
I Tidligere 

Han rorlæl1er. at den t,..e V.,aE 

\ 

forhi, og al (;etdapo DYerlec 

En l .. '" Inet-- Ir Chr. ~nd· to KaI' . De 
a.n-. ~ har al dr. tot Op- f"1oC'O'1t" •• I 

bold t B;td--hiø. f . - ;:...:- baft DUdpli. ' 
"n t )nd.erlil' ''lplt'1'elN. i .... t ru. fum "ue!;e i 

af \!'" dafqkuit' de Tr.br. de,
bavde ~j')ft Tj",en. ~ lJauD&I'k rn&atte " ... e 
undn 8e -:.ul_. f,k et I lir. I..co,lljtbrd bk9' 

hva,d der formk bac de t).' c )1&:.!hl~ t · SEt 
KuUue:. Til at ~-n4e rQt'd fr.- tnril;. bz: og ~ 
rtede han ikke Ukitll lAd "~ti :'.'ft 'tar msr.~ -.l 
Tysk",cll' B41kt'1lde!wr, .om ban f<trtw ,er deII t,.1ke 
bocrle blev f TemPI {or Ilt opr:_ 8O\da' (>J; det rndte 
c: eIkr .ddtt, nlt'n d. Typ.eort'ft t.&f0$ F~' 0'"(1'11:1« alle 
efter 'In Ikrr.ninlt konM!k~t ~'-r. ~.n u:r1e ilr.lle 
:&!aIo,: at rn~ r;I)ItH ·'11 deøa lil W.l:.n:Jl:ICbter ... fOlt 

helst. t.2..;~te I~ni .. n:l1 onr Tin- Ilu. ml'll De tror .t, "1 ik1re 

",",lOe. oc nu r.taar hans ~g 
i Dagbladet :.K" 2 ,havne.. [)rn Er Skat' 
tidligere tyske $Qldat h.\·~ l .• : .~.--. S' .t. 
O .... et Aar irmrwno p.ae1. Vagt Sttldaun. da DU er J>arktTi~ 
I h.cldinlt'. mft1 haTM opa& Jjc:rt C"..ard., .... Tde- <>It n .at et ~ ..
TjenøJU' anire Swdu, og han ,.Swuon pas. S lied1;(. "' •• ,. 
fortall,-. at han to GUI'" var I ban f~r. E' k.j G d t_po
o4taIt't Ul al. "d.\n.~ yd Hm- offierr kgm Wb-..,y til YOr Deliax 
retleb..,. _ SkydJlir,1' - i en Pt- oc n,!rtc SiQU ... C-r ! .. drt. : "'\ml p .... t!. Dn {,ntr Gan,c I Yldge. det. er bUI \".,-.1 •• 
bk1' Deli1r:Tlr.Jlten Ilet ikb ramt I }tu.ke rur " Ur; lIu k_ 

I 
f,nU" Salve. Der mutte ak)d der ~jer ba:- at -.;..uc. l det 
r:n Ga.n,; til. O&' da {a1d.t han ror\nm"'l' hi. ll&L ~ R.firrolet. 

af lD04 ... '\ p' : S&ot\e1.. li en 
'o' ,. K~pt.; ,tarl' cl. ae ~ 
\"a.&hn t fra hm, Wt 
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Thistød vartøgn lysør. 
Det røde neonlys paa v."d~ 
t.arnet _ndl ettar 9 aa,. 
Slukning. 

I ahe~ bemærkede man I Thisted 0R 
at Thisted bys varteRn, det føde 
p.o vInd111met, yor lændt for 

første ~lIn~ I IOnl.:6 Ilder, DR det RIV 

en følelse .1 /.:Iæde Dyer, .t krlg8t1denø 
eftcrvirlmlnll'cr er ved ,t blive Oyet
vundet. 

Lan 
ChdSll 
gaar(i' 
selv bl 

Ægn 
v, 
S, 

v, 
Si 

• 
NeonlYllet paa vandtnunet blev op

sat I 80mmeren 1939 BlmUdig med a' 
det nye .... ndte.m blev bYllgel. Del Ok I 
Iltke lov 81 Iyøe anI farIIR længe, thi 
d. 9. april 1940 var der IYleølukkere '--l 
ude, og del tog lem lange .. r, fal dt 
havde ndøplllet dereR rolle. Tyskerne 
pillede neonrørene ned ol.: opuUe I 
81edet deres egne militære neon anlæg 
p .. vandtaunel. kirkclasrnet, elværkets 
Oi.! bryghulllltØ økontene. Det var lede· 
fyr for .die lult.øffes· tlndingøpllds 
i .PJlegerhofHI' ved Drlg6bælr. og de 
var ikke Thlllledboorne til n0l!l0n synder· 
1Ij;C Klæde eller opllvelae. 

Elter kfl2:ens elutnlng ur Invendelsen 
Il neonlY8 endnu I llnR tid forbudt If 
broondeelsmænige Rrunde, men denne 
realrIklian faldl I Iluf.tust I fjor. oa I 

Hd hu dør været arbejdet med 
urtegnølY8el,1 orden til grund. 

Tytterne havde odelaRI 
on<,n 0R det hor været, Inøke

U~t al shlle de nOdvendlRe miterIaler 
frem. 

Lysot k_n see vidt omktln~, selvom 
dot Ilrlre blov 8111 Imponerende-, 110m 
mlnge havde venlet. LY8&eAlen tr Ikke 
mindre end fem meler hej, men der 

Jrl 

P. 
alle. 

city [j 
vand 
ikke 
kaml 
der'1 
Jyd'l 
lord ' 

d'n 

maa 

slt.1 et kolo,allt nnlæR tit lor It det E 
p .. slor .llItlod vhlrellg aer ud .f nof.tet 
Efter It mIn I 9 ur hilr .. vnet Vir, 
teRnet IIlrlurr det oplivende, a' det IRen K 
Ilrloler Ira del hll je IIIndlOlrn, \'Ir 

Den lorblp."l'tcnde ,hf' 
d.~· 
• 
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HJemmeværoets rekrulterio2. 
H/emmeværnsdlslrlklel meddeler: 
Poa ~Iven loranledning ~øre, 

opmærksom pao , al den genntm 
dagblodene og radioen bekendl· 
g/orle meddelel,e om overlørsel 
al a.rgan~e lro hæren III hjem-

'~~ meværnct Ikke betyder, ol perBo~ 
nel Illhørende dl,se .argan~e 011 
kan lorvenle ordre III 81 Indlræde 
akllvl I delle. 

tl4 Delle vII mullgl blive okluell se-I 
11). nere, men IndiII videre rekrullerea 
ed kun Kennem frivillig IIIKang. 

H. A. I.øro.n, 
re. dllltrlkløledcr. 
or ... ~. - _ . .. 



Thisted give 
næsten 359.0 O 

- n . gningen paa Tyskernes Ødelæggelser ullder 
bliver næppe betalt. 

1'. 
I ' . 

Del' er, som omtalt. ikkp me
gen Udsigt til, at Kommunerne 
fasl' deres store Regnmger for 
Tyskernes Ødelæggelser under 
Besætte lsen honorer et af S ta ten. 
Det Udvalg, som Indenrigsmini
steriet ha r nedsat til Under
sØgelse af Spprgsmaa leL ('r. efter 
hvad Form., Ko ntorchef Knud 
L a r s e n , udtoler, kommet til 
det Resul tat. at mange Kommu 
ner ligefrem har tjent pDa Be
sættel<ien, mens den kun hur bt,
tydet Tab for Slaten. D~r kan 
derfor jkke blive Tale om nog!!n 
en-bloc Refusion, Om der i en
kelte sær llf:t gre lle T il fæ lde. 
hvor det ufol'holdsm::e~igt C'l' 

goopt ud over t:n Kommune, kan 
i ydes cn vis Erstutnin~, er san 

noget andet. Dl'n endelige Af
gs'rc lsc liggl'l" hos R ... ·gcring og 
R igsdng. ml'n Udvulgets Rc:;ul
taler VI I eitel' al Sundsynlighl'd 
komme ul al pra'gl' denne 

'l'hi"l('d .; Regn 'ng. 

Vi har spuq..(t Kcmlnl'rhd 
N li s s o n. hvor nwgl'l Th i:;tt'd 

li II}" opgjul'cit' sil T d gorh'hil\'I'nrl,· til. I I{('gningl'n knlll, si~('r ]0\.1111-

torchefen, lU at w.t. ~ 
178.912.51 Kr. for AMId \lU 
Bygninger. Gadtr Ol vtje tb. øL, 
159.550 Kr. for Brbg Af N.t, 
UdgIfter ved Flytning fil """ 
Skole, Indretning af b1 &.11; Ul 
Skoleinspektøren m. In. Ol etkIrI-
h~ 20.4~6.21 Kr. som TnI/e..
Restgæld for Qu, Vand, .... 
tricltet, Havneafgift osv. DttJ bit .. 
vel' ialt 358.898.72 Kr. tlvII VI 
slet Ikke ruar nogt>t. er det .It .... 
~t stort (orgæ\'l's Arbejde. dit 
('f udfØrt med Opgøre lien . 

- Man fik vC!l e n Del Pe-ftIe 
uf Tyskernl! under Brs.tte_n? 

- J a, d l" betalte lidt Lejf' A mt 
l'L't bctydc ligl' Swnmer for E~k .. 
tricltt!t. GJS og Vand, nwn de-t 
vur JO lpnigt OgS33, danske 
Penge. E. L. 

Fik 
.. ~ rt('r at hJ\' (' \'ærl"t -dum 

i il .\u. 

