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flet itu affluttebe Sfokaar far (Realftokn begpnbt raeb 55 Sk? 
ver. -^eraf ere i 2laret§ £ob 3 itbgaaebe veb bereit Svnfirniation, 
1 er ubffrevet ifßlge £ov «f 2ben fDiaj 1855 for at mobtage 
en Ißlabö font Slpotfteferlærling, og 1 er ubgaaet paa ®runb 
af gabeten« gorflpttelfe til Äjßbenljavn. 2lf npe Slever er op* 
taget 26. S)enne betpbelige Xilvæjt ^ar gjort Oprettelfen af 
en up Älaéfe mulig, faalebeö at Stolen« 76 Slever nu ere for? 
beelte i 4 Älaöfer meb 22 t Ifte (neberfte) Älaöfe, 20 i 2ben 
Älaöfe, 19 i 3bie Älaöfe og 15 i 4be Älaöfe.

SBeb Oprettelfeu af bentte npe itlaSfe er Stolen fat iftanb 
til at optage Skvetne, font ffulle gjennemgaae Ulealffokn, fra 
ben Silber, ^vor be i 9?eglen ere mobtagelige for ben fßrfte 
StokunberviiSning, nemlig bet 6te Slat, og (tar berveb opuaaet 
et ®obe, ßviö Slßbvenbigpeb allevegne gjvr fig mere og mere 
gjcelbenbe. SEfe alette tan ben berveb unbgaae at ffulle mob? 
tage ælbre Slever, bviö fvrfte Stokunberviiöning et albeleS for? 
fvint etler forfejlet, og fom ofte mebbringe fra bere« tibligere 
UnbervitSmng Unober og æaner, (tvilte bet feuere er meget 
vanffeligt at faae ubrpbbet. Dgfaa ben Stanböning unbgaae«, 
bor altib, felv for be flinfefle Slever, inbtræber i Segpnbelfeu 
veb Overgangen fra ben ene Stole til ben anben, forinben be 
blive fortrolige meb be npe gormer og be ofte foranbrebe gor? 
ftolb, ligefom en Stanböning paa et fenere Stabium, fom tunbe 
være en gvlge af, at Skverneö tibligere Unberviiöning, om ben 
ettb ^ar været not faa gob, maaffee (;ar været mangelfulb i en 
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enfelt JRetninß, forbi UnberviiSningen iffe er ßrebet frem efter 
famine ißtan, ligelebeS unbgaaeS. 'Heb at mobtage ©everne 
fra bereS ferße ©folegang, fan ©folen bcrimoO inbrette ben 
forberebenbe UnberviiSiiing faalebeS, at be i ben Ifie £tta$fe 
juft funne bane tilegnet fig be beßemte Äunbffaber og gærbig^ 
beber, bwpoa ber i te øvrige Älasfer ffal bpggeS vibere, og 
faalebeS fra farße Scgpnbelfe opnaae en planmeeSßg gremßrtben 
gjennem bolo tcreS ©foleunbcrviiSiung, noget ber ellers fun fan 
opnaaeS, b»w on foregen gorberebelfeSßole bor ßuttct ßg til 
©foten, bor titßraffetig begranbfet ßg efter benne og afpaSfet 
ßn æirffombeb efter ben UnberviiSning, bet feuere ffal mebbeleS 
©everne, men fom ingetilunbe naaeS gjennem be planlofe gor< 
berebelfesßolcr, ber oprettes runbt omfring.

