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lørdag d. 29. ds. af- 
’holdt MDS skolebal. 
Fremmødet var stort; 
løseligt anslået mel- 
lemt 200 og 300. Efter - 
hånden som aftenen gik, 
og orkestrene spillede 
sig varme, bredte stem
ningen sig i lokalet, 
og dansen gik livligt . 
Tre af skolens lærere' 
samt rektor, besøgte 
ballet med deres fruer. 

. Kl.. 1 sluttede et af 
Metropolitanskolens få 
men vellykkede skolebal 
ler. . ..
Det er blot trist, 

at der kun må afholdes 
to skoleballer om året 
på. vores skole. Det er 
jo den slags,der sætter 
kulør på skolelivet.

Q-pen.

KIDS’s forhandlingsud
valg har på PLATONS op
fordring nedsat en ko
mite, som skal tage le- 
jerskolespørgsmålet op 
til fornyet overvejelse 
og søge at rejse de nød 
vendige midler, som der 
skal bruges til opførel 
se af lejren.Tegninger
ne har ligget klar i de 
sidste 13 år, men dels 
har krigen og dels den 
almindelige økonomiske 
situation umuliggjort 
opførelsen'af lejren.Nu 
håber vi alle at man vil

Man må ikke tro at den]kostumer og morsomme op 
indeværende årgang af 21 gaver for dekorations-
g'ere er meget energi
ske eller på anden måde 
unormale,11ot fordi man 
allerede nu er gået i 
gang med dette års sko
lekomedie.

Initiativet er oprin
delig rektors, der har 
ønsket at flytte fest
lighederne fra februar 
til november-december 
motivet er naturligvis, 
at man ikke ensker at ' 
distrahere 2. g i måne
derne før eksamen.

Valget er faldet på : 
"Ulysses von Ithacia"af 
Holberg.
Det er snart et par år 
siden, at man har kun
net spå en skolekomedie 
succes, men denne gang 
tror jeg man har fundet 
frem til det helt rig
tige? Kun få krævende 
roller,masser af perso
ne r , s a tire,vid,godt med 
tage rigtig fat på sagen 
Der er mange skoler som 
har fået lejrskole og, 
som har fået stort ’Ud - 
bytte af den,hvorfor så 
ikke os?
Komiteen, som er ned
sat har mange ideer til 
financiering af planen 
om en lejrskoles Films- 
forevisninger,udstillin 
ger,bazarer,baller,lot
teri o.s.v. Vi tror det 
bliver alvor'dennegang. 
Ideen er for god til at 
være uudnyttet.

HC.

malerne.
Komedien en en litterær 

.parodi på de "Haupt und 
Staatsåetionen",som den 
samtidige v. Quoten op
førte i byen under pub
likums udelte opmærk
somhed og bifald. Disse 
opførelsers langstrakte 
handlinger,stadige sce
neskifter og indviklede 
intriger, søger Holberg 
at overgå ved at frem
stille indholdet af he
le "Iliaden"cg "Odysseen1 
(og endnu mere) i sin 
komedie.
Holberg ville med det

te stykke ramme den o- 
verspændte romantik og 
det teatralske humbug i 
tiden.
Opførelsen er berammet 

til dagene omkring d.lo 
december. Hovedrollerne 
bliver formodentlig be
sat som følger;
Ulysses s Stegger Rasmus 

sen'.
Chilian;Jørgen Ervø.
Paris:Flemming Hansen. 
Rasmus s Eric Daraignou. 
BondesDennis Petersen. 
Elisa;Susanne Tvermoes 
Dido: Kirsten Saerens. 
Helene:Janne Henry-Ni
elsen.
Marcolfus:Jan Erlund.
Vi gratulerer med det 
heldige valg og anbefa
ler stykket på det bed- 
ste* * P.B.P.

