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Redaktionelt.
3aa byder vi de nye I g’ere velkom- 
nen med haab om, at de 3 aar for jer 
naa blive tre dejlige aar. Vi skal 
;øre vort til at forsøde tilværelsen 
br jer.

Vi haaber ligeledes, at I er en 
lei villigere til at fare i blækhuset 
ig ryste artikler ud af ærmerne, end 
eres forgængere har været. Krate- 
et skulle gerne være stedet, hvor 
aan uden at behøve at skulle ofre 
iavn og rygte, kan give sine me- 
linger til kende uden forbehold, 
trateret modtager derfor hellere 
nd gerne indlæg — ogsaa anony- 
le, idet vi dog gerne vil have navn 
g klasse til orientering om beta- 
ng. I behøver blot at skrive, om 
ønsker navnet hemmeligholdt.
Indlægget kan I aflevere til en af 

edaktrørerne, Thules bestyrelse, 
Her en lærer, der saa nok skal brin- 
e det videre til os.
Ligeledes haaber vi, at jeres an- 

gter maa præge forsamlingen, 

naar Thule har møde, i lidt højere 
grad, end det har været tilfældet 
tidligere. I snyder jer selv for en 
prægtig oplevelse i samvær med 
kammerater, hvis I holder jer borte.

Lad fra begyndelsen en saadan 
passivisme blive hjemme. Den hø
rer ikke hjemme paa kulturens høj
borg.

Krateret uddeles gratis til Thu
les medlemmer, idet betaling er
lægges gennem kontingentet. Mel
lem- og realskoleelever maa betale 
25 øre for bladet, og det er ogsaa 
tilladt dem at skrive til bladet.

Mellemskolesiden har vi ikke fun
det det berettiget at opretholde, da 
der kun forefindes en mellemskole
klasse, men jert stof skal blive 
bragt side om side med det øvrige.

Tilbage er blot at ønske god for
nøjelse.

red.
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Interwiev med

For os, der snart har gaaet paa 
Hjørring gymnasium i en menneske
alder, kan det være vanskeligt at se 
den, som den er, og vi har derfor 
foretaget en lille rundspørge blandt 
de nye I g’ere.

Vore første ofre er et par ung
møer, der kommer vandrende med 
hinanden i haanden. Vi stiller dem 
spørgsmaalet: Jeres syn paa HG?

— Ja, det er unægtelig en flot 
skole, I har, men lærerne. Puha! 
Sadister. Især Stig.

Hm.
— Ja, der er al for lidt menne

skelighed.
Ellers noget?
— Det opvejes af et godt kamme

ratskab i klassen.
Vi takker og gaar lidt videre. En 

tilsyneladende forsagt ungkarl til
trækker vor opmærksomhed. For
sagt? -— Der sidder en kæft af den 
anden verden paa manden.

Med tordenrøst bander og svovler 
han sine hede forbandelser ud mod 
HG, mod lærerne, mod laaseriet og 
mod prefækterne.

I bitre vendinger slynger han sin 
forargelse i hovedet paa os, og vi 
trækker os stille tilbage.

Lidt borte vender vi os om og ser 
ham staa der endnu paa samme sted 
med svingende arme og gabende 
mund. Han kunne være blevet ved i 
timer.

Vi faar endnu en ungmø paa kro
gen og stiller hende det samme 
spørgsmaal.

Rødmende svarer hun os, idet hun 
hastigt vender blikket mod jorden:

— Jeg synes, det er en flot skole. 
Lærerne er flinke, og vi har et godt 
kammeratskab.

de nye I g’ere.

Det er sandelig dejligt at høre. 
Intet at klage over?

— Jo, jeg synes, at solure er 
smarte, men de skal helst staa, 
hvor man kan se dem. Ligeledes 
begriber jeg ikke meningen med de 
bænke, der er anbragt i grønne- 
gaarden. Det er jo en fysisk umu
lighed at komme ud til dem, og i 
skolegaarden er der for faa bænke.

Vi kan kun sige tak og give hen
de ret.

Og en herværende supermand 
med knæ i bukserne:

— Lad os slippe med en omgang 
og fire startøvelser paa atletik
banen, saa bliver der maaske ogsas 
tid til lidt spring og løb.

Lærerne ?
— Sure og højtravende! De cirk 

ler altid rundt i de højere sfærer.
Prefækterne ?
— Mere sure, og frygtelig hyste 

riske. Og saa det forbandede laa 
seri. Idioti.

Ellers noget?
— Timen skal afbrydes, naa: 

klokken ringer. Flemming fortsæt 
ter altid 3—4 minutter efter, o; 
saa bliver der ingen frikvarter.

Mere?
— Jæ’ vil snart ha’ et thulebal

Gunk.

Læreren: Er bukser ental elle 
flertal ?

Peter: Foroven er de ental, o; 
forneden er de flertal.

To nuller spadserede i ørkener 
da de mødte et ottetal.

Det ene nul sagde til det andet 
»At de gider i den varme«.
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GRAMMOFONPLADER 
PLADESPILLERE - BÅNDOPTAGERE 

så

6c HcM-y
ØSTERGADE 49 — HJØRRING 

TELE. 2563

gennem mere end 100 år 

byenö og egnano bank...

Aktieselskabet

Hjørring Diskontobank

har ringene 
de er smukke og billige og 

vil lykke bringe

Flæske
BØRSEN

Østergade 40 - Telefon 1615 

fører altid den bedste vare 
Hver dag hestekød

Kommunisme? Løgne 
og brudte løfter.

Ungarn! Østtyskland! — To 
eksempler paa menneskerettighe
dernes undertrykkelse ved magt.

Kernesprængninger! — Idioti og 
galskab.

Er det kommunisme? — Ikke vel 
det, Karl Marx forstod ved det, 
men det er det, Sovjetunionen af i 
dag kalder kommunisme.

O. K. Lad dem det. Ingen kan 
hindre det, men det er lumpent.

Lad mig hellere med det samme 
komme ind til sagens kerne:

FEJHED.
Det er det lille ord, der har brændt 

sig ind i min hukommelse, og det 
er med det, jeg vil betegne Sovjet
unionens handlinger.

Det var beundring for Sovjetunio
nens teknik, der kom til udtryk, 
da den sovjetrussiske regering tri
umferende gav meddelelser om de 
russiske rumfarter med mennesker. 
Men denne jubel, denne beundring, 
er brat forvandlet til det dybeste 
had og den bitterste afsky.

