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PLATON 6Ä:
INDHOLDSFORTEGNELSE:

"Min sidemand sidder 
og nynner på den samme 
sang hver time." Den 
talonde så på mig med 
et bekymret blik, "og," 
fortsatte han,"han si
ger, det er fordi han 
er med i revyen, og så 
kan hanikke få melodi
en ud af hovedet, alt
så! Jeg forstår bare 
ikke, at det kan toge 
så hardt på ham." "Re
vyer tager hårdt på de 
deltagende," sagde jeg 
med en højtidelig mine; 
" du må bære over med 
ham!" Og det er virke
ligt sandt, revyer ta
ger hårdt på de optræ
dendo . "En sjæl før dø- 
denJer heller ikke no
gen undtagelse. En fe
brilsk aktivitet har i 
et par uger præget en 
række elever her på 
skolen, røver, kulis
ser, mus_. , prøver, mu
sik,kulisser, .... Man 
har malet, og spillet, 
og det hele kulmine — 
rer på lørdag aften.

Den anden METROPOLI- 
TANERREVY! En begiven
hed, som trods sin me
re uhøjtidelige form, 
absolut må sidestilles 
med skolekomedien.Sid
ste år skabte Mølleha
ve - Sonnergård en bra
gende succes med deres 
2timers lange fyrvserke- ' 

ri af scetches,parodi
ér og satiriske vid.

Vil successen blive 
gentaget i år, lydernu 
det store spørgsmål? 
Ingen ved det. Succes
er er noget udefiner- 
ligt. En forestilling 
kan blive gennemført 
uden nogle fejl, skue
spillerne kan aflevere 
deres viser rigtigt,og 
alligevel klapper pub
likum måske kun af høf
lighed, og omvendt kan 
en forestilling være 
fuld af fejl , og dog 
tramper folk i gulvet 
af henrykkelse.

(fortsættes side 4)

Under megen festivi
tas blev der for ca.10 
måneder siden oprettet 
en sammenslutning af 
danske gymnasiaster. 
Der blev givet store 
løfter af den valgte 
bestyrelse, hvis for
mand i øvrigt er S. C. 
Sørensen J.mn. her på 
skolen, løfter som og
så - uheldigvis for be
styrelsen - blev ned
skrevet i et arbejds- 

'program. ■ Vi kan herfra

Revyen 1956 ....... s .1 
40 kr. smidt ud...s.l 
Om mandagen i
regnve j r.......... s .J
Arte................ s . 3
Revue .....s. 5 
Præmiekonkurrence.s.5
Kryds & tværs.....s.6 
Man hører så
meget ............... s . 6 
Hvem vandt femme
ren i jules'pøgen s.'5 

i flæng nævne: 
"D.G.F.vil søge at op
nå en ordning med D.I. 
S.således at alle gym
nasiaster vil kunne ny
de godt af D.I.S. for
delene" og "D.G.F. vil 
søge at udarbejde en 
talerliste over alle 
de talere,der kan tæn
kes at have interesse 
f or en gymnasieforening 
og "D.G.F. vil søge at 
opnå en nedsættelse på 
' (fortsættes side 2)



2 PLATON 18. ,j anuar.
(forsat fra side 1=) 

DGE svigter 
tog-, flyve- og skibs
billetter for gymnasi
asterne, efter de s^:r~ 
me retningslinier, som 
gælder for studenter
ne",og "D.G.F. vil sø
ge en ordning med tea
trene i København så 
vel som i provinsen om 
en prisnedsættelse på 
"ikke solgte" billet
ter, som gymnasiaster
ne så skulle kunne kø
be .

Den sidst nævnte ord
ning er dog gennemført 
- det må vi give D.G.F, 
men intet andet,og ik-r 
ke på noget andet områ
de er der gjort synli
ge anstrengelser for 
at opnå et resultat.Vi 
kunne måske være lige
glade , hvis det ikke 
var fordi MD & årligt 
betaler 40kr. til DGF, 
fyrretyve kroner, for 
at en lille samling af 
gymnasiaster kan sidde 
og sole sig i fotogra
fernes blitz og iøvrigt 
ikke bestille andet. 
Det er dine penge og 
mine penge,som på den
ne måde bruges.