1-',.'11 l '''gtfnl $"·1"" 1{(I}. Rhtk."-

11,'1' f I S.JflII, I d/alld mMr ... " ~ 

l.'i~' .U"llt~ ø-ot)t F,,1,4f dl .-h, 
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Atler Neonlys paa laa 
Vandiaarn. , , 

Th isted 

Kl'. 
elel 
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)5" De~ røde Neonlys paa Vand- og , , 
(,a'WI'uot i Th:sted o"traalcl' J1U aLter 

• 
l (, " ud over Byen, Det blev opsa,t i 
'1 - Sommeren lD39 samtidig med, at 
" det nye Vandtaarn blev hyggeot, 
,'_ men Tyskel'n'. pillede Neonrørene 
m ned og satte de,'cs eget Lysanlæg 
i I op i St'l,det til Vejledning fol' Fly
~o verne, d€r 'sku lde lande i lJl'ags

bækbugLen. Tyskcl'lle odelagde det 
dp.n. ke Neonl)'s, og det har været 

'1: Jlød'Vendig,t at frenlskaffe nye 

)F' 

'1 ' , 

i M ater'",l "r, Lyskeglen el' fem Me
ter høj og kan ses vidt omkring, 

'1-

En 

ma 
val 
hold 
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nogl 

n~ l 
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!lcd, 
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Flyvemekanikerskolen 
Den l\)/7 1949 If':'t h~emsen<ltE" vtl?l"nepli«t1geaf hære>n o~ søværnet den 10/9 

IND) antage-\ en del unge mænd (ca 18-25 aar), der forud er falluddann~de 
.som automekanlkere. motormekantkere, finmekanikere, maskinarbeJdere, 
klemsmede. bltkkE"J1'J~ag(>Je. bøssemagerE", Instrumentmagere, .lektrtkere 
e:ektromekalllkere eller som er uddannede pas fabrik el~E'r vælkMed tor 
bygning eller reparatIon af !~yvem.asklner. vaaben eller ladjo, som 

Flyvemekanikerelever 
De uddannes hl mllltære flyvemekanikere mt>d fOf.skeU\ge tJenestegrene 

(nerop.an. motor. radIO, e~ektro. vaaben etC'), og 'uddannelsen varer ca 
l Boif, hvorefter de fortsat er forpUgtet til at forrette tjeneste l 3 a ar 

Værnepligten -aftjenes samtidig, 
hvis man endnu ikke har været so!dat, 

I 
l mIlitære uddannelse (ea. '3 maanooer). h\forunder d e 

foretages, 
2 maarteder l og 
3 {ca a maal1ederl. 

E!'everne har fri kostforp!eJ1l1ng, ophold, mundering, sygepleje og ud~ 
danne ,se samt l de iør.:.ti:' ta. 3 maancder kr 3,50 pr dag og deretter kr 
5.00 dagl1g M1Htært persone1 af hæren ell~r søværnet b~beholder d,.ret 
mlhtære grad og lønning. tor S8a vidt denne er højE'le end flyvemekaniker
eIev&ns, 

Eftl"r gennemgang af den praktlske uddannelse ({"a 119 1950) udnæv'nes 
~gnede e.ever til hyvel'mathcr. der har frI e,ygephue, munderine. ophold og 
ko~t silmt ("8 460-535 kr om maaneden, speeialist1lllæg og Ullæg und~r 
udKommandO m m 

Egnede. flyvelmathE'r ka.n udnævnes Ul flyverunderkval'termeo;1.r(", del' lur 
samme ydelser ,som flyvermather, idet lønnen dog er ca 510-600 kr om 
maaneden 

Ledfll"e tj<E>nestemandsstlllmger besættes med egnede fl·,l\lerund(!tkvarter· 
mestre. . 

AnsøgnJgsske-maer inai! ved henvendelse til Ph tplUcl,;nnlkpf "i kolt'n. ' fE"r~ 
IuseJt'Jet'u, hvortil ogsaa ansøgningen skal tndsendes Sl"nest den 15,6 d a. 

-



Indtil videre kun f rivillige 
i Hjemmeværnet. 

Hjemmevæmets Thy-Distrikt gør 
opmærksom paa, at den offentlig
gjorte Meddelelse om Overførsel 
af Aargange fra Hæren til Hjem
meværnet ikke betyder, at Perso
nel tilhørende disse Aal'gange nu 
kan forvente Ordre til at indtræde 
aktivt j dette . Dette vil muligt bli
ve aktuelt senere, men indtil vide
re rekrutteres kun gennem fl'iv"illig 
Ti lgang. 



-
Lad de farlige Genstande 

,t ligge. 

Hæ ['(ln s :Mi n Ol'ycln i ngs[j('n PS I" 
a hal' paany udsendt pn Advarsel 

1 

T 

Yi 
- moel a t bet'øro ukendte Mclalgp," 1 

, stande, som man CVl'IlIIlCII findel' I 
~j' i Klitl(,rnc eller anriJ'e $Ipdcr, 
'p hvor Tvskemo har holdt lil l'lIe!' 

11 haft lIIinefcllel', .lilan bø!' i Sll'
. del lInden'elle Politiet om si 

)- Fund. 



('5 I fn\ ror han drog over Ualllmpn. j'j-hlj{I' , 
re 
ge 

Entreprenør Carlsen og frifandtes 
na 
re· 
er
es 

for Værnemageri. 
Hfljesteret henholdt sig til, at den danske Regerinl{ havde 

o(lfordret Entreprenørerne til at udfflre Arbejde 
for Tyskerne. 

ung 
ted, 
Til
lige 
De
ral 

~avn 
iler 

Jlojr~ll'l'rl hal' 1111 rlfHaRt nOIl1 

I 1'11 af J yllanf1s s!u]'slf.' VH'1 np
mRg('I'sagl'r, Sagf'1l mod HandcI's
EnIIPpIPlIOJ'l'IIlO C. elli I ti 1'11 

og dl·IlI\(.'~ Sun Il olg-l'l' Cari
s (' II, 

1)1' lo Enll'!'pI'pnol'rt' hl py fli· 
fllll<lP( for uillbul"iIgt SamurlJl'jd n 

1m'rI 'l'yskrl'llp, fonli dl'll d~HiP-
1'('llflt~ Ih'gNing hav(\l' allC'I'kl'llfH 

d,,\. 

dag: llf' Io En!l'C'\lI'C'JlO1'l'1" hlrv i S lIl 

t.Iig 1'1'111 V!'cL Hf't( PII j 1\;\IIdl'I':O>, jflnml 
sti- hn'1' I'l i\a ,'H 11';l'ngspl, Ilgl"wm 

.flel'- C<l1'I Cali,'irn fik ('Il uluvlig It'ol'
Vejr, tJI'IlI'sh"! ]laa. 1,4 ~I iiI. kOllfi:.;kt'-

I'rl, og lIolg'('I' Car!sr!1 rn ulov
lig F'ol'ljPIlC'stC' paa. miB,OO KI', 
kOllfi,.,kf'l'd. Dc val' lIllnIt fol' ni 
have \lflrfJI'l n(lffl~stllingsat'lJl'jcll'I' 

biler, } N01dhlJuncl bl. a. pa:t rl'h islrfl
I'gnrn, ltgpsorn tip haYd!' "c\forl 
)(fjJ .. ~(>1 fOl" Trsk(,l'nr i Vnn(\fll. 

sk(' Enli-rpl"C'IHlI'(>r og 1~1l!J'f')I]"I"

norfOI'(,lIln~PI1 Gang jHlR Gflll~ 
hal' ldk{'JHlrg-in'l, HI man III1[.;kl'~ 

dl" al dl' af 'l'y.skPI'IW IJlalllll~lf' 
Arht'jdN i \"ifl("'~1 Omfang hl!'" 
uclfnl'l af dall!oikp Rntl'plll'PIlIH'Pl' 
-fOl' al Illldgafl, al .. \I'h('jlh'l hip\, 
o\'prrll'H,lWl hskC' FirmaN, ('Ilt,!' 
al tysk" ,\ rh"jill'l"f' hip\, IHg"t 
hf'rop. Carl og J1ol~(,I' Carl:-O"1I 
kunr!c c1t'rfol' fIifinr!ps fol' Tilla 
] ('11 om VU'I'lH'lIlugl'l'i, Carl Carl· 
f;C'n fik imifllrl'lid Pil Undr' !laa 
;-Hl,O{)() ]( I". fO l' On'I'II'<PIIl'1s1' H f 
Pl'u.,lo\('n, Sll'afh'lI r<ll1{ll{'s fuld
bYld<>l YNt \'al'l'la'gtsllJ'l'rsl 
Samtidig fik han 23,122 hl'. 
konfisk('I'('{ RnJ.{rns Olllkos!rlln
gCl' \,(\d ailI' Hrltt'l' skal Ulll't'dl',., 

af dp! OffentlIge. 
VII nogle afgjorte Sager 

blive genoptaget. 

