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Metropolitanere !
Tillad, mig på dette sted- uforskam Sidste sæson måtte man ligefrem af

met, men med god vilje, at gøre et for 
søg på at råbe jer op fra den afmæg 
tige DVALETILSTAND, I uhjælpeligt sy
nes at være sunket ned i.
Hvad i alverden er meningen?
Ja- gnid øjnene og læs videre!
Denne jeres “sovesyge” har en meget 

kedelig virkning- nej,vær ikke ban
ge! At sove'i• timerne er skam en men 
neskerettighed, når... Men at blive 
ved med at sove- efter klokken tOj-* 
det er en ganske anden sag.
Ved du i grunden,kære læser, at der 
er noget her på skolen, der hedder,- 
M.G.S.? Nåja, dot har nu heller al
drig- i min tid- været rot meget „ - 
M.G.S., er vor gymnasieforening,eller 
retters noget der skulle ligne engym 
nasieforening. Som forholdene er nu, 
er M.G.-S. kun en bleg, hensygnende 
skygge af det. den burde være,Men det 
er”sovssygens”skyld, at M.G.S. ikke 
trives!

lyse møder,fordi kun bestyrelsen var 
mødt op! Og man måtte med skam sen
de den modfaldne foredragsholder, 
hjem! Jaja- du sov! Men nu ved du det 
- oh metropolitaner... andens tje
ner,- jeg skammer mig på dine vegne, 
Disciplina Sollerti Eingitur 

Ingenium
Vor skole er en gammel, ærværdig sko 
le. Gamle traditioner! Traditioner? 
Traditioner? Psst,., 

Metropolitana!
Gammel,slidt og grå. 
Dog for dig i Dana 
unge hjerter slå.

En vis ondartet hjertesag lom synes 
at brede sig blandt eleverne.

Alle sygdomme har. en årsag. Det har 
"sovesygen" vel også. En af disse er 
ganske simpelt, at man her på sko - 
len har så forfærdeligt travlt med 
at bibringe os lærdom, at der i reg 
len slet ikke bliver tid til at få 
os til at holde så meget af skolen, 
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^vi får lyst ril at besøge den ef
ter skoletid,. Man er nu heller ikke 
så velset på skolen efter klokken 2. 
Så skal der va .skes^ '.åh så grundigt 
eo0Når klokken ringer kl, to, grite? 
man sin taske og iler hjerneNuhacman 
sandelig haft nok at gøre med sko
len for i dag!

Nu ville jeg tro, at denne "sovesy 
ge" kunne,i alle tilfælde delvi^hel 
bredes« Man kunne hos eleverne ska
be eh større interesse for skolens 
arbejde ved- i lighed med andre sko 
ler- at danne et elevråd, der kunne 
være en bro mellem skolens autorite 
ter og eleverne,

Slevrådet' kunne så nu og da
forhandle med Rektor og- i al ydmyg 
hed- komme med små fornuftige for
slags Omvendt kunne Rektor igennem 
elevrådet fremkomme med klager,krav 
eta0 Der hersker for mig ingen tvivl 
om, at et elevråd ville forbedreden 

"gensidige forståelse"?Netop!

Hvordan ville man så opbygge elev'- 
rådet? Et elevråd må selvfølgelig re 
præsentere samtlige skolens klassen 
Man kunne udvælge en repræsentantfæ 
hver klasse i skolen,- det ville dog 
gøre elevrådet ret stort, nemlig 19 
medlemmer6 Af disse 19 måtte man da 
udvælge et forhandlingsråd, der kun 
ne give møde hos Rektor„Da de samme 
problemer sjældent optager såvel mel 
1 omskolen som gymnasiet, kunne det 
vel også forsvares at danne to elev 
råd«

Alt dette er imidlertid praktiske 
problemer« Hovedsagen er^ om vi over 
hovedet kan få tilladelse til at dsn 
ne et råd« Og det kan vi! Jeg har la 
det mig fortælle, at Rektor stiller 
sig absolut velvillig over for en 
udvikling af denne art.