Hør her. Det er følgende ord, der 
har faaet mig til at gribe pennen 
— nytteløst, desværre, men uden 
at kunne lade være.

I næsten samme aandedrag brin
ger Sovjetunionen hyldest til de to 
rumbedrifter og understreger deres 
betydning i fredens tjeneste og frem
kommer med denne ordlyd: Disse 
triumfer beviser, at man i Sovjet
unionen raader over de fornødne 
raketter til at placere vældige atom
bomber et hvilket som helst sted 
paa jorden.

Disse afskyelige vendinger slyn
ges i hovedet paa os, og samtidig 
med genoptager Sovjetunionen de
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afbrudte forsøg med kernevaaben. 
I mange maaneder har det ligget 
stille, og man var vel saa smaat be
gyndt at haabe, men saa ...

Kald mig hykler. Maaske er jeg 
det, men pral og ansvarsløse hand
linger kan faa enhver til at se rødt.

En protestnote fra USA sønder- 
slides. Pilles i smaastykker og for
vrænges, saa den kan forstaaes 
efter ægte russisk mønster. Det er 
modbydeligt og nedværdigende.

Det tvinger USA ind paa samme 
spor. Det opfordrer vestmagterne 
til handlinger, de gerne ville have 
undgaaet.

En strøm af protester har rejst 
sig fra hele verden, men Sovjet
unionen vil betragte det som frygt, 
for det er frygt. Det er en frygt 
for menneskehedens undergang. 
Det er frygten for en fuldstændig 
ødelæggelse af jordkloden.

En kold krig, kalder man det, 
men det er en krig, der snart kan 
blive varm.

Spørgsmaalet er nemlig, hvor me
get man kan finde sig i uden at 
tage til genmæle. Der skal stor 
taalmodighed til. Lad os haabe, den 
ikke brister.

En hel verden protesterer. Lad 
os haabe, den bliver hørt baade i 
Moskva og andre steder. Jorden 
kan ikke overleve en atomkrig.

— Kald ikke nu mine betragnin- 
ger for floskler, for der er mening 
bag de vakkelmodige forsøg paa at 
udtrykke hadet og mistilliden.

I haab om, at man har tilgivet 
mig mine taabelige forsøg paa at 
ramme med mine bemærkninger — 
der er jo intet at ramme, forbliver 
jeg for evigt i anonymitetens taa- 
ger.

Mit had, der desværre er begrun
det, vil glemmes, som Sovjetunio
nen glemmer sine løfter, og det er 

maaske trods alt det bedste, eller 
er det?

Jeg vil haabe —- haabe til det 
sidste, at billedet vil vende sig til 
det bedre. Det kan endnu lade sig 
gøre. Endnu er det ikke for sent 
at fortryde, men det bliver det en 
dag.

Min generation har oplevet mas- 
semyrdiriet fra sikker afstand — i 
vuggen, og kan vel daarligt huske 
enkeltheder. Lad den ikke ogsaa 
opleve det som unge og voksne.

Jeg kan udtrykke mig endnu kor
tere: »Salige er de barmhjertige, 
thi himlen hører saadanne til«.

Det er da til at forstaa.
K.A.B.

Hvor de kan de Cand’er
Bager: Inderst inde er vi alle 

nudister.

Wæver-Rasmussen: Nu tænker 
vi os, at vi lader kuglen trille ned 
ad et lodret skraaplan.

Sjællænderen, fynboen og jyden 
havde uvist af hviken aarsag lovet 
en gammel mand, at de hver ville 
lægge 100 kr. paa hans kiste, naar 
han var død.

Den gamle mand døde, og da et 
løfte er et løfte, lagde først sjæl
lænderen og derefter fynboen en 
100 kr.-seddel paa kisten.

Jyden skrev en check paa 300 
kr., lagde den paa kisten og stak de 
to 100 kr.-sedler i lommen!

Naar saa mange unge piger fal
der for ældre mænd, maa det skyl
des maanens tiltrækningskraft.

¥■¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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NIKOLAJ oplyser uden forespørg
sel, at hvis han havde haft en mere 
væver fysik, kunne han ogsaa tjene 
100.000 kr. om aaret. Han plan
lægger iøvrigt en serie foredrag om 
kubens fordobling for forbipasse
rende biavlere. Desværre faldt han 
i søvn, mens han prøvede at forklare 
os, hvorledes man tredeler Winck
ler med Dirch og Passer.

(For at forhindre misforstaaelser 
af enhver art, skal vi lige tilføje, 
at kubens fordobling er en kon
struktion af en terning med dobbelt 
saa stor kant som en given terning)

Danmark og 
fallesmarkedet?

Lige siden 810, da Karl d. Store 
forsøgte at erobre Danmark, har 
vi utallige gange maattet forsvare 
os mod sydlige naboer, der har 
forsøgt at indlemme vort land i 
tysk-romerske statsdannelser, men 
hver gang har vi undgaaet at kom
me under aaget.

Hvad der hverken lykkedes for 
Karl d. Store, Bismark eller Hitler, 
synes nu at skulle lykkes for de 
Gaule og Audenaur; for er det ikke 
netop en stilling som provins i et 
tysk-romersk rige, de danske poli
tikere for øjeblikket forhandler 
om at give Danmark?

Betegnelsen »Fællesmarkedet« er 
kun et navn, der er givet denne 
statsdannelse for at narre naive 
sjæle til at tro, at der er tale om 
aftaler uden politiske og nationale 
konsekvenser. Hvor forkert dette 
er, ses tydeligst af en udtalelse af 
dr. Halstein (leder af Fællesmarke
dets øverste myndighed, kommissio
nen) : Vi beskæftiger os ikke med 
landet, men med politik.

Dette ses ogsaa i selve Rom
traktaten. I indledningen hedder 
det: Medlemslandene er besluttede 
paa at opbygge grundlaget for en 
union, der gøres stadig snæv
rere, og i artikkel 240: Denne 
traktat gælder for en periode af 
ubegrænset varighed.

Et lille land, der har underskre
vet Rom-traktaten, har altsaa den 
samme stilling som en fisk, der er 
gaaet i nettet. De kommer aldrig 
ud mere, og nettet strammes mere 
og mere.