Hoj('stf'l'(>t~I)f'U'!'idt'nt F r II· ation, 
tragi
Am('~ 

væl'l't 
med, 
han 

cd at 

Vpc! \'I'[o<II'r l.nndsl'pl fik ~at'l 
Cal'l~('n Ij \Idl' f.; og lIolgl'l' Garl
:-;fllI H ),1 ri 1',8 Fa'ng~l'l, mf'llt'n3 

K (III r i. J, fil ion flll ~ I Il ti r iI'.~1 pil (IR, 

In Il ti (ll'klll'l'PJ', ni Ikitt' \',\1' dl 'l 

flll'~tf' cgflnlltgC' EnlrPlll'l'IHII'S/l\t. 
og f1t'I'P Sl1RC'1' "il IlU r"hw 1'[ 
lp!' lid (']' ikkl' udt'lukkt·j ;tl 

lIo~11' nllp\'l"!C' H fJ{jortp :4agP I' "il 
hh\'!' ~l'l1npl;\)(,'I, Ilnjl':->tpl'l'l:-.tlilll\ 

i dl'\llIl' Hug \'HI' t'H~h'mulig, , 
A. En 
liH'd i 

Jlilj( . .',tl'rrt 1H'llviHlf' lil, ni clrn 
,lilli ,kil H",t!;'('l'in~ lIllIh'!' !1I'.'HI,lIpl
,{'II \"I'd 1"ol"ltUlIdlilJHI'I' IIH,tI 111111-



----

,n 

0" 
tu,,"· 
all
rl,j 

med 

-
2 

LB, ) 

ler, 
Nr. 

er 

dt tnlfn. ro fJO~ II"''' ''' • 

518" 2 Mil!. KJ', billigere ved 
lIojt.'!-itcrl'l frifandt i Gaar Han

den,,;_J-; nlrcllnmnr€'n ('. Carlsen ou 

hiln~ SilO Holger Cal'lsen for V~~r· 
ncm Igeri under Hensyn t il, at delt 

danrrcnrle negering havde opfor
dret de danske 1~l1trcprenorer til 
~II lage det ty~ke Arbejde. 

De lo Entreprenurer, der i ~in 

Tid ogsaa ha,"dc en Hække Arhej~ 
der i Thy, blcv i sin Tid ved Rel.
ten i Handeno\ idømt hver l Aars 
Fængsel, C. Carlsen fil( en uloYlig 

Til 
En Slorby SQnl Kobenhavn er 

noget sundt Sted fol' Born, del' 
vokse og ti lyes. 

, 
J 

ikke 
skal 

Det Cl' derfor af største Betydning 
fOL" Børnenes Helbred ut komme væk 
fra den l'ogfyldte Luft og den enerve
rende Stoj ud i haj Sol og landlig Stil
hed i Som1l1Cl'feliell. 

Af Hovedstadens 80.000 Skolebol'1l 
trænger 6000 Piger og Drenge fru de 
miJldste Hjem s<f'rlig haardt. til et 
L:mdophold. 

Har De Hjerterum og Husrum til
overs for et af de 5000 fedeløse Bom 
fra Stenbroen? 

Saa meld D<:m som Fel ievæt1:, og De 
gør en god Gel Iling, thi et Landophold 
er don bedsle Cave, el DaI1l fra StOl;-, 
byen kan fil:!, 

Sommer(eJiell begl'ndel' 20. Juni, 

\ 

men del er uf største Vigtighed, al De
res Fel'ietilbud kommer os i Hænde 

I snarest muligt, sau vi faur 'l'id til at 
! udsøge det relte BHl'll til Dem ved en 

af Hovedstudens 100 Skoler. 
Alle Ferieborn medbringe)' Emæ

ringskol't fOl' 6 Uger. 
Ethvc)t l'ilbud modtages med Tak 

og kommer som en Rolstmnle til et 
Bile Burnchjerle, 

København, i .Maj 1949, 
Kumilcen for kuhel1ll11vn~kc Skole

burn!:; LundoIlhold 
SkoleinsJ)ektor ChtiStillll ø li t )' It p, 

Leder af lo'el'iebornaudaendelsel1 , 
Ingol rI; A1I6 :35, Kobenhnvn S. 

Telefon Amager 2118. 

I 

CARLSEN 

Hø,jesteret end ved Landsr"t 
Fortjcn~s1e pua JA ;\1ill, Kr. IHJn 

n;.;kerct. og Holgt'r CUrJAen ton 

ulovlig Fortj('nc~le. JI la fj6:'LOOfJ .Kr 
konfir,;kcrcL 

Ve var tiltalt for at ha .. !' udfalt 

BefæstnillStsul'bcjdl.;l', iJlaudt andt t 

veu Flyvepladser J Nordjylland, li. 
geNom de havde udført KfH'sel for 
Tyskerne i Vandel. 

Ved Vestre Landsret fik C, Cal'i

sen 4 l\[a<tneders o~ Holge)' C~l'lsen 
8 ;\1 aanedel's Fængsel, medens Kon

fiskationen stadfæstedes. 

Højesteret henviste til. hvad d'~r 

fremgIk af Sagens Akter, at den 

danske Regering under Besættel
sen ved ForhandlillJ{er med danske 
EnLI'eprenorel' og Enll'eprenorfol'
eningell Gto.llg llaa Gung tilkende
gav, at man ønskede, at de af Ty

skerne pJanlllgLe Arbejder i videste 

Omfang blev udfort af danske En

treprenører for at und,ltaa, at Ar
bejdet blev overdraget tyske Fir

maer, eller at tyske Arbejdere blev 

taget herop. 
C. Carls~n fik imidlertid en Bo

de pan 30.000 Kr. for Overtrædelse 

uf Pl'islo\>clI; SLraffen fandte:l 

fuldbyrdet ved Varetægtsarrest. 
Samtidig fik han 23,122 K", konfi

s~eret, Sagens Omkost.ninger ycd 
alle Retter skal udrede~ uf det Of

fentlige. 
HojesLel'etspræsident Frolund 

udtaler i D,lg, aL den foreliggendl! 
Sag vm' den fOl'ste egentlige En-

f l I · 'llde SIi-lreprenøl'l,mg, og cre Ign 
gel" vH nu falge eite l', os{ det er 

ik\(e udelukket. at SUKer mod E~l- ' 

Lreprenorer, der forlængsL har lil-
l , ,c:>nOIIsonet deres Straf, vii b lve g 

taget. 
. ) H . ·t'l, .. t.ipræ-Endellg Ol' 'y~CI' OJe1:' ~ , 

!;id(!nten, nt Højesteretsdommen I 

Cm'isen-Sagen var cnslcmmjj.!, F 

, 

I 

som de 
uJ<l ti 

~vig~' 

h{Js h 

dot .. 
flQrf(6f 

Do 

den l' 
var h 
Kirke 
I"'Dg 

Ins 
er af~ 
Syge 
født' 
nem 
Blaa 
Hasl 
. ..;pek 
har 
skel 

, 
sm 
styr 
skol 

S 
raa 
Kli 
dag 

J 
paa 
lel 

Se 

•• • 
i • 
i 



Side 2 
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THISTED AMTSAVIS 

Onsdag den 8. Juni ' 

Et aa 

København, Onsdag, Et af 

Grønlandskommissioneus mest 

energiske Medlemmer, Nikolaj Ro

sin, 'arbejder med et Forslag om I 

Oprettelse af et Grønlands Hjem-
meværn. 

• 

;Han har syslet med Ideen et Par 
Aal' og mener" at den nu ' er moden 
til at bringes frem. Et Hjemme
værn paa Grønland vil løse tre Op
gavel' siger han. Først og frem
mest vil de unge Grønlænder lære 
Pligtfølelse, og dernæst vil de læ
re at forsvare deres Land. Endelig 
vil et Hjemmeværns Oprettelse be
tyde, at Grønlændere i Nord og 
Grønlændere i Syd kommer til at 
lære hinanden at kende.' 

----------~--------~.------~-----------.-

• 
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Carlsen-D n vil næ 
magerd 

re afs 
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Men en Rækl,e Tilbagebetalinger afgøres af ReYisions
udvalget i Stedet for Retten 

u· 
• 
IS 

n. 

K-

ri 
r-

u 

et 
a, 

o/.{ 

re 

Hoje::;tcl'els Frifindelse Ilf En

treprenorfirmaet CnrLsen & Sønner 

i Rander):; hal' fremknldt Formocl

ninger om, at FolA'cn bliver at en 

Række Værnemul:!ersagcl' ,-!,cnop

Lage~. og at det kan medfore Fri

findelse i mallge 1'ilfæld af tidli-

gel'e dømte. I 
Det synes dop' ikke i HL blive Til

fældet. Der gor sig del Forhold 
gældende. at Fil'llHlcl Carlsen & 

Sønner for Besættelsen udførte Ar
bejdel' over hele Landet, del "Hl' 

blandt de 10 storsle Enlreprenor
en. fil'mncl' og fik fra Regel'ingen som 

Medlem nf Entrepl'enol'fol'eningen 
el' Opfol'dl ing fl'll ReS!el'ingen til at 
et paatage sig A ]'bejdel' fol' Tyskel'
de ne. ' 

Hd Heller ikke vil Frifindelsen he-

mcJ'c end cen Sai{, hvor del' kHU 

blive Tale om GenopLagebc, del' 

Iwl' jo Vl.l'ret enkelte 1\lcdlemmt'l' 

,lf Entreprenorfol'Cll in gclI, som l'l' 

domt for Bedrageri og an~tCldt!ligt 
Initiativ, og om Genopb!gebiC af 

deres Sager kan c1er lkke n.t"l'e Ta

le. 

Behold~r "Uri rtshenc3\'Rncen ". 

