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Plan og Virksomhed.

Bendixen KURSUS forbereder til:

Studentereksamen,
IV. glasses ^ovede^samen.
Aim. forberedelseseksamen,
Sanglige Cillægsprover.
Adgangseksamen til Officerskolen.
Adgangseksamen til polyteknisk læreanstalt.

Kursus er beregnet paa Elever, der først i en senere 
Alder begynder at læse til Eksamen og ønske at tilende
bringe denne paa kortere Tid, end det er muligt gennem 
Latin- og Realskolers Undervisning. Saavel kvindelige som 
mandlige Elever optages. Nogen bestemt Kundskabsfylde 
ved Indmeldelsen forlanges ikke, der modtages Elever saavel 
fra Almue- eller Kommuneskoler som fra højere Skoler. 
Som Regel vil der findes et Hold, hvor den enkelte passer.

Paa Kursus optages kun et begrænset Antal Elever paa 
et Hold, saa Overhøring daglig vil kunne linde Sted for hver 
enkelt Elevs Vedkommende. Der tilstilles maanedlig Foræl
dre eller Værge Meddelelse om hans eller hendes Flid og 
Fremgang i hvert enkelt Fag.

For at vænne Eleven til Eksamensforhold vil Prøve
eksamen med fremmede Censorer blive afholdt en Maaned 
før Indstillingen til den endelige Eksamen paa Universitetet. 
Opnaas ved denne Prøveeksamen ikke 80 Points (75 uden 
Fransk) for Præliminæreksamens Vedkommende, vil Eleven 
ikke blive indstillet før til næstfølgende Eksamenstermin.

For at udstrække Elevens Viden og Interesser til Om- 
raader, der ikke falde helt sammen med det daglige Arbejde 
paa Kursus, og herigennem give dem Initiativ til paa 
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egen Haand at samle fyldigere Oplysninger, vil der et Par 
Gange maanedlig i Vinterhalvaaret blive holdt Foredrag el
ler Oplæsning for Eleverne af Kursus' Lærere eller udenfor 
staaende Kunstnere og Videnskabsmænd. Ligeledes ville 
Eleverne faa Lejlighed til under forklarende Vejledning at 
besøge Musæer, Samlinger, zoologisk og botanisk Have osv.

Skoleaaret begynder 17. August og slutter 8. Juli.
Ny Elever optages helst ved Skoleaarets Begyndelse 17.

August, 5. Januar eller 15. April, men kunne ogsaa optages 
til andre Tider, naar de straks eller efter kortere Tids Pri
vatundervisning kunne følge med paa et af Holdene.

Ferierne ere som ved de lærde Skoler; dog kan de 
indskrænkes, naar Hensynet til Eksamen taler derfor.

Examensbestemmelser.
Ved alle Eksamener, der kan tages fra Kursus, gives føl

gende Specialkarakterer:
Ug — 8 Points, Ug-? = 7a/a, mg+ -- ~'jz. mg = 7. 

mg-?- — 67s, g+ 57'3. g = 5, gj- = 82/3. tg+ 21/», 
tg -- 1, tg-? — P/s, mdl+ = — 41/». mdl -- — 7, mdl-? 
-- — 12'/-3, slet+ = — 17-/3. slet : •— 23.

I. Aim. Forberedelseseksamen.
Ved almindelig Forberedelseseksamen (Præliminæreksa

men) aflægges Prøve i følgende Fag:
Dansk Stil, mundtlig Dansk. Engelsk, Tysk. Fransk, 

Historie, Geografi, Aritmetik, Geometri, Regning, Naturhisto
rie og Fysik. I hvert af disse Fag gives 1 Karakter, hvis 
Værdi fordobles i dansk Stil, mundtlig Dansk og Engelsk; 
desuden gives 1 Karakter for Orden med de skriftlige Ar
bejder i det hele. Altsaa i alt 16 Karakterer.

Eksamen kan tages med Forbigaaelse af et af de to 
fremmede Sprog, Tysk eller Fransk, efter frit Valg, saaledes 
at der kun fremkommer 15 Karakterer. Til at bestaa Eksa
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men, henholdsvis med to eller tre fremmede Sprog, udkræ
ves en samlet Karakterværdi af 65 eller 69l/s Points, og til 
at beståa med Udmærkelse 112s/s eller 120 Points. Karak
tererne i Modersmaaalet maa tilsammen udgøre mindst 17' 3 
Points.

