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Ca. 1. juli d. a. antages unge mænd til uddannelse til søofficer For 
at komme i betragtning ved antagelsen kræves det, at ansøgeren ha~ 
dansk indfødsret, at han ikke før L januar 1950 er 'fyldt 21 aar. og at han 
har bestaaet enten 

1) studentereksamen (matf;matisk-naturvidenskabelig linie) 
eller 2) studentereksamen (sproglige linier) samt yderligere 

8. adgangseksamen til "Polyteknisk Læreanstalt'"-. Danmarks tek
niske HøjsKole, eHer 

b. den tillægsprøve, som giver sPl"Oglige studenter rettigheder som 
matematiske studenter. 

elier 3l en til studentereksamen svarende eksamen samt eventuelt er. 
tillægsprøve. 

Ansøgninger skal indsendes senest 1. juni til Soofficersskolen. hvorfra 
anmeldelsesblanketter og i0\-'Tigt alle Oplysninger kan iaas ved skriItbg 
henvendelse. 

I hele uddanneJsestJden erholdes gratis under .... isnin.!;. kost. 10g1. fri 
overmundering samt løn. For unde-l"visningsmateriel betales. en mtndl'e, 
aarIig afgift. 

SØOFFICERSSKOLEN 

lI OL:\U~:\ 
KøbI'Jlh 'l'\.l1 K. 

'ft>le-foll Ct"nlraJ t6,li~ 



IO -
Et pat' af de store b1!.Takkel' el' ble

vet nedbrudt, hvorved del' el' frigj01't 
materialer til garager, hønsehuse, kyl
lingehuse, lysthuse og sommerhuse (i 
henhold til byggeministeriets cirkulære 
af 19/11 48) . - Planer og beregning 
over materialeforbrug med priser m. v. 
j forbindelse med opførelse nf somme~'
huse i forskellige ~tørrelsel' udleveres 
eller sendes. 

Henvendelse til vor lejl'fol'valtning i 
Rom - telf. Lemvig 312 - (lejrfol'
valter Bak-Jensen). - Også. åbent 101'
dag eftermiddag. 
Ministeriet for byggeri og bo1ignævn. 

M.idtjydske distrikt, 
.... ...:;S;;;i1;;kebol'g bnd •. __ ---
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20, :'olaj l!l l t1 ha r d\'r pUD IIIUlf l 

0.-
rt iloll1ll'n vær"t ford1lJ{cL "tore l'11-

rydlllngll(\rI~'Jdcl' dter T~ akrrl'('. 

nit" dl'r I'T ,h""VIl"T(' !n"lort 11:(' '' , jn

den Byel1 hglll'!" "I~ IK' lv ern (PI' 

K nJlCn Ul!' IIrt ,'I" vel (·t Spøn, .... 
lCa.aJ. Oln \Uun UOKom SUlllu (UUI 

dt't g"Dmk lIHnHled ulbait .... hvllh·t 
hl.lIer ikk ... kUllllc flfI rc I'n.l me.,-et. 
h\1!1 Mut Havncuyggl.'rlcl kvm ." j Gnni!' Igen. 
Bebot' l.~f"I;l'usc 'l(' I R anlll",J "~I 

r. som bekellut hitnndsDl pau Stntl.'1I9 
'( B('ko,tnlll~. net kOl\t('dr til halv 

:'otIIl. Kr . mCI! den l1æ~le ho1\'1.' 
) f lllion kund!! In l'g'l' t il l [Iln Bell ,. 

