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Sorœlbrened Dpmterffombeb ^enlebeè pua, at 
jeg, fom bibtil fra <Sfolen§ ©prettelfe 1851, 
frembeleè forbereber ©letter til ©btagelfe ogfaa 
t íDíetropolttanfMen,

*
Saalebeê ere forrige Slat inbmelbte til og optagne i 

Wíetropolilanfí olen følgenbe ©lebet:
3. 6. Subo. 6pr. ©priftianfen (gulbmœgtig S.) 
® i 11 i a m 3JÍ e l b p e $aafe (©anbeléagent §.) 
®rnj t Sub». @. S3 i e tp (SJireftør SB.) 
3op. Subtiig $. ©lopr (Rafter 3K.) 
^enr. S3. 2 et en 3 (Urtefræmmer Sk)

Wrbøbigft

3- § Sauber Sonbefen,



ílngtoclfe af, t»er i bet forlorne ®foleaar 
er læft og gjentiemgaaeí

Ifk Œlaëfc B.
benne iïlaêfe outages ©lever uben f orfunbfïaber og 

^elft, naar be ^abe fplbt bereë 5te Slar. ©a ©leberne førft 
ere inbtomne libt efter libt i 2Iaretê 2øb, er tet en Selb’ 
følge, at be ilfe alie ere lige bibt.

jBibtlljtflorte. ©e bigtigfte af bet gamle ©eftamenteS 
fortællinger fra SerbenS Si ab elfe inbtil „SRofeS" ere gjen= 
nemgaaebe beb munbtligt forebrag, fnattet til forebifte 
SiUebet. (Seftpreren).»

5anfk. ©en bibeft fomne SCfbeling bat gjennemgaaet 
S or gen S og Stun gø SIS© og begabt paa fammeS Safe- 
bog, famt gjennemlaft af SalSlebS Sibel^iftorie en ©el 
af bet munbtlig gjennemgaaebe, ben anben er enbnu ilte 
farbig meb SIS©’en. ©er er bleben lagt Sinb paa en ^øj, 
tåbelig og lorreft SaSning. for at banne ©leberne til en 
ftrang SßaapaSfeligfyeb og Dpmartfom^eb, ^arSareren ftabig 
i ©interne benyttet forftjeUige SJtaaber at ftabe og lafe paa, 
fyvab ber ogfaa morer Sørnene. ®e ere ftabig øbebe i at 
gjengibe bet lafte meb egne Drb, ibet Sareren beb en Stalle 
af SpørgSmaal fjar lettet bem bet, og f orftanbSøbelfer ere 
fnpttebe fertil, ligefom ©leberne ogfaa ere øbebe i at ftave 
be forelommenbe Drb ubenab. (Seftpreren).

(StOørap. Seb §jalp af SlobuS og ©enerallort er 
en lortfattet Dberfigt over SerbenSbelene og §abene gjen= 
nemgaaet og inbøVet meb fpecielt §enfpn til ©bropa og 
farligt ©anmart. ©il 2lfbelling ere 3Ifbilbninger af natur-- 
^iftorifle ©jenftanbe forebifte og forllarebe, ligefom SarerenS

Unbervisningen iS)anf£, Stegning og ©frimiing i Ifte ÄlaSfe B 
belev Sefttjreren meb fri. S. S8onbe]'en.
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©eftrceBelfe i §ovebfagen $ar Været ai fœngfïe ©ørnenes 
fntereSfe i ïtmen og Bringe bem til en forftanbig Dp^ 
fattelfe af bet mebbelte. (fri. ÜR. Stepbenfen).

Wgntttg. ©fterat ©leverne babe lært ©alienes ©œrbi, 
ere be vibeft komne øvebe i at abbere tneb ubenævnte lal. 
SlbbitionS* og SubtraîtionS* (for nogleS ©ebkommenbe tillige 
■JRultipliIationS=)©abelIen er lært.

Ifte Kïaêfc A.

^tbtl^i|lom. ©e vigtigfte af bet gamle ïeftamenteë 
fortællinger fra ©etbens Sfabelfe og inbtil „©ommetne" 
ere gjennemgaaebe veb forevisning og forklaring af bibelfle 
©Heber meb ©alSleVS ©ibelbiftorie fom ©runblag. 
(© e f tp r ere n).

