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Spild nf papir -
Efter hin berømmelige kon

ference i nationalmuseets fest 
sal mellem underyisningsnini 
ster Julius Bomholt ogrepræ 
sentanter -for Danmarks læ
rerstand midt i oktober sid
ste år, blev der nedsat et 
hasteudvalg, som ifølge hr, 
Bomholts optimistiske . vur*r. 
dering skulle afgive sin be
tænkning i midten af januar 
i år. Efter denne udtalelse 
blev.der fra sagkyndig side 
løftet mangen . en' adva r e n de 
pegefinger, og det blev 
stærkt betvivlet, at udval
get kunne blive så hurtigt, 
færdig. Det kunne nu se ud 
som om denne pegefinger er 
blevet løftet med rette thi 
endnu idag d. 1 februar har 
kommisionen ikke kommet til 
noget endeligt resultat.Der 
er dog.sluppet .en oplysning 
ud, der meddeler, at man ik
ke er begyndt at drøfte en 
evt. skolereforms økonomi
ske konsekvenser, og at .man 
derfor sikkert først et styk- 
ke ind i denne måned kan for-, 
vente, .at de afgørende ..for
handlinger vil finde sted.

Undervisningsministeren ' 
vil derfor tidligst i mid
ten af marts måned kunne få 
den afgørende rundbordskon- 
ference, hvorefter ministe
ren så vil forelægge folke
tinget sit forslag. H.C»

skoleårs begyndelse indførte undervisningsmini 
ny-ordning, hvorefter skolepenge og boga.fg5.ft 
Med hensyn til kladdehefter skulle de uddeles 
eleverne efter faglærernes skøn og ned stren- 

forhindre misbrug og beskadigelse af bø-

. Ved dette 
steriet en 
bortfaldt, 
gratis til 
ge regler for’ at 
gerne.«
Får vif or mange hefter - ?

Utvivlsomt blev der ikke 
.delt mere ud, end der var 
skønnet nødvendigt, men den 
stabel af kollegiehefter,no- 
tes,bøg;er, indskrivningsbøger 
osv., som snart hobede sig op 
var i og for-sig ganske u-r 
nødvendig,. idet eleverne før 
har kunnet klare sig med min
dre, Ikke sådan, at lærerne 
har skønnet forkert, men e- 
leverne har tidligere for
stået at samle notaterne i 
een bog og udnyttet pladsen 
fuldt ud - fordi deselv skul
le betale hefterne. Man har 
en anden indstilling over 
for det, man får gratis,-og 
selv det mest kritiske gen
nemsyn af hefterne kan ikke 
afsløre evt, siøsen med plad
sen herunder udrivning af 
løsblade.
Staten ove rbager ansvaret

Denne hjælp fra statens si 
de er ment som en f oranstalt- 
ning til fjernelse af øko
nomiske hindringer for op
tagelse i gymnasiet. Dette 
er yderst prisværdigt - idet 
man dog ikke må overvurdere 
betydningen af den ydede støt 
te på dette punkt -men sam

eller spild

tidig får man følelsen af,at 
staten mener at se sig nød-, 
saget til at overtage de for
pligtelser, der rettelig til
hører hjemmene- forældrene. 
De underste mellemskoleklas- 
ser får nu mælk og vitamin
piller. Vi får allé vores 
skolegang, bøger og ;kladde- 
hefter gratis* Staten ønsker 
at stille os alle lige, og 
en dag får vi vel også- tøj 
og sko -. helst, ens så ingen 
får mindreværdskomplekser.- 
Staten, fritager os for ansva
ret men ikke uden store ud
gifter. Det er selvfølgelig 
rart at kunne få sine papir
krav - såvel private somskp 
lens - opfyldte, men der må 
kunne findes en mere bespa
rende og begrænsende ordning.

