 
han I ll~ f'I"&liJ' 
,·U ~ iii 0<:110'" 
1 .... u. lu RI .. rtoed 
.,...,t, h, .. oI ~ ... ~. 

MM h ... r utydrt, 
Ilt <Ino lrun.!. ..n.ol_ 
dts ltII Nkf!afUcm
ntn.g om R",,/l1'" 
$~t1, lmM_ 
krU.! ... tonrr Grun.l-

l.<'(i!'<'l!\, l~'= Ikke lI'IIlIg1iN 
tor ~n ..... &n, Ol: 

dct 'il d .. bh~~ "od'~ ~ In~ 

G~o'"", ....... OI!tt .. fe" lftlZ .... .I'I14 
umuligt I "j.bhkk~ ,.7'\SI T .. :-1&t_ 
IlIr.øan<h1"1181 Il<b b.n ab : fti 

Rqm ... bep<lI'I ....... s.:g-, .... rt.u,", I 
'-",eN'ld<l't af ~.s. Bn:>dot.r. 

Ji\\r .. \ 1<.,.,..... u"'"" "'" _ ..... 
..u\uU,*,~Ue D1!un ..... l1ar dot -. .... 
u.., -.-w. P...u r-laaot il!\> Sl.I.p 
Gallu .... \.'bd~'-~ ..r FN' tao lol .... ..... 

USA ogtager 
Udlændinge i Hæren 

\\. _o\SI-! "GTt."'," II'm "'rI 

I:kl. U ~. u",,;..-;: ~n~t Mf t;,~I. 
al l!i.M\ t,;..l\~"dm~o h'''t\'''' ril den 
amttlb~.'~ lI~r [k. ,~m~ IM'J 4_~ 
~tnnm~. m.Jd S3 ~I ""ndrin"t""'I~~ hl 
drn fI)'" ":o:rnq>l,.,~:"" <!ffI Jl\."n.....,~ 
", .nt;~'m"'M,;.".'~~ I'l'Ob~~'tt. Cnlff\' 
"II; ~nd"". dt:r u 1I.}·~IO/1 tta o.rraadt-n:!e 
N.!; Jtrn1.l'1'1'<'1 ['in t;I' ,Uc 1'~'(tC'" 
at d~nne In rrNn1\loollop~n. "",n _t 
~,;rrtoJo.'f; ,Jo I'ug:.:ktt:n.k ... ' .... hOlle 1J.æ.. 
lTn. ro~ I' .. ~;rldrnok \-iI .fl~r ~ Au ~ .... 
n. lu mm~.,,--d S< Ij;ttSL l>_ 

- -
Krigsforbryder-Processen 
mod de tyske Øverstbefalende 

Anklageskriftet omfatter Drab. Drabsforsøg • 
Brandstiftelser og Sprængnrnger til en V ærc:li af 

85 Mill .... Kroner 

\
' ED K.'btnha,-n~ B~'n"1 indltdes 

,jen 16. Juni den hldUl ~I,w!-te 

I\riW' lort>rydc'l'mce~ h(rhjl'771771t, 
n~mHg S:lE:~n mOl! de tys\;~ (k('f!ol~ 

bcj.llC'!\d~ I D,lnm:r.r),: undN B('æt_ 
cd~l'n: \~-rr/ltr BCjt, l'o1illgl'nnal 
Gunl!!,., Pa/ltt'l'!, 0110 BUl'tn.'IfJV" 
Cl/l (kntr:r.l P''''I 1fa",,~lrrr. 

I ~gfn. det "mlallof AI\lI'~grt I"f 
MMd, Tnror "I! \\ltl!t'I:'I(~I'~r af d 
uh ... " On,lanl<. ~bl hl. li. ,alb .. 1't'$ 10:>,.. 
hrn,;err",Jt l'<I~nrlJ:woin;~ltr Enk S~~
,"<:n,~~ .,~ ."ml!a..:."dilr l\,tl$ ~"'wnninR' 
Mn ~'m \',Jn~r (lJ: ~n I)c:I d..t$d/\r,ilf 
I\"ph"rbty,1f~ "R a1tt~f d,'ml~ 
L.\nd.lolrt.1!drrt !hl li~~"',k~ al~,,~ 
f<>t~141inJ: 

An~I~~,~lTlI1tl. dot t. mr,d (l7TE18\' 
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r. 
ed hi- Tank kryds ryddes bort I Vust. 
lar Soldater-DetachemeDtel, der ryd
b der Tankkryds I Auer, hlr af
al brudt dette Arbejde og er flyttet 

til Vust, hvor en Del Tankkryds 
d- skal flernes. Senere fuldføres Op
/l' rydnlogen I Aili/er. Taokkrydsene 
a. sendes til forskellige Plyvepladser 
'e t til Opmlgaolserlnc, auledes tfl 
er. Aalborg, Skrydlltrup, Beldrlolll 
li paa Py", Vandel I Sendcrlyllaod 
t og til Bornholm. 
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J. A. 
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Kr., I 
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vurd 

Pr. 
N. Je 
Vurd 
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Metalkors paa de engel
ske Flyvergrave. 
Til ErHI1llniu!I .for de mtn;lIl1slmJ.-t' 
Trll'k-Qrs. 

Englænd~rnc og AmerikaMtne glem· 
mer ikk" dl'res dode Knmmerall'!' fra 
$-ldsle Kr'g. Der har været udfold{'t 
store An.~trcngelscl' for ut [au {Ic!'f'.!! 

