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lere af de fortrinligste Analytikere have bestræbt sig 
for at opløse den höjst vigtige Opgave: at finde alle 
Rødder af enhver given bestemt höjere Ligning, men 
uden noget synderligt Held. Prof. Gräfte i Zürich har 
endelig været sä heldig, at opfinde en Måde, hvorved 
alle Rødder, ratsionale, irratsionale og imaginære let 
og sikkert findes med stor Nøjagtighed. Gräfte har selv 
beskrevet sin Opfindelse i Skriftet: Die Auflösung der 
höheren numerischen Gleichungen, als Beantwortung einer 
von der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
aufgesteilten Preisfrage, Zürich 1837. I astronomisches 
Jahrbuch für 1841 har Prof. Encke fremstillet Opfin
delsen i den störste Almindelighed, og tilføjet nogle 
Forbedringer ved Fremgangsmåden, som ere benyttede 
i det følgende. Til zXubefaiing af denne Opløsnings
måde siger Pr. Encke'. „Den er direct, for såvidt som 
man ingensinde må prøve sig frem; den kan anvendes 
på Ligninger af nok sä höje Grader, den fører aldrig 
til Ligninger af höjere Grader end den givne og kræver 
aldrig Regninger, der ikke lade sig udføre; Røddernes



6

Natur, Antallet af de imaginære lægger den aldeles in
gen Hindring i Vejen, den giver altid bestemte Resul
tater, hvis Rigtighed kan prøves ved en simpel Substi- 
tutsion; den forudsætter aldeles ingen Kundskab til Rød
dernes Natur og lader sig udlede af Ligningernes simple
ste Egenskaber. For dens Korthed taler den Omstæn
dighed, at samtlige Rødder af en Ligning af syvende 
Grad med sex imaginære i en Tid af to til tre Timer 
lade sig bestemme så nöje som Logaritmer med 7 De
simaler tillade det.“

Uagtet alle disse Fortrin for de ældre Opløsnings
måder, synes denne alligevel ikke at være bleven så be- 
kjendt eller erkjendt som den fortjener. Derfor har jeg 
troet at burde benytte denne Lejlighed til at bidrage 
mit til dens videre Udbredelse ved at fremstille dens 
Natur på en let fattelig Måde, uden dog at forbigå no
get væsentligt. Afsnittet om Approximatsion har jeg 
tilföjet for at man kunde have alt samlet, som behoves 
til Opgavens fuldstændige Oplosning. Den heri frem
satte Fremgangsmåde til Forbedring af de imaginære 
Rödder torde måskje have det Fortrin for andre, at den 
Nøjagtighed, som kan opnås, ikke er afhængig af Si
nustabellerne.

En højere Ligning
x'1 — Axn-‘ 4-Bxn-2 — Cxn~3-|---- . . . +N=o,

hvis Rødder a, b, c, d . . . alle ere reelle og positive, 
er som bekjendt et sådant Produkt af Faktorerne x—a, 
x—b, x—c . . ., at det forsvinder for x=a, x=b, x=c 
o. s. v. Men ere Rødderne a, b, c, d . . . alle negative, 
vil Ligningen blive

xn-l-Axn-H-BX-^+Cx11-^-}- . . . N = O.
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I begge Tilfælde bliver A=a44b4-c4~d4- • . , , B—ab 
4-bc-[-ad . • • 4~bc4~bd < ■ > 4*®d 4—[-, C^=abc jabd~4... 
4-acd .. 4-bcd4-. . o.s.v. eller Koefficienterne A, B, C o.s.v. 
ere første, anden, tredie o.s.v. Kombinatsionsklasse uden 
Gjentagelser af Elementerne a, b, c, d . . . og N er 
Produktet af dem alle. Betegner man Summerne af dis
se Kombinatsioner efter deres Grad med [a], [ab], [abc] 
o.s.v., blive ovenstående Ligninger

xn + [a]xn~'4-[ab]xn-2 + [abc] xn-3 o.s.v. =o.
Af en sådan Lignings Koefficienter kan man beregne al
le symmetriske Funksioner af dens Rødder, uden at kjen
de Rødderne selv. Man kan derfor også angive de 
samtlige Koefficienter i en Ligning, hvis Rødder ere de 
mle Potenser af den givne Lignings Rødder, nemlig 
xn + [am] x“-'4-[ambm] xn~2+ [a^c"1] xn—3 o.s.v. =o. 
Man antage nu, at Rødderne ere ordnede efter deres 
Størrelse, således at a er den störste, b den næststørste, 
c den tredie o.s.v. uden Hensyn til om de ere positive 
eller negative, da denne Forskjel bortfalder når m er 
et lige Tal, som det i det folgende altid vil blive. End
videre være m en meget höj Potens, så kan m let væl
ges således, at, for en vis Grad af Tilnærmelse, i Koef
ficienten

[a™] = am -f- b'n + cm 4- 
bm og så meget mere cm, dm o.s.v. må falde bort imod 
a™, og man altså istedet for [am] kan sætte am. På 
samme Måde vil i [am bm] Leddet ambm få en sådan 
Overvægt over de øvrige a^c"1 4- amdm ... 4-bmcm 4—h 
at denne Koefficient også kan sættes = anl bm. Ligeså 
vil i enhver følgende Koefficient alle Led bortfalde imod 
det første og störste, så at Ligningen tilsidst bliver 
xn 4~ amxn—1 4~ ambm xn—2 4~ a'^b^ c^ xn—$4 o.s.v. =o.
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(Føres Regningen, som Encke anbefaler, med Logarit
mer med 5 Desimaler, da bortfalde i [am] alle de min
dre Led i Sammenligning med am når am er blevet 
större end 100000 Gange bm; og således med de øvri- 
ge Koefficienter. Men hvor snart dette vil indtræffe, 
beror på Forholdet a : b; er dette f. E. =2: 1, da 
forsvinder bm imod am når m er — 17; er derimod 
a : b=16 :15 vil bm fjørst bortfalde, når m er omtrent 
180.)