Ligeledes loves der 
i arbejdsprogrammet at 
D.G.F. vil udsende re
solutioner angående ak
tuelle undervisnings
spørgsmål. Det forløb
ne. år har været fuldt 
af undervisningsproble 
mer, (ny skolelov? ma
tematik i de sproglige 
klasser ? omlægning af 
religionsundervisnin — 
gen og gymnastikkarrak
tørens indvirken på

Den helt rigtige 
Håndboldstøvie 

samt rekvisitter og beklædning til al sport.
Sportsmagasinet F.I.B.

C 689. Amagertorv 11. C 14758.

SKAK.
Til deltagelse i skak

turneringen mellem de 
københavnske gymnasie
skoler, som afholdes i 
slutningen af denne må
ned, søges dannet et

OPFØRES

Lørdag den 22. kl. 20 og 
Søndag den 25. kl. 16 og 20.

Billetpris: 2 kroner.

Selvom nummeret i præ
miekonkurrencen denne 
gang er blevet anbragt 
på bagsiden af kryds
ordet, forhindrer det 
ikke indsendere af det
te at deltage i den an- 

studentereksamen). Har 
D.G.F. udtalt sig om 
dette? Ikke mig bekendt 
Officielt talerør for 
tusinder af gymnasia
ster og dog har det ik
ke sagt et kvæk. Ved 

hold her fra skolen.
Evt. interesserede 

kan henvende sig til: 
Harald Hinrich Imn.

■ I øvrigt kan vi henvise 
til brevet på opslags
tavlen. „ .

den konkurrence . Hvis 
vindernumret er mellem 
de indsendte løsninger 
kender vi jo navnet på 
vedkommende.

red.

det kommende bestyrel
se svalg om nogle måne
der gør "man", hvilket 
her vil sige Metropoli- 
tanskolen s repræsen
tant i forening med an
dre skolers repræsen
tanter, bedst i så hur
tigt som muligt at få 
væltet de herrer og da^ 
mer, som udgør D.G.F.— 
bestyrelse;, for sjæl
dent har man set en så 
initiativløs og navle-

(fortsættes side 4.)
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Regnen siler ned, 1/5 
af eleverne søger i 
frikvartererne ly oppe 
i klasserne og på gan
gene, men de frister 
skæbnen , og det går 
s jældent godt,gangvag
terne gør deres arbej
de effektivt og uden 
bamhjertighed. Det la
ster ingen dem for, thi 
de følger blot skolens 
reglement-, som i sin 
efterhånden noget an
tikverede form siger: 
Efter timens ophør be
giver eleverne sig ud 
på pladsen uden unødig 
støjen." Hvad man der
imod bør laste,er sel
ve reglerne som fore
skriver noget sådant, 
og derfor vil RLATON 
lægge et meget varmt 
betonet ord ind for at 
disse regler ændres.
Tager man sagen i nø

je betragtning, er det 
med de nuværende plads 
mæssige forhold i går
den og m ulighederne 
for at stå i læ,ganske 
forkasteligt at elever
ne sendes ned i gården. 
Folk står overalt hvor 
det mindste halvtag 
stikker frem, som de 
berømte sild i en tøn
de. Efter statistiske 
beregninger, er mind
stemålet for et menne
skes bevægelsesfrihed 
en cirkelformet cylin
der med en diameter på 
70cm,og en højde på 1m 
7ocm, og så meget fin
des der bestemt ikke 

Besøg Danmarks morsomste butik

Løvstræde 2. København K. Byen, 5010. 
(Ved Købmagergades Posthus).

beskåret den enkelte 
elev unde^ halvtaget i 
gården . Jeg foreslaar 
derfor, at Rektor på 
regnvejrs-dage giver 
dispensation fra reg
lerne.

