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, PLATOS har over for rektor tilbudt at arrangere en lejrskolekampagne, hvor
ved der ville blive fremskaffet ca. ^OQ kr. på et år til bygning af en le jrskole for Me-
(tropolitanskolens elever. Rektor stillede sig velvillig over for en sådan kampagne og vs?
glad for, at spørgsmålet blev bragt på bane. Rektor rådede os dog først til at anstil
le undersøgelser i sagen, hvilket vi har gjort.
SE PÅ ANDRE SKOLER

Lad os først se hvordan andre skoler-har 
klaret en .sådan sag. F.eks. Øster Borger
dyds De har en lejrskole oppe vad Farum, - 
stor, velholdt og hyggelig. Den er bygget 
for midler frembragt af skolens venner, for
ældre, talrige tombolaer, bazarer og lig
nende. Det er således indrettet, at 1 og J 
mellem samt 20 tilbringer ca 14’ dage om å- 
ret på lejrskolen. Selvfølgelig betyder det, 
at der er noget besvær med tilrettelægnin
gen af skemaet, men efter hvad vi erfarer, 
er udbyttet så stort og rigt, at det langt 
opvejer besværlighederne.

MEN HVAD SIGER LÆRERNE ?
For selvom eleverne vil være glade for et 

sådant arrangement, har lærerkollegiet også 
et ord at skulle have sagt; endog ikke kun 
eet, hør bares
iReumert: Jeg stiller mig på ingen måde af
visende over for sagen, det manglede bare, 
men betingelsen må være, at de årlige eks
kursioner ikke hører op.

Volmer Rasmussens En vældig god ide, som jeg 
vil give min moralske støtte til, og jeg tror 
ikke, det vil betyde .noget større afbræk i un
dervisningen. For eksempel ved jeg, at øster 
Borgerdyd har haft megen glæde af deres lejr
skole o
Busch? Jeg aner ikke, hvad en lejrskole er, 
derfor ønsker jeg ikke at udtale mig.
Lektor Jensens Ja - , ideen er god, men den 
har uden held været forsøgt nogle gange, og 
jeg tror, det vil blive meget dyrt at bygge 
en sådan hytte idag. Skolens Venner er iøv- 
rigt oprettet med dette formål for øje, men 
pengene er bestandig blevet brugt til andre 
ting, som staten egentlig skulle betale, så 
der er kun ca 6ooo kr. til lejrskolen..

I
Tang; Jeg synes, de-t har sin mission, og jeg 
vil vældig gerne være med til det, bl.a.for- 
di det er interessant at se hinanden, under 
lidt andre forhold end ellers „ løvrigt må 
man under gennemførelsen af sagen holde sig 
for øje, at medlemmer af METROPOLITANERSAK- 
FUNDET vil yde - måske - økonomisk støtte , 
ja endog stille grund til rådighed.
Stubbe? Ganske naturlig tanke, men det vil 
jo ikke få nogen praktisk betydning for mig.

Pii Johanncsæns Ja, sagen har jo mange si-
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der. Men. jeg for.min part- vil helst undgå 
en sådan; da det vil betyde en afbrydelse i 
mit arbejde, cg medføre en del besvær inden 
for skemalægningen.

Som det vil ses af udtalelserne ita de for
skellige lærere, er meningerne blandt dem 
ret delte, så nu bliver det rektors svar, ler 
er afgørende, cg vi håber, selvom vi udemær
ket godt kan se sagen fra modstandemes si
de, at det må blive et ja.

Selvfølgelig kan en sådan lejrskole ikke 
frembringes de første par år, men begyndel
sen må jo gøres fer eller siden, og derfor 
har PTATQN nu taget initiativet op. Vi har 
i sinde at frembringe midlerne til et sådant 
foretagende ved udstillinger,- koncerter og 
baller,- tombolaer og bazarer, - amerikansk 
lotteri og mærkesalg,- samt indsamlingUandt 
nuværende og forhenværende elever, og vi hå
ber, at der er mange, der vil støtte det go
de formål, selvom de måske ikke selv vil kom
me til at nyde godt af resultatet. „ ~

Per er et lille- spejl et sted, 
som over porten blinker - 
det hænger der hver herrens dag 
og spejler alle sinker.

Og kommer man forsent og ser 
i spejlet skolens kælder 
så bliver man altid spejlet for 
en af de to pedeller.