Jlanfk. 2lf ©orgenS og ©ungS ßcefebog I er 
læft fra Sibe 13 til Sibe 126. ©leverne ere beftanbig 
øvebe i Stavning og ©jengivelfe af bet tæfte, og f orftanbSs 
øVelfet ere ïn^ttebe fertil, ©e flefte af ©erfene i ©ogen ere 
lærte ubenab, ibet Særeeen ^ar fremfagt bem faa bpppigt 
for ©leverne, at be næften baVe lært bem, og berVeb føgt 
at faa ©leverne til at fremftge bem fmult. fnbbolbet af 
©erfene et gjengivet af ©leverne meb egne Drb og for» 
Håret, (frk. £. ©erg).

©leverne ere ugentlig øvebe i at affïribe, bels, bbab 
ber var foreftreVet paa ben ftore ©avle, og bels efter 
Sæfebogen.

(biografi. UnberviSningen bar været lebet paa famme 
©laabe fom i Ifte SlaSfe B, lun er ber gaaet Vibere, ibet 
©erbenSbelene meb be Vigtigfte ©ugter, ©per og fløber 
ere gjennemgaaebe, famt ©robuiter fra be forfïjellige Steber. 
(frt. 3R. Stepbenfen).

Hegning. SHbbition, Subtraktion, ©lultiplilation og
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©ibifton meb ubenævnte ©al ere inbøbebe. ©en lille og 
ben [tore ©abel ere lærte, (frf. HR. Steppenfen).

2b en Rlaöfe B.

íltbtU)t|torií. 2lf Salêlebâ Sibelpiftorie er 
lært fra „©ommerne" til „©et npe ©eftamente". §ele bet 
garnie ©eftamente er tidige repeteret, ©e fortællinger, font 
ere tortere affattebe i Sogen ere vibtløftigere mebbeïte (SIe= 
berne munbtlig. ©leberne ere ftabig poïbte til at fortælle 
meb egne Drb.

flere Sßfalmer ere leerte ubenab og forïlarebe. (Se= 
ftpreren).

ítoílfK 9lf fund), SRøginb og Sarburgë ßœf e- 
bog I (3bie Ubg.) er læft forfra til Sibe 94, fra Sibe 
114—149 og fra Sibe 195—217. (Siebente ere øbebe i 
Stabning og Sjengibelfe af bet tæfte, og f orftanbsøbelfer 
ere fnpttebe pertil. ©e allerbigtigfte Srunbtrœï af ®ram-- 
matifen ere munbtlig inbøbebe. (Sn ©el af ©igtene i famme 
Sog er lært ubenab og forïlaret. (frf. SR. Steppenfen).

©o (Sange ugentlig ere (Sleberne øbebe i at afflribe 
efter Sæfebogen og fenere i at ftribe lette og forte Sæt= 
ninger efter ©iltat. (fri. 21. S ør en fen).

Stîjfk. SlfÄaper ogStmonfeng t p f f e 2 œ f e b o g 
for be førfte Segpnbere ere be 36 førfte Stptter lœfte 
faabel fra ©pfï til ©anfï fom fra ©anfl til ©pft, ibet £æ= 
reren tffe par polbt fig alene til be opgibne øjempler, men 
par labet (Siebente oberfœtte anbre bermeb oberenêftemmenbe. 
©e beb biëfe (Stempler inbøbebe grammatiffe former ere 
famtibig lærte efter „StpematilbentpffeSrammatité 
formlære". (Siebente ere tillige øbebe i Stavning af be 
forefomntenbe Slofer. (fri. ß. S erg).

@fter Srêlebê f œbreïanb épiftorie 
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er læft og repeteret fra be œïbfte ©iber til „fRigSbagen i 
Æjøbenljabn 1536", bog er omtrent alt meb fmaat ©rpl 
forbigaaet. (§r. cand. theol. 91. S. ®. ©eifen).

(Scogtaft. 9)ïeb Sonbefenê®eografi fom ®runb> 
lag er læft forfra inbtil „Sliberne" meb ftabig Senpttelfe 
af Sort faalebeS, at bet munbtlige forebrag ftebfe l)ar 
bæret ^obebfagen. (fri. 9R. Stephen fen).

