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ORGAN FOR SKOLEFORENINGEN „CO N E X I A“.
(Øresundsvej Skole.)

Nr. 1 September 1922 i; 2. Aarg.

??Smaa?? eller ??STORE??

Kære læser! Du er sikkert ikke i tvivl 
)m, hvad der menes med det tilsyne- 
adende ejendommelige spørgsmaal, der 
staar over disse linier. Skal vi bibeholde 
je store bogstaver, eller skal vi ubarm
hjertigt prisgive disse til fordel for de 
smaa bogstaver?? Derom staar der for 
Siden en bitter strid. Det mangler ikke 
oaa argumenter fra nogen af siderne, 
3g har man ikke allerede nu taget sit 
dandpunkt, er det mere end vanskeligt 
it dømme de stridende parter imellem. 
Det er heller ikke „IDEALET“s mening 
ned denne artikel at sige for eller imod, 
nen vi vilde derimod meget gerne høre 
>ore læseres mening om spørgsmaalet. Vi 
>pfordrer hermed alle vore læsere til at 
leltage i en afstemning over det inter- 
!Ssante spørgsmaal: smaa eller store"?! 
Vlan udfylder blot de i klassen omdelte 

stemmesedler (udfor „smaa“ eller „store“ 
sætter man kryds, eftersom man er for 
eller imod) og indsender stemmesedlen 
til „IDEALET“, adrs. I. Krabbe, Amager
brogade 221 senest d. 21. september. 
Alle kan deltage, saa hver klasse kan 
jo samle stemmerne for sig og ind
sende dem samlede.

Iblandt deltagerne vil der blive ud
trukket to (en fra hver afdeling), der 
hver maaned vil faa „IDEALET“ gratis 
hele 2. aargang. Alle de øvrige deltagere 
vil faa udleveret gratis et eksemplar af 
„IDEALET“’s oktobernummer (hvori 
findes resultatet af afstemningen).

„IDEALET“ havde lovet sig selv aldrig 
mere at udskrive en afstemning (vi fik ved 
sidste afstemning ca. ti (1!) stemmer), men 
nu prøver vi engang til! Men vi skulde gerne 
have mindst 200 - to hundrede - stemmer!;

smaa
■ STORE -
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| „Sport ! i
_ £v

X 1.“
Redaktøren har bedt mig om at skrive 

noget til „IDEALET“, og selv om han 
ikke havde bedt mig om det, havde jeg 
alligevel sendt ham en Artikel.

Jeg er nemlig meget skuffet over Idræts- 
afdelingen! Begyndelsen var saa lovende. 
Der var mange, mange flere, end vi 
havde turdet haabe, der meldte sig ind; 
men senere har mange hverken betalt
Indskud eller Kontingent eller er kommet 
til Træningen. Kan man det? —

Følgen er, at „C. I.“s Medlemstal er 
gaaet meget ned. Vi maa altsaa være 
mange flere. Derfor opfordres enhver 
„Conexianer“ til at melde sig indi„Co- 
nexia“s Idrætsafdeling. Indmeldelsersker 
ved „Conexia“s Møder og paa Trænings
dagene.

Og de, der er tilbage, maa alle komme 
til Træningen. Det gælder saavel Cricket 
som Fodbold. Ellers kommer I jo ikke 
til at spille alle de fremragende Kampe, 
vi skal have. Altsaa: mød til Træningen, 
betal Kontingent og Indskud!

Saa skal der nok blive noget ud af 
„C. I.“, men heller ikke før. — Det er 
Jer selv, der bestemmer det!

Hugo Schon. vj froec|ej ^a vi gik i Skole.
Enhver rigtig ægte „Conexianer“ 

bør være Medlem af „C. I.“
2. B. vandt forleden Dag i en Kamp over

2. A. med 4—1.

I Søndagstillæget
til „DagensNyheder“ findesenSide:„Dren 
genes Avis“, i hvilken vi finder nedenstaa 
ende lille Artikel, indsendt af Alf, Hi Aar

Gode Raad for Drenge.
I „Drengenes Avis“ Nr. 18 af 5. ds 

er der et fornuftigt Menneske, der skrive 
om, at du ikke skal drille din Lærer, O£ 
jeg kan ikke andet end give ham Ret 
det, han skriver. Jeg vil indrømme, a 
det undertiden er fristende at Iholde lid 
„Skæg“ med Læreren, naar man synes 
han har været uretfærdig mod| En. Mei 
hvad faar man ud af det? Kun at Læreret 
bliver gnaven, og man faar „Svédetimer' 
(eller det, der er værre), og efter den Tic 
er man ikke saa fortrolig med Læreren 
som man har været før. — Eller maaski 
er Læreren en gammel, underlig „Tørve 
trille“ ligesom ham, vi læser om i Histo 
rien „Den Beskikkede“. Men saa skal v 
ogsaa huske paa, at vi ved ikke, hvai 
Sorger og Besvær saadan en Mand ha 
eller har haft i Livet, som har gjort han 
til den gnavne og melankolske Særling 
Nej, i Stedet for at drille ham skal 
hellere vise ham nogen Venlighed, og 
skal se, at Forholdene bliver hel t ander 
ledes. Jeg har selv, da jeg gik Skole 
været med til meget „Sjov“, men jeg ha 
tit fortrudt det, thi jeg har senere erfare! 
at Læreren var en helt anden end den

Derfor er mit Raad: Søg at rette aig lid 
efterLæreren ogvis ham nogenVenlighed 
og Du skal se, at Du faar noget helt ånde 
ud af din Skoletid, end Du ellers vilde faa
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Regnskab: 1, September 1921—31. August 1922.
i Kr. I 0. 