Du lille spejl på skolens port, 
hvem må du oftest spejle ?
Hvem ser du oftest kortime sent ? 
og spejlet svarers - - -

Klas o

sket: Vi har fået en gymnasieforening.-

Når det hændte at sidste års bestyrelses
medlemmer mobiliserede deres ellers omhyg
geligt skjulte energimængder og fik stab
let arrangement på benene, modstod anmel
deren aldrig fristelsen til at indflette be
mærkninger af spydig karakter i omtalen. - 
Den samme undertone prægede de artikler, der 
vedrørte M,G.St.s forhold i årets første sko
leblad.« Kun med glæde erfarer disse anmel
dere nu, at de kan spare de skeptiske 
strøg til emner, der i højere grad beret
tiger dem.« Vi erkender, at det utrolige er

Aftenen med Congofilmen, var det symbol
ske bevis herpå, og samtidig var var det det 
andet store arrangement i løbet af sæseæns 
første måned. Søren bød velkommen til den 
stopfyldte sal, midt i hvilken man øjnede 
adskillige lærere, og derefter rullede man 
med filmen ind i Afrika- til næsehorn, 
mæsr og en pragtfuld flora. Det var en gan
ske flot film - optaget af tandlæge Konrdld 
- især imponerede farverne.

IDRÆTSDAGENS JTNALER's
Til finalerne nåede to hold? Illmn og II 

ns. & ks., hvoraf det lykkedes sidstnævnte 
at erhverve den eftertragtede sølvplade ved 
at besejre Schneekloths hold med 5-4- P-BP

C o 3082

Gymnastikdragter-sko 
og andre 

sp o r t s art i kl e r

Poul Holm.

Gentlemen går S i m p e r - klædt

Simper - Knickers

den store mode

'falkoner Allé 77• Goth.2J25
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Alle er vist enige om at man fo r- 

uden de nationale sprog behøver et o- 

vernatlonalt hjælpesprog, der kan træ 

de til, så snart to mennesker fra fæ

skellige nationer, der ikke har .no - 

get nationalt sprog fælles, mødes. 

Som sådant internationalt sprog bru
ges i Vesten af mange mennesker det 
engelske, da det jo er udbredt , ta
les af befolkningen i de to stormag
ter England og USA.og er tilmed tem
meligt let at få et overfladisk kend
skab til. Engelsk tales dog kun sjæl - 
dent i f. eks. spansktalende lande , 
franskmænd, italienere og joguslaver 
vægrer sig ved at anerkende ^ot, fer 
slet ikke at tale om den østlig« halv
del af verden, hvor man er ved al. in
føre russisk som fællessprog. Desxx5 n 
er løsningen på problemet ikke 
at man ophøjer et nationalsprog til 
internationalt sprog. Ethvert spxojLr 
en kulturkreds som baggrund, et sam
fund, der ejer det og bestemmer dets 
udvikling. Ethvert nationalsprog hvi- 
lerkulturelt på en nation, og ucinæv- 
ner man det til et verdenssprog, bli 
ver det dog stadig ved med at tilhøre’ 
den begrænsede nationale kultur, der 
har frembragt det.

Den eneste løsning på problemet cr 
at acceptere et sprog, hvis kulturel 
le bærer ikke er en nation, men ", det 
internationale samfund - menneskehe
den. Det konstruerede sprog esperan
to opfylder de betingelser. Esperan- 
tisterne, der er spredt over hole ver 
den, ejer esperanto på somme nåd. som 
dabskerne ejer det danske sprog. Es
peranto' s kulturelle baggrund er in- 
t e rnati onali smen.

Esperanto blev dannet af den. pol
ske jøde dr. Zamenhof (1859-1_917) der 
havde arbejdet på sit udkast lige fra 
sin skoletid. Han var opvokset i Bje 
listok i østpolen, hvor folk af ma?- 