Havde det saa været stater med 
samme indstilling til de grundlæg
gende politiske og religiøse proble
mer som Danmark, men de lande, 
vi kommer sammen med, er buro- 
kratiske, stærkt centralicerede 
halvdemokratier, og i hele Rom
unionens omraade spiller den ka
tolske kirke en afgørende rolle.

Desuden bliver vi afskaaret fra 
forbindelse med nogle af de stater, 
vi føler os nærmest tilknyttet f. 
eks. Sverige og Finland.

Den eneste fordel, Danmark kan 
have af at træde ind i Rom-unionen, 
er en bedre pris paa landbrugs
varer (en pris, der næppe holder 
mere end nogle faa aar).

Danmark er ved at købe bedre 
priser paa landbrugsvarer; men det 
er vor nationale uafhængighed og 
det nordiske samarbejde, vi handler 
med.
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Vær med i Hoover-konkurrencen:

— og vind en splintrende ny SANDOW letvægtscykel, 
værdi 350 kroner eller en af de øvrige præmier, der 
består af sparekassebøger å 50 kroner. Gå blot ind til 
den lokale forhandler og forlang Hoover-brochuren, 
der indeholder alt om konkurrencen samt svarkort.

NYE SMARTE FARVER

er kendetegnet for den nye elegante og lækre Hoover
model. Farverne er Atomrød, Tusmørke-grå, Måne-grøn 
og Stratosfære-blå. Se dem hos forhandleren.

Hoover fås med 6 for
skellige og udskiftelige 
spidsbredder — 2 til skøn
skrift samt 4 originale 
formskriftspidser alle med 
håndslebet iridiumspids 
af bedste kvalitet. Hoover 
skolefyldepen koster 14,50 
krone. Tilsvarende fine- 
line pencil koster 8,50 
krone.
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Først i foto

Hjørring Foto-Handel
Aksel Nicolaisen

Telefon 1018 
Jernbanegade 2, Hjørring

Aktieselskabet

Jensen & Kjærsgaard
Børsen . Hjørring

Jern - Stål - Kul - Brændselsolier
Telefon 2000 (5 lin.)

Afdeling: Danmarksgade 74 . Frederikshavn
Telefon 2 20 00

(grammofonplader

så

HJØRRING MUSIKLAGER
<_A. Vester gaard

TELEFON 1226

CARL JENSEN's
Kaffe

Søndergade Telefon. 313

Til 
orien
tering.

for de nye I g’ere bringer vi her 
et uddrag af Thules grundlove.

§ 1. Foreningens navn er Thule. 
Den bestaar af gymnasieklasserne 
paa H. G.

§ 3 (forkortet). Generalforsam
lingen er i alle sager vedrørende 
Thule højeste instans. Ekstraordi
nær generalforsamling skal indkal
des, saafremt % af medlemmerne 
ønsker det med skriftlig henvendel
se til formanden. (Læs lige den en
gang til. Den skulle nødigt misfor- 
staaes).

Blot et medlem ønsker det, skal 

hemmelig afstemning foretages ved 
en generalforsamling.

§ 6 (forkortet). Overtrædelse af 
grundlovens bestemmelser medfø
rer udelukkelse fra møder og fester 
efter bestyrelsens skøn.

§ 7 (forkortet). Krateret er Thu
les medlemsblad. Den ansvarshaven
de redaktør er efter lovligt valg kun 
ansvarlig overfor presseloven.

Det er tilladt eleverne at frem
sætte deres meninger i bladet.

§ 8. Kontingentet er 1,00 kr. mdl. 
plus 1,50 kr. i indskud. Kontingentet 
skal betales inden maanedens ud
gang, da medlemsrettten ellers for
tabes og nyt indskud skal betales 
for genoptagelse.

§ 12. Denne grundlov kan kun 
ændres med tre fjerdeles majoritet.

Vedrørende § 7. Man kan for
vente et honorar for artikler, lino
leumssnit, tegninger og lign, til bla
det. Ingen behøver at frygte at blive 
til grin, da redaktionen efter bedste 
evne vil sortere indkommende for
slag. Kom bare frem af busken.
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Norgestur i tekst og billeder.
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Onsdag den 30. august drog 5 III 
g-klasser af sted til Norge under le
delse af rektor Brodersen og hustru, 
lektor Worsøe-Andersen, adjunkt 
frk. Bagge og adjunkt Leimann.

Paa grund af det forholdsvis sto
re elevantal (90), maatte man ved 
ankomsten deles i to hold. Det ene 
kom til at bo i en hytte ved. Ljos
land, mens det andet var en del læn
gere mod nord ved Hovden.

Vejret var straalende, og humøret 
var højt.

Paa de ovenfor bragte billeder 
vil man kunne danne sig et svagt 
indtryk fra den dejlige tur. Vi be
klager, at kun et par af billederne 
er fra Ljosland, men det skyldes, 
at eleverne her fortrinsvis har taget 
billeder i farver fra turen, og dem 
har vi ifølge sagens natur ikke set 
os i stand til at kunne afbilde.

Billede 1: I Hovden var vi saa 
langt over havet (1100 meter) (vi 
gik derop), at vi fik den evige sne 
at se. Det var en underlig, men 
dejlig fornemmelse at faa en sne
boldkamp i slutningen af august. 
I forvejen boede vi i 800 meters 
højde, saa vi skulle kun klatre 300 

meter, men det tog alligevel det 
meste af dagen (torsdagen).

Billede 2: Drama i rødt og 
hvidt. — Lidt nord for Hovden 
var vi til renslagtning. Det er en be
givenhed, der kun varer i 25 dage 
om aaret, og vi var der den første. 
Efter en vandring over fjeldet paa 
godt 6 km, naaede vi skuepladsen. 
Det var makabert at se paa, men 
alligevel saa fremmedartet, at vi 
ikke kunne lade være med at nyde 
det.

Billede 3: I Ljosland var vi kun 
oppe i 1040 meters højde. Vi blev 
helt kaade i den tynde luft. Det var 
sjovt at høre det plask, det gav, 
naar en kampesten ramte et vand
løb 250 meter længere nede, men 
det var haardt at vippe den ud. 
Man hedder vel ikke Anders for 
ingenting.

Billede 4: Det var utroligt, som 
skægget voksede deroppe, men hel
digt var det, at man kunne laane 
en barbermaskine. Man skulle jo 
gerne se hæderlig ud ved ankomsten 
til festen i Kristansand om lør
dagen.