En nyordning foreslås*
Man kunne simpelthen ven

de, tilbage til ordningen med 
pedellens udsalg således,at 
man selv foretog sine ind
køb efter behov, idet sko
len - staten - dog betalte 
et fast beløb til hver elev 
r beregnet på grundlag af 
pedellens erfaring med,hvad 
der er påkrævet. I 1G-« og 

(Fortsættes s, 4)
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NÆSTE NUMMER;

Sent sker det, - men det sker 
- PLATON har henvendt sig til 
forfatteren Dr. Braghis Si- 
monoff og bedt ham skrive en 
kriminalfeuilleton ud over ' 
det sædvanlige. Her kommer 
den ikke,- men i næste num
mer. Følg med fra begynde1 - 
i denne gyselige historie af 
den ukendte forfatter Simo- 
nof f af hvem, vi har erhver - 
vet udgiverretten for Metro- 
politanskolen.
Endvidere har vor statisti
ks medarbejder bebudet en ny 
epokegørende undersøgelse - 
man må formode, at emnet er 
det indtil trivalitet for
tærskede omhandlende

Endelig vil vi som sædvan - 
lig kommentere skolekomedien 
iår med billedreportage - 
vi pønser på at udsende et 
ekstranummer dagen efter ' 
premieren. Men om det bli
ver til noget,ved vi virke
lig ikke.

Det skulle heller ikke un
dre os om man i næste nummer 
kan finde en introduktion til 
Hvem,ved, hvad: arrangeret af 
Platon med støtte af M.G.S.-
I det hele et righoldigt nr. 
som stadig kun vil koste 20 
øre - også selvom vi kommer 
til at skrive lidt om " E R
GYMNASIEUNGDOMMEN DEN RINGE
STE DEL AF UNGDOMMEN? Over
skriften er hentet fra Lan
gelands folkeblad, men kun

Man klager over skolens forældede lysbil
lede apparat - VI foreslår FORNYELSE - ?

Fjerde mellem er så glade, for det er en dej
lig dag 

de skal ned og ha det morsomt i hr. Windings 
cinema, 

der er film hver fulde time i det vældig sjo
ve fag 

der er 8 dages-forsalg til hr. Windings cine
ma ..

Selskabsmærket for hans kino det ep Romas gam
le ørn 

hele første mel fen græder? filmen er forbudt 
for børn 

der er udsolgt hele ugen fredag,lørdag, søn
dag » mandag 

og reklamefilmen det er knagme Windings pro
paganda.

Og ved synet af Napoleon bliver det meget hur
tigt nat 

med hr. Cooper, Marlon Brando, Erol Flynn og 
Allan Ladd

Ava Gardner, frk. Monroe og de andre glemmes 
straks 

når man først har set på Bismarchf Kejser Fre 
derik og Karl Marx.

Klokken fire? Film for sutter 
(Det er den om Morten Luther) 
Klokken seks? en mand i panser 
Klokken syv? Kongressen danser

Der er film med bang og bum 
Der er tale film og stum - 
Ingen er dog så fantastisk 
som Cleopatra i plastisk — 

Glas.

ne godt have stået oven over en af PLATONs artikler,hvis 
ikke det var fordi udtalelsen var faldet i Rudkøbing v/ 
seminarieforstander H.Schmidt. Mange har taget til gen
mæle og vi vil forsøge at bringe et sammendrag af udta - 
lelserne. Vi håber det evt, kan danne grundlag for en 
diskussion ellers må vi som sædvanlig blandt redaktio - 
nens medlemmer finde nogen, der ken trække linierne op.~b

METROPOLITANER-SAMFUNDET

Henvendelser og forespørgsler 
modtages af sekretæren 

højesteretssagfører Carl Heise 
Ny Vestergade 1, K., eller 
formanden,landsretssagfører 

Johan Asmussen, Hovedvagtsg. 2,K.

Gymnastikdragter-sko 
og andre 

sportsartikler

Poul Holm 
Sportsmagasin.

11- Silkegade - 11
C.3082 0.15382.
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Inden tæppe går for vores skolekomedie 1955? kunne det 
indvi jer i, hvad det egentlig er I skal se-,

'Komedien om e n h v e r" har gennemgået man
ge bearbejdelser, inden den fik sin nuværende form« Den 
første kendte version af skuespillet stammer fra England, 
I virkeligheden stammer den fra de katolske kirkespil - 
nidten af dot 14' århundrede - men er siden blevet over
taget af Durgundere og Sydtyskere, son har omarbejdet det.

