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JNGDOMSRIGSDAGEN-
?n triumf ^politikerne.
En flok unge mennesker 
lødte ^en 10/9 op på Kø
enhavns rådhus til kw- 
enhavns kommunalbesty- 
elses første m^de. Mø- 
et blev åbnet af borg
ester Julius Hansen,og 
erefter talte oorgme- 
ter Bent Jensen om de 
roblemer et ungt men- 
eske"Peter" kom ud for 
aa sin vej til valgbe- 
ettiget og skattebeta- 
ende oorger.Borgmester 
ensen?b.ender ham ikke, 
el.Det gjorde vi heller 
kke,men så opdagede vi 
t det var en af stif- 
erne af københavnskes— 
unalbestyrelse. Heref- 
er undersøgte vi sagen 
g det viste sig da at 
e fleste medlemmer af 
ræsidiet havde påtaget 
ig titlen "Borgmester« 
eres udsendte medarbej- 
er mener derfor at dis 
e personer lige fra suå 
f må have næret g.nske 
m at blive borgmester, 
a samme måde,som nogle 
ørn vil være "togmænd" 
g atter andre vil være 
brandmænd".

Der er endog en over 
orgmester.Hvorvidt hans 
cmmapenge er pristals- 
eguleret, ved vi ikka 
en det skulle ikke un- 
re os-
Borgmester Bent uh ri

tens en udtalte tillige 
t man engang med tiden 
abede at faa en særlig 
ngdomsminister (almin- 
elig munterhed på til

skuerpladserne. )
Derefter debatterede, 

man den unge selverhver 
vende piges problemer. 
Den kvindelige deltager 
som lagde for i, denne 
diskuåsion udmalede al
le de besværligheder som 
de selverhvervende un
ge piger har ate i^æmpe 
med idag, men hun frem 
lagde ikke noget po
sitivt forslag til en 
forbedring af forhol
dene.

Efter dette tog de 
trænede ungdomspoliti - 
kere scenen i besiddel
se, og i de følgende ti
mer udspant der sig en 
hed diskussion mellem de 
politiske partiers re
præsentanter, hvori der 
blev brugt udtryk som; 
"Vi mener"og"mit partis 
anskuelse".Herunder kom 
man med politiske stik
piller til hinanden. De 
øvrige medlemmer af for 
samlingen sad som lam
mede over den veltalen
hed, som de 6 politik®*« 
re - af ialt 69- medlem
mer-lagde for dagen,men 
et mere trænet øre kun
ne straks mærke, at det 
var alle de gamle fra
ser, man kom frem med. 
Dirigenten, Ole Olsen, 
forsøgte flere gange at 
gribe ind,idet han præ
ciserede, at det var de 
deltagenes gensonlige 
mening og ikke partier
nes, man ønskede at hø- 

(fort, side )

JAZZ«™
Den nyskabte elevfor

ening havde forleden ar
rangeret en fortræffelig 
jazz-aften, hvor New Or- 
leans orkestret, "Dark- 
town Jazz Men ", sørgede 
for underholdningen.

Selvom skolens sangsal 
jo mindst af alt egner- 
sig for nogen form for 
musikalsk udøven, lykke
des det, navnlig i anden 
afdeling,at tilvejebrin
ge en udmærket stemning. 
Det var faktisk kun (te 
forevigede rektorer psa 
væggene, der i dobbelt 
forstand hævede sig o- 
ver mængden, og undlod 
at synge med paa " When 
the Saints go raarching 
in"-

Orkestret forfaldt ik
ke til ligegyldige "jam- 
sessions" over egne kom
positioner, men spillede 
en lang række klassiske 
New Orleans numre. Af de 
bedste kan nævnes; "Doc- 
tor Jazz" , "Indiana" og 
navnlig afslutningsnum - 
meret "Royal Gar
den Blues",

Den stærkeste del af 
orkestret udgjordes af 
blæsergruppen, hvor kla- 
rinisten udmærkede sig 
ved en rund og varm to
ne, der lagde en fyldig 
baggrund for kornet is tens 
dynamiske og prograsive 
spillefacon, I rytme - 
gruppen var den bærende 
kraft■, pianisten mobile 
svingbas.Lad os håbe på’ 
et snarligt gensyn med 
dette inciterende band,

P, A. S.



