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IDEALE
ORGAN FOR SKOLEFORENINGEN „CONEXIA11.

(Ørestindsvej Skole.)

Nr. 4 December 1921 1. Aarg.

Grønland!

Storslaaet smukt er Grønland fra Havet, 
mægtige Tinder i Skylag begravet, 
Fjeldene skifte med mosgroede Dale, 
sender os Luftninger milde og svale; 
Søen er rolig med blaagrønligt Skær, 
Is overalt baade fjernt og nær!

Knugende Stille, som mærkeligt tynger, 
Luften saa ren, som Hjertet forynger, 
slet intet bryder den mægtige. Stilhed, 
herlig er Grønlands gigantiske Vildhed; 
end dkke et Skrig fra Fugl bryder Freden, 
naar paa kraftige Vinger den søger mod 

Reden.
Grønland, Sommeren 1919.

■ Robert Frøfitp.

Da GrønlaMsfareren „Teddy* for nogen 
Tid siden vendte tilbage fra sin raske Grøh- 
landsfærd, medbringende „Dagny“’s Besæt
ning, var denne, som vi alle véd, 3 Mand 
færre, end da „Dagny11 drog herfra med 
Grønland som Maal. Iblandt disse 3 danské 
Mænd, der fandt deres sidste Hvilested der
oppe paa vor nordlige Koloni, var ogsaa 
Robert Frørup. Foranstaaende smukke Vers 
har vi med Tak modtaget af hans Søn, Viggo 
Frørup, der er et meget ivrigt Medlem af 
„Conexia11.

Vi skal endnu i næste Nummer bringe et 
lille Digt af Robert Frørup: Mislykket Ræve
fangst!

DECEMBER:
PROGRAM:

Ældste-Afdeling en:
Torsdag d. 8.: „Vort Modersmaal er dejligt11 II 

v/ Stud. jur. Bregnegaard og 
Hr. Fuldmægtig S. Jørgensen.

Torsdag d.

PROGRAM:
Yngste-Afdelingen :
1.: „En glad Gut11 v/ K. V. Jensen.

Mandag d. 19.: Julemøde (for begge Afd.). 
Se’ Side 3.

Alle Møderne Kl. V1/« Aften.
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Julepræmiekonkurrence
Vær med alle!

Fra Sæsonens Begyndelse (25/g) og til 1. 
November har der i „Conexia" været afholdt 
i alt 10 Møder, deraf 4 for Yngsteafd. og 5 
for Ældsteafd. og endelig 1 Fællesmøde (Stif
telsesfesten). Disse 10 Møder har tilsammen 
været besøgt af.................. ? ja, det er netop
Spørgsmaalet! Det lyder kort og godt:

Hvor mange Elever har besøgt „Conexia"’s 
10 første Møder i denne Sæson ?

Vi udsætter to Julealbums til de to Besva
relser, der kommer det rigtige Tal nærmest!

Men ... og der er et men ... vi sætter 
som Betingelse for Konkurrencens Afholdelse, 
at der af „IDEALET“’s Decembernummer 
sælges mindst 125 Ekspl. blandt Eleverne paa 
Skolen. Vi er saa nær ved dette Tal, at om 
blot Du skaffer en Køber til, saa er det naaet!

Løsninger indsendes til Red. senest den 
10. ds., forsynet med Navn, Klasse og Adresse. 
Resultatet bekendtgøres, og Præmierne for
deles ved Julefesten!
i Og husk saa at faa en af dine Kammerater 
til at købe „IDEALET".

Ca. 80 passive Medlemmer 
har „Conexia" nu, ca. l1/2 Maaned efter Agi
tationens Begyndelse. Det blev den Gang, vi 
begyndte, stillet i Udsigt, at den, der skaffede 
det største Antal pass. Medl., vilde blive præ
mieret. Der er siden da af alle Medlemmerne 
arbejdet i Stilhed med en Energi, der som 
Resultat kan opvise ovennævnte. Resultatet er 
saa tilfredsstillende, at der nu kun mangler et 
rask Tag for at naa vort Mindstemaal: 120. 
Thi først naar dette Maal er naaet, er For
eningens og dermed- Bladets økonomiske 
Basis sikret.

Efter det allerede naaede Resultat tør vi 
tro, at dette Maal vil kunne naas til den 15. 
Januar, og sætter vi da denne Dato som yderste 
Frist. Vi udsætter en Præmie til den Elev, der 
fra Agitationens Begyndelse og til nævnte Dato 
har indmeldt det største Antal pass: Medl., for
udsat vi denne Dag har naaet vort Mindstemaal.

Hæng i!

Skoleturneringer.
Kære „IDEALET".