gorbekn »eb benue ^laSfeS Dprettelfe bor imiblertib iffe 
bibtil funnet være benpttet i ßn fulbßcenbige Ubßrafning, forbi 
ÄlaSfen forß blev oprettet i ben ßbße ^alvbecl af Sfoleaaret 
(gebruar SRaaneb), ba paa eengang 20 ©ever inbmelbteS paa 
®runb af et privat SnßitutS Opbævelfe, ligefom Mangel paa 
fßlabS bengang lagbe -^inbringer ivejen for ßraj at inborbne 
flere af be optagne ©ever i ben ÄlalSfe, b»or be efter bereS 
Sliber og SJlobenbeb booto bjemme. UnberviiSningen bor berfor 
bibtil omtrent været ben famme for benne npoprettebe itlaSfe fom 
for ©folens tibligere neberße .©asfe, og forß meb nceße ©fole# 
aarS Segpnbelfe vil en fortlobenbe UnberviiSningSplan for alle 
4 ÄlaSfer træbe i Äraft, b^orveb ba tillige vil være opnaaet en 
anben vcefenttig gotbeel, ibet Overgangen fra 2ben til 3bie ÄlaSfe 
(ben tibligere Iße og 2ben ÄlaSfe), ber paa ®runb af be flere 
n^e gag, bvormeb ber maatte begynbeS i 3bie ÄlaSfe, bor været 
temmelig Vanffelig for ©everne, nu vil funne lettes betpbelig 
berveb, at ßere af bisfe gag, ß granß, ^ißorie, aßerebe 
funne paabegpnbcS enten ßraj veb ©everneS Dpßptning i 2ben 
ÄlaSfe eller i bet 2bet Siar.

©ter ben npe ipian, i biffen ber er taget tilßntffeligt 
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^enfpn til t>en fornplig itbfomne Befjenbtgjørelfe af 28be ætaj b. 91. 
angaaenbe 9lftøolbelfe af ben alminbelige gorbercbelfeSejamenS lavere 
®tab, om Stolen maaffee funbe op naae Berettigelfe til benne Sjamen« 
Ulf&olbelfe, er UnberviiSniugcn paa ©folen beregnet paa et 2*aa* 
rigt SurfuS gjennem tøver af be 4 ÄlaSfer, faalebeS at ben for 
Ifie ÄlaSfe er afpaSfet efter Slever i en Sliber af 6—8 aar, 
for 2ben 6tlaSfe 8—10 aar, for 3bie ÄlaSfe 10—12, og for 
4be ÄlaSfe 12 til konfirmationen. Sil Dptagelfe i Stolens 
Ifie ^laSfe vil ingen frerlig gorberebelfe være nøbvenbig; bet vil 
være tilftræffeligt, tøvab fornuftige gorrelbre felv Irere bereS Børn 
inben bet 6te 9lar.

5 Sfolepenge betales maaneblig for en Slev i Ifie Älasfc 
1 48 ß, i 2ben og 3bie iilaSfe 2 $ r i 4be ÄlaSfe 2
48 ß. gor flere Brøbre inbtrreber Bioberation i benne Beta* 
ling, faalebeS at for 2 -Brøbre afbrageS i ben maaneblige Bc* 
taling 2 # for tøver, for 3 Brøbre 3 li for tøver, for 4 Brøbre 
4 # for tøver.

antallet af Stolens griplabfer retter (tg efter Størrelfen 
af be maaneblige Sfolepenge, ibet bet for be førfie 40 
tøvortil be beløbe fig, gives 1 IßlabS, og (iben for tøvet 20 
tøvormeb be overftige benne Sum, 1 Vs ißlabS. gor Siben tøave 
3 Slever tøver en tøeel griplabS, og 8 tøver en tøalv griplabS. 
gotuben bisfe griplabfer betaler ^anS Biajeftret gongen aarlig 
af fin SiviUifte Stolepengene for 2 Slever.

UnbcnJtiSningcxi paa Stolen tøar bæret mcbbcelt af: 
gorftanberen i granff, Sngelff, Biattøematif famt 2ben, 

3bie, 4be ÄlaSfe Spbff og 2ben ÄlaSfe Dieligion.
abjunct Sangberg i ^iftorie, Seograptøi, 9?atnrtøiftorie og 

2ben, 3bie, 4be ÄlaSfe £>anff.
Drbiuerct Satectøet og førfte Sa-rer veb Borgerffoicn S o l f t r ft p 

3bie og 4bc Ä'laSfe i Dleligion.
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Særer »eb Sorgerffoleii Jørgen fen i grifwinbstegning faint 
3bie og 4t>e ÄlaSfe Stegning og Ifte Älaöfe Sibef^iftorie.

