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Skøkmnd 1876—77.

?ijöbeni)aun.

ïrtjït ^o3 ®rnft Snub & ®omp.
1877.

©ot^erSgabe 81.

ønrælbreneg Dpnicerffomljeb Ijeníebc^ pan, at jegr
font fiibiil fra (Stolen^ ©pretteífc 1851, frembeleê
fütberebei' (Steuer til SDptaqclfe ogfaa t 3Ketro|Joíi=
tanflolcn.
Saalebcé ere forrige Siar inbnteibte tit og optagne i 9Jle=
tropotitanffoten føtgenbe ®eöer:

Dlnf Slrnolb SJloíjr (Raptor SDÎ.)
@rit §e nriff en (ißrofurator
og fenere:
3o I) an ^eter Saco bf en (tBøbfennefter 8. 3-)
SÉrbøbigft

& £>♦ Zauber SSonbefen.

Síngiheífe af, íjuab her i bet forløbne Sfoleaar er
tæft og gjeiinemgaaet
fv

Ifte SlaSfe B.

.^5 benne Sïaêfe optage« Sieber

uben forfunbftaber og fieift,
naar be ^abe fglbt bere« 5te ^ut. ®a Siebente førft ere inb=
îomne übt efter übt i Rareté Søb, er bet en Seibføige, at be
iñe atte ere üge bibt.
fBibelljigorie.
®e bigtigfte af bet garnie Soflámente«
fortællinger fra Serben« Sfabeífe inbtií „æîofe«" ere gjenncnt=
gaaebe beb mnnbtiigt forebrag, ïn^ttet til forebífte Siüeber.
(®efti)reren).
jøanflt. ®en bibeft ïomne 2Ifbeling Ifar gjennentgaaet
Sorgen« og Shing« SISS og begrubt pan famine« Sœfebog,
famt gjennemïœft af Saisi eb S Sibeltjiftorte en ®el af bet
niuiibtlig gjennemgaaebe, ben anben er enbmi ifte farbig meb
røS’en.
®er er blcben (agt Sinb paa en Ijøj, tåbelig og
ïorreft Sœêning. for at banne Siebente tit en ftreeng $aa=
pa§feligpeb og ©pmœrïfomljeb, ^ar bæreren ftabig i ©interne
benyttet forftjeüige ä)laaber at ftabe og læfe øaa, Ijbab ber og^
faa morer Sørnene.
®e crc ftabtg øbebe i at gjengibe bet
tæfte meb egne ©rb, ibet bæreren beb tn 9%æfie af ®pørg«=
ntaai ^ar lettet bent bet, og forftanbéøbeifer ere ínijttebe í;er=
til, íigefom Siebente ogfaa ere «bebe i at ftabe be foreïom=
meitbe ©rb nbenab. (Seft^reren).
©engraft. Seb £>jœïp af ®iobu3 og ©cneraïfort er en
ïortfattet ©berfigt ober Serbenêbelene og Çiaoeue gjennentgaaet
og inbøbet meb fpecieit ^enfgn tti Sbroga og farfigt ©anmarf.
lîiiberbioningeit i ®anff, Stegning og Stribning i tjte Staêfe B
beter æepÇreren nteb grt. ®. ôonbefen.
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Sil Slfbepling ere Sífbitbninger af natur^iftorifle ©jenftanbe fore=
bifte og forflarebe, tigefoni Særeren« Seftræbelfe i ^tobebfagen
^ar beeret at fængile Sørneneø 3ntere3fe i Simen og bringe
bem til en forftanbig ©pfattelfe af bet mebbeite.
(frf. $1.
St ept) enf en).
Hegning. Sfterat Siebente ijabe lært Salteneø Særbi,
ere be bibeft fomne øbebe i at abbere meb ubencebnte Sal.
SIbbitionë og SmbtraitionØ Såbeden er tært.