Lyde, at de, del' ved Underret og 
LandsI'et el' domt for Værnemagel'i, 
uden videre vil kunne bringe deres 
SRg fol' Højesteret Li! ny PI'øvelse, 
efler Reb~plejelovel1 kan dette kun 

Det rlnsl:Ms, at der "ed ReLtl'l'Ile 
clldnu el' ca, 1500 Væl'nemagcl'sa

gel' tilbage, for en \'H.'snetlig Del 

.. litol'e" Sager, og eftcr at Jfojeste

l'et nu hal' frifundet et Firma, som 

udfoldede nOR'en Aktivitet. efter <It 

Opfordringen fra den danske Re

~ering "nr udsemlt, tnlla det ven
tes, dels HL Anklageskriftet i IIO!!'

ie Tilfælde man ændres, dels at 

Sagens Behandlins;!" ikke skal fOl'e~ 

gaa med Retten, men al dl'n O\'l'l'

)(lves RevIsionsud\'algt>l, del' ska l 

bedømme KOll ri ~kationshl'lobl't. 
I 'l'l'od~ lille Fl'ifindelser shwl' tiet 

nel' • 
011-

lil 
n 9 
J(lll , 

mie I 
1) cl I' 
.... ar 

tlke ved, aL .Ju~tllgmi~lisLeriet ,.d-
ve]' Dispcn!:iation, og kun Iwo]' del' I 
foreligger gUllRke !Ht>l'iigc Om,slæll
tlighcdcr, vil delle Hlte. 

Efter hvad li'ol'mandell fol' Ell
I ]'cl,u'cnOl'(Ol'Cll] n~en, C i v i l inJC~l] i Ol' 

Jo:. Thorsen, udtalt'l', at del' na'PllC 

$tlrdig fast, at al Fortjenl':-h: pu:! 
A l"beJdl? level'et til T\'skcl'lll' undl'l" • 
]~QSIl' t tel Re II. ~kal tilbagebetale .• , 
men der l'r dl'll FOl'::;kel .tlt \'l'd ."\ f
A'orel:-H' ved Rl'vi~ionsud,allll·t fll:!!' 

Firmaet Lo\' t il :lt bCl'l'g-IIC :-;iJ!" l'lI 

.. 01'iftsh~l'I'e'lnUH'C''', hnl(t tit' ikke 
,1.\'111' ,hvis til' (hlIlIllh'S lit' Rf"ltt'll. 

SO' 

; 

ri 
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va er eværne ? 
• 

Om dette Aktuelle emne taler hjemmeværnskonsulent ANI<.ER OLESEN. 
København, formanden for dløtriktsudvalget i Thisted _. mt, borgmester AKSEL 
IVAN PEDERSEN, Nykøbing, og distrlktøleder IVERSEN, Thiøted, Ur.dag 
den 14. Juni kl. 20 pea Vildøund strand. Alle er velkommen. 1910 

Harrlng .. Stagatrup socialdemokratiske forening . 
Venatrevælgerforenlngen. Konservative vælgert orel ngo 

Gymnastikforeningen. K.F.U.M. 
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gI Hlemmevæ,osmøde i Vildsund. ~I::: 
e Pas tirsdag aften lader en række 

foreninger i Harring~Slag8trup - Jyl 
deriblandt arb.el.dsmændenes lag~ 

u· forening og SoCialdemokratisk for- J 
p enlng _ afholde møde pas Vild· det 

~d, sund siraod. Emnet er hjemme- 15. 
en, værnet, og talerne bliver hl t' mme- sk 
s, værnskonsulent Anker Olesen, de 

oe København, distrlklsleder 'versen. Ira 
19- Tbisted, og borgmester Axel Ivan J 
~: Pedersen, Nykøbing. ~'d 

Dr Militær lastbil brændt. ler se I 

Seo~eudsty, og indbo Iii 
Haosledlorlel ~ik labt. 

n· 
si · 
/00 
"e Bn af hærens lastbiler er i alfes 
en ved 18 liden brændt ved Fjerritslev 

E.j 
Iv. 
je 
A 

~r. under tihyneladende uforklarlige 
omslændlgheder. Bilen førles af ~ 

;en en marinesoldat og var pas vej 

ue· 

foe til Hansled med tæpper I madrasser 
ren og indbo, da føreren opdagede, 
1m· al der var ild i læsset. Han stand-
re. T 
er sede kørselen og tilkaldte PaIck 

ise 
~ig 
I , 5 
aar 
led 
!ts
Del 

fra Pjerrllsev, som sammen med 
lokale brandmænd gik I gang med 

u 
al bekæmpe I\den. Imldlerlld d 
brændte beade tæpper, madrasser o 
indbo, o~ af bilen blev kun motoren k 
og bjulene med dæk lilbage. Poll d 
lIel bar anstillet undersøgelser, m 

k 
men brandens aørsag er endnu 
Ikke klarlagl. D 
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Om dette aktuelle Emne taler Hjemmeværnskonsulent A n k e r 
u- O I e s e n, Køben havn, F ormanden for Distriktsudval get i Thisted 

11- Amt, Borgmester A k s e I I va n P e d e" s e n , Nyk pbin g, og Di
striktsleder I vel' s e n , Thisted, Tirsdag den 14. Juni K!. 20 paa 

'lU »ViIdsund Strand«. A lle er velkomne. 
Harring-Stagslrup socd. Forening. Venstrevælgerforeningen 
Konservativ Vælgerforening. D.A:F. Sundby Idræll,klub' 

~ n, 

til 
Gymnastikforeningen. K.F.U.M. . n. 

'1' 
~ .............................................. . .... . ..... .. • -

men 
fyld' 
Fjer 
,esf . 

.\m: 
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Slort. IIjcmrncværnsmode paa Vild
/:lund Strand. 

Paa Tirsdag, den 14. Juni, holdes 
ptm Vildsund Strand cL "lOI't. Hjemme
væl7lsnlode, hvoI' bl. u. taler Hjemme
værnakonsulent Ankel' Olesen, Fot·· 
manden for Thisted Amts Distrikts
udvalg, Borgmester Ivan Petersen, 
Nykøbing, og Distrfktsleder lvarsen, 
Thisted. Til Mødet er del' Adgang fOL' 

alle interesserede. 

SS-og OT·Mand sigtes for 
Indbruddet i Od by Kirke 
Tilstaaet Indbrud j Vejyæsenets 

Vogn. 
i1: Kriminalpolitiet. fra Struer an-

holdt i Aftes ved Hagebro i Nær
t, heden af Holstebro den 30-aarige 
n Ole Hal'twjg A n d e l' s e n og de!1 

.n, 2S-aal'ige Harly 'l'hol'vald B o ,~
~j- s e n, del' begge under Besættelsen 
en hal" været i tysk Tjeneste henholds

n, vis som SS- og OT-Mand. Da man 
fandt Andersen i Besiddelse af de 
Sko og den Jakke, der forleden blev 
stjaalet fra en af Vejvæsenets Ar
bejdsvogne ved Floulev, blev Arr~
stanterne ført til Vestervig Arrest. 
hvor de i Formiddag vnr i Grund

er Iovsforhøl'. 
;lr- Andersen indrømmede Tyveriet 

( 

, p 

nH 

G 
L ,. 

ti 

F 
li 

en-

er 

af Beklædningsgenstandene, men l 
foreholdt en Sigte1se om Indbrud-



udslettet ;on1 Følge af, at 40, 100 Par- , 
ter i ~ Jcjbet er blevet ""lgt til uden
landsk Kaber, 

Militærbil med Tøj brændt 
yed Fjerritsley paa Vej til 

Hanstholm 
I Gaar var en af ~Iilit",rets 

Triangel Lastbiler, hjemmehoren<le 
i Kobenha,'n og med Chauffor 

midt fra Dragor ved Rattet, paa 
'-ej fra Kobenha,-n til Hansted be
læsset med Tæpper, privat Boha,e 

samt Toj til Batteriet, 
Da Bilen \"ed 1 -Tiden var ud 

fOl' .. uolbakken", l km sydfor Fjer
ritsle,'. opdagede Chaufforen. der 
,ar ene i Vognen. at der ,ar op
.taaet Ild i Læsset. som ,ar dæk

ket med en PI'esennin!? Paa kort 
Tid ud"iklede Branden sig til pt 
mægtigt Baal. Falck blev tilkaldt 
tillige med nogle Folk fra de lo
kale Brandyærn i Fjerrit<le\, og 

1 _. '--,. __ "' .. -r_'" S"_,~. __ _ 

det i Odby Kirke nægtede de sil! 
begge skyldige. Anklagemyndighe
dens Repræsentant. Politimester 
G a u I i e r, nedlagde Paastand om 
Fængsling, men Dommeren nojedes 
med at opretholde Anholdelsen. 
indtil de mistænktes Forhold er 
nærmere undersøgt. 

DSB-Rutebilen n ed ad Skræn t. 
"estenig Ret behandlede i Gaar 

Sagen yedrorende DSB-Rutebilen. 
der for nogle ::\Jaaneder siden ,æl
tede ned ad en Skrænt ved Gel
trup. . Det k,indelige Vidne, der 
blev afhort, kunde kun oplyse, at 
efter hendes Formening havde en 
modgaaende Vogn ,æret for nær 
ved Rutebilen, Der afsiges Dom i 

Sagen i r.æste Vge, 

Ind j Thisted Ham : 
M S Kate Oltmannc af HambuI1! 

Er indkommet fra Methil i En!,:land 
. ed . Ladning Kul. 



iel- 1932 
en -

L. M. BlOk, 
overklllfogcd. 

In~ ræ 
- uddclt'8 for Thisted Iwbølad 

onad8U*) den 115. Juni 1949 
pl1 kommunekontoret (veltlbulen) III 

bebocrQ 1 clcnrlomme mud 

ull' e nun.,,' mellem ~I. 8,30 tilla 
". IIk e numre mellem kl. 1411117. 

Ikko .fhentede b'.ndael.korl 
kUn 16nt hh udleveret pl1 IInmlllunu& 
l{(Inl /lr'" erter den 1. lull 1949. 