Har man denne Lignings Koefficienter i Tal, da 
har man umiddelbart am, ved Division af første Koeffi
cient i anden bnl, af anden i tredie cm o.s.v., hvoraf 
man da får Rødderne selv ved at uddrage den m'e Rod.

Gräffes Måde, at danne en sådan Ligning med 
tilstrækkelig höje Potenser af den givne Lignings Rød
der, går ud på følgende: man søger først den Ligning, 
hvis Rødder ere Kvadraterne af den givnes; ved at be
handle den fundne Ligning på samme Måde får man 
den, hvis Rødder ere fjerde Potens af den givnes; ved 
at gjentage den samme Operatsion flere Gange, erholder 
man Ligninger, hvis Rødder ere 8de, 16de, 32te o.s.v. 
Potens af den givnes. Når alle Koefficienter ved en ny 
Ophöjelse kun vilde blive Kvadrater af de allerede fun
dne, er den mulige Nøjagtighed opnået og der standses 
med Ophöjningen.

Måden, af en Ligning at danne en ny, hvis Rødder 
ere Kvadraterne af den givnes, har længe været bekjendt, 
da Euler allerede har fremsat Formlen, hvorefter Reg
ningen kan føres, men uden Bevis. Den kan udledes 
på forskjellige Måder, hvoraf følgende vel vil være den 
fatteligste:

Først lægge man Mærke til, at hvad enten den
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givne Lignings (reelle) Rødder a, b, c, d . . ere alle 
positive eller negative, eller nogle positive og andre ne
gative, ville deres Kvadrater altid være positive. Den 
forlangte Ligning vil altså altid være Produktet af Fak
torerne: x—a4, x—b4, x—c4 o.s.v. og derfor antage den
ne Form

xn ■— Axn—1 4- Bx11—2 — Cx11-3 4------=o 
hvorA er =a2 4~b2 4-c2 4-, B=a2 b2 -j-a2 c2 4- 4- b2 c2 4-, 

a2 1>2 c’- 4- a2 b2 d2 4- 4- b2 c2 d2 4- o.s.v.
I den givne Ligning xn — Axn~’ 4- Bxn~2 o.s.f. =o sæt
te man x5 istedetfor x så bliver den

n U.—J n—J* H—J?
x'2 —Ax 4 4 " — Cx 2 o. s. f. =o

Man ordne denne Ligning på følgende Måde
n n —n—i iLr-L n-—.1 n —5

x«4-Bx 4 4-Dx - 4- = Ax 2 4-Cx 2-4-Ex 4 4-, 
kvadrere begge Sider af den for at bortskaffe det irrat- 
sionale, og bringe alt over på den ene Side, da kommer 
x» — (A2—2B) xn~'4- (B4—2AC4-2D) x"-2 —

(C4—2BD 4-2 AE — 2 F) x”-3 4----- =o,
som da er en Ligning, der har a4, b4, c4 . .. til Röd
der, og efter hvilken Gräff e beregner sine Exempler. 
Behandler man Ligningen xn 4~ Axn—1 4 Bxn~2 4~ Cx«-34- 
4- =o på samme Måde, er det let at se, at man vil få 
det samme Resultat; da desuden Forskjellen imellem 
positive og negative Rødder bortfalder allerede ved før
ste Kvadrering, anbefaler EncJie, at give alle de afledte 
Ligninger denne sidste Form, ved nemlig at forandre 
alle Tegnene ved første, tredie o.s.v. Koefficient til de 
modsatte. Herved opnås for det første den Fordel, at 
alle de ny Koefficienter dannes på en og samme Måde 
af den forrige Lignings.

2
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Ere nemlig den givne Lignings Koefficienter i den 
Orden de folge på hinanden og uden Hensyn til Tegne
ne A, B, C, D, E, F, G, II o.s.v., da vil den afledte
Ligning blive 
xn 4-A2 x“-'4- B2

—2B —2AC
-I- 2D

xn-2^ Q2

— 2BD 4-2AE 
— 2F

xn-3_(_ D2

— 2CE 
4-2BF 
—2AG
4- 2fl

Xn~ 4=0

O. S. V.

Den 
de givne,

Lov, hvorefter disse 
er så iøjnefaldende,

ny Koefficienter dannes af

at udtrykke den i Ord. Jeg
at det vil være overflødigt, 
vil i det Sted anføre de

fuldstændige Formler for de hyppigst forekommende Til
fælde og som ville blive anvendte i det følgende.

Er n=3, altså den givne Ligning x:14-Ax24 Bx4 C o 
da bliver den ny Ligning

=0.
—2B| — 

Er den givne Ligning 
x44’Ax34-Bx24_Cx4 D=o, da bliver den afledte 

X44-A2[x34- b2 x24- c2|x4-D2=o.
—2BD— 2B —2AC

-I- 2D
For x54-Ax44-Bx34-Cx24-Dx4-E=0?

bliver den ny Ligning
x54-A2lx4+ B2

—2B| —2AC
4- 2D

x34- c2
—2BD 
4-2AE

x2+ D2
—2CE

x4 E2=o

o. s. v.
Hvad enten den givne Lignings reelle Rødder a, b, 

c o.s.v. ere positive eller negative, vil den første Lig
nin"", som udledes efter disse Formler, være et Produkt 
af Faktorerne x4-a2, x4-b2, x4~c2 o.s.v., den anden vil 
være Produktet af x-f-a1, x4-b4, x^-c* o.s.v. Følgelig 
ville alle Koefficienter i de afledte Ligninger være posi- 
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tive og dette er en anden Fordel ved denne ubetydelige 
Forandring. Såsnart der nemlig i de afledte Ligninger 
viser sig om og kun en eneste negativ Koefficient, er 
det et sikkert Kjendetegn på at der må være imaginære 
Rødder tilstede i den oprindelige Ligning.

