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IDEALET
ORGAN FOR SKOLEFORENINGEN „CONEXIA“.

(Øresundsvej Skole.)

Nr. 7 Marts 1922 1. Aarg.

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

Der er een Ting,
derer stadig tilbagevendende ved „Conexia“’s 

Bestyrelsesmøder, og det er Kassererens sta
dige Klageraab over Lavvande i Kassen. Gang 
paa Gang hører man det samme fra ham: 
„Vi mangler Penge“, men ved sidste Besty
relsesmøde forstod vi, at det var Alvor! „Vi 
maa og skal have nogle Penge i Kassen — 
blot som ved vor Indsamling sidste Foraar 
— — saa skal jeg ikke komme igen — — 
før om et Aar“, og han forklarede os hvorfor:

„Al Begyndelse er svær, og „IDEALET“’s 
Start kostede og koster stadig mange Penge; 
vore Udgifter er ikke nær dækkede; men med 
vore Indtægter (passive Medlemmer og Salg 

af Blade) plus et Beløb som det, sidste Ind
samling gav os, vil „Conexia“’s og dermed 
„IDEALET“’s Fremtid være nogenlunde sikret, 
thi vi har Haab om, at Bladet indenfor en 
overskuelig Fremtid vil kunne svare sig; hvem 
ved . . . maaske give et lille Overskud!“

„Conexianere!" Ska\ vi ikke hjælpe „Conexia“ 
med at skaffe de Penge, der skal bruges? 
Véd Du egentlig, hvor lidt der kræves? At 
100 raske „Conexianere“ sælger hver 20 Lod
sedler! Det kan Du da klare!

Og til „Conexia“’s Venner: Tag godt imod 
os! Husk, vi kommer ikke igen .... ihvert 
Fald ikke før om et Aar!

Et Bestyrelsesmedlem.

MARTS:
PROGRAM:

Ældste-Afdelingen:
PROGRAM:

Yngste-Af delingen:
Torsdag d. 2.: „Fodbold—Cricket“! ved K. Torsdag d. 9.: Frk. M. H. Hansen: En Nor- 

V. Jensen og Ibert Krabbe. gesrejse, m/ Lysbilleder.
Derefter fri Diskussion. Torsdag d. 23.: Om dette Møde kommer nær-

Torsdag d. 16.: Hr. Kommunelærer J. Holm: mere Meddelelse.
Krigen 1864, m/ Lysbilleder.

Torsdag d. 30.: Fællesmøde! Oplevelser fra 
de olympiske Lege i Ant
werpen med Lysbilleder ved
Hr. Gymnasielærer Ralf Buch.

Alle Møderne K1. TVs Aften.
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Redigeret af Ibert Krabbe.
Redaktion og Ekspedition: Amagerbrogade 2212 

hvortil alle Henvendelser Bladet vedrø
rende bedes sendt.

Bladet udg. den 1. i hver Maaned.

„Sport“! Et fra mange Sider fremsat Ønske 
opfyldes hermed, idet Rubrikken „A. S.“ om
byttes med Rubrikken „Sport“. Herunder vil 
findes alt Nyt fra vor egen lille Sportsverden. 
„Conexia“’s Idrætsafdeling er nu forhaabentlig 
snart en Kendsgerning, saa man vil forstaa 
det berettigede i denne Rubriks Oprettelse.

Det bemærkes, at Rubrikken selvfølgelig 
staar aaben for alle Bladets Læsere.

„Fremad 1921“
hedder en Idrætsforening paa vor Skole, 

der allerede trods dens korte Levetid er kom
met til at betyde noget. Den søger foreløbig 
sine Medlemmer blandt Skolens Elever; der 
dyrkes Fodbold og fri Idræt. Kontingentet er 
sat saaledes, at det er overkommeligt for 
enhver.

Fredag den 10. Marts Kl. 71/, præcis af
holder Foreningen et Agitationsmøde paa 
Tegnesalen, hvortil den indbyder alle Skolens 
Elever. Naar vi fortæller, at den kendte og 
skattede Fodboldspiller, Hr. Leo Dannin, kom
mer for at fortælle om vore populære Fod
boldspilleres Spanienstur, og at han ledsager 
sit Foredrag med Lysbilleder fra den sikkert 
interessante og fornøjelige Rejse, saa er en 
Anbefaling fra vor Side sikkert overflødig.

