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' Vi har modtaget:

Hvor liden en plads 
PLATON end optager i 
læsernes bevidsthed , 
så har man dog sikkert 
observeret , at det i 
dag er over 2^- måned 
siden,bladets forrige 
nummer udkom. Vi kunne 
naturligvis sagt e n s 
stikke en acceptabel 
undskyldning ud - typo
grafstrejke eller lig
nende - men vi fore
trækker at tilstå, at 
det skyldes ren og skær 
dovenskab, afbladet har 
ligget i hi. Vi lover 
bod og bedring, og hå
ber at dette løfte vil 
holde. Men dertil har

(Fortsættes side 2)
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M. D . S . kan nu indby
de til forårsballet 
1956; som bekendt bli
ver det den 26. i den
ne måned; det er sto- 
rebededagsaften og vi 
har derfor udsmykket 
salen under dette mot
to. Vi kan love, at 
interiøret i år bliver 
extra hyggeligt, da sa
len bliver inddelt i 
små afdelinger, og der 
kommer en helt ny be
lysning; det ellers så 
store og kolde rum bry
des. ved at vi hænger 
små lamper op i vindu
eshøjde i en zig—zag 
linie fra væg til væg.

To orkestre sørger 
forunderholdningen. På 
nærværende tidspunkt 
kan oplyses, at det ene 
bliver " Original City 
Stumbers". Det er kendt 
fra adskellige skolebal
ler for sin fine New- 
Orleans jazz. Endvidere 
har vi fra Studenterre- 
vuen fået løfte om, at 
nogle af hovedkræfterne 
vil komme ud og muntre 

• os.
Den sædvanlige øl- & 

sodavandsbar får i år 
en 1 il le bror: I an
ledning af dagen laver 
vi en te-'& varme hve
der bar; hvis der er 

tilstrækkelig interes
se for det, påtager vi 
os også at sørge for 
smørrebrød. Bestilling 
herom må afgives senest 
torsdag klokken 14.

Der vil som meddelt 
kun blive adgang for 
skolens elever,forstå
et således at man ude- 
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Samtale med 
den nye 
DOKTOR.

. Torsdag d.18 ds. fik 
skolens disciple plud
selig nys om, at Ad
junkt Andresen samme 
eftermiddag skulle for
svare sin doktordispu
tats.En del disciple 
mødte op og overvære
de forsvaret.

Da dette, at en af 
skolens lærere bliver 
doktor, er en stor 
sjældenhed , opsøgte 
PLATON den nyudnævn
te dr. phil, for at få 
lidt at vide om arbej
det med en sådan dok
torafhandling. Vi fandt 
Hr. Andresen travlt op-
(Fortsættes side 6)
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Siden sidst 
vi nu at føje , at når 
dovenskab endelig være 
skal, ja, så har PLA
TON næppe kunne, rent 
nyhedsmæssigt , vælge 
et bedre tidspunkt at 
hvile ud i.

§
I de forløbne 2^- må

ned er der ikke sket 
noget i foreningslivet- 
her på skolen med und
tagelse af en filmfo
revisning. Vi undlader 
at skyde med skarpt på 
MDS ved denne lejlig
hed, idet vi indrømmer 
at vi ikke selv er spor 
bedre, hvad initiativ- 
angår, end denne stil
færdige forening.

&
Under vort fravær har 

lektor Steen været i 
Italien i en hel måned 
og således været gen
stand for alles misun
delse . If ølge hans eget 
udsagn var vejret dår
ligt og han selv havde 
det skidt; men vi tager 
det kun for verdens- 
<Fcrtsættes side 5)

LIT STEEN.

___PLATON __________ _____ 25 april.

SKOLENS MÆRKVÆRDIGHEDER.

Lektor Henry A Steen skal undervise 
prinsesse Margrethe i oldtidskundskab.

Og det var sig ridder Henry 
på ham monne alle lide 
hvad han ikke vidste - sa man - 
var slet ikke værd at vide.... 
i oIdævl.

Udi den skoleradio 
han ofte debatterne førte 
og alt på hans stolte færd omkring 
han ganske utroligen hørte 
i oIdævl.

Men kongen - der sad under højen loft - 
lod kalde sin datter Margrethe 
og rakte hende så fed en bog 
med ret en forfærdelig bredde 
om oIdævl.