* * *
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ALA DIN — ikke 
kedelig'

Trampen i gulvet og 'de 
mange fremkaldelser var 
uden ende, da skolesce
nens pragtforestilling;
Aladin”løb af stabelen, 

Aldrig har Dansk Skole
scene sat en mere pragt
fuld forestilling end 
denne op. Vi skulle al
lerede have set stykket 
sidsteø men,.ihstruk-' 
top én havde ikke tid, da,. 
5 e V var en meget, kræv en-" 
de opgave,blev der sagt. 
Allerede dette skruede 
j.o ..spændingen i .vejret, 
og denne blev udløst i 
et.. gisp af beundring,da 
tæppet forrige . . fredag 
blev løftet. . for - fore
stillingen .Så man" på ku
lisser og;dragter kunne 
man ' føle . sig hensat., fil 
Det kgl.Teater.Men sel
ve spillet syntes at 
mangle noget...Den roman
tiske stemning (læsere, 
som, ikke... kender dette 
udtryk, kan henvende" sig. 
til. redaktionen)mangle- 
de i hele spillet. Man 
påstår at man bevidst 
undgår denne stemning 
da det”ungdommelige. pub
likum, som man: kalder os, 
ikke kan goutere den ". 
Vi har vor tvivl,og kun 
et enkelt læserbrev vil
le være .nok til at be
kræfte den.
Denne mangel blev dér 

dog. .set stort, på fra de 
mange tilskueres side, 
frit.s . Helmuth spiller 
rollen som Aladin,. ..No- 
uredin,.. .skurken, spilles 
af , Eduard -iilche . Denne 
forestilling alene er 
rigelig hele kontingen
tet (7 kr.) værd. H.C.

Christian F. Rømer.
Boghandel og papirhandel.

Skindergade 29, K.
C 6728 & 3828.

overskrift-vil sikkert
anse det for en fræk og 
meningsløs koketteren 
med redaktørværdigheden 
og dens goder,atu dmale 
de interessante dage vi 
som repræsentanter for' 
Plat on tilbragte på den 
årlige skolebladskon - 
gros i ; eft erårsfepi en. 
imidlertid er begruh, - 
"delsen fpr disse lini- 
. er ikke' at understrege 
vor,eksistensberetti’- 
gélse, som man måske 
har haft svært ved at 
få øje på.Målet for ar 
tikleh, ér blot at gøre 
læserne det klart, med 
hvor stor alvor vi.ar
bejder, med vort, blad o. 
Desuden er der et par 
af os -i red aktionen^, er. 
trænger til at .blive i 
udskiftet, og selvom , ) 
det måtte forekomme । 
læserne uhyre let at 
finde arvtagere der er. 
bedre', (hvilket jeg al- 
defesjo t håber ), så er 
jeg samtidige overbe
vidst om, at den essen
tielle lyst og drivkraft 
i- sidste instans vil 
mangle.Hvis indeværen
de udgydelser blot har 
givet en enkelt lyst 
til at forsøge sig i fa
get som skoleblads jour
nalist vil jeg betragte 
dem som velaribragte,Det 
er nemlig i virkelighe 
den et meget spændende 
job.Hør nu f.eks. lidt 
om skolebladenes orga
nisation:
D. S., Dansk Skoleblads
råd,blev stiftet, som 
lovformig instutution 

sparagraf 
står der noget om , at 
den skal varetage sko
lebladenes interesser 
samt danne vort ansigt 
overfor offentligheden 
I D.S.1 hovedbestyrel
se; (som jeg sidste år 
havde den glæd^. ,at væ
re med i ^duetter man 
i det daglige følgende 
velgerninger:' r.
Man står for skolebla 
dones nyhedsbureau,der 
fungerer gennem et fæl
lesorgan for danske sko 
leblads,man leder dan
ske skoleblades fæl. - 
Tesannoncering.og sko
lebladenes. Lrykkebure- 
au(sidstnævnte er op
rettet og lejdes . af Ole 
Olsen 3 mn hér på sko- 
len)Desuden er D,S.or
ganisator for udveks
lingen af skolebladene 
mellem redaktionerne og 