Hr. Ikt. Jensen har 
udtalt, "at unge menne 
sker såmænd ikke har 
ondt af, at komme ud i 
barskt vejr". Rigtig— 
heden af deurs påstc/el 
t v i v ler j ag p å.

løvrigt, nar eleverne 
slet ingen glæde af 
disse regnvejrsfrikvar
ter er. Meningen med et 
frikvarter c:? j' at 
man skal hvile sig mel
lem to kraftanstrengel
ser; men her er ingen 
mulighed for at slappe 
af, klaprende af kulde 
og med røde næser står 
man blot og længes ef
ter næste time;ikke så 
meget efter at få lov 
til at uddrage, kvadrat
rødder og bøje verber, 
som efter at få varme 
i kroppen. Disse dage 
er timerne faktisk pau
ser mellem frikvarte
rerne, hvor man lades 
med ny energi for at 
kunne modstå det bar
ske .klima, “ris der 
fra lærerside skulle 
være en vis uvilje mod 
denne plan,indbydes en 
lærerdelegation til at 
deltage i et regnvejrs- 
frikvarter -indeklemt 
mellem 450 elever; 
er overbevist om , at? 
enhver modvilje ville 

skifte til den dybeste 
sympati med ofrene for 
en ufuldkommen regel.

H.C.

Andet steds i bladet 
skriver vi at DG-F kun 
har fået udrettet en 
ting, en ordning med 
de københavnske tea
tre, således at gymna
siaster kan få teater
billetter med en pris
reduktion på 40-50%. 
Når dette skrives, så 
gælder det københavn
ske skoler i al almin- 
-delighed. Her på sko 
len er det nemlig kun 
ganske få gymnasieklas
ser, som nyder godt af 
ordningen. Det var me- 
-ningen, at hver sko
le skulle vælge en til 
lidsmand, som derefter 
meddelte ledelsen af 
ordningen hvormange 
billetter hans skole 
havde brug for til den 
pågældende forestil
ling .Men'ingen af dis
se bestemmelser er 
fulgt. MDS har ikke 
valgt nogen tillids
mand og den elev som 
har påtaget sig dette 
arbejde har kun op
fyldt sit hverv halv
vejs, da han såvidt vi 
ved kun har været i 
to-tre klasser de gan- 
-ge, der har været lej 
lighed til at få bil
lige billetter. Her' 
har MDS svigtet sine 
pligter, det har und
ladt at føre opsyn med 
om ordningen for vor 
skoles vedkommende er 
forløbet tilfredsstil
lende. Som medlem af 
en organisation af 
fortsættes side 4. ' ,
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Mere om
"En sjæl før døden" 

er en let omskrivning 
af Heibergs " En sjæl 
efter døden". Revyen 
bringer kun visse sce
ner af stykket , bl.a, 
der , hvor de afdøde ,• 
står foran himmerrigs- 
port og skal modtages. 
Stykket har en række 
oplagte situationer for 
en skolerevy, og de er 
udnyttet fuldt ud.

På de opsatte plaka
ter nikker man genken
dende til navne som 
Jørgen Olsen og Jørgen 
Ervø,"Ulysses von Itha 
cia’s " uforlignelige 
par Ulysses og Chilian, 
den første deltog også 
i revyen sidste år. De 
to må med hele deres 
herlige forslagne væsen 
kunne hensætte salen i 
jubel.
Vi har også set at 

billetterne til revyen 
kun koster 2 kr. Mærk
værdigt det kan løbe 
rundt - til skolekome
dien måtte man op med 
både 2,5og4kr. Vi skal 
slet ikke komme med an
greb på skolekomediens 
økonomiske administra
tion, men det kunne nu 
være interessant at se 
de to arrangementers 
budget stillet op ved 
siden af hinanden. Må-

Alt i gymnastikdrag
ter, gymnastiksko og 
andre sportsartikler.

skuespillere lære noget
som kunne billiggøre næ 
ste års priser på sko
lekomedien.