(Fortsættes næste side)
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KOMPAGN1

Oluf Christensen
Postkonto 35212-Telf.709-Hjørring

Harfmann Petersen
SLAGTER

JERNBANEGADE 2 - TELF. 197

Tøj til far og søn...
Drik LYSGAARDS kaffe

HJØRRING

kvaliteten er højere 
end prisen

Billede 5: Paa vej til Kristiansand 
fra Hovden fik vi set sætesdals- 
dragten i brug. Der skulle være 
bryllup i en landsby, men vi havde 
desværre ikke tid til at overvære 
det.

Billede 6: Ah. Cigarerne paa 
baaden var billige, og man kunne 
slet ikke lade være med at nyde 
et par stykker. En Havanna med 
mavebælte og alle dikkedarerne 
kostede kun 1,75. Hvem kunne staa 
for det? — Jeg ku’ ikke.

Billede 7: Kommentarer unødven
dige. Der var bare nogen, der blev 
glade for hinanden.

Billede 8: Jeg savnede de franske 
verber, men ellers havde jeg det 
pragfuldt. Heldigvis havde eleverne 
deres sangstemmer i behold, saa 
jeg klarede mig!

SHORTS-STORIES
Han var ungkarl og havde været 

paa visit hos sin gifte søster for 
at se hendes nyfødte.

Da han mødte op paa bar’en, 
spurgte en af vennerne ham:

— Naa, hvordan var den nye 
baby saa?

— Aah, svarede han, skaldet, 
glatbarberet, rødhovedet og drak 
som en svamp.

En mand kom styrtende hen til 
en skotsk apoteker og fortalte ræd- 
selslagen, at han havde faaet stryk
nin i stedet for kinin.

— Du godeste, raabte skotten, 
stryknin, der koster mere end dob
belt saa meget!

»Ak ja! Livet er svært — men 
matematik er sværere«.

(Storm P.)

» » » Støt vore annoncører — de støtter os « « «
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Kaffe, stegte pølser og hot dogs

RICHARDS
PØLSEVOGN STADIONVEJ

IzTEDmU
Hobbyartikler

Østergade 22 . Hjørring . Telefon 523

Tilbragte begivenhedsrigt år i USA
Niels Mejlhede Jensen, der nu gaar 

i II g, har tilbragt et begivenheds
rigt aar i USA i Montevideo i sta
ten Minnesota.

— Da Niels saa American Field 
Service’s opslag paa opslagstavlen, 
syntes han, det kunne være inter
essant at komme til Amerika og 
lære at tale sproget lidt bedre.

Et aar er dog lang tid, men Niels 
besluttede sig efter mange over-

Niels Mejlhede Jensen.

vejeiser til at udfylde en ansøg
ning, og sammen med 1847 andre 
unge drog Niels afsted til Amerika.

Vi indfangede Niels en dag efter 
skoletid og bad ham fortælle lidt 
om sine oplevelser.

Jeg fløj derover og sejlede hjem. 
Hjemturen tog 10 dage, og vi var 
saa langt mod nord, at vi fik set 
isbjerge.

Familien, du boede hos?
— Jeg kom til at bo hos en far

mer ca. 5 km uden for Montevideo. 
Konen i huset var norsk lutheraner, 
mens manden var katolik, og bør
nene blev opdraget i den katolske 
tro. Bordbønnen holdtes efter ka
tolske ritualer, og man afholdt sig 
klogeligt fra at diskutere religion.

I KIRKE 90 GANGE

Aldrig før i mit liv har jeg været 
saa meget i kirke, som under ophol
det i Montevideo. I tide og utide 
blev jeg slæbt med i kirke. Ialt 
tror jeg antallet af kirkebesøg be
løber sig til 80—90. Jeg var ogsaa 
et par gange i kirke midt i ugen.

Kunne du vænne dig til Amerika?
—• Nej! De amerikanske skikke 

og meninger er saa forskellige fra 
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de danske, at det tit fremkaldte 
en følelse af ensomhed. Jeg stod der 
jo alene med mine meninger. Jule
aften var der godt nok juletræ 
(fyr) med kulørte lamper, men der 
var slet ikke den hygge som hjem
me. Man saa fjernsyn. løvrigt ud
sendtes den skrappeste cow-boy 
film, der overhovedet blev vist, mens 
jeg var der. 8 blev skudt mod nor
malt et par stykker.

Amerikanernes økonomi?
-—■ Jeg fik indtryk af, at nogle er 

meget rige. Under mit ophold boe
de jeg ialt hos 13 familier. Et sted 
blev opholdet kun paa 3 døgn, men 
her var der til gengæld ikke sparet 
paa noget. Familien ejede 8 biler, 
men kun 4 havde kørekort. Saa der 
var jo altid en bil i reserve.

Ca. 10 pct. af befolkningen be
sidder denne overdaadige rigdom, 
mens 10 pct. i bunden er saa fat
tige, at de ikke aner, hvorfra de 
skulle faa føden den næste dag. 
Imellem disse to yderpunkter er der 
en mellemklasse, der ikke adskiller 
sig væsentligt fra den danske bor
gerstand.

Socialhjælp ?
Lidt, men det er et meget stort 

prestigetab at bede om den!

RUTEBIL OMKRING JORDEN

Det slaar pludselig ned i mig, og 
jeg spørger Niels:

»Hvordan tog amerikanerne de 
russiske rumbedrifter« ?

— De tog det meget pænt. Nær
mest lidt fra oven. Da nisserne 
sendte deres drabant op paa 5 tons 

— jeg husker ikke længere datoen, 
skrev et amerikansk dagblad, at 
da drabanten hverken indeholdt 
mennesker eller dyr, ja ikke engang 
instrumenter, maatte det være en 
rutebil.

Det at sende en rutebil ind i et 
kredsløb omkring jorden ansaa de 
for en bedrift, men videnskabeligt 
set var det jo nytteløst.

Ogsaa Gagarins og Titovs rumbe
drifter var der undskyldninger for.

Den amerikanske skolegang ?
— Man begynder som 5 aarig i 

Kindergarden, hvor man lærer at 
skrive sit eget navn. 6 aar gammel 
kommer man i 1. klasse i grund
skolen, hvor man bliver i 6 aar. 
I de seks aar skifter man kun lærer 
6 gange, saadan at forstaa, at man 
har den samme lærer hver time paa 
dagen et aar ad gangen til alle fag.

