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OR G AN FOR ME TROPOLI TAN

Redaktionelt oocoonoeoo^o
Mellemskolebladet “Mellemmad" og gymnasiebladet ’TLATON"'har i sommerens 

løb sluttet sig sammen til en højere enhed i form af et nyt. skoleblad i 
ordets egentligste forstand. Navnet vil fortsat være PLATON,da "Mellemmad" 
specielt henledte tanken på mellemskolen. Det vil herefter være således, 
at to uafhængige redaktioner vil arbejde med at samle Stof, hvilket skul-, 
le give mulighed for, at der fremkom artikler, der i højere grad kunne in
teressere alle elever.

Alle de nye elever ønsker vi velkomne i håbet om, at de hurtigst vil til
passe sig med den lokale omgangstone, affinde sig med de øjeblikkelige y- 
derst rodede forhold og navnlig i håbet om, at de vil synes om vort sko
leblad, som hellere end gerne modtager indlæg fra jer, såvel som fra alle 
andre elever. Desuden kunne vi ønske, at en del IG'er "frivilligt11 lod sig 
knytte til bladet som aktive faste medarbejdere. Vores virkefelt er særde
les stort og vil .kunne tilfredsstille enhver interesseret initiativrig med 
arbejder.  red.

EN S Å G A B L 0 T T . . . . . . ?

Med ikke ringe bekymring forudser 
vi, at skoleskovturen også i år bli
ver strøget. Disse skovture, der var 
blevet en kær tradition, fik deres 
børste brud sidste år, hvad der des

værre var forståeligt„nok, men hvis 
vi heller ikke i år.får arrangeret en 
udflugt,, er vi alvorlig, bange ih? 

at traditionen går i glemmebo
gen. og det ville være synd ..

Det var som sagt forståeligt for 
os alle, at den ikke kunne gennemfø
res sidste år. I 1952 havde den ud
viklet sig i en uheldig retning, og 
for voldsomme dyster under den -hi
storiske røverleg resulterede i ø- 
delagte briller, skrammer og et bræk
ket ribe-n (på en lærer), samt dår
lig opførsel fra et rar klasser.

(Fortsættes s. 6)
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I D R Æ_T_S_D A G E N 1

"Nørre Gymnasium, alle re-et frem
ad grå! e-et , to-o." Solen skinnero 
ver Østerbro stadion, misikken spiller 
en festlig marchmelodi. Hold efter . 
hold dukker frem ovre vedidrætshusets 
port. Røde, gule, grønne-, blaa , sorte 
og hvide i skøn forening. Der er (fekø
benhavnske skolers årlige idrætsdag.
Endelig kommer Metropol!tanskolens 

hold ud. Der er fanen , somman håber 
vil blive tynget af endnu et par sølv 
plader i dagens løb, og der er al le 
dem, men kender, og som man håber vil 
vinde i dagens spændende kampe. Ende
lig er alle hold på plads. Så synges 
"Der er et yndigt land" og så b egyn
der udmarchen. Det er det samme hvert 
år, men alligevel føles det lige s aa 
nyt' og smukt, som første gang men så 
det. Efter udmarchen hersker der som 
altid stor forvirring, alle vil ud af 
samme port. Pludselig støder vi påhr 
Stubbe. Inden han når at flygte for 
pressens krydsild, griber vi hamiær- 
met og såørger:"Nå! hvad suntes Isså 
em indmarchen? ""T j a! -I..kan. sl;rivg at 
det var godt" "Jamen! vi må' have n o- 
get mere at skrive," "Nå ja. Jeg syl
tes godt, at vi kunne have Stået for
rest, og så skulle de forresten have 
rejst sig lidt mere op under indmar
chen."
Men konkurrencerne er og bliver dog 

det vigtigste i arrangementet, sa ef
ter i hast at have indtaget sin fro
kost på en bænk styrter vores udsend
te medarbejder over til Klosterlavens 
9 baner. Allerede langt fra h ø res : 
"Sky-yd! ø-øv nej !" og lignende nl- 
råb. Der er liv og fest herude.Ende
lig møder vi nogen fra skolenog hur
tigt er der dannet et "Metropolita nsk 
heppekor. Resultatet var selvfølgelig 
også, at Ig n.s. vandt 7-3 over arve 
fjenden Efterslægten. R.+ Ig og lidt 
senere 4A 5-2 over samme skoles 4 b. 
Bagefter da vi stod og så 2.b spille 
de vandt for øvrig den pågældende kamp 
8-0, stødte vi på Tang. Han undte os 
et par- ord i farten, for han havde 
travlt. "Indmarchen? Ja, den var smuk 
som den plejer at være. Så var der 
selvfølgelig lige bageste mand som 
gik og kløede sig, men ellers.......  
ah!, hvor de kludrer i det" et ærger 
ligt udbrud undslipper ham. "Nå! Jeg