Sæterne veb griffelen £>øeg og Raufen 2ben .^laSfe i Stegning.
Særer veb griff olen SW e l (f> i o r 2ben, 3b te, 4be 5lla§fe i <£>oveb* 

regning.
Drganift S i ni o nfen i Sang.
ætetertdffriDer $ e ter fen i geometriff Stegning og Ifte Äktefe 

©anff, Xpbff, ©eograplji.
Gommanbeerfergeant StoÆ i Sfrivning og Ifte Älaßfe Stegning. 
Sergeant $ eter fen i (Spmnaftif og Svømning.

Slntallet of Stinet, font Ijbcrt Særefng ugentlig ^nr Ijnüt 
i Ijbcr Slaöfe.

ifle tit. 2bcn Sti. 3Vie Sti. 4be Sti.

{Religion.............................. 2 2 3 3
.................................. 8 8 4 4

£i)bft.................................. 2 3 4 4
granft.................................. 3 3
ßngeljt............................... 3 3
^ifterie.............................. 3 3
©eograplji........................... 1 2 3 2
9latitrbi|1otie.................... 1 1
©eonictri........................... 2
UlritlimettE........................... 1 2
Stegning.............................. 9 7 4 3
©Erivning........................... e 6 3 2
Jegtiing.............................. 2 2
Sang................................. 1 1 1

28 29 35 35

J (Syiniiaftif og Svømning ere be 3 øverfte Älaöfer unbet* 
vifte famlebe 2 Simer ugentlig.
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ft i forets fsb læltf ptnfa.

Iftc Älaöfe.
RcligtOH. ©et gamle Seftament er gjennemgaact efter munbt# 

lig fortælling.
Sanft. 3Reb be ^[bre er hjorts Sørneven benyttet til 3”‘ 

benabSlæSning (fra Segpitbelfen inbtif l|te Seel), meb be 
fingre RaSmuSfen« Sæfebog for Segpnbere. 5D?eb læsningen 
par ftabig været forenet f orftanbSøvelfe og (Stavning. fifter 
Sri)be§ Sigte og Riim ^ave be Mlbre lært flere Sigte ubenab.

Sljbft. Ifle ?lfbeling tjat af §aHager§ Sæfebog overfat fra Sibe 
44—63. 2ben Slfbeling oplæft fra (Sibe 1—15.

©cogta^i. !ßaa fortet er gjennemgaact Sanbene i finropa 
meb bereS Srænbfer faint £ovebftæberne.

Regning. fifter Råbens Regnebog be 4 Regningsarter i nbe- 
nævnte Sal famt Salffrivning.

2ben Äloåfe.
Uicligion. fortællingerne af bet npe Seftament ere munbtlig 

gjennemgaaebe efter Scfmorr v. fiarolSfelbS Sillebet til Sibien. 
Se Qtglbre i ÄlaSfen pave beönbcn repeteret bet gamle Se# 
ftament paa famme fDiaabe, og efter SalSlevS Sibelßiftorie 
lært bet npe Seftament inbtil „Slpoftlen IßauluS". fin 
Seel ipfalmer.

Sanft. Savning i hjorts fieefebog: fortællingerne og IMffnittet 
om Sorben, Suften, Siben og Sanbct. KurforifT eengang 
ugentlig i SRolbedjS Sæfebog (npe^e Ubgave) forfra til (Sibe 
149. SerS nbenab og greife i at oplcefe SerS efter §olftö 
minbre poetiffe Sæfebog. Otiiløvelfe meb be SKobnere: Sie# 
tat forbunben meb (Stavning.

Sljbff. ^allagerS Eæfebog A. fra (Sibe 63—110, Oplæsning, 
Dvcrfættelfe og Siofor; B. <Sibe 1—44, Oplægning og 
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Sibe 1—9 ©verfæitelfe. 2lf ©ramntatifen er gjenneragaaet 
^jælpeverberne faint be Orb, ber beelinereS fem ben be* 
fiemte og ubeftenite Slrtifel, tiHigeineb SlbjectiverneS ®ecli* 
nationer.

