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Som klassiker 
værgrer man 
sig ved at tro, 
at matemati
ske formler og 
upersonlige 

kemiske faktorer skulle kun
ne udøve den ringeste til
trækning på bly og romantiske 
kvindesjæle, men det må skyl
des ind skrænke thed og mang
lende sans for udviklingen. 
I hvert fald er det nu over 
os. Den matematiske gymnasi- 
eretning er som den sidste 
blevet et blandet foretagen
de , hvad der jo nok for nogle 
vil blive et forsonende mo
ment . Til disse pionerer samt 
alle de andre nye elever 
siger vi velkommen. Forhå
bentlig glider I hurtigt ind 

det daglige billede Og
tilpasser jer den lokale om
gangstone. Samtidig håber vi, 
at I bliver faste holdere af 
PLATON.

Han er jo en kvik gammel

Piaton byder velkommen

fyr, den Piaton. Han følger 
stadig med tiden, og nu har 
han altså gjort det store 
spring! Formatet er blevet 
anderledes , Læsestoffet er 
blevet forøget og der er kom
met billeder i bladet, men - 
og bemærk det kære læser og 
læserinde - prisen er kun 
25 øre.

Vi bringer de sidste nyhe
der fra skolelivets kulisser, 
vi revser høj og lav, fra ud
satte poster bringes reporta
ger om begivenhedernes gang, 
de mere kulturelle interesse? 
tilfredsstilles, og endelig 
bringer vi den lettere under
holdning, der kan nydes til 
madpakken.

Skulle der være nogle, og 
det gælder især de nye di
sciple, der mener at være i 
besiddelse af journalistiske 
talenter, må de endelig sige 
til. Selvsagt vil også enhvert 
indlæg være velkomment.

red.
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NOTER **************************************************^

For første gang i skolens 
historie er der blevet ansat 
en kvindelig adjunkt. Det er 
frk.Raaschou, der ganske vist 
har undervist her i et par 
år, men som først nu har få
et sin udnævnelse.
Det var en historisk begi

venhed, der burde fejres un
der behørige former. Skolen 
fik fri d. 16 aug. kl. 11 og 
lærerkollegiet samledes til 
en lille festlighed. Tillyk
ke, tillykke !

rTvs',
Fru Asker Larsen har over

taget pigernes gymnastikun
dervisning, da den tidligere 
lærerinde på grund af øget 
timeantal på Nørre Gymnasium 
har måttet opgive sit arbej
de her på skolen.

Samtidig har hr. Asker Lar
sen overtaget Ikt. Jensens 
arbejde som inspektor, i for

bindelse med hvilket vi har 
konstateret en ommøblering 
af det fatale kontor, hvor 
årligt så mange skæbner afgø
res. Gårdvagten er endelig 
overtaget af adj. Tang.

Vi har set mange betragte 
den nye glaspostkasse med ty
delig mistillid. Er det ikke 
lidt risikabelt at sætte den 
slags ting op på et så udsat 
sted som porten, hvor mange 
personlige opgør afgøres, og 
hvor mellemskolens elever 
hidtil har udfoldet deres 
evner som boldkastere.
Allerede den første dag 

løftede Ikt. Kofoed ængste
lige på låget og efter at ha
ve kigget ned i glasbeholde
ren, udtrygte han håbet om, 
at den var fremstillet af 
splintfrit glas. Det samme 
er tilfældet her.



FØR ET MDS-VALG!
Desværre har vi Jo ikke mere generalforsamling i MDS, men 

havde de eksisteret, ville der nok i år være faldet et par 
forfriskende sandheder om værdien af økonomisk sans. Men 
selvom valgene altså nu forløber mere roligt og under ringe
re interesse, må man alligevel håbe, at der bliver lejlighed 
til en rask diskussion, når klasserepræsentanterne mødes. 
Men inden da et par bemærkninger om fortid - og fremtid!
Elevernes ret til oplysning

Det er faldet bestyrelsen 
for brystet, at Platon i for
året løftede sløret for for
eningens økonomi. De oplys
ningervi bragte, blev betrag
tet som noget der ikke burde 
være kommet frem og som i 
hvert fald ikke skulle have 
haft den omtale, vi gav det.