Thl.ted bJ'r6da br.nd •• la-
udvalg. tt1tll) \'1' -

,: • : 'fil. .1'10...... t. ,l .. j 



va er eværne ? 
Om dette Rktuelle emne taler hjemmeværnskon8ulent ANKER OLESEN, 

I København, formanden for dløtriktøudvalget i Thisted .: mt. borgmester AKSEl.. 
IVAN PEDERSEN, Nykøbing, og distriktsleder IVERSEN, Thisted, tIradag 
den 14. lunl kl. 20 paa Vild.und strand. Alle er velkom!llen. 

Harrlng .. Stagatrup aoclaldemokratlske torenlng. 
Venatrevælgerforenlngen. Konaerystlye yælgerf orel ngo 

D.A.F. Sundby Idrætsklub. Gymnaatlkforenlngen. K.F.U.M • 

• 



Et Hjemmeværnsmøde paa Vild
sund-Strand. 

En Række Foreninger, bl. a. 

( 
• 

1'1 

Po 
• 
l Vel1'strcvælgerforeningen, 1ndlJY

der til el Hjemmcvæl'nsmøde paa 
Vildsund-Slralld Tirsdag Aften, 
lwor der vil blive l'{'degjol't for er 
HjemIlfcvæmels Formaal. Som mi 
Talen' kOIDID('l' RjcmmrYfprns- s E 

konsulent Ankel' Ol (>.<;0 l1, Koben- Al 

hanl, Form. fol' DblI-ikl mlval-

Po 

gd i Thisteu Amt, Borgm. Ax('] 

f I. Pedersen, N ykobing, og D'i-
- .st riktsl,pder !vC'l'sen, Th,isted. Dpt g 
J anbefales Inleresser(,'de at be- ~ 
r Il yUe Lejlig !leden til her al ltcn- k 
æ te Oplysuångcl'. 
r 
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Det o\)l:>lillell om 8 Dage. 

ClIc'r ni cl .. I ruc It, l[jpmm<,
• 

"H'llJ'~knIJlIHlglI' I Th ' ! '~ I (ld J\m( 
1 
r 1' 1' ojl/",Idld I N}'knhlllg' og Van 
1 H\ (I tllj)l ,"I, Jdlmtni') TIIJ't' ll HH td 

Till ~ f! ' d Thi/- {pd 'f (UI'HI(i Kjjlh .. 

pngUI I d l·1 ll YI' lIj("mmp\"(J1 i'H OJ)

, I ,1I1'H 1,0,,111 [( d,'o I H o~ HUIl<ll1g 
• dC'n 111. ,, ~. og hlm'! )'Illl ('ll. 

2J;, Mautl 

1Jil, Ii 'lkl" I, ·dc' l , Ofllcionl IT \ 
I Vt'}1i ~ ~ n IJllly,,"tl, nI Ina)! 111g 

1)'1 nwd .tI l ila IlIII PVI' 1 t,1 VHah~~ l i 
Og' UO'lltH IIW, - f;u ml nnd. Ii \Jii 

l ''U .fuHl J{ hH Hpgio llPn fl lUL It'n
lo d,lg, i."l !lilg og' Hn ltclliS{ {'1' til l 
{o AkniJlJ.tl Il. 111 IJjl ' Jlln1f\Vl l'lH ~· 

Illtl ' llfll ~nl' 1 1'h 1<. I{ 'l l o~ !Ht'i flW ), [P 

~ Opl,tr"l " ~ill lw", lIcI,p ' lnlllgt'n 
I- IlttlPVPlI'(, lt Jl;I'<,om KOHljHl g Jlio(, j 

~ rOJJIII'JI ·'~. l)t ' l lotL"lH' ttc·"4 tip rol 
J,{,-ru lfl A fI"II Iq· uu 'd lJdlnVPIIIlij.t 

"I' 1f,IiH' !'"11 g Iii lfj "lIllll"VI" 'il ~' 
folk, n' j J,llJl.J" i" ! "ikl"I'IIf'. 

li v" ! HIUlI hllWI KOnlIMi!-

• 

IU"I? 
- lle'l LlhT" mc'g,'! ,lori, nl'm

hg Pit\1- ('H 2:!,~) Manil, m,n lIn l' 
I'i JlOI PR OA'nl.t.t JllPA't ' U Inl! li ' M. ful 

lIJI\JllmpVUH ul' l IHII pnn. ]!;glH 'Jl, 1'0, 

"Nnnl!hy l[jl ' I1lHH'\,"lJl'-1 ftH' 11 

"'"llg" )I~' /ltl1I'I<11'1 fOJltwhgl l' 
j("mPi!. ).( 'lil '[ ohu,l I"c!"s ,If KO/l1- I 
pngolrhrl , (h ORJOi.PI Pil F~ To f l, f 
'I'1t"II ,i\ Nnn! j" " I k hal' ~ I ' !, 
hH)! ,t Ul <id ~ilHI HI j lIJ('InlIW- cl 
"(lill!'!, Ji 'g' JH' , \1 llll'd )rllI111g-i', I 
I'C' Tdgil ng nf M",lit'llllnt" "i l 
thal!~.d l\1 f'lldJl11 fll hl .\, ud Htl'\' nt ~ 
lkt Il I1dlllingsllln 'IHl l 

11\ til,." Vonh"" """Irl n, 
ul l !w? 

, 
l("mpII" " 'I,,1 nlln ,[o's fIk .' 

httll ilY" H\ plli'lkt Kantlnnt -), \)g l 
dl' l 1 (\g'IWI' "1 Og-.o-:.llll llll 'f l al [nH , 
Hl\ \t, l lil (1'1 flt,! MI !Hillg t\J), 'Il \) 

.1 .... kul Imvll jOf l-l ld'\-lhg(\ ,\;V! \' 1 , '1 I' 

VllnlH'lI, /I1,'n dc,t hlhl' l 1\01, IIdd' ' 
Jfll' lil V'IIII !"·. j o i !l. ' , 



er 
Om dcUr nkiuellc Emnc talcr ll.icmrneYECI'lilSkonsu]cnt A n k c r 

O l es l' n, KØbenhavn, Formanden for Distriktsurlvulgct i Thisted 
Amt, Borgmc!:it<:r A k s cl I van P c cl c r s c n, Nykøbing, o~ Diø 
strlktslt.!dCf r v C' r li c n, Thist.ed, Tirsdag den 14. Juni Kl. 20 pau 
uVl1d~lI11d SLrand«. Al]l~ Cl' vclhomnc. 

J-IarringøstaS'litrU)l socd. Forening. Vcnslrevælgcrforeningcn. 
Konservativ Vælgcrl'oren\ng. n.A.F, Sumlby lurrot,sklub. 

Gymnastikforeningen. U':,F.U 1M. -)u- _ 
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Brændselskort 

uddeles 

for' Thisted købstad 
Onsdag den 15. juni 1949 

u- på kommunekontoret (vcstibu
e- len) tJl beboere i ejendomme 

med 
ulige numre mellem kl. 8,30 til 

13 og 
og lige numre meIJem kI. 14 til 17. 
aa Ikke afhente,le brændseLkort 
al kan først fas udleveret pa kom-

mlmekontol'et efter den l. Juli 
1949. 

9. Thisted byråds brændsels- • 
udvalg. 

- ------ -----
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- Hvad er Hjemmeværn? 
Om dette Emne lHlel': Hjemme,-ælTIskonsulent Anker O l e s e n. Køben

havll. FOl"n1311den for DistTiklsudvalge i Thisted Amt, BOTl! lle,..ter Axel l'"iu 
P e l e 1':-> e n, Nykoblllg. Distdktsleder I \" e r s e n, Thisted. 

TIRSDAG DEX 14. J VX l lU. 20 PAA VIlDSP~O STRA.~D 

Alle er velkommen. 
Harl'ing-S tags t rup :-<'ocialdemokralisk FOI'enin g - \ ' enstre Yæl,rerrorenin1!;en. 

D. A . F . - S undby ldræl!'iklub - Gymnasti k forenin gen - h .F.L'!. 

d 
, , 



---

dselskort 
udc:k- es fOl' Thisted Købs[ad 

TIR.SDAG DE~ 1.';. JC\'T 19H 

K rnmtmekonto",: ,\'t>~tibulell) til 
Be!;oeN> i Ejendomme med 

flfip ~umre mellem KI. 8..30-13 og 
.Ip ::'Io um r~ mellem KJ. 14--1;. 
Ill:r a l1lrDlede BrændseJs:korl kan 

aa~ ud!p'I"e!'et paa Knmmunekon
efter den r. Juli 1949. 
Thisted B,rra.ad. .. Brænd-"eburi,' a}g 

• 

• 
l , 

-



ar 

• 
, er , 

ser. 

uddeles for Thisted køb,ted 

tlr.dag den 16. Juni 1949 
pli kommunekontoret (ve8tlbulen) til 

beboere t eJendomme med 

uli~ e numre mellem kJ. 8,30 1i1l3 
02 Jiae numre mellem kr. 1411117. 