FliATOÆ- l.okt.
(U n gd c> ms rigsdage n) 
ref, men desværre hjalp 
dette ikke megete

Lignende -gentog sig 
den digende dag* hvor 
man diskn te rede for
slagende om æmdring af 
halens struktur o Bom- 
helts forslag venstres 
forslag og de radika- 
les forslag blev frem- 
lagt af de respektive 
partirepræsensanter* og 
man tilbragte derefter 
t iden med at di skurte- 
ref. hvilket der var det 
bedstSo

Hvis man skal gøre re
sultatet af de to dages 
moder opt J^ommer man 
til det beskæmmende re
sultat-t at ungdommens 
kommunalbestyrelse blot 
er blevet et nyt forum 
for de politiske ungdons 
organisationers talereo 
Hvorvidt denne situati
on kan ændres* skal vi 
lade være usagttmen det 
bliver vanskeligt at ham 
le op med de politiske 
partiers repræsentantere 
som snakker hurtigere * 
end en løbsk hest kan 
rends& og som er endnu 
vanskeligere at standse« 
Dette er imidlertid en 
nødvendighed* hvis ung
domsrigsdagen skal have 
nogen berettigelse.

-ph.

FOREDRAGGaFTEN.

Onsdag do 14-/9 afhoIdt 
iÆDS sit forste mode* et 
fo .redrag af adj® andre- 
sen over emnet "Atome - 
nergi« Godt el® ondt" • 
Taleren fortalte i kor- 
t e t ræk om ■ opdage Is en af 
atomernes struktur og / 
do første forsøge der se
nere førte til udnytte! 
sen af atomkraften. Han 
ud re dt e de re ft e r de mu
ligheder og farer* ud - 
nytteisen af denne ener 
giform frembod*og slut-

SKOLENS hkERicVaiÆtDI GHEDER.

DR. B I E R I. Æ G -----

MANDEN med den hvide kitteH.
og.den yderst fine titel 
kan få mange til at gyse 
ved sin sære analyse« 
Jag gik op h middagsheden 
og besøgte ham forleden®

Store ting var på tapetet; 
Jeg blev hørt i alfabetets, 
jeg elev omvendt og fordrejet* 
jeg blev undersvgt .og vejet* 
og han sa‘ ; Tag dig i vare 
ryg kun to til tre cigarer«

Har man hørt en sadan snak for?
Jeg har aldrig rørt tobak for* 
- men jeg rog. fordi han sa* det 

cg. blev meget dårlig a! det 
Så min hud* (der er noget svagt ved) 
den blev gron som et salatbed.

Natten gik som på et slagskib; 
Skiften mellem midt- og bagskib. 
Og min vrede fik forstærkning 
næste dag ved hans bemærkning..® 
"Er der bedring eiler værring?" 
spurgte Diering.

Clas. 

tede med at udmale a- 
t-omalderen i dystre far

Efter foredraget ver. 
der lejlighed til at 
stille sporgsmaal og 
debatere emnet* og den 
videbegærlige forsam - 

ling var ikke sen til 
at benytte sig af det
te. Vi håber MDS vil 
arrangerer flere lig
nende aftener.

1Xq

VI GRATULERER.

I onsdag var spise
frikvarteret»som alL 
nok opdagede* forlæn
get. Grunden til dett« 
var at Hr.Volmer Ras
mussen var blevet ud
nævnt til lektor.Her
med vor lykønskning 
til den nybagte lek- 
to r.

red«



Piå^QN

T foråret -bragte Pia 
ton problemet cm aktu- 
< _' ■pclit.f sk o r'i ent erirg 
i •■• gymnasiet- på bane-, 
"i ''cucdersr stred e bl - a. 
voi’ -artikel med ét ind 
derfra Ikt 1 Vinding. 
.1--ørvidt vore synspunk 
sbj i forbindelse med 
d-ét.td•> problem har' vun- 
■let .genklang hos sko- 
i.ens ledelse, i den’be 
Lyv! hi rig' at ' man ' ag t er 
at gennemføre systemet 
med en ugenrlig time i 
aktuel politisk orien
tering, ved vi ikke, men 
uanset om man påtænker 
noget sådant, mener v:L 
ikko, at man kan komme 
•uden om spørgsmålet.

