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IDEALET
ORGAN FOR SKOLEFORENINGEN „CONEXI A“.

(Øresundsvej Skole.)

Nr. 6 i Februar 1922 'I 1. Aarg.

Hvad venter De Dem af den danske Ungdom?
Læs Side 3!

Mislykket Rævef angst!
Blandt Arbejdet, som er overladt mig 
er ogsaa at efterse Fælde, 
og hidtil har jeg følt mig saa sej g, 
hver gang den rigtig ku’ smelde.

Men Stoltheden fik sig el rigtigt Knæk, 
en Dag jeg var særlig sikker;
mit gode Morgenlmmør var mk, 
ieg stod, som naar Bøssen klikker.

Jeg kom saa glad og opdaged snart, 
at Fælden til Held var klappet;
Resten af Vejen den gik i en Fari: 
den Ræv skal snart være nappet.

De. sidste Skridt jeg listede mig 
og sparkede lidt til Fælden 
og tænkle: Ha-ha, nu har jeg dig, 
en dejlig Ræv — maaske sjælden.

Ej Ræv det var — og endnu mindre sjælden, 
men kun en uskyldig Hare;
ieg selv det var, som var gaaet i Fælden, 
som Narren stod jeg her bare.

Slukøret jeg atter Iraskede hjem, 
fortalte Hans Jensen om Byttet, 
jeg maled en hel Historie frem, 
Hans, han stod lidt og lytted’,

saa sa’e han til mig: „Hør, Kammerat, 
den maa vi lade i I.ive, 
lav Du en Kasse til den Krabat“, 
og derved lod vi det blive.

Kassen blev færdig, hvori Ahlstrand og jeg 
omsider fik Dyret placeret;
det var dog ikke den bare Leg, 
ja. Skindet blev næsten spoleret.

Der sad den til Aften, men saa var det Slut, 
vi synes, det var Synd for Dyret;
paa Andersens Raad, ja, saa blev det skudt:
og ude er Eventyret! Robert Frørup.

FEBRUAR:
PROGRAM: PROGRAM:

Ældste-Afdelingen: Yngste-Af delingen:
Torsdag d. 2.: Bellman-Aften ved Hr. Inge- Torsdag d. 9.: Jacob A. Riis ved Sekretær 

mann Jørgensen. Otto Jensen.
Torsdag d. 16.: „Fodbold—Cricket". Indled- Torsdag d. 23.: Kipling-Aften ved Forman- 

ning ved K. V. Jensen og den K. V. Jensen.
Ibert Krabbe og derefter fri
Diskussion over Emnet.

Alle Møderne Kl. 7*/2 Aften.
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Redigeret af Ibert Krabbe.
Redaktion og Ekspedition: Amagerbrogade 2212 

hvortil alle Henvendelser Bladet vedrø
rende bedes sendt.

Bladet ndg. den 1. i hver Maaned.

Kære „A. S.“
Vor Skole havde d. 9. Januar Besøg af 

Skuespiller ved det kgl. Teater, Hr. Henrik 
Malberg, der kom for at læse op for os. Gym
nastiksalen var fyldt til sidste Plads af glade 
og forventningsfulde Elever, da Hr. Malberg 
begyndte Oplæsningen af Holbergs gamle 
Komedie „Jeppe paa Bjerget11. Hr. Malberg 
spillede med et fortræffeligt Lune og Humør, 
og særlig hans Mimik fik Gang efter Gang 
Latteren til at runge gennem Salen, og et 
bragende Bifald brød løs, da Hr. Malberg 
sluttede sin Oplæsning.

Jeg opsøger Hr. Malberg efter Oplæsningen 
for at bede om nogle Oplysninger til „IDEA- 
LET“: „Det var os en stor Glæde at høre 
Deres Oplæsning11.

„Tak! Det glæder mig meget, at Drengene 
har moret sig over, hvad jeg læste op, eller 
rettere sagt spillede. Jeg er selv ikke mindre 
glad ved at læse op i Skolerne, og hvis jeg har 
bibragt Eleverne lidt af den rette Forstaaelse 
af Jeppe, som en i Grunden skikkelig og naiv 
Mand, der paa Grund af sine Omgivelsers Ty
ranni er forfaldet til Drik, skulde det glæde mig. “

„Har De været paa andre Skoler før?11 
spørger jeg.

„Ja, saa vidt jeg husker er denne den 
tolvte Rækken11.