©cngrdbln- öfter Engbergs forberebenbe ©eograpbt en al* 
minbelig Overftgt over alle SerbenSbelene ineb ©tænbfer, 
glober, Sjerge o. f. v. öfter .RofobS CSLßrigeSJ ®eogra* 
pbi: ©aninarf, Siorge, Sverrig, SKnSlanb og önglanb.

hegning, öfter Stabens tegnebog be 4 {Regningsarter i ube^ 
nævnte og benævnte Sal fanit Segpnbelfen af Regula de tri.

3Cte Slaöfc.
Slcltgiott. SaHeS Særebog Kap. 4 og 5. Katekismus. öfter 

Salslev« Sibelbiftorie bet nve Jejtament (Sjergpræbifen, 
Slirafler og parabler efter Sibien, SibelfeS^ifiorien efter 
ißfalmebogen). geftpfalmer.

Sanft ÄroöfingS banffe Srammatif i gorbinbelfe meb Qlnalpfe. 
SæSning i hjorts Sæfebog og curforiff SæSning beelS i 
®lolbed)é og SlnbcrfcnS öventvr og beelS af gæbrelanbSs 
biftorien (gabricinS’ iHiiftr. gæbrelanbSbiftorie o. 91.J. Uben* 
abstaining af SerS efter ^olfts minbre poetiffe Sæfebog 
(be ftørre ©igte i fibfie Slfbeling). <5tiil 2 ®ange ngent^ 
lig, beelS SJictat og beelS fmaa gortæHinger eller gabler 
efter Oplæsning.

StjbfE. SinngS Uæfebog Sibe 111 til 183. Öfter SfeperS 
©ramniatiE gormlæren til be ntegelinæSfige Serber. 1 Stime 
ugentlig er anveubt til ülnalpfe faint munbtlig og ffriftlig 
Dverfættelfe fra ©anff til Ovbff efter ©rønbergS Stiiløvelfe.

g-nnif?. Sl^nS praftifTe Cærebog i bet franffe Sprog A. 1 fle 
Slfbeling (ineb Unbtagelfe af be 2 fibfie Siabe), B. Sir. 
1—61. 2Ueb begge partier ere Stafferne gjenuemgaaebe
baabe nuinbtlig og ffriftlig, og ben bertil børenbe ©rants 
matif inbøvet.
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(Sngclff. SiftøVS engelffe Elementarbog.' A. bat gjeniiemgaaet 

bele Sogen, B. 9h. 1—14. Stpfferne ere gjennemgaaebe
baabe munbtlig og ftriftlig, og ben bcrtil (jerenbe ®ram< 
matit inbøvet.

§iftonc. gabrelanbsbiftorieii efter ©feister forfra til bet olben« 
borgffe ÄongebuuS i gorbinbelfe meb færegne Sectier og 
Ovelfe i Ebronologien af bette Sbörum.

(Scogrtlplji. Sanbene i Europa efter ^ngerSlevä minbre ®eo# 
grapbi. ©epeteret ben fpeciellere Overfigt over SerbeuS« 
belene efter SangbergS forberebenbe ©eograpbi.

fRatlirbiftoric. Sllminbelig ^nblebning. Ärpbbprene, giftene og 
Sløbbprene efter hjorts gæfebog.

'4ritbinctü. (iilbeels efter SISfenS Scerebog.) gra Segpubelfen 
til Sivifion.

9?cgnilig. Se 4 tRegningSarter meb benævnte Sil og Srøf, 
Regula de tri meb og uben Støt faint libt SRenteS SRegning.

9Migton. Saftes Scerebog Eap. 3, 4, 5 og 7. EatecbiSmuS. 
Efter SalSlevS Sibelbiftorie bet npe Seftament (Sjergpræbifen, 
©firaflerne og tßarablerne efter Biblen, SibelfeSbiftorien efter 
Sfalmebogen). gortalt nogle Slffnit af Äirfenö £>iftorie før 
fReformationen og om be meeft fremtrcebenbe Setter i -RuHben.