,_ Ilt J.,,'UD p au, hV' ol dl'r skuhll' r ycld,' ~ 
ø" cfft.'ktivl 0J! (·fwl' >de (, I'jjnnC'C". 
cl- Del' for vir k<.'r dl' t dol.Jxol t hl." 
d. ~kæmmc!llde , llnnr der i Dag i 
~ _ Hansl.cd lig/C<'!' fiN e nr S ta ll'JUI 

I t l Bygninger OK fo!'(nlder langllomt, 
111 bln'er !lUntll'c og mindrc værd ((lr· 
, d i vedkommcnde ;\Iyndlghcdel LlI' 

" 

• It ke aner, hvad dc skul ~ti lle op 
1- med denl, 
,. 
J 
I 

Lhad , kai (It'" ,kr> Jn tlf >Sports. 
hll /k c?, 

Vi kan f. Eks ta~c , Sportshlll-
/I lec - den s tort' B~'gTllllg , som Ty· 

~kerne bYJl'l(ecle til Biograf, 
,. Sportskampe m, m .. og !lOm har 

Plads til 1:100 'lenlu.!1Iker og rum· 
I, medt' Scenc, Filmll.(orcvlsningt<np· 
r paratcr, O\!ltue med kUII!'Itllcriøke 
l UdskærIIlI'er, 1\.('glel1811e. kostbllre 

Draperler m. m, Bygninjren Cl' nn 
under Opsyn af en Mand fra 
Hansted, nlen ser alleredl' Ild 111 
at være godt mcdtngl't af Tiden. 

I Tand. skønt den ikke Cl' stort me· 
I re end 6 Aar gammel.- r en THi, 

hvor der fra alle Sidl'l' raabCls 
pan flere Boliger, !ler det mælke
ligt ud, at hamle denne og Rlldrl' 
Bygninger I Hansted slaar tomme. 
Selvom ingen af' dem Cl' egnet til 

t Beboel..c, er cI!.'r dog I dem Mal{'-
rlaler for storo Summer, som kUII
de medvirke til at lette Bolignø
den andre Steder I Landet. 

SporlJrhalll'n. 

FTJlIt!l!lCrk I Halllft!d? 

Del Itur altua hen i det uvis-
l ae, hvad der akal ko mod diaae 

store, V2rdJfulde BygJllnpr. To 
Fiakeeksporterer her pø Eanen 
_nu ltontUede Planet dtn at 
Indrette et '.mpe.~y '(_k 
~.... ~ \Ilolm oll r ... 11 I. I 
1'h1ltecr. ~ftfra P'ryøevlDrlt t I 
Banated, kan en at dl... _ton 

II , , , 

-'--• 

'

r l om vd nok kan Ind, 
llYlfll Ogt" , 
rdh' s lil J<'ormanJ"t, .. Ikllt'rl kØ-

, 

"

._ "en FiskN'\.!.portørttr
hl" 'I 1.,_' . . 

no . Iger, allie vil vent.o Olt ~ TI. t:s 

d 
,'~util Ha",.tholmha\rlf'n. en an, " . 

KommlSI>lOn har al~vt'l IIIl Be
t.&l/nknlllg' r"r .,lIer Imod &-n meJ 
Ll'l!nlf*'l ,,{'ntede Havn. Og de~ ~r .J" 
do sikkert.. d.sværTe 1;1ogt. I, for ( 
Stntcm !ldmini~trer("r, og det aker Ko 
nlCd København 10<'01 Centrum, l 
hvorfor ingen behøver at undr.. E 
lIilt over, at der øladig kan !Ih 
un<iorligc Ting I Dø.nmaru aord

I e ~ 

f 

vcstlig'!'1.e Hjørne. 

Rt 11.:1'lIl1g1 ";tul,,, 
Il' nIelI, 

K 

V('stenvlIldt'lI Og' Flyvesandet I'r .' 
gode Medhjælpere, nnar del gæl- tic 
del' om at ( tUl. udslet tet Spor,.ne 
('flor TYliken u·. De mau(Ce Bun- le 
kers. dt'r hlev anlagt i Terrænet 
OlllkTlng Hansl.ed By, er delvul I ( 
beg'I'a\'ct under F lyvesandet. og .\, 
NNlgallgene t il dcm er spærret. 
Paa. I<('lve F æ.'Itni llft"omra.add 5 ( 
$tao.r Rcst.:rne af en Radar~t.a
tion. Hvor vidt den k ali eller skal " 
brUg(,5, tør VI ikke udtale os om i( 