Foreningens Formand er Olaf Rasmussen, 
4. Mell. B, der modtager Indmeldelser.

Onsdag den 22. Februar
løber den aarlige Skolekomedie af Stablen 

og opføres foruden denne Dag den 23., 24., 
25., 26. og 27. Februar og den 1. Marts. 
Forestillingerne den 22. og 25. Februar er 
Børneforestillinger, medens Skolens Elever 
med Paarørende har Adgang til de øvrige 
Forestillinger.

PROGRAM

Genboerne.
Personerne

Klint . 1 Kontuber- 
Basalt ( naler 
Klemme, Mediciner 
Søren Torp,Teolog 
Hutter, Jurist .... 
En Skomager....

Hilmun Dahl**) 
Ib Christensen
Harry Olsen
Poul Fatum Petersen 
Max Frederiksen 
Poul Einar Holm**)

Smidt, Kobbersmedeme
ster........................... Hr. P. Petersen*)

Madam Smidt, hans Kone Orla Derhnehl 
Rikke, hans Datter .... Thorkild Walter 
Amalie, hans Søsterdatter LorenzFatum Petersen 
Madsen Albert Christensen
Mikkel .I hans Svende . Otto Rasmussen 
Lars . . Hjalmar Mathiesen
Løjtnant v. Buddinge. . Hr. L. .Skovsø*) 
En Opvarter i „Christi- |

an Firtal“..................Otto Nielsen
Flere Regensianere 1 f Elever fra forskel- 
En Regenskarl ) ’ 1 lige Klasser

*) Lærere ved Skolen. — **) Udgaaede Elever. 
De øvrige Spillende: Elever ved Skolen.

Handlingen foregaar:
1. Akts 1. Afd.: Beværtningen „ChristianFirtal“.
1. — 2. — Et Værelse paa Regensen.
2. — 1. — do. do.
2. -2. — En Sal hos Kobbersmedeme

ster Smidt.
2. — 3. — Regensværelset.
3. Akt do. !
Sceneinstruktør: Hr. L. Skovsø. — Overregis
sør: Hr. O. Corneliussen. — Musikken til 
Sangene bearbejdet af Hr. | P. Petersen. — 

Dirigent: Hr. C. T.; Olsen.
14 Mands Orkester!

Der bør være rød Lygte hver Aften!
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HVAD VENTER DE DEM AF DEN DANSKE UNGDOM?

Vi fortsætter Offentliggørelsen af de indkomne Svar, idet vi nedenfor 
bringer Svaret fra Hr. Skoledirektør A. Fossing:

Hvad jeg venter mig af den danske Ungdom? 
Jeg venter mig en hel Del. Og denne For
ventning støtter jeg først paa den Iagttagelse, 
at der er kendelig Fremskridt at spore inden
for Skoleungdommen. Ikke just, at Eleverne 
nu skulde være saa meget dygtigere end før; 
men Aanden og Tonen er bedre, Indstillingen 
til Skolearbejdet foregaar lettere, og Skole
tiden udnyttes bedre end tidligere. Og dernæst 
trods al Lovprisning af de gode gamle Dage 
og trods al Hovedrysten over de skrække
lige Tider, vi lever i: det er dog sikkert en 
Opgangstid, vi er inde i, og en saadan byder 
gode Vækstbetingelser for Ungdommen. Verden 
gaar ikke altid fremad, men for det meste gaar 
det dog den Vej, og jeg skulde tro, at det 
vil blive Ungdommens lykkelige Lod at være 
med i og yde sit Bidrag til det Fremskridt, 
som den kommende Tid vil bringe.

Men to Ting maa jeg ønske og haabe for 
den danske Ungdom:

Den ene Ting er den, at det maa staa 
klart for hver især, at det først og fremmest 
kommer an paa, at han gør sin rundelige 
Del af Arbejdet, uden at være alt for op
taget af, om „de andre“ nu ogsaa gør deres 

Part. Du er Manden! Det er rigtig nok, at 
vi skal løfte i Flok, men der bliver ikke 
meget af den Løften, hvis ikke hver enkelt 
er klar over, at det er ham, der skal løfte.