MDS's vanskeligheder løses 
imidlertid ikke ved fortielse. 
Tværtimod kan en offentlig
gørelse hjælpe til at finde 
en udvej. Desuden kan et un
derskud på 170 kr. ikke være 
et anliggende, der skal hol
des inden for bestyrelsens 

snævre rammer. De elever der 
har valgt bestyrelsen har krav 
på at få oplysning om fore
ningens forhold, og når be
styrelsen ikke er villig til 
at give dette, er skolebla
det, hvis redaktører ikke 
samtidig kan være medlemmer 
af MDS's bestyrelse , den bedst 
tænkelige formidler.
Ansvarets placering

Det er ikke og har aldrig 
været vor hensigt at sværte 
bestemte personer, men når en 
sag som den foreliggende be
handles, må ansvaret place
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res, og det har vi gjort på 
den måde, vi mener er rig
tigst, nemlig ved at sige, at 
eftersom det er hovedbesty
relsen, der har foretaget de 
uheldsvangre dispositioner, 
så må det også være den, der 
bærer det fulde ansvar. Der 
er forsøgt at lægge skylden 
over på forhold som skoleko
mediens afholdelse og store 
glaserstatninger. Dette er 
meningsløst, fordi bestyrel
sen såvel som alle andre ved 
at skolekomedien har første
prioritet i gymnastiksalen cg 
derfor bør alle dispositioner 
tilrettelægges under hensyn
tagen til dette. Komediens 
afholdelse er hvert år fast
sat til samme tidspunkt, og 
dette ved MDS udmærket godt. 
Hvad angår glaserstatninger
ne , kan man kun beklage at 
foreningen ikke kan foretage 
en ordenlig kalkulering af 
et skolebals udgifter.
Slut med gæld
Man må håbe at den nye be

styrelse kommer til at bestå 
af elever, der er klar over 
vanskelighederne, og som ved 
at de er pisket til at få regn
skabet til at balancere 4 Man 
kan for en kort stund lave 
økonomiske fiks-fakserier og 
ved en forenings velvillighed 
stable et lån på benene, men 
man bør ikke misbruge disse 
muligheder. Lånet på 170 kr. 
må betales tilbage i løbet af 
kort tid. Sandheden er den 
enkle, at gæld er og bliver 
gæld, og en lige så stor sand
hed følger deraf, nemlig at 
man ikke kan bruge flere pen
ge , end man har.
Der skal spares

De opgaver der altså skal 
løses, er dels at få det dag
lige arbejde fra hånden og 

dels at tilbagebetale den me
get store gældspost. For at 
realisere dette sidste punkt, 
må der udvises den største 
sparsommelighed på det første. 
Det er ikke tilstrækkeligt 
kun at. få arrangementerne til 
at løbe rundt - de må også 
give overskud.

Der må holdes igen på alle 
de små ekstravagancer, der 
hurtigt løber op i summer. Vi 
behøver blot at citere fra 
regnskabet: Telefon og tran — 
sport:25,15, samt: Tjenerjak
ker: 10,00. Ved skoleballerne 
kan man nøjes med eet orke
ster og spare 100 kr. Samti
dig må man nu endelig holde 
op med at uddele begunstigel
ser til kulissemalere etc. 
Det er fremhævet i disse spal
ter tidligere, men er øjen
synlig blevet overset af be
styrelsen. Der er eksempler 
på at en kulissemaler har få
et et honorar på 20,00 kr., 
for at arbejde han enten bun
de have gjort gratis af in
teresse for sagen eller også 
have holdt sig borte fra. Der 
er givet assistenter gratis 
smørrebrød, gratis spiritus 
og fribilletter til andre end 
dem selv. Hvis man tror at 
der i lovene står, at ingen 
bør have vederlag for det ud
førte arbejde , blot fordi for
fatterne har været nogle næ
rige stabejser, tager man fejl. 
Herfor garanteres. Det er u- 
delukkende gjort fordi de vid
ste, hvor ømfindtligt MDS's 
budget er; det var ment som 
en advarsel til kommende be
styrelser , men disse har alt
så misforstået det, og troet 
at det hurtigst muligt gjaldt 
om at få det "meningsløse" 
forbud fjernet. Det er lyk
kedes, men vi tror ikke at 
nogen føler trang til at si
ge : til lykke!