SKOLENS SEVÆRDIGHEDER

På et lærred med en plet i 
der er spraglet som konfetti 
(som man aldrig ser sig mæt i -) 
er et kaos som spaghetti.

Er det; "Slagmark med soldat på", 
eller: "Budding med tomat på", 
er det; "Domprovst med ornat på", 
eller‘kødrand med salat på" ?

Er det; "Krabbesteg med klo på 
eller? "Garbo-fod med sko på".
Kan ved knap hvad man skal tro på: 
der er ingen katalog på.

Er det? "Sydhavssø med tang" 
eller flødeis med stang" 
- nej, hvor pudsigt? tænk en gang 
DET ER G'HÆLE REKTOR BANG-.....

J.M.

må se at komme hen på bane 5« hvor 
5.a. spiller" Vi når lige at sige-tak 
så er han væk i mylderet. Det var dog 
ikke alle steder, der blev kludret 
i det, langt fra. Af de 15 kampe vi 
spillede i første runde vandt vi de 
otte. I anden runde 5 af 8. I tre
die omgang 2 af 5. Det var 2.bog Irs 
Men de tabte desværre begge i semi
finalen. 1 n.s.8 kamp var iøvrig da
gens sidste, så der var samletman - 
ge til denne dyst på bane 7' og selv
følgelig også lektor Jensen. På vor 
forespørgsel: Jeg syntes faktisk at 
indmarchen var meget smuk, og Ti gik 
for en angs skyld, havde jeg- næ r 
sagt, som nogle af de pæneste. 0 m 
håndboldhold? Ja - det var jo væl - 
dig spændende at se på"
Hvis vi skulle gøre dagens ræultat 

op, måtte vi' vel først og fremmest 
nævne li g n.s og' Hig m.n. men og- 
saa I n.s., I m.p.b. og 2. mellem h 

(fort, side 6.)
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Man ville på forhånd have forsvær
get muligheden af, at skolens såkald
te festsal kunne danne en heldig ram
me om noget så specielt som en jass- 
aften. Med sine store bare vægf lader, 
med en belysning så kold som i en 
svømmehal og med.en loftshøjde som i 
en domkirke, kan man ikke påstå , at 
den leder tanken hen på en L e w-or- 
leansklub.-
Men når dette er sagt, må man er

kende, at de øvrige nødvendige ingre
dienser for en vellykket aften var 
til stede i rigelig mængde. En luft 
man måtte skære sig igennem, en bo
gej stret håndfuld unge mennesker og 
og et veloplagt orkester. Det var jo 
også gamle kendinge. Alle undtagen 
trommeslageren var forhenværende ele
ver på skolen. Der manglede en trom
bone, men ellers var besætningen don 
ordinære New-Orleans gruppe, mod trom
petisten som den store organisator . 
■Hans samspil med klarinetten Knud 
Rasmussen var musikalsk ægte og yderst 
inspireret, navnlig fremragende i den 
udødelige "Cæreless Love blues” . DL 
rytmesektionen ver Preben Louw Søren
sen den bærende kraft ved pianoet.-

Hans koncise kraftbetonede spil med 
det uimodståelige stride i venstre- 
hånden og de lækre decimrækker var 
så fint rytmisk set, at helhedsind
trykket af orkestret aldrig nåede at 
blive ødelagt af den urutinerede og 
fantasiløse janitschar. Af deres al
sidige program vakte navnlig de æl
dre numre i stil med "High Society" 
jubel, men også "Stravinski stomp",* 
som de hævdede at have lært af hr. 
Kirk, samt den evig unge "St. Louis 
blues" begejstrede. -

Ja, så er der kun tilbage at ønske 
gymnasief oreningen til lykke med det 
flotte åbningsarrangement; en loven
de sæsonstart - det forpligter. —