Thi lade i landet det tidende gå 
at alle det kunne høre
vi fattes en ridder, der datteren vor 
til en examen kan føre 
i oldævl.

Frem trende da mangen med ydmygt blik 
for deres tro tjenerinde 
men ingen uden den ridder Steen 
hendes højheds gunst kunne vinde 
til oldævl.

Nu skal han alt høre hende og selv 
den nye lektie fremmesse
og det var min vise om ridderen Steen 
der fik en virkelig prinsesse 
i oldævl.

Clas.
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Det står sikkert end
nu i mange læseres be- 
visthed at PLATON for 
et år siden var arran
gør af en Hvem-Ved-Hvad 
konkurrence, hvor en
hver havde mulighed for 
at se et udvalg af sko
lens lærere optræde på 
slap line uden sikker
hedsnet. Dels for ikke 
at- tilskuerne fra det
te arrangement skal tro 
at holdets præstatio
ner var fællesnormen 
for hele lærerkolegi- 
ets kundskaber og dels 
for atter engang at 
"bringe læserne bort 
fra hverdagen, fra den 
uskrevne stil og den u- 
løste matematikopgave", 
har vi på redaktionen 
besluttet at gentage 
den eminente succes, 
som forrige års arran
gement nok kan kaldes.

Formen under hvilken 
konkurrancen skal fore
gå agter vi dog at æn
dre lidt. Vi vil f.eks. 

lade en af de så popu
lære 64 quizz indgå i 
arrangementet. Vi håber 
også at kunne byde på 
en kendt kunstner, som 
vil udfylde pauserne 
mellem de forskellige 
afdelinger. Videre vil 
vi ikke løfte sløret 
for redaktionens ind
fald, man har nu pænt 
og ærligt at vente til 
tæppet tirsdag den 1. 
maj går op for en —- 
forhåbentlig — fyldt 
og spændt ventende sal.

Lærerholdet er endnu 
ikke helt sammensat, 
mender er allerede kom
met tilsagn fra 4-5 læ
rere nu ved redaktio
nens slutning. Navnene 

Den helt rigtige 
Håndboldstøvle 

samt rekvisitter og beklædning til al sport.

Sportsmagasinet F.I.B.
C 689. Amagertorv 11. C 14758.

vil vi senere bekendt
gøre .
Foruden at lade læ

rerne konkurere indbyr
des, påtænker vi at 
stille et elevhold, som 
sikkert vil kunne for
svare den triumf, som 
elevholdet sidste år 
præsterede ved at vin
de over lærerholdet med 
1. overskydende points.
Hvor ?
Hvornår ?
Hvormeget ?
Konkuraneen skal af

holdes Tirsdag d.l.maj 
kl. 1950.. i gymnastik
salen. Billetter købes

^Forsættes side' 4) ■ *
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Skoleballet- i
fra naturligvis må med
føre en ledsager af an
der køn« men altså kun 
een. Billetpriserne er 
uforandrede: For med
lemmer koster en en
kelt billet 5 kr. dob
belt 5,50kr. For ikke- 
medlemmer er priserne 
4 og 8 kr. Ved indgan
gen selve aftenen, må 
der ikke sælges billet
ter, de må derfor købes 
forud på skolen. w.

(Forsat fra side 5)

HVEHDVED
HVAD ■ 

på nr.”5 (stuen) eller 
ho-s et redaktionsmed
lem fra den.28 april. 
Enhedspris:25 øre. Kre
dit gives "ikke !

Vi opfordrer alle vo
re læsere til at komme 
til dette arrangement. 
Vi garanterer en aften 
som vil blive husket 
som forårets bedste, -- 
om ikke andet så fordi 
det var næsten --- den
eneste.

H.C.
Altså: Tirsdag den
1. maj kl. 192°..

Alt i gymnastikdrag
ter, gymnastiksko og 
andre sportsartikler.

Rejs med

Banmarks Internationale Studenterkomité. 
Set. Pedersstræde 19, K. Byen 887O.

