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NYBYGNINGEN ’

Arbejdet på skolens nybygning skri
der fremad-langsomt, synes nogle 
men murerne har jo mange ting at pas 
se! Nu er taget lagt, hvad skal der 
egentlig være i de nye lokaler? For 
at få klarhed og aflivet rygterne, 
der spænder lige fra gymnastiksal for 
pigerne til billar Istue for lærerne 
og rygesalon for disciplene, har vi 
bedt rektor om autentisk oplysning : 
”Der skal værn faglokaler for natur 

historie og geografi samt et ny!; og 
bedre lægeværelsea Jeg kan bedst vi
se det på en tegning:

A. er naturhistorieklasee, et rumme
ligt lokal på 9x9 meter,B;der er 8,4 
x 7,5 meter er beregnet til opstil
ling af samlingerne men kan eventu
elt ogsC, bruges som undervisningslo 
kal,- C,der er 9?5x7,5 meter,er geo 
grafiklasse ,-D(595x7,5 meter) er læ 
rerlaboratorium, et lokale vi hid
til han1 måttet savne, og endelig er 
E lægeværelse (6,ox5f85 meter )uDet 
kan uden overdrivelse siges at na- ene
turfag •’ får gode arbcjdsfør
hold-ingen luksus,men en nødvendig 
forbedring i forhold til det nuvær
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Hvad skal der ske med de nuvære,3de na 
t ur i ag s1o kal er ?

"De skal anvendes- Som almindelige k'jas 
selokaler, efter at skabe og samlira 
ger er flyttet over i de nye rum0Det 
store lokale nro 21 deles ved en tvær 
mur i to rum3 cg i nro 2% "Den rode 
sal”, føres korridoren,igennem, såle 
des at dette lokale far størrelse saa 
et almindeligt klasselokale.

"Betyder det, at der kan oprettes fle 
re kl assej? cg altså optages flere ele 
ver i skolen? yi

"absolut nej> Forholdet er d$t,at s.Vo 
len allerede gennem de senere år har 
optaget det antal elever, der svarer 
til de nu foretagne udvidelser af byg 
ningerne,, Derimod betyder det at alle 
skolens klasser nu får hver sit klas
selokale og at ingen klasser mere skal 
vandre om uden blivende sted.Det vil 
give større arbejdsro og i det hele 

, bedre, n „taget.-arbejdsforhold*"

Det ser. da u^tilUindskyder vi,” at der 
må blive et lokale i over-skud.”

"Rigtigt regnet ud,"svarer rektor,"men 
vi vil altid have brug for et udflyt
terlokale, feOks. i de linier hvor en. 
klasse deles (2ksB+ ns., 4ml i latin) 
og mon ikke alle er enige cm, at vi 
savner et lokale til .sang med nogen
lunde normal loftshøjde? Det nuværen 
de sanglokale er meget utilfredsstil 
lende„"

"Hvad kommer det hele til at koste ?" 

"bevillingen er på knap 4oo* oookiu- 
Heri indbefattet udgifter til et nyt 
oliefyr. Det store "hul "i gården stam 
mer fra nedlægningen af olietank."

Hvorfor bliver dette generende hul 
ikke lukket og .asfalteret?”

"Fordi der skal nedlægges gaslednin 
ger lige ved siden af, og så vil nan 
asfaltere på een gang."

Hvornår kan det være færdigt til ab 
tages 1 brug?"

"Mon ikke byggearbejdet kan være fer 
digt til nytår- men hvornår ombyg

ningen af de gamle lokaler kan fin
de sted, er noget af en rebus, for 
hvor skal de klasser, der nu har ti 
huse dér, være under ombygningen?Ik 
ke gerne i de nye naturfagslokalerl 
Men det løser sig nok med lidt tål«. 
modigheqbg arkitekt snilde.."

"Eeyder fare for, at der ikke kan spil 
les skolekomedie i år på grund af 
byggeriet?"