Ifte Älaöfc A
^ibeUjifbrie. ©e bigtigfte af bet gamle SeftamcnteS
fortællinger fra Serbenä Stabelfe og inbtit „©omínente" ere
giennemgaaebe beb fotebiøning og forttaring af bibelfte ®ü=
teber meb SalSlebø S3 i b e l t) i f t o r i e fom ©rnnblag. (S3 e=
ftpr ere n).
Øanfk. Slf Sorgens og 9îitng§ Sœfebog I er lœft
fra Sibe 13 til Sibe 126.
Sieberne ere beftanbig øbebe i
©tabuing og ©jengibelfe af bet tæfte, og f orftanbSøbelfer ere
fntjttebe fertil, ©e fïefte af SSerfcne i Sogen ere tærte ubenab,
ibet Særeren I)ar fremfagt bem faa yppigt for Siebente, at bc
næften tjabe lært bem, og berbeb føgt at faa Siebente til at
frentftge bem fmutt. Snbljotbet af Serfene er gjengibet af Sle=
berne meb egne ©rb og fortlaret (frï. 2. Ser g).
Síeberne ere ugentlig øbebe i at afffribt, bets, ^bab ber
bar foreftrebet paa ben ftore Sable, og bels efter Væfebogen.
Geografi. Unberbiåningen ^ar bæret lebet paa famme
Slaabe fom i Ifte fålaSfe B. (frï. 2JI. Stephen fen).
Hegning. Slbbition, Subtraïtion og Slultiplitation meb
ubenæbnte Sal ere inbøbebe. ©en lille o'g' ben ftore Sabel ere
lærte, (frï. æt. Stepljenfen).
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Sten ÄlnSfe B

fBibclljt^ørie. 2lf Salølebø 53i6eli)iftorie er lært fra
„Sobgibningen paa Sinai" til „©et ntje Xeftamente". §ele bet
gamle ©eftamente er tillige repeteret, ©c fortællinger, fom ere
tortere affattebe i Sogen ere bibtløftigere mebbelte (Siebente
munbtíig.
(Síeberne ere ftabig ^olbte til at fortælle meb
egne Drb.
’
flere ißfalmer ere lærte ttbenab og forfiarebe. (Seftp;
reren).
^anfk. Sif fund), fRøginb ogæatburgø Sæfebog
I (3bte Ubg.) er tæft forfra tit Sibe 94, fra Sibe 114—149
og fra Sibe 195—217.
(Síeberne ere øbebe i Stabning og
@jengibelfe af bet tæfte, og f orftanbøøoeifer ere fnpttebe fertil.
®e allerbigtigfle ®runbtræt af ©rammatifen ere munbtlig inb=
øbebe. (Sn ©el af ©igtene i fantme Sog er lært ttbenab og
fortlaret (fri. 3R. Step^enfen).
©o ©ange ugentlig ere (Siebente øbebe t at afftribe efter
Sæfebogen og fenere t at ffribe lette og forte Sætninger efter
©iftat. (frf. 21. Sørenfen).

Split. 2lf Äaper og SimonfenØ t p f f e iæ f eb o g for
be før f te S eg pub ere ere be 36 førfte Stptfer tæfte faabeífra
ïpff til ©anft font fra ©anff til Spff, íbet íareren rífe bar
Ijolbt fig alene til be opgtbne (Sampler, men t)ar labet (Siebente
oberfætte anbre bermeb oberenøftemmenbe.
©e beb btøfe (Sp
emplcr inbøbebe graniniatifte fonner ere famtibig lærte efter
„Sienta til ben tpffe ©rammatifø formlære".
(Siebente ere
tillige øbebe i Stabning af be forefommenbe ©lofer, (frf. S.
Serg.
glorie. (Sfter (Srølebø f œ bvetanbø Çiftotie er lœ|»
og repeteret fra be œlbfte ïiber til „freberit ben Ifteø $rou5
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beftigetfe", bog er ait meb fmaat Srtjf forbigaaet. (^r. cand.
theol. 91. (S. ®. Seifen.
)
*
(Seograp. SØteb SBonbefenS ®eografi fom ©runblag
er iæft forfra inbtil „Alperne" meb ftabig æenpttelfe af Sort
faaiebe«, at bet munbtlige forebrag ftebfe l)ar Oæret i>obebfagen.
(fri. SØt. Step ^enf en).
Hegning. Slbbition, Subtraftion, SØlultiplilation og ®ibi=
[ion meb ubenæbnte Sal ere inbøbebe. ©en lide og ben ftore
Sabel ere lærte. Ugentlig ere (Sleberne øbebe i .fiobebregning.
(fri. 8. ®erg).
»ben filaêfe A.