VERDENSFREDEN.
"Dansk Skolebladsråd" : 

og "De Københavnske i 
Gymnasieforeningef ar
rangerede den 17. april 
i Studenterforeningen 
et meget interessant og 
samtidig aktuelt møde. 
Det var lavet for at 
give de danske gymnasi
aster en orientering om 
forholdene i Det Mel
lemste Østen, bygget 00 
omkring situationen i 
Israel.
Formanden for "De kø

benhavnske Gymnasiefor- 
eninger" Søren Sørensen 
bød velkommen og gav 
ordet til aftenens ta
lere . Som indledning 
læste Jette Kehlet en 
gendigtning af Otto 
Gelsted over Bialiks 
digt: "Hvis du vil ken
de". Dernæst blev or
det givet til aftenens 
første hovedtaler Bent 
Melchior, der er søn 
af overrabineren her 
i Danmark, og som be
handlede de indenrigs
politiske forhold i Is
rael.-Han gav først en 
skildring af jødefor
følgelserne under den 

anden verdenskrig, i 
hvilken 6 mill, jøder 
blev dræbt i Hitler-s 
gaskamre , og dernæst 
jødernes kampfor selv
stændighed. som de op
nåede i 1948. Hvad de 
har nået ved genopbyg
ningen af landet, lød 
næsten for usandsynligt 
da Bent Melchior for
talte det« men en film 
viste senere, at hvert 
et ord var sandt. Lan
det er virkelig blevet 
en ideal stat.
Om Israels udenrigs

politik og selve kon
flikten i Det Mellemste 
Østen talte redaktør 
Peter Rohde. Han bely
ste situationen klart 
og gav både alle østens 
landes og stormagter
nes stilling til kon
flikten.

Efter disse to taler 
havde man fået éit tyde
ligt og levende bille
de af Israels stilling 
inden- som udenfor det
te .

Til sidst var der 
(Fortsættes side 5)

OKHQIM
FOTO K l H O OPTIK

11- Silkegåae -11 
Telf. C 5082 & 15582.

VESTERBROGADE 61, KØBEHHAVN V. 
Telf. Vester 6565 (2gange65)
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CHRISTIAN F. RØMER.

Boghandel og papirhandel.
Skindergade 29, K.

C 6728 & 5828.

Sanglærer Biener Lar
sen har oplyst, at han 
vil genoplive skoleko
ret i løbet af foråret. 
Den første prøve finder 
sted på torsdag i sang
salen. Egentlige kon
certer må imidlertid 
vente til efteråret.

Om korets opgaver 
siger hr. Biener Lan
sen: Vi vil ikke i be
gyndelsentage for kræ
vende ting på program
met; uden dog at det 
vi tager op er af un
derlødig karakter. Vi 
vil dels synge moder
ne ting, bl.a. negro — 
spirituals , og del s

RØDOVRE

BOGTRYKKERI.

v/ Glenny Nielsen.

Ejbyvej 127. 

Telf. 70 05 89.

Alt i tryksager.

genopstår / 
klassiske stykker. De, 
der husker de mange 
udmærkede koncerter, 
som koret afholdt un
der hr. Kirks ledelse, 
vil håbe, at koret i- 
gen vil kunne sprude 
sine glade toner over 
skolen. „

(Forsåt fra side 2)

mandens evige utilfreds
hed og udmaler for os 
selv den dejlige rejse 
han har været . på. Nu 
er han imidlertid hjem
me igen og eleverne må 
atter affinde sig med 
tilstandene. Samme Hr. 
Steen optager forøvrigt 
over 2 spalter på side 
2.

. §
To af skolens lærere 

— Hr. Pii Johannessen 
og Hr. Kof oed - er ble
vet udnævnt til lekto
rer. Vi lykønsker dem 
herved og forsikrer, at 
.havde PLATON haft råd, 
.havde han sendt blom- 
-ster. H.C.

Nye som brugte skolebøger købes bedst hos:

indlagt lidt oplæsning 
med tilknytning til Is
rael. Kgl. skuespiller 
Ebbe Rode læste først 
et par digte, og oplæ
ste dernæst en resolu
tion rettet til den 
danske regering, der 
støttede pastor Berg- 
greens forslag om nor
disk mægling i Israel 
konflikten. Denne blev 
vedtaget med en kæmpe 
majoritet, idet kun fi
re ud af ca. 600 stem
te imod.