Grave rl.'gistrcl'et, og nu og dn v('nc!rt 
Repræsentanter fl'a de nlhol'(>(!e Hrere 
tilbage for at ordne et ('11('1' nnclrt. 
Sidst har Englænderne !tom mcddl.'ll 
i Gn11t' VlCl'et Jlan disse Eglle for Ilt 
!irolte Metnlkors Jlan GrnH'llc i SIN!rt 
for TrækorSI'Ilf', ]),,1' er engelsk(' Fil'· 
"(T{' bt'grnHt i Qllby, I-I{'lh/.,rso, "ung, 
Vorupo l', 1\1 tmuller, ll Jnl'dNmll.d, 
Fjt>rritsh'\' og lI vidbj('rg. EnglændernE' 
har endVIdere \Im\! .. l' den's Rt'l;0t.: ori· 
cllll'l'et sig om dll Illllcrilmuskr' Sul

cntcrgrnvl'. 



Ncrske Minestrygere iSkagerak. 
Tre norske Mmestrygere arbejder 

for Øjoblikket i Skagerak umiddel_ 
bart ved det dan"kc Terrilorialfar-, 
vand. Skibene kan SES fra Kysten, og 
de arbejder raa Ren,sningen af det 
internalianale Sejlløb. 



Mine. 
lI1arineministeriet meddeler, 

en drivende Mine er observeret KI. 
12,30 Tirsdag ca. ret Nor dost 
lille Smule øst 22 til 23 Sømil 
Hanstho lm. 
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• I In;-\ " -.-nrvll(. lur l~Ul(en I N8ne&·1 
Oll for Regnlkabliuret 1947-48 fJundby elullede I Min under lIDI 
møder Ha ... nen med el Oveu\.;ud TII'lulnln~ mt'd en Podboldkamp 
p .. 109,994 Kr, Ikenl der kun I mellem ml"fornel~de Hu ,mø dr r oal 
'Jar budgenerel 4000 Kr. Havne& Slaalerme~lr~. K mp~n .... r pu 
og Bfop~n2e vir projtlderel w\Porhund annonc~rellom en mor 
71,500 Kr., men rav 156176 Kr 100m Kamp, 0lt den IIk da ogul 
Re nsk.bel bal. med 2.38515 Kr. tl bemaerkelse~værlllRt Parløb, Idel 
Del er Havnens hidlllllne91e Relln. I"n 16t Husmødrene, Pru Hedvig 
skab. Endda har Ha ... nen haH Qlno. blVde I'~el el Plr lær& 
"lore Udgi'ler I Aarell Løb III deles Spidse Oll højhælede Sko 
Reparalioner af Kaler og Bol& pu for bedre al kUI\ne tag~ Sia. 
værk, h ... ilkel lait baf ko.teI45,139 al SIaRlume"trene. SIraks Ind I 
Kr Byraadet gOdkendte enslem. lersle Halvleg sparkede hun 'u 
miRI ReRnskabel ved alt Møde I vold,oml fra !ol~, al hun fald I o~ 
Afles. brækkede Benel. Huo IIkal nu hl. 

I bringe IIln Perle pu Ho<;pll.let. 

h 

Bekendtgørelser. 

• t 
Min kære Mand, vor kære Par, Svlgerlar Ol'! Bed"tefar, 

Amtsreadsmedlem ANTON JENSEN, 
er I Dig plud~ella kaldt bort frd os. &Ime -{b, Vera 2. 

HANSlED. den 11 Juni \948. 
(2165) Marie Jenaan. Peter og Eather. Niela og Thora. 

lIeli, Pr 
tJede. i 
25. lunl. 
(2165) 

Begravelsen fQre~88r fra Han_ted Klrk' Tor8d8~ den 17, Ja,,! Kl. 13,30. 
erohver, der vII fglRe vor kære Mund og Par til Graven, er blerle\\tt ve!.k. \ 

I. O. O. F. 18061620 111 Thy Motor Sport '" L~ 

Sommerudflugt. 
Snedsted Kommune. Udllugt Ul Lokk.o Sond •• d. 20. d. 

ie 'I 

k,.1 
dJ 

RatIonering.kort for"J,-,u;;n.:K;;Y~'::." ;;:.",1 ,-,S;;;',,":.;'_';;.'8;..;S;;.IO;.;'_' _T_o_,_Y_K_l_. _8._30_. _ __ ...r. __ ~ 



Anklageskrift paa 27 Si-
• 

der mod Kr. Andersen. ' 
Ved Retten i Vestervig var der i 

GaaI' Eftermiddag et forberedende 
MØde om den forestaaende Retssag • 
mod Kr. Andersen, Hurup. Det ven- j 
tes, at Sagens Behandling vil vare 
adskillige Dage, idet Andersen har 
trukket sin tidl. Tilstaaclse tilbage, 
saaled.es at hvert enkelt Forhold skal 
behandles særskilt. Anklageskriftet 
fylder ikke mindre end 27 Foliosider. 
Der er rejst TIltale for Bedrageri og 
Dokumentfalsk l 550 Tilfælde til et ! 

BelØb af ca. 28,000 Kr., som Kr. An- i 
dersens kræves dØmt til a t tilbagc- . 
betale HØje-Kristensens Bo. 
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Fredag d. 11 .. Jun i nt4H. 

• 
-

• 

"København" gaael ned ved 4·Tiden i orges .. Hidtil største 
Og et m"1 slrofe. 

slorl8nlal er o ko ne 
1i:OBENI1AVN , Fredag, (HB. ) DFDS meddeler KJ. 7,5Q: 

Dampskibet "J(øbenbllvu", flom afgik med Pussagerer 

og Gods frU København 1il Aalborg Torsdag Aften Kl. 21, 
blev minesprnmgt J(J. 3,50 fire Sømil sydøst fol' Aalborg 

Bugts Fyrskib i den minestrøgne Rute, 
Skibet sank i Løbet uf ti Minutter, sualedes at kun 

fire Master rager op af Vandet. 
Umiddelburt efter Eksplos ionen fik Skibet stærk Slag

side, sanledes at det val' umuJigt at sætte Baade i Van
det, men efter ut Skibet val' sunket, blev det dog muligt 
at sætte to Bande i Søen, 

og 40-50 
-, ---• 

• 

Ulykkesstedetfrembyder 
et frygteligt Syn Skibets Kaptajn meddeler, at en Del Mennesker er 

kommet til Skade. En Del faldt eller sprang i Vundet • HlIpporlerede Fl}'"\'cmaskiner i Formiddags. 
efter Eksplos IO nen, F d ". __ •. r~'gt,ligt S,,'1l Rundt omkring 

Anlborg, 'I'C ag, ,um ... """'s-\ 'o' ' '.' ,. ,. 