Vi vil ikke betage 
tilskuerne noget af 
spændingen,ved at løf
te sløret for hvorledes 
revyen vil opføres, bL 
a. af den grund, at vi 
er næsten lige så uvi
dende på dette punkt, 
som læserne selv.
Som jeg sagde til den 

bekymrede elev, vi må 
bære over med D E M, 
kunstnere og andre lig
nende personer skal ta
ges med omhu,også selv 
om det er ens sidemand, 
for den præstation som 
en revyskuespiller - og

ARTE (fort., fra s.?) 
DGF's art er det ikke 
nok at betale kontin
gent og så lade fem 
være lige. Det er 
de enkelte skolers 
Elevforeningers opgave 
at sørge for, at DGF's 
beslutninger føres ud 
i livet. Vi skal ikke 
citere nogle af de u- 
tilfredse og rammende 
bemærkninger vi i den
ne anledning har hørt 
om den pågældende ord
ning og om gymnasie- 
sammenslutninger i al 
almindelighed, men det 
er ikke til at tage 
fejl af, at gymnasia
sterne føler sig snydt 

ph.

Løsningen af krydsor
det i julenumret:

. STUBBE + HJEJLE 
TYR +0 GS AA + E EN 
ERI E + 0LM + ONDE 
N AALE+ ELIKSIR 
+ + S IG + T EL TE NE 
B + + S A R T + T ANG + 
AREAL+ES+V+SS 
REN + + ST OP + E TA 
B US C H + + LI + R 0M 
E M + H Æ L D E + S E G L 
REMISER+OM++E 
ERIK+DÅNDERER 
ST + + K E M I + D I G E

især en skolerevyskue- 
spiller - udfører er al 
ære og respekt værd.Nu 
står det her sort på 
hvidt. Så kan d’herrer 
skuespillere klippe det 
ud og sætte i glas og 
ramme.

Felix.

beskuende ledelse af 
et landsforbund med ad- 
skellige tusinde beta
lende medlemmer. Sjæl
dent har så mange be
talt så meget for så 
lidt, for at sige det 
med en stærk omskriv
ning af W. Churchills 
ord.

SIDSTE: D.G.F.- for
mand udtalte i dag på 
vor forespørgsel , at 
D.G.F. ikke havde pla
ner om noget nyt inden 
valget . Mon de ikke 
tænker så: DEN DER SO
VER. SYNDER IKKEH

H.C.

OKHOIM
F QTO K I NO. O PT I K

11-Skindergade-ll.
Telf. C $082 & 15582.

VESTERBROGADE 61, KØBENHAVN V. 
Telf. Vester 6565 (2gange65)
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JULESPØGEN.
Så er spændingen ud

løst; nummeret er truk
ket, det nummer der be
tegner vinderen af fem
meren i vor lille jule- 
spøg og den heldige blev 
ejeren af nr. 247,års- 
abonnementet blev vun
det på nr. 283 • De to 
heldige bedes bevæbnet 
med det nummererede 
blad henvende sig til 
redaktionen, der straks 
er villig til at udbe
tale gevinsten. Og så

CHRISTIAN F. RØMER.
Boghandel og papirhandel.

Skindergade 29, K.
C 6728 & 3828.

er der også en chance 
for de " skuffede " i- 
det vi også denne gang 
har nummereret alle ek
semplarerne , og igen 
udlodder vi en femmer, 
ny eller krøllet efter 
ønske. Vinderen bringer 

vi i næste nummer, der
for :

GEM BLADET!

RØDOVRE

BOGTRYKKERI.

I 

v/ Glenny Nielsen.

Ejbyvej 127.

Telf. 70 05 89.

Alt i tryksager. 