Heligion. ?lf 93aløleb8 93ibelljiftorte er læft og
repeteret fjeie bet npe Secamente og Sirfené J^iftorte efter 5ipoft=
leneå Sage.
9lf Ëntljerê lille Sateftêmuâ be ti Sub,
Sroen og faberbor meb forlíarínger.
flere fßfalmer ere (ærte ubenab ogforllarebe. ($t. cand.
theol. 91. ff. Sßeterfen.)
ÍJanfk. fund), Øtøginb og æarburg« Sæfebog I
bar næret benpttet til ©plœânittg.
(Siebente ere øbebe t at
gjengibe bet (æfte i fammenbængenbe fortælling ; Stabning og
forftanbéfibelfer b«be jebulig funbet Steb. @n ©el af ©igtene
i |ainme $3og er lært ubenab og forllaret. SØleb Sonbefené
(Sjempelfamling font ©rnnblag er formlæren og bet btg=
tigfte af Sætningdæren tæft og forllaret.
($r. stud. med.
91. (S. 3. S3 ornent amt).
So Stile ere ugentlig ftrebne efter ©ittat. (æeftpreren).
?lf ßifto b§ „(Slementarbog" erlæftfra Stpttet
*) ®a $t. cand. theol. Seifen er inbfalbt til iejrøbelfe, Ijar $r.
stud. jur. (Bitioio bilarteret for b«m t ben fibfte iWaaneb.
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29 og Sogen ub faaöet fra ©pfl tit ©anft fom fra ©anfl tit
©gft.
„Skemaet til ben tgfte @rammatil8 §orm=
lære er læft meb Unbtagelfe af be uregelmæSfige Serber.
Síngibeífe af SubftantiberneS Äjpn er ftabig forbret.
(§r.
stud, theol. 331. S. S dj nt i bt).
(Engtlfk. 9lf Siftobé „Sebetraab til Srug beb ben
førfte LlnberbiSnin g i Sngelft, førfte SXfbeling ' ere ®tpt=
terne 1—28 læfte. Sleberne ere bænnebe til at oberfætte alt
fra Sngelft til ©anff og ombenbt og øbebe i ©berfættelfen af
(Jyenipler oberenSftemmenbe meb bent, ber finbeS i Sogen. ©et
nøbbenbige af ben engelffe formlære er mebtaget, Uregelmæ8fig=
[jeber fun, forfaabibt be foretomme i bet tæfte, Sitte @[ofer cre
ftabebe. 20 fpjemmeftile. (£r. 2. 6. Rielfen).
pifiarte. SDleb ®r8leb8 §æbrelanb81)iftorie fom
©runblag er læft og repeteret fra S^riftian ben 2ben til ben
Hpefte ©tb, ^borefter ^ete Sogen er repeteret, ©eSttben er uf
Äofob 8
iftori en 8 bigtigfte S e g i b e n lj c b e r" læft og
repeteret forfra til .,SotrateS." (£r. cand. theol. 91. <5.
©cifen).
(geografi. SfterSonbefen? ® eogra fi er læft og repe=
teret fra „Alperne ' til Sogen8 Slutning. (/pr. 8. Ê. SRietfen).
Haturlfiftorir. Sitte Sottebprene ere munbtlig gjennem=
gaaebe. (fpr. stud .med. 91. S. 3. Sornemann).
Hegning. ©e fire Regningsarter meb ubenrebnte og be=
næbnte ©al ere gjtnnemgaaebe. ' ©en lille og ben flore ©abel
ere lærte. Ugentlig ere Sleberne øbebe i $obebregning. (fpr.
stud, theol. ®i. S. Sdjmibt).
36te Síaéfe li
Heltgiøn. Sfter Sal8( eb 8 Sibel^iftori e er íjele bet
gamle og bet upe ©chámente repeteret.
Slf Sutter« ©ate=
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ftSmuê beb Safóte» tt førfte .fiobebftplfe, „be ti Sub og
Spnben" tæft og gjennemgaaet mcb be flcfte Striftfteber.
flere ^falmer ere tærte ubenab og forttarebe. (©r. cand.
theol. S. 5’- ißeterfen).
^anfk. 2If Sonbefen, ©orpt) og Sitftrup« ?æfe=
bog I er tæft forfra tit Stbe 210.
Eteberne ere øbebe i at
gfengibe bet tæfte i famntenijæitgenbe fortælling.
fornt= og
Sætninggtæren er i nbøbet efter Sonbefen 8 Epemp etf amting,
flere ©igte af 3ol)anfen8 „Sibet i © an nt art" ere tærte
ubenab og forttarebe. ($r. stud, theol. SS. S. ®djmibt).
©o Stile ere ugentlig ftrebne efter ©ittat. (Seftpreren).
