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IDEALET
ORGAN FOR SKOLEFORENINGEN „CONEXIA“.

Nr. 2 Oktober 1921 1. Aarg.

Bladet er godt,
men Stoffet for „tørt“, saaledes omtrent lyder den almene Dom over Nr: 1 af 
„IDEALET“, en Dom, der maaske ikke ganske tilfredsstiller, men dog maa 
siges at være meget artig i Betragtning af, at det er det første Nummer. Glem 
imidlertid ikke, at om ikke Dommen for de følgende Numre revideres til det 
bedre, saa ligger Skylden ikke hos Red., men derimod hos DIG! Som Du jo 
læste i Nr. 1, er Du som Læser, Medarbejder ved „IDEALET“, saa Du ser, 
at af DIG afhænger det, om Stoffet ogsaa i Fremtiden skal være „for tørt“. 
Husk stadig paa. at Du er fast Medarbejder, og glem derfor ikke at rette Kri
tikken mod Dig selv, om ikke Bladet tilfredsstiller Dig. Vær ikke et eneste 
Øjeblik i Tvivl om, at

„IDEALET“ er dit Blad!
Red.

OKTOBER:
PROGRAM PROGRAM

Ældste-Afdelingen: Yngste-Afdelingen:
Torsd. d. 13: „Vort Modersmaal er dejligt“, Torsd. d. 6: H. C. Andersen-Aften v/ For- 

(!!!) manden.

Tørsd. d. 27: Kritik og Beundring, v/ K. V. J. Torsd. d. 20: Oplæsning m/ fordelte Roller: 
og O. J. „En Spurv i Tranedans“.

» Alle Møderne Kl. 71/, Aften
& <■ n ....

Wienerbrødet til Stiftelsesfesten var leveret af:
J. Hintzes Konditori, 

a Tlf. Am g. 1710Amagerbrogade 232. 0
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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.

Kære „A. S.“
Jeg, som Elev, vilde gerne have Lov til 

at sige min Mening om „Idealet“. Jeg, for 
mit Vedkommende, synes godt om det og 
vil gerne sende lidt Stof hver Maaned, hvad 
jeg ogsaa ønsker, I vil gøre. Altsaa, skriv i 
„Idealet“ og lad os gøre det til vort Blad.

æ + g.

Husk, 
naar Du næste Gang skal i „Conexia“, at 

tage din Sidekammerat med derhen. 
Husk dét nu!

Kære „A. S.“
Jeg vil gerne her i „Idealet“ sige „Conexia“’s 

Bestyrelse Tak, fordi den for et Aar siden 
lod „Conexia“ leve op paany. Det har, siden 
da, været mig en Glæde at komme til Mø
derne, fordi jeg føler, at Kammeratskabet og 
Sammenholdet mellem os Elever indbyrdes 
styrkes ved, at vi i saa tvangfri Omgivelser 
engang' imellem omgaas hverandre.

Ligeledes en Tak til Bestyrelsen paa egne, 
og jeg tror at turde sige paa alle mine 
Kammeraters, iVegne, for det store Arbejde 
ved Indsamlingen i Foraaret, og jeg ved, at 
vi, naar „Conexia“ igen kalder paa os, alle 
vil stille os til Disposition, thi jeg er over
bevist om, at „Conexia“ arbejder for vor og 
vor Skoles Sag, og det er en Sag, som vi 
alle vil være med til at støtte.

Med Tak for Optagelsen ”
En taknemlig Elev.

Kære „A. S.“
Det var mig en stor Glæde saavel som 

Overraskelse, at „Conexia“ havde startet sit 
eget Blad, og dog er det jo ganske naturligt, 
at Foreningen har sit eget Orghn. — Jeg har 
altid været glad for at komme i „Conexia“, 
og efter min Mening er det en udmærket 
Forening. Jeg mener, at sidste Sæson gik 
godt, mange gode Møder o. s, v., men den 
Sæson, vi nu er inde i, bør i det mindste 
blive lige saa god. Angaaende Bladet har 
Hr. Krabbe sagt, at det arbejdede med Un
derskud, og at det muligvis vilde gaa ind 
efter en Tids Forløb, men det er jo dette, vi 
maa forpurre. Der er virkelig ingen Mening 
i, at naar „Conexia“ endelig har faaet stablet 
et Medlemsblad paa Benene, jat dette saa 
efter nogle Maaneders Forløb! maa melde 
Pas. — Skal vi ikke i den kommende Vinter 
gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe Bladet 
til at blive levedygtigt. Lad os rigtig tage 
fat med at skaffe passive Medlemmer, og i 
det hele taget hjælpe „Conexia“,( hvor vi kan.

Vel mødt i Arbejdet for Bladets Eksistens! 
the pupil.

P. S.
Kunde der ikke udsættes Præmier til den, 

der skaffer de fleste passive Mec lemmer?

Det er netop Tanken! Red.

»CONEX1AS« BESTYRELSE:

Formand:

N. V. Jensen, Lyongade 17 'St. ■ '

Sekretær: i

Otto Jensen, Lemnos.vej 28, 1

Kasserer:

Ibert Krabbe, Amagerbrog^de 221,2

Red. træffes i sin Bopæl hver Mandag Aften 
Kl. 7—8 samt hver Torsdag Aften ved „Co- 
nexia“’s Møder.
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Stiftelsesfesten! Møderne i Oktober.

Endnu den Dag i Dag gaar der Gny af 
Festen den 7. f. M., men det var i Sandhed 
ogsaa en Aften, der er værd at mindes.