Man gaar i skole 3 timer i træk 
— uden frikvarter, man har blot 
3 minutter til at flytte fra et fag
lokale til et andet. Saa en halv times 
middag, og igen tre timer.

Der er intet fast skema. Man ved 
aldrig timen i forvejen, hvad man 
skal have i den næste.

Efter de 6 aar kommer man i ju
nior High School, hvor man er i 2 
aar, og endelig sluttes der af med 
4 aar i senior High School.

TALETEKNIK ELLER TEATER?
Selv kom jer i 12. og sidste klasse 

Familien, jeg boede hos, havde selv 
en søn paa dette alderstrin, og jeg 
kom i hans klasse.

Man skal paa dette trin selv vælge 
sine fag. Man vælger 5 ud af 35. 
To fag er tvungne. Foruden de al
mindelige skolefag kunne man væl
ge stenografi, maskinskrivning, re
torik m. m.

Selv valgte jeg samfundslære, 
engelsk litteratur, amerikansk hi-
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Den jydske springmadras 

fra Hjørring

storie, retorik (taleteknik) og ver
denspolitik. Dette sidste fik jeg 
nu ikke saa meget ud af, som 
jeg ville have faaet det gennem 
diskussionerne i historietimerne 
hjemme.

Retorik gøres der iøvrigt meget 
ud af derovre. Man kunne maaske 
ligesaa godt have kaldt det teater, 
idet der lægges meget stor vægt 
paa det teatralske, gebærder, an
sigtsudtryk, betoning osv.
GRÆD AF SORG

Er det rigtigt, at den amerikanske 
skoleungdom er meget fanatiske 
sportsentusiaster ?

— Det er de, ja! Baskettballhol- 
det paa skolen havde placeret sig 
som nummer seksten i skoleturne
ringen og var saaledes godt paa 
vej til finalen, men da de saa ende
lig tabte, var der graad og tænders 
gnidsel paa tilskuerpladserne.

De holder meget af og dyrker 
ivrigt det, vi forstaar ved ameri
kansk fodbold — der har meget lidt 
med fodbold at gøre, og konstant 
humpede 4—5 stykker rundt paa 
brækkede ben. Det tog de nu ikke 

saa tungt, for sportsmænd med gibs- 
ben blev betragtet som nogle store 
helte. De eneste forandringer, der 
skete pa dette omraade var, at kryk
kerne en gang imellem skiftede 
ejermand.
VENNER FRA MANGE LANDE

Din største oplevelse i USA?
Svaret falder promte: Det var 

uden tvivl en bustur, jeg var paa 
den sidste maaned. I bussen var der 
35 unge fra 23 lande, og jeg fik 
saaledes venner fra næsten hele 
verden. Det egentlige formaal med 
den lange tur var netop at ryste os 
AFS’er sammen, og jeg maa sige, 
at det lykkedes over al forventning.

Der blev knyttet meget varme 
venskaber, og vi var alle kede af 
at skulle skilles.

Nu, hvor du har lært Amerika at 
kende, har lært at tale amerikansk, 
kunne du da en dag tænke dig at 
bosætte dig i Amerika?

Niels tøver et sekund og svarer 
med eftertryk:

Nej!!!— Saa foretrækker jeg 
alligevel gode gamle Danmark!

—gkj—

Kvalitets-

MØBLER 
så

LUND NICOLAISEN
ØSTERGADE 23

Vær velfriseret

Cja.<i i talon „yCemta
TLF. 506
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Udgiver 1 mill, bøger.
Det lyder fantastisk, men i efter- 

aaret har Gyldendals forlag plan
lagt en samlet udgivelse paa godt 
en million bøger, der fordeler sig 
paa 151 titler, der alle er medtaget 
i forlagets efteraarskatalog plus 
en essayssamling af Piet Hein, der 
er afleveret for sent til at kunne 
blive registreret.

Af de 151 titler skyldes de 87 
danske forfattere, mens 64 stammer 
fra oversættelser eller bøger paa 
fremmede sprog.

Kataloget aabenbarer endvidere, 
at der i aar præsenteres fire skøn
litterære debutanter, som bærer 
navnene Gerhard Ernst, Sven Holm, 
Palle Jessen og Christa Karlsson — 
at sæsonens største udgivelse er en 
billedbibel, samt at forlagets billig
bogsserie, Tranebøgerne, nu omfat
ter 66 titler med et samlet oplag 
paa 1% million bøger.

STORE VÆRKER
Blandt aarets store værker hefter 

man sig først og fremmest ved et 
par nye arbejder af professor Chr. 
Elling. Det ene, »Kransen om Rom«, 
er et supplement til et tidligere ud
givet storværk, »Rom«. Det andet 
værk er lavet i samarbejde med 
Kay Fisker og bærer titlen »Dan
ske arkitekturtegninger 1660— 

1920«. Det udsendes kun i 750 
eksemplarer, som allerede er forud- 
bestilt hos forlaget.

Den nævnte billedbibel rummer 
95 farveplancher og er blevet til 
efter et internationalt samarbejde.

Desuden kan nævnes en ny ud
gave af Vilh. Grønbechs »Hellea 
I—V«, samt »Kulturens kilder«, en 
kulturhistorie, der er skrevet af 14 
internationalt kendte arkæologer 
og historikere.

SKØNLITTERATUR M. M.
Blandt nyudgivelserne af dansk 

skønlitteratur kommer i første 
række Kjeld Abels skuespil »Skri
get«, som Det kongelige Teater ta
ger op i denne sæson.

Endvidere en ny roman af Karl 
Bjarnhof »Historien om Sascha«, 
samt »Øgledalen« af Leif Panduro 
og »Døden, Mona og Luftgyngerne« 
af Peter Ronild.

Af oversat skønlitteratur er der 
bl. a. en ny roman af John Stein
beck: »Vort mismods vinter«.

Afsnittet om kulturlitteratur om
fatter ikke færre end 41 titler, der 
indledes med en mindebog om Kjeld 
Abell, samt syv udgivelser af fag
litteratur og 34 børnebøger.