Uegnittg. SIbbition, Subtraftion, SØluItiplilation og 
©ibifion meb ubencebnte ©al ere inbøbebe. ©en lide og 
ben ftore ©abel ere lærte. Ugentlig ere ©leberne øbebe i 
§obebregning. (frf. 2. S er g).

2bcn Jilasfe A.
Mrltgúm. 3lf ®al S leb § Sibel^iftorie er læft 

og repeteret ^ele bet npe ©eftamente og Kirtené §iftorie 
efter 9IpoftleneS ©age. Slf Sutters lille ß atetiSmuS 
be ti 93ub, ©roen og faberhor meb forllaringer.

flere IÇfalmer ere lærte ubenab og forllarebe. (§r. 
cand. theol. 91. f. ißeterfen).

#anøk. fund), fRøginb ogSBarburgS2cefe= 
b o g I ^ar højret benyttet til Oplæsning. ©leverne ere 
øbebe i at gjengtbe bet læfte i fammen^ængenbe fortælling; 
Stabning og f orftanbSøbelfer ^atoe jebnlig funbet Steb. 6n 
©el af ©igtene i famme Sog er lært ubenab og forllaret. 
9Reb Sonbefené ©jern p e If am lin g fom ®runblag er 
formlæren og bet bigtigfte af Sætningslæren læft og for> 
Håret. (§r. Stud. jur. 91. © e i f e n).

©o Stile ere ugentlig ftrebne efter ©iïtat. ØBeft$= 
reren).

®l)fk. 9lf üaper og SimonfenS tpfie 2æfe* 
bog for be f ørf te Segpnbere er Iceft fra Sibe 24 
til Sibe 63. „Skemaet til ben tpfie ®rammatiIS 
formlære" er læft meb Unbtagelfe af be uregelmæSftge 
fBerber. Slngibelfe af SubftantiherneS Æjøn er ftabig 
forbret. ($r. 2. ®. 9lielfen).
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Sngtlfh. 2lf 2iftobê „2ebetraab til ©rug 
beb ben førfteUnberbiSning i ®n ge Iff, førfte 
SIfbeling" ere Stillerne 1—28 Icefte. Pletterne ere bænnebe 
til at overfætte alt fra ßngelff til ©anff og ombenbt og 
øbebe i Dberfcettelfen af ßjempler oberenéftemmenbe meb 
bem, ber finbeS i ©ogen. Set nøbbenbige af ben engelfle 
formlære er mebtaget, UregelmceSfigpeber lun, forfaabibt 
be fordomme i bet Icefte. SlUe ©lofer ere ftabebe. 20 
^jemmeftile. (£>r. 2. ß. ©i elfen).

^i|lurk. 2Reb Srêlebë § ce b r e l a n b S $ if t o r i e 
fom ©runblag er Iceft og repeteret fra ßpriftian ben 2ben 
til ben npefte Sib, pborefter pele ©ogen er repeteret. 
Seøuben er af ÎÎofob$ „§iftorienS bigtigfte ©e< 
gibenpeber" Iceft og repeteret forfra til „SotrateS." 
(§r. cand. theol. ©. ß. S. Seifen).

©tografi. ßfter ©onbefenø ©eografi er Iceft 
og repeteret fra „2Ilperne" til ©ogenS Slutning. (§r. 
2. ß. ©ielfen).

Uaturpiftoric. Sine ©attebprene ere munbtlig gjem 
nemgaaebe. (§r. stud. med. 21. ß. 3- ©ornemann).

■Hegning. ®e fire ^Regningsarter meb ubencebnte og 
Pencebnte Sal ere gjennemgaaebe. Sen liHe og ben ftore 
Sabel ere lærte. Ugentlig ere ßleberne øbebe i §obeb= 
regning. (§r. 2, ß. ©i elf en).

3bte &Iaéfe B.
^eligían, ßfter ©alslebê ©ibelpiftorie er 

pele bet gamle og bet npe Seftamente repeteret. 2If 
2utperS ÄateliSmuS beb ©alsleb er førfte §obeb= 
ftplle, „be ti ©ub og Spnben" Iceft og gjennemgaaet meb 
be flefte Siriftfteber.

giere ©falmer ere leerte ubenab og forflarebe. (§r. 
cand. theol. 31. g. ©eterfen).