Ikke afhenteda brændsalekori en 
kan først fft. Ildleveret på kommune· 

rej. 

en, 
o 

ItOnloret anor den 1. Juli 1949. 
el· Thl.ted byråds brænd •• ls· 
g udvalg. (1921) 

de • 

o 



To Flygtninge ødelagde 
Arrestens Madrasser. 
Pol Uil·t i Th,islrtl anhollJt i S 

Gaa'l' \'Nl IG-Tillen Io Flyglllingp 
fra nl'ag~lJa'kl,'jl'l'n, som i h"I'II' 

- "pI Tilsland ra:'l'clrd,'s i Vpii(rr- , 
I gadr, IlYol' tip l'nalJ(p op og skah- , 
I 

a Ic> "i g, Dp hip\, illlbal i Drlpnlio- fa 
milPIl, llll'lI 1Il'I' gik dr helt amok 
li- og splitlp(lp i\Iadl'as~(>l'Jll' all, r k 
et FOl'midda.oo o\'el,rol'lp~ dl' lil 

t"'I OY 
ar Fly~tll,ing,'lejJ'('n, Dt'I' \'il hli\"[' Ul 

I'Pj,,1 El'stalning-skra\' mod dl'lIl i 
f- fol' mlrlagl Tllvpntal', 1ig'I'SOlll dl' l 

aa ikkr 1I11dganl' ('n Budl' [Ol' Gntk- bl 
,de lIol'llC>I\, te 
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En Sørgedag for de 
baltiske Folk. 
Den 14, Juni el' en SØrgedag 

for alle tre baltiske Folk, Paa 
denne Dag blev for 8 Aar siden 
de fØrste store Deportationer ai 
den kommunistiske Magthaver i 
Letland foranstaltet. Mange Tu· 
sinde Indbyggere i disse Lande 
blev paa tvangsmæssig Maade 
fØrt til Sibirien. 

Paa denne Dag blIver der i 
Flygtningelejrene saavel i Dan· 
mark som 1 andre Lande, hvor 
der er baltiske Fly'gtmnge, ai
holdt SØrgegudstjenester og Min
defester, Der vil blive bedt ikke 
kun for de i Am'et 1941 bort· 
transporterede, men agsaa for 
dem, der i Tiden fra 1941 ind
til nu er deporteret. Det drejer 
sig om ikke mindre end ca. 20 
til 30 pet. af Landenes samlede 
Indbyggertal. 

Antallet af baltiske Flygtnin

h'ml" 
Søn( 
ank( 
God 
cl Ue.l 

ske> 
nc: ; 
tidt 

DUt 
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ger 
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de 

og 
Lil 
dal , , 
dn 
Sk 
bol 

ge i Danmark andrager ca. 1700, 
hVdraf ca. 1000 er lettiske Flygt
ninge. Hovedparten af Flygtnin
gene er anbragt i 3 Lejre, nem- bh 
hg i København paa Pl'ags f\1 
Boulevard, i Jonst.l'up ved BalJe .. BI 
fUp og i Drugsbæklejren j Thi- Dl 

,tCd. hf 
1'1 
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dselskort 
uddeles fol' Thisted Kobst.nd 

TIRSDAG DE~ l;;. W:\t 1~4!1 

p33 Kommunekontoret (Ve~libulell) til 
Beboere i Ejelldomllle med 

ulige ~lImre mellem Kl. $,:10-13 o~ 
Ji~'l' :\umre mellem Kl. 14-17. 
Ikke afhenlcde Brændseh;kort kan 

forst fan::; udleyeret pau Kommunekon
toret efter den L. Juli 1949. 

Thisted B:naads Brændi"tclsudvalg 
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~i'I', 
O al 

sen 
Morsingbo, de,' faldt i Krigen, fra 

fores hjem tit Fødeøen, do,' 
h\dl\, 

Fil DUllsk- \mf'l'ikan(l,.. ..\age lIa\' 
,I :l ri, l' Il, faldl rI"1l 2, NO\'h,' b 
1, " I r~ . I(·v 

.111- Ullt 1'1' \.nmpnne i .Al'd-en- H' 
11PI'~kon~ni.'. j Bi.'lgirl1. FOI's-l i I }/~ 
,luli 1%,; nafl od~ )lodd('lol>~nJ{~'I\ 
(~1lI hU.Jh Dod hans TIroder ~lnd~ l I 

l~': lL,,j,,,,,,, Jln.ill"al'd i Todso F i 
JM,\ '\I ol' ''': l)C'nnp hardt' ,kk(lo S(,t (' 
' I' Ira ,"In ll'odel". :-;\(11.'11 han udrandrr-
I ' l ' l ' \ '[ , .:\ n~ {t' l . :..l':I •• ag" ~\ ad "Pil "al' hc-

, ... k:\'fliwel "t'1l l~andbJ'IIg-(lt og bød 
J1wldll' ~ig' til rlt'n ampl'ikanskr Id, 
]I;PI', (hl 1\rigrI1 ht'O(~ \lU. ,s(~m-I S\',ft 

111l'11 ll11'd lnalF''(' h .umnWJ'al-cl' sIla .... , I 
JJll'\' h all lli'gl'a r{'t l)IlCl l'll slol' llla 
J(l'Ig{)l'ki l'1;.r-~l:ltll'l1 "pli _\mht'm i ha\' 
llullanr\ En .anH'l'ikuJl;-.k Kap- ani 
lain hnl' YIPI'f'1 11".1 ':\lol's fllr al 
tal!- 11w.d BI'orlrl'f'll om fljl.:'lIl- T 
frl't'l"'~n il r .\<l.L{('J farl sC'l1s Ki, .. Ap. blc\ 
I)PllIH haJ" on~kl't Ki~t(,1l rClJ't Iii kp: 
Fpd('fl~n .. lig' df'l \·il nn ~k(l. n(lll· Dl'r 
lillI 'l"ikall.jkt' Slal llt'tnh'l" alh' Kl~ 
tdgirl,'1' y('tI lIjl'mftjl'('j:-;PJl. Og- f Ol'I 

"aa {h l\"~II'J1l'n failr rll' Pnarn- h'r 
1" 'Ilel,. fia .\lIwrikn. tit':.;. 

_ P,'I P], dpI mind,,,H'. vi kall IlY 
glll"{' fO l· dl' ~11~1l1H'."kl'l', tIn g .. l\· 

dl'l't's Liv fol' \'01' ~kyld . .,...;11.);('1" Aa 
dl'lI <t!11!' l"ik"ll~kl' Knpl .. !jll i Pil 

~alJllali' . '101""-11 1"k h1. IIul' haft 
T 



kelt BudcbesØg betales ,j;) )UIl: 

til Opsynet. 
Skolekommissionen. 

Brændselskort 
uddeles 

for Thisted købstad 
Onsdag den 15. juni 1949 

pkl kommunekontoret (veshbu
Jen) til beboere i ejendomme 
med 
ulige numre mellem kI. 8,30 til 

13 og 
lige numre mellem kl. 14 til 17. 

Ikke afhentede brændsel.',kort 
kan først fås udleveret på kom
munekontoret efter den 1. Juli 
1949. 

This!e,l byråds brændsels
udvalg. 
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ss- og OT -Vagabonderne fængslet. 
De to SS- og OT-Vagabonder, der t 

forleden blev anholdt i Nærheden ] 
af Holstebro og sigtet fol' Kirke
indbrudet i Odby Kirke, blev i 
Gaar ved Retten i Vestervig fængs-
let for 8 Dage, 



• 

Hvorfor ind i 
Hje rnet 

PAA Lørdag og 
det Mandskab, 

Søndag faar 

del' horer til 
Thisted-Kompagniet af HJemme
yærnet. udleveret. Vaaben og Ud

rustning. Det omfatter fonldcn 

.Mandskab fra Thisted By de næl

mest omklingliggendeSogne, syd

pall: til og med Skyum-Hørdum, 
Snedsled og Nøl'haa, og I{ompag

niet kommer Lil at. tælle ca. 225 

Mand med Repræsentant Fl'. 
Toft, Thisted, som Kompagni

chef. Desuden bliver del' et Hu
rup-Kompagni for Sognene syd
paa (il Oddesund, et I-Iansted
Kompagni for Sognene fra Ræhr

liansted-Vigs0 til Amtsgrænsen 
mod øst og endelig et. Kompagni 

fol' Mors. 

Der har meldt sig et betydeligt 
Antal FJ"jvillige, og navnlig in

denfol' den fortrinligt ledede 

NordtlJ Y Hjemmeværnsfol'enings 
Omraade hal' Tf/slutning'en væl'et 

stor. Men del' Cl' stadig Brug' fO l ' 

flere Amtet over, og det gælder 
om al komme med nu fra Begyn

delsen, og der maa endnu være 

mangp, ~om vil huw' altp FOJ'ud-

(Fort ,"1UI'~ H!d~ 4,) 
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dermcd Cl' med li l l\ t. gø re noget. 

ul Gavn for deres LnncL 
Il vad der !{l"æ\"es a r de, der 

melder sig, er, nt dc skal vll;'I'e bo
~Iddende indenfo r Kompngn iom_ 

randet, v;trigt eller midlertidigt, 

idet. Hjemmeværnets Betydninr 

So1!l'lig ligger i, al dets Medlem. 

mel' el' lokalkendte og s traks kan 

t. ræde i Vi rksomhed, Deres Op. 

gave kommer ti l a l ligge i Bl'

vogtning af Le\'nedsmirldelvirk-

I somheder, lvaftvæl'ker, Gmwær-
kel' , Telefoncent raler, V1md væl'. 