Snitff. SopfenS banffe Erammatif; ?lnalpfe og 3nterpunctionö# 
læren; ben fibfle iubøvet unber en ugentlig Sbictatftiil. 
greife i Savning (DeblenftblægerS og SngemannS prøfaiffe 
gortceHiitger). Øvelfe i at fremfige Sigte ubenab efter 
$olft« ftørre poetiffe Sæfebog. giere Sigte i famme 2æfe« 
bog forelæfte og forflarebe. 2 (Sange om Ugen Stiiløvelfe. 
Sictat af ubvalgte ftiliftiffe Stpffer af be forffjellige StiiE 
arter, og Opgaver (efter DplæSuing af affluttebe Stptfer 
eller gorta?flinger af længere Omfang og faa Eauge Se? 
fvarelfe af lettere Spørgsmaal).
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Xljbff. Sepillet« „©efdjiepte beS brei^igja^rtgen StriegS" ®ibc 
82—177. gormlæteit og bet æigtigfle af Spntajen efter
Keper« ©rammatif og ©ronberg« Stiiløvelfebog. 2 Simer 
ugentlig er anvenbt til munbtlig og ffriftlig ©verfættelfe 
fra ©anff til Spbff efter 3ür« og Ölung« Katerialier og 
©ronberg« Stiilønelfebog.

g-ratl^. A. Sorring« Cæfebog for KeHemflaSferne Sibe 53—105 
og 128—38. B. ©orringS „Manuel“ Sibe 23—27 og 
58—92. öfter Sorting« ©rammatif formlæren. 1 Sime
ugentlig et af ?lpn« praftiffe Særebog i bet franffc Sprog 
munbtlig og ffriftlig gjennemgaaet Stpffernc fra 9ir. 99 til 
Slutningen af Ifte ölfbeling.

©ngcif?. A. Dlepp« „English Stories“ Sibe 1—78. B. öftooS 
minbre engelffe Safebog Sibe 1—39. öfter Kariboe« 
©rammatif gormlceren. 1 Sime ugentlig er munblig og 
ffriftlig gjennemgaaet Stafferne af Sijtov« ölementarbog fra 
ölr. 18 til Sogen« Slutning.

§iftonc. 3lf Äofob« fragmentariffe ^iflorie ben gamle ^iftorie. 
5lf gæbrelanbSpiflorien bet olbenborgffe Äongepuu«.

©cograppi. öfter Killing« omarbejbebe öieograppi ölfieit, 
ölfrifa, ölmerifa og Öluftralien, faint af ©uropa ©anmarf, 
Storge, Sverrig, Dlnölanb og önglanb.

fJlatttrpiffortC. öfter Proper« 9la turpiftorie alininbelig 3nbleb= 
ning, Kineralriget og $lanteriget.

©conictri. öfter KunbtS Seometri A. § 138—273 (nogle af 
be celbfte ölever i Älaöfen l;a»e beSuben lært fret § 273 til 
384, ben praftiffe ©eel). B. fra § 1—123.

SlritlfHlCtif. (Silbeeis efter 9l«fen« Særebog). A. gta Sal« 
©eleligl;eb til So^”« (be tvlbre pave be«uben gjeniiemgaaet 
Soten« og fRobubbragning faint Sigiiinger af Ifte ®rab 
meb en ellet flere ubefjenbte Størtelfer). B. gra Segpu* 
helfen til Sal« ©eleligpeb.

fRcgttiltg. ©jeunemgaaet forubeu Stof Äjceberegcl, Dientet Stegs 
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ning mc^ (Rabat, (Rente af (Rente, Blanbingöregnüig, 
Brutto», Jljara» og (Rettø ? (Regning ni. ni. faint gladere 
og legemers Beregning med den derhen borende praftiffe 
dlnvenbelfe af ©ecimalbrøf og kvadratrod.

Spgtwcrne til Jett ffriftlige ©panten ^at»e for 
Stolens æltfte (HfCeling været folgenJe:

©atiff
®t længere SIffnit om Sriffenfelbö UngdomSbiftorie blev op# 

lieft for ©enerne, fom derefter maatte gjengive det.