ge folk af mange nationaliteter bo
ede side om side, ude af kontakt med 
hinanden, indbyrdes mistroiske cg ha 
defulde.Sprogproblemet var et livs- 
spørgamål for Zamenhof. Hans soro g 
blev først offentliggjort i 1887 på 
russisk, under pseudonymet " Dr. Es 
peranto" (dvs. den håbende) Esperan 
to's historie er naturligvis inter
essant, men jeg skal ikke komme nær 
mere ind på don. Esperanto begyndte 
med at udkonkurrere det mindre vel
egnede kunstsprog volapuk Velmenen
de mennesker dannede nye sprog pr 0- 
jckter - sjældent mere forskeDigefæ 
esperanto en dialekter fra rigsspro
get. Ingen af disse udkast vandt ud
bredelse, men opnåede dog at spænde 
ben for esperanto. Dolk fattede mis
tillid til disse kun.stsp.rog, derep- 
stod i hundredvis, hvilket naturlig
vis skadede sagen i høj grad. Siden 
har esperanto overlevet to verdens
krige, forfølgelse og manglende in
teresse. Det er dog absolut ikke pas 
s®, som jeg har hørt nogen sigeÆvæzt 
?mod har det haft tid til at blive 
lavende - esperanto er et kultur - 
sprog: Der er udgivet over 25« 000b 0 
ger på esperanto - oversættelser og 
originale. Der afholdes hvert år en 
verdenskongres (Den 4o. afholdes i 
Eologna i 1955« 1958 bliver det Kø
benhavns tur) hvor et par tusind es- 
perantister mødes. Mange radios tatio 
ner udsender på esperanto. Verdens
organisationer som f.eks. UEA (Uni
versala Esperanto Asocio) holder sam
men på esperantisterne rundt om i 
verden, så at man som turist i næ
sten enhver by kan blive hjulpet og 
modtaget af meningsfæller. Som es
perantist. kan man abbonere på inter 
.nationale tidskrifter og aviser, hvæ- 
af der i hvert fald findes 50

Uår esperanto endnu ikke er of - 
ficielt anerkendt, skyldes deb ale
ne mistænksomheden med konstruere
de’ sprog. Man mener almindligvis , 
at et ,:kunstsprog er stift og ubru - 
geligt, dødt. Men det er en tåbelig 
( Fortsættes side 4)
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UNUA LECIONO - Første time
Læsestykke; Sinjoro Petersen estas viro. Petro estas knabd. Daks estas hundo. Vesuv 
es tas vulkano.
Sinjoro: herre, hr. kæbo; dreng, estas; er. hundo; hund, viros mand, vulkano: ?
Udtale. Esperanto er fonetisk, dvs, til hvert bogstav svarer een lyd og omvendt. 

Trykket ligger ALTID på næstsidste stavelse* (sinjoro, unua). 
a udtales mere åbent en på dansk (som tysk)s knabo, vulkano. 
e udtales som i dansk "tjener”, aldrig som i "sne”:. Leciono, estas. 
1, pas på, at det aldrig bliver til et e som i dansk "fisk", 
o er åbent som i dansk å i "ål": sinjoro , leciono. 
c udtales som skarpt ts (tysk z). Leciono. Oceano. 
r rulles svagt på tungespidsen. 
b,d og g er ligesom på fransk og engelsk stemte.
p, t og k er ustemte som på dansk, man må ikke aspirere ■ (puste ) dem så kraf
tigt som på dansk (dette vender vi tilbage til siden).

Grammatik■ Læg denne gang bare mærke til, at alle substantiver ender på o, og verbet i 
nutid ender på as, estas.

Esperanto - . (fortsat fra s. 3) 

fordom. Esperanto er naturligvis fuldstæn
dig regelmæssigt, grammatisk set, men som 
udtryk er det mere nuanceret end de fleste 
nationale sprog.

Sprogets ordforråd er taget fra de eu
ropæiske sprog - navnlig de romanske.Syn
taktisk er det opbygget efter de sædvanli
ge regler der gælder for europæisk tanke
gang - men det bygger i langt højere grad 
på logikken end nationalsprogene, hvilket 
giver esperantisten større frihed til at 
udtrykke sig. På grund af sin lethed kan 
esperantoeh læres på ganske kort tid.Ken
der man ikke andre sprog end sit egeb, må 
men beregne en sæson eller to i kursus, 
men den største del af tiden går med at 
stille folk om til et nyt sprog overhove

det. Har man derimod en elementær sproglig 
baggrund, kan man ved et selvstudium sætte 
sig ind i sproget på kort tid.
Esperanto-undervisning i skoler har for

søgsvis fundet sted i forskellige lande med 
stor succes, og her i PLATON offentliggøres 
fra og med dette nummer små lektioner i e- 
sparanto.
Har man ikke andet tilovers for esperanto, 

må man dog indrømme, at der er et vist per - 
spektiv i at kunn komme på talefod med folk 
fra de mest fremmedartede lande. Det er da 
noget ellers ukendt og ganske behageligt - 
ikke sandt ? Tr,