"Det er et spørgsmål, der optager 
mange, ikke blot 2gfne„Men vi kan 
berolige de opskræmte gemytter med, 
at der skal bygges en trappe ved si 
den af scenen,- men der vil blive 
draget omsorg for, at dette arbejde 
ikke kommer til at genere skolekome 
dienaFor denne hovedbegivenhed må 
alt andet træde tilbage„Nu mangler 
der altså til skolekomedien kun ; 
Skuespillere, instruktør og et godt 
stykke0 Men de småmangler kan jo



METROPOLITANER-S AMFUNDE T. 
Henvendelser og forespørgsler modta

ges af sekretæren, 
højesteretssagfører Carl Heise,- 
Ny Vestegade 1, Ka, eller 
form anden, landsretssagfører 
Johan Asmussen, Hovedvagtsg.2, K,

Husk

Cigar & Vinforretningen,,-

Hans Egedesgade 11.
No 7815.-

Altid hurtig ekspedition.

hurtigt afhjælpes. ”

Hvad synes De om murérnes arbejdstem 
po?”, spørger vi til slut,

'• De interesser sig øjensynligt stærkt 
for håndbold- og det er jo en god og 
sund ■ interesse„ !” —

Man bad mig skrive et par ord 
om det at skifte skole - 
- måske er den forandring stor 
for somme og for nogle 
for mig det føles ikke slegrt 

-måske de første dage 
man gik og var lidt halvbeklemt- 
men det er lang^ tilbage.-

Velan, først er vi i en skolegård 
med råben og med rasen 
en lærer står et stedPfelår 
han kaldes Asker Larsen 
han klarer alle skær 

og alle skoledrenge 
snart er han her snart er han der 
aed øjne som er strenge

Så stormer vi i hast til sang 
hvor vi får spillet plader 
af første og af sidste rang 
kort sagt små kavalkader 
Og Kirk siger små og strenge ord 

thi han er vant til drengekor 
Vi stemmer i med al slags sang 
( se videre PLATON -næste gang-).- 
Jeg føler Æig forbigået, sagde tæl
le apparatmanden J.

MAS* meddeler

-Hermed følger en skitseret oversigt 
over første halvårs planer:
-Et efterårs bal- i oktober-med et 
godt moderne orkester og uden dår
lig underholdningo

2-J .filmsaftener i henholdvis film 
mus -et og studenterforeningens film
salo Blandt andet vises en film om van 
Gogh og hans arbejder og Cesanne og 
hans -doe Nogle musikfilm,-muligvis 
fremskaffes Paderewski's indspilning 
af Beethovens måneskinssonateo- En 1 
meget smuk surrealistisk film bygget 
over franske melodier
En farvefilm om Italien og Hellas. 

Hvis ellers et tonefilmsapparat kan 
skaffes til veje vises også på sko 
len en del film (muligvis Svanesøen) 
Tidspunktet er endnu ikke nøje fast 
lagt. Endelig nogle foredrag og mu 
sikaftener på skolen. Nærmere medde 
lelse følger snarest.

M0GoSc
Sidste: Skoleballet er berammet til 
7 nobember,.-

’Jg forårsudstillingen”
Skolen afholder lige efter "oktober 

ferien” en udstilling af elevarbej
der.- Men for at denne udstilling 
kan blive en j&litet, må vi have stør 
re tilslutning. Elever,som har bille 
der, tegninger o.s.v. liggende hjem 
pie, må gerne udstille disse. Vi gør 
dog opmærksom på at arbe jder ,der blev 
udstillet sidste gang, ikke modtages,

Tøv ikke, ©en meld dig straks hos, 
- Karlsson eller No Christiansen,Imn



4 oktober«

Gymnastikdragters-sko' 
og andré 

sportsartikler
Poul Holmv 

sport smagasin.
11- Silkegade »11 

C 5o82-15582

. Christian e « Kørner
B o ghandel—ng pap ir hånd e 1 

Skindergade 29, KG 
C o 6728 & 5228.

Alle skolesager fås hos pedellen,-

DAMESIDEN.
Platon i jomfruburet. heder,- såsom at blive holdt døre for

Så er man altså kommet ind på en ny - at blive tituleret "mademoiselle” 
skole, oven i købet en drengeskole ,- af den elegantiér, som vor i det he
hvad der for mange udenforstående pi
ger lyder i allerhøjeste grad tillok- 
kende„Der findes faktisk også drenge 
her, som tror, at man er blevet klas
siker for deres skyld. Himmel sikken 
indbildskhed.
Tillad mig altså som ny at henkaste 

et par bemærkninger om mine kvindeøj
ne s syn på skolen og dens mærkværdig
heder,- særlig det sidste.