skolebladet "Blæk
klatten"-, foretog for 
nogie år siden en ga2- 
Aupund ersøge Ise- for- af
finde ud af, hvor stor 
der politiske interes
se var blandt elever- 1 
ne, og derved afsløre- > 
des det, at kun 69%. af ] 
samtlige spurgte.- ; in- I 
ceresserede.sig for ti | 
dens'problemer, og. 56% : 
•if de, som svarede nej I 
motiverede' dcrés ..svar i 
med.' at "politik., er ke 
■leiigf fg 22% anlagde 
oé't synspunkt i .at .det 
t.liigevel ikke ..kunræ 
nytte noget .Kan 'kan ud 
ef denno undersøgelse- 
læsæsa meget som, ' at 
den "darsks '"skole har. 
svigtet på ‘et væsent- !
Lyt .punkt. Det er joj 

netop skolens opgave 
i opdrage eleverne til 

ansvarsfølelse. At man 
korder sit ansvar for- । 
drer, at man kender i 
baggrunden for det+e. j 
Lkt. Vinding nævnte' i ' 
sia svar på vor fore- ; 
spørgsel til kam, oro. i 
lIciMS. pci -cxU-;
det var på grund af d e tt

। knappe timeantal og det 
omfangsrige.pensum,man 
skulle i gennem-i købet 
af et år, ab man ikke 
kunne afse on historie 
time k; ugen -til .åt be
handle -aktuel politik. 
Vi forstår så 'udmærket 
detre, og . vi har da og 
så affundet -os med det 
hvor beklageligt det 
end er. ’■ Vi vil: derfor 
ikke igen '■ foreslå en 
radikal' forandring' i 
hist ori bund ervisningen 
men "blot g at der en be 
stemt dagi to minutter 
gives en kortfattet in 
format i. on om ugens in
den- og udenrigspoli
tiske " problemer« Man 

I kunne så enten gøre det
: k-låssevis eller overla 
; de det til en af histo 
■ ri elærerne i ti minut- 
i ter, hver mandag efter
morgensangen at give, e 
leverne en sådan over- 
sigt.’ ' Beviset for, at 
sådan en. ordning' er 
praktisk gennemførlig, 
har '.. man i, at Zahle’s. 
skole igennem det sid-' 
ste’ årstid har prak’ti- 
seret l en" s.ådan, og at 
den er meget populær 
blandt eleverne. Og. 
selvom der. ikke. or. fo
retaget on ’ måling, af 
elevernes. politiske in 
i eresse "ør eksperimen j 
t.et begyndte, ’ og så nu, ' 
kan der ikke væie tvivl 
om, at den er øget ken 
deligt« Der vpl ganske 
vist gå lo minutter 
fra den. første time’ om 
mandagen,, mende.pågæl 
dende lærere må trøste 
sig med, at 
af ot’ man benytter’ 
diss . ti miputter til 
lang-n opvej er, hvad der 
mist ^s . og soi er sik- ' 
kert også muiigr' at ! 
Indhente 1? mistede mi I 

nutter 2 løbet af nog
le timer .
Dette eksperiment 

vil ikke være forbundet 
med øgede udgifter for 
nogen, og det er sjæl, 
dent, at man kan få så 
meget for så lidt, så 
vi anbefaler at man 
prøver..

HC.

i

Der har i mange -år 
været utilfredshed med 
brusebadene i gymna - 
stiksalen. Lærere og e- 
lever har i en" for en 
gang skylds rørende e- 
nighed opsendt et nød
råb, s om 'desværre .endnu 
ikke er blevet hørt.
Badeforholdene er fak 

tisk meget dårlige. 
Når, som nu, både 2 og 
5 klasser gør gymna
stik i samme time, kan 
det ikke undgås,at der 
efter timen vil blive 
en tæt sammenstimlen i 
baderummet. Når badet 
tilmed for visse klas
sers vedkommende endda 
er tvungent, nærmer bad 
ningen si g.kaos.

Unger kommer ind i 
baderummet og åbner for 
det varme, vand.Nye un
ger kommer, åbner, for 
det kolde vand. Første 
hold farer- ud, andet’ 
dito farer ind. Første 
slår andet i hovedet o. 
s . v.