Er Eksamen taget med kun to fremmede Sprog, kan 
den suppleres med en Tillægseksamen i det tredje fremmede 
Sprog, og opnaas heri „godt", regnes den lig Eksamen med 
3 Sprog.

Naar aim. Forberedelseseksamen er taget med 3 frem
mede Sprog og 80 Points i alt samt mindst „godt1- i dansk 
Stil (eller 2 Sprog med 75 Points og Tillægsprøve i det 
tredje med „godt"; giver den Adgang til at studere ved 
Xandbohøjskolen (pyrlæge-, Skovbrugs- og Xandinspektøreksa- 
men), tandlægeskolen og farmaceutisk læreanstalt samt Eet til 
at indstille sig til ^dgangseksanien til polyteknisk Xæreanstalt. 
Til postvæsenet fordres Eksamen med 3 Sprog og saaledes. at 
Middelkaraktererne i de tre fremmede Sprog ikke maa være 
under „godt“.

farmaceuter, pyrlægeelever og de, der ville optages paa 
tandlægeskolen, maa underkaste sig en særskilt Prøve i- La
tin og derved opnaa Karakteren „godt".

Den, der har aim. Forberedelseseksamen med mindst 
95 Points og mg~ i skriftlig og mundtlig Dansk og Historie 
kan med ministeriel Tilladelse indstille sig til Opryknings
prøve til 2. Klasse paa et Seminarium.

Er Eksamen taget med kun to fremmede Sprog og 75 
Points i alt samt „godt" i dansk Stil, giver den Eet til at 
indstille sig til den juridiske fællesprøve (dansk juridisk Eks
amen}; Eksamen fritager for Optagelsesprøve til l^orporals- 
og Secondlieutnantsskoler, er en nødvendig Betingelse for An
tagelse i jMarinens Skole for Skibsbygning og jMaskinvæsen og 
giver fortrinsvis Adgang til liere ollentlige Stillinger: Jern
bane-, telegraf- og toldvæsenet.

Aim. Forberedelseseksamen afholdes 3 Gange aarlig. 
nemlig i Januar. Juni og Oktober.

Elever kunne fra Kursus dimitteres til den fuldstændige 
Eksamen disse 3 Gange: ligeledes indstilles til Tillægsprø



ver i fransk, fysil^, Cys)^ samt i £atin for pyrlæger, farma
ceuter og tandlæger og i 3 nyere Sprog for Seminarister.

En Elev med almindelige Kundskaber vil som Regel 
kunne tage Eksamen paa 1^2 Aar; dog ville Elever med 
særlige gode Kundskaber kunne tage den paa kortere Tid. 
Hvis en Elev har gode Kundskaber i Dansk (Analyse og 
Stil), Historie, Geografi, Matematik ved sin Indtrædelse paa 
Kursus, er der intet til Hinder for, at Vedkommende ved 
Flid og Energi vil kunne tage Eksamen efter Forberedelse 
fra 17. August til næstfølgende Juni elleret lignende Tidsrum.

Der fordres, at mandlige Elever for at indstilles til Eks
amen maa være fyldt 15 Aar, kvindelige 17 Aar, senest 
henholdsvis 31. Januar, 18. August og 30. November i det 
løbende Aar.

Privatister kunne i Reglen ikke erholde Dispensation 
fra den anordningsmæssige Alder: dog vil der, under For
udsætning af, at der foreligger behørig Modenhedsattest fra 
vedkommende Kursusbestyrer samt Lægeattest for, at der 
ikke af Hensyn til den paagældendes fysiske Udvikling kan 
være nogensomhelst Betænkelighed ved at meddele den an
søgte Dispensation, kunne ventes meddelt kvindelige Priva
tister Aldersdispensation for et Tidsrum af indtil 3 Maane- 
der.

Den, der har fuldendt eller paabegyndt aim. Forbere
delseseksamen og ønsker at tage denne om, kan ikke paa ny 
indstilles før efter '/s Aars Forløb.