Regningen kan udføres på flere Måder. Så længe 
Koefficienterne ere små Tal, er det rettest at regne med 
disse selv, for at de ny Koefficienter kunne blive fuld
kommen rigtige. Efter nogle Ophöjninger ville disse væ
re således voksne, at det vilde være næsten umuligt at 
fuldføre Regningen på denne Måde. Gräffe har da brugt 
to Måder til at fortsætte Regningen. Ved et af sine 
Eksempler har han angivet et Antal af de første Siffre 
af hver Koefficient, og vedføjet hvormange Siffre der 
ere bortkastede. Ved de øvrige Eksempler bruger han 
Logaritmer med 7 Desimaler i Stedet for Koefficienter
ne, men angiver ikke hvorledes lian har beregnet dem. 
Ilar han beregnet hvert Led ved Iljælp af Logaritmer, 
og udført Additsionerne og Subtraksionerne med Talle
ne selv, vil denne Regning også være meget vidtløftig. 
Derimod bliver Regningen meget let og lader sig hurtigt 
fuldføre, når man efter Enches Forskrift bruger Logarit
mer med 5 Desimaler og udfører de forefaldende Addit- 
sioner og Snbtraksioner ved Iljælp af den bekjendte 
Tabel af Gauss, ved hvilken man af to Tals Logaritmer 
kan finde Logaritmen til deres Sum og Differens*).  Un-

*) En til Interpolatsion særdeles bekvemt indrettet Ud
gave af Logaritmerne og Gausses 'Label med 5 De
simaler er besørget af Westphal, Königsberg 1S2L 
Gausses Tabel for Logaritmer med 7 Desimaler, be
regnet af E. Matthiessen, er udkommen i Altona 
1S17. — Undertiden bliver det nødvendigt, at føre 
Begyndelsen af Regningen med Logaritmer med 7 



<ler hele Hegningen bruger man intet andet Hjælpemid
del end denne Tabel, og Regningen er tilendebragt når 
alle Koefficienter ophøre at have Indflydelse på hveran
dres Kvadrater, eller når det dobbelte af hver Logarit
me er 5,3 större end Summen af de to nærmeststående. 
Rødderne findes med stor Nøjagtighed, så at altid 5 Sif
fre ere rigtige og som oftest det sjette også. Årsagen 
hertil er vist nok den, at Usikkerhederne i de sidste 
Desimaler ved de ofte gjentagne Additsioner og Subtrak- 
sioner for en stor Del ophæve hverandre, og at man 
tilsidst dividerer med et stort Tal.

Ere Rødderne fundne, står endnu tilbage, at be
stemme deres Tegn. Hertil er en simpel Substitutsion 
i den giine Ligning tilstrækkelig, hvilken desuden er 
nødvendig for at forsikkre sig om Regningens Rigtighed.

Behøves der ved irratsionale Rødder en större Nøj
agtighed end den således opnåede, vil man kunne erholde 
denne i hvilken Grad, man ønsker, ved gjentagne Gange 
at anvende Newtons Approximatsionsregel.

Undertiden indtræffer det Tilfælde, at e n eller fle
re af de logaritmiske Koefficienter ikkun langsomt vil 
fordobles. Dette er da et Tegn på, at e n eller flere 
Rødder forekomme dobbelte. En Ligning af fjerde 
Grad være f. E. sammensat af Faktorerne x-|-a, x-| a, 
x-[-b, x-j c altså

xl-4-2ax:H a" 
I b -| 2a b

-j- c i l'ae 
-j- bc

x--|- a"b
-I- a"c

2abc

x-| a2bc=o

Har man nu ophøjet Rødderne ti! en så høj Potens in 

Desimaler, nemlig når Argumentet i Rubrikken B 
bliver så lille at flere Sifl’re af Tallet i Rubrikken C, 
blive ubestemte.
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at i hver Koefficient alle Led forsvinde mod det störste, 
da vil Faktoren 2 ved den fø ste forvolde at denne dog 
ikke bliver mte Potens af a, derimod er det tydeligt at 
Koefficienten til x2 vil blive a2rn 5 når dens Logaritme 
derfor divideres med m, vil man få Logaritmen til a-. 
Det samme vil finde Sted, hvis det er enten b eller c, 
der forekommer dobbelt, kun at det da bliver anden el
ler tredie Koefficient, som ikke vil blive til Kvadrat; 
og noget lignende når et Par Rødder ere nær ved at 
være Jigestore. I en Ligning kunne også forekomme 
flere Par Jigestore eller nærved ligestore Rødder*).  I 
alle sådanne Tilfælde behøver man ikke at vedblive med

*) Ved ligestore Rodder forstås her sådanne, som have 
samme Talværdi uden Hensyn til Tegnene, da For
skjellen mellem disse bortfalder allerede ved lorste 
Kvadrering.

Ophøj ningen indtil alle Rødder selv ere afsondrede, men 
kun så langt til deres Produkt kan afsondres fra Pro
duktet af de øvrige og da danne de trinomiske Faktorer 
eller Ligninger af anden Grad, som opløste give de en
kelte Rødder. (Se andet Exempel).