(Fortl;2l fra Side 1), 

&-elnlllger fur Ilt gore Tjenesle i ; l,er, vigtige ' Fnl>ril{~mlæg, Tra

HJcmmcværnet. ~m endnu ikke fikmidler og lignende, de TIng 

har meldt sig. Del' el' Brug for 

dem, og del{ol' man man have I 

Lo'" til at sige til dem: T:cnk 

I 
~om el' vigtIge [01' E gnens egen 

Befolkning, Det Cl' lndlysend(\ at. 

det har stor Betydnmg, at. de, der 

gor Tjenesle i Hjemme\'æl'llet. 

hal' den heil l;gtige Indstilling, 

Derfor bor og~an de. som IlKr 

J du vil være glad n-d at have dette. melde sig, ~nn IlJemnw-

endnu ('Il Gang o\-el', om ikke dm 

Plads er i JlJcmme\'æl'net. og 0111 

der Ikke kolll komme dell nag, da 

v.t' m eis Rammer klm ryldl's 0l' 

ar f rl\'1lligt i\ land~kah, og det ik

ke skal hli\'c nodYl.' ndig1. al Hn· 

vende udHk rc\'ct ~lnnd~kah, hVflf 

i sau Fald a l1l' man l ufte:; nll'd . (l~ 

df't ikkt' kun nnrlgaa", :\t d l'l' hH· 

vt'r nogle, som i giwl 1"11111 Ikke 
t' l' pllulirlclige , Ilel 11I1r tip ta 'nl.t' 
pan, som I'lldn\! iklw hHl' lw~lut 
tpt ~ig for at Ilwhlt' c.;i}( fr ivillig 
fflr ai \ a'n- Ilwtl iii Ilt fylth' H:un· 
IlWI"IIt' Uf!. 

• n 

• 

r 
n 

t 

-

f:taet den l;ddallnf'lse, ~()m gins 

i HJemme\ :t'rnt.'l 

Dt'l 1'1" ikke> ~torc Klin", Delta

Kf'bl' l IIjpmml'vætl1f'l t'ti UC'1' ti l 

dt?1I f'nkelk', clel flll':;tp All l' iall 

I fin Timl'l', ,h-I <Imlt~t. Aar GO og 

df'n'HI'J' IHm ~ I '('mw l om Ann'L 

Dig:-ll' 'rinwl' hhYf'1 ('mldn fl )\' (It, 

n.·~tl' "11 OJllt·nl. \', .sum ,h, !Ing· 

{'ftf'r ",.dig \"ihh' \":1'1'1' rnl'lIfli'Il, 

og tul IH'lydf'l" rl!'l til/1wd, al d,· 



Sovjets Slagskygge i 
Dragsbæklejren 

I 
Deportationerne mod Ost begyndte i 

Dag for 8 ARr siden. 
I I Dag for 8 AnI' siden foregik de 

fOl'Ste Depoli.ationer af Baltere til Si
birien. I den Anledning holdtes der 
blandt de baltiske Flygtninge i Dan-

, I mark, bl. 3. i Dragsbæklejren ved Thi-
I sted, Mindegudstjenester for dem, der 

blev bortført denne D:lg samt alle de, 
der de efterfølgende AnI' blev siæbt 
bort fra deres Hjem tlI Sibiriens Ar
bejdslejre. 



, - .1\ Urttl Ily HusholdnnigSf OI'cnill g. 

HrændJielHkorl udlevereR Fredag KJ. Ine 
18-20 hos Købmand Krogh, Henning ~ 
Pouls~n og Henrik Henriksen. Do 

t Lørdag samme Tid paa KOllllllune. Do 
kontol'el i Sundby. ' Ge' 

[ I 

• 

, I 

I 
i 

Brændselstldvalget. 

dsels 
uddeles fOl" Thisted Køb!>tad 

OKSDAG') DEX I", JUXI 19(9 

paa Kommunekontol'et (VelitibuleJl) til 
Beboele i Ejendomme med 

ulige Xuml'c mellem Kl. 8.aO-13 og 
lige Numre mellem Kl. 14-17. 
Ikke ufhentede Brændsclslwrt kan 

føl'st faas udlevet'et pau Kommunekon
tol'et efter delt 1. J uH 1949. • 

Thisted Byraads Brændsel!;udvalg I , -~----
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S, Ifl'o' - IlP hnmnlUUt: h, de 1 Hh n .... It.ltr. r'V!il k k. I I I 1'1 ... o 

indbudt Id d :,\10111' pH:' ",1I1"uI1I'I 
,slr.uul for Oll ',(h'ildl- rOI SlltItJl ' 

lIW lIld "II,,,,d 1'1" Iljt'R\nw\ ' f j." 

He~i1'tt"'lI(_ m gi I: lu; 

l'ujI't!ont i dtl!' t n formel 

B'- ,It'nl til at ku ml" mo t 
Ilt'. Lild o~ hure holtl( fli I 

I 
tur ... nd 

... I 

1'{I"tllllll Th.'otl".. r It l" I ' : ' 11-

" I' II, \ ild~ull\l. ')(Id \ ,'lknnIllH li 
_\fh'IICIl'" I, ....... ll· Talt'!" \,:ll" Hjem

nll:v;o.:rn:<kull~uh III .\nl..l'l () I "t· " 
j,;: •• lll'111ul\ Il. dl'r udtalh'. at IlIUII gik 

I t;:IIIR 1l1l't1 Iljcmnll'\a.'I'nlll;'llk~,tt 

li)!' stilL'tlt' hen imod l'U l,ll\'fll'~lcl,.('_ 

-'I~'II s.la begnnlte m:.tt Ht KIl'mnll: 

og milli Ill'gYlHlte al :InJ.!rilw Tan' 
ketl O)t :>utrdl' ;It mali' :ltle nlilit,t

riH'l't! dal\~k l'1IJ!'dom. Oll undl'r 

di~~emaIlJt.l.lu.ted~ .-\11 'rdl g,l\ 

mallj.'l' OJl. :'Ill'u I 19,IH kontl'll uden
rlJ!'Sllohtl:-k Sihwtioll I Februar· 
;\t:lrl::; nll'd KIIM'n i Ctl'kk('Jslm',I

kiel OK ;:.1.1 bl'Fyndte dd dnn;:kt' 

Folk i).:-ell Ilt vaal-!'!Ic. {)J!' Rp~eri'l' 

)l'en ~Jol'de det ,"i kUli kan v;en,' 
p-Indt' fOl". IIl'mlij.." bl',stl'lI1!l'. at d i 
en ~ln'n Situation "ilde ;:ælte nllt' 
tJl Ri\uclip-hl'd f;tll:teudc ;\lidlel' imL 

Hvorfor ;:k:.1 ,'i han' et Hjl.:'m
mlwæl'lI? ,Jo, llllhn'l" Hu~rledllr I l·t~ 

hvert Land sigel', at t,j For~,"lIr C l' 

U!:UI8i!tJ.!,{ll'!iJlt tUll'U d ,,(llIdi HJem

nlt'væl'n, I Yt'rdCl1~ktiJ.!' );'1', ~ gik 

mlln ind 1 d!:'1l totall' Krilt, del' ikke 

kendlt' F01 .. kd pa,l Front o!:' Bag· 

land, Og ll\"b ikke nmll h:l'nll' sik

I't-t Raglalldt'l, ti:! ha"dt' Fjt'lIdl'll 

let Sln!{, 

li jl.'mml'\'ll'rnet s O p:" illin:.;:. 

T,llt~r, I. lla'\"Ilh hvordan Hjem

llIe\';l'l'llSlon!ll hal' upth·\t l.andt·t i 
7 Rt'!llOUel. ,.om i~l'lI t')" opdl!1t i :U\ 

nlstriklt;>!' I LowlI ~il!h: ... t'fll'r l't 

\" 3'rll J1:t:t H\lI,OOtl .\land, :'Ih'u ,let 

fQl'l'J(luigc )lall1 ~\'un'\ldl' Itl t1t-'tl 

l'drllstniIlJ.!.' i hul'. ~I' ,IU.O(\O \land, 

AIIl'. !lom t'l" fyldl 1$ AlIl", kun ,"W 'I 

iml i Hjt'mnH" il'l'IwL OK Hjt-OImt>

ytl'l"lwl. som hUl" mililtt'l· LTddUTIIlt'l

::Ol' fQr OJl'. :-klll "'l'rt' t'll dvil Op· 
gaVl', tI l'l" ska l ~kabt' Fot'S\'ill'SYiljl' 

i dl't dUllskt' Y.'olk. 
1'01 \1'1"1:'1\ IlIl'Vlltl' dlJl'l':\1l ni~tn\;.ts· 

Uth,lll!'cnl', ~om Iwst:l:U' a f fl )lt'(\' 

tt'mnll'1 ='11:11' l'1\ ;\llI1u1 S\ll!l'l" 0l" 

t :qrcl~c, 'Sk,d !3I:IW,'rlnJl'l'll l'*-St'll' 

r eltt' lli~trikts\lthlll".., snm h,u' lll't 

lokalt' KI'llll~kah n~ tll' l"\ l'li k,ln 

h indn' ,II \\lwltllJ.!t· Elt'vt'lIh'l' kIllU' 

nWI' med ,~11lI d t,t t' l' 1'1 ( lwlmfthrt 

APllllfllt, dl'( lr i\'l'\" ~ikkl·t'\ll'd. 

