Ribe, 18. Maj./^"

De hjemvendte Friheds
kæmpere fik en hjertelig
Modtagelse
En stor Forsamling hyldede dem
i Aftes paa Torvet,
De fra tyske Koncentrationslejre
over Sverige hjemvendte Ripensere
flik i Aftes en 'gribende Modtagelse
i deres By. Flere iaf dem ankom
i Gaar Eftermiddags med Bil fra
'Lunderskov, men den sidste og
største Del ankom først i Gaar Af
tes ved Tyvetiden med Tog fra Kø
benhavn. Allerede paa Bianegaar- [
den, der var fyldt med1 Mennesker,
fik de hjemvendte en straalende
Modtagelse og det var,ikke faa rø
rende Smaascéner, der udspilledes
midt i den jublende Gensynsglæ
de. Alle de i Dagens Løb hjem
komne fik derefter Anmodning
om at møde til en lille Modtagelaeshøjtidelighed paa Torvet, hvor
en tusindtallige . Menneskeskare
var samlet for at tage mod Fri
hedskæmperne.
Der indledtes med Frihedssan
gen og derefter havde Formanden
for det nedsatte Udvalg, Smed
Ordet for at byde de
hjemvendte Velkommen. Han ud
talte sin Glæde over, at de alle
var sunde og friske og fremhæve
de, at: naar dette var Tilfældet
havde Røde Kors en stor Del af
Skylden derfor. Vi vil ikke holde
længe paa jer 1 Aften, sagde Bro,
jeres Familie har Krav paa jer,
men vi synes; vi skylder jer en
Tak for jeres Indsats. Han ud
bragte et Leve for de hjemvendte
rihediskæmpere.
En af disse, Støberiarbejder OB
mOHO ^'kkede for Velkomsten
og udtalte sin dybe Beklagelse
over, at ikke alle Ripensere, der
havde været med i den svære Tid
i Tyskland, kunde være med nu
i denne Højtidsstund og han bad
Forsamlingen ved en kort Stilhed
mindes de, der faldt.
Smed
takkede piaa Frihedsraadets Veg
ne de hjemvendte for deres Ind
sats. De var nogle af de første,
der tog fat her i Byen, og trods
Modstand og Vaghed fra forskellg Side blev de ved gennem deres
Indsats at arbejde frem mod Dan
marks Frihed. De blev revet bort
og kastet i tyske Koncentrations-

lejre, men deres Eksempel havde i
smittet og Arbejdet blev fortsat. I
Vi staar nu overfor Storvasken og
ogsaa her vil der være. Brug for
disse vore Kammeraters Hjælp. Vi
vil ikke blot at Danmark fra 1939
skal .vende tilbage, vi vil arbejde
frem . mod et endnu lykkeligere
Danmark.
Smed
udbragte et Leve for
et godt, isundt og stærkt Danmark,
og Højtideligheden sluttede med
»Der er et yndigt Land«.

Frihedskæmpernes
Vagi kommando
■

Et Kontor, hvorfra dirigeres et
betydningsfuldt Arbejde.