For at bringe en vis 
orden i forholdene , 
kunne man f.c-ks. ind
føre frivilligt bad,el 
ler inddele de tilstrøm 
roende elever i hold på 
6", (een til hver bru
ser) cg derefter for
korte badetiden så me
get desto mere.
Men det bedste vil

le Selvfølgelig være en 
forogc.lsr--. af brusernes 
antal.-

fl.



Æ PLATON

'■ MDS har nu fået for
delt bestyrelsespost; cr 
ne således at Marianne 
Steen blev formand(in
de), Niels Westergård 
blev valgt til. kasse
rer og veteranen Ole 
Jepsen blev sekretær. 
Det at en pige er ble
vet valgt til formand 
for skoleforeningen er 
bemærkelsesværdigt, da 
det er første gang,det 
er hændt her på skolen. 
Det er således en helt 
ny ledertype, som er 
kommet til. Såvidt vi 
kan se,er det den rig
tige man her har fundet 
ligetil og uden ambiti 
oner. Hun kan sagtens 
leve op til det,man 
venter af foreningens 
formand.
Poreningen har iøv- 

rigt nu så nogenlunde 
fået lagt sit efterårs 
program. Efter man i 
sidste uge lagde for 
med et foredrag af Ad
junkt Andresen om ato
mer (se.andetsteds i 
bladet) afholdtes der 
i går en jazz-aften. 
Den 12. oktober arran
gerer foredragsafdelin 
gen så en politisk dis 
kussion,hvor partierne 
hver sender.en repræ
sentant, som gør rede 
for dets indstilling, 
til aktuelle spørgsmål 
og derefter kan enhver 
komme med et indlæg om 
hvad de synes.

Det er første gang , 
at man her ■ på skolen 
afholder et politisk 
betonet møde. Det bli
ver sikkert en livlig 
aften. Vi kender, i- 
hvertfald een, der vil 
gøre sit til, at den 
bliver det. Dernæst 
kommer sæsonens begi
venhed, skoleballet, 
som er berammet til 
lørdag d. 29« oktober,

med alle mulige narre
streger og overraskel
ser, blandt andet pri
serne. En filmsaften i. 
Palladiums lille sal, 
som efter sigende er 
en "lille lækker æske" 
(udtrykket er opfanget 
i et frikvarter) føl
ger en lo dages tid ef 
ter ballet. Der er end 
nu ikke taget bestem
melse om, hvilke film, 
der skal vises, men 
der er bl.a. tale om 
"14. juli" og en film, 
der hedder "m. . Vincent' 
Bestyrelsen har ikke 
udelukket muligheden 
for,at der bliver stuk
ket en foredragsaften 
eller to ind imellem 
disse arrangementer.

ph.

NY SANGLÆRER.
Efter at vi nui lang 

tid har måttet undvære 
lyden af klaverspil og 
mere eller mindre hel
dige forsøg på at syn
ge "Jeg elsker de grøn 
ne lunde", vil skolens 
fjernunderholdning, i- 
det lydene fra sangsa
len ikke lader sig 
standse af noget så 
materialistisk som væg 
ge, men trænger ud til 
■den mindste og fjerne
ste krog i skolen, at
ter fungere . Man har 
endelig fundet en Sang 
lærer, hr. Biener Lar
sen hedder han,- og han 

' skal efter sigende væ- 
i re morsom 0g; "frisk',' 
! .som det blev sagt, så 
i vi håber, at han vil 
i fortsætte i hr. Kirks 
i spor, . og gøre, sangti- 
• men til et af aagens 
i lyspunkter.
। Vi byder ham hjerte- 
: lig. velkommen.
! stof.

28. sept

Triple-alliancen 
fornyet.

Efter noget over e 
halvt års passivitet 
fungerer tripleallian 
een atter.Por udenfor 
stående: De tre gymna 
sier, Prederiksberg G 
Set.Jørgen og ^etropo 
litanskolens skolefor 
eninger indgik for e 
års tid siden en alli 
ance, således at med 
lemmer af de respekt! 
ve foreninger ved vis 
se arrangementer, li 
gemeget på hvilken a: 
de tre skoler de fore 
gik, kunne deltage p 
samme vilkår, som ele 
verne fra den pågælden 
de skole .. Vi hilser 
genoptagelsen af dett 
samarbejde med glæde 
Værdien af et MDS-med 
lemskort er hermed næ 
sten fordoblet, og al 
ligevel koster det ku 
det samme som før.Ude 
at reklamere vil vi si 
ge:"Det er meget rart 
at have! "

-ph.