Forfatteren Louis 
Feinberg sluttede så 
aftenen med et par af 
sine fortællinger fra 
Israel. Den første, en 
fortælling i Herning- 
way-stil om livet ved 
fronten, medens den an
den var en meget humo
ristisk fortælling om 
soldaterliv i Israel, 
hvor næsten alverdens 
soldater kæmper.
En meget, meget in

teressant aften , der 
skildrede et aktuelt 
problem, som alle har 
interesse i. Man kan 
kun anbefale arrangø
rerne at møde frem med 
lignende ting. Tilslut
ningen viste, at det 
har interesse. ~ o

HVEM-VED-HVAD: .

Tirsdag den l.maj.

Fiolstræde 5^-
Telf. By. 2462 - 6556 & 7804.

DAN SK SKOLEBOGSCENTRAL
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Samtale med adjunkt

taget af sit arbejde j- 
som gangvagt, og spürg- : 
te ham:

-Den doktorgrad, som I 
De nu har erhvervet, er j 
baseret på studier af ; 
amøbens struktur. Man- [ 
ge år er vel gået med P 
dette arbejde ?

-Jegkan ikke bestemt 
angive den tid, det har 
taget mig. Det ligger 
jo sådan, at jeg ikke 
kan hellige al min tid 
til dette arbejde. Da 
jeg om dagen er optaget 
af min skolegerning og 
arbejdet på Carlsberg- 
laboratoriet, har jeg 
kun aftener og fridage 
til de nødvendige for
søg. Men fra de første 
skridt og.til jeg stod, 
med den færdige afhand
ling i hænderne, er der 
vel gået ca. 10 år.

-Det emne, som De har 
valgt til Deres doktor
afhandling, synes ved 
første øjekast at være 
meget specielt. Kan man 
virkelig foretage så 
omfattende studier af 
et så indskrænket emne 
som amøben ?

- Amøben kan inden 
for gruppen af forsøgs
dyr sidestilles med den 
hvide mus. For at få 
sikre resultater, som 
svar på et spørgsmål, 
må man meget nøjagtigt 
kende dyrets struktur, 
egenskaber og størrel
se .

KAN DU skrive joå maskine?
SA har vi et job til dig!

Henvendelse 14— - I7™ 
HI 841.

SKOLE-TEYK .

- -Men varierer kvan
titeten ikke med det 
enkelte dyr ?

-Nej. Inden for den 
samme art, er de kvan
titative afvigelse mini
male .

-Hvor lang tid vare
de Deres forsvar ?

-Det varede såmænd 
ikke mere end tre’ ti
mer !

- Opponenternes tal. 
var altså ikke stort ?

-Nej . Der var i hvert- 
fald ingen ex auditorio. 
Alle videnskabsmænd , 
der beskæftiger sig med 
cellekemi, kender hin- 
.anden så godt, at' mine 
forsøgsresultater var 
kendt før jeg aflevere
de min afhandling.

-Er Carlsberg-labora- 
toriet-, hvor De arbej
der, bygget til brug 
for bryggeriet , såle
des at forstå, at det 
undersøger den kemiske 
side af ølfabrikatio
nen ?

- Næh! Sådan er det 
ikke. Bryggeriet og la
boratoriet er hver for 
sig underafdelinger af 
Carlsbergfondet. På la
boratoriet- er der kun 
beskæftiget videnskabs- 
mænd, der beskæftiger 
sig med celle-kemien, 
og her er det, som sagt, 
at amøberne er meget an
vendte som forsøgsdyr.

-Når De ikke vil an-
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6J5 26.
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+
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Man hører- o 
~sa meget

I-anledning af at 
PLATON påtænker at La- 

■ de en kunstner udfylde 
i pauserne i Hvem-Ved- u 
Hvad konkurancen spørges 
der-,' om det da bliver 
kunstpauser.

4"
Der findes kun2 slags - 

sagførere. De, der af
sløres, og de der dør 
forinden.

Hvad er grunden til 
at araberne går med 
sandaler ?

-Det er af sanitære
grunde. (Hjejle)

4-
Nu gælder det om ik

ke at ramme pæren!
(Wilhelm Tell) 

4"
Spejlæg! - er De gal?

Hvem kan få et spejlæg 
til at stå på spidsen?

(Columbus) 
+
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vende Deres doktorgrad 
til at søge en stilling 
ved universitetet, er 
den vel nærmest tænkt 
som en ekstra fjer i 
hatten.

-Ja.Vi videnskabsmænd 
kan jo godt lide at be
ære hinanden med hæders
bevisninger .

Flaks.