På samme Måde går man frem når Ligningen har 
imaginære Bødder. I en Ligning med reelle Koeffici
enter kunne de imaginære Rødder kun forekomme par
iis og liave Formen p-j-qy—1 og p—qy'—1, hvor p 
kan være positiv eller negativ. For lettere at lære at 
kjende Beskaffenheden af disse Rødders højere Potenser,
siette man p—g.
V(pHq2), **

cos (p, q=g. sin <p altså tg 9--=- -A og g= 

bliver p-| qy'—l=g (cos <p -|- sin (py—i)
og p—qy'—1=g (costp — sin (py—1), i hvilke Udtryk 
g kaldes Modulus. Når disse Udtryk ophøjes til m,e
Potens, blive de gm(cøsm^-|-sinin<py<—1) og 
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gm(cosm sin m (p y—1) og altså Faktorerne til Lignin
gen xj-gm (cos m (p sin m (p y—1) og x |-gm (cosm — 
sinm^y'—1), hvis Produkt udgjör den trinomiske Fak
tor x'- -j 2gmcos in (p x -|- g-™, som man kan betegne x--|- 
fmx4-g2m og hvor fm=2gm cos m (p i de allerfleste Til
fælde er mindre, aldrig större en 2g’n. Nemlig fm bli
ver =2gm når cos m <p=l d. e. når m^ er =ir eller et 
Multiplum af ir. I alle andre Tilfælde vil f,n efter den 
forskjellige Værdi af cosm^i snart tage til, snart af, 
samt forandre Tegn, men uden Hensyn til Tegnet være 
mindre end 2g111. Har en Ligning blot imaginære Rod
der, vil den være et Produkt af trinomiske Faktorer af
Formen x2-|-fx-| g-, hvor f er mindre end 2g. For at 
have noget bestemt at holde sig til, kan man antage at 
den givne Ligning er af fjerde Grad, altså et Produkt 
af x2-|Ty rg2 og X'-I-Pxj g/2, hvor f er mindre end 
2g, f' mindre end 2g' og desuden g2 större end g'2. 
Udvikles dette Produkt, kommer

xS- g2 x2-|Tg/2
Hq +g'= +f'g2

-l-tr

^g2g/2=o

Ophöjes denne Lignings Rødder til en höj Potens ni, 
da ville af den anførte Grund f,n og f'"1 i første og tre
die Koefficient vedblive at være ubestemte. Ffterhånden 
som m tages större, vil g/2m i anden Koefficient for
svinde imod g2m. Men at også Leddet f.nf'"1 tilsidst 
må falde bort for g2m, indser man let ved folgende Be
tragtning: fm og fm må som oftest være mindre, aldrig 
storré end 2g111 og 2g'm. Sætter man altså i Ste
det for f,n og f'm 2gn og 2g'"1, forandres dette 
Led til 4g11g/,n, men dette er mindre end g2m 
s .smu t g’n bliver större end 4g',n. Fortsætter man 
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altså Ophöjelsen, vil man endelig nå en Potens, hvor 
også dette Led forsvinder i Sammenligning med g2. 
(Er f. E. g/2=o,9g2 bliver 4g'm mindre end gm når m 
er 1G og forsvinder ganske imod gm når in bliver 128, 
og Regningen føres med Logaritmer med 5 Decimaler). 
Når nu den anden Koefficient er bleven g2m, søges af 
denne og den fjerde g2 og g'2, disse indsættes i oven
stående Formel og dennes Koefficienter sammenlignes 
med den givne Lignings. Herved erholder man 3 Lig
ninger til Bestemmelse af de to ubekjendte f og fz, 
hvoraf man lettest kan benytte dem, som første og tre
die Koefficient levere, da de ere af første Grad. (Se 
Exemplerne 3, 4 og 5). På en lignende Måde vil man 
kunne behandle Ligninger med flere Par imaginære 
Rødder. Således vil en Ligning af sjette Grad med 3 
Par imaginære Rødder til Bestemmelse af f, fz og f" le
vere 5 Ligninger, 2 af første, 2 af anden og 1 af tre
die Grad; en Ligning med 4 Par imaginære Rødder gi
ver 7 Ligninger til Bestemmelsen af de fire f, hvori
blandt to af første og to af anden Grad, som blive de 
letteste at benytte, og hvorved de andre kunne tjene til 
Prove. For at undersøge det Tilfælde, hvor en Ligning 
indeholder reelle og imaginære Rødder blandede imellem 
hverandre, kan man multiplisere ovenstående Ligning med 

x-|-a eller med x-(-a og x-(-b o.s.v. Man vil finde, at 
umiddelbart foran en Koefficient, hvori g2, g2g/2... el
ler ag2, ag2g/2 eller g2, ag2g/2 o.s.v. er det overvejen
de Led, vil gå en anden, hvori f eller et Produkt af f 
har Overhånd, og som følgelig ingensinde vil blive til 
Kvadrat, men ved de på hverandre følgende Ophöjninger 
af og til skifte Tegn. Ilvor en sådan Koefficient fore- 
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kommer er den altså et sikkert Kjendetegn på at den 
følgende bestemmer en Modulus.

Med Undtagelse af det temmelig sjeldne Tilfælde 
at en Ligning skulde indeholde 3 eller flere ligestore 
Rødder, som man let vil vide at behandle i Analogi med 
det, som ovenfor er sagt om 2 ligestore Rødder, inde
holder det foregående en fuldstændig Opløsning af Op
gaven: at finde alle Rødder af en given höjere Ligning. 
Det vil imidlertid være passende at oplyse det hidtil 
sagte ved nogle Eksempler.