®l)fk. 5!tf Sung« „Sæfebog forbe tabere ^taéfer"
er tæft fra Sibe 34—85. Scpcmaet tit ben tpffe ®ram=
matif« formlære er pgppig gjennemgaaet.
(£r. stud,
theol. TÎ. S. ©djmibt).
CEngrifk. 2IfSiftottô „Sebetraab tit Srug »eb ben
førfte Itu b e r b i 8 ti i n g i Eugelff fprfte ^fbeting" ertæftfra
Stptte 35 og Sogen ub. 22 ^jemmeftite. (§r. 2. E. Sietfen).
dranfk. Efter „S id 8 Safe bo g I" ere be førfte 20
Stgtfer tæfte, fanit Sibe 17 — 18. Efter „S^tma til ben
fraufte @rammatit8 formlære af N. S." er en ©et
af formlæren læft. (§r. S. Sope),
^iftorie.
Slf Sof obs .,£i if t or i en8 bigtigfte ®e=
gibenlj eb er" er tæft og repeteret forfra tit Subbig ben 14be.
($r. cand. theol. S. S. ®. Seifen).
(Scografi. Efter ©IjrigeS „Særebog i ©eografiett
for be tabere Staåfer i be tærbe Stoler og Seat;
fioler" er tæft forfra til v, Sorge '. ($r. 8. E. Si elfen).
Haturljiftorit. Efter Sutten« „Særebog i 3ooio=
gien Sr. 2" er tæft ißattebpr og fugte. (£r. stud, med
21. S. 3. Sornemann).
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hegning. Se fire Regningsarter ineb itbenæbnte og be=
ncebnte Sal ere gjennemgaaebe. Sen lille og (tore Sabel fantt
Sœgt og îDïaat ere lærte. Ugentlig etc (Siebente øbebe i £)0=
bebregning.
Se flefte af Siebente pabe tillige gjennemgaatt
SBrøtregning. (ór. ®. S3 o p e).
3Me RIaêfc A.
Meligiatt. §ele SBalSlebSlBibelpiftorie er gjentagne
®ange repeteret. Sutlers ^atetiSmuS beb SalSleb er
lœft og repeteret meb gorbigaaelfe af nogle Striftfteber. giere
ißfatmer ere lærte ubenab og forflarebt; tør. cand. theol.
R. g. iß e t e r f e n).
jøanflt. æonbefen, Sorpp og SßilftrupS Sæfebog
I er benyttet tt DplæSning, ©jenfortætting og ?Inalpfe. ®ram=
motilen er gjem.emgaaet meb SSonbefenS Spempelfamling
font ©runblag. giere Sigte af 3opanfenS „Sibet i San=
mart" ere (ærte ubenab og fotllarebe.
tør. stud, theol.
RI. 35. Sdjmibt)
1 à 2 Stile ere ugentlig ftrebne, bel« efter Siftat, bels
Oberfættelfe og bels ©jenfortælling. tør. 53. (8opt).
£p[k. 3lf Rung S „iæfebog for be labere Älaß;
fer" er lœft Sibe 34—114 og Sibe 152 — 169.
Si) enta
til ben tpffe ©rammatitS gortnlœre erppppig gjenneim
gaaet. tør. cand. theol. R. (5. ®. Seifen).
/ranfk. Slf ®ids „Sæfebog I" er lœft Sibe 17—71.
Sen regelmœSfige gortnlœre (og be bigtigfle af bt uregelntœS=
fige Sßerber) er lœftefter „Sdjema til ben franfle @ram=
matil beb N. S." tør. 55. Sope).
©ttgelfk. Slf SiftobS „Sebetraab II" ere ®tt. 1—68
læfte; af be banfte ®tt er btr lœft og nebflrebet paa Stolen
fra 1 — 30. tør. 8. ®. Rielfen).
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^iftorie. SfterÄofobS „ft i f t o r i1 n 8 bigtigfte Se=
gibenpeber' et tæft og repeteret fra „91ebtrlanbene8 öpftanb
iniob Spanien" og Sogen ub, hvorefter ijele Sogen er repete=
ret. Snbbibere er SrStebS „Ubbalg af 'JœbretanbSpi=
ftorien" repeteret. (£r. cand. theol. 91. S. ®. Seifen).
Geografi. Sfter TprigeS „Særebog for be tabere
ÂÎ aSfer" er tæfl fra „fRuStanb" og Sogen ub, pborefter fíete
Sogen er repeteret. (fu. 8. S. 9?ietfen).
ftaturpifltirte. Sfter Sütfens ,?ærebog i 3ooto=
gien 9?r. 2" er tæft fßattebpr og gugte (fanit Srpbbpr, Sab=
ber og Sebbpr.) (Ör. stud. med. 91. 5. 3. So menta nn).
ftegning. ©e fire ^Regningsarter i Srøt fanit Regula
de Tri. (fpr. S. Sope).