DFDS Dampskib "Frigga" kom l'et hurtig til Ulyl{- I piosionen var meget kraftig,jdet Vl-agr!t fm .,Ks?,bebenha\-n ,."om-
. mel' Gods fra "I t. 

kesstedet og Uedningsaktionen foregaar fra "Frigga," en I der der kun der e ~' l~ Mete,r 

Skonnert og flere tililende Fartøjer, ligesom Lægehjælp Vaml. Idel snu, l\dl Slge\,aJl.,. P~d" Mange Kuttere 
sugercrne vur l eros Oje .• ..,,-

straks afgll{ med Ambulancer til Hals, 
Ved Afgangen fra København vur ca. 400 Passagel'cr 

om BOI'd. Det maa befrygtes at der ved U1y l[ken er gaaet 
1\1enneskeliv tabt, Skibet, del' hur en Besætning pl.la 
40- '50 Mand, føl'tes af Kaptajn C. P. C. KiiI, Honæll-
derdybet 22, Kobenhavn, 

200 reddede paa Vei til Aalborg, 30 
saarede til Hals 
Aa l bo l'g, Fredag, (RU), Ef

ter hvad DF DSs Aalbor~ KOll\..or 
oplyser. er Selskabets SkIb "Frig
ga" l)an Vej mod Anlbol'g med 
ca, 200 reddede ombord, Desuden 

I har man Oplysninger om, at ca, 
30 snal'ede er pna Vej i andl'e Ski
be og Fiskekuttere ind Lil Hals. 
hvor Ambulnncer og Lmger ven
tel', Om de Qvrige ell ] 70 Pnssn
gel'Cl'S Skæhne foreligger del' 
endn u mgen sikre Eftenetninger, 

lancen offenlliggjort 
og Retningslinier for Genopbygningsmulighederne 

gjorl til et Pm' H u ndrede :MiII. 
ICI·. 

Hvad Redegørel
sen indeholder 
Af det l>inds l:el'ki' V!t!l'ks lJuj · 

hold g!,!ugives h Cl I' c! Uddrug , 
Det siger ~ik ~eIY. nt Nll! lOJIlll ltllul 

~e l! ei lur 1').11'1 uundg,'ildi/ll rr,l'gl'~ 
,I:l 'rkl ;11 Krig"" IIk'UI[llUb\;~ I'ul" 

Ved Krigens O,'l1ur \:ar L.eyc· 
foden cn , 2U pCt, I"ycre end i 
1!118, og Lllndetl'o ~Iatmi ynr lur· 
ringet lII" d CIl , UI)(H) Millioner Kr_, 
rCl{llcl I ,n15· I~rh.~r, Nulluualhutl 

j(cllcls I'ut nwal er ut tiln' I!CI:cggl' 
:,lluut!orw n lIankdc!I. III Lcycludl' lI 
klin 1i fl' l1 c ~ I Vl' jrc! rg~'n, hvilkct 
h:lr'Ullltlc!l'" {' n ~Iærk fI'lru"cl~l' ni 
Lalulels Knpllill -\.IdrulllnlllJ( "I{ CII 
~IIKnioJ( I " "UUUlllhll1l'1I pllll aili' 

()JI1l'lIudl'r, 

I 
I 
I 

skillige er hatu'dl snurerle ved <len -, d til HJ-ælp 
voldsomme Eksplosion, I e e 

Et mægtigt Redningsarbejde K o IJ e n h a \' n, Fredag O\"et' 
saltes strnln; md. DFDSs Damper København og Kalundborg Hru:lio 

blev der Kl. 7 i :'Iorges r-ettct OJt 
"Fligga", dCI: YUr i Nærheden i JOl'ddng til Fiskekuttel'C og: Skl
Ulrkkesojeblikket. deltog omgrut- be i det nordhge I:\.atteg-..lt om at 
ende i Redningsarbejdet, og her ile til Ulykht'stedet, (lg a!leMe 
kom de sl.lurcde strnks under Be- forinden' \'Rr Fiskel'bam!.e frl\ 
hUlldling, llals.. AS1Ul og' S .. :eby sendt ai 

To ru 1Ilal'ineus F'1;p'ebaade Sted, 

Ulykken foraarsagel 
af Bundmine 

med l..;egcl' ombord landede kort 
Tid efter Ulrkken ved, "l'''riggn'' 
og tog de smu'Cde under Behand
lmg. Ogsnu ombord PI\II en l\lill~ 
strvger der fl'u Læso kom til 
U ll:kke~ledet~ VIII' del' L:.ege m~, 
og en Cntnlilla·~ l al:ikble kom hdt li: u b e n il ti. \' Il. Fredl\.l!;. )lat'i· 
senere med to Lreg~r og (-'n bet)"- nens M!ncslrygning-;lJt'lle";ll' "P. 
deh$!' !i'm'syning uf Forbindsslof· lySt!l" at Afslnndl'ne I l'lltte~:at 
ler og l\Iedikllnleutel'. " ])lep]X' knn antages 111 \;l'!'t' l(l(l 