KIlIl det SUR Il\"Htt tl\L~ummell? "~I· 

lel' et det, ~tlm nogle s iRCl', I'Ihlitær
I al kab' Ju. det \"nl' Rodt, om \'i 
kunde tI!iPl)C fri [Ol' dl't thl det 
danske Folk on~ker Fred. Men .. i 
kan le at vi maa have be,re Ben 
Pil Jorde. l den reall ti 
d Xom\ll8l' d r Op.., 

, 
t.t frec!.«f>!skl'Ot!t Folk m n 1 I I 
OJlI'IIUl hu!'k.·. øl VI t"r el lr,he~ 
t"l .. kcIld.' Folk Ol . dal' li ,for 
,h t ,i vil \ u'rl!'c "(11'1 Futil fOl fr t 

al lilCnke, \1'0 og IR!~ (III' ,dit P r 
til'1' mimi!' dl"t kommnni;:til'K 

, G' I 

, o '" 
" 

ol , 

ol" l " 
•• n od 

En 
kt'lHler nll og .Ill ~"d,eudill'h4 ti n 

"i t't Fonnal', Vi 11"01" ,om h.·I, del 

H':-!lal!'C f)emokr"I, ::11 Fr u. II kk

ikr~'~ med ,.t Intll' jl"n:1 :ll:l:I 

uabt'n. ~aa t>n}1\' klin ~a I In 1 !\: I 

er Bel!'~-ndds~n Rjt'll'f nlt'ti 1 ntler , 
,.krift :lf AtlaotJl.u:l~n m~ll d.et I r , 
forpliJ,:lt.'1 :J,la det dan, ke F"lk nl:!.a el Mil 
.stan bnJ,:!' den d:ln~k(' Rt'Jl,·rint!, ~om 

er j:!':l.let ind u~rfor O~", ,il 1l1' " 
vore Folk en god r_ldann l;.e fr. 
Sogn til SOgll, ,,:111 . Har ~ituutio
nen t!'l" dt!'l". ;:.1,1 ven ,~nl\\ r, 1\\'01' 

h;w.::> Pind::. er 

• o 'I' i _--t :rr. 

!'," af 

II rinv 
d,·t dt! 

DEn E U I~TB1' \'..\1.(;, 
"Id~' :11 I rler .. d . 

Aftenen:, meslt.' Tal~l' \"~,r FOI'

l11and~1I fOl" llblrikl$ud,':t!gt'l I 

Thisted .\mL Bor)..r]nl'~h·l" :\'-cl 

han P e t e l' s c n, ~ykllbing: Dt!t 

er klart. at "L ~Onl hal' opkn>t dl:! 

W Krisre og ;:Qm tr(ledt' l'ftl'r ,1",'"1 
fllrste Kl"IJ,! nt d skuldt-' ('Iplen' en 

Ft'eds.p~riodl~. :It ,i i~~'lll.'lI\ tI .. n sid.· I 
"te Kl"ill fik m:mgl' af H,rt' lLu-

Strejkel 

~~~::l~i O~l~:;':~~~:l~~~:~;ll~:~~:, ~:~~: , 

faldt. o!< lIudt'r Hitll'l'~ O\t~rfald 
l'n,~ vor l.')!':ll frt'delig-t' ':\:,t'('Hl 

Fl'l" nH).! ~t.1tl1" hl~lt· pJ'(,hkm~ t 

j(':lns.kl' klal" og enkl'll. illl"t Jt' ik-

I 

I 
k", kan "e n'ttl~l"\'. end .tt t'll ',y i 
Kl"ig ('In dell "kuhil' l..Olllll\' I 

,-il f:uI :lt"I,:'I\I'l'ndt· Bd)'dnin~ (Ol' I 
de-lI dun"kt.' X,'\tillU, (lg ,It tit'! '\ ildt' 

\"a>l"~ :It hen~i\~ sig ti l lllus.illut'l' ,It 

1m, Ilt ('Il ny Krig ~k\lhh' f.u '\(\1' 

POl" forbi. O~ 1"11 ilY l\.l'i~ "il Ikli.~' 

:llt'nt' .l!:\"ldt> de imp\'I'i,~li"ti:tkt: 

Ting'. 1lIl!1l Spttrg!'-Il\;!.llet (lIU ;It ,;'t,. 

ri' ~1l1'1" Ikk~' V,Pl't'. It \' :<" 1)1" pI \" 

'"'onlilw Frih"ll. O!! i lHt't k,,·) t"

~tatt~\ dl'lI l' l'I';:C1\lIi~' Fritll.'d ,.om 

e l" dt't dyre,.tl' K!t'I\llllit' d 

dl'I'. Dt'l"tt'r. mHIt' li!:'! d,rt.'jl l' ,.i~ om 

'\Ilr t'~t'n Ek~islt'll" \l~ Frihul. k .• n 

dt'l' ikkl' \'\\.'1"\' Iltlltl·t"llmh,·}....t \ ,I 

andet end det, a t det '\ II m:lll la 

IH~ a llte' KrA·ft~l' ind for at '\ K'r ~l 
O,l en af Vej~tU': h~rtll t>- I ut mt>1 

de BIll' til Hjenuu v rnet o 
det Arbejde om I 
som har umaad t 
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ss- og OT-maod i Vestervig 
.rrest. 

ro 
lel 

De Io laDdstrygere, der lorIeden se 
blev lIoboldf I Hagebro ved Struer bi l 
og Bom nu sidder fængslet i Vester- th i 
vig for Indbrud I en af amhveJ
væsenets arOejdsvogne i Sydtby, SE 

"I tal 

Socialdemokraten. Bt 

• UdgJ .. 1 al del dmuu arbo,de'parli b o 

Kontor: Mallevei 4, Thisted, 
m 
Ik 

Kontortid : KI. 8-11. POl' perøol1l1ge 
samialer træffet redaktøren bedst kl. bo 
13-15, se 
PottgIroi.onto 11879, ni 

Telefoner! Redaktion oR ekøpedlllon 254 
(ormtHIInk Ul red. BruDegaard privat). d 

18 Abonnemontaprll : Kvartal 9,00, møaned 
\00, uge 0,75. le 

Annonceprlter: Inserater pr, mm 20 øre, m 
Alm. bekendlJotørel.er 16-10 .erc for 
hh,-, 1, V eller liere IndryknInger , Por~ o 
Jaøg. pe1ltaatø beregnøtl IO pCt. ekø!rQ. Io 
Annoncer ,ng, køb o~ lIlIlI piadier 
OK ledige lejllghedar 8 øre pr. ord, m 
mind.! 2,00 kr. 
Yor IbJlte nerl erll1Jt wlrlder .rl/RI b 
bUJlge tabter etter nærmere aftale. , 



I blev forleden paany fremstillet i I 

Vestervig ret, hvor de sigtedes for 
,rlug Indbrudet i Odby kirke I pinsen. 
ond •. Hos den ene har man fundet en I 

skruetrækker, som passede til de 
, og spor, der var afsat I det opbrækkede 

kirke vindue. Ikke desto mindre 
nægtede mændene at kende noget 
til kil kelndbrudet. løvrigt er det , 
kommet for dagen, at de to an I 

holdte har været j tysk tjeneste , 
under krigen, hhv. j SS og OT. 
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lljeJl'tltl cvæ I'1lsmodet 
i Vild~\1nd, 
.!lIl 
J"ll, ,Række l!'ofeniuger 

Thh 
Nov 
,Jon 

hn.vrlc i 
, lU.· 

Aftes IIlnbudt ti l Iljemmeværns~ 
HYl! 
Sko 

mode paa. "Vildsund Strand". Til 
St.~de var ~t halvt Hundrede Men- non 

k d f k 
M. 

nos er, Cl' : ('n inte-rcssant bl's 
Jledeogorelsc for Hjemmeværnets Mæ 
Maal 'og Opgaver. Ga: 

Land}>Ostbud Th. Christensen, 
ViJ.dsund, bød Velkommen, 11\"or- d~ 
efter Hjemmeværnskonsulent An- sed 
ker Olesen, København, fortalte ste 

, om den nye Hjemmevænsord- 11, 
n ing. Form. for Dishiktsudval- ] 
get i Thisted Amt, Borgr.:lester tet 
Aksel Ivan Pedersen, Nykpbitlg, B 
opfor<.lrede til Indmeldelse i m' 
Hjemmeværnet, Dc smaa Natio- a 
ner man nu ogsaa gøre en Ind- la 
sats for V crdcnsfrcden, og her A 
har Clvilbefollmingen en stor Op- H 
gave at løse. Distriktslcderne H. d( 
A. Iversen, Thisted, oplyste, F, 
hvordan det dagligE' Arbejde in-

'k u denfor Hjemmeværnet fon·,gl . 
Sogneraadsform. Marius Chri- t 

sll'nscn, Harring, anbefa.ledc at k 
trrede ind i HjE"mmcværnet. G-dr. J. 
Mar. Hvidherg, Hnning, vilde I 
gCTI1f! vid(>, om Kommunisterne 'I 
var JnPd i HjC'tntn('\'(Crnct. fhn 
fik det Syal' af Borgmcstl'I 1\'· 



Thisted, 15. Juni 1949. 

Danm~rks længste 
Bilrute. 

Fjerritslev KØben-
havn LØrdag, Hveranden-
dagskørsel fra den 22. ds. 

Danm arks l æ ngste Rutebilrute 
- Vognm. Niels SØndergaards 
Rutebiltur fra F jerritslev til KØ
benhavn aabnes paa LØrdag. 
Det er dog k un en Prøvetur, 
men Onsdag den 22. ds. starter 
den fØrs te rigtige Tur med Pas-

dersen at Kh~~ . t 
1 'VIllUl1lUlllS erne SOUl 

Helhed var sprunget .~ d H' ,ra, a 
JeIruneværnet kom under Staten. 

Enkelte .KoJnIUlmister søger Op
tagelse, men d~ er jo ikke paa 
Forhaand gjvet, at alle Ansøg-

• nmger gaar igennem, tilføjede 
Borgmesteren. 

Steen F,ibiger, Oland, sluttede 
Mødet med at udtrykke Dnsket 
om, at den danske Befolkning 
vilde staa sammen om Hjenune
værnet, saa det kunde blive en 
Fo.lkesag og en Opgave, der nraat
te bLive Jaftet i Fællesskab. 
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De 
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stand 
var t 
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