SKOLEBALLET.
Årets første skolebal blev afholdt lør

dag d. 9/10 på den sædvanlige måde, -pip-

G E R N*s ISBAREN MED DET RØDE SKUM G E R N'b

Isbar STORT UDVALG I CHOKOLADE Isbar
I.JOHANSEN - JAGTVEJEN 30

NORA 8029 -DESSERT IS BRINGES OVERALT- NORA 8029

ISBAREN MED DET RØDE SKUM
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Christian B. Rømer METROPOLITANERSaMITUNDET s

Boghandel og papirhandel Henvendelser og forespørgsler 
•. modtages af sekretæren,

Skindergade 29, K. 
C 6728 & 3828.

højesteretssagfører Garl Heise
Ny Vestergade 1, K,~ eller 

formanden, Irs. Johan Asmussen . -

Vi gratulerer ikke .
Ingen i verden er så konservative, som sko

leelever. Et af de få eksempler på en nyind- 
førelse, der efter mange protester virkelig 
slog igennem, er elevrådets opståen i slut
ningen af januar. I sin introduktion til det
te råd skrev dets skaber, Niels Christian 
Jørgensen i et tillæg til PLATON: "Hermed er 
elevrådet overdraget jer. I må vise, ab dets 
berettigelse er klar". Niels Christian blev 
student i sommer, så antagelig modtager han 
først samtidig med et eksemplar af dette nr, 
nyheden, at klasserepræsentanterne, de sam
me som ihærdigt kæmpede for rådets indfø
relse, ved en afstemning har beslutteb ns op
hæve det. Det må være bittert for ham, at se 
at vi ikke var værdige til at få hans vugA 
overdraget.

Det er mig umuligt at indse, at et elev
råds virksomhed kan blive andet end positiv. 
Skulle nogen tvivle på dets værdi, så kan 
de roligt lade det stå sin prøve, det vil 
aldrig kunne skade, hverken personligt el
ler klassevis. Men skulle nogen nære uvil
je mod elevrådet, og skulle nogen ikke fin
de dets eksistens ønskelig,- så kan de være 
forvisset om, at der er mange, der vil være 
interesseret i at høre hvorfor - -
Bort med den passive modstand, bort med 

uen ubegrundede oppositionslyst. Kom frem 
fra busken og forklar jer. Forklar os andre 
hvorfor det er så forkasteligt at have et 
redskab for vore ønsker og ideer, og forklar 
os, hvad 1 har imod et mellemled mellem e- 
luver og ledelse. - Vi venter altså i spæn
ding på indlæg fra enhver, der mener at ha
ve- noget at sige i denne sag. - Kom frem og 
tal til folket, PLATON er jeres talerør .

P.B.P.
Det sidste elevrådsmøde, forløb omtrent så 

dans Kun tre af repræsentanterne var til ste 
de. Talsmanden for Jmn. foreslog på sin kl:Æ 
ses vegne, elevrådets ophævelse. Efter lan
ge overvejelser tilsluttede repræsentanten 
for 2ks. sig forslaget, medens rådets sdcre- 
tær i 2ns.' navn gik imod. Man skred til af
stemning, og elevrådets 8-måneders eksistens 
blev hermed ganske umotiveret og fuldstæn
digt meningsløst afbrudt.

Hvid, trækker og gør mat i to træk

A B C D £ F G H

Elevrådet er skyld i afholdelsen af det y- 
derst vellykkede bal i april,- det har en 
væsentlig andel i gymnasieforeningens suc
ces og opsving, ligesom man kan takke det som 
me råd for en del små praktiske forbedrin
ger. Men først og fremmest må man være klar 
over, at hvad elevrådet hidtil har opnået,- 
kun er en spag begyndelse, og for intet at 
regne mod hvad det i fremtiden vil kunne ud
rette,- når det, som Miels Christian sagde, er 
groet til, og når en tradition er blevet 
skabt.

Hvorfor måtte det ikke få en chance.

1
2

3
4
5

6

7
8
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Finn Methling i litteraturklubben.
Litteraturklubbens andet foredrag blev 

holdt af Finn Methling, en af ung dansk dra
ma tiks få bedre kræfter.

Finn Methling er ikke en så fascinerende 
taler som dr. Nøjgaard, men der var en be
hagelig, intim stemning mellem talere og til
hørere (som formodentlig på grund af Mr. 
Gregory var mødt noget fåtallige op). Finn 
Methling talte let og levende om den nære 
forbindelse, der allerede tidligt etablere
des mellem ham og teatret - lige fra han 
som lille dreng sammen med sin broder spil
lede komedie i dagligstuen med stole og 
borde som kulisser og på dukketeatret op - 
førte Familie Journalens stærkt bevægede 
dramaer, til han som ungt menneske efter en 
skolekomedie-suoces skulle have været skue
spiller, men opgav det til fordel for et 
litteraturstudium og først derefter hellige
de sig teatret som dramatiker.
Herunder belyste Finn Methling sine ide

er indenfor teatret og forklarede hensigten 
med sine stykker, som jo ikke er helt al
mindelige, på en interessant og overskue
lig måde.