Endeligt nfst'miles en Spltfm,', Lo-
del' gjorde slor Nytte ved Ef ter- pet. sikrede mod )!iner t\lr i 
Sugnmp;cn nf Skibbrudne der drev bet af ~10 All!' .. Det fl,rm,,?~~, 
!'\mdl l)(\ll Vl'llgst.umper o,g Red- H.i den )lllle, der Iremkaldte f.k~· 
ningsb:ellal', Dcnne l\ llIskme 011'1 Illusionen nan "KlllJenl\l\\-n", ~'r t:ll 
),'1tv pr. Rnd!!) de fOl ul)'kkedl'~ I Bundmint!, tJg da Skibet \'1' :=-\l~' 
l-'osl\.lOn, , kd pllU 1'!-1l'\ m Vllnd, har )\1. 
~~I)~"~d~'C:.,~.'~t'~'d~c~.t~~j~·,·~m~n~b~)~d~C~'·~'~t~::~::~~ __________ ~ __ ~ 

paa H 
'l'h b:lrd, fallel ln1l'kk('1 

Ribbl'll. 

fra 

l::: 

De fleste 
iført Nattøj 

~\ a I b ,\ r)! }o'l'E< ~, ,~Ri FI 
A:dl"\I'it" ,'l' SI..'udt ~"I't' r IvyetUa· 
",kim'r til l';, "h~'~',('dc:, o~ cl- r 
~'r t'loa FI~·\-('nU.,,\,;l'l :lE' n ..... ika:;,t(' 
nl'l,lninlC~krRll"" 1.'Iaa {al-e ,...er 
l..lin,.:: d('n ,,"unknl' Rute ~d p.e. 
",,,,. If>,. l'~l(lnu l'n,lel'l'(' 'm:. m 
,';'Io.. ~:l )1('nnf'",kN, dl" 'hlant 
B~'AA.;tnit(l<(' l. l'\e, (' '"'{'k. i"",Te' 
lO Bi], \ ul A:' )l~ 11 1 tAgl-' 
sig- al ~()\l \'t'dl.~k "" 
Ildn'i1:~ {, 
111 dl"'''' ,'€'dd~ '1(' r' \l 
ltl\Rll '\ 
,l \:l\"kk 

1 \: Ih,11 l' 
IIIl l l 

I'n n,> AI llJ!('n 

,1H.nl..'\I;. ·hl A;:}o, ~ lU;>.".;.~ 
:\I \'('t rlJ..' <\l .. 

t;" In Il' 
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l Ltlbt'l af Efh'rmllhlagcn 
GURI' kWlI dl'r l'\t'kn~ftt!bl' pj,a 
dl'l, man !tom mtoddelt mauB,' 
f)'vltll', Ilt Amb.raadflmf.>dh·m An
ton .Jcl1hl'll, 1I11Il!!lholm, \mr 
bhmdt, de omkl)mlll' vl.,<1 "l<nlX'n
hnvn"s Forlifl. 

11nlls Ll~ hlcv fundet plla Ulyll
lwMll'iJel t\OIl\ cl af de første, dn
\'(·ndl' I l'11 Hedning!'lkrans, og Li
get bit·\' fort til KommUlleho!\PI
tnlet i Aalborg, lier hle\' det gen
kendt v(·d IIj.t·lp af Savnl.'t I 

hans Ur og cl Sognefog(.'<i~kllt, 
han hal' paa :-lig. linn \'ar ifort 
.:tlt flil TUJ, opiaa en Itegnfrnkke. 

Anton JNlllen h,,\'de været I Køben
hnvn IH ti :'Ilødl' i SYII:f'hu~forenln!(~'n, 
UK hun vlllh· I'K('ntlig være l'l'jsl hjl'm 
'l'Intdng A!ll'n, men du der var et Mn
d... anj:lllll('ndll Opr('lIel!l(! af 1'11 i"or
ening [Ol' I'roplll{lIndll for i"i8kenr.II::!· 
mllg, indvlllt;etle hlln I ut deltage I df'l· 
III ug korn dt'rror føn<t til al rejlll' ml'd 
Damperen OnsduK Aflen. 

linn vnr pun Hjemtun'n IlBmmen 
med FI~ker ehl l'IInrlllus Nielllf'n, 
Hlrt~hlll~, Ol{ de h:wde lIddet og bit 
Mlmm('n I,aa <'Il Bænk pan Skibet til 
"eri 1Il' .. ·Tlde-n. Chr. ?tlarillu" NIelllen 
hnvdt' fa~ld KUJeplnds og Rik da ned 

~tngerne paa 
Hede frigivet 
l tudenterOrgani:-;atiOn vil ikke kube. 
til Salg eller Nedriymng, 

" 

r. t !IO' 11M' A.. h.,..,. 
.. a K_) vlada .... e dl! 

, t .or ' 11111 Ikke 
e, r· k 

h"" hlU' I'litl/tot P .. n 11 .. 
I.cn, dll \ 'l)'kkf'tI In,,"ra! e 
· ... I'"t pau Dækket, bl,ve 
""klnr .. t. 

lIul\I' Ih.,.ln, .n, "ti,,,, IF.. 
r"r ""111 lIun ven«-d, h.,m h 
4,'fi<l~n i C' .. ur Efll-'<l.idd,,'II:"· 
<ll'r~'. Hndi":lpparat .... , i 1.: rdf.n 
d(' hun intet hert "m .,;.t><., ~ n 
FI,rl;', Ol!: ~:Iboer "II:" .ndre, .. ml i 
,t", nt Anton Jf'neeR SDhd ynhgvl v f 
",~,I Hkibet, thI( ,ig I Vare fil a. fo 
trl1e hende nOll:"et Offor.:, 

Ut'lI ~n.· Ile S..,Ill"me, Ball(er 1'. Hes
lo:Jlrr Jtm>Æ'o, SennellI, <I r V'l1tItA-, al 
Flldf'ren IIIIndøynlill:"ia hll"~ '·IUet 
ml'll DDmperen, tOIl( FredlllC" J.'ormid· 
dllll: til AIlIborg for nt "":" Ilt ,Iulffe 
OplY~"lnl:"',r om Fude~n, og "n undf'D 
!Sem. Kommi~ ~ielll Jen""n, Voruper 
IlruK~eorening, tOJ( hjem til li" MI,d' .. r 
fnr II\. ,ære holl hellde, hVI. lIudKka· 
bt.\. om ULykken kom_ 

