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I l.ks.b. nærer man 
store planer med hen- 
byn til festligholdel
sen af Cæsars 2000 års

falder i 1957-Hele ar
rangementet gik altså 
i vasken - troede man. 
Men så galt går det må

dødsdag d.15 marts næ
ste år, og. hvad mere 
er, man er begyndt at 
realisere dem. Samtli
ge københavnske klas
sikerklasser har fået 
tilsendt følgende;

"Den 15. marts år 44 
før Kristi fødsel? Ja, i 
da blev Cæsar myrdet..
Den 15.marts 1956,er 

det præcis 2000 år si
den. Det skal da fej - j 
res.
Her iMetropolitansko - 
lens 1.klassikerklas - 
se, har vi også fundet 
ud af, hvordan.

Alle Københavns klas 
sikere mødes udklædte 
i romerske togaer i et 
stort optog, som går 
gennem Strøget til Råd
huspladsen.Her stikkes 
Caesar ned,og Antonius 
folder sin store tale. 
* Har det ingen interes 
'se?

Kunne I ikke sende et 
par repræsentanter.fra 
jeres skole til et mø
de hos undertegnede?" 
(sign.) For Metropoli- 
tanskolens klassikere:

Ole Norling-Christen 
sen.... Jørgen Ulrik 
Seest.
Nu er der imidlertid 

sket det,at man ved en 
nøjere efterregning har 
fundet ud af,at Cæsars 
2000 års dødsdag først 

ske ikke.
På hvilken måde man 

vil retfærdiggøre et 
sådant forhastet jubi
læum ved vi ikke, men 
anstrenger arrangører

JULEMØDET 
r'IUO mandag d.19ds.

Det er vanskeligt at 
pynte skolens "store" 
festsal og gøre den 
hyggelig. Enhver, der 
har set den, vil vide 
det. Det lykkedes dog 
M.D.S. at fikse den op 
ved enkle midler. Der 
var stemning.
Programmet var godt 

tilrettelagt og svigte
de kun på et punkt, i- 
det den planlagte Mar
tin a . Hansen optagel
se udeblev ( for anden 
gang-man havde tidli
gere ventet den i Møl
lehaves studiekreds).

Gensynet med rektor 
Bang var glædeligt og 
skabte en sådan stem
ning og hygge, at det 
for aftenens resteren
de optrædende var såre 
let at komme i kontakt 
med salen.
Paul Schønemann spil
lede Chopin og blev 
modtaget med et sådant 
bifald, at han gang på 
gang måtte sætte sig 

(fortsættes side 3)

STOR FESTPLAN
ne sig, kan det sik - 
kert klares. Den 15« 
marts drager derfor 
sikkert en flok sena
torer ind på Rådhuspi. 
kommer i dagspressen 
og radioen,og derefter 
tager de sporvognen 
hjem. Oldtid og atom
tid mødesl1 HC.

5kr i PRÆMIE
Redaktionens medlemmer 
har lagt hovederne i 
blød, for at finde en 
metode, hvorpå vi kan 
sætte den mildest talt 
sløje læserprocent et 
par grader i vejretEf- 
ter lang tids grublen, 
mener vi at have fun
det metoden.
Nedenunder dette fin 

des et tal. Således er 
der forskellige fort
løbende numre på hvert 
eneste eksemplar.Et af 
redaktionens medlemmer 
trækker to numre, han 
har højtideligt lovet 
at ville snyde så lidt 
som muligt, disse to 
numre bekentgøres idet 
store nyt årsnummer,hvæ- 
eft'Br ejermændene el
ler -inderne af de på
gældende numre for ud
betalt henholdsvis én 
førstepræmie på 5 kr, 
og, som andenpræmie, 1 
års-abonnement på PLA: — 
TON.
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Julemødet mandag den 
19 ds. satte punktum
for OS > e j d e

arrangeret 
Man kunne

dog med større 
tegne mødet d..
et semikolon, for MDS 
f ortsæt t er natur1i gv i s 
sin \ - v: an g om o nt s række 
ril midren af april.. 
Jég skal her -. så , godt 
det lader ' sig- gøre gi/

gramoversigTs
J • . ■ ■ •

Onadag w32. Litt erat,ur:
•-klubbon. . \ . ■■ I

m/Theodo
Mandag 2 Jazzfore-
drag . in/demonstrati oner 
Endvidere'vil filmsaf
delingen køre; endnu et 
par films i Palladiums 
filmss.al-, og. jeg kan og
så røbe at
forhandler 
skuespiller