Det skildrer et menneske, ■ 
som står overfor døden Han 
kalder til hjælp, alt hvad 
han har haft glæde afs ven
ner , rigdom og slægtninge.- 
Men det er bare tomme ord de 
giver, mens de tager afsked 
med ham og vender de vender 
sig atter mod verden og dens 
liv0 Så bet han sine gode 
gemingeiv til hjælpo ’De vi
ser ham en vej og han.må bø
je sig lyde.

Sådan er tanken i styk
ket, som også er bibeholdt! 
Hugo von Hofmannsthals gen
digtningo I denne sidste ver
sion - fordansket af Johs. 
Jørgensen - følger vi den 
rige mand - Enhver -.Vi ser 
ham feste, more sig, for 
til sicht at opleve hans fald 
og genrejselse.

DET VAR VEL NOK EN STRÅLENDE DAS;

Ja for 14 dage siden udkom 1. nummer af PLATON i det nye 
år, og salget steg, som vi havde håbet og regnet med.Ialt 
steg det 10%. Dette vil dog ikke sige at 100% af skolens 
elever køber bladet, hvilket er højst beklageligto Vort 
skoleblad skal selvfølgelig ikke ligne alle andre, men 
derfor ville vi jo gerne på dette punkt også nå op til 
de.resultater, andre skoler kan præstereo Prisen er sta
dig 20 øre, og det vil den blive ved med at være så læn
ge DU OGSÅ’ KØBER BLADET SELV. . Redaktionen.

Billetter a 4?- Forestillingen beg. kl. 19^°(16°°) 
5,- 
2,- kr. fås fra på torsdag (se opslag,på 

opslagstavlerne) til skolekomediens fire forestilling.!

"Den nye Barselstue" af 
HoCoAndersen er det andet 
stykke der skal opfores i 
år. Digesom sidste år har 
man ønsket at mindes vore 
store digteres mærkedage, -

• Stykket fik sin førsteop
førelse på det kongelige tea 
ter 16 marts 1845 med fru 
Joh.L.Heiberg som Christine. 
Stykket fik en virkelig god 
kritik, hvad der ikke var al 
mindeligt for hans dramati
ske arbejder.

For at ærgre Heiberg, som 
netop på denne tid bedømte 
HoC,Andersens arbejder tem
melig strengt, indleverede 
han stykket på teatret ano
nymt, og historiens pointe 
er faktisk den, at Heiberg 
var med til at give det fin 
kritik.

måske være på sin plads, at

Men menneskene er jo nys
gerrige, og de. der jo er op
rettet en særlig arbejdsgren 

! for at .tilfredsstille denne 
I menneskelige last; nemlig 

jounalistikken, var der da 
også snart en journalist,som 
kom op til Andersen fer at 
få nogle udtalelser til sit 
blad om hans succes. - 
"Hvadfor en succes", svare
de HoC»Andersen.
"Jamen, det er da Dem, som 
har skrevet det, ikke ?"

(Fortsættes s.4)

RØDOVRE

BOGTRYKKERI

v/ Glenny Nielsen«

Ejbyvej 127 - 

RØ 589«

Gentlemen går S i m pee r - klædt
Si mper * K ni c ke r> 

den store mode

Falkoner Alle 77 Goth. 2325
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Forunderligt

Selvfølgelig kommer det 
ikke nogen ved, hvad andre 
mennesker bestiller i deres 
fritid; men så besynderligt 
var det alligevel, at næsten 
ingen var kommet til den ghm 
rende musikaften med Arne 
Skjold Rasmussen, som gymna 
sieforeningen havde arran
geret, at man ikke kan lade 
være at spørge, hvor i al
verden publikum blev af ?

Af eleverne er det altid 
blevet sagt, at gymnasiefo- 
reningen foretog sig for 
lidt, men når den så ende
lig tager sig sammen, kom
mer der ingen, eller så godt 
som ingen til møderne.

Fra lærernes side er det 
flere gange blevet ytret,at 
gymnasieforeningens program
mer var underlødige, men in
teressen for de lødige pro
grammer må dog siges at væ
re yderst ringe, når man 
sammenligner det antal læ
rere, der kommer til jazz— 
koncerter med det, der kom 
til denne ekscellente kla- 
veraften, som nemlig-var lig 
nul. E.T.• «<>»■■ ..............