Tillægsprøver kunne derimod tages om i enhver af de 
pa a gæ 1 d e n d e E ksamen sterm in er.

2. Supplementeksamen til aim. Forberedelses
eksamen med 3 fremmede Sprog.

Den. der har bestaaet aim. Forberedelseseksamen med 
3 fremmede Sprog 80 Points samt med ,,godt‘ (10 Points) 
saavel for den mundtlige som for den skriftlige Prøve i 
Dansk, kan indstille sig til Afgangseksamen for studerende 
under følgende nærmere Betingelser:
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For at underkaste sig Afgangseksamen i sproglig-histo
risk Retning maa den paagældende i Engelsk, Tysk, Fransk, 
Geografi, Naturhistorie, Geometri og Aritmetik have opnaaet 
i alt 40 Points og derhos have bestaaet en Prøve i Latin 
og Græsk med en Karakter af mindst ,.godt“ i hvert af 
disse Fag.

For at underkaste sig Afgangseksamen i matematisk-na- 
turvidenskabelig Retning maa den paagældende i Engelsk, 
Tysk Fransk, Geografi og Naturhistorie have opnaaet i alt 30 
Points og derhos have bestaaet en Prøve i Latin med en 
Karakter af mindst „godt“.

Har vedkommende taget Præliminæreksamen med kun 
2 fremmede Sprog, nedsættes det ovennævnte Pointantal 
med 5 Points, og han maa da underkaste sig en Tillægs
prøve i det tredje Sprog og opnaa mindst „godt“.

Samme Regel gælder for dem, der har taget Skolelærer
eksamen med Hovedkarakteren „meget duelig" og Tillægs
eksamen i de 3 nyere Sprog.

3. Supplementeksamen til Skolelærer (-inde)- 
eksamen.

Den. der efter de hidtil gældende Regler bestaar Sko
lelærereksamen med Hovedkarakteren „meget duelig“, og 
den. der i Henhold til Ministeriet for Kirke- og Undervis- 
ningsvæsenets Bekendtgørelse af 8. .Juni 1894 bestaar den 
afsluttende Lærer- eller Lærerindeprøve ved et Seminarium 
med en gennemsnitlig Karakterværdi af 7 Points, kan derefter 
ved at bestaa en Tillægsprøve i Engelsk, Tysk og Fransk med 
»godt« i hvert Fag erhverve de Rettigheder, som aim. For
beredelseseksamen giver. Eksamen i Sprog til Skolelærer
eksamen fritager ikke for den nævnte Tillægsprøve i 3 nyere 
Sprog. En Tillægsprøve med 2 nyere Sprog kan suppleres 
med en Tillægsprøve i det tredje, naar heri opnaas »godt«.

De samme Rettigheder tilkomme den, der i Henhold til 
de hidtil gældende Bestemmelser bestaar Skolelærerinde- 
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eksamen med Hovedkarakteren »meget duelig« og derefter 
en Tillægsprøve i Aritmetik (uden praktisk Regning) Geo
metri. Naturlære samt i Engelsk, Tysk og Fransk med et 
samlet Pointsantal af mindst 35.

4. IV. Klasses Hovedeksamen (I. Del af Artium).

Ved denne Eksamen allægges Prøve i følgende 10 Fag: 
Dansk skriftlig, Tysk, Fransk, Latin, Historie, Geografi. Natur
historie, Aritmetik skriftlig og mundtlig, Geometri skriftlig 
og mundtlig samt Græsk for den sproglig-historiske Retnings 
Vedkommende og Naturlære for den matemalisk-naturviden- 
skabelige Retnings Vedkommende. Til at bestaa Prøven 
kræves 47-/3 Points og mindst g-Ai dansk Stil, og denne 
Prøve har da samme Retsvirkning som aim. Forberedelses
eksamen med 3 Sprog.

Skal denne Eksamen benyttes som første Del af Artium, 
skal den være bestaaet med mindst 55 Points og mindst 
»godt« i dansk Stil samt mindst 20 Points i Afgangsfagene. 
Disse ere for den sproglig-historiske Retning: Tysk. Geografi, 
Naturhistorie. Aritmetik og Geometri, og for den matematisk
naturvidenskabelige Retning: Tysk, Geografi. Naturhistorie 
og Latin, i hvilket sidste Fag Karakteren regnes dobbelt.