Altså er der ingen grund til at tø 
ve- vågn op og tænk ovor det! prjn^ 
En der så det som sin sidste pligt 
at sikre fremtidens ungdom en sorg 
løs tilværelse«-... Skulle nogen øn 
ske at tage opgaven op eller stille 
praktiske forslag- henvend jer til

rede

Fredag d. 30/10 holdtes på skolen 
et engelsk foredrag, "The PlasticAge ’,* 
hvori en meget engelsk udseende gpntle 
man i løbet af en time gav en rede
gørelse for opfindelsen af plastic, 
dets kemiske sammensætning,dets nær 
beslægtede stoffer og endelig dets 
utallige anvendelsesmuligheder, som 
langtfra er udtømte. I indledningen 
til s.it foredrag udtalte han sin glæ 
de ovor at kunne rose sig at han nu 
også, efter at have rejst omkring i 
Holland og Sverrige, at have talt på 
"The most important school in Den - 
mark"«
Den væsentligste del af foredraget 
drejede sig om,på hvormange områder 
man med fordel kunne bruge plastic, 
som til forskel fra andre stoffer,- 
f.eks. bakelit, har den egenskab,at 
kunne laves i alle hårdheder« Til 
slut vistes en ICI farvefilm om pla 
stics tilbliven og udnyttelse,

Hvad der i frikvarteret sker 
bør også jeg fortælles
På gangene hr. Jensen har 
helt ubegrænset vælde? 
(Og kommer du forsent en dag 
begynder han at skælde).
I gården skolens bisser 
med piger kissemisser-l! 
Et sted man sparker til en klods 
- en griber den i hånden.
Men på latin man skrevet hårs
Ved tæv beherskes ånden!

Og dog forbydes slagsmål,som 
kan more visse poder, 
... og dovne drenge står i sved 
medens de i bøger roder.
(Det følgende har rektor ladet stryge 
det var et råd om hvor man kunne rygs 
u.o nu lyder klokkens bitre klang 
den frihed den var ikke’lang 
så er det engelsk med hr. Tang 
(se videre PLATON næste gang).—

Næste nummer af PLA.TON udkommer u 
middelbart før juleferien og e.v.t. 
ønskede optagne indlæg bedes indle
veret snarest.
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HVEM E H , Løsninger skal se 
DET ? laf Jt nest være af leve j 
________1.2_____ ' ret d. 19/12-53. 
Jeg kan koge,- ES jeg en måne ?

Jeg kan regne.- Er jeg en larer?
Min "plantevækst" Er jeg et
er sparsom>-

Præmien sidste gang var udsat af hr„ Stubbe,- men for ikke at skabe en for stor in
teresse for konkurrencen,- hvilket lykkedes -ingen forslag,- bekendtgjores præmiens 
art ikke. Efter moden overvejelse tildeltes præmien- en time i tegnsætning- redaktlo 
nen, hvilket hr. Stubbe nok mente vi kunne ha^e nødig. LØSNING for de intelligente s 
STUBBE. -— Præmien næste gang er en flaske håreleksir for den heldige vinder, red.

DAMESIDEN
"Skoleballet”
Par ved par glider de dansende ned. 

langs Seinen, op forbi Eiff eltår net cg 
videre langs ribberne i den ene si
de af gymnastiksalen.Vi skuer ind i 
tobaksrøgen- Vi har fået at vide,at 
der er en rigtig vaskeægte "Collégie 
giri” ned på pariserballet.Hende.-nå 
vi have fat i.Dér er hun.Smart på
klædning, strømlinet frisure og plat 
fødder.Frem med lommeparløren;
"What is your narne?,piease! "
"Watts my name."
"What?"