01'1 kom hen paa t:ftermiddlljfen. 
nnger HeI'kj .. r Jensen M"de ,·ed Hel. 
"rndc1!1(! lil Aalborg-Politiet faatl "p
Iy~t. at der laa t'n Anton Jf'n.aen, .,,!I" 
nnt.a.gehll:" "ar &gnefoJ:ed. dlMi p.aa 
Kommunehollplt .... let, og her lI:"enkendte
han derefter Lill(~t ar aln t .. d .. r . Og I 
ltudloa\'I!len KI 7 blE'"Y d<' f.I . U! fi,., 
N;lVue O\'er omkomnt' offentll/( '.lOrt, 
Olt blundt di~-<l: VDr Anton J",,, 

Stor offentlig livs
gerning afsluttet 

lIerl I' 

"" l ke·. og 
blr j. B8. n 
s!-:.·rie 'lC 
Intet"f!sser, ~ 
ham som en af ~ 
arhejdedE.- stærkt "'I' Har 
havnen. der \ ar .m en H 
i;aS!'. l A mtsra3d sd 
I Ill.$pektlun ~ for T ,,., 
hu~. 

L 

Anton JenSl·n b.:..r \1I!'ret y:. 
skelnE" bg lIin KOIlUUUDe er. god 
)tand, og han ('fterlader g :!.tin· 
det om en 'lland, du gik. atærkt 
op i, hvad han ha\de- med at gø
~, og J(Jn\ altid vilde pr@: de:. 
han ansaa for df't r gtil"e. Han 
havde et .. enligt 02" godt Sl!ld og 
vandt siS!' man~ VenD".T. 'kR 
blot i St.and,.4"rllers " )le:nmgs.
fællers Kreds men JP&* uden
for. 

.-\.nton Jens.e, 
Hustru og to Søn"" 

• 
Hans Ef f ger l m 

ai Amtsrnadet e Sogn-.ansfOT-

mand Karl So ~ \ ,]7
5

, de· 
var ;..; r. 
raad": :;te 

A: 

Baaren hjtmfores i Dag 
H,· 

nn· 
ror· 

m · 

1I111~!lIIl'h\ Cl' \'urderct til 20.0nO Kr 
udtnler Kontorchefen. og det '1Il' 

ffinuskc osrsnn for me!!"et. hvorfor 
v i }("Ik med til Forh:mdlmg om Pri
sen PllIdlleli!:" meddelte Studenter
n e JllIidlertHI. .It de ,I{ Jlrnkti!'kc 
Gi"lIl1llc Ikkl' lIllskede ul kube Bnr
lIinRcrne uan:.<eL hvilk\!1I Pns de 
kunde f,m dem fot"o Vi hllr !Ilden 
forhorl O~ ved for .. kelllll'e o((l'nl
hgt' eller hnlvoffenthge Institutio
nel', n\(>JI !n'crken Spejden', G\"mnll
sl ik{on'nJnllerne, Skytterne. KFl")1. 
Iltt'rf.!lI, :'>lurim'lI eller Sind;;.~~·It~'\"ll·-
1\t'Ill'l Iln.~kede at kohl:' tlNn, OK dH' 
for hlll' vi nu gl\,\'t Bnl'nkkN1W fn. 
J.;! 1~i1l1m l IlcrnillJ:(" IHU' udtrykt 

Amlsrandsmedlcm _-\ntun Jen. 
~ens Dod dl gore et st~",rkt Ind
trrk, fordi han \'ar l'n )land, der 
indtog en fremlm>dendl' Plad" I 

del. offentlige Lh', llg fOl\h han 
\'nr \'e\lidt af alle. 

Anlon Jen$Cn mr født i \'0-
fUP!)!", hvor Faderen \'ar Fisker, 
og hlU\ blc\' Fi:.<ker ~h og flyttt'
d(' som ung til H31l:.<tt>d, !nor hall 

Anton J 
ks til H;.,ns~eo E 
\!ed ·I-T de J nie 
anlapl X r rsd-ag. 

, ". 
ttrer. 

og 
udi 

ln-
cUt' 

dl'IV-

~.... OnMkl' (1m ni kulw B.\·)tnltl!:l:l'l'lH) ttl 
L • Nl'dn\"lIinK (Ol" at fore :'>Inlennlcr-

~ 
: I lU' Id Itl'l"l.lillll", m~1l 11\".1.11 'Ii~ k.'I~1 
: :<wl)!"1' dl" tlllokah>Folk, \11 dd \1\' 

• rI' I11l'fl' IIr.lklisk O}t rimt>lig-I \len 
- : lokale Spl'jtl!'r(oi"enill!( h:\r ollllkl't 

: Ilt f,Ul n.o~ll' af til' "nM:! B,\r,tkkl'I" 
{'I' : ti l Nt'dfl\"llinll. og det er i Orden. 

• De 1It!"H' llygnillRer "il bhw !loli:! 
: fll l" I n 20 1':' 1'. pr, bebnHw1 Meter. 
: VI hnl' IlJ0I'I, 11\'.1\1 \'1 kundt' [01' !It 
• fnll d;:111 uflllll til l't Ilodt }>"ormnlll, 
: 11\'01" lit' slod. men dd kun M nltsnn 

er, • Ikke lUth.- IIlit 11:01'1'." --oll • 

••••• 
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2 Stenbarakker 
beliggende Kronens Hede vI Thisted, 
udbydes herved til Salg paa Stedet ell. 
til Nedrivning. 

Af Tilbudssummen skal frerngaa, om 
Oprydningen el' inkluderet. 