Vær saa god at optage neden^taaende:
Kun et Par Ord til „Skoleturneringer":
I den ene Kamp mod Sjællandsgades Skole 

burde have staaet 2—0, idet Fjendens ene 
Maal var „off side". Mod dette Maal blev 
der øjeblikkelig nedlagt Protest, hvilken toges 
til Følge. Da vore Spillere imidlertid senere 
fik 1 Maal mere, saaledes at vi ved Kampens 
Slutning stod med 2, lod jeg Protesten gaa 
tilbage, hvorfor der nu i Resultatet staar 2—1.

Angaaende de to Kampe, vi har tilbage: 
Den ene skal spilles mod Nørre Allé, som i 
Aar har et særlig stærkt Hold, og da alt Spil, 
jo som bekendt er lunefuldt, tfiaa vi ikke 
sælge Skindet, før vi har skudt Bjørnen. Naa! 
vore „elleve" er jo flinke, saa vi haaber det 
bedste — og saa til Slut en lille Berigtigelse: 
Hvis vi vinder Turneringen i Aar, faar vi nok 
Pokalen, men kun til Opbevaring — ikke til 
Ejendom. Pokalen skal nemlig vindes tre 
Gange for at faa et blivende Sted, saa det 
er forbeholdt senere Hold at hjemføre den til 
Skolen for bestandig. Lad os haabe, at dette 
lykkes. \Kromann.

„IDEALET" slutter sig. fuldt ud til Hr. Gym
nastiklærer Kromann’s Haab om, at Pokalen 
engang maa blive vor. Red.

En Kamp d. 2/u imellem 3. Mell. (udv. Hold) 
og 3. Mell. paa Sundholm Skole resulterede 
i en Sejr for os paa 3—1. Frants Larsson 
scorede alle vore Maal. F. Bel.

Julemødet
den 19. tegner til at blive glimrende! Netop 
tegner! Thi for det første kommer den kendte 
Tegner, Hr. Alfr. Schmidt og tegner for os. 
Al Anbefaling overflødig. Desuden vil Hr. 
Skolebestyrer Erik Schmidt komme og læse 
op for os. Og maaske................. ?

Du skal da med? Og din Kammerat, husk 
at tage ham med. — Entré: 10 Øre, som er
lægges ved Indgangen, der aabnes Kl. 7.
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Redigeret af Ibert Krabbe.
Redaktion og Ekspedition: Aniagerbrogade 2212 

hvortil alle Henvendelser Bladet vedrø
rende bedes sendt.

Bladet udg. den i. i hver Maaned.

Under „A. S.“ (Abonnenternes Side) op
tages alt, hvad Læserne maatte have, paa 
Hjerte, forsaavidt det da ellers falder indenfor 
Bladets og Foreningens Rammer.

Husk, at alle „IDEALET“’s Læsere som 
saadanne er faste Medarbejdere ved Bladet.

Om at møde op!
Naar udgaaede Elever har gjort vor Skole 

den Glæde at stifte en Skoleforening „Conexia", 
saa synes jeg, vi „Mellemskraaer" skulde være 
lidt flittigere til at møde op! Vi er altfor faa 
til „Conexia“’s Møder, og dette er en meget 
stor Fejl. Vi kan magelig være ca. 100 til 
hvert Møde. Derfor: mød op! V. J.

BEMÆRK!
Præmiekonkurrencen Side 311!

HUSK!
at indsende Løsning senest den 10. ds.

Kære „A. S.“
En Fodboldkamp mellem 2. A. og 1. A. 

for nylig resulterede i en Sejr for 2. A. paa 
3—0. Ove Thomsen skød 2 Maal, Jesper 
Schiller 1.

Der var gode Spillere paa hver Side. Drenge, 
som jeg ikke havde troet kunne spille Fod
bold præsterede det mest utrolige. F. Eks. 
den krøllede Hr. Arne fra LA. og ligeledes 
korpulente Hr. Erik Kjær fra 2. A.

Bernhard „havde nok at gøre“. Hvergang 
en Spiller ikke kunde klare en Bold, saa hy
lede han af alle Kræfter: „Bernhard! Bernhard!“ 
og straks var Bernhard der.

En vis Person i 2. A. skulde nu passe lidt 
paa. Det er utroligt, hvad det Menneske kan 

udrette af Frispark. Han er til stor Nytte for — 
Modspillerne.

For øvrigt synes jeg, at 1. A. skulde huske 
paa, at Bernhard kun er et Menneske.

Eriticus.

Kære „A. S.“
Hermed sender jeg „IDEALET" lidt Stof. 

Jeg synes, at Stoffet er blevet betydelig bedre 
i Nr. 3 end i Nr. 1.