_ FlI!5tm njtSomrarulet er n u nD.
turliøt. nok lukket La n_\ - men K 
:-;ord\'cl'tt for F Jo'l"t':t s laal' et iiI!" 
nrllldc flere :\[e ter højt Radar- kf 
Tnarn pall. en mass iv Betonsokkel. 
Af 1';('1\'1.' Radarapparatet er kun X 
forvredne Jernrester tilbage, men 
de IJ~'nt('f heller ikke i Landska- S. 
Ix-t og bunlc fjernes . Hailsted har f 
Amtcls stdrste Ledil!'bcdsprot'ent 
og ikke Udsigt til at faa den ned· 5 
bragt væsentligt indenfor en over· 
skuelig Fremtid, Hvorfor su Ikke It 
lade dette hæslige Mmde fra 1.'11 
{orllllret TId rive ned, naar der b: 
oven I Købet hgefrem kan tjenes 
Penge ved det! Vi kan se mænd 5 

godt oplyse de fl'lte Myndi&heder 51 
om, at de kan shppe bUllet ff_ 
Ne(lrivnmgen \'ed at _~ " K 
Ol' bruge PenINne herfor 1 M ~ 
Lale Arbejdslønnen ••• 

€I I I I 
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I on Artikel om i'orho1d:P'=e I .. 
Enaland skr,ve~ ad,. 'llfr Kr 
Jupersao i l\oskoldz Dtlhhd. al 
d t er l,iaaom. ';clallal, 'E "" .... l y i _ 

læne n; er l lt~ 
middel Folk har t. hvad. clen • 
tndehoWer, Ol hvw ... bl 



31 Dragsbæk-Flygtninge 
rejst til Tyskland 

En københav.nsk Politibil har 11 
Dag været i Thisted for at hente 
31 allierede Flygtn i nge i Drags-

I bæk-Lejren. Det drejer sig om 31 
Personer, der skal ti] den franske 
Zone i Tyskland. hvor de har Fa-
milier I 

Tilbage i Dragshæklejl'en er der 
730 Flygtninge. 



lige 
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.~I ....... uuaenneae, IOS rø s-; for 
165,000 kr. 

Opbævelse af administration. 
Ved retlen I Veslervig er der 

254 d. 16. april truffet beslutning om, 
at), al den admlnlstralionskendelse, der 
led d. 25. lunl 1946 blev afsagt over 

tømrermester Jens S. Christiansens 
~~; forretning I Hurup, skal hæves. 

~~: Ny Irlsørsvend 
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SØVÆRNET 
1'11 midlertidig tJec.eatle ved jUlI d. L 

ur:.~e 
lsejlendl 
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MATH-ELEVER 
Di' forpligter sig .ed antagelsen Ul at forrette tJenestel:S 'Ør Ol( , m •• neder. 
heraf 15 maaneder aom rnath-ele. Oll 2 aar som math. 

ne. 

VærJlepll~n art,JenN 
af en eksercerskole af ca. 

radio. o~ 
dog kun personel 'm,e; 
nelse). 

Math-elcver hur fri kostforplcJnlll" ophOld. fuld beklædnt~. lyt:epJe e o, 
uddannelse Bamt kr. 3.00 pr. dal (maaldn-eSever do, kr. 4.60 pr. da etcer 
2 maalu:!ders forløb) fomden hjemsendelserpenge (kr O.ao pr da,) UU .. 
under udkommando m. m. 

Mather IUlr fri sygepleje 0' beklædnlnj' CL 300 500 pr. ml'"tl' m .... 'n 
elever dOJ! ca. kr. 420 !)(lO ør. maaned) ømt km Ol' tiue. ImtI, .. udJLoai 
manda m. m. _ 

Legemøundenmgelte. prever m. JIll. find .. ,ted I Ud. fn dea _ ma 
Ul den 30. juni d .•. 