LITTERATURKLUBBEN

I aften læser forfatteren 
Finn Søeborg op i littera
turklubben. Det er rart at 
se klubben genoptage sit vir
ke. -h.

Reserveret

SPlLD AF-(fortsat 
___ _______________ fra s. 1)
Im. skulle beløbet,der til
skydes, nok gøres lidt stør
re. Ordningen ville sikre, 
at forbruget blev holdt ne
de på en passende størrel
se, idet yderligere ønsker 
om pair skal betales af ens 
egne penge. Endvidere skul
le lærerne også kunne gøre 
disse betragtninger til de
res og ophøre med den kon
trol, de skal føre med klad
dehefter: De vil sikkert hel
lere anvende tiden på en 
bedre måde. pnp.

*

Vi har forelagt forslaget 
til en nyordning for rek
tor, der selv sad i udval
get, der behandlede disse 
problemer-Rektor udtaler:

Loven om gratis undervis
ningsmidler i offentlige Poo
ler er vedtaget for et halvt 
år siden og bliver næppe æn
dret inden for overskuelig 
fremtid. Det tjener derfor 
ikke noget fornuftigt for
mål at fremsætte forslag,der 
er i strid med loven. Jeg 
havde hellere set, at PLAT® 
havde givet plads for et rea
litetsbetonet, positivt for
slag - f.eks. en opfordring 
til alle om at være behjæl
pelig med at undgå unødven
digt forbrug. Jeg sympati
serer heller ikke med ar
tiklens spydige og uvenlige 
tone - loven er dog ment som 
en støtte for ungdommen og 
skal ses i sammenhæng med et 
kompleks af love, der alle 
har dette formål. Under alle 
omstændigheder: nu er loven 
der, og så har vi alle pligt 
til at hjælpe til med, at 
den administreres på bedst

mulige måde. R.
*

. ........ uhu...xi.OKH... ..........      tir.. 
SKOLEKOMEDIEN(Fortsat .})

"Nej, min tro er det ei, - 
men jeg ved godt hvem det 
er, som har skrevet det -. 
Det er Dem1.’

Slukøret og forbavset stak 
journalisten af.

Da han nogen tid senere 
kom op på teatret udbredte 
direktøren sig om, hvilket 
vidunderligt stykke "Den1 
nye Barselstue" dog var.
"Men det er jo ganske uden
for Deres talent. De er ly
riker, og har ikke det hu
mør den mand har’.1 Først 
langt senere røbede han sin 
hemmelighed.

Skulle man kende Ander
sen godt, ville man måske 
sige, at denne episode er 
dramatiseret noget. Men ét 
er ihvertfald sandt.

* Andersen skrev dette ned 
* ikke uden en hvis stolt- 
* hed, følsom og selvop ta- 

* gen som han var.
I år er det 150 år siden 

forfatteren blev født. Vi 
gør vort til at minde hans 
barsel. N-.M.

*
............ ............ -u-.ui 

KØB PLATON SELV 

NÆSTE..............GANG

a/s Viggo 0. P Hamme r 
4 Søn

Trælast & Isenkram.
Amagerfælledve j 50

Telf. C. 1619 - 1719 - 11796.
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Hvem Ifegger 
plader til en z/v 
kil os pick-up '

Den helt rigtige . .
Håndboldstøvle.

samt rekvisitter cg beklædning til al sport 
Sportsmagasinet Ih KB.

C 689.. Amagertorv__ 11._____ G 14758.____
, .For at skabe mere interes

se og fremfor alt kendskab’ 
til skolens pladesamling,er 
det vor hensigt at omtale 
evt. fremtidige nyerhvervel-
ser her i bladet. Hr« 
har forudsagt, at det

Kirk 
ikke

vil kunne overanstrenge os. 
Bevillingerne hertil er li
geså sjældne som alle andre 
der distribueres af staten 
og ligeså små.-

Da hr. Kirk kom hertil i 
1948 fandtes der ingen pla
der på skolen, og havde der 
været nogen, var de meget 1 
hurtigt blevet høvlet tilu- 
brugelighed af den daværen
de såkaldte grammofon. Den 
stammede fra det herrens år 
1928, og pick-uppens vægt 
androg en bagatel af 25° g. 
Til sammenligning kan vi an-
føre at 
re yder 
otte og 
fik man

moderne pladespille
et tryk på mellem 
tolv gram, I 1950 
penge til at udskif-

te dette teknisk - histori
ske vidunder samt samt til 
at indkøbe 50 plader:dertil 
kom så det nyoprettede år
lige tilskud på 50 kr. og o- 
verskuddet fra forårskoncer
ten.