Tilbud fremsendes til 
By ggeministeriet., In geniorkon toret. 

Silkeborg Bad. 
. P. 1. V.: 

Sven Monberg. . I 

• 
l 
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Alle Tankkryds langs 
T~ykysten fjernes 

T H I 
\1 

fl.atf'd, 
lUl, 10~ 
.;"\Ind, • Forelob'g e l' Agger og Agger Tange renset Forhand

linger mellem Hæren og Marinen om Resten (;dr. 1 , 
eJen' I 
:\1atr. 
SOl'n, l 
~um 151 

t.r c n c r, d('r leder Bnrttrllllt;p0l1I'n. 
Jeg hUl" lkk(' d~·t nojagtiJ.":c Tnl, 

men formode!' omkrinJ.: f)nOIl.« 
Bl' man saa fll'rdig 'I c 
Nej, m.m Cl' g:wel bort fru d!'u op· 

rindehge Plan, del' kun Ol1lfllHcde Dc· 
p()terne i Agger og pua Aggel' Tange, 
::malede!! at nile Tllnkkr)"d~ lang" med 
Kysten, del' ~nl"t('rer und,,\" Hærcn, vil 
blive transporleret. borl.« 

Vil det sige alle 'J'ullkkrydRene 'I.' 
Nej, jeg vil u.ntnge, ;.It det drejer 

sig om cn. lfl,OOO iall, med.mf! He~t.en, 
og~aa omkring 10,000, henhører under 
. Marinemilliflteriet. Til de f!idnte horer 
bl. a. de meget store Depoter i Hanst
holm, I 0jebhkket hal' vi et Detache
ment Soldater i Vust, hgeflOm ,,; og-

Gdr, 
Gdr. H 
"Nr. :.n 
besum 

H U!'t:: 
l'cn ti 
Orne"l1 
NI'. 4 
:-um 7 

Tankkryd~ene I:e:!o:es IHla Lastbil. 

Da den fun'ltc Bestemmel!';e vedro
rende BOlttl'tmsporten af Tankkryd~e· 
ne ved Agger blev truffel, regnede 
man med, al A rbejdet skulde være 
færdigt omkring 10.-12, Juni. For
:;kellige Forhold, bl. a. Laslningen i 
Kt;k Hm'n, hHI' bevll'ket, ut Arbejdet 
har trukket noget ud, men om nogen 
.stone Forsinkelse bliver deJ' dog ikke 
Tale, idet Arbejdet vil være tilende
bragt i Slutningen uf denne Uge. 

I :-;aa regner med at ... ende et. bl Thy
boroll eller Lemvig fol' at tage sig af 
Depoterne del'. 

Forladcr ulle Soldnter Hurup i den
ne Uge'! 

Gk 
N. M . 
Chr. H 
paa ?o 
Mark' 
derin~ 

Sve 
A.rbej 
by, p 
By OJ 
Lø~OI 
Kr, 

_ Hvor munge T'l1lkkl"'yds er saa 
fjernet? c spørger vi Kaptajn We-

"interlejr~tfCvnc i I" roRtrup. 
De ca. 50 unge }fænd og Kvinder, 

~om i Vinle]' deliog i VinteJ'lejl' i FI'o
strup Præ:>tegnal'd, \nr i GaRI' snmlet 
til Stæ\"1le. En hel Del af Deltagerne 
v;u' kommet :;;;lll tidligt, at de kunde 
O\'en'lI!l"e Gadstjene!-;len i Tommerby 
Kirke, hvorefter m;\n smnledes til 
)1iddug i del gæ~tfrie Pl'iCstehjem. Hel 
bod P:u,tOI' Sorensen \'elkommen til 
Dellagerne, E;fler Middag ,'al' del' (nt 
Samvær, h\'or gamle l\l1ndel' blev 
droftet. l Løbet af Eftermiddagen 
$llllledf's 
helm~ell, 

minder. 
Bulbjerj..'" 

man i 1·laven, hval' Chl'. Wil
Hurup, fortalte Vinterlejl'

Senere "'lI del" Udflugt til 
og Skancklil. 

~a g('ll mod ehr. And ersen, Huru\), 
hvori dCl" !lom Lidiigere! meddelt el' url-
1Il'bejdet Anklngc-;krift, \'('lItes Ilt ville 
komme til Behandling \'cd Retten i Ve
:itcn'ig l Begyndelsen af Fieptembel 
\ l anllcd. 

::tOet gor de, dog ~:taledcs, at vi bi
beholder Kontorel i Hurup, indtil alle 
Tnnkkl-yd~ el' borte. 

, 

• -

Lujtnllntcrne J ensen (til venstre) og 
Hansen (til hojre) og Kaptajn Wege

ner (l :'IJidtcn) fotogr;.\feret 
pnn Krik Kro. 

Hvnd med de 'l'allkkryd~, del' ~("Irte
rel' under Mannen 'I c 

Der fore~ i Øjeblikket .. isse For
handlinger mellem Hæren oJ? M;lril.\en, 
men hvad Resultatet. nf disse bIn'er 
kan jeg ikke udtale mig om,c slutter 
Kaptnjn Wegenel' 

Amtmuud Egedod regnes fol' den 
dygtigste :\f Landet~ Amtmmnd. 
Det v II vække stOl' Bekl:1~else, om 
Amtmund Estedorf forlader Amtet, 
hel' IW:Ir h'lIl hHl' J.dol't en san be-

, • ,. '. t 
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Sned sted Kommune . 
Ratronering.kort for Juli Kvartal 

udlevere. pIIa Kommllnekoatorl!t Preclig 
den 18. Juni fra KJ. 9-12 oe: fra Klo 
14-18. Sædvanllg Tid for de for,kelllge 
Bytlf o~ Bydele. 