Først og fremmest er den interesse, 
man straks ved sin opdukke liudsætte s s
'for, af en noget enerverende art-.man 
kommer straks til at tænke på Bella, 
høj.- Drengenes tilsyneladende øvede 
øjne og erfarne bedømmelsesevne træ
der øjeblikkelig i arbejde,- nu skal 
der kvalificeres til båsene!Man ned
st irre s,- man diskuteres,- og man op 
gøres i fundne resultater vedrørende 
mere eller mindre foring bagdele ved 
for for-og bagdelene„Så strenge domme 
re har man dog ikke, været ude for end 
nus- men de må trods alt respekteres 
for den saglighed, hvormed de vareta
ger deres hverv.

Hertil kommer dog visse behaglig

le taget meget franske fransklærer er 
m„nu -smigrer i høj grad ens fer 
fængeiihed. Å propos., hvem er det s 
der engang har påstået, at drenge ik 
ke er forfængelige ? Han har bestemt 
ikke været Metropolitaner. For bare 
i omklædningsrummet, hvor vi piger 
færdes meget mindre end drengen: ,er 
der hele tre spejle,- i stedet for, 
at der i selve skolebygningen kunne 
være nogle flere end det ene, som vi 
til daglig må nøjes med. Særlig over 
raskende er det ellers intet,i læng
den der virker,- med udtagelse af 
vor elskelige fysiktrols meget gule 
slips,- der tjener som en opmuntring 
i hverdagen, hver gang man øjner det 
som et fyrtårn i mængden.Bliv ved 
med det !!

Alt i alt tror jeg både at tale for 
mif selv og mine medsøstre, når jeg 
siger, at jeg befinder mig godt her 
- og samtidig føler mig en smule vok 
sen ved at blive sagt ”De” til af læ 
rerne« Men det vænner man sig vel og 
så til i længden.

Frøken klassiker.



oktober*
Fredag aften havde M*G*S arrange

ret et fordrag med slangeksperten - 
Kaj Bom*Skal foreningens øvrige ar
rangementer i årets løb stå i forhold 
til dette, kan medlemmerne gnide sig 
i hænderne og glæde sig*
Aftenen blev en stor succes,?og for 

de 3o-4o repræsentanter for alle køn? 
der var mødt op ± den røde sal, blev 
det en oplevelse0 Kaj Bom ankom da 
klokken var lidt over otte (uden flip 
og slips)j hilste os med et "dav s i ta 
bernaklet”, hængte jakken op på et søm 
og begyndte så med rivende tungfærdig 
hed at fortælle løs om slangs histo
rie, udvikling og brug, naturligvis 
ledsaget af en mængde eksempler0 Han 
forklarede, at slang ikke ar et begreb 
opstået i svajernes og kaffebarernes 
tidsalder, men at det derimod er no
get man har kendt i mange hundrede år, 
at der er stor forskel på slang, der 
som oftest opstår bevidst og jargon, 
der kun bruges af småmilieuerne som 
sproglige nødudgange eller opstår spon 
tant uden nogen videre åndrig bag - 
grund*

Kaj Bom havde nogle pragtfulde slang 
historier at fortælle*Som afslutning 
på sit foredrag gengav han en lille 
episode fra et foredrag han havde holdt 
for nogle år siden for en lille kreds 
af W.hørerea Efter foredraget varder 
anledning til at stille spørgsmåls- 
længe var der ingen der sagde noget, 
men til sidst vovede sig dog en her
re frem med en udtalelse;”Sig mig - 

ved du hvad en startbane for spyflu 
er er ”, spurgte han* Kaj Bom måtte 
kapitulere,- den var ny! -”for så 
skal d’d bare se på ham der”, sagde 
manden og pegede på en pilskaldet 
mand, der sad ved siden af ham„Med 
denne historie afsluttedes altså for 
redråget,- da var Kaj Bom også som 
han selv udtrykte det ”så tør som. 
bunden af et fugle-bur'Log han sluk 
kede sin tørst på foreningens neg 
ning, inden han han fortsatte med 
diskussionen* Her opsumerede de til 
stedeværende og foredragsholderen i 
fællesskab over tredive slangsynony 
mer for penge (kært barn har mange 
navne)*

Efter foredraget spurgte vi hr* 
Bom, hvordan hans besynderlige inte 
resse for netop slang var opstået * 
Han fortalte, at han engang var ble 
vet ringet op, og spurgt om han vil 
le skdive en afhandling til leksikon 
net Mentor om slang,, Det ville han 
gerne, roen da afhandlingen var fær
dig fik han lyst til at skrive vide 
re om emnet, og så kastede han sig 
over studiet af slang*-
For dem der ikke ved det,skal vi 

oplyse, at Kaj Bom idag siddfer i ord 
bogsudvalget, udnævnt af Videnskaber 
nes Selskab,,