P. B. P.
+ + +

IPAJ MUNK! ! !
Enhver kan få noget at vhe cm Kaj 

Munks værker, person og betydnirgved 
at slå op i den af bogdepotet udle
verede litterahistorie (hvis men ikte 
har en bedre). Derimod er det ikke 
ret mange, der på en så betagendema 
de har fået et indtryk af Kaj Munk 
som menneske, som de der hørte dok
tor Højgård tale d. 1. ds. Og det 
var netop det interessante ved fore
draget - at man ikke fik alt det at 
vide som. står i bøgerne - men der-
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I N M E M O R I A M

Det var med tungt sind, vi vendte tilbage til skolen efter ferien - en af 
vove mest afholdte lærere var pludselig gået bort, vi skulle aldrig mere se 
lektor Boiken. På dage før sommerferiens slutning døde han ganske uventet , 
og vi, der gennem mellemskolen og gymnasiet havde haft lektor Boiken, kunne 
slet ikke forestille os den tomhed, der ville herske, når han ikke var her 
mere. Som menneske, både i og udenfor timerne, var han af en sjælden fir 
støbning, og hans næsten enestående kendskab til hver enkelt elev son til 
sit fag, var forbilledligt. Efterhånden som vi havde passeret begyndervan
skelighederne og det elementære arbejde, som gør undervisningen af ethvert 
fag lidt trist, lærte vi at værdsætte lektor Boiken som det fine menneske, 
han var, og som en overmåde dygtig lærer. Hans fagmæssige dygtighed og in
teresse for skolen og hver enkelt elev blev respekteret af alle, og den 
venlighed, han viste os, når vi kom til ham udenfor timerne på skolen eller 
i hans hjem, skal aldrig blive glemt. Det er så svært at sige farvel, når 
man føler, man på een gang har mistet både en dygtig lærer og en god ven.g

FORSHIN GSN YT.

Metropolitan? Torsdag den 2J oktober holder 
tandlage Konnild et foredrag samt forevis- 
ning af en sine Afrika-film. Samtidig med 
at farvefilmen forevises afspilles origina

le plader^JÉ.G.S.
JHusk litteraturklubben. Møde hver den før-
*ste. J.M. __

Metropolitan: Skolebal, * se annoncen* ,

Sot. Jørgens Gymnasium: Skolebal, HØSTBAL,- 
den 18 september.

Gymnastikdragt er-sko 
og andre 

sportsartikler

Poul Holm
• Sportsmagasin

„ 11- Silkegade -11 n i7XnO

Vin og Tobakshandel

A. E. Pedersen 
Jagtvej 15

Telefon Taga 17?4x
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Christian F. Rømer

Boghandel og papirhandel

Skindergade 29, K. 
G 6728 & ^828.

METROPOLITANERSAMFUNDET 2

Henvendelser og forespørgsler 
modtages af sekretæren, 

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

Johan Asmussen,Hovedvagtsg'.'2, K.

3010608 SUGS_ _______________________ ______________________  
Resumes Den unge Arthur Thonkinson befinder 
sig i natklubben "White Horse" og imens han 
vurderer sin fortvivlede økonomiske stilling 
fatter han den desperate plan at myrde sin 
stenrige onkel. Da han ved hvor rodet onke- 
?em; kombinerede vin- og medicinskab er, la
der hun sin plan basere på dette. Haste ai- 
ten besøger han onkelen og overtaler ham til 
en drink, Så går Arthur Th, ud i køkkenet og 
brygger en mildest talt original coktail til 
h^o. Efter at. have serveret tager han afsked 
og afventer så spændt læsningen af morgen - 
dagens aviser.

To dage efter gik han derop .. i formid
dagens klare lys og omtrent tolv timer ef
ter hans mere uofficielle besøg.
Han forklarede betjenten, der holdt 'vagt 

ved døren, hvem han var, og blev, vist inden
for..Kriminalassistent Bunter var ved at af
høre mrs. Wilkie, husholdersken, mat det var 
en næsten håbløs opgave. Enten hulkede hun 
mod hovedet begravet i forklædet, eller og
så gik munden på hende i een forvirret og op 

^hidset strøm af ord.
"Ja, stakkels mrs. Wilkie er så ulyldtelig". 