; j I Kriminalpolitiets tidligere Kontor
'jjaa Politistationen, har Frihedskæm> pern es Vagtkommando Lokale,- ■ og
Løgnet rundt hersker der her livligt
Rykind. Def er Radioforhandler MB
der er Vagtkomman. dør, og i Aftes havde vi en lille Sam
tale med ham om det Arbejde, der
Ringeres fra,hans Kontor.
. — Hvor mange Mand raader De nu
over indenfor Vagtkommandoen? ’
— Let bliver nu ca. 150 Mand, vi
har just £aaet 'Forstærkning af 25
tylahd fra L.B.’erne, der hjælper os
hied Bevogtningstjenesten, samtidig
har vi maattet Sende et Hold paa 12
Mand paa Bevogtningstjeneste ved
Frøslev, medens vi har t'aaet to Grup
per hjem fra Grænsevagten.
■— Leres Opgaver er altsaa hoved
sageligt Bevogtningstjeneste?
- —• Ja, men vi assisterer ogsaa ved
Efterforskninger og Anholdelser.
- — Hvorledes er Vagttjenesten ord
net?
— Vi har to Vagthold 1 Døgiiet, et
Daghold og et Nathold. Vanskelig
hederne .opstaar ved Skiftet mellem
Natholdene og Dagholdene.
■
■ Hvorlænge gaar de Vagt ad
Gangen?
; — Vi gaar to Timer, men til at be
gynde med maatte vi op paa hele 3,
dg det var jo haardf nok.
— De oplever vel altid et eller
andet paa deres daglige Færden paa
Vagterne?
; — Jo, det tør jeg nok antyde. Vi
har f. Eks, haft-.Klager fra Beboerne;
.paa Trojelsknæ over, at nogle kauka
siske Soldater, var det vist nok, vilde
slaa sig ned paa Gaardene, og det er
ikke tilladt. Tropperne skal jo forlade
.Landet, marcherende ad Landevejene
hg biuvakére i fri Luft; de har ikke
Lov til at kræve Tag over Hovedet.
Vi havde ogsaa en Dag Besøg af en
Soldat, der var velbesia.aet. med Penge
ibg andet godt. Men han havde én Pige
derhjemme, Og nu vilde han gerne
jiave. Rekvisitioner til. at kube Par
fume, Fyldepen' og lignende for at
tage med -hjem. Hans ønske maatte
.haturligvis/afslaas. Det hænder* ogsaa,
at .Soldaterne medfører "Ting, som de
ikke maa tage med. Én Mand klagede
over, at hans Mælkejunge var forsvun
det, der laa ganske vist nogle Penge
sedler i Stedet, tnen en Junge er me
get vanskelig at fåa fat i. Det lykke?
■des os ved Hjælp af Tyskernes Gade
politi, at finde Jungen hos en Mand,
jog Jungen blev naturligvis taget fra
-ham og afleveret til Ejeren. En Mor
:køm ind til os pg fortalte, at hendes
■13 Aars Dréng havde med hendes Til
ladelse vlldet sælge en lille Legevogn,
rier i sin Tid havde kostet .27 Kr., til
Tyskerne for 100 Kr. Tyskerne nar
rede imidlertid Drengen, og gav ham
•i Bytte et komplet Reservehjul til en.
Kil, som de ganske vist paastod, at;
:han kunde
16— 700 Kr. tor, selv-,
-{følgelig bliver
julet nu afleveret,|man maa ja. ikke--, tage nogle af de
Ting, man finder véd Landevejene, og'
fdér er som' bekendt Anmeldelsespligt,
;j Gør ogsaa opmærksom paa, at der
frundt omkring bogstavelig talt flyder'
■med meget farlige Ting, der er eksplo
sive. Ganske smaa. Ting, der ser gan-ske uskyldige ud,L kan foraarsage.de
ifrygtellgste Ulykker, naar ’ man ser
'sligt, bør man ikke, tage det med sig,
■men melde, at’than har set det.
:
Vagten . omfatter - jo ogsaa dé
istore Lagre, so.m Tyskérne har efterfladt-?
■
Jo, det*'gør vi baade her.inde 1,
'Ribe-, f, Elks, 1 Skolegaardene .og ogsaa
|ude ved 'Flyvepladsen, ved Kalvslund^
im'øn som ,-sftgt gør endelig Folk. opimærksom'jf>a'a(';'at dé lader Sagerne,
[ligge, deis ■tilhører de nu nærmest den
: danske Stat, og dels kan- det være far1 ligt at røre ved dem.

- Ingen Forbindelse mellem den
danske Befolkning og de tyske
Soldater

Chefen for Region III bekendt
gør omstaaende, at tyske Solda■ ter, som. er undervejs, ikke maa
j opholde sig i Huse eller Gaarde
eller paa Biveje, men skal kam•' pere paa Hovedvejene 10 og 11
fom Natten søger de Nattekvarter andet Steds, maa det anmel
des til nærmeste Byleder, som
saa tilkalder engelsk Bistand. Et.
Par smaa engelske Tanks er an
kommet til Varde og har bl. a.
hjulpet til at holde Styr paa
nogle Russere.