Til sidst læste Finn Methling somen slags 
illustration til foredraget sit smukke og 
følsomme stykke "Hejsen til de grønne skyg
gers land''. mD.T.
Næste foredrag bliver Mandag d. 1/11, -

Der har i de sidste år været gjort 
flere forsøg på at forene alle lan
dets gymnasieforeninger i en fast 
organisation. Tanken er forsåvidt 
udmærket blot med den hage, at den 
er anlagt i for stor målestok og der
for i realiteten uigennemførlig.Det 
er ihvertfald den erfaring, der er 
gjort hidtil.

Por at bringe den gode tanke ned 
til en overskuelig skala has? M.G.S. 
foreslået et samarbejde med to sko
lier. Planen es? allerede gennemført, 
og Skt.Jørgen, Frederiksberg gymna
sium og Metropolitanskolens gymna- 
sieforeninger har indgået on allian
ce til gensidig støtte. Få flere 
bestyrelsesmøder, de tre gymnasier 
imellem, er samarbejdet omhyggeligt 
blevet diskuteret og forskellige ?•- 
konomiske systemer opstillet. Lige
ledes er en fælles arbejdskonitc ble 
ve't "dannet med to medlemmer fra hvesc 
af de tre bestyrelser,- herfra sho. 
len Søren Sørensen og undertegnede.

Som et foreløbigt bevis på trip - 
le-alliancens affektivitet vil føl
gende program for den næste måned - 
sikkert kunne t j e ne;
13/10 forfatteren Poul Henningsen 
28/10 diskussion om religionsunder

visningen mellem prof.dr.theol.

arrangør
Skt.Jørgen Så meget foreløbig, 

men andre store nav
ne er under opsej-

T.Christensen, form, for gym
nasieskolernes r e1igi ons1ærer-

5/11
10/11

forening Tolderlund-Sansen og 
(evt) pastor Stub.
Børge Roger-Henriksen
Soya

LI.G.S.
-G.3.-

Frdbg.-

ling.
I den lettere af

deling har vi plan
lagt "alle tiders"- 
amatør-forum og bal 
i borgernes hus i 
marts 55« Det ordi
nære M.G.S. bal vil 
derfor forsøges ryk

ket frem'til januar. Desuden vil denne sæson blive afsluttet med en hygge
lig mik-agtig" aften. — Vi . har søgt at lægge et program så varieret som 
muligt, men vi er naturligvis altid interesseret i evt. ønsker og forslag.
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K V A. L I T E T S LDNA 1545

B R I L L E R
Briller repareres - ca. 1 time 

Bøj?0"© J©iic'6ii(Tidl. værkfører hos y.A®Thiele)

Jagtvej JO København N
Leveran tør til alle sygekasser ~ Sygekassepriser.

P L A T 0 N spørger og r e k t.o r svarer

Det er lykkedes PLATON, at få rektor til 
at udtale sig om nogle aktuelle problemer. 
"Hvad mener De om elevrådets ophævelse?" - 
spørger vi.

"Jeg kan kun sige", svarer rektor, " at 
jeg ser på det, deres sket, med den største 
beklagelse og også med stor forundring, 
men naturligvis vil der ikke fra min side 
blive gjort forsøg på kunstigt at holde e- 
levrådet i live. Initiativet til et sådant 
må så afgjort komme fra elevernes side"
"Hvornår kommer det nye skema?" -
- "Den første november skulle alt være i 

orden. Så inddrages eftermiddagsskolen og 
pigerne får gymnastiktimer indenfor skole
tiden i Hermes-Hallen".-

"Bliver der ikke snart stillet flere cyk- 
lestativer op proportionalt med mængden af 
nyankomne elever?" -

