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..Madame Sans-Gene er 
i den opførelse den fik 
iår, et stykke som man 
glædes mere og.mere o- 
ver, for hver gang man 
ser det. Resultatet af 
skuespillere ag instruk 
tørers anstrengelser, 
er blevet en forestil
ling, der glimter af et 
væld af pragtfulde præ
stationer, så publikum 
til tider glemmer , at 
det "kun" er amatører, 
der medvirker.

De to første akter er 
„så absolut de bedste 
fra forfatterens side. 
I disse spiller de op
trædende løs, mens de 
to øvrige akter mangler 
det dramatiske ' oplæg 
og det antiklimaks',der 
er tilsigtet ved spæn
dingens udløsning.

Som helhed er fore
stillingen imidlertid 
en præstation, som ef
ter undertegnedes me
ning overgår og over
stråler foregående års 
komedier og ligger på 
linie med opførelserne 
af Shakespeares " En 
Skærsommernatsdrøm" i 
1952 og "Cyrano de Ber
gerac" og "Barselstuen"

stør succes.
i 1955.

Titelrollens indeha
verske Jette Boserup, 
der er på scenen næsten 
hele tiden, yder en fin 
præstation, først som 
vaskepigen , d e r er 
eksponent for gadens 
meninger og siden som 
hertuginden, der i et 
bramfrit sprog giver 
"de fine" en bredside, 
der får Dem til at for
trække i største hast. 
Måske virker hun lidt 
svag i første del af an
den akt,, hvilket ind

DEMOKRATI i SORØ
Sorø Akademis skole

blad "Inden for Mure
ne" meddeler, ikke u- 
den stolthed, i sit ok
tobernummer at "demo
kratiske foreteelser" 
nu også har bredt sig 
til Sorø, og at det har 
givet sig udtryk i op
rettelsen af et elev
råd. Dernæst oplyser 
bladet i en bisætning, 
at 2. & J.g. selv væl
ger deres repræsentan
ter, mens rektor udpe

tryk ;sikkert skyldes 
vanskeligheden for hen
de at spille op til 
dansemesteren Despreux 
og tjeneren Jasmins ge 
niale spil, der fik pub
likum til at juble.
Madame's mand, Mar

chal Lefebvre, spillet 
af Niels Perch,illude
rer fint som den loya
le og ikke for fanta
sifulde, der har fulgt 
kejseren på hans vej 
mod tinderne; især er 
hans spil i anden akt 
(fortsættes' side- 5) 

ger de øvrige, hvil
ket forhold vi absolut 
ville have givet en me
re fremtrædende plads 
i artiklen.årligt talt 
så synes vi slet ikke 
demokratiske foreteel
ser kan have dannet 
skole for et sådant or
gans oprettelse, og nav
net elevråd burde ej- 
heller være benyttet i 
den sammenhæng. Når bla- 
idet slutter med at øn- 
I (fortsættes side2)
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eller 
elevråd

(Fortsat fra side 1)

Demokrat i

So rå.
Andet steds i bla-1 

det omtales oprettel
sen af et elevråd på 
Sorø Akademi. Imidler
tid er dette råd opret
tet på en noget mærk- 
værdig», basis, som jpæp-« 
pe fortjener betegnel
sen demokratisk. MehtB.- 
gen med denne oplysning 
var da også foruden det 
rent nyhedsmæssige, at 
læserne skulle takke 
sig selv.forat der her 
på skolen eksisterer et 
elevråd, der er blevet 
valgt af eleverne selv, 
men samtidig så vi ger
ne at de gik et stykke 
videre og overvejede., 
om institutionen her på 
skolen virkeli gør 
fyldest. 'Vi' har over
vejet det, og ved at 
betragte rådets resul
tater ide sidste ly år 
og vi kan gøre det gan
ske kort, for at facis 
der er lig nul,behøver 
nemlig ikke at være 
genstand for en diskus
sion; det betegner bed
re end mange ord, at 
tilstandene snarere må 
betegnes -som elevrod 
end som elevråd. Mise
ren skyldes sikkert i 
høj grad at MDS besty
relse og elevrådet er 
identiske, og at med
lemmerne betragter den 
sidstnævnte del af de
res virksomhed som en 
lille bibeskæftigelse, 
som de helst så sløj
fet. Med fare for at 
pådrage os hele folkets 
vrede, synes vi at op
gaven som elevråd er 
mindst lige så vigtigt 
som den opgave , der be
står i at underholde

