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ORGAN FOR SKOLEFORENINGEN „CO N E XIA“. 
(Øresundsvej Skole.)

Nr. 5 Januar 1922 1. Aarg.

For første Gang
staar „IDEALET“ foran et Aarsskifte! Trods deis korte Levetid staar det os 
klart, at en stor Venneskare interesseret følger dets Færd Denne Venneskaie 
vilde vi gerne ved Aarsskiftet bringe vor bedste Tak for Aaret, der svandt. En 
Tak for den Interesse for „IBEALET“ og Forstaaelse af dets Betydning, som 
vi fra dets første Færd har mødt. CONEXIA vilde gerne, at Aaret 1922 blev 
et Mærkeaar i dets Historie! Om dette lykkes, da vil det i første Række skyl
des, at vort hidtil største Maal: et Organ, som Bindeled imellem Foreningen og 
de Elever paa Skolen, blandt hvilke CONEXIA gør sit Arbejde, er naaet. Men, 
lad os ærligt indrømme det: „IDEALET“s Fremtid afhænger ene af, om den 
Interesse for Bladet og Forstaaelse af dets Betydning, som Bladet hidtil har 
mødt, maa fortsættes i det kommende Aar!

Med Ønsket om vore Læseres stadige Støtte overbringer vi dem alle 
vore bedste Ønsker om et

GLÆDELIGT NYTAAR og siger Dem

TAK FOR DET GAMLE!!!

JANUAR:
PROGRAM: PROGRAM:

Ældste-Afdeling en: Yngste-Afdelingen:
Torsdag d. 19.: „Fodbold—Cricket“. Indled- Onsdag d. 11.: Kemiske Forsøg ved Herr 

ning ved K. V. Jensen og Kommunelærer Funck.
Ibert Krabbe og derefter fri
Diskussion over Emnet. Torsdag d. 26.: Jacob A. Riis ved Sekretær

Otto Jensen.
Alle Møderne Kl. 7*/2 Aften. <31
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Redigeret af Ibert Krabbe.
Redaktion og Ekspedition: Amagerbrogade 2212 

hvortil alle Henvendelser Bladet vedrø
rende bedes sendt.

Bladet adg. den i. i hver Maaned.
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„Conexia“ 1922.
Jeg ønsker, for at vor Forening kan blive 

stærk og livskraftig, at hver Mand vil gøre sin 
Pligt fuldtud, naar der kaldes paa hans Hjælp; 
at hver Mand vil møde flittigt op til den Tid, 
Mødet begynder (Kl. 71/»); at enhver vil for- 
staa, at naar der bliver givet Paabud af en 
eller anden Art, er det til Foreningens Bedste; 
og at et saadant Paabud skal følges øjeblik
keligt og fuldtud! Jeg ønsker, at det förstaas, 
at det er ingenlunde nedværdigende foren ung 
Mand at gøre, hvad der bliver sagt, men at 
der navnlig i vor Tid trænges til dette: at 
kunne indordne sig. I skal jo alligevel lære 
det ude i Livet, derfor: Tag fat med Trænin
gen i Tide — det lønner sig!

Da lød der et „Fremad" — et „Fremad" 
endnu —! K. V- Jensen.

P. S. Forøvrigt ønsker jeg Oprettelsen af 
2 Crickethold i 1922........

Mit Ønske for „Conexia“ i Aaret, der stunder 
til, er, at den stadig voksende Interesse, som 
er vist „Conexia“ fra Elevernes Side, og den 
stadige Beredvillighed ved enhver Anmodning 
om at hjælpe os i Arbejdet, maa fortsættes 
ogsaa i det nye Aar! — Lad os alle samles i 
Arbejdet for „Conexia" — arbejde henimod 
at gøre 1922 til et Mærkeaar i vor Forenings 
Historie! Ibert Krabbe.

„Mislykket Ræveiangst“
af Robert Frørup, som vi lovede skulde frem
komme i dette Nr., skal vi bringe i Nr. 6.

Har Dm glemt,
at Du er Medarbejder ved „IDEALET“?