—gkj—

Glimt fra 2. g’ernes ekskursion.
Set fra inderkredsens synspunkt:
De medvirkende. — Lad mig præ

sentere: Fru Jørgensen, d’herrer 
rektor Brodersen, Harald Jørgen
sen, Holger Jensen og Leisner, samt 
10—11 nordmænd. 

tusnydelse forbudt« anført med fede 
sorte typer, men alligevel lykkedes 
det Leisner at tilbringe et helt kvar
ter med at lede efter en ikke-eksi
sterende etage paa Spottrup — Hu- 
manum errare est.

Paa’en igen
I programmet var ordene »Spiri-

Drama I
Paa Thisted vandrerhjem blev en
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del unge damer brat revet ud af 
deres skøhedssøvns søde Ib Mossin- 
drømme, derved, at urolige elemen
ter fra Thisteds lyssky kredse, ad 
indbrudsmæssig vej, søgte at til
tvinge sig adgang til skønjomfruer
nes boudoir.

Vild opstandelse!

Wein, Weib und Gesang
Ved snedige overtalelser manøv

rer lykkedes det at faa bevilget dans 
de to sidste aftener. Tænk, helt til 
kl. 22. Ledere og elever traadte 
dansen i skøn forening, mens vor 
fortræffelige jazzpianist og blues
sanger, Jens Kjeldsen fra 2. g m b 
leverede støjen.

Fra tonernes verden
Kom ikke og fortæl mig, at ung

dommen ikke forstar at værdsætte 
fællessangen. Ligegyldig hvilken 
bus man stak hovedet ind i, saa 
hørte man »Lykken fra glemte gru

ber, klinge af unge struber« (frit 
efter Thøger Larsen). Smaa yndige 
melodier som »Hans øjne er sløred’, 
han kan ikke se, han har ikke faaet 
sine solbriller med«, »Bonden, der 
gik efter øl«, og »Chevaliers de la 
Table ronde, alions voir, si le vin 
est bon«, tonede til stadighed op 
mod den danske efteraarshimmels 
regntunge skyer.

Apropos vejret
»Det er vel nok et herligt, af

vekslende vejr, vi har haft. I dag 
regner det f. eks. mere end i gaar«, 
— sagde han mellem ederne, mens 
han vred vandet ud af sin sove
pose, der havde ligget under »abso
lut vandtætte« pressenning pa bus
sens tag.

Kort sagt: En mægtig fin tur.
Glæd jeg I g’ere, til I skal afsted.

—jk—

NYE BØGER
Fra Gyldendals forlag har vi mod

taget 8 nye Traner.
Kort før sommerferien kom fire, 

nemlig Edith Rodes: »De tre smaa 
piger«, Fjodor Dostojevskijs »Dob
beltgængeren«, Dorothy L. Sayers 
»Annoncer, der dræbte« og Lillian 
Smiths »Sælsom frugt«.

Edith Rode bringer os tilbage til 
klunketidens København i sin ro
man. Det i sig selv er hyggeligt, og 
saa er vist det meste sagt. For de 
mere følsomme er der maaske en 
dybere mening med de smaa episo
der i barneværelset, men for et al

mindeligt menneske kan det knibe 
med at finde denne mening.

Fra Edith Rode til Fjodor Dosto- 
jevskij er springet unægteligt stort. 
Det er et spring lige fra Chr. den 
IX’s idylliske København til czarens 
primitive Rusland.

Dostojevskijs roman er en kritik 
af den uophørligt sjoflede »lille 
mand«, hans aandelige smalsporet
hed og hans evige angst for nye 
ydmygelser. I sin fantasi forfølges 
han af en dobbeltgænger, der 
ustandselig forsøger at gøre ham 
til grin og ydmyge ham. Dosto-
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Prøv vore nye frisurer

AXEL NIELSEN

HERREFRISØR
Østergade 61

Gaa efter pilmærket 
— det kan De ta’ for 
gode varer

Hjørrings isenkræmmere

Vær OXfordringsfuld
naar det gælder kiks

jevskij har forstaaet at skildre den
ne filister, saa man ikke kan lade 
være med at have ondt af ham, sam
tidig med, at man ryster paa hove
det af hans taabelige handlinger.

Dorothy L. Sayers bygger en ele
gant kriminalroman med udgangs
punkt i et gammelt londonsk rekla
mebureau. Raffineret som faa ska
ber hun intrigen og afslører den 
først for læseren paa sidste blad.

»Sælsom frugt« af Lillian Smith 
er endnu engang en behandling af 
den til stadighed tilbagevenden til 
raeeproblemet.

Det var den første af sin art, og 
som saadan er den allerede ind- 
gaaet som en klassiker. Man gribes 
af bogens intense handling. Man 
forfærdes af dens brutalitet, sam
tidig med, at man føler afsky for 
dens ægthed.

De første tre bøger er enkeltbind 
(3,75), mens den sidste er dobbelt 
(5,75).

Som start paa bogaaret 1961-62 
har Gyldendal sendt os 4 Traner.

Den første i rækken er Charles 
O. Lockes cowboyroman »Fredløs 
færd«, der ikke tidligere har fore
ligget paa dansk. Den handler om 
en 18 aars dreng, der ved et uheld 
begaar et mord og jages over det 
ganske land. Enkeltbind (3,75).

Ny er ogsaa en antologi »Dansk 
lyrik fra Tom Christensen til Piet 
Hein« indeholdende ca. 200 digte 
fra tiden mellem de to verdenskrige. 
Carl Bergstrøm-Nielsen har fore
taget udvalget. Enkeltbind (3,75).

Med H. C. Branners »Ingen kender 
natten« er vi ovre i dansk efter- 
krigsprosa. Det er en god og ægte 
bog, inspireret af de begivenheds
rige 5 lange aar. Enkeltbind (3,75).

Endelig sluttes der denne gang 
med den første triple-Trane i serien. 
Boris Pasternaks verdensberømte 
roman »Dr. Zivago« er en fortæl
ling om de mest begivenhedsrige 
perioder i Ruslands historie — tiden 
1900 til 1930. Men det er mere end 
det. Den er en hyldest til livet og 
skønheden. Bogen er paa næsten 
600 sider. Pris 7,75.

18



Fra Jespersen og Pios forlag har 
vi modtaget 6 bøger.

Stefan Zweigs »Følelsernes vild
veje« indeholder en lille roman 
»Følelsernes vildveje«, to store no
veller »Fireogtyve timer af en kvin
des liv« og »Maaneskinsgaden«, 
samt en sommernovellette. Det er 
god og interessant læsning. (3,75).