KnaHe rterne » <
Por de' disciple, de: 

i dyre domme har anska: 
fet sig knallerter, m. 
det være bittert, at de
res crom- og lakskinne; 
de dyr, skal stå i vim 
og vejr uden for sko
len, medens gamle, be- 

i skidte og ræverøde cy] 
- ler', får lov til at sti 
i under skolens skærmen- 
p de halvtag.Ikke alen* 
: bliver de ødelagt a: 
; Danmarks barske klima 
I men også af kvarteret; 
I ungdom.
: Som eksempel kan næ-'
!nes, at en af skolen; 
: disciple har fået moie- 
। streret sin knallert 5 
। (fem) gange. Var det il 
i'ke en mulighed at f; 
; knallerterne under hal'' 
taget. De repræsentere 

i jo en net sum. fl
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KARAKTERISTISK.- ■.
PLATON har i lighed 

med andre store blade 
ladet foretage en "ga- 
lup"-undersøgelse, for 
at konstatere om ele
verne er klar over, hvad 
de tegn, som af lærer
ne kaldes karakterer, 
betyd er:

UG.
60% uopnåelig gunstbe

visning.
30% ukendt gode.
7% uden grund
2,9% ugidelig.
0,1% udmærket godt.

MG.
40% marcipangodte.
30%; miskendt geni
25% forkortelse,for

møg
5% meget galt.

50%
50%

G. 
genialt. 
glimrende.

80% 
20%

TG. 
tavshed er guld.-
tænksom gymnasiast.

I 1929 oprettede man 
den danske skoleradio, 
og i de forløbne 26ar 
har dens mange udsen
delser. været en kilde 
til' . daglig glæde for 
landets mange tusinde, 
husmodre. Der holdes 
foredrag af.den berøm- . 
te lektor Steen, som 
også underviser her på 
skolen, og efter sigen
de skal have, sat Absa
lon uden for døren, i 
sin tid da han gik her 
(den kan selv lektor 
Hjele ikke slå),og an
dre ikke så betydelige 
personer udfolder de
res veltalenhed til 
glæde for personer, 
som ikke går i skole. 
Hvad er grunden til, at 
man ikke kobler disse., 
mange gange fortræffe
lige, foredrag ind i 
undervisningen- af . det

bog, og efter foredra
get k^n læreren og ’e- 
leverne så diskurtere 
indholdet af dette. På 
den måde ville under
visningen komme ud- af 
de traditionelle baner 
for en eller to timer, 
og "forandring fryder" 
som bekendt, og vi vil 
tilføje "at forandring 
skærper interessen".
Når radioen ofrer en 

del af .sin sendetid på
at udsende.pogrammer,
af særlig interessefar 
skoleelever,og sammen
sætterprogrammet af en .
så høj. kvalitet, s.om 
tilfældet .er, er .det da 
kun naturligt,.at man 
benytter disse udsen
delser til andet end 
kun til akkompagnement 
af støvsugere.

' stof,

60%
40%

■ MDL.
meget dårlig' lærer.
meget dygtig og 

lærenem.

. SLET.
100% således ender til 

værelsen.
Statisk.

NBI Nærmere om brugen- 
af disse tegn kan ses 
i karakterbøgerne-, om 
ca. fjorten dage.

fag, som 
berør. r?. 

■ ger bare.
ikke være 
mangler

udsendelsen 
Ja vi spør- 
Det kan jo 
fordi skolen 
de fornødne

tekniske hjælpemidler,' 
En’ båndoptager, har den 
haft i de sidste par 
år, og snart kommer der 
to til. Mangel på tid?. 
Det tror vi .heller ik
ke kan være grunden ,. 
man kan'jo'blot lad e 
de 'levende foredrag 
afløse den tørre lære-

. RØDOVRE

-BOGTRYKKERI.

GIénny Niels'en

' Ejbyvej 127.

RØ 589

AFHOLDER - ■
Alt i tryksager.