f1:Jlli!;hJR?t 8R hl 18; f-IAtfttpr1 f!loee Id. lU 

umsrat ring. 
I IIenhnld III "glIdei",", ""PfifltIl t:fr 

h."'rele Af (I rl9.vll der fnr ')t'tlnden 
l nud III l. JIIII 1949 ku"". tll
d.I.. pelrol."," III ko," h,"p I hU8-
hcldU1IIger der iklce hElt Andre ol'lIorm 
nlnf.'IIII,lIe" III b~IY'nlrw f prlvale bo 
n~el n~ ~rh ... ftv"vlrlt8nrnllf!det, til 
.OllllUPf og kol'lnlhavt'huRe rn v, til 
rugeif1AQk.lner f'g ~ yllirl/fel1HlHJr I ~!Jlmt 

tH l.k"l,h h"'l< 
Itelna til fUJlf1øgnlllg her 'm JUUl af 

hellf~CI t"I, Thisted Il',mmutlplwntor 
mand li .... n 26. prlJ og ol,., I 
",lfvldt ".'Id v",re tIlbageleve,et ".III«1e 
sl.d .ene,' on dag ,'en t:!7. IIJar" 
1949, 

Rk_", •• ,. der Ikke ,.lIIdlg " Ind 
leverpt, IHm Ikhe f trVPllteA behaudtel 
IAr ".".,. (lilli) 

Thlal d b,.lada b;mndøalll' 
ildvalg, 



r, 

Petroleums
rationering. 

I henhold til handelsministe
riets cIrkulære af 6. ds. vil der 
for perioden 1. maj til 31. juli 
1949 kunne tildeles petroleum tIl 

;:>'J kogebrug i husholdninger, der 
I ikke har andre opvarnlnlngs_ 
,9. midler, til belysning. l private 

boliger og erhvervsvlrksomhe
del', til SQlnmer- og kolonihave
buse lTI. V., til rugemaskiner og 

iil kyllingemØdre samt til teknisk 
,d brug. 
,d Skema til ansØgning herom 
'r kan afhentes på Thisted kom-

munekontor mandag <len 25. 
_ april og skal i udfyldt stand 

være tilbageleveret samme sted 
senest oIli,dag den 27. april 1949. 

I 

Skemaer, der ikke rettidig er 
indleveret, kan ikke forventes 
behandlet fØr senere. 
Thisted byråds bl'ændselsudvalg. 

- --



I 
I henhold til handelsministeriets 

cirku.lære af 6. ds. vil der for perioden (f 
l. maj til 31. juli 1949 kunne tildeles 

I petroleum til kogebrug i husholdnin
ger, der ikke har andre opvarmnings
midler, til belysning i private boliger 
og erhvervsvil'ksomheder, til sommer
og kolonihavehuse m. V., til rugema
skiner og kyllingemødre samt til tek
nisk brug. 

Skema til ansøgning herom kan af
hentes på Thisted kommunekontor 
mandag den 25. april og skal i udfyldt 
stand væl'e tilbageleveret samme sted 
senest orisdag den 27. april 1949. 

I Skemaer, der ikke rettidig er ind- , 
leveret, kan ikke forventes behandlet 
før senere. 

Thisted byråds brændselsudvalg. I 
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jemmeVllernelS dislriktsudvalg8 1 m 
ænd Ira hele Jylland samle •• t 
ajZ den 26. april lil instruk- . B 
møde i Aarhus, hvor den pr 

e leder .1 hjemmeværnet, Ihv. ! dl. 
.ter Prode Jacobsen, vil inlor-, gel 

e udvolgalormændene om der .. vII 
jde. Pro diatrilr el i Thisted amt· hel 
ager borgmester Axel Ivan Pe-' gæ 

lorm 
lirsd 
tions 
civil 

• • 
mlOl 
mer 
arbe 
dell 
ders en, Nykøbing. 

ZS 8 ar som brøRsforeoiog~
øddeler. , - --------
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SØVÆRNET 
Til frivlltfg, midlt.'rtldlg tjeneste ved søværnet antagea medio jutA d. L unge mænd. 
a) .lden i.aand' .... ærksmæl:'.Slg uddannelse ul tjeneste ved tlsaden !~ellende 

tlene.'te) - alder 16 -- ca 19 aar, 
b) med fOludgaaende haandvæl'ksmæsslg uddannelSe 150m ma.skJnaJ"wJdere 

elektromekanike.re og elektr:ikere til tjeneste ved kystdefena10nen nand': 
tj.mestC.1 - alder ca. 18 aar - 22 aar. 