Sommerset Maughams »Cosmopo- 
liter« er sammensat af 14 forskel
lige mesternoveller fra hele verden. 
Maugham bringer os rundt til for
skellige miljøer. Han vader rundt i 
forbryderkolonier og societyet. Der 
er fart over feltet og underholdning 
paa hver eneste side. (3,75).

Antoine de Saint-Exupéry, »Blæ
sten, sandet og stjernerne«, er en 
spændende fortælling om en pilots 
farefulde færd mellem himmel og 
jord. Under skydækket lurer døden 
paa sit bytte i form af fjeldtoppe, 
og han har kun stjernerne at styre 
efter. Den er værd at læse. (3,75).

Pearl S. Buck fremdrager i sin 

bog »Østenvind og Vestenvind« de 
problemer en kinesisk kvinde har at 
kæmpe med, da hun første gang 
snuser til vestens mærkelige menne
sker og skikke. En dejlig sød og 
naturlig fortælling. (3,75).

G. Arnaud fører os i »Frygtens 
pris« gennem det virvar af farer, 
som to mænd maa igennem, før det 
lykkes dem at løse den opgave, de 
er sat til at udføre. (3,75).

Rækken sluttes med Daphne du 
Maurier: »Rebecca«. Handlingen er 
spændende. En ung kvinde møder 
ved Rivieraen en midaldrende eng
lænder, der forelsker sig i hende. 
De bliver gift og rejser til hans 
herresæde, Manderley. Her maa den 
unge frue imidlertid kæmpe en haard 
kamp mod englænderens afdøde 
hustrus minde. Hun er paa nippet 
til at opgive det hele, da en mystisk 
række begivenheder indtræffer, og 
mysteriet omkring den døde frue, 
Rebecca, hæves. (5,75).

—gkj—

Slappe ugle —
Du føler dig truffet? Well. Det 

har du vel ogsaa grund til.
Endelig lykkedes det bestyrelsen 

at afvikle den meget omtalte 
Aastedtur, men det holdt haardt. 
Interessen var som ventet for rin
ge, og det var lige ved at knibe.

Du har maaske allerede glemt den 
kedelige affære i foraaret, da du 
var lige ved at vælte bestyrelsen 
— uden grund. Det ses jo tydeligt 
nu.

Det er vel nok slaphed af 1. ka
rat, at du ikke, naar det kommer til 
stykket gider at hæve dig op af 

søvnige padde.
din Tornerose-slummer og tage med 
paa turen.

Dine begrundelser, hvis du da 
havde nogen, skal jeg foreløbig 
lade ligge og i stedet slutte med at 
sige — i haab om at kunne gøre dig 
lidt misundelig — at vi havde en 
dejlig tur.

Bare synes jeg, at man enten ta
ger paa tur eller ikke gør det. Den 
mærkelige indstilling med at komme 
racende om aftenen for at forstyrre 
freden et par timer er en mærkelig 
halvhed. Forstaa mig ret!

Med haanden paa hjertet.
red.
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— også vi køber vin og kaffe hos...

POUL UGGERHØJ
Hjørring . Telf. 519

OST-KONSERVES
^Aage Christensen

ØSTERGADE 33 - TELEFON 246

Køb ved spar 

spar ved køb — 
det betaler sig.

Kaj Christensen

Hjemmelavede chokolader

Agnes Sørensens 
eftf.

ELNA PETERSEN

Han har mange penge!
Det startede som en lille omtale 

i den lokale avis, men bredte sig 
hurtigt ud over landet. Lektoren 
med aarsindtægten 100.000 kr., 
Wæver-Rasmussen blev med et slag 
landskendt.

Aarhus Stiftstidende har set paa 
sagen fra en anden vinkel, og her 
er det resultat, som huspoeten, Ri
mus, kom til efter at have læst 
artiklen:

Der tales tit med ironi 
om lærerne, som tit har fri, 
skønt det er rimeligt, fordi 
de hænger volsomt i.
Jeg læser uden jalousi 
og tværtimod med sympati, 
hvordan en lærer i kemi 
faar løn for energi.

Den ganske Hjørring-skole fik 
ham i kemi og i fysik, 
for han er baade kemisk kvik 
og skrap i mekanik.
At lønne flid bør være skik, 
og folk bør intet øjeblik 
misunde ham den løn, han fik — 
og slid paa hans fysik.

Af skoletimer har han over ti, 
før skoledagen er forbi, 
og 100.000 paa en prik 
er gagen, som han fik.
Saa hans fysik og hans kemi 
er saadan set guldmageri, 
og dermed har han vist geni 
endog for alkemi!

Den største is 
med guf og soft ice 

fås i 

„Isvaflen”

Forsiden:
Foto af Kaj Jensen III m. b.
Vi skulle hjælpe med opvasken i 

hytten oppe i Norge, og det var vi 
ikke alle lige glade for. Det gjalt 
om at holde tungen lige i munden, 
for man var jo ikke rigtig i form.
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OLE NIELSEN
Købmand

Østergade 63 Telefon 478

Saa staar skolernes atletikkon
kurrence for døren. Fredag den 22. 
september afholdes det aarlige re
gionsstævne i atletik mellem de 
nordjyske gymnasier. Stævnet er i 
aar henlagt til Aalborg.

Der kæmpes som sædvanligt i to 
grupper, nemlig gruppe II under 
17 aar og gruppe I over 17 aar. 
Elever, der inden aarets udgang 
fylder 18 aar, gaar med i grup
pe I.

Prøv Pkioskens Pølser

Vi har ogsaa

Byens Bedste Bøf

^f^asmussen

f HJØRRING

KVALITETSVARER I 3 ETAGER

Hjørring gymnasium har altid 
klaret sig pænt. For 4 aar siden 
vandt vores gruppe II ikke kun det 
nordjyske regionsstævne, men og
saa senere det danske mesterskab. 
For to aar siden skildte kun et par 
uheldige tildragelser os fra mester
skabet, mens baade gruppe I og II 
sidste aar sluttede paa 2. pladsen.

Til slut skal det maaske lige be
mærkes, at hvis et af holdene vin
der den 22., faar holdet ugen efter 
en 3 dages tur til de danske mester
skaber. Hæng derfor bare i.

red.