, "Susan Watt" .
"Oh yes!"
"What do you think.about the danish 

Collegies?"
"That is not nødventig at snakke 

arner ican, jeg kan godt snakke (tenskV 
Med et lettelsens suk stikker vi ord 
bogen i lommen. "Hvad synes du om 
de danske skoler?"
"Well! Jeg synes gennemgående,at de 

er for gammeldags,- jeg savner Make 
upp salon and an Ice Crenebar",
"Hvad ned lærerne?"
"De er for kedelige,de burde være 

karseklippede og gå med kulørb slipfik

En lærer er syg!!
Han skulle have været general un - 
der Napoleons tilbagetog,- eller sa 
belsluger i livgardeneNu er han til 
fældigvis blevet gymnastiklærer,den 
ne hrr Mathiasen. Første gang han vi 
ste sig var han iført jakkesæt,her
resweater og et uhyggeligt falsk 
smil,Den er fin,tænker nan,han skal

"Hvad er det værste her i Damazk?" 
"Sporvognene"
1 'Alle sporvogne? "
"Alle undtagen linie otte"
"Hvorfor netop den?"
"Der er Dirck Passer konduktør"
"Nåeh!" Det ser faretruende ud s 

nindst et halvt hundrede hankønsvæ 
sener er stimlet sammen om os.Hvor 
længe kan vi non holde på stjernen0
"Hvad med læbestift?"
"Oh yes. I USA begynder pigerne at 

bruge” læbestift helt fra seks års- 
alderen og det holder på helt cp til 
firs."
"Den Sanne læbestift i alle årene'?' 
"Oh no darling-,- sminkning.en selv 

følgelig,- og vi kan vælge mellem en 
hel del farver,De piger son går på 
samme skole har som regel også sam
me farve.
"Du kan lige stikke os en historie 

til sidst."
"Oh yes.Det var min noder, der en 

aften sagde til min broder, da han 
kon hjem fra et bal på en pigesko
le s Åh du har været til bal på 'Bx. 
Collegiet"- dér var kaminrød ken
dingsf arven.- J.- 
vi nok få det rart ned.Han giver 
nok boldspil hele tinen.Men go^no' 
ren. "op i retstilling.1/2 million-'- 
amsving, ned og lig på gulvet,op 
ned benene, ned med benene,op ned 
benene og videre i en evindelig
hed,- indtil 98% af do gynnasie- 
rende ligger og laver de nest un 
(fortsættes hvis den forbliver aktuel''
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Vor læserservice bringer en sensation, giske opbygning og dens vidtrækkon-

Da nu alle andre betydelige danske 
åndsårganer uden held har forsøgt - 
(probieren ist keine Kunst) at afslø 
re gerningsmanden til den mystiske 
fortælling,"En aften i koleraåret", 
har endelig PLATONS medarbejdere ka 
stet sig over opgaven med sædvanlig 
overlegen skarpsindighed og energi*
Utallige europæiske forfattere lige 
fra Soya til Anne-Marie Selinko e r 
blevet beskyldt for at have begået 
bogen under det skæbnesvangre pseu
donym Alexis Hareng,-
-Men efter nat og dag indgående at 

have studeret problemet, har PLAT ON 
nu uigenkaldeligt bevist, at forfat 
teren i virkligheden er en mand i- 
blandt os, nemlig hro A.Rønnau, lek 
tor i matematik,fysik og kemi.- De 
af vore læsere, der har nydt godt af 
hans veltilrettelagte og pædagogiske 
anskuelsesundervisning i et af dis
se fag, vil ikke blive videre over
rasket over denne afsløring.- Por 
det første kan vor kære matematiklæ 
rer med sit teatralske og hemmelig- 
hesfulde væsen, godt give os grund 
til at tiltro et sådan hang til ma- 
skespiloPor det andet kan bogens lo 

de filosofiske tankegang kun skyl — 
des en sand tjener for frk. Matema
tika og en direkte ætling af Pytha- 
goras.- Bogen er fyldt med en rig - 
dom af franske citater, og hr. Røn- 
naus kendskab til dette vanskelige 
sprog er almindelig an erkendt og 
værdsat.-