De paagældEmde an1ages som 

MATH-ELEVER 
og forpligter sig ved anta.lælsen tfl at fonett.e tjeneste l J aar Olt 3 maaneder, 
heraf 15 maaneder som math-elev o~ 2 aar som math. 

VærnelHigten a.rtjeo~ samtidig. 
Efter gennemgang af en eksercerskole af ca. 2 maaneders varighed uddan . 

nes eleverne j forskellig'e tjeneste~rene, nemlig; artilleri-, matros-, mine-, 
radio, intendantur- o.!! sanitets- samt maskmtjeneste (sidstnævnte tjeneste 
do~ kun for personel med ovennævnte særlil{e haandværk!<mressili!e uddan
'Ielse. 

Math-eLever har :fr.i kostforpleJning, OphOld, fuld bekiædmng. sygepleje og 
uddannelse samt kr 3,00 pr. dag (maskin-elever dog kr. 4,50 pr. dag eller 
2 maaneder:o forløb) foruden hjeml':endel:r-espenge 'kr 0,50 pr. dag) og tlllæg 
under- udkommando m. m. 

Mather har fri .'<ygepleje og bekJædmng ca. 300-500 pr. maaned (maskln
elever dOJ; ca. kr. 425-500 nr. maaned) samt kost O« tUlre./! under udkom
mando m. m. 

Lel;!err.sundersøgeiSe Prtlver m. m. finder sted ; tiden tra den 30 maj 
til den 3{J. juni d. 8 

• • 

• 
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!'\.a\ ~, )n~m 
Hm-dum, . 
Ord det It 

\ haTd~ baj 
alk: de 14 

\ det Staho, 

Thisted, 23. April 1949. aJ Garlner 

. I at Ilden er opstaaet i et Hjørne SkYu~ K 
BefrIelsesdagen. af Lokalet, hvor der stod nogle !!H ~tor I 

Der er ikke fra Thi.,ted Bys Sække. Herfra bredte den sig til ~lennesk 
Eide planlagt offictelle Festlig-I nogle Hylder med Papirsposer. !!e ham 
bed .. r den 3. :.\lai. oplyser Borg- , P olitiet mener. at Branden skyl- man!!" E 

"tu hel'~{'n. By"n har ikke des uforSIgtig Omgang med Ild, f.ere ,L 
til Hen"izt ,ærlizl markeve tH!n- f. Eks. ved Tobakslygning eller Hordum 
ne nationale FI:~ldaz. men man en henkastet Tændstik, men det Blaa K. 
t _ \'''!l!a.li ud fra, al F,agaHt>en er ganske umuligt at sige, hvem ~Hs-"ion 
r eJ-e-. lige><>m for>kelligc For- der hal' Skylden for Ildens Op- fl. a. 
elllnger i Brell paa forskellig staaen. I Dag er man ved at gøre ,troede 
\' ._ ,ikkert ,-il minde- Be!:in'n- Tabet op. Blom,. .. • ~ 4 

broerne 5. jlaj for tire Aar "i- Kor-' F 
dpn. Dødsfald. I K_I 1m. 
Foran Skiftedag. 

Det synes at knibe noget at 
skaffe Folk, og Lønningerne 

holder sig , 

jlal'r P. },(unkholm. HiI
er, IC' nar- haft den slore ;:;"1' 

• 

• al mbte sm H:;lru, Laura 
. :.\[ II n k h O I m. "om dnde i Gaar 
eh"r k n tre Dares SYl!dom, :>4 

Itl H u hl \' ramt af tn 

Sk)·U'P: 
Je:r la 

(l\ n 
bed <te 
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, V~~I"k Lu(tvrem~rort.'lltnl\·. del- loJ:: 
N;I\·Il('rol·tlndrin~ til CI,"jlfonw:.lI'S-For 
bundet. noldl i GIUU' lillndsrnnd><. 
modI.' i Hlgsd3/,!,ens Fællel'sul. 