Fø r st e Eksempel.
Den givne Ligning være

x3—5x2—73x—120=o.
Naturligvis forsøger man først, om ikke det sidste Leds 
Faktorer ere Ligningens Rødder. Da dette ikke er 
Tilfældet begyndes Opböjningen og første Gang regnes 
med Tallene selv. Ligningen med anden Potens af 
Rødderne bliver

x3+l 71 x - | 4129x+144(JO=o
og når man istedetfor Tallene skriver deres Logaritmer 

x3+2,23300x2+3,61584x-H,15836.2 5=0
Hvilken Potens af Rødderne man har, vil jeg herefter 
tilkjendegive ved at sætte Exponenten foran Linien.

4, x:H 4,32187xa-| 7,08364 x-J-8,31672. s
8, x3-|-8,61914 x2+14,14078 x-|-16,63345

10, x3-! 17,23759 x2-|-28,28075 x-(-33,26G90
Iler ophører Ophöjningen fordi det dobbelte af første og 
anden Koefficient er mere eml 5,3 större end Summen 
af dem, de stå imellem. Divideres Koefficienterne med 
16, komme Logaritmerne til a, ab og abc, hvoraf Rød
derne a, b og c findes. Man finder Logar. a=l,0773494, 
Logar. b=0,6901975, Logar. c=0,3116344; altså a= 
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11,94949, 1) 4,90002, c=2,04944. Hvilke af dem, der 
ere positive eller negative, kunde man prøve ved ät ind
sætte de nærmeste hele Tal 12, 5 og 2 i den givne Lig
ning; men da denne på Grund af den ene Afveksling og 
de to Følger af Tegn må have en positiv og to negati
ve Rødder og et Øjekast på Ligningen viser, at 4-5 og 
4-2 ere meget langt fra at fyldestgjöre den, må de to 
mindre Rødder være negative og den störste positiv- 
En let Prøve på Regningens Rigtighed er at sammenlig
ne de fundne Rødders Sum med den givne Lignings 
første Koefficient. Ved de ovenfor fundne Værdier bli
ver denne Sum =5,00003 istedetfor 5.

Andet Eksempel

må være Ligningen x4—Vx3+2Ä7x2—
Indsættes fra Begyndelsen Logaritmerne, bliver den

1, x1 —0,70969x34-0,95273x2—0,78821 x-^ O,14806. 2 5
2, x“-|-0,92055x34-l,30770x2+l ,09631x4-0,29612.5
4, x44-l,45846x3+2,31914x2-|-l,87789x4-0,59225
8, x44-2,61159x34-4,59271x24-3,60938x4-1,18450

16, x44-4,94881x34-9,18447x2-|-7,18615x+2,36900
32, x44-9,6S499x34-18,36894x2-|-14,37098x4-4,73800
De tre sidste Koefficienter ere her bievne til Kvadrater; 
man behøver derfor kun at fortsætte Ophöjningen med 
de to første; man erholder

64, x44-l 9,27333x34-36,73788x2
128, x4-|-38,53296x34-73,4757ÖX2
256, x44-77,06570x34-146,95152x2

Her ophører også den anden Koefficients Indflydelse på 
den første, og man finder Rødderne: a=2,00003,

3 
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b—1,87496, c=0,75000, d=0,50000, som en let Prove 
viser at være 2, II, | og J, der alle må være positive.

Af de tre bestemte Koefficienter ved 32te Potens 
kunde man også liave fundet alle Rødder således : anden 
og tredie give c=|, tredie og fjerde d=J, den anden 
ab— 3£ og ifølge Ligningens Natur må a-]-b-|-c-}-d være 
=4' altså a-l-b^'V; når man altså opløser Lignin
gen x-—^x-j-'/^o erholder man de to manglende 
Rødder: 2 og ligesom ovenfor.

Havde der iblandt den givne Lignings Koefficienter 
været nogle, som vare mindre end 1, kunde man for at 
undgå negative Logaritmer, multiplisere Rødderne med 
et Tal, hvorved Koefficienterne bleve, ligesom i oven
stående Ligning, större end 1. Var f. E. den givne 
Ligning x3—l{x2+?x—t.j^0 °g man sætter x=|y, for
andres den til y3—jy2+Vy—for hvilken alle 
Logaritmer ere positive. Ligeledes med x34-l,6x24~0,09x 
—0,09=o; sættes her x=Joy, kommer y34-16y24-9y— 
<)0=o, der er let at behandle.

Tr edie Eksempel. 
Ligningen være x3-—2x—5=o.

2, x3+4x24-4x+25=o 
4, x3-]-8x2—184x4-625=0 
8, x34 -432x3+2385ßx+390625-= o 

med Logaritmer x34-2,63548x24-4,3776Ox4-5,59176.oo
16, x3+5,14274x24-8,36330x4 11,18352
32, x34-10,27496x24-16,03710x4-22,36704
64, x34-20,54988x2—32,87992x4-44,73408 

Iler er Ophöjningen til Ende. Foranderligheden ved 
den anden Koefficient og dens Tegn viser, at der må 
være et Par imaginære Rødder, hvis fælleds Modulus 
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den tredie Koefficient må bestemme. Første Koefficient 
giver a=-|-2,094555, første og tredie g2=2,387141. 
Sætter man nu den givne Ligning =(x—a) 
bliver f=a, og den trinomiske Faktor

x24-2,O94555x4-2,3S7141=o, 
som opløst giver x=—1,047277+^—1,290352.