eleverne. Elevrader var 
’ment som et organ,, der 
skulle skabe kontakt 
mellem eleverne og sko
lens ledelse. Var man 
uenige ^11 er havde e- 
'1 averne nogle ønsker, 
de. mente '■ rektor ( ville 
være».'imødekommende 0- 
verfor, så skulle elev
rådet træde i funktion, 
rog-, dAf *var , elevrådet, 
'"som ^skiplle 'skaffe sig 
underretning’ om, hvad 
dels vælgere havde af 
ønsker. Det sidste har 
man tydeligvis fået i 
forkert i halsen, "E- 
levradsinitiativ" e r 
et uartigt ord; man øn
sker det således ind
rettet at eleverne selv 
kommer til rådet og 
stiller en forespørg 
sei. Derefter skal den 
pågældende elev selv 
.føre forhandlingerne. | 
Elevernes reaktion er 
'1 å 2. Enten går de u- 
den om: elevrådet og di
rekte til rektor, el
ler også, hvad der er 
det almindeligste, de 
vænner sig hurtigst 
muligt af med at nære 
ønsker om noget som 
helst.

Den nuværende besty
relse i MDS løser den 
ene halvdel af sin op
gave udmærket. Men det
te berettiger den ikke 
til fuldkommen at over

ske rektor og rådet godt 
samarbejde, kunne det 

' roligt have udeladt den 
sidste part.
Forudsætningerne for 

et elevråd, der på ef
fektivmåde repræsente
rer eleverne, ma være 
at disse nærer tillid 
tildet,- og dette er, kun 
tilfældet når det væl
ges af dem selv.

-ph.

se sin anden funktion. 
Vi slutter derfor med 
en kraftfuld appel til 
d'herrer Olsen, Vester- 
gaars og Fledelius: Se 
så at få gang i sokke
holderne; ej fanger so
vende mand sejr.

-ph.

En af Københavns■få, 
men ægte Storm P.-ty
per dukkede forleden 
op i en frisørsalon. 
Han stod pænt og vente
de ved døren, til fri
søren fik øje på ham — 
og lidt forundret sag
de :
- Til tjeneste,hr.?
- Ja, undskyld, :lød 

det, men det var vel 
ikke muligt, jeg kunne 
få lov at ringe?
- Jo, værs'god!
Så trak Diogenes en 

stor cykleklokke op, 
klemtede et ding-dang

_______________ __og...Xors  vandt..!

CHRISTIAN.F. RØMER.

Boghandel og .papirhandel.
Skindergade 2% K. 

C 6728 &3828.
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(Fortsat fra side 1)

meget frigjort og rea
listisk.

Skikkelsen Fouché, 
den uberegnelig, alvi
dende politiminister,- 
spillet af Claus Fcrup, 
er- ved den bedste af 
dem alle« Med replik« 
ken: "Det er værre end 
en forbrydelse, det er 
en dumhed", giver han 
hele sin beregnende 
mentalitet.

Endelig må Napoleon 
ikke glemmes, som den 
der bar det meste af de 
to sidste akter. Kraft 
og myndighed udstråle
de fra hans person og 
mest af alle kan han 
vel siges at være den 
der ikke spillede men 
var!

JULEBAL
Det er idag skolebal

let afholdes! Det er 
sent, javelj men oprin
delig var det meningen, 
at det skulle have væ
ret afholdt allerede i 
slutningen af oktober. 
Da bestyrelsen imidler
tid så sig nødsaget til 
at udsætte det til før

Brugte skolebøger købes bedst 'hos

BLOCH
Fiolstræde J4.

Telf.' BY. 2462 - 6556 & 7804.

DANSK SKOLEBOGSCENTRAL

Uden om disse hoved
personer grupperer der 
sig en række mindre, 
men ikke■ mindre strå
lense stjerner. Rovigo 
- spillet■af'Ole Skov
høj Sørensen - var en 
vidunderlig- parodi på 
Helge Kjærulf f-Schmidt, 
og selv om han således 
manglede en selvstæn
dig form, morede' man 
sig ikke mindre. Grev 
Neipperg (Karsten Fle- 
delius) var den blaser
te-verdensmand, med kor
rekte og stilfulde ma
nerer. Napoleons to sø
stre Karoline og Elisa 
(Aasa Kildegaard og In
gelise Hørlyck) var som 
slanger, der lod gif
ten hvisle ud emballe
ret i uskyldige bemærk- 

ste uge i november, kom 
det til at genere sko
lekomedien så meget, at 
det atter måtte udsæt
tes. Men idag foregår 
det altså.