Det hænder, at en Sætning prenter sig ind 
i ens Hukommelse — en Gang hørt eller læst, 
glemmer man den aldrig. Saaledes med disse 
Ord af Arnljof Gelline: „Stundet (han havde 
mod det Største, straks han saa det, gav han 
sig helt“. Var det ikke et Ord at tage med 
ind i det nye Aar — at stunde mod det stør
ste, og naar vi møder det, saa give os helt. 
Naar Du gaar'i Mellemskolen, er Idet vel for 
at faa Mellemskoleeksamen — hvorfor saa ikke 
lære Lektierne - simpelthen? Det er dog dit 
Arbejde — gør det helt! Og har „Conexia“ 
fanget din Interesse, hvorfor er Du saa ikke 
helt med? Men det kommer jo i det nye Aar 
— ikke sandt? — Hvordan er det, Digteren 
Longfellow siger: „Not enjoyment and not sor
row is our destined end or way; but to act, 
that each to-morrow finds us farther than to
day“. Ja, netop: hver eneste Dag skal bringe 
os længere fremad! Da skal det ogsaa ken
des, at det nye Aars 365 Dage ikke var spildte, 
og 1923 skal møde os dygtigere og mandi
gere, end 1922 gjorde det.

Naar Nytaarsskuddene er forbi, og det nye 
Aar ringet ind, da møder det Dig med denne 
Appel:

Lei us, then, be up and doing!
, Otto Jenser.

Ved Ældsteafdelingens Møde 
d. 24. Novbr. og Yngsteafdelingens Møde d. 
2. Decbr. fandt Valg Sted af Repræsentanter 
for de to Afdelinger. En Elev fra hver Afde
ling skulde vælges som Afdelingens Repræ
sentant i Bestyrelsen. Valget faldt i Ældste- 
afdelingen paa Henning Jensen, 4. Mell. A, og 
i Yngsteafdelingen paa Erik Krabbe. 2. Mell. B.

Herr Funck kommer
i „Conexia“s Yngsteafd. Onsdag (i. 11. Jan. 
(se Programmet). Vi finder det overflødigt at 
opfordre til at give talrigt Møde. Kemiværelset, 
hvor Mødet afholdes, vil selvfølgelig blive 
overfyldt. Det bemærkes, at Mødeaftenen er 
henlagt til Onsdag.

Og glem saa ikke at fortælle alle dine 
Kammerater om dette Møde!
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„Tænker De paa
at forfølge sidste Aars Knaldsukces“. spørger 
vi Herr Skovsø, hentydende til Opførelsen af 
Skolekomedien sidste Foraar.

„Ja, unægtelig“, svarer Herr S. os, „vi er 
netop i fuld Gang med Indstuderingen af 
Hostrups Genboerne".

„OgDe leder som sidsteAar Indstuderingen?“ 
„Ja“.
„Hvornaar finder Opførelsen Sted?“
„Jeg tænker sidst i Februar.“
„Hvem medvirker?“
„Ca. 20 Elever og 2 Lærere!"
„Navne?“
„Ikke endnu — kom igen senere“, og Herr 

Skovsø byder os Farvel.
Men naar Indstuderingen atter i Aar er lagt i 

Hænderne paa Herr Skovsø, ja, saa behøver vi 
egentlig heller ikke flere Oplysninger. 409.

Julemødet.
Mandag d. 19. afholdt „Conexia“ sin aar- 

lige Julefest i Tegnesalen. Programmet lød 
paa Tegning ved Herr Tegner Alfr. Schmidt 
og Oplæsning. Herr Alfr. S. sendte imidlertid 
i sidste Øjeblik Afbud. Herr Skolebestyrer 
Erik Schmidt udfyldte imidlertid Aftenen paa 
bedste Maade med Oplæsning af lidt forskel
ligt. Særlig morede Skolehistorien om Sofus 
Kringelbak og Rung. Et kraftigt Bifald løn
nede Herr Schmidt for den morsomme Aften.

Ind imellem Oplæsningen fremkom Krabbe, 
der ledede Mødet, med nogle Foreningsmed
delelser, deriblandt den, at Konkurrencen fra 
Nr. 5 af „IDEALET“ ikke blev afholdt; de 
udlovede Præmier (2 Julealbums) blev imid
lertid fordelt alligevel paa en fornøjelig Maade.