Fjerde E Jes emp el':
må være følgende af Fourier fremsatte Ligning: 

x4—4x3—3x4-23=o
2, x44-16x34-22x24-9x4-529=o
4, x44-212x34-1254x2—23195x-}-279841=o 

med Logaritmer
x44-2,32o34x34-3,09830x2—4,36539x4-5,44691.t s

8, x44-4,62774x34-7,07797x2—8,21438x4-10,89382.2 c
16, x44-9,24967x34-14,19662x2—18,26656x4-21,78764.52 
32, x44-18,49930x34-28,49549x24-36,17145x4-43,57529.04 
64, x44-36,99860x34-56,98682x2—71,18073x4-87,15O58.os 
Ved en ny Ophöjning vikle første og anden Koefficient 
kun blive Kvadraterne af de allerede fundne, den tredie 
forbliver ubestemt, hvorfor der ere imaginære Rødder, 
hvis Modulus den fjerde bestemmer. Dividerer man med 
64, giver den første Log a, den anden Log. ab, den fjer
de Log. abg2. Man vil finde Log. a=0,578103, Log.b= 
0,312316, Log. g2=0,471309 eller a=-[ 3,78532, b=-{- 
2,05266, g2=2,96012. Da der kun er ét f at søge, be
høver man kun at udvikle de to første Led af Produk
tet (x—a) (x—b) (x24-fx4-g2) nemlig x4—(a-j-b—f)x3 
og sammenligne dette med den givne Ligning. Man har 
a4-b—f=4 eller f=a-f-b—4=4-1,83798. Den trino
miske Faktor er altså x24-l,83798.x-|-2,96012=o. Op
løses denne kvadratiske Ligning på sædvanlig Måde, bli



20

ver x= —0,91899 + Y —2,11558= —0,91899+1,45450 
Y—Anvender man herpå den nedenfor beskrevne 
Approximatsionsmåde, vilmannöjere finde x=—0,91898951 
+1,45450050'/—1.

Femte Fksemp el
være folgende Ligning, der ligesom den forrige er frem
sat af Fourier'.

x5+x4-|-x3_2x2_|-2x—1=0
2, x5—x44-9x3—2x24-0x4-l=o
4, x5—17xq+7x3/2x2-(-4x-Hl=o
8, x5+135x4-|-6005x3—646x2+12x-{-l=o

1 6, x5+6215x4436234469x3+273466x2+143fix+l=o 
med Logaritmer 

x5+3,79344x4+7,559l2x34-5,43690x2+3,15715x4-0
32, x5—7,52945x44- 15,U824x3—10,46658x24-

6,l8045x-|-o
64, x5—15,17044x44-30,23648x3—21,49432x24-

12,37184x4-0
128, x5—30,09877x44 60,47296x3+42,2I100x24-

24,74417x4 o
At gå videre med Ophöjningen, nytter intet. De nega
tive og foranderlige Koefficienter vise at der ere to Par 
imaginære Rødder, hvis Moduler bestemmes af anden 
og fjerde, ligesom den femte giver den reelle Rod. 
Dividerer man med 128 og subtraherer, får man Log. 
g2=0,472445, Log. g'2=0,720869—1, Log. a=0,806686 
—1, altså g2=2,96787, g'2=0,52586, a=0,64074. Da 
g2 og g'2 i de trinomiske Faktorer nødvendig må have 
4-, må den lineare Faktor være x—a=o. For at finde 
de trinomiske Faktorer kunde man nu udvikle Produk
tet (x24-fx-|-g2)(x2+f'x4-g'2)(x—a), og sammenligne 
Koefficienterne for de forskjellige Potenser af x med 
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den givne Lignings. Derved fik man 4 Ligninger til 
Bestemmelsen af f og f', men da kun to af disse belie
ves, erdet nok at udvikle Koefficienterne til x4 ogx, hvil
ke for f og fz give to Ligninger af første Grad, nemlig 
f[fz=lja og agz2f-|-ag2fz=g2gz'2—2 eller med de 
ovenfor fundne Værdier f-|-fz=l,64074 og 0,33694f 
-|-l,90165fz =— 0,43931. Disse to Ligninger give ved 
en let Regning f=4-2,27481, fz= — 0,63407. De Lig
ninger, hvoraf de imaginære Rødder findes, ere altså 
x2-|-2,27481x+2,96787=0 og x2—0,63407x4 O,52586=o, 
og disse Rødder selv —1,137405 + 1,29390 y—1 og 
-{-0,317035+0,6521oy—1. Multiplicerer man til Prøve 
på Regningens Rigtighed de to trinomiske og den bino- 
miske Faktor med hverandre, vil man få

x54-x44-l,00005x3—l,99999x24-l,99998x—0,999999. 
De fundne Rødder må altså være meget nøjagtige.

A p p r o x ima.t s i o n.