Fortsættes side 9 •••
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MUSIK SKAL D

Pudsigt nok træffer jeg 
skolens ældre, men dog stadig 
lovende sanglærer i sangsa
len, hvor han er i færd med 
at indøve sit belærende fore
drag til den følgende time. 
Efter udvekslingen af de sæd
vanlige høflighedsformularer 
spørger jeg ham om hans frem
tidsplaner angående skolens 
musikliv.

"Hvad har De tænkt Den at 
arrangere i år?

Jeg har tænkt mig at star
te med at få samlet et kor, 
svarer han med sin dybe, 
klangfulde stemme. Dette skal 
i begyndelsen kun bestå af 
piger, men senerehen er det 
meningen, at jeg også vil ta
ge drenge ind i koret.

Har De tænkt Dem, at der så 
skal gives en koncert, hvor 
vi får koret og skolens or
kester at høre, eller bliver 
det ikke før til jul? Det er 
der jo efterhånden tradition 
for!
Det afhænger en del, af det 

materiale, jeg får at arbej
de med, men jeg tror næppe 
at vi kan få indøvet et stør
re repertoire i den nærmeste 
fremtid. Angående skolens or
kester, kan jeg endnu ikke 
sige noget nærmere, da jeg 
på nuværende tidspunkt ikke 
ved hvor mange instrumenter, 
jeg kan råde over.

Og korets program?

I første omgang vil vi ka
ste os over mindre værker, 
som ikke er for krævende, men 
alligevel af en vis kvalitet.
Det rygtes, at De har pla

ner om at indføre "levende 
musik" på skolen?

Ja, jeg vil forsøge at for
må unge kunstnere fra musik
konservatoriet, til at komme 
her hen på skolen og spille 
for os en gang hvert halve år 
i sidste time. Det er så me
ningen, at gymnasiasterne og 
realisterne skal ned i sang-
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salen og høre til. Der er end
nu en del praktiske vanskelig
heder at overvinde, så det 
hliver sikkert ikke aktuelt 
den første måneds tid.

Jeg har endvidere hørt, at 
De agter at afholde musikti
me én gang hver 14. dag, hvor 
De til afveksling vil ind
skrænke Deres kommentarer til 
"Sanglærerens 2 minutter"?
Jeg ikke alene agter at gø

re det, men jeg afholder al
lerede den første på fredag 
den JO ds. kl. 14. Program
met bliver Beethovens Måne
skinssonate samt hans 5 . sym
foni - skæbnesymfonien. Det 
foregår i sangsalen og er 
kun beregnet for gymnasiaster
ne og realisterne . Hele fore
stillingen må ikke vare over 
en time, og det bliver sik
kert ikke svært at skaffe mu
sik til de kommende eftermid
dage, da en række disciple 
allerede har stillet sig til 
rådighed med plader.

Nå, farvel!
Du går? Det var kedeligt. 

Jeg havde ellers ventet, Du 
ville spørge, om der ville 
blive lidt mere skæg i sang
timerne; hils Platon, eller 
Javad det nu er Jeres redaktør 
hedder!

Jeg lukker døren og går; 
en oplevelse rigere.

Fl.