Da Krabbe Kl. ca. 8 bød Velkommen, 
kunde han se ud over den største Forsam
ling, „Conexia“ i sin 7-aarige Historie har 
kunnet opvise. Af „Conexia“’s Gæster denne 
Aften skal nævnes: Herr Inspektør Koch med 
Frue, Frk. M. H. Hansen, Herr P. Petersen, 
Herr Adrian og endvidere Repræsentanter 
for andre Skoleforeninger. Efter at der var 
budt Velkommen, talte Formanden kort om 
„Conexia“’s Historie, hvorefter Aftenens Op
læser, Herr cand. phil. Hejle tog fat. „Co
nexia “’s Bestyrelse havde sandelig ikke taget 
Fejl i sin Formodning om, at Herr H. vilde 
gøre Aftenen uforglemmelig for alle Delta
gerne, og de Klapsalver, der fulgte efter Op
læsningen, overflødiggjorde faktisk den Tak, 
som Krabbe paa Foreningens Vegne bragte 
Herr Hejle. Man var nu naaet til Thedrik- 
ningen, og det skal straks siges, at Arrange
mentet var upaaklageligt. (Men det var jo 
ogsaa Frk. Hansen, bistaaet af Frk. Krebs, 
der stod for det!).

Under Thedrikningen blev der holdt Taler 
bl. a. af Herr Inspektør Koch, af Formanden, 
af Otto Jensen dg af Krabbe; sidstnævnte 

>talte for „Idealet“, der denne Aften saa Da
gens Lys for første Gang. Inden Afslutningen 
glædede Herr Hejle os med endnu lidt Op- 

ilæsning, og atter rungede Latteren gennem 
jTegnesalen.
•' Som Afslutning paa denne herlige Aften 
indbragte Krabbe et Leve for Herr Inspektør 
■Koch, en værdig, Afslutning, og det mærkedes 
: tydeligt paa de Hurraraåb, der fulgte dette 
Leve, at Elevernes Taknemmelighed overfor 
Herr Inspektøren, for dennes Velvillighed imod 
„Conexia“, "er stor. .............

Alt i alt: en ualmindelig vellykket Aften! 
Kun var vi allesammen kede i afnatdik^dte^ 
af Lærerpersonalet var kommet til Stede.

409.

Ældsteafdelingens Møder d. 13. og 27. bør 
begge samle fuldt Hus; alene detre Udraabs- 
tegn virker saa indbydende til Mødet den 13., 
at det vilde være Synd og Skam (for Dig 
selv) at blive hjemme. Og hvad angaar Mø
det den 27., ja, da borger Navnene for en 
god Aften!

Ogsaa Yngsteafdelingens Møder fortjener 
rød Lygte. Naar Formanden, som den 6., staar 
paa Programmet, er al Anbefaling overflødig, 
og naar „Conexia“ den 20. byder paa Op
læsning med fordelte Roller, saa findes der 
selvfølgelig ikke een tom Bænk.

Paa Gensyn!

Frk, Mikkelsens Møde
d. 25. Aug. var ikke godt besøgt (ca. 25), 
men det var jo ogsaa det første Møde i Sæ
sonen. Det var nu Synd, for det var ualmin
deligt interessant at følge Frk. M. paa hendes 
Rejse til Esperanto-Kongressen i Prag. Men 
næste Gang, Frk. M. kommer i „Conexia“, 
saa er der stuvende fuldt Hus; er vi enige 
om det? 409.

Til „IDEALET“!

I denne Tid meldes der næsten hver Dag 
i Bladene, at nu er der i en eller anden Skole 
dannet en Forening for gamle Elever.

Er denne Tanke slet ikke fremkommet i 
„Conexia“?

Jeg tror sikkert, at mange tidligere Elever 
og vi, som om knapt et Aar forlader'Skoléh, 
vil være glade for en saadan Afdeling inden 
for „Conexia“, thi derved bliver jo paaæn 
Maade Forbindelsen med Skolen vedligeholdt, 
og derved kan tidligere Skolekammerater atter 
mødes for med Glæde at drøfte de sikkert 
lyse og glade Skoleminder.

Aksel Møller.
■ '■ ■ :

Vi skal i næste Nr. vende tilbage til dette 
Spørgsmaal. Red.
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Lørdag den 17. September 
fandt der paa Banen ved Kløvermarksvej en 
Fodboldkamp Sted imellem Realklassen fra 
vor Skole og II. G. fra Skolen hinsides Ga
den. Hugo Schou scorede Kampens eneste 
Maal i første Halvleg. — Spillet førtes gen- 
nemgaaende af os, og Resultatet 1—0 i vor 
Favør var fuldtud retfærdigt.

II. G. ønskede imidlertid Revanche, og 
allerede

Mandag den 19.
spilledes Kamp Nr. 2, med det [Resultat, at 
II. G. „kløede“ os med 2—1. Maalene sco
redes for II. G.'s Vedkommende af Theissen 
og Søe-Jensen, og vort Maal af lopp. Resul
tatet var maaske knapt saa retfærdigt som 
i sidste Kamp, takket være en- forholdsvis 
umulig Dommer.

Begge Parter var lige blodtørstige og for
langte ny Kamp; — men lad os saa faa en ny 
Dommer. 409.

IB Tlf. Amg. 1714 y. Tlf. Amg. 1714 y,

OD Amager Lingeri-Lager!
19

Henvend Dem 

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!!

A r b e ! d s t ø j

i Lærred, Ravndug og

Mollskind 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. Amg. 1714 y.

Heydes Bogtrykkeri, København 1921.


