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Er dette statspædagogik ?
Ja, jeg. spørger bare! Det er cykel 

parkeringen på skolen det gælder .
Man behøver ikke at have nogen illu 
sioner om en dejlig stor cykelkæl
der el. lign., for at blive opfyldt 
af en retfærdig harme over de mil
dest talt miserable forhold her er 
tale om.De gamle cykler,d,v.s. cyk 
ler, der måske har antaget en kraf 
tig naturfarve og de, der medet me 
re eller mindre godt resultat til 
følge, er blevet lakeret af deres 
ejere, de kan få lov til at stå u- 
de på gaden. Kun cykler forsynet 
med en mere professionel præget la 
kering og fejlfri forcromning samt 
et passende antal tågelygter, spee 
dometre og andre narrestreger kan 
opnå at blive placeret under halv
tag inde i gården.-

Men cyklerne på gaden ruster vi
dere under påvirkning af vejrguder 
nes- ak så lunefulde aktivitet.Jeg 
har selv været ude for at findemin 

cykel så tilsneet, at det kun var 
ved udviselsen af min samlede,ret 
sparsomme viden om. orientering u- 
den for vej og sti, lykkedes mig at 
udgrave den. Hvordan en cykel bli
ver, når den har stået ude bare een *»<rr - ।.. ■ t 
time,ved vi alle. Jeg vil overlade 
til Statistisk Departement at ud - 
regne hvor mange timer vore cyk ler 
står ude pro anno i øsende regnvejr 
men jeg er selv erfaringsmæssigt ble 
vet bekendt med resultatet af et års 
jævnlige afvaskningen af cyklen.-
Foruden naturkræfternes indgreb 

på disse dødsdømte cykler, findes 
der også talrige andre måder hvor 
på cyklerne kan blive ødelagt.Hvor 
fra stammer disse ringl ende lydedsr 
trænger ind i klasseværelserne ved 
juletid? Det er i.nt et andet end en 
flok af kvarterets mindreårige le
diggængere der masserer vore cykel 
klokker under afsynge]so af ”Bjæl 
deklang, bjældeklangLad gå,hvis

om.De
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Gymnastikdragt er-sko 
og andre 

sp ort sart ikler
Poul Holm.

Sp ort smagas in.
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Cigar og Vinforretningen.

Hans Egedesgade 11.
ITo 7815«~

Altid hurtig ekspedition.

vi på denne måde kan bidrage til un
gernes musikalske opdragelse,med hen 
blik på en fremtidig tilvcerel.se som 
gårdmusikant, så all right, men når 
de samme unger ved andre lejlighedej? 
behager at fjerne katteøjer, reflek
torer, ventiler ot. s.v. fra cyklerne, 
så kan det være generende for ejer- 
ne»- Endelig sker der undertiden det 
beklagelige, at cyklerne slet og ret 
forsvinder. Hvis ejerne er heldige 
finder de senere deres respektive a~ 
tom geder i den nærliggende park rib 
bet for dæk, slanger, styr, hjul, kæ 
de, saddel,- alt af værdi.Sådanne lig 
bliver aldrig til cykler igen.-

Jeg ved ikke om der i tilknytning 
til de øvrige nybyggerier vil bliv e 
gjort noget for at ænd.re disse mærke 
lige forhold, for når vi næsten alle 
sammen er blevet opdraget i vort hjem 
til at passe på vore ting, da er det 
ubegribeligt, at netop skolen stel de 
moralisere.- Men det er måske stats- 
pædagogik ? i — -o p -n

x c XJ ø X e

Jeg forstår godt indsenderens har
me, selvom .indlægget i mine øjne vil 
le have været mere virkningsfuldt , 
hvis tonen havde været lidt mere stil 
færdig. Jog beklager, at vi- ieltfald 

i øjeblikket- ikke kan løse problemet 
cm cykelplads, og jeg ville have hilso 
med glæde, hvis den ærede indsender 
havde brugt lidt af sin megen spalte 
plads til at fremsætte et positivt 
forslag til forbedring«. Under de for 
håndværende vanskelige forhold synes 
jog5 at den ordning,der praktiseres, 
er den fornuftigste. Men er der no
gen, der her et bedre forslag så kom 
endelig med det? Pol.nT1

Så skal vi op at ha' fysik 
med kogning og med vejning,- 
historie følger dette fag 
med årstal og medSteining. 
Og dernæst følger- paradox-! 
to timer med hr. lektor Fox«,

Han underviser vældigt sjovt .. 
med et humør der smitter 
- en har fortalt (spør' ikke hvem) 
at han er babysitter.
Foruden stemmen kendes han 
ret sikkert på sin latter ! 
Og derpå skal vi så haz fransk 
med Atke (fransk forfatter).