"Det sker snarest. De nye pladser kommer 

på fortorvet ud mod Hans Tavsens gade." If

Skolerejser

4A summer^or tiden, over halvdelen af * 
klassen ska' med hr. Stubbe til Tyskland, * 
nærmere bete ;net Lubeck og Hamburg, i ef- * 
terårsferien. I denne tid hvor mange taler * 
om metropolitansk initiativmangel er det- * 
te da et lyspunkt« Klassen skal bo påmn- * 

drerhjem i Lubeck og vil iøvrigt opleve en 
masse, - indtil Hamburg en dag, byvandring 
i Lubeck,- dase-rundt-dag hvor små grupper 
å 2 eller 5 går rundt på egen hånd o.s.v.- 
Dette initiativ burde belønnes med efter - 
følgelse af andre klasser, og det er slet 
ikke dyrt. 75 kr. pr, deltager -i- lommepen
ge. Vi ved godt at forrige års JG i sommer 
var med rektor i Italien, men det var joe- 
gentlig ikke nogen skoleklasse mere. Det 
der ventes på er kun elevernes initiativ«- 
Udkast emnet i en matematiktime og timen 
tillige med rejsen er forhåbentlig reddet. 
Selvfølgeli skal læreren ofre en ferie på 
foretagendet, men vi er overbevist om, at 
glæden langt overstiger besværet. Altså:

UDLANDET VENTER. H°C*

Skoleturneringen.. ..

Skønt hånboldturneringen forlængst er af
sluttet, skylder vi, at offentliggøre vin- 
d.cx*no • Jmn. 9poi^t og målkvotient s 51-40

4b. 10 " " : 49-J1
Endvidere en hyldest til de tre initia

tivrige fra 2mn. der sørgede for, at en 
stor del af kampene blev afviklet inden i- 
drætsdagen. Resultatet af denne fortraaizg 
viste sig også. Iøvrigt må man beklage,at 
det ikke lykkedes af afholde en kamp mel
lem lærere og piger eller lærere og
5 G1 er således som det før har været til
fældet.
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Vi har modtagets

En særlig påklædning til gymnastik indfør
tes vod Metropol!tanskolen for 55 år siden. 
Fer don tid gjordo vi gymnastik i vort al
mindelige tøj, ja, i dag lyder det fuldkoie- 
meu usandsynligt. ( På skolens bibliotek or 
der skoleblads fra den tid, hvor gymnastik - 
dragten blev indfort og i di s so, kan man fin
de eksempler på datidens modo., red). I for
bindelse med gymnastiktøjet indførtes for 25 
år siden et særligt mærke for vor skole,vist 
nok tegnet af den fremragende gymnastiklærer 
Sofus Jerdal. I tidens løb har vi dosværretit 
været vidne til, at dette 112-mærke bliver 0- 
delagt i vask? det blå filt har aldrig varet 
vaskeægte. Der er nu fremkommet maskinstrik- 
kede mærker, der er både lys- og vaskeægte, 
og son anvendes i talrige foreninger landet 
over. Mon der ikke var stemning for at an -».1 
vende en sådan type for fremtiden? Ved sam
me lejlighed kunne dot overvejes om man ik
ke ville gå over til en anden udformning af 
MS-mærket, der i grunden er ret vanskeligt;at 
tyde for fremmode. Det kunne jo tænkes, at 
der blandt skolens tegnebegavede disciple 1 
fandtes et antal, der kunne have lyst til at 
indsende forslag til et nyt mærkat. Til be
dømmelse af de fremkomne forslag kunne man 
nedsætte en komite, bestående af rektor.,sko
lens gymnastiklærere og en repræsentation fæ 
disciplene.. Såfremt on sådan konkurrence bli 
ver udskrevet har firmaet Poul Holm udsat som 
præmie en idrætsscrapbog.

Altså? hvis I indsender forslag inden 1/12 
skal PLATON sørge for det videre fornødne, 
Vinderen vil blive offentliggjort i decem
ber nummeret, der udkommer umiddelbart føi* 
juleferien.

Som man på indeværende tidspunkt vil have * 
bemærket, er sideantallet skåret nod til 8 * 
Dette er ikke på grund af redaktionens do- * 
venskab, men fordi PLATQIJ i lighed mod a;- * 
dre førende dagblade har forøgede papirud-* 
^fter. Næste gang vil det atier være på IC*

Vinderens navn bringes næste gang.

I dagene 18, 19 og 20 oktober afholdes der 
skolebladskongres. Her fra skolen deltager?
Ole Olsen (Ansvh. red) II mn.
P.BoPaludan. (gymnasieredaktør) lins.
Henning Christophersen. (mellemskoleredak

tør) 4A.
John Forslund, (annoncechef) II mn.

* * * * *

Moderne ordsprog. (Kakaduen)

Som man råber i skoven, så ligger man der.
*

Hvor intet er, har kongen tabt sit skæg

Man savner ikke bilen, for s

Af en lillebil kan der blive - 
no '