"Efter hvilke principper 
udnyttes så disse beløb 

. spørger vi. Den kendte sang- 
^ærer klør sit krøllede ho

ved: "Ja, de mange retnings
linier, der gerne skulle ' 
følges, står ikke godt til de 
små midler, så der er hul
ler hist og her.. Alle mu-

Har du en hobby

Vesterbrogade

Svend Møller Kristensen tog sig af første del af arran

gementet på St. Jørgen Gymnasium. - Hans foredi’ag om for
skellen mellem farvet og hvis musik var interessant og 
underholdende, det var helt oplivende for en gangs skyld 
at få jazzen belyst i forhold til den europæiske musik,- 
og-ikke høre på den sædvanlige jazzens hvem,hvad,hvor —
foredrag.

Adrian Benzens orkester ar 
kester spillede derefter op 
og allerede ved det første 
nummer "Weary Blues" blev 
stemningen'slået an.At næv
ne og rose alle de pragtful
de soloer som kom pub li kum 
til del er her ikke plads til , ..................................................

sikkens stilarter skal være 
repræsenteret (barokmusik,- 
Wienerklasik, romantik, mo
derne musik og jazz) og na
turligvis de store komponi
ster, Desuden skulle jeg ger- 
n(e kunne vise jer eksempler 
pa forskellige musikformer. 
(Fuga, sonate, symfoni,kon
cert osv.) og endelig de 
fleste instrumenter'.'

- men et par numre for tj e- 
ner dog at fremhæves« For 
det første Peter Nygaards 
trombonosolo "Mr. Boldeis 
Rag". Det han dér spillede 
var absolut i topklasse,der
næst janitcharens støtte til 
klarinetten i "I found a 
New Baby", en fuldstændig ro
lig og behersket rytme men 
alligevel fuld af lift og 
swing«

M.ed ekstranummeret "When 
the Saints go marchin in"- 
fik orkestret sat et fest - 
ligt punktum på en vellyk —
ket aften. Mc Pom.*

Videre hører vi cm dens’to- 
re kongstanke: et- tre-speeds
værk med forstærkeranlæg og 
en ny radio. Hr, Kirk til
sender en af de i sangsalen 
ophængte rektorer et for
håbningsfuldt blik og be
tror os, at nyanskaffelser
ne lader vente på sig. Gan
ske vist er pengene allere- 
de bevilget, men det er me-

ningen at staten vil fore
tage et fællesindkøb efter 
indstilling fra et udvalg,- 
der nedsat til bedømmelse af 
de forskellige modellers eg
nethed. Men da bevillingen 
er opført på denne finans
lov vil de formodentlig bli
ve anvendt inden april.

175

så køb delene i

Vi har lånt fra et andet 
skoleblad;
Tirsdag d. 18 februar fik 
vi heller ikke snefri.

*
*

Vi har over looo forskellige
Eva 7825 
tegninger til

*
*

løvsavsarbejder og påtegnet krydsfiner.

Husk når du låner bla
det ud næste gangsHvis al
le dem der låner bladet - 
SELV købte det — kunne 
prisen sættes yderligere ned.
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Snak om en ting
Forleden dag så jeg den store sprogforsker dr. Nulle- 

rup på gaden. Da jeg er meget interesseret i det danske 
sprog, krydsede jeg gaden for at høre om det sidste in

Man hø rer - 
sa meget 
v/ PLATON 

—---- -— * —--------
den for sprogvidenskaben.

'•God dag,” hr. doktor. 
Hvorledes går det ?”