Han. skrev engeng en franskbog som 
udkom før man ku'bremse 
et større oplag,- og nu skal 
vi lære den på remse 
thi egne ord har himmelsk klang 
(se videre PLATON næste gang)«,-

Det kan oplyses, at der foruden bord 
tennisklubben om tirsdagen også er 
adgang for skakinteresserede. Kl. 2,

tilvcerel.se
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HVEM' ER
DET? !a£sb 
Løsninger skal 
senest være af 
leveret d.9/11.
Skulle man kun 
ne-gætte ,hvil- 
ken person der 
er tænkt på;så

jeg ser under
lig ud.-
jeg ses i bio
grafen . — 
jeg kan slå.-
Er jeg en skue 
spiller,-?
Er jeg en lærer?
Dr _jeg enmhest_?\

det tilladt ^tøas.piJLlar--
DAMESIDEN,

7

Platon i jomfruburet,
-Si^te nummer af Platon bragte en ud 
talelse med en ny pige- denne gang 
har vi henvendt os til en, som har 
vænnet sig til atmosfæren. -
Man er jo efterhånden kommet til 

at se lidt mere nøgternt på det he. 
le. Den opmærksomhed der blev vist 
en?da man var ny, og som naturlig
vis blot var grundet på nysgerrig /, 
hed, er nu forsvundet,(heldigvis er 
der noget der hedder skolebal- ti
den op til denne begivenhed er e n 
behagelig afveksling fra det dagli 
ge, fordi man ikke blot kommer først 
ind ad dørene,men også fordi man 
undgår det hændlige at blive tilsi 
desat af de ukultiverede matematis
kere).
Een ting er .næsten uudholdelig og 

har været det lige fra man kom ind, 
og det er de skøre gymnastiktimer ,

Den ene er om tirsdagen fra 7-8, - 
hvor er det forfærdeligt at skulle 
stå så tidligt op. Men det er alli 
gevel næsten værre om fredagen 2-3, 
hvor vores "håndbold" bliver over
våget af murerne,- de sætter sig 
velbehageligt tilrette med en øl i 
hånden og morer sig tilsyneladende 
udemærket.-

stud. art. class.

Uden ellers at ville gå i enkelthe 
der med den sikkert udenærkede ar
tikel på denne side sidste gang,vil 
jeg gøre frk. klassiker opmærksom 
på,at af de tre spejle der er pla
ceret i omklædningsrummet, må kunde 
to bruges af offentligheden,og dis 
se to er anbragt således ,at kun sut 
ter har mulighed for at se sig selv.

Den rigtige skolecykel; 
Lido Skjold Skansen

Vigerslevvej 35.

Hurtig ekspedition i 
frikvartererne.

Vin og Tobakshandel

A. Eo Pedersen 
Jagtvej 15

Telefon Taga 1774X

Isbaren med det røde 
skum.

v/ Sverre Larsen
Jagtvejen 30

Nora 8029.
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Den helt rigtige .
Håndboldstøvle 

m/svampesål. Tysk fabrikat 
fås i s

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

METHOPOLITANER-SAMFUNDET.
Henvendelser og forespørgsler modta

ges af sekretæren, 
højesteretssagfører Carl Heise,- 

Ny Vestergade 1, k., eller.
formanden, lai^retssagføcer 

Johan Asmussen, Hovedvagtsg. 2,K.

Angående tobaksrygning.
Tiden er fuld af problemer, store 

problemer, ikke mindst for ungdom - 
men,- og som det sømmer sig for en 
vågen ungdom,er vi selvfølgelig op
taget af alle disse sociale,politi
ske og litterære problemer.Vi er- sy 
nes vi da selv- stærkt interesseret 
i åndelige emner, og det skyldes kun 
beskedenhed, at vi i' dag sætter e t 
ret ligegyldigt emne under debat.Deb 
interesserer næppe ret mange, - men 
lidt har jo også ret. Det er spørgs 
målet om tobaksrygning,vi sigter tik 
Man har vistnok i de kredse, der in 
teresserer sig for denne sag,det ind 
tryk, at vinden i år blæser lidt i- 
mod, skønt denne modvind- så mærke
ligt det lyder- er blandet med lif
lig piberøg. Vi har vovet at henven 
de os til arnestedet for denne ul- 
nÆ’.nde vulkan og gennem røgen fornem 
met oraklets stemme således s
"Hvis man blot een gang har set, hørt 