Der er startet en ny fore
ning på skolen til fremme af 
den gode kunst i klasseværel
serne. Nogle elever i II ns. 
er blevet kede af at kigge på 
de bedrøvelige brune fotogra
fier og vil nu søge at få lidt 
mere oplivende kunst ind i lo
kalerne. Rektor har allerede 
tidligere betonet at ville se 
på et sådant initiativ med 
den største imødekommenhed 
og støtte det økonomisk. Rek
tor har allerede holdt det 
første møde med bestyrelsen, 
og indkøb har fundet sted.

We ph'

FORSKØNNELSE

Vi konstaterer med til
fredshed, at der nu er lagt 
linoleum på alle gulve i eta
gen over gymnastiksalen samt 
i nr. 2 og 4. Det giver lo- 
kalerne et mere lyst og hyg
geligt udseende. Forhåbent
lig er gulvene i stueetagen! 
den gamle bygning kun begyn
delsen til noget.mere. Selv
om der nu er fare for, at den 
velkendte lugt af nyfernise- 
rede gulve, der møder én ef
ter ferien, forsvinder, siger 
vi tillykke til skolen. Frem
skridtet marcherer!

"Gulvet i stueetagen er kun 
en begyndelse", oplyser Rek
tor på vor forespørgsel. Det 
er meningen at forskønne et 
par lokaler hver sommer.
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 PLATOM 2.

FØR ET MDS-VALG!
Jortdat Ira 6ide 4. . .
Et andet konkret sparefor

slag er at man prøver at bli
ve enig med hr. Bach, om en 
nedsættelse af hans honorar. 
Den ordning findes såvidt vi 
ved ikke på særlig mange sko
ler, og i hvert fald er belø
bet her på skolen sat kraftigt 
op i løbet af de sidste par år 
på bestyrelsens egen foranled
ning. Vi tror, at hvis man for
klarer, hvor betrængt økonomi
en er, så vil det give et po
sitivt resultat. Endelig er 
der mulighed for en kontin
gentf orhøjelse på f .eks. 50 0. 
Det ville bringe en stor del 
af pengene ind!
Et godt råd

løvrigt skal vi tilråde den 
nye bestyrelse at føre regn
skab på en anden måde, end 
man hidtil har gjort. Man kan 
ikke forlange af et forenings
regnskab, at det skal være 
ført efter indviklede syste
mer med sindrige talopstil
linger , men man kan med rime
lighed forlange, at det til 
stadighed giver et korrekt 
billede af foreningens økono
miske status, hvilket ikke 
er tilfældet med det nuværen
de. Møderne i efteråret, hvor 
kontingentindbetalingerne fo

regår, giver således fint o- 
verskud og luller bestyrelse 
og kasserer ind i den tro, at 
alt er i orden, men i foråret 
gør bestyrelsen den chokeren
de opdagelse, at der kommer 
det ene store underskud efter 
det andet. Det er regnskabs
mæssig pærevælling.
Nye mænd må til

Det vil være forfriskende 
og tiltrængt, ja, nogle vil 
måske endda kalde det for 
den eneste chance, hvis der 
kommer nye elever ind i be
styrelsen. Den gamle besty
relse arrangerede adskellige 
gode møder - som var godt 
besøgt - og den har fået det 
at vide flere gange, men den 
havde sit svage punkt på det 
økonomiske område - og i en 
forening, hvor økonomien er 
så svag som i MDS, er det en 
utilgivelig fejl.

Vi trænger til mennesker 
med ideer, og vi trænger til 
mennesker med sans for at la
ve noget, godt og stort for små 
penge. Man vil måske kalde 
dette en hård dom over den 
gamle bestyrelse, men vi tror 
ikke den kan kaldes uretfær
dig !

red.

