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IDEALET
ORGAN FOR SKOLEFORENINGEN „CONEXIA“.

(Øresundsvej Skole.)

Nr. 3 i November 1921 j| 1. Aarg.

Til vore passive Medlemmer!

Da „Conexia“ i Foraaret var ude med sin store Indsamling, mødte vi 
en Forstaaelse rundt om i Hjemmene, som vi knapt havde turdet haabe paa. 
Og nu, da vi igen kom til Dem med Anmodning om at blive passivt Medlem, 
har vi atter mødt den samme Interesse og Offervillighed. Derfor siger vi Dem 
Tak. Det er godt at vide, at en Kreds af Venner staar bag, og navnlig er vi 
glade for, at saa mange Lærere og Forældre har tegnet sig.

En Ting bør kendetecne „Conexia“: at vi altid er i Gang med en Op
gave. Før har vi arbejdet paa Starten, men Foreningens økonomiske Basis er 
nu saaledes, at Arbejdet med Sparsommelighed kan gøres, og saa maa Tids
punktet vel nu være inde til at gaa i Lag med de Opgaver, vi har sat os.

Jeg synes, det kunde være morsomt at høre ogsaa Deres Mening om 
Arbejdet — „IDEALET“’s Spalter staar Dem aabne — og jeg haaber, De vil 
gøre flittigt Brug deraf

Vi stoler paa Deres Hjælp — Deres Tillid skal være os en Spore til 
at gøre vort Yderste!

Otto Jensen.

NOVEMBER:
PROGRAM:

Ældste-Af delingen:
Torsdag d. 10.: Bjørnson-Foredrag Nr. 2 v/ 

K. V. Jensen.

Torsdag d. 24.: „Booker Washington“. Fore
drag paa Engelsk v/ Frk. 
Mikkelsen.

Alle Møderne Kl. 7'/2 Aften.

PROGRAM:
Yngste-Af delingen:

Torsdag d. 3.: Nutidens Nordamerika m/ 
Lysbilleder vj Ibert Krabbe.

Torsdag d. 17.: Sven Hedins Rejser v/ Herr 
Kmlærer J. Andersen.
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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 huer Maaned.

@ iw.

Kære „Conexia“!
Maa jeg have den Ære at skrive et Par 

Ord til de „Passives“ Fordel. Kunde der ikke 
være Chancer for, at disse kunde have nogle 
enkelte Mødeaftener — nu og da — saaledes 
at de kunde faa et Indblik i, hvad „Conexia“ 
er!

At de faar Foreningens Blad kan maaske 
til Dels skaffe dem Indblik i „Conexia“’s For- 
maal; et Møde af og til og saa et Blad hver 
Maaned vilde sikkert give et 3 Gange saa 
stort Resultat.

Til ovenstaaende, der er modtaget uden 
Mærke, er kun at svare dette: Vi skal tænke 
over det!

Spørgsmaal og Svar.

Sp.: Modtager „Idealet“ Billeder til Op
tagelse?

Sv.: Nej Tak! „IDEALET“ har desværre 
ikke Raad til, til saadanne Billeder, at lade 
udføre Clichéer! Har imidlertid en eller anden 
et Billede, som han gerne vilde have i Bladet, 
og har Vedkommende selv Lyst og Raad til 
at lade udføre en Cliché, saa modtager „IDE
ALET“ selvfølgelig en saadan med Tak!

Sp.: Hvem er 409?
Sv.: Under de forskellige Mærker i Bladet 

skjuler sig Medarbejdere (som Du selv er 
det!), der ikke ønsker deres Navne offentlig
gjorte!

„Conexianere“!
Kom til alle Møderne! De tre Gange, jeg 

har været her, har det altid glædet mig 
meget. Husk nu, Kammerater, allesammen, 
at komme til det næste Møde!