Landsskolescenen paa tourne med 
lødigt program.

Saa er det daglige slid igen en stor 
faktor paa dagens program, men ind 
imellem vil der dog blive lyspunk
ter. Landsskolescenens bio har ud
valgt de film, som i denne sæson 
skal en tur rundt i landet til de for

skellige skoler.
Yngste holds elever fra 1. og 2. 

real — og 4. mellem faar lejlighed 
til at se følgende fire film:

»Nødraab fra havet«, der handler 
om en gruppe franske fiskere, som 
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under fiskeri ud for den norske 
kyst næsten alle bliver syge og er 
ved at dø af en kødforgiftning. For
gæves forsøger de at faa lægehjælp 
fra Norge, men de bliver ikke hørt. 
Tilsidst forsøger skipperen via en 
kortbølgesender at faa hjælp, og 
hans nødraab opfanges af en ama
tør helt nede i Afrika, og ved hans 
hjælp er det nødvendige serum 
snart paa vej til de nødstedte med 
flyvemaskine. I hovedrollen ses som 
skipperen Andre Valme. Jean Gaven 
spiller styrmand.

»Laila« er næste film paa pro
grammet. »Laila« er et hittebarn, 
der opdrages i en rig lapfamilie og 
efter først at have været forlovet 
med en ung lap, bliver gift med en 
norsk handelsmand. Filmen giver et 
interessant indblik i tilværelsen, som 
den leves af lapperne, Skandinaviens 
eneste normadefolk.

»Sejr over Atlanten« er i første 
række en skildring af Charles Lind
bergs meriter, da han efter adskil
lige aar som postflyver besluttede 
sig til at forcere Atlanten i et 
stræk. Efter adskillige vanskelig
heder faar han flyet finansieret og 
bygget, og efter den farefulde færd 
over havet, hvor han flere gange 
bukker under for søvnen, lander 
han velbeholdent i Paris. James 
Stewart spiller Charles Lindberg.

Sæsonen sluttes med »Odongo, Af
rikas søn«. Odongo er en inderdreng, 
der er ansat som dyrehjælper hos 
en dyrehandler i Afrika. Odongo 
synes egentlig det er synd at sætte 
dyr i bur, og han er derfor ikke 
altid paa lige fod med dyrehand
leren, men med en engelsk kvinde
lig (ak, de kvinder) dyrelæge som 
»mellemmand« bliver de tilsidst 
fine venner. I denne engelske farve- 
og cinamascopefilm, stifter man be
kendtskab med næsten hele Afrikas 

dyreverden. — (Et held, ogsaa Kino 
har faaet det brede cinamascopelær- 
red).

Ældste hold, (fra I. til III. g og 
realklassen) kan udmærket over
være ovenstaaende film — mod be
taling, naturligvis, mens det mod
satte ikke er tilfældet.

For ældste hold ser programmet 
saaledes ud:

»Othello«, »Skindet bedrager«, 
»Et ansigt i mængden« og »Det 
syvende segl«.

»Othello« er en moderne russisk 
filmatisering af Shakespeares gamle 
drama af samme navn. Sergej 
Jutkevitsj har sat i scene med S. 
Bondartjuk og I. Skobtseva som 
henholdsvis Othello og Desdemona.

»Skindet bedrager« er en krimi
nalfilm. Den handler overfladisk set 
kun om opklaringen af mordet paa 
en ung pige, Sapphire. I opklaringen 
af motivet til den lykkelige hand
ling, viser filmen tillige, hvor stor 
en rolle racemodsætningerne spiller, 
selv for almindelige og tilsynela
dende pæne mennesker. Hovedroller
ne indehaves af Nigel Patrick, Ber
nard Miles og Yvonne Mitchell.

»Et ansigt i mængden« er Elia 
Kazans samfundskritiske amerikan
ske film om en fjernsynsstjernes 
magtposition.

»Det syvende segl« regnes for den 
svenske instruktør Ingmar Berg
mans foreløbige hovedværk, og det 
siger alene ikke saa lidt. Det er en 
middelalderfantasi over menneskets 
søgen efter en mening med tilvæ
relsen.

Tilsidst skal det vist lige oplyses, 
at kontingentet for indeværende 
sæson er sat i vejret fra 3,85 til 
4,50 kr., men det kan vist ikke slaa 
nogen af pinden. Det er i hvert til
fælde stadig en billig biograftur.

—gkj—
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^øbmandsgaardcn
^Traditionerne

3ens Nielsen
XJ®rscn * f? j®vrin$

Üetcfbn 54-1450

Erhvervsvejledning 

Amts- 
arbejdsanvisningen

Østergade 1 5

Kontortid: Hver dag 8,30 — 17, 
lørdag 8,30 —1 3, samt torsdag aften 17 — 19

Drik
*4 BRYGGERIET

ENDIA
mineralvande

Renseri . Farveri

AHLMANN
Østergade 10 . Telefon 337

Herre- og Drengetøj

Sparepengene anbringer man i

SPAREKASSEN FOR HJØRRING BY OG OMEGN
Vendsyssels ældste pengeinstitut

Kalles vin og tobak, 
alt i piber og rygeartikler.

ØSTERGADE 54
HJØRRING

»Herning«
POUL NIELSEN 

ØSTERGADE 61 - TELEFON 1467 
HJØRRING

i tricotagej
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Smuk... særpræget og helt anderledes.
Den nye Ford Taunus 17M 1961

HJØRRING MOTOR COMPAGNI
Svinget 7-9 . Tlf. 1246-1«

Sv. A. Nielsen
HERREFRISØR

Brinch Seidelinsgade 1 . Hjørring

Den rigtige vare til den 
rigtige pris

Møbelkælderen
Børsen 

Telefon 266

Betty Mogensens
boghandel

Alle vore modeller er 
udsøgte, både hvad stof, forarbejdning 

og facon angår 

derfor ingen dusin varer!

A/s TOM BRO
Østergade 46 - Hjørring - Telefon 1900

Gå til. . .

^370
'^’^beklædnings Magasin

GEORG KRAGLUND HJØRRING

Kun 1. kl. s varer føres

ii __ rf o

TAPET-OG FARVEHANDEL- HJØRRING

ELLEN POULSENS 
boghandel 

Qsttrgade 7, Hjørring, tlf 168

VENDSYSSEL TIDENDES BOGTRYKKERI A-S