Sfter SjcrringS fÇorftrift er ber ffrebet førft
tun nteb bet tatinfte 9Itfabet, fenere ogfaa nteb bet banfte. (§r.
S. Sope og i?rï. 91. S ør enfeu).
(Spnmaftik. ^ra ben Ifte Dttober til ben 31te SRaj er
ber gibet UnberbiSning i ©pmnaftit af $r. ®pnmaftit(ærer
91ppuuS for bem af Steberne, pbiS ^orætbre pabe ønftet bet.
Jinømning. £>r. ©pmnaftitiærer 9îppuu3 giber i 3uni
tit ben 15be September pribat UnberbiSning i Sbømning paa
Seeps Sabeanftatt.
^krinning.

9lf= og Tilgangen af Steber par bæret font i be foregaaenbe 9tar.
Síeberne ere i inbebœrenbe SDÎaaneb faalebeS forbette i be
6 Âtaêfer:
3bie ßtaSfeA............. 12
3bie
— B................................ 18
2ben — A................................ 24
2ben — B................................ 21
Ifte
— A
28
Ifte
— B................................ 29
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Særefagene« ugentlige gorbeíing.
Ifte
Ifte 2ben 2ben 3bie 3bie
fil. B fil. A. fil. B. fil. A fil. B fil. A.

fReligt on . . .
©ang ....
Stetgribning . .
■ • • •
Sngeig . . .
grang
. . .
©¡gørie . . .
Seograft . . .
Slatur^igørie
Stegning . . .
©frioning
. .
Sbmnaftif . .

2
6
2
3
2

3
7
,
f*

3
6
3
3

tt

ft

tt

tt

n

tf

ft

2

2

2
2

6
6
2
26

7
7
2
28

6
5
2
32

3
2
2
4
4
2
32

3
7
ff
tf

tt

2
5
3
2
2
2
4
2
2
4
3
2
j 33

2
4
2
2
2
3
4
3
2
.4
3
2
33

Stelens perter ere:
Sommerferie en SJlaaneb.
Üïtober ^ttebag.
Ilte 9lobember, SHortenbbag
juleferie fra 24be ©ecember 12 ©age.
gaftelabnb SHanbag
Songent gobfeUbag.
ålprtl gtyttebag
^aaffeferie fra ©IjærtorSbag 6 ©age
Store Scbebag.
S^rifîf ©ímmeífartbtag.
5te 3unt, ©runblobôbag.
ÿintfeferie 8 ©age.
24be 3«ni, ©t. ©ansbag.