Herr S. P. Fredebo holdt som Afslutning 
en lille Juletale, hvori Herr F. talte om Julen 
som den Højtid den er og burde være, og- 
saa for Ungdommen,

Herr Inspektør Koch med Frue og flere af 
Skolens Lærere havde glædet os med at kom
me til Sted., (Men endnu flere Lærerinder og 
Lærere burde have beæret „Conexia“ med at 
have efterkommet vor Indbydelse!) 409.

Nytaarskonkurrence,
hvor alle skal være med!

Saa snart Du ser Navne som „Tist“, „Pølse“, 
„Skoma’er“ eller almindelige „borgerlige“ 
Navne som Dannin, Blicher, Anton Olsen, 
Michael Rohde o. m. m. a. — saa er Du 
straks med! Kan hænde, man ikke kan sin 
Kongerække, eller maaske er det den store 
Tabel, det er galt med — men hvad, det gaar 
nok! Men at man ikke skulde kunne Navnene 
udenad paa alle de mere eller mindre bety
dende Spillere indenfor de Fodboldklubber, 
der „har noget at skulle have sagt“ — utæn
keligt!! Thi hvad betyder ikke en Fodbold
spiller (af Rang!). Alle er de, hver for sig, saa 
populære som vel nogen Konge.

Hvem er imidlertid den populæreste 
af dem alle?

Det er det Spørgsmaal, „IDEALET“ hermed 
beder Læserne besvare, og vi arrangerer i 
Forbindelse hermed en Konkurrence. Iblandt 
de Elever, der har stemt paa den sejrende 
Spiller, vil der ved Lodtrækning blive fordelt 
to Billetter til den første Landskamp, der vil 
blive spillet i København.

Men for at Resultatet ikke skal blive en 
Parodi, kan det ikke nytte, at vi modtager to 
eller tre Besvarelser; vi maa have mindst c. 
100! Saa Du maa ikke slaa Dig til Taals 
med, at Du selv har stemt, men prøve at faa 
dine Kammerater til det ogsaa.

Udfyld nedenstaaende Kupon og indsend 
den til Red. senest d. 15. Januar!

Spillerens Navn:.................. ..... ............. .....

Navn:..............:..... ............ ............ ........ .......

Adresse: ..............    "...................... ' .

Klasse: .....................  ................ . ...........
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Novembermøderne.

Møderne d. 10. og 24. i Ældsteafdel. var 
ombyttede saaledes, at Frk. Mikkelsens Fore
drag fandt Sted d. 10. Vort Løfte til Frk. M. 
om stuvende fuldt Hus holdt vi; men Aftenen 
fortjente det ogsaa. Paa et klart og meget let 
forstaaeligt Engelsk fortalte Frk. M. over- 
maade interessant om Booker Washingtons 
Liv og Levned; at Foredraget var blevet for- 
staaet og havde interesseret, derom vidnede 
det Bifald, hvormed Medlemmerne kvitterede 
for den interessante Aften.

Ikke overvældende godt Besøg var der, da 
Formanden derefter d. 24. holdt sit Bjørnson- 
Foredrag Nr. 2. Men dette menes at skyldes, 
at de paabegyndte Prøveaftener paa den aar- 

lige Skolekomedie falder sammen med vore 
Mødeaftener.

Ibert Krabbes Lysbilledforedrag den 3. i 
Yngsteafd. illustrerede de Oplevelser, Krabbe 
havde under sit Amerikaophold sidste Aar, 
og som han tidligere har fortajlt om i „Co- 
nexia“. Bifaldet, der fulgte, viste, at denne 
lille Sviptur over til det store Amerika havde 
interesseret.

Den 17. var vi igen „ude at rejse“; denne 
Gang med Sv. Hedin paa hans ualmindelig 
interessante Ekspeditionsrejer. Herr Johs. An
dersen fortalte morsomt og fængslende, og et 
stærkt Bifald takkede Herr A. for c|en underhol
dende Aften. Begge Møder var godt besøgte.

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

hos os, forinden De

A r b e ! d s t ø j

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.

og billige Varer som

Husk blcjt, 

det er

219, Amagerbrogade
Tlf. Amg. 1714 y.

219.
Tit. Amg. 1714 y,
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Heydes Bogtrykkeri, København 1921.