KDrnpenge for rettid[1I: Aflevering 
af StalBkorn mIa hævelI BeneSI SBmme 
Daj!. Skat modtage •• 
(Zia!) SogneraadoL 

Udflugt III 
Stør! Ira Store 

Eyellluelt I 
nille er alOl nok. 

Anmeldeiie 
Ten. gm, senet' 

~ f N I Rati alho~du Modt; 
Juni Kl. 11, 

1 Atletik for Juli Kvartal 1948 uddelell sted 
mpen I AIII- i Thisted 

lækken vllndl Mandag den 2'1. Juni 1948 
15099 Poin ls. t Realskolen Gymnastiksal iii Beboere I. 

,ned 15,030 p, I i Ejendomme med ~: 
Nr. 3 med 

, e bedste Thl-

Hsoaen41,59. 
er Simonsen 

• Ib ThOmsen 
m Leb: VeT
Knut Knutsen 

n KU2lesled: , 
m (Vinder) 

~n 8524 (Vm· 
Ib rhoms~n 

55,9 LænS!:de
Idl 6,06 (Vin , 

r Schmidl 1247. 
i:'videre 4 X 100 

el udla.et 
Unions Udtogel. 
~enl I Alles del 
m psa SBnd'~ 
Bbenhavo j den 
A.arhus Stadion. 
lela:. Udseende 

tre Willi: 
, HOllens, finn 
OK Per Knudsen, 
laen, AOP, Axel 
R Vin O Jensen, 

)eler thnnn, BI. 

ulige Numre mellem KJ. 9-12 og 
lige Numre mellem KJ 14-17 14. 

Kortene maa afhentes af en Voksen Hnr fag· 
J HueSIonden, der mils medbringe Ta- ! Hurup· oe 
Ionerne fra tidligere udleverede Kort, : Rd til al "" 

~~:·~~I~!e~:ds::~~_ °o~ Asd::r~~~: ! mrn d.,sse 
Brod- og Kaflt'kort, SmOfrabalkort til al 
Barn, Tmæ~lkorl iii 8æbe og Brod. :;1 Blad~'. 

Det hen~lilles, III Eftcttælline: af de 
udlevt'red.e Kort finder SIt'd stn,k<t. da 
mulige FeJl kun reH •• paa Udle· 
verlngslitedel. Endvidllre geres op
mærksom pDa, Itl det cr lorbundet mcd 
Strafønlvar at beg;ære Kort udleveret, 
hvle Betingelserne tor .t erholde dls~e 
,kke er til Stede. 

Ombyinlne: af Rugbrodsmærkel mcd 
Pranskbrot!emærker kon ske pll8 Knm
munekont'Jret mod Forevlenlng III 
læS!:ellll efll, 

Ratlonerlng.korl, der Ikke .,. 
hente. Udle"erlng.dagen, ka .. 
t .... t taa. udl."eret paa Kom
munekontoret ".ndag dan B. 
"un 1848. 

Kommunekontore' og SOCial· 
k.ntoret er lukkat hale Dagan. 

THISTfm BYRAAD, d. 14. Jun1190IS. 
• 

(21671 
Chr. lver.an. 

NI28!1",rmand. 

E. 

o 



Rationeri ngskort 
fOL' Jull Kvartal 1948 uddeles i Thi
sted 

Mannag d. 21. Juni 1948 
j Realskolens Gymnastiksal til Be
boere l Ejendomme med 

ulige Numre mellem KI. 9-12 og 
lige Numre mellem KJ. 14 17. 
Kortene mBa afhentes af en Voksen 

1 Husstanden, der maa medbringe 
Talonerne Ira tidligere udleverede 
Kort, forsynet med Navn o~ Adresse. 
Der udleveres Sukkel'- o.,. Smdrkol't o . , 
Brpd- og Kaffekort, Sm~jrrabatkort 
til BØrn, TIllægskort til Sæbe og 
Bl'Ød. 

Det henstilles, at Eftel'lrolling af 
dc· udleverede Korl' finder Sted 
straks, da mulige Fejl klin rettes p aR 
Udleveringsstedet. Endvidere gøres 
opmærksom pall, at del er forbundet 
med Strafansvar at begære Kort ud
leveret, hVIS Betmgelserne fOl' al er
holde disse ikke Ql' til Stede. 

Ombytmng af RugbrØdsmærkel' 
med FranskbrØdsplæl'ker kan ske 
paa Kommunekontoret mod Forevis
ning af Læg(>alle~t. 

Rationcsillgskorl, del' ildt e afhell
tes Ud le'lcringsdageJl, IUln 1"ørst Iaas 
udleveret paa. Kommunekontoret 
1\1alldag den 5. Juli 1948. 

Kommullekontoret og Socinllwulo
l'et Cl' lukket he le Dagen. 

l Thisted Byrand, den 14 Juni l!)·IS. 
ehr, lver<ieu, 

N a~s1.formt:l nel. 
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I~ II uf I ~a I M unk" :\l oHh-n' fl)rlll'll('r 11m lldmul t'l1 , I'l lI nll1l:"("""' , 

I " 1I 1)('nh ,,,,",, Hyrcl '>tk,t'lul l t I 
f ilLn r Kn" t'n mud Ih'n :m.unrll(l' t)' 
~kl' C:I'll lnIWmfllHl WI>lfltlml{ IIdn 
r ieh l' nuluH Hnhn ldll, d" r krU'l'l'M 
,1"1111 I II Ihule ll , hl. II. I'ur Murdel 
111m I(nj 'lunk lUC for Tilrt'llelæ/oC
Ilcllle uf ~prfl' n kHluf ll tll'nl!, 'I'r, hVllr 
Ilt' r Kkdl' Hk " "" (ur l'rlllllol),,,' luh. 
,\nklnlfl' krifl t> l (.",(alle r la Punk · 
te r, " k Snhnlcill IU",II)(1 rflr fi e Uc
"'C Punklt'fH Vedkomm ende, 