9

^anfk. 2lf Sonbefen, ©orpø og Silftrups 
Sœfebog I er iæft forfra til Sibe 210. ©leverne ere 
øvebe i at gjengive bet la:fte i fammenøængenbe f ortæHing. 
form* og SætningSlceren er inbøvet efter SonbefenS 
©øemp elfam ling. flere ©igte af foøanfenS 
„Sivet i ©anmart" ere lærte ubenab og fortlarebe. 
(før. stud. jur. 31. Reifen).

©o Stile ere ugentlig fïreVne efter ©ittat. (Seftø« 
reren).

®t)fk. 3lf StungS „Sæfebog for be lavere 
KlaSfet" er Iæft fra Sibe 34—77. Skemaet til ben 
tøffe SrammatifS formlære er lappig gjennem- 
gaaet. (før. 8. ®. 31 i elfen).

Qhigclfh. 2lf S i ftovs „Sebetraab til Srug 
Veb ben førfte UnberviSning i ©ngelff førfte 3Ifs 
beling" er Iæft fra Støtte 29 og Sogen ub. 30 føjemme» 
ftile. (før. 2. S. 3lielfen).

^tanfh. ©fter „SicfS Sæfebog I" ere be førfte 
20 Støtter Icefte, famt Støtter paa Siberne 18, 24, 25 
og 27. ©fter „S dj ema til ben franfte ®ramma> 
til S formlære af N. S." er en ©el af formlæren 
Iæft. (før. S. Soøe).

^iftorit. 3lf it o f o b S „fø if tor i en S vigtig fte 
Segivenøeber" er Iæft og repeteret forfra til 2ubvig 
ben 14be. (før. cand, theol. 3t. 6. ®. ©eifen).

Q&tagrap. ©fter ©1) riges „2 ær eb og i Seogra- 
fien for be labere ^laSfer i be lærbeStoler og 
Realftoler" er Iæft forfra til „3lorge". (før. 2. ®. 
sRtelfen).

Haturljiflûric. ©fter 2ütten§ „Særebog i S”®5 
lo gien 31 r. 2" er Iæft ißattebpr og fugle, firøbbør og 
fßabber. (før. stud. med. 31. Ê. 3. Sornemann).

hegning, ©e fire Regningsarter meb ubenævnte og 
benævnte $al ere gjennemgaaebe. ©en lille og ftore ©abel 
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famt SBægt og 2Raal ere lærte. Ugentlig ere Sleberne 
øbebe i ^obebregning. ©leberne ^abe tillige gjennemgaaet 
Srøiregning. ($r. 53. S3 o Ve).

3&íe Sííflsfc A.
Religión. §ele 8 al é lebé S ib el V ift o r ie er gjen- 

tagne ®ange repeteret. Sutters Sateiiêmuë beb 
S alêl eb er laft og repeteret meb gorbigaatlfe af nogle 
Siriftfteber. giere ißfalmer ere leerte ubenab og fortlarebe. 
(®r. cand. theol. 5R. g. fßeterfen).

jØatlfk. 8 o nb efen, SDorp^ og8ilftrupé2æfe= 
bog I er benyttet til Dplœêning, ©jenforteeUing og SInalVfe. 
©rammatifen er gjennemgaaet meb 8onbefenë emp eb 
fam li ng fom ©runblag, giere Sigte af goVanfené 
„2ibet iSanmari" ere leerte ubenab og forlíarebe. 
(^r. stud. jur. <5. Süloto).

1 à 2 Stile ere ugentlig fftebne, belé efter Siitat, 
belé Dberfeettelfe og belé ©jenforteeUing. (§r.S. 8ope).

9If fRungé „Seefebog for be labere 
JÏIaéfer" er læft Sibe 34—120 og Sibe 152—168. 
S dj em a til ben t V f 1 e ® ra m m ati i é gormleere 
er Vvppig gjennemgaaet. (§r. cand. theol. 3i. 6. ®. 
Seifen).

Jrailfk. 5lf Sicfå „Seefebog 1" er leeft Sibe 
28—70. Sen regelmceéftge gormleere (og be bigtigfte 
af be uregelmeeéfige Serber) er læft efter „S^ema til 
ben franffe ©rammatit bebN.S." (§r. S. 8ope).