og lugtet den hidtil gængse formfor 
tobakssmøgning i skoletiden,kan der 
vist nok være enighed om at karakte 
risere den med ordet uværdig, .såvel 
for den ædle urt som for rygerne.At 
den også kunne føre til beklagelig 
mishandling af skolens materiel( dø 

re, maling m.m.), bør heller ikke la 
des uomtalt. Hvis der skal findes, en 
løsning, skal det i alt fald være en 
anden.Gymnasiets ældre disciple er - 
helt eller næsten voksne menneskerog 
bør så vidt muligt have voksnes ret
tigheder (og pligter)„Vanskeligheder 
ne består først og fremmest i at fin 
de. en passende afgrænsning(lokalemæs 
sigt) og begrænsning( aldersmæssigt). 
Vi kan ikke have det til at foregå i 
skolegården( det turde være indlysen 
de),- gaden og gadehjørnerne er jeg 
ingen tilhænger af- og her har jeg 
sikkert forældrene 
vi jo bedre plads«, 
teresserede parter 
gik i blød sammen,

bag mig,Men. nu får 
Hvis nu alle in- 
og kloge hoveder 
mon der så ikke

kunne findes en løsning,eventuelt for 
søgsvis.Jeg savner et initiativ her, 
ikke kiger og beklagelser, men en po
sitiv indsats, et fornuftigt forslag 
med rimelig hensyntagen til skolens 
tarv.Desværre findes her jo ikke no
get kompetent organ- eller myndighed, 
der kan optræde som disciplenes tals 
mand og som nyder tillid bådehos den 
ene og den anden part«, Jeg ville med 
glæde optage en realitetsforhandling 
med en sådan myndighed- og jeger sik 
ker på at kunne sige det samme forlok
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tor Asker Larsen, der er lige så in
teresseret i problemet som jeg. Men- 
kan man fortænke mig i, at jeg er ved 

k© clat blive af enkeltmandsklagerne, der 
kun er klager og ikke indeholder no
get positivt? Lad os få et fornuftigt 
forslag- og lad fornuftige mennesker 
diskutere det.Fra skolens side kan vi 
altså stille to sådanne, der er direk . 
te interesserede i sagen.”

Således lød oraklets røst gennem de 
blå tåger, der i spiraler og ringe 
stod op af snaddens krater op spred
te vellugt-og længsel.

U.N.F. s Lektor Rander Buch's fore
drag "Morsomme tal” var som-ventet om 
sand synlighedsberegning.Interr e s s an- 
te problemer soms Hvor stor er chan
cen" af 10 hatte i en mørk éntre at få 
sin egen.- 63% blev svaret.
Næste U.N.F. møde er en filmsaften 

d. 30/10 aud. TeK. 19-5°, næste fore
drag bliver professor dr. phil. A.Noe 
Nygårds "Træk af Vulkanismens væsen” 
aud 2-- 6/11 -19>° *-

M^G.S^
Skoleballet skal være d, 31/10-ikke 

som meddelt den 7 november. Grundenhel? 
til er,at Metropolitaner-samfundet af 
holder møde. Ballet,der byder på et 
afvekslende program,slutter kl. l.Or 
kestret er den lokalkendte Lindgren 
leder afs På billetterne udleveres 
pølserralene af den grund bør man kom 
me,endvidere vil man få lejlighed til 
at se "don STELLA",tryllekunstneren ,
der sammen med Boolsen kvartetten vil 
forkorte aftenen. Billetter kan købes, drengel

I fodbold måtte favoriterne fra Ef 
terslægten se sig slået i semifina
len mod MS med 2-1 efter en hård o g 
jævnbyrdig kamp.MS indledte scorin
gen ved højre inner Børge, men 10 mi 
nutter efter udlignede Efterslægten. 
Lige inden halvlegen sluttede, blev 
der lavet benspænd mod Ingerslev, og 
han omsatte selv straffesparket til 
mål.

I anden halvleg pressede Efterslæg 
ten, men det lykkedes dem ikke at få. 
bolden gennem vort sikre forsvar, y

Finalen i gymnasieskolernes fodbold 
turnering blev vundet af Metropolitan 
skolen over Ordrup Gymnasium med 3 
mål mod e t. Allerede i kampens før
ste minutter smuttede venstre wing -- 
Ejvind- igennem og scorede,- og mod 
slutningen af kampen dundrede centre 
forward Børge bolden i mål.