X"hnJI,jn (orkl/1rl'lll', Ilt halt i • "'1" 
lpmlHII' HM:! hluv kuldt 111 DI' l\J 11,1· 
Iler. dl" uVI'rRIr' LI'th r ar (;"alill'" 
i V"lIljyllJlllfl, dm' uf II jUr ,' huvd" 
flUwl (hd,'!) til ni II'ell' C;'·HIC1J!1II1'!· 
H'MUk ti 0I1f' r mOlI ~I nflHlan tlil Iw \·u' ICf' I
IHII. Knj Munk var lI'! ' lc/({'l HrJm 
,!t·t r"r~l!' orrl'l' S"I1"II'11I havdl', 
"HI I' 1)1111 hnn ~t Iv _ i,u·r. IHI'llt'l 
at Klla 1111,41 h"di!, Hun llUvd,' 1)1> 
mlf rk"l, ul hnn \ Ilf Forrt'tuill!l_ 
m/llld Oll ikkl' Tr-"(lrill', ()~ havdt, 
"nrlvicJt'fI' hl-mll·rk,'I, nt Kllj :'<Iunk 
,HI'I'!)!' \'ar Ikll r..t" 'It uclt)('J[f' _ 11m 
Orrt·]·. !-iflhult'in fik imidlt'!'lill 01" 
fin' til lit IIII.-'Ilrjfll· Vt'dllrll\l PrWlll~' 
Staurd for al IIJI'I!I"la'I'Y" ;\Ionll'l. 

Haar og Sl{æg afra l'vet 
lian lUll fl1rindl'u td Kit·!, hvor 

han fik lIaul (Jjf Sk, '/I aHarvl'!. 11}.: 

!(lm . III ' rldil'r ill"IH"1I. I,vt'r (; n'· " ~ " Il. 
Inr " , IIIMe /1 ~ku ldl' v il lI', /I I hun 
Vllr i IJ llllmurk, t VI· ,h'r~ 1I t n1l" tUII1 
101111 r ()rl4kl' III;!I~ !'t1 " fll w"k,'I', bl , II. 
P l'lI'" II'Muar' l .. r f)fJJ1w'l"r '~ Il , df'r Inv l 
l' r" fl l' ham III ;\fi ddalo( li an 1111\' 11' 
furin!! H'lhnlldn, ul KuJ !\Iu nk ikk' 
v"r tdlln,nlc ,, ~. før t kom inel Ulld .. r 
.Iul. T,'rrori~l"" Ul$( d, 'rd lH ~h 
lIlLI! I'\'ri,', Ko rl rnr .Iul k"m hall 
P/I/lIIY jllt'galt OVl'f den ,Illn~kl: 
( ;11'11111'. l'll i Ofllll~l' modt" hun 
P tthl, !' I'ter SchWI'r,ll Il).! ""sd': 
Skorz"lIy-folk. Hf'I\' ,·flN III mlln I 
(J ,II'JlII') hU T,I,' li ll'{·t1cl uJ!;l !'ohml," i 
1111" 1';l1kelll1t't/l!t', hllllhNj., S"hnlein 
111111, hL Ih'r ilkultl" Hk" ,I Ilh'r nn· 
lIol, Hun mUfl undvlk ~l "rtll't PIIII 
Kllj ;\Iunk TYllkl'rlle \'ur klllr OVN. 
III. .'lllrrll't vildf' vIJ>kk,' ,\f~ky. ol{ 
(Cl" ul kllmoufl"n', III ti'" var ']'y
~kHn", d,'r hu\'dl' myrth'l Prll' lUI, 
Itkuhh' S(lhl11ein p.Qm dltllllktal. nll,' 
11lf'11. 1)1'1'\'1:11 tro"d,' mllfl III kl/I1IH' 
kahll' ;\1 ihlallk"1I rn f'l' 1111,( lmdr·' 

Uu 'J','rrMj~tf'rnp kom lil Vf'tll'r' II 

PI'II'!<I!'/o(lIurd for al burl flirt, Kllj 
;\1(llIk Ol( drll'iJf' hum hll\',II' S"hl1 

1"11\ OIJlrallf!t ~(Jm dflllilk PolItimalId 

oy havIIe ... i~'- '" ("hik I'l1liti~k,1t 
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I Tyske Efterladenskaber ,'ed Kysten 
Landpolitiet i Thisted har i Klit

møller hentet en Røg-Bøje, som var 
drevet i Land. Det er en af den 
Type, der under Krigen blev brugt 
til at dække Krigsskibene med i 
rum Sø. 

Endvidere har man hentet tre 
Haandgranater, en laa i en Have i 
Snedsted, en blev fundet i Hansted 
i Klitterne og en laa i KJitmøller 
i Nærheden af en Bunkers. 



Stor Hjemmevæmsøvelse ledes 
pr. Radio. 

Paa Lørdag og Søndag har Nord. 
thy Hjemmeværnsforening arran
geret en større Øvelse i Terrænet 
omkring Tvorup. Øvelsen, hvori 
deltager 3 400 Mand fra hele Thy 
og Mors, bliver meget omspænden-
de. Der startes Lørdag Aften ved 
ll-Tiden, og Øvelsen vil saa stræk
ke sig over det meste af Natten 
med Hjemkomst Søndag Morgen eI
ler Formiddag. I Øvelsen deltager 
tre Kompagnier fra Hjemmeværnet 
og desuden vil Samaritter og Lot
terne, der hermed kommer ud paa 
den første Prøve, assistere. Grund
laget for Øvelsen, der bliver ledet 
pl'. Radio, er, at fjendtlige Styrker 
er gaaet i Land ved Vangsaa, og 
Hjemmeværnet skal saa trække 
nordpaa og undervejs bekæmpe 
Fjenderne Ol< tilsidst tilintetl<øre 
dem. 
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