Stiil.
tßaafuglen føm til 3nno eg beffplbte ^enbe for en flor Uret# 

færdighed, forbi b»n iffe b'^be givet ben (Nattergalens Sang; 
tbi, fagbe ben, Stile, fom bane bort benne Sang, have inaattet 
beunbre ben. hvorfor et jeg uværbig til benne Save? — Bien 
bvormeget overgaaer1) ©u (Rattergaten i2) Sfjønbeb og Stør# 
reife! fvarebe Subinben for at trøfte ben. ©in $alö glinbfer 
fom en Smaragb, ©u ubbreber bin $ale3), og benS gjebre 
ftraale fora SKbelftene. — $vab nytter mig benne ftumme Sfjøn# 
beb, bemætfebe Ißaafuglen, naar jeg ftaaer tilbage i Sangen? 
gotbarm ©ig derfor over mig. — Snaver, fagbe Subinben, 
erbolbt af Sfjæbnen (Roget til fin ©eel; ben gav ©ig Sfjønbeb, 
friten Äraft, (Rattergalen ben batinoniffe Sang. Bærer til# 
frebfe nteb ®er§ llbftpr og taffer Sf aberen.

*) übertreffen. 2) au. ’) ber Sdjrocif.

grauff Stiil.
©en lille Karoline, fom bavbe været paa Sanbet b^ fin 

gaberS Satiner, talte beftanbig om be fmiiffe gugie, fora vare 
i b«nS $uuö, og fora bavbe gjort beube megen gørnøjelfe. Ku 
©ag fanbt b»n i ftt Bærelfc en gugl i et fnuift, bvibt Bnur '), 
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og bcnbeS S0?ober fagbe2) til b?ube: ^eg bav fjøbt i>ette Snur 
og beitne gttgl til ©ig, mit ©arn! be tilhøre ©ig, berfom ©u 
altib vil være flittig og artig, Karoline var Ipffelig, tbi3) ^eiu 
beö gugi var ligefaa fmuf fom bereS ©artnerö, men ba bun 
eu borgen vilbe bringe ben ©anb, var ben bob4). §un grab 
meget, og b«nbeS fWober fjobte btnbe en gitgl, ber var fmitffere 
enb ben førfie og fang ligefaa gobt. ©a Karoline eubnu grab, 
fVurgtc ^enbcS ©rober beube om ©runben, og bun fvarebe: 3C3 
graber, forbi jeg albrig bar givet min førfie gitgl bet Stpffc 
Suffer, fom min 2/iober hver Siorgcn gav mig. ^un gav mig 
bet til gugien, men jeg gav ben bet iffe, men fvifte bet altib, 
naar jeg gjorbe bens Snur reent.

’) la cage. 2) dit. •’) car. 4) mort.

Sngelft Stiil.
©ronuing ©ifabetb, en ©atter af Äong ■yenrif ben 8be, 

ban fom bavbe bavt 6 Ämter, regjerebe i ©tglanb efter fin 
Softer SWariaé ’) ©øb, og var en af be vifefte og ftørfte ©rmt? 
ninger, ©tglanb nogenfttibe bar bavt. 3 have l)ørt z at nnber 
benbeS æegjering var ©iaria Stuart ©running i Sfotlanb3), 
men bun regjerebe iffe faa gobt fom ©ifabetb, og jeg vil itu 
fortælle ©er, bf nr clenbigt beinte ftaffels fDtaria bøbe. -^un 
bavbe ccgtet en ung Sianb falbet ©aritlep, men fnart efter før? 
labt bam, ba bun bavbe været Ipffeligere føreub fit JSgteffab 3). 
©i Stat var $ufet, i bvilfet ©arnlep boebe, blevet afbrambt, 
og ©arnlep felv funbet bøb nærveb Stebet. ©tbver tænfte, at 
SWaria var Sfplb i ban§ ©øb, og ba £>itn iffe var elffet af 
fine Unberfaatter, forbi bun bl’lbt altfor meget af gornøjelfer, 
og iffe vilbe tidabe bem at forblive ©roteftanter4), maatte buu 
flvgte og fom til ©ifabetb- 2)lcn ber blev bun b^bt 19 ?lar 
i gængfel og tilftbfl benrettet5).