j står for arrangementet 
af den årlige kongres! . 
efterårsferien.Og hvad. 
er så denne kongres ?. 
Først og fremmest na
turligvis en lejlighed 
ved hvilken man kan ud
veksle erfaringer og i- 
deer med"al landsens” 
kolleger. ,Men samtidig 
tre dage, el. rettere 
døgn, efter hvilke man 
teoretisk set skulle 
være en ny Anker Kier- 
keby. De store dagbla
des redaktører stiller 
sig til disposition fer 
at forklare os "babykol
leger" hvordan gode ar
tikler skrives. Fremde-
les indbyder man en 
række prominente per
sonligheder til indle
dere i aktuelle debat
ter, og endelig besø
ger kongressende sto
re kolde borde i store 
bladhuse, for til af
veksling-at høre og' sé 
hvordan-det hele fore
går på. et rigtigt blad.
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I efterårsferien skrev 
dagspressen en del om 
problemet censur i sko
leblade. På skoleblads- 
kongressen(omtalt andet 
steds i bladet)tilbrag
te redaktionerne en hel 
eftermiddag med at dis
kutere det samme spørgs
mål. Jeg skal i det føl
gende fortælle lidt om 
de forskellige synspunk 
ter, der kan anlægges.
For det første må vi 

vel gøre læserne bekendt 
med at "PLATON" bliver 
censureret.Vi har engang 
i redaktionen drøftet 
sagen med Rektor,som ik
ke ville gå med til at 
ophæve censuren, da det 
ville give os anledning 
til at fremkomme med 
ondskabsfuldheder; des
uden ville det være ke
deligt for os, idet den 
første uheldige bemærk
ning ville medføre at 
redaktionen blev afsat, 
og at bladet gik ind.
Nu skal der med det 
samme siges, at Rektor 
kun sjældent har taget 
den røde blyant i brug. 
I de to-tre år PLATON 
har eksisteret, mindes 
jeg kun fem artikler, 
der enten blev forkast
et eller krævet ændret. 
(Man mindes også revu- 
en sidste efterår , o g 
indrømmer at Rektor har 
været en meget liberal 
censorret store spørgs
mål er så, om vi ikke
trods alt kunne spare 
Rektor for tid og inten
siv gennemlæsning, ved 
simpelthen at stryge

censureno Ingen af de 
ekskluderede indlæg har 
indeholdt nogen form 
for "ondskabsfuldheder'.’ 
Ingen må tro at vi hæn
der efter at skrive vo
vede vittigheder om læ
rerne i skolebladet;det 
har i alt fald ikke væ
ret tilfældet på de sko
leblade, der er fri for 
censuren*(Vi kan oplyse 
at det drejer sig om ca. 
4096 af alle eksisteren
de blade.)Meget kan man 
sige om os, men jeg tror 
;ikke på, at vi er en 
smule værre (el. bedre) 
end eleverne på andre 
skoler.
Mon ikke det større* 
ansvar på dette punkt* 
ville vise sig at give* 
større ansvarsbevidst-* 
hed. *
På kongressen vedtog 

man en resolution,frem
sat af Knud Bro, Frede
ricia, hvori det hed:
Skolebladsrådet hen

stiller til undervis
ningsmyndighederne, at 
man ophæver censuren,så 
redaktørene står til 
ansvar for,hvad de har 
skrevet, såvel overfor 
skolen som myndigheder
ne. ' P.B.P.

*
Vi har forelagt sagen 
for Rektor. Her er hans 
svar:
Jeg beklager at måtte 

korigere redaktionens 
fremstilling af mit fon
hold til censur.Jeg op
retholder ikke censur 
af.. skolebladet for at 
undgå "ondskabsfuldhe

Rejs med
o § a •

Danmarks Internationale Studenterkomité.