INDTÆGT
Indsamlingen............................. i 305; 95
Brutto-Indtægt ved Lodtr........ ' 176 i 75
Bidrag....................................... 55.00
Salg af Billetter ved vore Fester 44 10
Renter........................................ . 1 26
Kontingent fra passive Medl. . 233 25
Salg af „Idealet“ (løse Nr.) . . 39 00
Annoncen i „Idealet"............. 65 00

Kr. I 920 31 Kr. i 920 31

Kr. 0.

UDGIFT
Underskud pr. !/s 21**).......... 25 20
Trykning af „Idealet“.............. 534 00
Tryksager ................................. 63 80
Avertissement........................... 9!45
Leje af Lysbilleder................. 15 20
Omkostninger v. Stiftelsesfesten 43 59
Diverse Udgifter***)................ 90 64
Tilskud til Idrætsafdelingen .. . 60 00
Saldo......................................... 78 43

Den Vø 1922 Kassebeholdning Kr. 78,43 Kbhvn. S., d. 31. August 1922.
I. Krabbe.

**) Underskud pr. ’/s 21 fremkommet ved Køb af Agitationsmateriale til den 
planlagte Indsamling.

***) Denne Udgiftspost er sammensat af Poster som: Porto, Papir, Sporvognspenge, 
Køb af Præmier til saavel „Conexia“ som „Idealet“, Smaaanskaffelser til For
eningen saasom Protokoller, Karaffel, Glas, Dirigentklokke, Bil til Foredrags
holdere (fremmede), etc.
Naar undtages en Mangel paa Kr. 10,00 — ti — i Kassebeholdningen, frem

kommet ved et Laan til Idrætsafdelingen, har Undertegnede, der D. D. har revideret 
ovenstaaende Regnskab og Kassebeholdning, befundet samme i Overensstemmelse 
med fremlagte Bilag og har vi iøvrigt intet fundet at bemærke.

Kbhvn. S., d. 31. August 1922.
(sign.) Otto Jensen. (sign.) K. K Jensen.

PROGRAM
Ældste-Afdelingen:

Torsdag d. 7.: Stiftelsesfesten.
Torsdag d. 14.: „De der tog hjemmefra“ 

ved K. V. Jensen.
Torsdag d. 21.: Under Sydens Sol ved 

stud, theol. K. Lundblad.

Yngste-Afdelingen:
Torsdag d. 7.: Stiftelsesfesten.
Torsdag d. 28.: Drenge! ved Otto Jensen.

Alle Møderne Kl. 7l/2.
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Mødet den 22. f. M.
for de nye Mellemskoleklasser var egentlig 
ikke godt besøgt... men det var jo ogsaa 
det første. Formanden K. V. Jensen og 
I. Krabbe fortalte de nye Medlemmer lidt 
om „Conexia“. Ind imellem læste K. V. 
Jensen nogle Skolehistorier op.

Til Ældsteafd.s Møde d. 24. sattes imid
lertid Rekord i ringe Deltagelse. Der 
mødte 3 — tre!!! — Elever, hvorfor?

De ca. 40 Elever, der var til Mødet d. 
31., tilbragte en gemytlig Aften. K. V. 
Jensen læste noget uhyre grinagtigt op, 
og Gang paa Gang rungede Latteren 
igennem Lokalet.

Har Du afgivet din Stefmme??
(Læs Forsiden.) 1

Det gaar tilbage
med Salget af „IDEALET“ J!! Men Di 

faar jo heller aldrig nogle af dine Kam
merater til at købe det! Prøv de: nu i Dag

Hele 1. Aargang 
faas hos Red. Pris: 75 Øre. 10 Numre

Redigeret af Ibert Krabbe.
Redaktion og Ekspedition: Amagerbro

gade 22 tf hvortil alle ' Henven
delser Bladet vedrørende bedes 
sendt.

IT er stadig for faa til Møderne! Hvorfor? Bladet udg. den 1. i hver Maaned.

Tif. Amg. 1714 y. Amagerbrog. 219 Tlf. Amg. 1714 y. A
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Tlf. Amg. 1714 y. Amagerbrog. 219 Tlf. Amg. 1714 y- r

Henvend Dem
hos os, forinden De køber Slips, Manchetskjorter, Sokker eller

_______ andet, henhørende under Lingeri-Branchen._______
Arbejdstøj

i Lærred, Ravndug og Mollskind haves altid paa Lager i
___________bedste Kvalitet og i alle Størrelser.__________

!! Børnetøj 11
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!

Heydes Bogtrykkeri. København. 1922.


