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To Fanger flygtet Ira
Arresten i Fjerritslev.
Stor Eftersøgning paa Lele Egnen.
For første Gang i Fjerritslev
Arrest og Tinghus' Historie
er Fanger flygtet fra Arresten, Det skete i Aftes ved
8 30-Titlen. da Edvard Jensen Spangyaard, Voslos, og
Henry Marinus Pedersen fra
Brovst, der er idømt henholdsvis 2 og 4 Aars Fængsel
for at have været i tysk
Krigstjeneste, saa deres Snit
til at flygte over Arrestgaardens Mur, hvorefter de forsvandt efter 0. Han Herred
til
Over den 4 Meter høje
Arrestmur
Danmarks nye Statsminister, Knud Kristensen, som Privatmand i sit Hjem. Biviumgaard i Humlebæk. Sammen med
Ministeren ses lians Kone og Barnebarn:

Attlees Tale I den amerikanske
kongres.
. WASHINGTON. RB

Den britiske Premierminister Aittlee holdt i Gaar sin bebudede Tale ti] den amerikanske Kongres, hvis to Huse var
samlet til Fællesmøde. Attlee
erklærede blandt andet, at
den største Opgave, som vi er
stillet overfor i Dag, er at gøre
det klart for alle Nationer inden det er for sent, at vor Civilisation kun kan leve, hvis
vi i det internationale Forhold
og i vort nationale Liv accepterer og gennemfører det kristne Princip om, at vi alle er
Brødre. Naar vi tager Stilling
til Verdensproblemerne, hvilket vi er nødt ti] at gøre, er
det efter min Opfattelse en
stor Fejl at tænke paa Krig
og Forhindring af Krig. Vi
burde hellere tænke paa de
bedste Midler U1 at opbygge
Freden, Jeg ser hen til en

Æra med øget Samarbejde og
Venskab mellem De forenede
Stater og iStorbritanie«, ikke
som et eksklusivt Venskab,
men »om et Led i det Formaal
gennem De forenede Nationers Organisation at flikke alle Folk sammen i Fredens
Baand. Attlee kom derefter
ind paa en Omtale af Englands
Forhold og gav slutteligt i
store Træk en Oversigt over
sin Regerings Holdning i
l denrigspolitiken. Vi søger at
hæve vort Folks Levestandard.
Det. kan vi kun gøre ved at
handle med den øvrige Verden, og som gode Handelsmænd ønsker1 vi at have velhavende Kunder. Der er rigelig Plads i Verden for store Industrinationers Produkter som
vore, og der er ogsaa Mulighed for- at hæve den almindelige Levefod.

De to Fanger var ved 18.30Tiden beskæftiget med noget
Oprydningsarbejde et Vaskerum, og det var da lykkedes dem at faa fat i et Redskab af en eller anden Art,
hvormed de kunde lukke en
Dør op til den store Arrestgaard. De var dog endnu adskildt fra Friheden ved en
Mur, der er 4 Meter høj, men
de to Mænd kravlede op paa
Taget til en Garage, der staar
i Gaarden, og herfra kunde de
naa op til Kanten af Muren,
hvorefter de er sprunget ned
paa Græsrabatten udenfor
Muren. Straks efter har de taget Flugten østpaa, idet de
sandsynligvis er gaaet over
Markerne Nord for selve Landevejen.

godt 18,30-Tiden. altsaa kort
efter, at Flugten havde fundet
Sted, bemærkede en ung Kom_
mis fra Kollerup, at to Mænd,
der nøje svarer til Signalementet af de to Fanger, kom
ud fra Markerne Nord for »GI.
Dalhøj«, gik over Svinkiøvvejen og forsatte videre ud over
Markerne mod Øst.
Flygtningenes Signalement
Man regner med, at de to
Flygtninge endnu befinder sig
her paa Egnen, og her følger
deres Signalement' med Anmodning til Egnens Befolkning om at holde Øje med Personer, der kan svare hertil og
straks give Meddelelse til Politiet, dersom man ser eller
faar Oplysninger om de to
Mænd.
Edvard Jensen Spanggaard:
Middelhøj, lidt klejn af Bygning, mørkt krøllet Haar,
sortsmudsket, Opstoppernæse,
iført mørkt stribet Jakkesæt.
Henry Marinus Pedersen:
Høj. slank, lyseblondt Haar,
iført en kortstumpet kakifarvet Trøje, lignende en Piccolojakke, samt blaa Arbejdsbenklæder.

Stort Opbud ai Politi

General de Gauelle
Frankrigs Regeringschef.

1 Arresten blev Flugten opdaget et Kvarterstid efter, at
den havde fundet Sted, og Politiet blev alarmeret Kl. 18 50.
Allerede i Aftes paabegyndtes
et stort Eftersøgningsarbejde,
hvori deltog Politiet fra Fjerritstev og Brovst med Assistance af et betydeligt Antal
Politifolk fra Thisted. Endnu
ved Middagstid var Flygtningene paa fri Fod, men man
regner dog med, at det ikke
vil være muligt for dem at
klare sig ret længe. I Aftes ved

De Gauelle er blevet valgt til
Overhoved for den franske Regering med 555 Stemmer, idet
kun et Medlem af Forsamlingen afholdt sig fra at stemme. General de Gaulle erklærede i Aftes efter at have faaet
Meddelelse om, at han var blevet valgt til Regeringschef, at
han vilde paabegynde den
traditionelle Forhandling med
Partiførerne om Regeringsdannelsen i Morgen tidlig.

PARIS. RB