„Og De agter at fortsætte?11
„Ja, indtil videre11.
„Med samme Repertoire?11
„Nej, jeg skifter lidt engang imellem; jeg 

har f. Eks. en Del af Jeppe Aakjær, og det er 
ikke umuligt, at jeg en anden Gang kommer igen 
med det paa Programmet11,------og Hr. Mal
berg forsvinder i Mylderet af Drenge. H. C. S.

Skolen og „det praktiske Liv“.
Den skolesøgende Ungdom gaar som oftest 

og glæder sig til at komme ud i det „prak
tiske Liv“, som den kalder det. Den gør det 
af forskellige Grunde, som Pladsen ikke til
lader mig nærmere at komme ind paa. Den 
gaar og tror, at det er Slaraffenlandet, der 
ligger derude og venter paa den — og glemmer, 
at den netop gaar midt i Slaraffenlandet 
med de utroligt lange Ferier m. m. m. Det, 
der kendetegner det „praktiske Liv11, er Kra
vene, og det er da for Resten akkurat det 
selvsamme, der kendetegner Skolen, og for 
saa vidt er begge Dele — trods alt — Sla
raffenland. For der er ogsaa Krav i det Land; 
man skal f. Eks. have en velvoksen Mave og 
kunne spise ekstraordinært dygtigt! Men der 
er den Forskel paa Skolen og „Livet11, at i 
Skolen har man Lærerne til at stille Kravene, 
og de kender os og ved, hvormeget vi kan 
taale; men i „Livet11 er det Livet, Verden, de 
andre, der stiller Krav — og de kender os 
næsten ikke. Og derfor er deres Krav saa 
meget desto værre, og derfor er det bitter 
Alvor at komme derud! Her er Straffen ikke 
bare en Time efter Skoletid, hvis man ikke 
tilfredsstiller det, der kræves, men er f. Eks. 
Tabet af sine Chancer fil at naa frem, Øde
læggelse til Legeme og Sjæl maaske. Og af 
den Grund gælder det om saa tidligt som 
muligt at indrette sig paa at opfylde de Krav, 
der stilles os — fuldtud, saa er vi altid dyg
tigere til at møde de Krav, vi faar stillet senere 
hen, Krav om Dygtighed, Energj, Raadsnar- 
hed, Udholdenhed o. s. v. '

Det er vist altsaa næsten overflødigt, at jeg 
til en Urigdom, der „gaar med Fqdboldstøvler 
paa11, gentager: „Begynd Træn:ngen i Tide 
og kom i god Form11! K. V. Jensen.

Læs! Læs! Læs!
Nr. 1—6 ind. kan købes samlet ved Hen

vendelse til Red. for 50 Øre, saa langt Op
laget rækker.

Haandmaling paa Fløjl (Sofapuder, Kakkel- 
© ovnsskærme etc.) og Porcelæn udføres smukt ® 
S- og billigt. — Henvendelse til Red. S 
@©<®®@l®@)®©@®@©®@©@®©®®@@©©©®@@@®@©@
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HVAD VENTER DE DEM AF DEN DANSKE UNGDOM?

»IDEALET« har lil en Række kendte Mænd indenfor Ungdommens 
Lejre rettet ovenstaaende Spørgsmaal og skal i dette og de kommende 
Numre bringe de indkomne Svar.

Vi lægger for med Svaret fra Chefen for det danske Spejderkorps, 
Hr. Ritmester C. Lembcke:

At den vil stille sig selv nogle Opgaver; at den vil gaa paa og 
g aa paa, til de giver sig. At den vil vænne sig selv til at sejre! At 
den vil lege til, naar der skal leges, og tage fat med begge Hænder, 
naar der skal arbejdes! C. Lembcke.

Læs i næste Nummer Svaret fra:
Hr. Skoledirektør A. Fossing!