Kriminalassistenten var af den hyggelige , 
velvillige type, der på en scene ville være 
den sidste, man valgte til at spille en po
litimands rolle, og Arthurs hjerte bankede 
ganske normalt. Kriminalassistentens frem- 

-stilling af sagen var så indlysende og lo
gisk, at Arthur selv et kort øjeblik følte 
sig udenfor og endda med naturlig forargel
se kunne følge politimandens forklaring.
"Jeg vil jo også nok sige", fortsatte kri

minalassistenten, "at der'var en syndig' u - 
orden i det skab« Tænke sig en gammel mand, 
med nedsat syn, gå ud i en sådan bar og blan
de sig en forfriskning,"
Do var gået ind i stuen, hvor alting var 

urørt. Kun onkel Andrew manglede, På gulvet 
lå resterne af det stribede glas, Mrs. Wil
kie var kommet så meget til hægterne,at hun 
kunne snakke igen« "Aldrig var der et ondt 
ord imellem os, aldrig, siger jeg Dem. Kun 
en eneste gang, da jeg kom til at give ham 
et forkert glas. Da blev han, ja, undskyld, 
jeg siger det, mr. Arthur, da blev han alt
så så rasende .. den stakkel .. ",
Kriminalassistenten, der forudså et nyt 

og langvarigt grådanfald, tog hende hårdt i 
armen. "Vil det sige, at han kun ville drik
ke af eet bestemt glas, og er det så det, der 
nu ligger i stumper på gulvet?"

Mrs. Wilkie fjernede en snip af forklædet 
fra det ene øje og så lidende ned på gulvet. 

Men så begyndte hun at stirre. Hun glemte 
fuldstændig sin gråd, og hun så forvirret fra
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( STRIBEDE GLAS fortsat )

stumperne på gulvet ..og op. på mr. Dunter og 
tilbage igen. "Det dér", stammede hun, "det 
dér, mr. Dunter, så sandt som jeg står her, 

det er jo det rødstribede glas. Ogær. Andrev/s 
glas var med grønne striber. Hvorfor ved jeg 
ikke, men det kunne altså aldrig falde ham 

ind, at ... men mr. Dunter dog ... skubber De?" 
Kriminalassistenten nåede Arthur, endnu in

den mrs. Wilkie var holdt op med at snakke, 
g da de førte ham ned ad trappen, vidste han, 

at der ikke var nogen chance for at slippe 
fra dem. Han havde gennemtænkt det hele syn
tes han. Ingenting glemt ... undtagen en e- 
neste, lille ting. At han var farveblind og 
aJdrig havde kunnet kende forskel på rødt og

. COOIE BOYLE.é-'ønt. SLUTTET
(Fortsat fra HELL5ÆIAD-, .

største delens vedkommende blev fær 
dige med skolen i år og de øvrige må 
formodes at være blevet større og me
re fornuftige. Desuden kan den stor
artede "Eøverleg" godt afvikles u - 
den. at ende som "tæveøvelse”, og en
delig kan ribben lige så vel trykkes 
ind i en gymnastiktime, som på en 
skovtur.
Vi håber, at de rette instanser vil 

læse disse linier, og ikke mindst for 
3. G. er nes skyld, fordi vi gerne endnu 
en gang vil prøve at indsnuse duften 
fra skovtursstemningen, giver lov til 
at der i år afholdes , en fællesudflugt 
som i de “gode, gamle dage", da så
danne gik for sig på en ordentlig må
de. Til gengæld skal vi så love at 
optræde, så at ingen tager anstød.^

------- o o 0 o o----;—
( Idrætsdagen fortsat fra side 2 )
..må have deres del af rosen.Alt i 
alt en Idrætsdag vi hævdede os ud m- 
mærket på. ■

(En saga blott fortsat fra s, 1)
Faktorer, der kan. synes vægtige nok 
til' at sætte en stopper for nye ! Skan
daler”0, men var denne UDFLUGT tro as 
alt så forfærdelig, at don skulle hin
dre alle fremtidige ?
Man er altid tilbøjelig til at 

huske ydertilfælde og beklagelige e- 
pisoder på bekostning af lysere si
der. Og selv om vi godt kan se sagen 
fra don lærurs synspunkt, som vendte 
hjem et helt ribben”'fattigere , og 
sKønt vi ikke or blinde for , at un 
skoluskovtur kan udarte, har vi dog 
ikke glemt, hvor mange af os,der,sulv 
set fra et pacifistisk synspunkt,var 
glade for skovturene - også for don 
omtalte dens mørke og lyse sidur ta
get i betragtning. Dér har vist al
drig i vor skoles historie varet een 
helt mislykket skovtur, og har altid 
betydet mere end slet og ret f r i - 
d a g.
Uden iøvrigt at ville sætte nogen i 

gabestokken, må vi også have lov til 
at fremhæve, at de "urostiftere”,som 
i sin tid ødelagde noget af turen,for