1'1'æ!li denlt.'Il. Ilof jrep;l'l"Inestel' Tol' 
t iK'n Fo~". sllgde i l'ill Beretning bl, n.: 
_, Atombomben vil ikke i væscnUig 

t 

I 

Gl'Ud fOI'andre Principperne i Ci"n!ol' 
!'I\"(U"f't. Dem, Virkninge\' "il "UH'C :It 
J.lI.lJnmClllignC' med dC' store udslettende 
BombeangTt~b unde t' aidsle Krig, og 
Atombomben" rndionkth'e Strnale\irk-
ning k,lU mOd\;Tkes. Der er ogsaa Mu
lighed for, nt den slet ikke kommer til 
Am"endels(' mod Dannmrk. 

I Dell fl"Ellllt(dige C!vilfor:-;\'msordnillg 
man derIo!' b:!<"gges op pan Erf.Lringer 
Ile fru Krigen, men m~a ~tadig ændl't"i'i 
eftt>l', h":ld del' kommel' Crl'm Hf nyt. 

I 

Del' vil gus nogen Tid, imhm Chilfol' 
.w:u1.01oH'n koo brin~t:>s ml i Livet. men 
i $lImfll'bl'jdt> med Civilfor"Yl.l\-satYl-el
sen Q~ i For~t:Hlel::ie med KOlllmunerne 
vil d~lt allpl"ede nu væn' muli~t at ta-
ge 1.'11 Del af de Opga\'(!\" op. $om For 
Imin,::ell sknl "irke for, og derfor ma,1 
dCI" IIU UIJ;rC8 fat pnu Heorgnnis:.ltion 
af ForcnillA"tln, fust$log Hofjmgel"lnE' 
$tel'CI! ,·id('re. 

Undel' ~lIdstp 

·,10,000 Personer 
Krig v:u' del" ca. 
i LuItbe~kytleil';~lI. 

men Kl'u\"elle Cl' gn:l~t Yider.. l>idf'll 
rlengrmg, o~ SOO,OOO ('r sikkert ikk(' 
fol' meget. 



SØVÆRNET 
1'11 'n,,'Utr_ mhJII"lIdl" tJene.rtG v('d "",",filM ."'" PI; m4!IUo )\1111 4- il

,,, fl" "" .. ,,,1 
III JtIPIl l'lI"ndvi'_'rlf.fI1" .. ~jll Ilddnnn<'l!OE tU lJ","t"'oll' ,@C) Uud~, . ~jI ~nd~ 

IjN'~.I<'I - ahl"l Ir. 1'/1. Ib /lU, 
1)1 m~d tf 'lId.-n",,11I Il h"I<!,,'v"'lknml<"r'~ utldlmrllll~ Aom tIl""~ln~tt>tJd"l'1' • 

.. f"~t" m"k"nlk~,.., "II N~I<lr k~t~ 11 tJll'n(>tll .. vild k,l'Id""~lf''- (land-
t! ,,"~I"I ~hl"r .. n. lU _nr t2 "", 

O,. lI/U'KIPh!!!'",'\! "rol~/(~" !'<"n 

MATH-ELEVER 
OM f",nlhllt>r 0111 vpr! IInl~~"I"'1f 1./1 It "",elli' 11f'~ .... te I S ..... nI!' li mll." .... t'I'" 
It .11' L, "'.An~ll"r "'-'f u ",,,lh· .. I ... '" li lI~r "'111 mllth 

\' ''''H\' l'] I" tru nHJ"III'. onm l Ion •. 
~ 1(.( 1(' nr't:!I'IIt'IIn~ Ir' !'Il "k .. ~~t' "k"l" d 'II ~ rnll"",.d .. u varlIlIll'!I u('ld~" 