Har en Elev bestaaet denne Prøve med 55 Points uden 
at opnaa de 20 Points i Afgangsfagene, eller har han op- 
naaet 55 Points og 20 Points i Afgangsfagene, men under 
»godt« i dansk Stil, kan det. naar det skønnes, at Omstæn
dighederne maatte tale derfor, tillades ham efter Sommer
ferien, senest inden Midten af September, at indstille sig til 
en ny Prøve i Afgangsfagene eller i dansk Stil for derved 
at opnaa det Antal Points, som er en Betingelse for at ind
stille sig til Artium.

For at indstilles til Prøven maa Eleven mindst fylde 
15 Aar senest 19 August i det løbende Aar. (Aldersdis
pensation kan gives af Ministeriet).

Eksamenstiden er Juni—Juli, dog under særlige Omstæn
digheder i Januar.
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5. Studentereksamen. (2. Del af Artium).
Klever, der vil tage sproglig-historisk Artium, maa af

lægge Prøve i følgende Fag: Dansk (mundtlig og skriftlig), 
Oldnordisk. Historie. Fransk fmundtlig og skriftlig), Latin 
(mundtlig og skriftlig). Græsk. Fysik og Tysk eller Engelsk.

Elever, der vil tage matematisk-naturvidenskabelig Artium, 
maa aflægge Prøve i følgende Fag: Dansk (mundtlig og 
skriftlig), Oldnordisk, Historie, Fransk, Matematik (mundtlig 
og skriftlig), Fysik og Tysk eller Engelsk.

Til 1ste Karakter med Udmærkelse kræves 105 Points
„ l&Lti r ........................................... 0.1 „

„ 2den „ .......................... ,, 70 „
n 3die „ .......................... „ 56 „

For at kunne indstille sig til sidste Del af Artium maa 
Dimittenden mindst fylde 17 Aar senest inden Udgangen af 
August i det løbende Aar, ellers maa der søges Dispensa
tion af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Eksamen afholdes i Juni —Juli, under særlige Omstæn
digheder ogsaa i Januar.

De, som har taget Artium af den sproglig-historiske 
Retning, har Adgang til at indstille sig til alle Fakultets
eksamener ved Universitetet; de, som har taget Artium af 
den naturvidenskabelig-matematiske Retning, kan indstille 
sig som Eksaminander ved den polytekniske Læreanstalt, 
desuden til statsvidenskabelig og medicinsk Embedseksamen, 
samt nogle Retninger af Skoleembedseksamen; men til den 
theologiske og juridiske kun, naar de ved Universitetet 
underkaste sig en Tillægsprøve, henholdsvis i Latin og Græsk 
og i Latin.

6. Adgangseksamen til Polyteknisk 
Læreanstalt.

Denne Eksamen kan tages af dem, der har bestaaet 
Præliminæreksamen med 80 Points (75 P.) og er nødvendig 
for dem, der ved polyteknisk Læreanstalt vil uddannes til 
Ingeniører, Mekanikere, Kemikere etc.
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Undervisningen er beregnet paa 1 Aar og omfatter 
Trigonometri. Stereometri, analytisk Geometri, Konstruktioner. 
Aritmetik. Fysik og Astronomi. De, der har Præliminær
eksamen med kun to fremmede Sprog, maa samtidig læse 
til Tillægsprøve i det tredje fremmede Sprog.

Polytekniske Eksaminander kan erhverve akademisk 
Borgerret ved Tillægsprøve.

7. Erhvervelse af akademisk Borgerret uden 
Afgangseksamen.

Ved Tillægsprøve kan erhverves akademisk Borgerret 
ved Københavns Universitet uden Afgangseksamen ved de 
lærde Skoler, naar man har bestaaet en af følgende Eksa
mener :

1. Adgangseksamen til den polytekniske læreanstalt,*)
2. landinspektør- eller Skoybrugseksamen,
3. polyteknisk kandidat med 1’ eller 2’ ^araRter.
4. iøjtnant med Afgan9seksamen ved Officerskolens yngste 

flasse,
5. have bestaaet Overgangsprøven fra yngste til ældste 

bylasse ved Søofficerskolen.
Prøven tages, i samme Omfang som for Privatister ved 

Afgangseksamen, for den sproglig-historiske Retning i dansk 
Stil (kun en fri Opgave), Latin, Græsk, Historie og Fransk; 
for den matematisk-naturvidenskabelige Retning i dansk Stil 
(kun en fri Opgave), Historie, Fransk og Latin (i dette Sprog 
i samme Omfang som ved IV Klasses Hovedeksamen).
*) Præliminæreksamen maa være bestaaet med Gennemsnitskarakler 6.