CÉHgtlfk. 5If Sif tobé „Sebetraab II" ere ©tf. 
1—68 leefte; af be banfle Sti. er ber læft fra l—55. 
25 §jemmeftile. (§r. S. 6. fRielfen).

^iflorie. 6fter Sofobé „§iftoriené bigtigfte 
Segiben^eber" er leeft og repeteret fra „fJleberlanbeneé 
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Dpfianb imob Spanien" og Sogen ub, ptoorefter pele Sogen 
er repeteret. ©nbtoibere er ©rSletoS „Ubtoalg af 5æ= 
brelanbépiftorien" repeteret. (før. cand. theol. 91. ©. 
®. Seifen).

(Geografi. ©fter S prige3 „2ærebog for be la* 
here ÎÏIaSfer" er læft fra „®anmari" og Sogen ub, poor* 
efter fiele Sogen er repeteret, (før. 2. ß. 91 i elf en).

Maturijtftøri«. ©fier 2ütlenê „2ærebog i Bo* 
elogien 9lr. 2" er Iceft Sattebpr og gugle (famt &rpb< 
bpr, Sebber og Sløbbpr). (før. stud. med. 31. 6. 
Sornemann).

■Regning. ®e fire ^Regningsarter i Srøl famt Regula 
de Tri. (før. S. Sope).

Skrinning. ©fter SjerringS tforffrift er ber grenet 
førft iun meb bet latinfle Alfabet, fenere ogfaa meb bet 
banffe. (før. S. Sope og grl. 21. Sørenfen).

fågmnafltk. gra ben Ifte Dltober til ben 31te TRaj 
er ber ginet UnberbiSning i ©pmnaftit af før. ©pmnaftil* 
lærer, Dtoerfergeant 9Ï i elf en for bem af ©letoerne, ptois 
gorcelbre pane ønffet bet.

Svømning. før. ©pmnaftiflærer 9ti elfen gitoer i 
Suni til ben 15be September pritoat UnberbiSning i Sbøm* 
ning paa ©ngelbredjtS Sabeanftalt, og før. ©ricpfen paa 
Seeps. ________

2lf= og Silgangen af ©letoer par toæret fom i be fore* 
gaaenbe 9lar.

©letoerne ere i inbetoærenbe fDlaaneb faalebeS forbelte 
i be 6 Ælaêfer :

3bie Slaêfe A . ... 15
3bie — B . . 22
üben — A . . . ... 16
2ben — B , . . ... 21
Ifte — A . . . ... 21
Ifte — B . . . ... 25



12

gœrefugeneê ugentlige Corbeling*
Ifte 

fil. B.
Ifte

SI. A.
2ben

SI. B.
2ben

SI. A.
3bie 

fil. B.
3bie 

fil. A.

Religion. . . 3 3 3 2 2 2
©anfl .... 7 7 6 6 5 4
Stetftribning . ff ff 3 2 3 2
^fï.......... ft tf 3 3 2 2
Sngelfï. . . . ft ft tt 2 2 2
granit.... ff ff H ff 2 3
Çiftorie . . . ff tf 2 3 4 4
®eografi. . . 2 2 2 2 2 3
fRatur^iftorie. ff tt tf 2 2 2
Stegning . . . 6 6 4 4 4
Stribning . . 6 7 5 4 3 3
©tymnaftif. . 2 2 2 2 2 2

26 28 32 32 33 33

©folenê Verier ere:
Sommerferie en SJlaaneb.
Dttober ^tyttebag.
Ute Sîobember, SJlortenêbag 
juleferie fra 24be ©ecember 12 ©age. 
gaftelabné SRanbag. 
fiongené gøbfelébag.
Styril ^tyttebag.
ißaafteferie fra Stjœrtorêbag 6 ©age.
Store ©ebebag.
(grifft §immelfartêbag.
5te ¿uni, ®runblobébag. 
ipintfeferie 8 ©age.
24 ¿uni, St. ^anábag.