Alt i alt er der lagt 
op til en stor og fest
lig af ten. Musikken vil 
blive leveret af Gert 

ninger. Den første i 
grønkjole og med flam
mende hår var en heks 
af de skønne, den anden 
i hvidt og gnistrende 
sort som den skinbar
liges datter.
Ved instruktionen af 

dette stykke er ydet 
en præstation, man sent 
vil glemme . I konkuren- 
cenom årets bedste sko
lekomedie har vor en 
stor chancé' for at lø
be af med sejren. Blom
ster til hr. Ryming — 
masser af blomster — 
for succesen og trium
fen er uomtvistelig.

H.C.

Vigh—Larsens Quartet, 
som også spillede ved 
sidste MDS-bal. Senere 
på aftenen bliver den 
!afløst af Papa Benny's 
i Band, dem, der fornylig 
vandt, jazz-konkurens en 
Den musikalske side er 
således i bedste orden.
Efter hvad vi erfa

rer, erdet meningen at 
"sænke loftet" i lig
hed med sidste bal. Den
ne gang skal dog såvel 
loftet i Salem som på 
scenen "sænkes".
MDS sælger billetter 

for’fuld kraft og op
lyser samtidigt,at der 
i'k k e bliver billet
salg ved indgangen.

Billetpriserne er for 
medlemmer 5,00 kr. for 
enk. og 5)5° kr. for 
dob.,mens ikke-medlem- 
mer må betale henholds
vis 5,5o kr. og 6,5©
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Den rige forening /De.
uden bestyrelse. holdet have været lige 

omvendt. Initiativ er 
en udmærket karaktere-

Aret 1955 var et år 
..der betød meget for ud
viklingen af samarbej
det mellem landets gym
nasiaster. Organisati
onen Danske Gymnasia
sters Fællesråd blev 
oprettet' og til besty
relsen valgtes bl.a.Sø
ren Sørensen fra vor 
skole og Henrik Thoma- 
sen fra Schneekloth, 
hvilke navne man bør e- 
rindre sig, da de vil få 
betydning nåt vi sene
re skal foretage en sam
let bedømmelse af de 
sidste års gymnasiast
arbejde .
Dannelsen af rådet 

blev foretaget på til
skyndelse af Danmarks 
Internationale Studen- 
terkomito og Danske Stur- 
derendes Fællesråd, i- 
det disse to organisa
tionermente at DGF vil 
le have en eksistensbe
rettigelse. Ret hurtigt 
afslørede udviklingen 
imidlertid at man hav
de været for optimistisk 
i bedømmelsen af mulig
hederne for en levedyg- 
til organisation af den 
pågældende art. Efter 
ca. t ars forløb ind
stillede bestyrelsen 
arbejdet og kunne kun 
udvise ret små resulta
ter. I januar 1956 ryk
kede de menige medlem
mer af ledelsen, der 
ikke havde haft med for
eningens daglige arbej
de' at gøre, formanden 
for en redegørelse for 
foreningens kommende 
program. Til trods for 
en udtalelse af forman
den, hvori han fremkom 

med en række løftere- 
skete der imidlertid 
ikke mere og i det sid
ste års tid har arbej
det ligget stille.

Ikke pengemangel.
Arsagen til arbejdets 

ophør er ikke at søge 
i mangel på kapital til- 
financiering af rådets 
planer, hvilken, tanke 
måst® i første øjeblik 
kunne synes at være den 
naturligste. Tværtimod 
besad DGF ved sit fak
tiske ophør en egenka
pital på ca. 600 kr,, 
altså efter de forhold 
gymnasiearbejde fore
går under, en ikke rin
ge sum. Beløbet indkom 
ved at hver af de stif
tende gymnasieforenin- 
ger indbetalte et kon
tingent på ca. 20 kr.

! Sammenbruddets 
arsag.