Set. Pedersstræde 19, K. BYEN 8870.

der" - de skiftende re
daktioner vil vide, at 
jeg(omtrent ordret) har 
udtalt, At ingen har 
noget imod en fikst 
turneret ondskabsfuld
hed eller en velrettet 
spydighed. Censuren er 
et værn mod sådanne 
krænkelser,ikke blot af 
skolens lærere., men og
så af dens elever - læ
sernes egne kammerater- 
og af andre kredse, f. 
eks.forældre eller myn
digheder. Der kræves på 
alle disse punkter så 
megen takt af skole - 
bladsredaktørerne, a t 
det må være en lettel
se for dem, at en anden 
vil aflaste dem for et 
tungt ansvar. Af de få 
gange jeg har følt mig 
foranlediget til at an
vende "kniven"angår -så 
jvidt jeg husker-de fær
reste hensynet til sko- 
jlens lærere; i alt fald 
erindrer jeg mig tyde
ligst tilfælde,hvor det 
drejede sig om at værme 
andre end skolens lære
re.Når skolebladets re
daktører er tilstræk
kelig modne og taktful
de, indskrænker den så
kaldte censur sig til, 
at jeg kan være behjæl
pelig med at påvise e- 
ventuelle unøjagtighe - 
der af rent saglig art. 
Det er rigtigt, at jeg 
et par gange har fundet 
anledning til at udvik
le mit private synspunkt; 
på,hvad jeg kalder "No
bel journalistik"-f.ex. 

i har jeg altid tilrådet 
(men aldrig forlangt)at 
man lod den andgrebne 
part komme til,-, orde i 
samme nummer, i hvilket 
han blev angrebet - det 
glæder mig,at jeg i det
te tilfælde nyder denne 
"begunstigelse. Apropos
"Nobel journalistik":

1 (fort.s.5)
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POLITISK diskussion. .

Hvad er: .1 for nogle 
fyre? Nu da der andelig 
re ■ kommet en elevfore- 
ning med initiativ, så 
holder 1 jer væk fra mel
derne. Til den politiske 
diskussion før efterårs
ferien var- der . siger og 
skriver kun mødt 17« Er 
det ikike jeh'som påstår 
at der -aldrig sker noget 

:på-'skolen^ så når det 
.skor,. kommer I ikke. 

■ Selv ommødet var slet 
besøgt^gav det alligevel 
de fremmødte en fornøje
lig aften- Alle partier' 
med undt. af et, de Kon
servative, var mødt- op.
'Mødet begyndte med en

redegørelse' af"..partier- 
ne,s repræsentanter ■ om 
partipogrammet»Det blev 
-kun overflaoisk,da man
havd e af s at ’: 1Omin. til 
-hver taler. -Under dette 
-kom der meget - lidt, nyt 
fre-mp. det ’ meste gamle,

- slidtn fraser.Kun ven - 
stres'’repræsentant kom 
med noget helt, nyt for 
sådanne møder-,, hun rede 
gjorde'nemlig for.Ven -
s tre Ungdoms 'arbejde Ef
ter dette forholdt hun 
sig imidlertid tavs re
sten af aftenen.
Ved den følgende dis

kussion, var.det nær - 
mest socialdemokraten - 
ikke- bladet. - dfer var i 
ilden. Han kom ind i en 
heftig debat med den ra
dikale repræsentant om 
Danmarks forsvar- . Man• 
fortsatte med at drøfte 
den ■nedrustning,.der i 
disse dage er blevet be
budet i Sovjetunionen.

SKOLENS MÆRKVÆRDIGHEDER. 
Dårlige undskyldninger!!

"Undskyld, jeg har ikke læst: 
Brillen af min næse 
faldt og gik i .stykker da 
jeg sku' til at læse."

"Undskyld, jeg har .ikke læst: 
men min nabos hunde 
kom og tog min franskbog og 
spiste hvad, de kunne." ' 

"Undskyld,, jeg har ikke læst: 
vore’s ko sku"-: kælve.
Og iøvrigt mangler jeg
netop side"elve."

"Undskyld, jeg har ikke læst: 
Vores bord må støttes 
underneden af min- bog- 
den. kan ikke flyttes."