Sportens Betydning!
Ejendommeligt nok! — Det eneste Fælles

indtryk, jeg i Øjeblikket kan erindre fra de 
Jernbanerejser, jeg har foretaget, er — Fod- 
boldmaalene! Læg Mærke til det, overalt, hvor 
der er lidt af en By, vil man uvægerligt støde 
paa nogle Maalstænger. Og vidste man det 
ikke forud, kunde man straks slutte deraf, at 
der dyrkedes en Masse Sport i dette Land. 
Det gør der; og mangfoldige er de Unge, der 
tilbringer en stor Del af deres Fritid paa Sports
pladsen. Er det berettiget; kan de ikke bruge 
deres Tid til noget bedre og nyttigere — er 
de Spørgsmaal, der melder sig for en tænksom 
Tilskuer. „Jo„ og „Nej“, kunde man svare; det 
kommer ganske an paa, hvorfor Ungdommen 
gaar dér og sparker. Hvis det bare er for at 
fordrive Tiden — slaa den ihjel, som tomhjer
nede Individer gerne og med Flothed udtrykker 
sig — for at snige sig fra Pligter, der venter, 
eller for at vigte sig overfor Tilskuerne, ja, 
selvom de dyrker Sporten for Sportens egen 
Skyld, saa maa Svaret blive: „Jo, Tiden kunde 
benyttes bedre og nyttigere". Jeg tænker mig, 
at mange vil tage til Orde og sige, at spille 
Spillet for Spillets egen Skyld, det maa dog 

være rigtigt. Men dertil er at sige, at „l’Art 
pour l’Art“-Teorien (Kunsten for Kunstens egen 
Skyld) trods Romantikkens Bestræbelser for at 
puste nyt Liv i den, ikke mere, og navnlig ikke 
i vor Tid kan siges at have Berettigelse og 
altsaa med Vægt hævdes. Det er dog aldeles 
indlysende og forstaaeligt, at hvad der ikke tje
ner til Forædling og Fremgang for Mennesket, 
er noget, der falder udenfor — maaske paa 
andre Kloder! Kunsten, Sporten m. m. har kun 
Berettigelse, saafremt disse Ting virker frem
mende ikke bare paa Muskelvæksten, men 
navnlig paa Menneskets aandelige Vækst, paa 
Karakterdannelsens Omraade. Den Ungdom, 
der færdes paa Sportspladsen med det for Øje, 
vil naa langt videre, vil have langt større Chan
cer for at blive Mænd i Ordets bedste Betyd
ning, end Brødrene, der bare leger med Bolden 
for Boldens, Edernes og Brølenes Skyld! Den 
Ungdom, der her bevidst dygtiggør sig til Ud
holdenhed, til Ærlighed ved fair Spil, til lynsnar 
Raadsnarhed ved at sammentræne Øje og Mu
skel i fortvivlede Situationer — har Chan
cerne, er den ny Tids Mænd! —

„Lad os gaa til Gærdet —!“ K.V. Jensen.
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De Foranstaltninger, 
der er trufne til Imødegaaelse af den „spanske 
Syge", har desværre ogsaa berørt „CONEXIA". 
Forbudet mod Sammenkomster paa Skolerne 
har gjort, at „CONEXIA" indtil videre har 
maattet aflyse de fastsatte Møder. Naar vi 
alligevel har fastsat et Program for Februar 
(tildels Januar-Programmet om igen), er det i 
Haab om, at vi til den Tid kan tage fat igen. 
Der vil imidlertid fremkomme nærmere Med
delelse herom — indtil da åfholdes altsaa 
ingen Møder.

Hvis den „spanske Syge“ 
ikke griber forstyrrende ind, vil den aarlige 
Skolekomedie (i Aar: „Genboerne") blive spillet 
i Ugen fra 18. —25. Februar. „IDEALET“’s 
Martsnummer vil muligvis udkomme omkring 

d. 18. Februar og da indeholde udførlige 
Meddelelser. — Man forventer at kunne op
føre Komedien 6 å 7 Dage i Træk for fuldt Hus!

„IDEALET“s Forhandlere: 
Realklassen: Ernst Christensen, 
4. Mell. A.: Henning Jensen, 
4. — B.: Emil Francke, 
3. — A.: Lorenz Petersen, 
3. — B.: Ivar Jensen, | 
2. — A.: Gregers Nørlyng, 
2. — B.: Erik Krabbe, 
1. — A.: Børge Kock, 
1. — B.: Harry Nymark, 

hos hvem „IDEALET" vil kunne faas fra d. 
1. i hver Maaned. — Pris 10 Øre.

Enhver Real- og Mellemskole^lev vil faa 
tildelt et Ekspl. gratis af nærværende Nummer 
af „IDEALET".

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

■a

Tlf. Amg. 1714 y. Tlf. Amg. 1714 y.
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hos os, forinden De

køber Slips, Manchet-

skjorter, Sokker eller

andet henhørende under

Lingeri-Branchen!!

Ingen Steder saa fine

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.

og billige Varer som det er

219, Amagerbrogade
Tlf. Amg. 1714 y.

219. ।
Tlf. Ami.1714 y

Heydes Bogtrykkeri, København 1922.