( fortsat fra side 3< )
-imod en hel masse'Som. man-aldrig-ul- 
le kunne læse sig til'} om Kaj Munks 
privatliv, om hans mærkelige v aner 
og hans sammensatte sind. YdermeæskiL 
det vise sig at hr. Nøjgaard var en 
aldeles- blændende taler-, og etuincd 
ståeligt fortællegeni. Vore kammera 
ter, der ikke var der, vil tvivle - 
lærere vil anse det for ret enestå
ende - og lærerkandidater vil anse 
det for en umulighed - men hr.'Nøj- 
gaards retoriske evner strakte sig så 
vidt som. til at holde 40-^o gymnasi
asters opmærksomhed fanget i 70 rr'~ 
nater under en tavshed, der kun kan 
betegnes som dødlignende. - Dennesto 
re oplevelse var det første møde i 
det nye år. Introduktion og p ro - 
gram andetsteds i bladet

Dingeling!
Jeg vil gerne tale med fru 

en! " Det kan desværre ikke lades!g 
gøre, fruen er i neglige'.'"Lad være 
at stå der og og måbe giv mig omgå
ende gadenavn samt nummer;
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ELEVRÅD

Siden det nyskabte elevråd holdt sit før
ste møde i januar, er der gået et halvt sko
leår« Det skal me.d det samme siges, at det 

ikke er overvældende problemer, vi har haft 
til behandling i den forløbne tid. Følgelig 
har resultaterne heller ikke været særlig 
mærkbare. Men det er ikke kommet uforudset; 
man har været klar over, at ideen ikke umid
delbart ville fænge hos alle. At lærerkol - 
legiet synes at behandle sagen med en vis 

nonchalance fremmer heller ikke . interessen 
blandt eleverne.

Ryge-spørgsmålet var det første problem 
vi forelagde rektor. Rektor var egent - 
lig velvilligt indstillet over for tan
ken og havde, såvidt det fremgik, prin
cipielt ikke noget imod at give sin til
ladelse for 2, og J.g's vedkommende,Dog 
var forældrenes tilslutning ved et for
ældremøde en betingelse. Dette svar fik 

_ elevrå det i februar - bndnu er sagen 
ikke kommet videre. På en fornyet fore
spørgsel i midten af august henviste rek
tor til de dårlige pladsforhold som for • 
øjeblikket gør sig gældende,

I april lykkedes det elevrådet at'arrange
re et skolebal, idet man mente at ’M.G.S. 1 
havde forsømt sine forpligtigelser. Som en 
slags garanti for øget aktivitet næste sæ
son enedes man med den resterende del af be
styrelsen om, at et eller to elevrådsmedlem
mer fremtidigt skulle sidde i M.G.S, - le
delsen.

PLaTON 7

Den 1. oktober skal der afholdes repræsn- 
tantskabsvalg, og det står nu kun tilbage at 
håbe, at ivrige og interesserede folkvil bli 
ve valgt. Sker dette, bliver elevrådet nem
lig efterhånden en realitet, som man vil re
spektere. ,

LITTERATURKLUBBEN.

Kan har bedt mig - til fordel for de nye 
elever, p.t fortælle om studiekredsen og dens 
planer. Det lykkedes sidste år at gennemfø
re en række foredrag om den nyere danske ly
rik, og endvidere havde vi en hyggelig aften 
med forfatteren af "Det forsømte forår".

Det var nu min tanke at lave en foredrags
række om den møderne dramatik, dens Virke
midler og skabelse. - Doktor Nøjgaard ind
ledte disse foredrag med et Kaj Munk fore
drag og Finn Methling har lovet at tale næ
ste gang. Endvidere har jeg aftaler med ad
skillige andre forfattere som venligst har 
stillet sig til vor disposition.

Møderne er henlagt til den første i hver 
måned og alle - også elever fra fjerde mel
lem er velkomne, J.M.