....Skal vi ikke høre op 
med vor pligt at svigte?
P.s.: Glas hår ikke læst,
da han skulle

Dette var man meget 
skeptisk overfor.I for
bindelse med dette kom 
kommunisten og den ra
dikale, som i det hele, 
taget dominrende , ind 
på de demokratiske:fol- 
kerepublikkers forhold. 
Hele sagen endte med at 
afstod fra’‘at omvende 
hinanden, da de betrag
tede hinandens:respek - 
tive meninger som-en re 

igte.
Glas, 

gi o n.
■ ..Vi håber at MDS trods 
det ringe tilhørerantal 
vil arrangere flere af 
den slags møder i frem
tiden.

*P.N.*

Abonnement på PLATON 
fås ved henvendelse til 
redaktionen -se bagsi
den- og koster kun 3>5o 
kr. pr. år.

Alt i gymnastik dragter og sko. OKHOIM
P OT.o „1 k I H.o o»»TI* 1

C.3082
P 0 U L H’-0 L M. 

SPORTSMAGASIN. C.13382.
i 1 -Skinderga.de-11 

VESTERBROGADE -61 , KØBENHAVN V. 
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PLATON1 ----- “T 5.2.november....  ... ,
Censurt (for. fra s. 3) 
Det anføres, at 40% af 
alle eksisterende blade 
(d.v.s. skoleblade) er 
fri for censur; var det 
ikke rigtigere at oply
se læserne, om procenten 
af de censurfrie gymna- 
sieskoleblade ? Det må 
dog være det procenttal 
der har interesse i dæ- 
ne -forbindelse, og det 
tal ser jo helt ander
ledes ud.
Det er mit håb, at det 
gnidningsløse samarbej
de, jeg i en årrække har 
haft med skiftende sko
lebladsredaktører , må 
kunne fortsætte til 
og betryggelse for beg- 
ge parter. Eektor.

*****

Kom til basketball.
Søndag d.6 novemberaf 

holdes der fra kl.lo-12 
i Otto- Mønstedhallen i' 
Nørre Allé et basket
ballstævne .Det begynder 
med en opvisningskamp 
og derefter vil der bli 
ve instruktion for alle 
interesserede elever - 
både piger og drenge - 
fra de københavnske gym 
nasier(l mellem dog und 
taget)Instruktionen er 
gratis- og ledes af U.S. 
G.'s instruktørere.

nb.
*****

Ær-es abonnent udnævnt.
Under. skolebladskon 

gressen r ‘efterårsferi
en modtog.PLATON på sko 
leris vegne en gaVefra 
en af talerne. BT's re
daktionschef Ralph Buch 
som holdt åbningstalen 
afslørede sig nemlig, 
som gammel.-; . me-tropoli- 
taner og' læste' bl.a. op 
af nogle ■gamle- skole
blade fra hans tid. Ef
ter talen forærede vi 
ham et eksemplar af Me- 

■ trOpolitanskblensr .sko
leblad anno 1955 og han

forløbne efterårsferie 
har hvilet ud har lærer 
ne ikke ligget på den 
lade side. Danmarks tre

fire afdelinger(boglig, 
kontor,håndværks 
holdningspræget)hver på 
3 år og med en afslut-

store- lærerforeninger tende eksamen.
har i ferien' afholdt ge 
neralforsamling her i 
København. Det var alle 
steder Bomholts skolere 
form som stod øverst på 
programmet .Det ersombo 
kendt meningen at under 
visningsministeren al - 
lerede her i efteråret 
vil fremlægge sit for
slag for folketinget og 
diskussionen om dets 
anvendelighed er efter
hånden ved at nå kli- 
max.