Endvidere har forfatteren i den sid 
ste tid virket let distrait på sine 
omgivelser, hvilket ejendommelige fæ 
nornen disse har tillagt det anstren 
gende natarbejde.- Vi ved alle, at 
der i hr. Rønnaus familie findes sær 
deles litterært begavede personlig- 
heder(Juul og Rønnaus:"Geometri for 
mellemskolen), og det er en glædefar 
hans venner at se disses stolte tra 
ditioner videEført.- Skulle endnu en 
kelte af vore læsere tvivle på, at hr. 
Rønnau virkelig er gerningsmanden , 
vil vi bede dem lægge mærke til den forbinaelssslående og indlysende/der er imel
lem selve pseudonymet og hr. Rønnaus 
egen person. Deler man nemlig efter 
navnet Har eng får man to ord, nemlig 
"har" og "eng", og betænker man sam 
tidig, at Rønnau i virkligheden er 
navnet på en gammel dansk godsejer- 

Isbaren med det røde skum, 
v/ J.Johansen. 
Jagtvejen 30.

Is sendes på bestilling.

Nora 8029.
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og adelsslægt, så forstår man med & 
hvilket psykisk moment,der ligge bag 
det mærkværdige navn*Thi inderst in 
de i matematiklæreren flyder land - 
ligt blod, der ikke kan tilfredstil 
les ved byens alt for indelukkede 
liv, men længes efter som sine for™ 
fædre at kunne stå bag ploven og skue 
ud over engene3~ Vi vil øjeblikkelig 
foreslå det succesombruste værk,der 
har kastet fornyet glans over denpo 
pulære matematiklærers karriere,til 
næste års Nobelpris.

M * G, S * meddeler.
Programmet for M.G.S.s arrangemen 

ter kan endnu ikke gives med nøjag“ 
tige datoer,- men een begivenhed km 
i hvert fald allerede nu røbes? Kla 
vervirtuosen- Galina Werschenska 
har lovet at give en koncert på sko 
len den første uge i december* Da 
det ville være ganske umuligt foren 
lille,fattig gymnasieforening at til 
byde et blot nogenlunde antageligt 
honorar for en så fremragende pia - 
nist, har fruen lovet et være til dis 
position blot mod at der bringes et 
ordentlig flygel til skolen,og afta 
ler med Hornung & Møller er truffet 
om leje, stemning og transport af et 
førsteklasses kone urt flygel.*

Christian Fu Rømer

Boghandel og papirhandel

Skind er gade 2% Kl

Q6728 & .3828*

Alt i chokolade, 
konfekture, 
gave æsker

Jagtvejen 29- Ta 976v»

I samme anledning bør ot par ord si 
ges on skolens forfærdelige hakke
bræt« T sin tid har det utvivlsomt 
været et fortræffeligt instrument , 
men ved den hårdhændede behandling 
det får inden og efter hver sangti- 
no, hvor dor spilles henholdsvis bæ 
gie-woogie, Chopin med skomagerbas, 
schlagore og ubostonneligo "egno” 
kompositioner, har det i løbet af 
ganske kort tid fået løse,klaprende- 
tangent or, falske toner og mislydo.,- 
skrammer og spor af hårdhændet,over 
lagt vold«,Hvis skolen ongangned ti
den ville overveje at spare sammen 
til et virkeligt godt instrument, - 
son udelukkende måtte benyttes afhn 
Kirk og enkelte elever, son har et 
vist begreb on at spille klaver, og 
det så låstes før og efter timerne, 
- tror jeg, at mange ville være gla 
de i hvert fald do musikalske* Det 
nuværende or næsten ikke skolen vær 
digt!