'©en maanebiige ©etaiing, fom erlægges fornb, er for
en Sien i neberfte filaSfe 5 fir. og ftiger meb 1 fir. for
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^ber døjere Äla«fe; fertil tommer enbitu 50 ©re maanebíig,
ba ©toten førger for be Separater, font bruge« paa felbe ©fos
len, faafont: Sabler, ©tribe= og ©tilebøger, Retine og ©rifler,
barlig erlægge« i 3uni ©la an eb unber 9labn af Srænbcpcnge
5 ^r.; af be fenere inbtomne erlægge« biSfe ben førfte ©laa=
neb. Sßeb Snbtræbelfen erlægge« 2 ®r. ©et er en ©elbfølge,
at Setalingen ntaa erlægge«, ont ogfaa ©leben beb ©pgbont et=
1er paa anben ©taube er for^inbret fra at møbe paa ©folen;
bog opfører, i Silfætbe af ©l; g bont, ^Betalingen efter 3 ©laas
neber« grabærelfe.
Ubmelbelfe af ©folen ntaa ffe minbft 8 ©age i gorbejen.
gra Ijte © tt ob er til 31te ©laj gibeë Unberbiêning i ®t)tn=
naftit af §r. ©ijmnafiitlærer ©ppttu« for bent af Siebente,
^bi« gørælbre ønffe bet. honoraret er 75 ©te ntaaneblig.

3 Sfoícaatef 1877—78 Imtgcs følgcnbe Søger,
font for be to neberfte ®ta«fcr« Sebfommenbe funne faa« paa
©folen, for be øbrige Slaøfer« Sebtommcnbe ijenbife« til ®og=
paitbler ^agcrup, ©otljerøgabe 31 (çj._ af Stcgncgabe).
Ifte maéfe 11
iBorgen« og 9tung« SUBS og famine« Sœfebog I (fibfte
llbgabe), — æonbefen« ©«bel.
111e Slaêfe A.
æalSleb« Sibelpiftorie. — Sorgen« og 9titng« Sœfebog I
(fibfte Ubgabe). — Sonbefen« ©eografi. @t ?It(a« (tjetft ©3
fen«). — Sonbefen« Sabel.
2ben Slaêfe M
Saléleb« Sibelíjiftorie. ©falinebog til Äirfe= og £it8s
SInbagt. — tÇund), ütpgiub og SBarbttrg« Sœfebog I. — Sa=
per og ©intonfeit« tljffe Væfcbog for be førfte Segpnbere.
©djenta til ben tpffe ©ranunatif« g-ormlære (Sibc« gorlag).
— Sréleb« „Ubbalg af gœbrelanbê^iftorien for Sorger= og
Sllmueftolcr". — Sonbefen« ©eografi. @t illtla« (Ijelft Difen«).
— Sonbefen« Sabel.
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Älacfe A.
©e fantnte Søger font 2ben MaSfe B og beêuben Son=
befen« „Spentpelfantling og ©runbribø til Srug neb ben førfte
grantntatiffe Unberbiêning i äRoberSntaalet", Siftobê „Sebetraab
beb ben førfte UnberbiSning i Sngelft, førfte Slfbeling", fanit i
Rareté Søb Sofobê „fiftorienö bigtigfte Segibeti^eber".
3bte Rlaefc B
Salêfebê SiMIjiftorie. SalêlebS SatetiøinuS. ^falnte;
bog til Sirfe= og §uê=ï(nbagt. — Sonbefen, ©orp^ og Sií=
ftrupø banffe Sœfebog I. Sonbefená Syenipelfatnling. 3o^an=
fcnê poctifte Sæfebog: „Sibet i ©anmarf". — Sîungê tpffe
Sœfebog for be labere Staffer. Sienta til ben tpfte ®rant=
matif« formlære. — Siftobê „Vebetraab beb ben førfte Unber=
biøning i Sngelft, 2ben Slfbeling-. — Sidê franfte Sœfebog,
Ifte ilfbelittg. Sienta til ben franfte ©rammatit« formlære
af N. S. - SrêlebS „Ubbalg af ffœbreïanbê^iftorien for Sor=
ger= og Sllniueftoler". Sofobå „£>ift9rien8 bigtigfte Segiben=
^eber". — ©^rige? „Særebog i (Geografien for be labere Sla$=
fer i be lærbe Stoler og SRealftoler" og SonbefenS ©eografi.
®t 2ltla8 (Ifelft ©IfcnS). — Snttené „£a:rebog i 30°i°9ien
2". ■— SoñenljeuferS Stegnebog for ÉRellemtiaéferne (fibfte Ub=
gabe), Sonbefenø ©abel.
3bic Äiaöfc A.
©e fatnnte Søger font 3bie ®la?fe B.