Nu har undervisnirgsmi 
nisteren så bedt skole
folkene om deres ende
lige beslutning og den
ne blev et "ja" omend 
det var med stor mod
stand dette tilslutning 
blev givet. Forslaget, 
som man sluttede sig til 
skal lige opridses: det 
består af en grundskole 
på 5 år. Derefter deles 

kvitterede for dem ved 
at forære os de to gam
le blade han havde læst 
op af. De viste sig at 
stamme helt fra 1878 
og da bibliotekets æld
ste blad er fra -93 så 
blev vi naturligvis' 
henrykte og udnævnte 
øjeblikkelig' giveren 
til æresabonnent.

ph.
***** 

Besøg Danmarks morsomste butik

Bøvstræde 2'. København K. Byen 3016 
(Ved Købmagergades Posthus)

boglige linie kan man 
så enten fortsætte op i 
en toårig realskole el
ler et fireårigt gymna
sium, hvor 1 g er udelt.
Dette forslag er man 
nu enige om sammen med 
Bomholt,og sagen.er for 
såvidt klar indtil for
slaget bliver fremlagt 
i Folketinget. Nu synes 
vi imidlertid, af det 
kunne ære interessant 
at høre, hvad skoTeele- 
verne mener om sa
gen, det er dog os, som 
skal gå rundt -i den sup 
pedas som' der mmer ud 
af det. Vi starter der
for en lille enquete 
blandt læserne.Alle kan 
deltage, og det første 
indlæg skulle komme i 
næste nummer.
Ugens opgave n altså: 

Hvad jeg synes om skole 
forslaget.Vi fortsætter 
gennem fire numre.' Sid
ste frist for- indleve
ring til næste nummerer 
d.lo november, på num- 
er 3 eller.til en .af 

redaktørerne.
HØ.

*
Og' så var der...
.Sanglæreren,der spil

lede med musklerne.
Snedkerjobbet,der gav 

spåner,. .
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L YN- /NIER VIEW.
Jeg træffer skolens ry 
sanglærer Biener-(udta- 
les biner) lårsen,man
den med bindestreget , 
til 48 kroner, nede i 
skolens så agtværdige 
sangsal. Han sidder og 
spiller "Tordenskjold" 
med een finger, og på

spørgsmål, om hanmit
kan finde ud af det,far- 
rer han brat op fe f lyg- 
let(det gamle). Jeg be
nytter mig af afbry
delsen og spørger ham:

-De er forhåbentlig
ikke gammel 
taner, for 
jeg for at 
lehistorie 
gang".

Metropoli- 
så slipper 
få en sko- 
fra "den-

-Jeg er hverken gam
mel eller Metropolita- 
ner. Men jeg kan da en 
masse skolehistorier - 
alligevel.

-De siges at være 
morsom. Basser det?

-Hvem siger det? I- 
øvrigt passer det.Var 
man ikke humoristisk - 
indstillet, bliver man 
ikke sanglærer.
Jeg forstår godt, han 

blev sanglærer .Han- har 
■ samme glimt i øj et,som 
hr. Kirk og samme ufor
melle væsen.

Vi har hørt....
...at DGFs hovedbesty
relse har forlangt et 
møde med formanden S .C. 
Sørensen og kræver en 
rapport over de første 
8 måneders arbejde..at 
Vestreborgerdyd 'som å- 
rets skolekomedie sik
kert vil opføre Arthur 
Koestlers- fremtidsstyk
ke "Skumringsbar"... at 
der nu vil blive ind
ført matematikundervis
ning som frivilligt fag 
efter skoletid i gymna
siets sproglige dele— 
Lektor Jensen sidder i 
kommisionen, som skal 
udarbejde forslaget. j 

-De har jo endnu kun 
overværet een morgen - 
sang. Hvad synes De om. 
den?

. -Jeg har de bedste håb. 
Efter det, jeg hørte,så 
kan det kun gå fremad!

-Har De i også i sin--’ 
de at fortsætte hr. Kliks 
arbejde med skoleorke
ster og -kor?
-Ja i høj grad , men 

det bliver næppe før ef
ter nytår!

-Det siges at De lig
ner Louis Miehe-Rehnard. 
Har De selv fundet ud af 
det?

-Det passer ikke! Det 
er ham, der ligner mig! 
Men nu må du altså und
skylde mig. Jeg har li
ge noget, jeg skal have 
lavet, inden det ringer.
Hr. Biener-(udt.biner) 
Larsen styrter hen til 
flyglet og fuldender den 
afbrudte "Tordenskjold’L 

Flaks.
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Det bliver en succes 
når f ø'dselédagen 
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