8. Tillægseksamener.
Kursus meddeler Undervisning til de forskellige Tillægs

prøver. Bemærk de i foregaaende Paragrafer anførte Regler.

9. Adgangseksamen til Officerskolen.
En nødvendig Betingelse for at blive fast Officer er at 

gennemgaa Officerskolens næstældste Klasse.
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For at blive optaget som Kiev i denne maa Aspiranten 
først have bestaaet Adgangseksamen til denne Klasse, og 
denne Eksamen afholdes hvert Aar i Marts Maaned. De 
Aspiranter, der har allagt tilfredsstillende Prøve, skal der
efter gennemgaa en ‘/z aarlig Kekrutskole og blive saa op
tagne som Elever i næstældste Klasse. Undervisningen i 
denne Klasse er fuldstændig gratis, og Eleven erholder des
uden frit Ophold og faar 120 Kr. ved Skolens Afslutning. 
Undervisningstiden er i denne Klasse V/a Aar. - Efter bestaaet 
Eksamen kan Eleven udnævnes til Secondløjtnant og ca. ’O 
Aar derefter til Premierløjtnant.

Fagene, hvori der til Adgangseksamen aflægges Prøve, 
ere: Dansk, Tysk. Engelsk. Fransk, Matematik. Fysik. Hi
storie. (leografi og Tegning. Desuden erholdes en Karakter- 
for Orden.

Tiden for Forberedelsen til Adgangseksamen er i Al
mindeliglied l’o Aar, men kan af flittige og begavede Elever 
dog tages paa 1 Aar. Denne Undervisningstid er beregnet 
paa Elever, der har bestaaet aim. Forberedelseseksamen 
eller har de for at bestaa denne Eksamen nødvendige Kund
skaber: i modsal Fald maa anvendes 2 Aar paa Undervis
ningen.

For Studenters Vedkommende er det ikke nødvendigt 
af allægge Prøve i alle Fag; de kan allægge Tillægprøve i 
enkelte Fag, og Tiden herfor er '/u Aar.

Dimissionen.
Angaaende Dimissionen til aim. Forberedelseseksamen 

ere følgende Regler gældende i Følge ministeriel Bekendt
gørelse af 12. Marts 1895. —

■ Enhver der vil indstille sig til aim. Forberedelseseksa
men ved Eksamenskommissionen for Privatister, skal frem
lægge. Vidnesbyrd om. at ban (hun) efter sine Læreres Over
bevisning er i Besiddelse af de dertil fornødne Kundskaber.

For säa vidt Eksaminanden har modtaget sin Forbere
delse i en organiseret Undervisningsanstal (Skole eller Kursus}. 



13

kan det nævnte Vidnesbyrd udstedes af dennes Bestyrer efter 
Samraad med lians Medlærere.

Vidnesbyrdet skal indeholde en Angivelse af, hvor længe 
Dimittenden uafbrudt har modtaget Undervisning af de paa
gældende. Saafremt dette Tidsrum er under 6 Maaneder. 
regnet til den Dag. da Vidnesbyrdet udstedes, vil dette i 
Reglen ikke blive taget for gyldigt.

For dem, der ville tage Eksamen om. indskrænkes det 
angivne Tidsrum til 3 jVtaaneder.

Med Hensyn til Dimissionen af privat forberedte stude
rende til 4. Kl. Ilovedeksamen og Artium er' der ved Mini
steriets Bekendtgørelse af 9. Februar 1891. Jfr, Bekendtgørelse 
19. August 1898. fastsat følgende Begler:

Anmeldelsen af en privat forberedt Eksaminand maa være 
ledsaget af Daabsatlest og de efter de gældende Hegler nød
vendige Beviser for bestaaede Forprøver. Derhos maa med
følge T)in\issors Vidnesbyrd om. at han anser den paagældende 
for moden til Prøven, og at der, saavidt Dimissor véd, i 
hans Opførsel intet er. som kunde gøre ham uværdig til at 
indstilles til Prøven.