Vin og Tobakshandelo 
A„ Es Pedersen 

Jagtvej 15
Telefon Taga 1774x



oktober

Vi gratulerer:
- Det er et særsyn at skulle bringe 
to gratulationer på een gang til sko 
lens øvrighed2 man det har vi altså 
den fornøjelse at kunne gøre i dette 
nummer.
Det morsomme vad slige fødselsdage 

er. at man til at Tegyade med erfa
rer dem ved frikvarterets forlængel 
se og derefter skal foretage et ind 
viklet efterforskning' for at erfare., 
hvem det er, Første gang var det' hr. 
Volmer RasmussenP vor trofaste hånd
bolddommer og geografispecialist 
vi.herved ønsker hjerteligt til lyk
ke.

Det samme siger vi til vosses alle 
sammens og for en dels.vedkommende 
mangeårige. hr« Hjejle udi den'tydske 
tunge, som han fortsat•varetager til 
vor store fornøjelse. Bliv ved med 
det« Til lykkey Volle, fra såvel mand 
lige som damelige elevere-

I U.N.F.talte mag. Højgård om dyre 
psykologi d. 25/9«- Han viste træk 
af dyrs handlemåde bestemt ved in
stinkter paralleriserede med menne 
skers. Duer, grågæs, spurvekalku 
ner, hunde, blåmejsér og ikke mindst 
mennesker,?’ Et i særdeleshed livligt 
foredrag,zhvor der til slut var lej 
lighed til at spørge.-

U.N.F. er ungdommens naturvidenska 
belige forening, der dog ikke kun er 
for. matematikere. -BLa. er der stor 
tilstrømning af piger.- Næste fore
drag er d, 9/1- og handler om et 
"matematisk emne”, Fordraget holdes 
af K. Rander Buch i auditorium ”2”.

De sidste fire kampe i håndbold
turneringen afvikledes således: 
lns0 - 2mn. 5-7«-- 
R. -lmn. 3-4.- 
Ins. - lmn. 2-7•- 
R. - 2mn. 5-Iqj-
Den endelige stillingblev.- 

nr. 1, 2mn. med 8pt.,- nr« 2, lmn. 
6pt.,- Ins« og R,, 3og 4 (målaver agea. 
kendes ikke) sidst og Jns., med 
2pt hver.- V.,
Redaktør: Ole Olsen, lmn0Bulow£?vej 38A.V«— 
Redaktionssekretær: Karlsson,der modtager 
med glæde alles indlæg«-

Vi kondolerer:
-til at hro Asker Larsen har lagt 
det gule slips«, I den anledning har 
vi forsøgt at skaffe klarhed over sag 
gen.- Hr« Asker Larsen siger,- 
Så snart, vi for alvor kommer ind i 
den mørke tid vil jeg igen påtage 
slipset som en opmuntring for dem der 
kan se på det.-
Vi venter i spænding.

Den 3o/9 spillede et hold fra Metro 
politanskolen en fodboldkamp mod Ve 
ster Borgerdyd på ABé baner ved Nør 
re Alle. Kampen endte med en sejr 
på 4-2 til M.S. efter at vi havde ført 
4-0 ved pausen.- 1ste mål blev ved 
forward Haugsted sat ind i det tien 
de minut. 2minutter senere tegnede 
Haugsted sig for det næste. Allerede 
tre minutter efter ekspederede ven 
stre wing Ejvind bolden ind oppe i 
trekanten. I det tyvende minut fik 
vi igen eet ved hjælp af højre wing« 
Halvlegen sluttede til vores fordel, 
4 mål scoret på ti minutter,-

: I anden halvleg forbedrede V.B. 
deres stilling,- vores hold var også 
noget medtaget,- Ingerslev cg Fin 01 
sen var delvis invalider.- v

I næste nummer vil bl.a. være en 
artikel,af P.B.P om cykelparke
ringen på skolen«Rektor har lovet 
at svare på det skarpt opstillede 
-hvorfor-« Er det statspædagogik 
spørger P.B.P« øm , der er den sam i 
me person der interviwefe Kaj Boms-

Abonnement koster 2,5okr^af 
hentet. Ønsker man det frem 
sendt så send: 25+8 øre i frm.’ 

red.