CHRISTIAN F. RØMER

BOGHANDEL OG PAPIRHANDEL
SKINDERGADE 29

C. 6728 & 3828
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Mon ikke det snart er på 
tide at ungdommen frabeder 
sig den ret generende inter
esse, der næres for dens gø
ren og laden fra andre alders
trins side. Det er naturlig
vis smigrende og vidner om 
hvilken betydning man lægger 
i de unges stillingtagen til 
ditten og datten, når man i 
dag næppe kan åbne et dagblad 
eller et ugeblad uden at stø
de på "fortrolige" samtaler 
mellem en journalist og en 
flok unge mennesker eller at 
se ungdommens problemer un
derkastet nøje analyser, men 
ikke desto mindre kan vi nø
jes med mindre opmærksomhed.
Det er naturligvis synd, at 

det avislæsende publikum be- 
røves sin yndlingshavre, men 
med al respekt for underhold
ningsindustrien, er det af 
betydelig større værdi, at 
unge mennesker får lov at ud
vikle sig uden at skulle le
ve op til højstemte forvent
ninger om ballade og origi
nalitet .

Det var et fremskridt, da 
man forstod, at der bestod en 
overgang mellem voksne og

Bladet VI HNGE,dervar be
regnet som et specielt gymna
siastorgan, er nu overtaget 
af Konservative Gymnasiaster, 
hvorfor man jo nok må se en 
del forandringer i møde. Bla
dets repræsentant på skolen 
har således ikke mere nogen 
forbindelse med bladet! Der 
er ikke udpeget en ny kon
taktmand * 
----------tf -

De to gymnasiast foreninger, 
KG og RG (radikale gymnasia
ster) er blevet forrygende 
uvenner efter at sidstnævnte 
forening har tilsluttet sig 
et kommunistisk angreb på 
KG's formand, der anklagedes 
for fascisme. Resultatet er 
foreløbig, at alt samarbejde 
mellem de to foreninger er 
suspenderet. Samtidig har Li
berale Gymnasiaster meddelt 
at de af den grund ikke kan 
samarbejde med nogle af dem, 
før stridighederne er afslut
tet. Da KG's og RG's formænd 
begge har udtalt, at enhver 
forsoning skal ske over deres 
lig, varer det måske et styk
ke tid.

børn, og at dette alderstrin 
havde sine egne problemer, 
men udviklingen er desværre 
gået over gevind. Interessen 
for ungdommen tenderer mod 
det sygelige.

Det vil være velgørende, 
hvis man skifter repertoire, 
for ærlig talt så trænger vi 
til et pusterum !

ph-
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DET DANSKE FILMMUSEUM
Filmmuseet starter sine fo

restillinger mandag d.2 sep. 
og byder i den første serie 
på et interessant og afveks
lende program.

I den første uge spilles 
den berømte russiske stum
film "Tjapajef", en revolu
tionsfilm, hvis handling fo
regår omkring Ural-floden i 
1919« Den følgende uge byder 
på en danmarkspremiere, Alf 
Sjbbergs sidste produktion : 
"Sista paret ut", en meget 
interessant skildring af mo
derne svensk ungdom. Derefter 
vises en film af lidt ældre 
dato, "America", en film fra 
den amerikanske frihedskrig. 
Som den sidste film i serien 
bydes på den oprindelige "A 
Star is Born" fra 1957- Den
ne film er betydelig bedre 

end den moderniserede udgave, 
som for et par år siden blev 
vist herhjemme (med Judy Gar- 
land).
Som en ekstra gave viser 

filmmuseet for sine medlem
mer -gratis- Erich von Stro- 
heims mesterværk "Greed", et 
af den realistiske films høj
depunkter.

Adgangskortet koster 6 kr. 
(medlemskort 5 kr.) og ek
speditionen er flyttet til 
Vestergade 27. reg.

IDRÆTSDAG
De københavnske skolers i- 

drætsdag afholdes i år onsdag 
den 11 september. Skolen vil 
deltage i såvel håndbold, fod
bold som basketball. Forhå
bentlig møder vi op med den 
sædvanlige styrke !

np.