29/lo
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K.K. Hansen og de øvri 
ge medlemmer af !stæv- 
nekommiteen ’ følt sig 
forpligtede til at bi
drage til udryddelse af 
de sidste rester af o- 
vertro-hos de københavn 
ske.' sko1 ebørn ved at 
henlægge*til den 13Æep 
tember. I så fald blev 
arrangementet en dobbel 
fiasko. Thi vejrguder
ne nøjedes ’ ikke med 
lidt koket humørskif- 
ten,. men satte hele da 
gen i vandmandens:tegn 
og lod os selv om. re
sten.
*) den• årlige’" idræts - 
dag. (undsk. red.)

brogede cocktail af fa j 
ner, skrattende højta- i 
lere, alsang og barbe- ■ 
nede sportshelte - måt- i
te man tænke sig til.

Til gengæld fratog
man os ikke 
telig noget 
fornøjelse 
håndbold

den unæg- 
blandede 

at spille 
på plæner,

M an hører
sa meget. 

v/PLATON, 
* --------- * *

"Mor, hvorfor har far 
ingen.hår? 1

. "Fo.rdi ' han tænker s.å
i meget, min dreng! f ■
; "Hvorfor har du så så 
i meget hår, hva' mor?" ;
i *i Læreren: Kan du b.evi -

Ved sidste års idræts 
dag udtrykte P.laton ,et 
ønske om at skolens 
piger også skulle del
tage i idrætsstævnet.

De fik lov til det 
allerede i år,men des
værre kunne -.vi ikke o- 
vervære deres hånd
boldskamp imod Nørre & 
da den foregik.,! fre
dags i skoletiden! Man 
kan jo nok undre sig 
ovar at skolens øvrige 
elever ikke får lov 
til at se én sådan,som

hvor vandstanden hav - 
de gjort dem mere egne 
de som træningsbasiner 
for kanalsvømmere .
Kun to af skolens 

tilmeldte hold tilkæm
pede sig ret til at 
deltage i finalestæv- 
ne.t i fredags - og-. så 
tabte de. Der blev alt 
så .ikke nogeh sølvpla
de denne gang, men det 
gør ikke så meget, for 
der kan ikke' være fle
re på fanen,end der er 
nu. De øvrige'hold und 
skyldte sig med det vå 
de vejr og glemte at 
svare når man spurgte 
dem, 'om det ikke også 
regnede på modstander
ne. ,''

se, at 
Eleven 
heller 
det 1

-Kan

P.B.P

jorden er rund ? 
Nej,men jeg har 
aldrig påstået -

du bevise at en

efter vor erfaring 
langt sj-overe end 
kamp .mellem drenge, 
det bærende i ideen 
et idrætsstævne er

er 
en 
og 
om 
jo

Skolens årlige turne, 
ring i håndbold er end 
nu i.kke . afviklet, ' men 
efterhånden er bukkene 
blevet, skilt/ fra fåre- 
ne.Per er iøvrigt ind
truffet en sensation, 
idet la har v ndet 5 
og kun tabt 1 kamp, og

kat har tre haler?
-Næææh.
-Jo,ser du. Ingen kat 

har to haler. Een . kat 
har' en hale. En + ingen 
kat er lig.en kat. Ergo 
1 kat har tre haler!

*..
Et andet bevis; •

-Kan du bevise at le
vende er lig død?.

-Nej.
—g-død er lig i-levende. 

D-éf efter forlænges . med 
2 på begge sider af lig
hedstegnet, får man at

• død er lig levende, 
.*

- --Hvad-døde Hansen af?
-Han var ved at spise 

hestekød ,. 1 og • så var der 
én,der sagde "pruh" og 
så blev kødet siddende 
i.halsen på ham!

helt væk, når kampene 
foregår for lukkede dø 
ré. Det ene af de to 
hold, som deltog, spil 
lede uafgjort; 0-0.Det 
andet?.? Diskretion er

mangler nu blot at
pille den sidste kamp.

Uanset om’ de 
denne eller ej

vinder 
opnår

For matematikere:.
■-Hvis man nu slår en 

streg gennem, en cirkel, 
visker den ud.- . og slår 
den igen,kan man så si
ge, at man har slået re
korden? (Gisp!)

en. -æressag 2-11.

de en fin placering når 
slutresultatet gøres 
op stof.

*
Har I spisekrog hjemme?

-Nej, vi foretrækker 
kniv og gaffel! ■ ■
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