Ingen kan udstede et saadant Vidnesbyrd, med mindre 
han i hele det sidste Skoleaar før Eksamen har ledet vedkom
mende Dimittends Undervisning og derhos personlig deltaget 
i denne, i det mindste saaledes, at han forinden har under
vist Eksaminanden i et af de til 4- Kl. Hovedeksamen hø
rende Fag, og forinden Afgangseksamen undervist ham i el 
af Hovedfagene ved denne Eksamen, nemlig: Dansk. Historie, 
Fransk eller — efter Eksaminandens Studieretning — Latin 
eller Græsk. Matematik eller Naturlære. Dimissor maa for
uden ved egen Erfaring, tillige ved Baadførsel med sine 
Medlærere, have overbevist sig om Eksaminandens Modenhed 
i hvert enkelt Fag. Vidnesbyrdet udstedes paa )^re og Sam- 
viliighed, særskilt for hver Dimittend, ved Udfyldning af et af 
de af Ministeriet autoriserede Skemaer, som udleveres af 
Skolernes Bektorer eller Bestyrere.

Dimissor kan tilbagekalde sit Vidnesbyrd indtil 14 Dage 
før Eksamens Begyndelse.

Den. der i Skoleaarets Løb forlader en lærd Skole, 



14

kan ikke ved samme Skoleaars Ende som Privatist indstilles 
iil 4. Klasses llovedeksamen eller Afgangseksamen for stu
derende.

Betalingsvilkaar.
Betalingen, der er fælles for de københavnske Eksamens

kursus er fastsat saaledes:

I. Almindelig forberedelseseksamen (Præliminæreksamen);
med 2 fremmede Sprog............... 200 Kr. aarlig

— 3 — — •............... 240 » —
For Elever fra Kommuneskoler og tilsvarende Skoler 

i København og Frederiksberg nedsættes Betalingen til 150 
Kr. uden Fransk, 180 Kr. aarlig med Fransk.

II. 4. glasses ^ovedefsamen........... 320 Kr. aarlig.
III. Studentereksamen........................ 320 » —
IV. polyteknisk Adgangseksamen med 

Fransk............................ 200 » —
polyteknisk Ad9an9S2ksamen uden

Fransk............................................. 150 » —
V. (LillcegsprøYer

1. Ti Ilægsprøve i £atin for Dyrlæger, 
Farmaceuter og Tandlæger .... 00 » — 
'Cages samtidig Eksamen i Fransk 140 »

2. Tillægsprøve i fransk (Tysk) for 
Elever, der har bestaaet Præli
minæreksamen med 2 fremmede 
Sprog........................................ 80 »

3. Tillægsprøve i <£atin til 4. Kl. 
llovedeksamen for Elever, der 
har bestaaet Præliminæreksamen 120- »

4. Tillægsprøve i Xatin og fransk 
for Elever, der har bestaaet Præ
liminæreksamen..........................170 »

5. Tillægsprøve i £atin og Græsk 
for Elever, der har bestaaet Præ
liminæreksamen ....................... 180 »
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6. Tillægsprøve i £atin, Græsk og 
fransk for Elever, der har be
staaet. Præliminæreksamen.... 220 » —-

7. Tillægsprøve i Gngelsk, Cysl; og 
fransk for Elever, der har be
staaet Skolelærereksamen og vil 
erhverve samme Ret, som Præli
minæreksamen giver............... 200 »

Vil Eleven undervises samtidig i 
£atin............................................. 250 » —

Vil Eleven undervises samtidig i 
£atin og Græsk .......................... 300 » —

Elever, som læser til de i 3—7 
nævnte Tillægsprøver for senere 
at tage Studentereksamen, vil 
samtidig kunne faa Undervisning 
i de øvrige Artiumsfag. Betalin
gen er da (iberegnet Undervis
ningen til Tillægsprøverne) .... 320 » —

8. Tillægsprøve i £atin og Græs)< 
for studerende af den matematisk
naturvidenskabelige Retning, der 
agter at studere Ceologi........ 220 » —

9. Tillægseksamen for Elever, som 
har bestaaet Adgangseksamen til 
den polytekniske Læreanstalt og 
agte at erhverve sig akademisk 
Borgerret (Se Erhvervelse af aka- 
dcm. Borgerret uden Afgangseks.) 200 » -—

VI. Adgangseksamen til Officerskolen .. 32 » mdlg.

I Jndskrivningspenge betales 2 Kr., som erlægges ved 
Indmeldelsen.