Det er ovenfor bemærket, at man ved Newtons 
Tilnærmelsesmåde kan finde Rødderne med hvilkensom- 
helst Nøjagtighed, man finsker. Denne Måde består i 
det væsentlige i følgende: Man sætte den givne Lig
ning =fx og dens første Differensialkocfficient t!^==f/x, 

dx
Er nu a en nær Tilnærmelse til en af Rødderne 02 
man indsætter a i Stedet for x i fx og fzx, øg betegner 
Resultaterne med fa og fza, da vil den Rettelse =v, 
som må anbringes ved a, for at få en större Tilnærme!- 

fa fase, være =— —, så at Roden vil nærmere være=a—— 
fza f«

(Det behøver næppe at erindres, at v skal subtraheres, 
4 



når fa og f'a have lige Tegn, men i modsat Fald ad
deres). Forlanges der större Nøjagtighed, gjentages den 
samme Regning mcil det således forbedrede a. For ikke 
at gjörc Regningen vidtløftigere end fornødent, kan be
mærkes, at man ved denne Fremgangsmåde hver Gang 
erhohlcr omtrent så mange ny Siffre rigtige, som man 
allerede har eller at Nøjagtigheden hver Gang kan for- 
dobbles. Til Eksempel på Regningen må den ovenfor 
opløste Ligning x3—2x—5=o tjene. Iler er fx=x3 
—2x—5, altså fzx=3x2—2; man fandt a=2,094555, 
heraf følger

a’=4,387160648025 og a3=9,189140271124003875;
indsættes disse i Stedet for x, x2, x3 i fx og fzx og 
man af de sidste usikkre Siffre kun beholder såmange, 
som ere tilstrækkelige til at Divisionen kan blive rigtig 
i 10 eller 11 Decimaler, findes

fa=0,00003927112400 
fza=ll,161481944 
fa

v= — —=0,00000351845 
f'a

og a—v=2,09455148155
Forlanges der större Nöjagtighcd, indsættes det således 
forbedrede a. Man finder

a2=4,3871459088632999904025 
a:’=9,1891029631856462713196.. 
fa=O,0000000000856162713196 ..

fza=l1,1614377265899..
al tså v=0,000000000007673408517576 

a—v=2,094551481542326591482424 
De 22 første Desimaler stemme overens med Fouri- 
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ers, der har beregnet samme Rod med 32 Desimaler. 
Hvor der som her kun er et Par imaginære Rodder, 
lade disse sig nu finde med samme Nøjagtighed som de 
reelle. Ved nærværende Eksempel kunde man dividere Lig- 
nirgeu med x—a, for at erholde Ligningen x'--Lfx|-g2—-o; 
men man vil langt lettere finde f og g2 ved at udvikle 
Produktet (x24-fx+g2)(x—a) °g sammenligne Koeffici
enterne med den givne Lignings. Man finder således 
f=a, g"=a2—2; indsættes de ovenfor fundne Værdier 
for a og a2 og der kun beholdes 10 Desimaler bliver 
Ligningen x24-2,0945514815x-|-2,3871459089=0, der op- 
lost på sædvanlig Måde giver

x= —1,0472757408±l,1359398891’/—1.
Dog lader enhver imaginær Rod, hvoraf man har en 

Tilnærmelse, sig forbedre uden Hensyn til Ligningens 
øvrige Rødder. De imaginære Rødder og deres Poten
ser have i Almindelighed Formen p+q/—1, hvor p og 
q ere reelle Tal, hvoraf kun i enkelte Tilfælde det ene 
eller andet kan blive —o. Når derfor en sådan tilnær
met Rod a—p+q/—1 indsættes i fx og fyx blive disse
Udtryk af samme Form. Man sætte derfor fa=b-}-c/—1,
fya=dje/—1 og desuden Forbedringen v=vy-(-vyy/—1, 

og indsætte disse Udtryk i Ligningen v= fa
Fa

eller

fa-j-v.f'a=o, så erholder man denne Ligning
b I dvz—ev'^l^cj-ev^ dvyy)/—1=0,

der af bekjendte Grunde deler sig i disse to 
b-j dvy—evyy=o e-(-evy-|-dvyy=o.

Af disse to Ligninger af første Grad finder man let de 
to ubekjendte vy og v", og den forbedrede Rod vil væ- 
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re j=i-|-v+vzY—1. Gjentager man denne Behand
ling med den således fundne Rod, kan man bringe det 
til hvilkensomhelst Grad af Nøjagtighed, der måtte 
forlanges.

Foi’ ved et Eksempel at vise Fremgangsmåden ved 
Regningen, vil jeg antage at man havde fundet at 
a=—1,047-|-l ,136/—1 var en tilnærmet Rod af Lig
ningen x3—2x—5=o og man vil have denne forbedret. 
Iler er
a'-= - 0,194287 — 2,378784 V — 1, a3 = +2,90571711 
-• 2,26987682/—1 og når disse Værdier indsættes i fx 
og fzx får man

fa= —0,00028289—0,00212318'/—1 =b+e/—1
fza= —2,582801—7,136352/—l=d/e/—1. 

Ligningerne b+dvz—ev"=o og c+evz+dvzz=O 
blive altså

—0,00028289—2,582801 vz-|-7,136352vzz=o og
—0,00212318—7,136352vz—2,582861vzz=o.

Ileraf fås vz=—0,00027574, vzz=—0,00006015 
og altså den forbedrede Rod —a/v/v"/-—1=

—1,04727574+1,13593985/—!.
Ulejligheden med den noget vidtløftigere Hegning erstat
tes fuldkommen derved at man med det samme har den 
anden tilsvarende Kod ligeså nøjagtig ved blot at foran
dre Tegnet for den imaginære Del til det modsatte.