Doktoren vendte sig om i- 
mod mig;"Jo tak, jeg finder 
mig udmærket1.'

"Tør man spørge, hvad der 
beskæftiger Dem for øjeblik
ket ?"

"Lad være med at sige be- 
skæftiger. Det er komplet u- 
nødvendigt at sige be. Ved 
De, at det er en ikke—nor
disk forstavelse. Jeg kæm
per for at få alt ikke-nor- 
disk ud af vort modersmål.- 
Hvorfor sige "Belønne","be
skadige" ,"bestyre"? - når 
man lige så godt kan sige : 
"lønne", "skadige", "styre'.'

"Nu gynder jeg at forstå'.' 
"Hvad beha'r - gynder ?'^ 
'ha^ jeg er med muDer er 

ingen gTund til at sige be- 
gynder"

"Nå, ja ... sådan set"
"Ja, og hvis De kan få 

ført Derres plan ud i virke
ligheden, kan man i Sandhed 
sige at Deres drift er stor"

"Ja, ikke sandt det må da 
enhver kunne gribe"

VI BEKLAGER

I vort julenummer satte vi 
sidste frist for aflevering 
af forslag til et nyt skole
mærke på gymnastikdragter til 
15/1 kl. 11°°, men efter for
gæves at have ventet til kl. 
1115 måtte vi se i øjnene 
at konkurrencen var blevet en 
fiasko. Kun et menneske Ole 
Dyrlund Hansen 4b has/de dri
stet sig til at indlevere et 
forslag, idet vi takker ham 
for udvist deltagelse, be- 
klager vi at måtte sige at

"Men det er jo noget de 
høver tid til. Det er De vel 
lavet på?"

Doktoren så noget tuttet 
på mig, men så opklaredes 
hans ansigt af et smil.

"De lader til at gå hur
tigere ind for min idé, end 
jeg selv"

"Det må ro på en misfor
ståelse. Min hjerne væger 
sig ikke så hurtigt som De
res"

Doktoren slog levent ud 
med hånden;

"Nu er de overskeden"
"På ingen måde. Jeg nyt

ter ikke min hjerne så ån
det som De. Det ville være 
alt for svæfligt for mig"

Doktoren så lidt fippet på 
mig, som om han var kymret 
over samtalens videre for
løb. Jeg tog en hjertet slut
ning.

"Skal vi ikke gå hen til 
den pølsevogn og stille to 
pølser?"

"Jo” sagde doktoren gej
stret, "det var en god idé., 
man øh, det kan godt blive 
sværligt, thi jeg er desvær
re løbet fra min pung"

"Skidt med det, det tyder 
ingenting. I dag taler jeg"

Men nu svimede doktoren.
Flaks

hans anstrangelser har vist 
sig at være forgæves.

Til vore læsere som be
finder sig apatisk hen sun
ken siger vi: Vor trænger I 
til en opsang.(Kneben spal
teplads forhindrer os i at 
give jer den, men i næste - 
nummer så ... reds.

Apropos skolekomedien:
Søren nedladende til Ole:- 
Når jeg engang kommer ind på 
"Det kongelige” skal du nok 
få en fribillet så du kan 
komme ind og se mig.
Ole:- Hvorfor ?

*

Fra svensktimen:
"Men vad har hun icke skænkt 
folket på dynarne"

Forsag stemme i baggrun
den: Måske kaffe på sengen.

*

Tb elever vædder om, hvem 
der kan fortælle den største 
løgn:

Den ene? En kvik fyr her 
fra skolen -

Den anden: Stop, jeg har 
allerede tabt.

*

Bittert udbrud under ei svær 
prøveregning:
” er altså ikke til at 
regne med"

♦

EN FRÅN HINSIDAN

Den svenskfødte men her i 
landet boende fr Mårtz-Sei- 
delin læste onsdag d. 19 op‘
i 4a af Selma Lagerløfs^Gø- 
sta Berlings saga. -Det /ar 
lidt af en nydelse at røre 
værket læst på originalqjbo- 
get og tilmed af en ægte 
svensker. Forsamlingen ap
plauderede da også kraftigt. 
Det var Ikt. Hjejle,som hav- 
de formidlet besøget. HC
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