“) Mary. 2) Scotland. 3) marriage. Protestants. ä) executed.
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hegning.

1. Staar 6 §b. Slien = 5 23rö. Slien, 1 Srb. tJHen Slæbe 
fofter 73/i $ ^b. ßourant, 124 # ^b. cour. = 100 $ ^b. 
Santo og 300$ ^b. Santo = 199'/a«^, ^vormeget hm man 
ba give for en ^b. Silen, naar her beSuben bliver fortjent 20 pßt. ?

2. $vor talrig er om 50 Siar en Ttenigbeb paa 810 Sjæle, 
naar ben i 12Ve Slår ftabig forøges meb 33V3 p6t. ?

3. Staar man fjober 111 Slien Slæbe for 1261 $ 11 
ibet noget betale« meb 12 $ 5 ß, ’Jiejlen meb 10$ 2/?, Ijvor# 
meget l;ave« ba af ben biHigfte Slag« ?

4. $vor ftørt er glabeinbbolbet af ben regulaire Sejfant, 
l;vi§ <5ibe er 48" ? (Seregne« meb 3 ©ecimaler.)

5. ^vormauge £æ« 2/targel å 8 dubiffob inbefmlber en 
®rav, ber er 8' bpb; oventil 20' lang og 16' breb, nebentil 
14' lang og 10' breb?
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gor næftc Sfoleaar bitte gagcncö ugentlige timeantal blibe 
fplgenbe:
Ute m. 2ben Kl. 3bie Äl. 4be KL

Dleliaion..............................  
®anjf.................................. 
SW..................................  
Sranft.................................  
Sttgel|f.................................  
^iftorie..............................  
®eograp()i...........................  
Ölaturbiftorie........................ 
©cpnictri..............................  
Qlritbmetif ...........................  
SReguhtg..............................  
«ofrit>nhig...........................  
XegnhiÖ..............................  
©ang..................................

2 
12—10 
„-2

2
6

4-3
1

2
3

3 
4
4 
2
2 
2
2 
2
2
2 
4
3 
2
1

3 
4
4
3 
3
2 
2
2 
2
2 
3
2
2 
1

28 29 35 35

1

7
6

6
5

1

2)1 ar f. Ulf 2 Xal t fantme Slu&rif betljber bet ferfte Xinieaitiallct for 
Slewrite af Ifle Siar t KlaSfeit, og bet anbei XiuieantaHet for 
(SleWtne af 2bet Star.

pf pßgtr, fam Øtnlk brugrs i ^hknnrtt
1859-60.

iftc Älaåfe.
hjorts IBørnebcn (for be 2)ngre JRaöinuöfcnö Safebog for 

®egi)nbete). STrvbeS 2)igte og 9?iim. ^aHngerS tvbfTe Safebog. 
Mabeus SReguebog. (Sn IRegnetabel.

2Dcn Ätaqe.
Snl3Ieo§ *Bibelbifiorie. ®ate<bi$imi§. ©on npe fßfafniebog. 

-giolflä Smanbigte til UbenabStaSning. hjorts 53ørneven. §al? 
lagers ttjbffe Safebog. ÄofobS (SftrigeS) gæbrelanbSljiflorie. 
SangbergS forberebenbe ®eograpl;t. iRabeitö (Regnebog. ® 
Sltlaö. §or bc ?®brc bcSuben ?lbn§ Sarebøg i bet franffe (Sprog.
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3tie
23iil6fev$ gorflaring «f £ it filert ßatecbißmuß. Balßlevß Bibel* 