*)
^amtng=@^ema.
SDnébagcn i>cn Ilte 3uli.
Ifte ^lasfe A.

(Ifte Sal.)

SI. 9.

©anft.

ÄI. 9 fRegning.

*) Sont Skemaet bifer, bltbe Siebente t íjber itlasfe paa fanttne
S£ib epatnitterebe paa to Steber faalebe«, at be ulige Sutnre forft
bltbe epamtuerebe paa bet ene ©teb, be lige paa bet anbet, og ber«
nap bptte« ont-
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3bit ^laøft A.
(©tuen).

SI. 9.
— 10%.

Si 12.

SI. 9.
— 10.

£t)ft.
©ngelft.

Stegning.
Steligion.

2btn >laøfe B.
(Ifte ©al).
^fainie og æiliei^iftorie.
Si. 12. Stegning.
—
©eogtafi.

Torôbagen ben 12te 3nli.
Ifte ^laøfe B.
(Ifte. ©al.)

Si. 9.
— 10.

SI. 9.
— 10.

©anfl.
æibei^iftorie.

Stegning.
©eogtafi.

3bit ^laøft A.

(©tuen.)

SI. 9.
— 11.

SI.

^iftorie.
©anft.

9.

Sranft.

— 10y2. ©eografi.
— 12.
Slatur^iftorie.
2b tn iilaøft A.

Si. 12.
— IVj.

(Ifte ©al).
ißfalnie og iBibel^ijtorie.
Stegning.

SI. 12. Sngelft.
•— 13A- ®«nft

grebagen ben 13be
2btu ^laøft B.
(Ifte ©al).

SI. 4.

SI. 4. ©ijft.
— 5Ÿ2. ^iftorie.

©anft.

3bit ^laøft B.
(©tuen.)
SI. 4.
Steligion.
— 5%. ©anft.

Si. 4. Statuil^iftorie.
— 5y2. Stegning.
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Snrbagen ben 14bc SnIL
l|lr Wasfe A.

(Ifte Sal).

£1. 9.

Äi. 9.

®ibeli;tftone.

©eograft.

3î>îe ^tlasfe B.

(Stntn).

ÄI.
—
—

St. 9.
©eografi.
— ioy2. (Sngeiff.

9. £i)ft
11. Jptftorie.
1. granft.

2brn ^lasfe A.

(Ifte Sat).

Äi. 12. fRatur^iftorie.
■— 2. ®eograft.

ÄI. 12. S^ft.
— 2. $tftorte.

®e ntje (Sieber ønfteS ^etft inbnteibte tnbett bett Ute
Suit eller ogfaa ^nnbngen bett 16be Sult SI.
10 12.
SJltinbagen ben 16be Suit SI. 9 tnøbe (Siebente
paa Stolen for at mobtage Saratterbpgcr faint, for be 2 tte=
bcrfte ÄiaSferS (Ifte B og Ifte A) SSebfoinntenbe, afgtoe ®e=
ffeb ont, ^btlfe æøger be ønffe at eríjoíbe øaa Stolen. ®er=
efter begljnber Sommerferien, font cnber ^otébagen betl
16be 2lögufL UnberbtSningen i bet n^e Stoleaar begljn=
ber yytebagett ben lïbe 21vguft
Sit at oberbœre benne StarSørøbe inbbljbeS (Siebentes fVor=
eetbre og fforefatte famt Snijber, ber intercéferer ftg for ©loiett.

3uni 1877.

S«

Zauber ^onbefen.