Den anden Ting, jeg ønsker og haaber 
for Ungdommen, er, at den ved Siden af 
Arbejdet for det ydre Fremskridt vil huske 
paa, at det ogsaa gælder om at stræbe fremad 
mod indre Berigelse. Der er Tegn til, at det 
stærke materielle Fremstød i vor Tid ikke er 
ledsaget af en tilsvarende Vækst i Menneske
sindet. Og dette er ikke godt. Qid det maa 
gaa op for Ungdommen, at de to Ting, det 
ydre og det indre, maa følges ad, om det 
virkelig skal gaa fremad, og at det til syvende 
og sidst er det vigtigste for hvert Menneske 
at naa frem til den indre Harmoni og Over
ensstemmelse med sig selv, der ikke kan 
købes for Gods og Guld og alle grønne 
Skove!

Jeg venter en Del af Ungdommen. Og det 
hviler paa Dig, du unge, om denne Forvent
ning skal gaa i Opfyldelse eller blive gjort 
til Skamme.

Du er Manden!
A. Dossing.

Læs i næste Nr. Svaret fra:
Præsidenten for Sammenslutningen af Landsforbundet Frivilligt Drenge- O o o

forbund og K. F. U. M.-Spejderne i Danmark, Hr. Pastor Gunner Engberg!
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„Idealet“’s Konkurrencer.
Hermed nogle Resultater:
De passive Medlemmer: Den udskrevne 

Konkurrence om det største Antal indmeldte 
pass. Medl, inden 15. Jan. afholdes ikke, 
da den stillede Betingelse: 120 Medlemmer, 
ikke er opfyldt.

Julemødet! Det bedste Referat af vort Jule
møde skyldes Olaf Rasmussen, 4. Mell. B., 
som vil faa tilstillet Præmien: En Lommebog 
for Skoleelever.

Nytaarskonkurrencen! Alle afgivne Stemmer 
med Undtagelse af een (ugyldig) faldt paa 
„Skoma’er“! Ved Lodtrækningen tilfaldt de 
to Billetter: Erik Krabbe, 2. Mell. B. og 
Albert Christensen, Realklassen.

Læs i næste Nummer om 
„Conexia“’s Idrætsafdeling!!!

De „Conexianere“,
der var blevet hjemme den Aften, Hr. Inge

mann Jørgensen var ude og fortælle os om Bell
mann, gik Glip af en virkelig god Aften! Efter 
at have fortalt os lidt om Bellmann’s Liv, fore
drog Hr. J. nogle af hans Sange til Guitar- 
Akkompagnement; særlig morede Visen om 
Korporal Buhmann’s Begravelse. Som sagt — 
det var en morsom Aften, og det Bifald og 
de Hurraraab, der fulgte, var velfortjent, ikke 
mindst fordi Hr. Jørgensen havde trodset Syg
dom og var staaet op for at komme ud til os.

Generalprøve!
Tirsdag Aften d. 21. Febr. afholdtes Gene

ralprøve paa Skolekomedien, i
Efter denne at dømme bliver det en Knald- 

sukces. — Referat i næste Nummer.

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

A Tlf. Amg. 1714 y. Amagerbrogade 289 Tlf. Amg. 1714 y.
m 
a 
g 
e 
r

L 
i 
n 
8 
e 
r 
i

L 
a 
g 
e 
r

Henvend Oem
hos os, forinden De køber Slips, Manchetskjorter, Sokker 

eller andet, henhørende under Lingeri-Branchen. j

Arbejdstøj
i Lærred, Ravndug og Mollskind haves altid paa Lager i 

bedste Kvalitet og i alle Størrelser.

!! Børnetøj !!
Drengehabitter, Matros-Bluser, Norfolk i blaa, brune og graa 

Stoffer, alt i helulden Kvalitet og de nyeste Faconer.
Størrelser fra 4—16 Aars Alderen med saavel korte som 

lange Benklæder.
Bemærk: Konfirmationshabitter føres!

Tlf. Amg. 1714 y. Amagerbrogade 219 Tlf. Amg. 1714 y.

A 
m 
a 
8 
e 
r

L 
i
n 
g 
e 
r 
i

L 
a 
g 
e 
r

^••øøøøø HOBØI Øøi^ØØ BØØØBØ a BWØBØBBØØBØ ØOØ ■■■■■■■■ •••ø ■■■■■■

Heydes Bogtrykkeri. København 1922.