B. H. 1. Mell. A.

Kære A. S. ,
Jeg har jo lovet at skrive lidt i „IDEALET“ 

hver Maaned. Først vil jeg da takke for den 
udmærkede Stiftelsesfest. Vi morede os glim
rende over Herr Hejle, og glade blev vi og- 
saa over det længe ventede Blad „IDEALET“. 
Nu er det kommet, og nu maa det blive, men 
det kan det ogsaa, hvis alle Mellemskole
elever køber Bladet og støtter det, bl. a. ved 
at skrive i det og ved at skaffe „Conexia“ 
mange passive Medlemmer. Husk, Kammerater, 
kun paa den Maade kan „IDEALET“ holdes 
oppe, og det er jo baade dit og mit Blad.

Med Tak og Hilsen! x + y.

Kære A. S.
Da Formanden holdt sit Foredrag: „De 

lange Vinteraftener“, glemte han, synes jeg, 
at omtale, at vi ogsaa kunde tilbringe eh 
eller to Aftener om Maaneden i'„Conexia" 
udenfor de ordinære Møder. Jeg kunde saa
ledes tænke mig, at „Conexia“ oprettede en 
Skakklub, en Litteraturklub, en Sprogklub 
o. s. v. Herved vil mange af ovennævnte 
Kundskabers Dyrkere komme sammen til en 
hyggelig Aften og „træne“, hvad de maaske 
ellers ikke har Lejlighed til.

Med Hensyn til Bladet kunde jeg tænke 
mig, at A. S. blev inddelt i Rubrikker, saa
ledes at hver Klasse, eller to Klasser sammen, 
fik sin Rubrik. „Eks-Redaktør“.

Det er* din PSigt9
at vise Programmet til din Sidekammerat, hvis 

han ikke har købt „IDEALET“!
Spørg ham ad!

Et godt Lysbilledapparat (til Film og Plader) 
bill, til Salg. Billet mrkt. 2 modt. Bladet.
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Til „IDEALET“! Skoleturneringer.
Trods det, at „Conexia“ nu allerede er 

anerkendt som en fortræffelig Skoleforening, 
har den dog en Fejl — eller skal vi sige en 
Mangel.

Den har ingen Idrætsafdeling.
Det vil enkelte maaske protestere imod, 

men — ærlig talt — den Smule Cricket, der 
bliver dyrket, hvad er det? Hvor mange Ele
ver deltager mon deri? Nej, skal der være en 
Idrætsafdeling (og den kommer forhaabentlig 
ogsaa) saa skal det sandelig først og frem
mest være Fodbold, der skal dyrkes indenfor 
denne; thi af alle Grene af Sporten, der er 
blevet dyrket her paa Skolen, har Fodbold 
altid haft Overtaget, altid samlet den største 
Interesse om sig — og vil sikkert vedblive 
at gøre det.

Athletikken er nu ogsaa ved. at komme 
frem, takket være ivrige Forkæmpere i en af 
Klasserne for denne Sport — saa „Conexia“ 
kan om muligt ogsaa skænke den en Tanke!

Altsaa: „Conexia“ skulde nu i dette Efter- 
aar oprette og ordne alt vedrørende en saa- 
dan Afdeling, saa at den kan være klar til 
at lægge ud næste Foraar! Aksel Møller.

Svar (ogsaa paa A. M.’s Forespørgsel i 
Nr. 2):

Tanken om saavel en Idrætsafd. som en 
Afd. for udg. Elever har fra Tid til anden 
været fremme i „Conexia“ fra dennes Stiftelse 
— en Idrætsafd. har endog eksisteret. Med 
Hensyn til begge Afdelinger gælder det imid
lertid, at „Conexia“ ikke indtil Dato har ment 
at kunne magte det Arbejde, der var forbun
det med Oprettelsen af saadanne Afdelinger, 
thi dette Arbejde i Forbindelse med Ar
bejdet i selve Foreningen kræver Tid og 
Penge i et Omfang, som vi ikke hidtil har 
kunnet præstere. Imidlertid har „Conexia“ 
stadig Opmærksomheden henledt derpaa, og 
saasnart det menes, at Tidspunktet er inde, vil 
Tanken selvfølgelig blive efterfulgt af Handling.