Til Udgift ved Brændsel og Materiel erlægges 1 Kr. for 
hver af Maanederne November, December, Januar, Februar 
og Marts.

indmeldelse er bindende for mindst 3 jMaaneder. Ctdqæl- 
delse maa ske med en fuld Maaneds Varsel, saaledes at der 
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betales baade for den Maaned, hvori Udmældelsen sker, og 
for den nærmest følgende.

Fra 1 )\pril modtages ingen tldnyældelse for det løbende 
Skoleaar.

Ordensreglement.
i.

Eleven saa. vel som Læreren er pligtig at møde præcis 
til den fast, atte Tid, for at Undervisningen straks kan be
gynde.

IL
Eleven bør rette sig efter de Anvisninger og Paalæg, 

som Læreren maatte give, og med Ro og Orden følge Under
visningen. Afvigelse herfra kan have bortvisning tilfølge.

III.
Naar der i Elevens Hjem opstaar farlige, smitsomme 

Sygdomme, maa han (hun) ikke frekventere Kursus, før dets 
Bestyrer tillader det.

IV.
Eleven maa anskaffe de Bøger, der opgives af Besty

reren. og ere nødvendige til Undervisningen.

V.
Alle Stile- og Opgavebøger skulle have den af Besty

reren angivne Størrelse og Farve. De kunne erholdes paa 
Kursus til aim. Bogladepris.

VI.
Ved Fraværelse ud over én Dag maa Eleven underrette 

Bestyreren desangaaende snarest. Elever under 18 Aar 
skulle medbringe fra Forældre eller Værge skreven Medde
lelse angaaende Udeblivelse.
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Sammen med Bestyreren har følgende Lærere undervist; 
Hr. Kaptejn W. th. £ohn.

> stud. mag. TJ. ^agh.
> cand. mag. Tj. poisen.
» cand. mag. Tj. Goldmann.
» cand, theol. & mag. jN. fansen.
» cand, theol. J. ^amley.
» cand, theol. & mag. 0. Tjansen.
» cand. mag. V. Jensen.
» cand. mag. W. Xarsen.
» cand. mag. V. Jäteisen.
» cand, theol. V. iindegaard Petersen.
» cand. mag. Tj. t. physant
» cand. mag. £. ping.
» cand. math. J. thomsen.
» Pastor H. pryger.

Portegnel.se over de paa Kursus ved Undervisningen 
brugelige Bøger:

Artium. Fælles for begge Afdelinger.

pansk. Rønning: Literaturhistorie,Wimmer: Oldnordisk 
Læsebog og Formlære. Gngelsk. Hansen & Magnussen: Engelsk 
Læsebog for ældre Begyndere 1. Del, Jespersen: Engelsk Læs
ning for Mellemklasserne 1., Jespersen & True: Spoken English, 
Jespersen : Engelsk Begyndergramatik. fransk. Bovien og Høpf- 
ner: Moderne franske Forfattere, li: Baruel; Lectures histori- 
ques, II; Michelsen: Franske Stiløvelser, I—II;Baruel: Franske 
Artiumsstile: Oluf Nielsen: Fransk Grammatik. Tjistorie. Bæder: 
Lærebog i Oldtidens Historie; Smidt og Ottosen: Lærebog for 
Realskoler, I — Il; Bloch: Lærebog i den nyeste Historie: Ot
tosen: Nordens Historie; Ellinger: Naturlære.

Særlige for den sproglig-naturhistoriske Afdeling: 
Foruden de sædvanlige Ordbøger og Grammatiker benyttes:

Rafn: Lat. Lileraturhistorie: Thomsen: Lat. Statsliv. 
Virgil: Qneide, 1. Sang. Ovids Metamorphoser (ved Bloch).