Arsagerne til at det 
mislykkedes at skabe 
et gymnasiastsamarbej-r 
de må sikkert bl.a. sø
ges i den omstændighed 
at der ikke eksistere
de noget virkeligt be
hov for et foretagende 
af DGF"s art. Først da 
foreningen var skabt be
gyndte man at finde på 
ideer til et arbejds
program. Havde behovet 
eksisteret, skulle for

Den helt rigtige håndboldstøvle 
samt rekvisitter og beklædning til al sport

Sportsmagasinet F.I.B.
C 689- Amagertorv 11. C 14758.

genskab , men det er ke
deligt hvis den er så 
omfattende, at man or
ganiserer, blot fordi 
man ønsker at organise
re , subsidiært at kom
me i avisen. En anden 
grund er den at en or
ganisation, der omfat
ter hele landet, er me
get vanskelig at holde 
Sammen på. Provinsre
præsentanterne forhin
dres på grund af afstan
dene i at deltage ak
tivt i arbejdet, hvor
ved deres interesse for 
’sagen kølnes en del.

GOO kroner venter-
Situationen idag er 

den, at DGF eksisterer 
af navn og dets arki
ver o.s.v. er intakte 
klar til brug, samti
dig med at den har en 
kassebeholdning på 600 
kr., men hidtil har der 
ikke været aspiranter 
til posten som formand 
eller bestyrelsesmed
lem. Gymnasiasterne har 
for lidt tid til at ta
ge sig af sagen, der er 
for.få der interesserer 
sig for den og erfarin
gerne fra de tidligere 
gange, der har været 
'forsøgt at stable en 
organisation på benene, 
opmuntrer ikke nogen 
til at forsøge.
Næste gang om
UNGDOMSRIGSDAGEN!
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Besøg Danmarks morsomste butik

Løvstræde 2, København K. Byen.3010. 
(Ved Købmagergades Posthus),

DE'T POL / TISKE MODE
Under de sidste ugers 

verdenspolitiske begi
venheder har det tyde
ligt vist sig at den 
megen snak om ungdom
mens manglende politi
ske interesse intet re
elt hat på sig.

Som aldrig før følger 
de unge idag .med i hvad 
der foregår i verden 
rundt om dem,, og denne 
interesse afspejlede 
sig tydeligt i det po
litiske diskussionsmø
de MDS afholdt umiddel
bart efter efterårsfe
rien. Over fyrre menne
sker var mødt op til 
■mødet og gjorde derved 
.enhver forventning om 
en gentagelse af det 
sørgelige møde sidste 
år til skamme. Efter en 
kort gennemgang af par
tiernes programmer,fo
retaget af de politiske 
ungdomsorganisationers 
repræsentanter, tog di
skussionen sin begyn
delse, og naturligvis 
drejede den hurtigt hen 
på opstanden i Ungarn 
og den almindelige uro 
i Osteuropa. Repræsen
tanten for Danmarks 
kommunistiske Ungdom 
blev som ventet afkræ
vet en redegørelse for 
sit partis stilling til 
udviklingen. Dette frem
kom han med i en udmær
ket holdt tale, der næ
sten var for god, idet 
den fik drejet diskus
sionen væk fra hoved

sporet ,denrusiske ind
sats af tanks og kano
ner, til en betragtning 
over skjulte fascisti
ske kræfter i Østeuro
pa.

Den socialdemokrati
ske repræsentant var 
desværre ikke videre 
bevendt, hvilket havde 
til følge at et opgør 
mellem regering og op
positionens partier ik 
ke fik lov at udvike sig, 
men efter et tilløb fra 
den konservative repræ
sentant blev lagt på 
hylden til fordel for 
andre emner af mere 
neutral ■ karakter, så
som valglovens udform
ning.

MDS-mødet blev til — 
hvad meget få havde 
ventet - en overordent
lig stor succes, hvor 
foreningen fik noget 
for deres ulejlighed 
og tilhørerne et bedre 
kendskab til de poli
tiskepartiers stilling 
til dagens problemer.

-ph.

- Jeg ville gerne ha
ve et vækkeur, som kan 
vække husassistenten, 
men ikke husets andre 
beboere.!-.
- Desværre, vi har kun 

de' gammeldags--vækkeure 
der vækker alle i huset 
undtagen' husassiaten- 
ten !

Der bliver mulighed 
for at overvære Allé- 
scenens opførelser af 
"Anne Franks dagbog" 
på ARTE-vilkår.Organi
sationen meddeler..- at 
medlemmerne igennen AR
TE kan bestille billet
ter med den sædvanlige 
40% rabat igennem ARTEs 
kontor, for dagene d. 
19-30 december, lørdag 
dog undtaget. Priserne 
bliver:

ARTE Teatret
2.00 3•oo
3.00 3.85
3.5o 4.85
3.85 5.85
4.5o 6.85
6.00 8.85.