Hvad angaar „den Smule Cricket“, som 
A. M. omtaler, da har denne absolut intet 
med „Conexia“ at gøre.

Som bekendt er der en Skoleturnering i 
Fodbold, hvori 8 af Københavns Mellemskoler 
deltager, deriblandt vor Skole. Af de 5 i dette 
Efteraar udspillede Kampe, i hvilke vi har 
deltaget, har vi vundet de 4 første med og 
den sidste uden Kamp og har i disse Kampe 
opnaaet følgende Resultater;
1. Kamp mod Sjællandsgades Skole 2—1
2. — — Ordrup Gymnasium 3—1
3. — — Maglegaard Skole 1—0
4. — — Raadmandsgades Skole 3—0
5. — — Johannes-Skolen uden Kamp.
Altsaa i de 4 spillede Kampe fik vi 9 Maal 
mod 2!

Bjarne Rekstein var Mester for de 3 af 
vore 9 Maal, Henning Jensen og Bernhard 
Henriksen hver for 2, Edvig Larsen og Egon 
Hansen hver for 1 Maal.

Vor Skole har nu to Kampe tilbage, der 
begge skal spilles til Foraaret, og efter alt 
at dømme vil vi ogsaa vinde disse, hvorefter 
Pokalen tilhører vor Skole.

Hermed vort sejrrige Hold, som vi synes, 
fortjener at komme i „Avisen“, regnet fra Maal: 
Emil Franke [4. B], Johan Carlsen [3. A], 
Knud Hansen [4. B], Bjarne Rekstein [4. B], 
Israel Grünbaum [3. A], Frants Christensen 
[3. B]; Egon Hansen [3. A], Henning Jensen 
[4. A], Arne Petersen [3. A], Bernhard Hen
riksen [1. A], Edvig Larsen [3. B]!!

To B’er.

Frk. Mikkelsen
kommer i „Conexia“ den 24. for at holde 
Foredrag paa Engelsk om Booker Washing
ton (se Programmet). Al Anbefaling er for
haabentlig overflødig! Vi bør selvfølgelig fylde 
Nr. 15 til Trængsel!!

Hjælp Du os dermed!

Sætternissen havde været slem ved „Co- 
nexia“’s Bestyrelse i Nr. 2; først kaldte den 
Formanden N. V. Jensen i Stedet for K. N. 
Jensen; og dernæst lod den Otto Jensen bo 
Lemnosvej 28 i Stedet for Italiensvej 28.

Paa Sætternissens Vegne: Undskyld! Red.
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Du bør hjælpe „IDEALET“
til at naa det Maal, som det har sat sig: at 
alle Mellemskoleelever læser det!!! Foreløbig 
er dette selvfølgelig ikke Tilfældet! Selvføl
gelig, thi al Begyndelse er svær. Men det 
gør slet ikke noget; det kommer nok — lidt 
efter lidt. Det maanedlige Salg er saaledes, 
at vi nærer Haab om i denne Maaned at faa 
afsat 100. Vi tvivler ikke om, at Du vil hjælpe 
os, saa dette vort Haab ikke skuffes!!

Og derefter stiler vi mod det næste Maal: 
125-, og dette Maal naaet, starter vi mod det 
næste: 150\ derefter: 175-, for saa endelig 
(om forhaabentlig ikke saa længe) at 
naa 200!

Og derfra og til vort endelige Maal er jo 
kun et rask Snuptag, og det er naaet!

Men først de 100; hjælp os med allerede 
dennegang at naa det!

Agitér! Agitér! Agitér for „IDEALET“1

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

hos os, forinden De

køber Slips, Manchet-

skjorter, Sokker eller

andet henhørende under

Lingeri-Branchen!!

Ingen Steder saa fine

og billige Varer som

A r b e j d s t ø j
8«

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 bedste

Kvalitet og i alle

Størrelser.

Husk blot.

det er
MB 
■ tt

219, Amagerbrogade
Tlf. Amg. 1714 y.

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