Portegnel.se
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Borats: Oder og Breve. Madvig’s Carmina selecta. Livius: 
23. Bog. Sallust: Catilina. Cicero: Cato major; De divinatione. 
In Catilinam; InVerremV. Seneca: Epistolæ ad Lucilium ( ved 
Gertz,); Hude: Græsk Syntax; Secher: Græsk Literaturhistorie; 
Christensen: Græsk Statsliv; Lukianos: Skrifter (udvalgte af 
Gertz); Homér: Odyssé. 2—4 Sang: Homér Iliade. 1 — 6; 
Xenofon: Memorabilier; Platon: Apologi og Kriton; Herodot: 
3. og 8. Bog. Hvad der mere behøves, vil senere blive op- 
given af Læreren.

Særlige for den malematisk-naturvidenskabelige Afdeling.
jVtatematik- Jul. Petersen: Aritmetik og Algebra I, IL

111. Den plane Trigonometri: Stereometri: Analytisk Plange
ometri I: Metoder og Teorier til Løsning af geom. Konstruk
tionsopgaver; Seidelin: Projektionstegning; Lomholt: Eksa
mensopgaver for mat.-naturvidenskab. Afdeling. jNaturlære. 
Barmvater: Lærebog i Naturlære: Paulsen: Meteorologi: El
linger: Læren om Lyset. Astronomi: Barmvaters Lærebog.

IV. Klasses Hovedeksamen.
Madvig: Latinsk Grammatik: Forchhammer: Latinsk 

Elemenlarbog; Cicero: 10 Taler udg. af Madvig; Cæsar: De 
bello Gallico, udg. af Gertz. Iversen: Latinske Stiløvelser; 
Jensen og Goldschmidt: Latinsk—dansk Ordbog; Berg og 
Levy: Græsk Formlære. I de øvrige Fag samme Bøger som 
ved

Almindelig Forberedelseseksamen.
jjansk. Flor: Haandbog i dansk. Literatur; Schneekloth: 

Dansk Sproglære, tysk. Kaper: Læsebog for Mellemklasserne ; 
Kaper: Tysk Sproglære, fransk. Jung: Elementarbog: Jung: 
Fransk Grammatik; Cohen og Kaper: Franske Læsestykker 
for Mellemklasserne. Engelsk. Jespersen og True: Spoken 
English; Jespersen: Engelsk Begyndergrammatik; Hansen og 
Magnussen: Engelsk Læsebog for ældre Begyndere, 1. Del; 
Jespersen: Engelsk Læsning for Mellemklasserne, L; Boysen: 
Engelske Digte; Nissen: Opgaver til engelsk Version, fjistorie.
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Schmidt og Ottosen: Lærebog for Realskoler, I —II; Geografi. 
Dahlberg: Større Læsebog i Geografien; Dahlbergs Skoleatlas. 
jNalurhistorie. J. E. V.Boas: Lærebog i Dyrerigets Naturhistorie; 
V. A. Poulsen: Lærebog i Botanik. jMatemalik. Jul. Petersen: 
Aritmetik og Algebra 1—II; Tyra Eibe: Plangeometri; Lom- 
holt: Eksamensopgaver for Forb. og 4. Klasses Hovedeks
amen. jNaturlære. Ellinger; Naturlære. Regning. Knud Chri
stensen: Regnebog for Belskolens øverste Klasser.

Alle nærmere Oplysninger, der forøvrigt maatte ønskes, 
meddeles beredvilligt, ligesom Indmeldelser af Elever mod
tages ved skriftlig eller mundtlig Henvendelse til underteg
nede Indehaver af Kursus.

København, i Juli 1904.

Edv. Bendixen,
Kursusbestyrer.
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Juni 1902 A. C. M. Andersen mg Bestaaet
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do. Frk. S. Nielsen g+ Bestaaet
do. Frode Sørensen. g tg+ g+ Bestaaet
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> > K. Langebeck-Petersen g-2— g-k g-L- g tg g+ ug mg+ g mg4- 56 7 3 307s Bestaaet

Tillægseksamen for Erhvervelse af akademisk Borgerret.
Juni 1903 Exam, polyl. Valdemar Larsen: Bestaaet.
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