I mellemtiden havde Ordrup udlig - 
net til 1-1, og der fulgte derpå et 
kvarters godt fodboldspil, medens til 
skuerne så til i næsten åndeløs spæn 
ding, indtil Børge scorede 2-1□ Så 
faldt Ordrup helt sammen og MS sid - 
ste mål var et selvmål.
Efter kampen overrakte formandenpo 

kålen til vort hold, og han sagde bL>a>? 
" Det er mig en stor glæde at givepo 
kålen til Metropolitanskolen, som al 
drig før har vundet den,eller nogen 
anden af de udsatte pokaler.Tillykke 

Ve



Også i håndbolturnerir^en vandt vi, 
ved i finalen at besejre Østre Bor
gerdyd med J-0 i omkamp efter at den 
ordinære kamp var endt uafgjort 6-6«

Ve”

Rejsegilde holdes jo normalt - på 
bygherrens omkostning- Når taget c r

Bygherren er i vort tilfælde Un
dervisningsministeriet , og staten er 
vistnok i almindelighed ikke særlig 
opsat på rejse gildert På den anden 
side, synes jeg at dette byggearbej
de er en så vigtig ting i skolenstil 
værelse, at taget rejses, selvom det 
er et betontag- må markeres på en så 
dan måde, at der mærkes af de interes 
torsdc parter,Cm dette kan lykkes, 
ved jeg i øjeblikket ikke, Traktemon 
tet for de indbudte bliver formodent 
lig det sædvanliges et glas vin,kran 
sekage - og så plejer håndværkerne 
vist desuden at få en øl. Hvem der 
skal med ? .Det skal repræsentant er 
for bygherren, for skolen, arkitek 
ter, håndværkere- det ville også væ 
re rart med repræsentation for discip 
lene( men hvordan finder vi frem til 
den). Højst sandsynligt bliver det 
fredag d, 30 oktober kl, lli.- R

Mandag d> 16/2 0 var der til mdgen - 
sang følgende begivenheder der mar
keredes;
Vores sejr i fodboldturneringen ved 
overrækkelsen af pokalen«
Vores sejr i håndboldturneringen,-
Holdanførorne overgav pokalerne 
til skolens rektor, som repræsen - 
tant for skolen. Anførerne indskræn 
kede sig til at nævne resultaterne 
og bede rektor om at passe godt på 
pokalerne,-
Rektor modtog på skolens vegne poka 
lerne, lovede at der skulle blive 
passot godt på dem, ønskede spiller 
ne til lykke, udtrykte sin anerken
delse af præstationerne, ikke mindsk 
af at fodboldholdet helt igennem hav 
de arbejdet rå egen hånd eller-egne 
ben - og meddelte ondelig, atder på 
en af gangene vil blive ophængt et 
glasskab beregnet til disse pokaler 
- og eventuelle andre o

Hr, Vinding talte om P4N, .i anlbd - -

I dagene 22, 23 og 2Zl oktober afhold 
tes der,som mange sikkert ved,skole
bladskongres, Skolen var repræsente
ret ved redaktøren samt en anden in
teresseret« Kongressen indledtes af 
rektor Cf Hilsen Metropolitan der ved 
denne lejlighed viste hvilken indsigt, 
rektor har i skoleblades problemer!- 
Dagene bød på et afvekslende program 
med rig lejlighed til at løse proble 
mer der er fælles for bladene.>Mcllem 
skolestof- gymnasiestof»Pressen var 
meget interesseret hele tiden og drog 
en omhyggelig omsorg for lillebror 
skoleblad.
Redaktørs Ole Olsen,lmn Bulowsvej 38A

ning af F.N. dagen den 24 oktober,- 
Skulle vi gratulere hr. Vinding?

■'Ja, men med forbehold- det er ikk e 
alt der er godt” De talte i mandags 
om , og det har De jo gjort i en 
del år. Grunden til,at De taler ved 
morgensang, er dot don, at så harDe 
gjort Deres pligt„olier or det for 
at man evt« senere kan tale videre 
om .det« "Jeg vil indrømme, at jeg si 
ger nogenlunde det sammo hvert år , 
men iøvrigt vil jeg gerne yderliger 
re forklare hvor der er interesse 
for det o
Næste'nummers Elevråd!!! Interviw 
med Metropolitaner« LæbestiftenOoV
-V. Redaktionssekretær s Karlsson«-