'" ·I .. vpr,,~ I l"l,k lillie IIN""'~ktt"r, urmllJl' ntIllIDrJ'. mnlru ,ml",· 
r ~'1I", Inl' n<l""lur ,,~ "/lill "til ""''11 m" k I nI II'"''.''' !flitlKtn .. " "'I' \J"H~'le 'f"" UII ,,,, "~'",'"~I ",~,1 ',vpl't",,'vnt~ .",IWe h~~n,t\lwrl'''''''' l!r~ lIrltl"" 
" fft·, 

:vi /I t f,· "J~Vf!' hM. frf kl,.tt, n'f '·WIIII(. "pllld!l' ' 11Ir! ,I! k 11",11111111-. ~ u' pi" J '." 
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Ca. L jUl! d. B. antages unge mænd til uddannelse tIl søofficer. For 
at komme 1 betragtning ved antagelsen kræves det. at ansøgeren bal' 
dansk IndfødSret, at han ikke før 1. januar 1950 er fyldt 21 aar. og at han 
hal' bestaaet enten 

1) studentereksamen (matematisk-naturvidenskabelig linie) 
eller 2) studentereksamen (sproglige linier) samt yderligere 

a. adgangseksamen til "Polyteknisk Læreanstalt". Danm:lrks tek
niske HøJskole eller 

b. den titlæ.gsprøve, som giver sproglige studenter rettigheder som 
matematIske studenter, 

eller 3) en til studentereksamen svarende eksamen samt eventuelt en 
tillægsprøve. 

AnsøgnInger ska l indsendes SE:I1€St l. juni til Søofflcel'SSkolell, hvorfra 
~U1meldelsesblBnketter og iøvrigL aJle oplysnin,ger kan faas ved skriftlig 
henvendelse, 

I hele uclciaul1else!;tiden erholdes gratis undel'\llsning, kost, logi, fri 
overm u nder ing samt løn. 1·'01' undervisllingsmateriel betales en mindre" 
aa rlig af g ift. 

• 

SØOFFICERSSKOLEN 

1I0LME('., 
I{øbpuha,,"u 1\. . 'l'rlefull Cf' ntral IG .li :! 

• 

• 



En ,Mine, 
H , 

-
som var opdaget 10 SØmil Vest L 

l for Hirtshals, el: blevet uskade-
liggjort af M. a.;.r. i.n..;e.;.n., _____ _ 
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k _ Hurup Hjemmeværnsforening 
t opløst. • 
• Hurup HierruneværnsfoI'0ning 

holdt i Aftes afsluttende Gene
raJsamling som Følge af O"e1'

- gaugen til den nye Hjemme-
væl'nsordnillg. Næsten alle lIIed

~ lemmerne val' møcll til Af lut
" ningen, og i Dag bliH'1' Afdelin
" g('ns Vaaben overgive l til Hcgio-
. nen. 
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J --------------------- =====-.,.. ..... 
Hjemmeværnet kommer 
i Gang inden 1 Maaned 

Distriktsleder Iversen, 
Thisted, hjem fra Konference 

hos Forsvarsministeren 
Lederne for det nyoprettede Hjem

meværn, derunder Regions- og Di
striktslederne, har været samlet til 
et Møde i Forsvarsministeriet til 
Drøftelser med Forsvarsminister 
Rasmus Hansen om det nye Hjem
meværn. 

Distriktsledel' I ve r s e n, Thi
s ted. del' netop el' vandt hjem fra 
København, udtaler overfor "Thi
sted Amtsavis". at de fleste Drøf
telser var af intern Art, men at det 
Bom tidligere omtalt i "Thisted 
Amtsavis" nu vil blive tilladt at 
oprette Helkompagnier af frivil
lige. I første Omgang vil man der
for klare det med frivilligt aMnd
skab, idet Tilgangen overalt el' 
gennemgaaende god. B1. 3. kan man 
nu som frivilligt Mandskab med-

I tage alle Aargange fra 1939-44, 

hvilket skulde gøre en øjeblikkelig 
større Udskriyning unødvendig. 

lIer i Thisted skal der som be-
kendt oprettes 5 Helkompagniel', 

I fortsætter Distriktslederen. Papi
rerne ligger endnu i Udskrjvnings~ 
kredsene og hos Lægdsfolkene, men 
i Løbet af ca. 14 Dage ventE:f vi 
dem til Distriktsudvalgene, hvor
fra de vil gaa tilbage til Regionen. 