Sidste! MDS GENERALFORSAMLING 
GENINDFØRES

Som en glædelig nyhed kan 
vi meddele at MDS påny vil af
holde sine generalforsamlin
ger. Disse møder har været 
aflyst i de sidste 2 år, ef
ter at den sidst afholdte fik 
et uheldigt forløb. PLATON 
har imidlertid ved en samta
le med Rektor erfaret, at der 
intet er i vejen for at tra
ditionenkan genoptages, blot 
det foregår under beherskede 
former.
Selvom lovene for et par år 

siden blev ændret, netop for
di generalforsamlingerne ik
ke eksisterede mere, og fo
reskriver at der skal vælges 
to repræsentanter for hver 
klasse, og at disse derpå skal 
vælge bestyrelsen, så kan der 

ikke være tvivl om, at dette 
er noget midlertidigt - en 
art nødlove - og at general
forsamlingen - nu da den kan 
gennemføres igen - stadig må 
afholdes.

Det er glædeligt at MDS i- 
gen kan lade sin bestyrelse 
vælge på virkelig demokratisk 
vis. Det indviklede system, 
der hidtil er benyttet, betød 
at interessen for foreningens 
arbejde blev svækket, fordi 
den direkte kontakt 'mellem 
medlemmer og ledelse var klip
pet over.
Nu er der kun at håbe, at 

medlemmerne forstår at bruge 
valgretten og vælge en besty
relse, der forstår at vare
tage deres interesser!

red.

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES
TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL. 14



12

Da „lille løve" løv’
Lektor Steen har tilbragt 

sin ferie i udlandet, men 
rejsen viste sig ikke at væ
re uden fare for alvorlige 
komplikationer. Efter hvad 
lektoren, der forresten i en 
ung alder løb navnet "lille 
løve", selv fortæller, ind
traf det dramatiske højde
punkt da han i en sen natte
time på en hotelgang i Gros- 
senbrode yar på vej til det 
sted, der er forbeholdt men
nesket i dets mest fortroli
ge øjeblikke, befandt sig 
stående ansigt til ansigt 
med en løve! Hvem kan vel 
skildre det blik af rædsel 
o'g forbløffelse, han sendte 
dyret? Efter et øjebliks for-

SKOLESCENEN
Det er længe siden Skole

scenen har kunnet byde på et 
så godt program, som det, der 
foreligger for den kommende e 
sæson. Den første forestil
ling bliver Den indbildt sy
ge af Moliére i samme opsæt
ning som den, mange allerede 
har kunnet nyde på Det ny Te
ater. Senere opføres Tennesee 
Williams skuespil: Glasmena
geriet, en forestilling man 
nok tør imødese med nogen for
ventning. Denne forestilling 
må stærkt anbefales såvel 
gymnasiaster som realister, 
selv om den er opført på yng
ste holds program. Endvidere 
forsøger Skoleseenen at opfø
re balletten Coppelis i Ti
volis Koncertsal under med
virken af kræf ter fra Det kgl.

løb blev der dog åbnet en dør 
og dyrets ejerinde kaldte:
"Leo, kommt doch hier!", 

hvorpå løven knurrende og 
med halen mellem benene lun
tede ind til sin kurv. Lektor 
Steen benede tilbage til sin 
hustru, der reagerede høfligt, 
men yderst skeptisk over for 
den rapport ægtef ælden aflag
de .
Ved nærmere undersøgelse 

viste det sig, at løven til
hørte en dame, som levede af 
at fotografere dyret sammen 
med hotellets badegæster, men 
selvfølgelig - hvem tænker på 
det, når han står med bare 
fødder og natskjorte fem fod 
fra rovdyret i en sen natte-^ 
time ? if
Teater. Endelig opføres - men 
kun for yngste hold - Leck 
Fischers: Jeg vil være en an
den.

Skolescenens Bio vil for 
ældste hold - efter de fore-; 
liggende oplysninger - opfø-. 
re: "Ordet", "Terningerne er 
kastet", "Henrik den 5" og en 
film om Høde Kors stifter: 
Henri Dunant.

reg.