RØDOVRE 
BOGTRYKKERI.

v/ Glenny Nielsen.

Ejbyvej 12?.
Telf. 70 05 89«

Alt i tryksager.
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AAIJORC. -iJaUNGSTFD9 PLATONMe tropoli- 
tanskolen,

Struenseegade 50,
København N, girokon
to nr. 655 26.

■ Onsdag aften udløses 
spændingen om hvem der 
bliver vor modstander 
i .serien kvikke hove
der,. Por det er vel al
le bekendt at vort hold 
ved en stærk slutspurt 
sejrede over Rønne Stats 
skole'.
Dysten på onsdag ud- 

kæmpesk mellem' Aalborg 
Katedral-skole og Rung
sted Statsskole.Vinde
ren af denne dyst skal 
sa engang i februar 
kæmpe med vort hold om 
adgangen til finalen, 
der i marts måned- skal 
finde sted i radiohu- - —r-—— --------- ------v--- --

Mindeplade for 
Niels Sieensen

Den 27. november blev 
der afsløret en minde
plade over en af vor 
skoles store elever: 
Niels Steensen, teolo
gen, geologen og medi
cineren . Anledningen 
var 5OO årsdagen for 
hans dimission som stu
dent her fra skolen.

Først holdt pater 
Schertz et foredrag om 
Niels Steensen og hans 
virke. Herefter blev 
mindepladen afsløret af 
den forhenværende rek
tor her på skolen, dr. 
phil. Lorenzen.Pladen,' 
der er opsat efter samar 
bejde mellem'skolen og 
Uetropolitanersamfun— 
det og med officiel 
støtte, er enkelog smuk 
fri for pompøs udsmyk- 
ing.

set, -og bliver ■trans
mitteret såvel af ra
dio som fjernsyn.

Om ■ vor modstander 
bliver fra Aalborg el
ler Rungsted, det vi
des på onsdag.
(Onsdag kl. 20' på pro
gram II).

np.

I UNGARNSHJÆLP.
Til den store hjælp, 

: der er ydet' fra Danmark 
L til det hærgede Ungarn, 
I har også den danske sko 
leungdom ydet sit bi 
drag. Her på skolen på- 

■ tog Hans Elieby II ns. 
I sig repræsentationen 
j for Danske skolebørns 
I Ungarnsindsamling. I de 
I forløbne 5-4 uger, den 
■ har stået pa, er det 
lykkedes at indsamle 
ca. 570 kr., hvoraf en 
stor del imidlertid er 
kommet udefra ... Fle
re af skolens elever har 

I medvirket ved indsamlin 
! gen og af disse må for- 
j uden initiativtageren 
i .især fremhæves Thor- 
: bjørn Grip 2.a og Arne 
; Holst Christensen l.b, 
; der begge har gjort et 
I .stort arbejde.

stof.

ABONNEMENT 
i

PÄ
PLATON

stof.
i koster kr. 5,50 arligt 
i frit tilsendt!

i +
j I redaktionen:
Henning Christophersen 
Telefon HO 2674.
Finn Nielsen. Telefon: 
70 18 62.

I "T

i 6 sider. 20 ører.

Man hører- 
set meget

Gæsten: Denne kalvesteg 
smager jo, som om den 

j var et år gammel!
j Tjeneren: Så spis den 
: som ioksesteg!

+
- Hans nye bog over — 

i. raskede mig på flere 
L måder . . .

- Ja, også mig ! Det 
' mest - overraskende er 
i næsten, at han har kun- 
! net få den udgivet ...

+
i - Er der musik pa denne 
restaurant?
- Nej, desværre, hr., 

men De kan fa horn til 
kaffen!

+
. Vi havde besøg.af et 
par dygtige hånd vær ke-f 
re, der fik deres ar
bejde gjort på tre kvar
ter, Så satte de sig 
ved skrivebordet og 
sagde:
.-Undskyld , men vi 
skal lige have skrevet

. Dagens Digt! - -
Også trak de arbejds- 

sedlen frem og skrev 
to timer på....

-I“
Hvordan kan man i+ 

grunden leve videre,+ 
når man har tabt sit+ 
hjerte ? . +