Tilmed ■ e 
det glædeli

vi Dl 
med

a.nu

Eoss. 
sket' 
trip

l.e--allianc>en efter jul 
: fortsætter sin afbrud
te virke-dog med Kal
'kanergården

. for ?ct,u ørgen
stedet 

. Tripp-
sen dannes. alt

Me-

SKOLENS MÆRKVÆRDIGHEDER

Sikken voldsom trængsel 
det er koldt, og man må

og alarm

Vi ei
døre

samlet i en klump 
åbnes først om et

ga sig varm 
- det snér,
kvarter

Det er trist at stå så tidligt op 
kulden jager gennem hver en krop. 
Inde tændes adventskransens lys, 
ude er der is og kuldegys
sys / sy3; gys,.. o. s . v

Men nu kommer
til at slippe 
døren åbnes -

der én lærer og,- 
ind vi nok får lov
man vil strømme, ind:

kredsen sluttes med begejstret sind, 
børnene de hopper rask af sted,
de vil nemlig 
men det store
læren smækl
smaks, smask,

vism ug 
kun fin

G

v.i j. s ømar b e j d e t 
Lo sted ved kul- 
- ar rang ej$ ent e r, 
at. v az s -kone er- 
ikke kulturel-

arrangemente r må’
so et•på den 

a Ir n ] a
. Jeppe

REDAKTIONELT'.
Ø'-VI;. Klædedigt nyt

:Vor læser 
gamle o . r...;

dak
IU

■■ ’.c***

osse gerne med, 
håb går helt i vask 
aøren med et smask
smask O . S . V

Når der så bli'r åbnet af hr. Bach
er der ingen til at sige tak, 
ude i den sne.bedøkte gård
hele klumpen som en istap står
klaprer tænder og ser kolde 
alle har de fået gåsehud, 
kulden farver den så gusten 
- de skal osse.vide, det er
jul, jul, jul,...o.s.v.

*****

ud,

gul 
jul

Glas

■Hvor sportsmænd mødes

BØRGE NIELSEN.
VE 7314 - ,Ves.t erbrogade 168 - VE 731'4

Privat Ly 4.020



METROPOLITANER- 
.SAMFUNDET-

I Henvendelser og fore
spørgsler modtages af 
sekretæren:Høj sterets- 
■sagfører Carl Heise,Ny 
Vestergade- 1, K- eller 
laf formanden; Landsrets
sagfører JohansAsmus- 
iseh, Hovedvagtsg. 2,K.

(fort, -fra side 1. ) 
f JULE'MøDEJ 
ved skolens. stolthed 
fpr at give extranumred
Preben Neergaarddruk-

•- nede i en sådan jubel 
og hyldest,at han for
me lig* ..'matte øve vold 
på sinetaleorganer for 
■at recitere de fornøj- 

■ elige vers ogjfortæl- 
linger. o (Andersens: 
"Flipperne" , Twains ;
"Min forkølelse", Bar
fods: "Ung aften i un- 
garnsk-vinhus'" \ Lorent
zens :v "At .få meget ud 
af lidt.", og et. par an- 
s.-gtinger' med et flor 
af sprogblomster).

Ind imellem tryllede 
Møllehavs -.deIs. .på vers 
dels på prosa ogunder- 
viste til slut i magisk 
madlavning,hvor han bl- 
a. tryllede en levende 

■ 'undulat. - op-af-en tom
kasserolle J.M.
- Men dog,rejse 
første k2.asse i 
dtjlåge tider ?

B. SMIDT.
Jagtvej 59

Ta» 8855'

VIN og TOBAK-
Løsningen af krydsor

det i sidste nummer:
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INTERVIEW.
Det vil ikke være u- 

bekendt,at redaktører
ne af skolebladet un
dertiden har vanske
ligheder med at finde 
s ærligt interessant 
stof frem til bladet, 
bl.a. på vgrund af, at 
læserne ikke er særlig 
flittige til at støtte 
ved at indsende stof 
til bladet. Vi har om 
dette; haft et "inter
view” meden af bladets 
læse re. Samtalen fo r— 
løb således:
- Synes du, skolebla
det er et godt blad ? 
; - ; Næh.