GER N's

Isbar
ISBAREN MED DET RØDE SKUM

STORT UDVALG I CHOKOLADE

G E R N's

Isbar

I.JOHANSEN - JAGTVEJEN JO
NORA ^029 -DESSERT IS BRINGES OVERALT- NORA 8029

ISBAREN MED DET RØDE SKUM
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Mellemskoleredaktionen er i længere tid. ble 
vet bestormet af elever som er utilfredse med 
skolebalsordningen. Essensen af samtlige 
klager og opfordringer vårs "Mellemskolebal". 
Vi mener ligesom de utilfredse at balordnin 
gen bør reformeres, og efter hvad vi erfa
rer, er tilfredsheden med ordningen i gym
nasiet heller ikke overvældende stor. For 
ikke at blive beskyldt for at være negative 
vil vi straks fastslå at to baller for mel
lemskolen, et i november og et i marts, å- 
rets to sureste måneder, vil våre passende 
og organiseringen vil sikkert , ikke volle 
volle besvær, der mangler egentlig kun rek
tors tilladelse. Var det ikke en opgave for 
elevrådet ?
Så er der selvfølgelig spørgsmålet om,hvem 

der skal med til et sådant bal,- vi mener 
hvilke klasser, pigerne skaffer deltagerne 
sikkert selv. Det må anses for rimeligt, at 
5 & 4 mellem kommer med,.Ca. 200 mennesker 
i gymnastiksalen er vist mer end nok. Det må 
også berettes, at der har været planer frem
me om, at 4 mellem skulle deltage i gymna- 
'sieballet. Dette tror vi dog ikke har nog.n 
fremtid i sig blandt andet fordi, der la 
vil rejse sig et ramaskrig fra 5 mellom og 
evt. 2 mellem, og det er jo i det‘helo ta
get et spørgsmål om gymnasiet synes om dbt, 
thi såvidt vi ved, har ideen kun været luf
tet af 4 mellem på højeste sted. Løsnings!., 
på spørgsmålet kan kun være '’Meller.iSkolie '.al- 
ler". Tr „

En englænder, en irlænder og en skotte 
havde aftalt, at den af dem, der døde først 
skulle have 5sh. på sin kiste af hver af 
de to andre. Irlænderen døde først, og eng
lænderen anbragte sine 5sh. på kisten.lot
ten kom, skrev en check på lOsh. og tog eng
lænderens psh. tilbage.

"Partern et circenses"
En mandag eftermiddag sidst i august af- 

gjordes det evige smertensbarn M.G.S.'skæb
ne for dette skoleår. Endelig var der et 
lyst hoved, der havde fundet ud af, at den 
ideelle løsning af det snart ligeså evige 
valgproblem måtte være at1 opstille en be
styrelse og så iøvrigt håbe på, at den al
mindelige dvale og sløvhedstilstand heller 
ikke i dette tilfælde ville lade sig forstyr 
re, Alene den kendsgerning, at der findes 
et par stykker her på skolen der har initia
tiv til at gøre dette, viser klart at det

er de rigtige, der sidder bag det hele-den
ne gang. Nu viste det'sig ovenikøbet at i- 
nitiativet blev belønnet af de øvrige gym
nasiaster efter fuld fortjeneste, idet ingen 
fandt det ulejligheden værd at diskutere 
den foreslåede bestyrelges værdi, - der var 
i al fald ikke een, der gjordp forsøg på at 
danne en bedre. Vel havde man foretaget det 
lille trick med at proklamere generalforsam
lingen umiddelbart før week-enden til umid
delbart efter, men når man tager i betragt
ning, at let er valget af de ansvarshavende 
for alle arrangementer på skolen det gælden 
virker enigheden (eller ligegyldigheden !)- 
forfærdende og komplet uforståelig. De der 
skænkede sagen så megen interesse,, at de be
ærede selve mødet med deres tilstedeværelse 
vil vide, at det hurtigt og smertefrit blev 
afviklet til fordel for den udfordrende be
styrelse, altså? formand Søren Sørensen , - 
næstformand Birgitte Rothbøl, - kasserer 
Mathis, sekretær Ole Jeppesen og Kirsten S. 
Efter at disse fem var blevet hyldet af mang 
den forsøgte den nybagte^-k^fan^ --"'■ed. 
hjælp af en kobjælde at skaffe sig’ øfenlydF 
hvorefter det under almindelig bifald lyk
kedes ham at afsløre det første led i under
holdningen, nemlig jazaaftenen, Efter 15 mi
nutters forløb hævedes mødet af rektor ef
ter at alt væsentlig var afgjort. Den nye
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