Jeg synes meget godt om det, „Eks-Redaktør“ 
skrev i sidste Nr., jeg tror kun ikke, der er 
mange, der interesserer sig for en Sprogklub. 
Jeg synes, at „Conexia“’s Medlemmer skulde 
udtale sig her i Bladet, om de vilde synes 
godt om en Skakklub og en Liter atur klub. 
Og høfligst beder jeg Red. om at svare mig 
paa, om der ikke i det mindste kan blive Tale 
om en Skakklub. Venlig Hilsen. x + y.

Kære „A. S.“
Jeg takker mange Gange for den vellykkede 

Aften, vi havde Torsdag d. 3. Novbr.
Det interesserede mig — og jeg tror ogsaa, 

det interesserede alle de andre — i allerhøjeste 
Grad. Vi fik nemlig, igennem Aftenen, et godt 
Indtryk af, hvorledes Nordamerika ser ud.

Kammerater, jeg synes, vi skulde møde tal
rigere til Møderne, end vi gør. H. Hj

Mødet d. 1. Decbr. i Yngsteafd., hvor Form, 
vil fortælle os om „en glad Gut", bør s.amie 
fuldt Hus, da det sikkert bliver en god Aften, 
ligesom Ældste-Afd.’s Møde d. 8., hvor „Vort 
Modersmaal er dejligt" fortsættes, fortjener godt 
Besøg. Stud. jqr. Bregnegaard og Hr. S. Jør- 
gensen vil læse op for os. Agitér blandt eders 
Kammerater for dette Møde. Hvad angaar 
Julefesten, henvises til Programmet.

Det store Fremstød!
Dette lille Stykke skal hverken handle om 

Negeropstand paa Madagaskar eller om Ver
duns Belejring — men om den Folkevandring, 
der vil blive, naar Conexianerne drager ud for 
at skaffe de 40 passive Medlemmer. Vi har i 
Øjeblikket ca. 80, men Vi maa have 120 for at 
faa Udgifter og Indtægter til at balancere. — 
Benyt Juleferien, hvor Du kommer sammen med. 
saa mange Venner og Bekendte, til at agitere.

Frisk Mod --- og hæng saa i! O. J.
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Oktobermøderne.

Yngsteafdelingens Møder i Oktober var ud
mærket besøgte. Fuldt Hus var der, da der 
den 20. var Oplæsning med fordelte Roller. 
„En Spurv i Tranedans" var ombyttet med 
„Eventyr paa Fodrejsen". Det Bifald, der 
fulgte efter Oplæsningen, gav de Oplæsende 
Ret til at tro, at de slap godt fra det, hvad 
de nu ogsaa gjorde. — Ogsaa til Formandens 
H. C. Andersen-Foredrag den 6. var der godt 
besøgt. For det interessante Foredrag med 
Oplæsning af noglé af H. C. Andersens 
Eventyr kvitteredes med et kraftigt Bifald. — 
Knapt saa godt besøgt er Ældsteafdelingens 

Møder (hvorfor?) Den 13. var der Oplæsning 
af Hr. Robert Andersen, der meget morsomt 
læste „Maglekilde-Historier" paa Sjællandsk, 
og af Formanden, der paa „Grønnegaje“dansk 
gengav nogle af Storm P.’s grinagtigje Historier. 
— Lidt bedre var Besøget d. 27., da For
manden og Sekretæren nappedes om „Kritik 
og Beundring". Særlig „Pindehuggeriet" mel
lem de to Herrer efter det indledende Foredrag 
satte Stemningen op. Hvem der gik af med 
Sejren, ja det overlader jeg ganske til de, 
der var i „Conexia" den Aften, at afgøre.

409.

Lad os være mange flere til Møderne!

Redaktøren træffes i sin Bopæl hver Mandag Aften Kl. 7—8 
samt hver Torsdag Aften ved „Conexia “’s Møder.

TIL Amg. 1714 y. - TIL Amg. 1714 y.

Amager • Lingeri-Lager!

II

Henvend1Dem

hos os, forinden'i, De

køber Slips, Manchet-

skjorter, Sokker eller

andet henhørende under i

Lingeri-Branchen 1!

Ingen Steder saa fine

og billige Varer som

A r b e j d s t ø j
Meget fine

Drengehabitter, Ma= 
tros=Bluser, Norfolk, 
i blaa, brune og graa Stof- 

< fer, alt i heluldne Varer og 
de nyeste Faconer, føres i 
Størrelser fra 4 til 16 Aars 
Alderen med saavel korte 

som lange Benklæder!
Bemærk: Konfirma= 

tionshabitter føres!!

i Lærred,

Mollskind

Ravndug og

haves altid

paa Lager i bedste

Kvalitet og i alle

Størrelser.

Husk blot^ 

det er

Tlf. Amg. 1714 y..
219.

Tlf. Amg; 1714 y

Heydes Bogtrykkeri, København 1921.