■ - -- Kan. du ..nærme r.e _p ræ- 
cicere,.på-hvilke punk
ter du kunne 'ønske en 
forandring ?
-' Næh.' ‘ '

„ -a. Ja,så. takker, vi. man " 
ge gange for samtalen,

du pa
disse

- Det er jeg nødt til
for på tredie klasse 
træffer jeg alle dem, 
der har penge tilgode 
hos migy og det vil jeg 
helst undgå'

Rejs med

' og vi skal, f o rsøge ;at
rette os efter., di ne me
ninger og ønsker i frem 
tiden, så bladet kan 
blive, som d u vil ha
ve det. Fix.':

-Hvad forstar man ved 
en krigsret ?-
-Gule ærter, hr-sergent-
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S
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Vindere blev:

10 kr. Lundstadt, HIG.
5 kr. Georg Petersen I 
ks. ao Præmierne bedes 
afhentet inden ferien.

RØDOVRE

BOGTRYKKERI

v/ Glenny Nielsen". 
Ejbyvej 127. 

Telf. 70 05 89 •

Alt i -tryksager

-Hvo rnår går toget ?
-Dét ' kommer ah’p å hvo r 
De.. skal hen ?
-Jeg skalpå toilettet.

Restaurationsgæsten: 
-Hr.Inspektør, kan jeg 
få et bord i nærheden 
af tjeneren ?

PLATON: Metropolitan — 
skolen, Struenseeg. 50 
Kbhvn. N..„ Giro: 65 526.

+
Ansvarshavende -.Henning 
Christophersen.Am, 5152.

Danmarks Internationale Studenterkomite.
Sbt. Pedersstræde 19. Telf. Byen 887o.

Redaktør piemming Han
sen. Telefon de. 5057«
Annoncer: -Finn Nielsen 
Telefon 70.18 62.
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Klasse;
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Navn;

Blandt de rigtige løsninger* dér ér redaktionen 
hænde senest : andag d. 9/1-56* trækkes lod om præ
mien* 5 kroner. Løsningen og vinderens navn brin —' 
.ger vi i næste nummer* - -

VANDRET.
Træfældnings re 

ster.
EU"L. ;

Dyr. '.'ll)
12) Endvidere
14) Talord.
15) amkgsø
17) Gal.

Lede.
Pa gulvet jule-

-aften.
21) ■Patentmedicin.

24)■Tøjhusene 
’ 26) Spinkel.

28)
3D
33)

Vandplante 
Område.
Ko rt. 
Skit>.
Dyr,

I

T I U L E N

K K E
R S I i

3'6) Holdt
' 38) Græsk bogstav.
39) Lavt krat (ty. )

■' '42) Græsgang
' 43 ) Drik.
44) Damp.

48) Le. ;
4-9) Garager..
51) Igen-.. '
52.)

57)
58)

Drengenavn. 
Spille flot 
Rækkefølge. 
Fag.
Værn.

1)

-------21x december
LODRET.

Monument.
Pigenavn.- . 
Kedelig post. 
Kube. :: .

5) Jeg- :
6) . måle sig med en.
7 ) '-Bekræftelse.

■■ 8) Kendt efternavn.

10)

16)
18) 

)

Vikingéfærd. 
Tal-
Raderet' Ud- 
Didos kammerpig« 
Musikudtryk.
Jævn.

22) Luftart. "
25 ) Rages-
2 9) Kendt skuespi1- 

ler.

32)
34)
37)

Ligedan..
Fyrværke r i s ag e r. 
Filatelister.
Græsk bogstav.

389 Gammelt verbum. 
. 40 ) Fiks-
41) Ru.'•
46 ) Søge,
47) Snaps. . ■
48 ) Håndværker.
50)
5-1)

• 54)

Tone. 
Pilespids 
Tal. ' 
Sy.
Træ.

0. uP E R

G' L