©en maaneblige ^Betaling, fom erlœggeê forub, er for 
en Sleb i neberfte Âlaëfe 5 Ær. og ftiger meb 1 Ær. for 
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tyber døjere SlaSfe ; fertil lommer enbnu 50 Øre maaneblig, 
ba ©folen førger for be Sltyøarater, fom bruges paa felbe 
©lolen, faafom: ©abler, ©fribe* og Stilebøger, ißenne 
og ©rifler. Slatlig extœggeâ i 3uni SJIaaneb unber 9labn 
af brænbetyenge 5 Ær.; af be fenere inblomne erlægges 
bisfe ben førfte ïïlaaneb. Seb 3nbtra>belfen erlægges 
2 Ær. ©et er en Selbfølge, at betalingen maa erlægges, 
om ogfaa ©leben beb Stygbom eller tyaa anben ÏJÎaabe er 
fortyinbret fra at møbe øaa ©folen; bog optyører, i ©ih 
fælbe af ¡Stygbom, betalingen efter 3 SJlaaneberS gra= 
bærelfe.

Ubmelbelfe af ©folen maa ffe minbft 8 ©age i gor= 
befen.

3ra Ifte Dftober til 31te SJlaj gibeS UnberbiSning i 
Stymnaftif af ^r. ©tymnaftillærer og Dberfergeant 91 ie If en 
for bem af ©leberne, tybis ^orælbre ønffe bet. honoraret 
et 75 Øte tnaaneblig.

3 ©ioleaaret 1878—79 bruges følgenbe Søger, 
fom for be to neberfte ÆlaSferS beblommenbe lunne faaS 
øaa ©folen, for be øbrige ÆlaSferS beblommenbe tyen* 
bifes til bogtyanbler Çageruty, ©ottyerSgabe 31 (§j. af 
Slegnegabe).

Ifle Klasfc B.
borgens og SRungS Slb© og famines Sœfebog I (fibfie 

Ubgabe). — bonbefenS ©abel.
Ifte Âlrtêfe 1.

balSlebS bibeltyiftorie. — borgens og 9lungS Sæfe* 
bog I (fibfte Ubgabe). — bonbefenS ©eografi. ©t Sitias 
(tyelft DlfenS). — bonbefenS ©abel.

9^en Älasfe B.
balSlebS bibeltyiftorie. — bfalmebog til Æirfes og 

§uS=2Inbagt. — Sundj, Sløginb og æarburgS Sœfebog I. 
— Æatyer og ©imonfenS ttyfte ßcefebog for be førfte be= 
gtynbere. ©ctyema til ben ttyfte ©rammatifS formlære 
(©ibeS forlag). — ©tSlebS „Ubbalg af gæbrelanbstyiftorien 
for borger* og Sllmneffoler". — bonbefenS ©eografi. 
©t Sitias (tyelft DlfenS). — bonbefenS ©abel.
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»ben A.
S)e famme Søger fom 2ben Rlaøfe B og beSnben 

Sonbefenë „(Jpempelfamling og ®runbribë til Srug beb 
ben førfte grammatifle Unberbiéning i SJloberSmaalet", 
Siftobë „Sebetraab beb ben førfte Unberbiéning i (Sngelfl, 
førfte Slfbeling", famt i Carets Søb RofobS „§iftorien$ 
bigtigfte Segibenheber".

3bie ßlrtöfc B.
Salêlebê Stbelbiftorie. SalålebS RateïiâmuS. Sfahne= 

bog til Rirte= og §ué--3lnbagt. — Sonbefen, æorpb og 
Silftrupë banffe Sœfebog I. Sonbefeng (^empelfamling. 
^obanfenä poetifte ßcefebog : „ßibet i S)anmarf". —Raperá 
tpfle Sæfebog for ’DleHemllaåferne. Schema til ben tpffe 
©rammatiïê formlære. — SiftobS „ßebetraab beb ben 
førfte Unberbiêning i Sngelfï, 2ben Slfbeling". — Siåg 
franffe Sæfebog, lfte Slfbeling. S^ema til ben franfle 
©rammatifs formlære af N. S. — Srélebg „Ubbalg af 
gæbrelanbéb<ftorien for Sorger^ og Sllmuefïoler". Rofobë 
„^iftorienê bigtigfte Segibenheber". — „ßcerebog
i Seografíen for be labere Rlaêfer i be lærbe Stoler og 
Stealftoler" og Sonbefenë Seografi. ©t Sltlaé (helft 
DlfenS). — £üt£enö „ßcerebog i ¿oologien 9ïr. 2", — 
SottenheuferS Slegnebog for fDleHemilagferne (fibfte 11b-- 
gabe). Sonbefené $abel.