For at vende tilbage til M« G. Tis øv 
rige arrangementer kan meddeles, at 
filmsaftenerne i filmsmuseet er nær 
på, at man vil forsøge at få tandlæ 
ge J. Konnild og hans fremragende 
Afrika-film her hun på skolen inden 
nytår,™ muligvis må det dog udsættes 
til april*

løvrigt vil vi prøve at få Soya 
herud,- Asmussen har vi også hen- 
vendt os til,-og kommer muligviss--

Hos
cigarforretningen
Viggo Jonassen

[ Alle skolesager fås hos pedellen«
Jagtvejen 27
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Hos

Carl P.Voss

Bageri og konditori*
Skyttegade 8»Struensegade
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Besøg isbaren 
Jagtvejen 23 a

Is og Chokolade

Udbringning af morgenbrød, om 3gndXNo858^)
Ægir 2116

Vi gratulerer?
Til lektor Reumcrt son d. 18/10 blev 
59år gammel. Hr. Reumert gratuleres 
både som fødselar og gammel Metropo 
litauer- og ikke mindst son tidlige 
re medarbejder ved Me^ropolitansko™ 
lens blad.
Til adjunkt Tang der d, 30/10 kun 

ne fejre sin 38års fødselsdag.
Til lykke. m

Skolebal d. 30/10.---
I afteneri?anledning var gymnastik 

salen omdannet til pariserkvarter 
med forte v scafeer og Eiff eltårn,deø 
især udmærkede sig ved sin højde. 
Sten Lindgrens orkester spillede op 
med det samme og blev omtrent uaf - 
brudt ved til kl. 9.Gæsterne sank 
ned ved bordene, og baren og pølse
manden fik travlt.Efter denne
halve times pause begyndte don Stel 
la at trylle,og det viste sig at væ 
re en af disciplene fra lks,og trods 
sit korte ophold på skolen har han 
allerede lært en del om skolens sær 
heder og mærkelige skikke,-Rør tryl 
lekunstneren absenterede sig,lykke
des det at høre følgende.

Jeg har før rejst i staterne, men 
betingelserne derovre er ikke så go 
de. F.^ks. kan jeg huske en gang,jeg 
kom ind til direktøren i et stort 
cirkus, hvor jeg ville søge engage
ment. Jeg fortalte ham,at der var ik 
ke det jeg ikke kunne få til at kom 
me tilsyne eller forsvinde.-
"Forsvind så’,' sagde direktøren,—
Forøvrigt lægger jeg vægt på be- 

hændighedskuiister evt. som dette ;-

En ung fyr på første række har fan 
det ud af hvordan mønterne forsvin
der og fortæller højlydt alle og en 
hver hvordan.Til sidst mener han at 
have publikum nok til at vove at rå 
be "svindel”.Jeg beder ham så om at 
komme op på scenen,og han føler, at 
nu skal han vise sig og går kækt op. 
Jeg låner en kniv og beder ham cm til 
ladelse til at skære slipset af.Idet 
han mener, at der selvfølgelig intet- 
sker, nedlader han sig dog til at spør 
ge hvorfor!"Åh jo" svarer jeg" jeg 
har slips både fra oldtiden og sten 
alderen, og nu vil jeg også gerne ha 
ve et fra lømmelalderen.
Derefter spillede Lindgren igen for 
senere at blive afbrudt af Boolsen- 
kvartetten, der sang nogle små hyg
gelige sange.Men desværre begyndte 
enkelte på dette tidspunkt at vise tn 
svigtende interesse for omgivelsern 
ne. Ballet var besøgt af en.over
raskende stor del af gymnasiet i for 
hold til tidligere år.En del lærere 
med rektor i spidsen overværede fest 
lighederne der sluttede fornøjeligt

prip.
På grund af pladsmangel nå billeder 
ne fra festen desværre udskydes.

Tirsdag d. 10/11 spilledes de sid 
ste kampe i M.B.K.s turnering.
De to brødre Theobald og Ejvind mød 

tes i finalen»efter at Theobald hav 
de slået bordtennisturneringens for 
modede favorit Eric Laraignou»og Ej 
vind havde slået Per K. Jensen ikke 
særligt overbevisende.I finalen pla 
cerede Theobald sig til Ipladsenvec 
ah slå broderen 21/15™ 19/21-21/17
Formanden over^kte bagefter praan.^ 

erne.En kniv i sølv var Ipræmic.
Redaktør? Ole Olsen, Imn Bulowsvej 38ACV.- Redaktionssekretær s Karlsson,-