Ijiftorte. ©et npe ©cflament. ©en npe Iffalmebog. $olflß Smaa* 
bigte til Ubennbölttöning. hjorts Børneven. Äroßfingß banffe 
©rammattf. IRungß tybffe ßcefebog for be lavere Älaßfet. fUteyerS 
fortfattet tybff Spøglære. Siir« og IRnngß SWaterialier til tybff 
Stiil. ?lbn8 ßcerebog i bet franffe Sprog veb Urlaub, Ifte 9lf# 
beting, ßiftovß engelffe ßlementarbog. ^ofobß (©brigeS) gæ* 
brelanbßbiftorie. ßangbergß be vigtigfte Begivenbeber i ©an* 
marfß ^iftorie efter bereS cpronologiffe golge. Äofobß (Jb^ig^) 
©eograpbi. SRunbtß ©eometri. Steenß elementaire ?lritbmctif 
meb tilbørenbe matbematiffe Opgaver. Stünfelbß (Regnebog for 
Ullmueffolerneß mellemfte og øverfte Slaßfer. (St 2ltlaß. 6t 
Segnebeftif.

4b e Älaåfe.
Balles ßcerebog. ßatecbißmuß. Balßlevß Sibelbiftorie. 

©et nye Jeftament. ©en nye (ßfalmebog. $olftß ftørre poetiffc 
Sæfebog. IBoyfenß banflc ©rammatif. Scullers „®efd;i(!;te be§ 
breigigjabrigen ^riegö". fDfeyerö fortfattet tybffe Sproglære. 
©rønbergS tybffe Stiiløvelfebog. Sifrö og Diiingß Sttaterialier til 
tybff Stiil. ®t tybff ßejicon. A. Borringß franffe ßafebog for 
Wfellemflaßferne. Slbnß ßcerebog i bet franffe Sprog 2ben Ulfbeling. 
Borringß franffe ©ramniatif. SReppö „English Stories“, ßiftovß 
engelffe Stiiløvelfebog. ßt cngelff ßejicon. SWariboeß engelffe gönn* 
lære. Äofobß fragmentariffe^iftorie. SUlenS Ubtog af gcebrelanbß* 
biftorien. fWiHingß ©eograpbi Cnpefte Ubgave). Äroperß fRa* 
turbiftorie. ÜRnnbtß ©eometri. A. Steenß elementaire üllgebra 
Corn Ißotenß, 9tob, ßogaritbme famt ßigninger). B. Steenß 
elementaire Dlritbmetif meb tilbørenbe matbematiffe Opgaver, 
©rünfelbtß (Regnebog for ?llnnteffolerneß mcllemftc og øverfte 
Älaßfer. 6t Sitlaß. (St Segnebejlif.
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Ior«bag ben 26be nflngbe ©eterne, forinben Svømmes 

øvetferne« Segtrøbetfe, $røve i ©pmnaflif.
©en ffrifttige ©eet nf ©folen« ©amen bar været nfbolbt 

fra SWanbacj ben 6te 5nni tit grebaß ben tObe Siini frøer 
©ag« g-ormibbag.

Stnlcns inunMlifle bramen
afbolbc«:

®lnnbag ben 18be 3nli.
St. 8. ©anff og 9?atnrßiftorie ©übff 3bie Ät.

4be SI.
SI. 10. ©pbff 4be SI.
SI. 12. ©ngelff 3bie SI.

^ijiorie 3bie SI.
Seograpfn 2ben St.

©tröbag ben 19bc Sult.
SI. 8. Seograpfn 3bie SI.
SI. 10. ^ifiorie og ©cograpfn 

4be SI.
St. 12. fUfatfjematif 4be SI.

{Religion 2ben St.
granff 3bie St.

SRaturbifiorie 3bte St.

£)n«bng ben 20bc 3uIL
St. 8. granff og ©ngetff 4be 

St.
SI. 10. ©anff 3bte SI.
SI. 12. ^ovebregning 4be SI.

fReligion 3bie SI.

©bff 2ben SI.
©anff 2ben SI.

©orSbag ben 21bc Suli.
St. 8. §ovebregning 3bie St.
SI. 10. {Religion 4be St.

SI. 12.

{Regning 2ben SI.
^ovebregning 2ben St.
Sang.

©I at overvære ©amen inbbpbe« ©leverne« goreelbre famt 
©nfrøer, ber intereSferer ftg for ©folen.

<+<-M--