------ ------------------  

Rejs med

Danmarks Internationale 
Set. Pedersstræde 19,

Så gik atter et år. I 
For PLATON's vedkommen- : 

i de kunne det jo nok væ- i 
re forløbet lidt bedre. 
Vi må tilstå,at bladet 
engang imellem kom no
get uregelmæssigt , og 
indholdet har også en
gang imellem været no
get tyndt ; men — har 
læserne nu ikke også 

; noget af skylden med 
{hensyn til stoffets 
I ringhed ? Er det ikke 
læserne selv som skal 
enten skrive eller in
spirere til de artikler 
som bladet bør indehol
de? Ingen af de to ting 
har imidlertid fundet 
sted i nogen overvæl
dende grad. I læsere 
har været den mest pas
sive og hensunkne for
samling et skoleblad 
kan komme ud for. Per
soner som er svagere i 
troen, end bladets re
daktører ville sikkert .

Studenterkomité.
K. Byen 8870. 

have opgivet ævred! Vi 
gjorde det ikke - selv
om vi måske , beskedne 
som altid, skjulte vor 
aktivitet nu og da.
Dette er vor undskyld

ning! Nu er alt dette 
imidlertid noget forbi
gangent. Det nye år er 
begyndt for længe si
den .
Efter at redaktionen 

har fremsagt de årligt 
tilbagevendende fraser 
om: Samarbejde med læ
serne, større salg og 
flere læserbreve, skal 
vi, hvis man ikke alle
rede har bemærket.det, 
henlede opmærksomheden 
på den kendsgerning,at 
bladets pris er blevet 
sat ned til 15øx,e,mens 
sideantallet ikke er 
formindsket. Dette for
hold er jo noget af et 
særsyn i vor tid, hvor 
alt er steget i pris. 
Tillige har vi "ofret" 
en bedre papirsort end 
før på bladet, hvilket 
vi håber vil falde helt 
i læsernes smag.Nu har 
vi kun det håb at bla
dets nye linie vil kun
ne sætte læserprocen — 
ten i vejret. -Nå. men

s 't ~o '

GODT N11A1 ! red.
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VANDRET: LODRET:
7) Organ.
9) Sørgesange.

12) As.
15) Diciple .
15) Dyr.
16) Anerkendelse .
19) Flod.
20) Nr. 8.
21) Vod.

1) Ret.
2) Træ.
5) Åren.
4-) Træ.
5) Lande.
6) Løfte.
8) Hotel.

11) kongedatter.
14) Lyskilder.

_ 16) Køre.
Z 17) Sold.
118) Ubekendt.
I 19) Rækkefølge.

trækkes lod om 5kroner

Blandt de rigtige 
løsninger som er af
leveret senest den 
25 ds. til redaktionen

Nye som brugte skolebøger købes bedst hos:

Fiolstræde 54.
Telf. By. 2462 - 6556& 7804.

DANSK SKOLEBOGSCENTRAL

Man hører - 
sä meget

—~ v/ PLATON. ——

Lille Jesper, som går 
i første klasse , kom 
fornylig hjem, og sagde 
- Åh,Mor, jeg har lært 

så mange nye ord i dag. 
- Det var flinkt Jes - 

per, hvordan kan det 
være?
- Jo, lærer Nielsen 

fik en finger i klem
me i døren!

+
Tyve mennesker stim

lede sammen ved havnen, 
for Jensen havde reddet 
en mand fra at drukne.
- Det var jo kedeligt, 

at deres hat blev der
ude .
- Ja, sagde den frel

ste, men det er der jo 
ikke noget at gøre ved. 
De bliver nødt til at 
hoppe i een gang til!

- For en sikkerheds 
skyld, sover jeg altid 
med tegnebogen under 
hovedpuden.
- Ja, jeg kan nu ikke 

tåle at ligge så højt 
med hovedet!

- Mange kokke fordær
ver maden-, men der er 
også mange, der ikke 
gør!____________ ____ _____ 
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