N aar vi først har dem her i Di
striktet, idet Regimenterne om
gaaende vil dele dem ud til de tre 
Distrikter, vil det gaa hurtigt , og 
uden at tage Munden for fuld, 
rebrner vi med at komme i Gang in
den en Ma aned. Tilbage ,taar des
uden endnu at udnævne Befalings
mænd. Der vil saaledes blive ud
nævnt en Delingsfører som Næst- ! 
kommanderende. Derudoyer vil der I 
blive udnævnt en Delingsfører for 
hver opstillet Deling, og en Grup
pefører fOl· hver opstillet Gruppe. 
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Hurup Hjemrneværnsforening 
ophævet. 

H~run Hj~mmeværnsfoJ'ening af
holdt i Aftes en af&luttende Gene
ralforsamling, hvor Foreningen 
efter at de nye Bestemmelser om 
}iiemmeværnet er traadt i l{raft, 
yedtog at opljæve sig selv. 

Efter at Formanden, Skovrider 
C. F. J e n s e n havde aflagt Be· 
retning blev Vaabnene nfleveret, 
og de vil i Dag blive "ihentet. Næ
sten hele Styrken i det gamle 
Hjemmeværn vil melde sig til det 
nye. 
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,de-- Udskrl\thlnlJ til Hjemmeværnet. 

CI'-
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IndcnrigFlminiRtcl'iet hal' udsendt. 
eit kulwl'c til !U!Jllt1ige Ud~kl'iv

ningRkredRe ang, Udskrivning af 
Mandskab og Antagelse nf Frivil-
lige til Hjemmeværnet, Fol' hVer 
Udskrivl1illgsklcds opl'ette!; en 
srel'~kilt Lodtrækiling, der danner 
Grundlnget for de pnngælde~de!'l 

C1\dl<nJdelsl>, PerMnel', dl!t' J Hen
hold til Vrel'neJlligl~loverys Para
gm! 3, vildQ være u\lell1kl<ct. f" l 

Tjencs.te vt':~ Hært>n og Søværnet, 
l' el' Iigl'lede.q udelukket fra ,at f 01'
t rette Tjel1L'I'Iie i ,Hj~.mme\'æl·llet. 
l Til Begæl'il1g't'.r qm Antagelse 
~ som FriviJlig Jje1Iytt.C$ et I'>ærligl 

Skema. der indscndes til det 
Hjemmev~l'Ilsdist,l'ikt, hvo1' An

I- ~h'ngcl'cn hor Bopret. Begæl'ingen 
gnnl' vide1'(\' lil.'ffegiQllcll, hvor Ud
skrLvllln,gl:lch~{en efter SWllI'oad 

- med SeRsinnslægen afgør, hvol'vi~t Ti 
- J\.{un(lcn el' tJenlig til SC!JSiOIlS\k- K! 

dømmolse, vil kunne Iilntage,s ud,,» v( 
yderJi~rc Bedømmelse eller om Je 
Antagelse hø,).' fl'oJ'aaJlt.!s, til 



I 

- ren. 
Et pm' af de store barakker et' blE>~ 

vet nedbrudt, hvorved der er fligjort 
materialer til garager, hønsehuse, kyl
lingehuse, lysthuse og sommerhuse (i 
henhold til byggeministel'iets cirkulære 
af 19/11 48). - Planer og beregning 
over materialefol'bl'Ug med priser m. v. 
i forbiIldeIse med opfol'e]ge nf SOUl11let
huse i fOl'Skellige storrclsE'l' udle\'cl"es 
eller sendes. 

Hem'endelse til vor lejl'fol'\"ultning l 
Rom - telf. LemYig 312 _ (Iejdor
valter Bak-Jensen). - Også åbent lør
dag eftermiddag. 

:\Iinisterict for byggeri og bolignæyu. 
Midtjydske distrikt, 

____ Silkebol"g b~fl::.:d:.... ___ _ ... 
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