3bie fííaáfe A.
S)e famme Søger fom 3bie Älaäfe B.

®îattienê=S^ema. *)
Dnôiagen ben lObe Sult, 

lfte jftlaøfc A.
(lfte Sal).

RI. 9. ®anfl. RI. 9. Stegning.
♦) Som Skemaet vifer, blive ©leverne i boer SlaSfe paa famme 

$ib ejaminerebe paa to Steber faalebeå, at be ulige Slumre 
førft blive ejaminerebe paa bet ene Steb, be lige paa bet 
anbet, og bernæft bptteS om.



3bit Waft A. 
(Stuen).

SI. 9. gngeljï. SI. 9. ®anfï.
— 10*/s. ïçff. — U, ©eograß.

2btn ÏUaafc B. 
(Ifte Sal). 

Äl. 12. ^falme eg 53ibel^iftone. Sl. 12. Stegning. 
— l’/j. ©eograß.

^orstuqen ben Ilte Sult 
Ißt Mlasfc B. 

(ifte Sal).
S l. 9. Sanft. Äl. 9. Stegning.
— 10, Sibel^iftovie. — 10'. ©eograß.

3btt Blas|t A.
(Stuen).

Sí. 9. §ißotie. SI. 9. granff.
— 111/,. Sleligion. — 10l/2. Stegning.

— Il1 /j. Stutur^iftorie.
2btn ^laøfr A. 

(Iße Sal). 
Sí. 12. ©ngelft. SI. 12. ©anft.
— 1 %. Stegning. — P/2. Statur^iftorie.

^rebagen ben 12te Sult,
2btn W(t B. 

(Ifte Sal).
SI. 4. ®anft SI. 4. ævff.

— 5‘/2- ^ißorie.

SI. 4.

3bit ^laøft B.
(Stuen).

SI. 4. ®anß.
— 6. ©ngelft. — 6%. Slatut^iffotie.

Sørbagen ben 13be Sult 
Ißt ïilaefe A.

(Ifte Sal).
SI. 9. SBibel^ißorie. SI. 9. ©eograß.
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3bie Slasfe B. 
(Stuen).

Ri. 9. §iftorie. RL 9. @eo graft
— 111/,. Religion. — lOVj. SRegning.

— 11%. ^ranfL
2bcn illasfe A. 

(Ifte Sal).
RL 12. îçft. RL 12. §iftorie.
— 1%. Seografi. — ll/2. Sfalme og 33ibeli>iftorie.

©e n^e ©leber ønfteø ^elft inbmeïbte inben ben lObe 
Sult eller ogfaa SÉRanbagen ben 15be Suli fil. 
10 18.

SRanbagen ben 15be Suit fil. 9 mùbe ©le
verne øaa Stolen for at mobtage Raratterbøger famt, for 
be 2 neberfte RlaSferê (Ifte B og Ifte A) Sebtommenbe, 
afgive Sefteb om, ^vilfe Søger be ønfte at erljolbe paa 
Stolen, ©erefter beg^nber Sommerferien. S Slvguft 
flatter 2 fol c it til 3f oícíofalct t ^t. fiongenö= 
gabe ?îr- 55 1. ®al, ber bliver fulbftœnbig iftanb* 
fat, bar en rummelig Segeølabø og tillige en meget ftor 
Sal til ©umleølabg om Sinteren og i baarligt Sejr. 
JÇrebag b. 16be og Sørbag b. lïbe îlvgufï 
vil bet ni?e Sfolelotale ftaa aabent fra fil. 1O—IS og 
fil. 5-Ï for enbver, ber ønffer at tage bet i Øjef^n. 
SRanbag b. 19be Slvguff fil. IS famleS ©leverne 
til en lille $øjtib, før Sotalet Strøbag b. SObe SÍV5 
guft fil. 9 tageg i S3rug.

©il at overvære Slargprøven og ovennævnte §øjti.be= 
ligbeb inbbtybeg ©levernes §otælbre og fjorefatte famt 
enhver, ber intereøferer fig for Stolen..

Suni 1878.
S. Sauber SBonbefeti.
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