Forbedringen v udgjør egentlig en uendelig Række, 

hvoraf — — ikkun er det første Led. Er fx=o den 
f a

givne Ligning, fzx, fzzx, fzzzx o. s. v. dens første, anden, 
tredie o. s. v. DilfcrensialkoeHicient, og man betegner
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med f, f', f", V" o. s. v. hvad disse Udtryk blive, når 
den Rod, der skal forbedres, indsættes, da ville de første 
Led af Rækken, ordnede efter Potenser af f, være v=

f — f" P — (f")2 f®— 5(f")3 f4 — 7(fzz)4
t' 2(f')3 2(f')5 8(fz)7

4- f'" 4- 5fzzfzzz
8(fz)9

6(f')4 12(fz)"
__ f/v

24(fz)5

8(fz)s 
_ fz'fzv

8(fz)7 
— (fZZZ)2

W
4- p

120(fz)"'
Er f. E. fx=x3—2x—5, så er Fx==3x2—2, fzzx=Gx, 

f"'x=6, f'vx=fvx=o; indsætter man som første Til
nærmelse x=2, blive f=—1, f'=10, fzz=12, £'"=6. 
Med disse Værdier blive de fire første Led af v=4-0,l 
—0,006-|-0,00072—0,0001 altså den forbedrede Rod 
=2,0946; men havde man beregnet alle de opstillede 
Led af v, vilde man have erholdt x=2,09455288.

Havde man sat x=2,l, vikle man have fundet f=0,061, 
fz=ll,23, fzz=12,6, fzzz=6 og disse Værdier vilde give 
de fire første Led af v, beregnede med ti Desimaler 

v=—0,0054318789—0,0000165524—0,0000001009
4 0,0000000143

altså den forbedrede Rod—2,0945514821, hvor de 8 De
simaler ere rigtige.
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«wJcn Äottgeligc ^Direction for Unibergtetet og be hrrbe 
©foler Ijar »eb Eirculaire af 14be September 4839 befa« 
let, at bet derefter ffal anfeeS fom pligt for enljVcr af be 
lærbe ©folerS 9?cctorer eller æeftprere ”til ben offentlige 
^obeberamen i ©folen at inbbpbe bob et trpft program, 
inbefyolbcnbe enten en mbenffabelig Ubarbcibelfe i forbiit« 
belfe meb Efterretninger om ©folen, faalcbcS fom allere« 
be i nogle Siar ^ar funbet ©teb i cnfclte ©foler, eller i 
bet minbfte fibftna’bnte Efterretninger alene.”

©om ©jenftanb for ben vibcnffabelige Ubarbcibelfe, 
ber maa forfattes af ^bilfenfomljclfl af ©folcnS firere 
efter ©mgang, anbefales ”minbre Slfbanblingcr ober et 
eller anbet for ©folemanben almccnintcrcSfant, eller ober 
ljiftoriffe og anbre Emner, frembcfcS fafer, Obcrfættelfer 
o. f. b.” programmets anben eller officielle Slfbcling 
bor, Ijcbber bet, forfattcS af ©folenS Hector, og inbcfyolbe 
alle faabanne Efterretninger om ©folens inbre forfatning 

1



2

og Seirffomljcb i bet ffbftforlolme ©foleaar, font fitnnc ba^ 
ve 5ittereßfc for ©folernes Særere og tifciplc eller for 
publicum i Sllminbeligljeb, navitligen om $ifcipclantallet, 
faa vel i Ijele ©folen, font i enljVer Elaßfe, Dtfciplencé Slf# 
og tilgang, llbfalbet af Gramen Slrtinm, be benpttebe 
timetabeller, Va-rc; og Safeboger, be i ethvert Siar gjen# 
nemgaaebe penfa, f oranbrittger i Sa-rcrperfonalet, æiblio# 
tljeferneé tilvan, æcncficierne^ Corbeling, og ovetfovebet 
om enhver ^oranfaltning, ber vebfommcr faavel Unbcr* 
vtiöningen fom ©folen i bet i^cle, og enbelig bet æigtigffe 
om ©foleué occonomiffc forfatning, om be Gaver, ber 
maatte tilflpbc ben, og faa frcmbcleö.

(Efterretninger af bette ©lagß, font ^crofter aarltgen 
ffitlle nbgjore ben officielte teet af SnbbpbclfefyTriftet, bor 
fra enhver ©fole ubgiveö, ere vel iffe Ijibtil leverebe i 
Programmerne fra Dtibe ©fole paa ben nu befalebe Plaa* 
be, aarltgen; berimob vil man i Programmet for 1832 
ftttbc en Ubffgt over ben fferffe teel af be npéanforte 
Gjenftaube itnbcr 9?avn af SJibrag til ©folené ^ifforie 
efter Siefornten. til bi^fe Efterretninger, fom ftanbfe 
nteb ben tib, ba bemelbte Program ubfom, agter jeg at 
fnptte be Slnnaler af et ligncnbe 3«bl)o(b, fom Ijcreftcr 
officielt mebbeleé, og tillaber mig berfor benne Gang at 
fortfatte oveitna-vntc l^ibrag fra Staret 1832, faalebcé at 
be befalebe ©foleefterretniitgcr for bet ffbft forlebnc Siar, 
fra t. £?ctol'er 1839 inbtil ben mrrvarenbc tib, beri ere 
iiibbefattcbe.

£vab jDifcipeltallet angaaer og famines! aarh'ge 3lf# 
og tilgang, vil efterftaaenbe Siffe give tilftræffelig Dp# 
letting.
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©ifcipteneS ?(n- 
tat veb ^»oveb® 

eranum.
Seraf tb 
mittevebe. 3 Stoleaaret ?lntagne. Ubmelbte.

1832 38 3 1832—33 1 2
1833 31 7 1833—34 8 3
1831 32 3 1834—35 6 3
1835 32 ff 1835—36 2 1
1836 33 6 1836—37 10 2
1837 35 2 1837—38 5 2
1838 36 6 1838—39 5 3
1839 32 2 1839—40 10 2
1840 38 3

53 eb ben aarlige Snbberetning, font (feer fnarep mu* 
ligt efter ben offentlige ^oveberanten, anføres bel bet £i? 
fcipelantal, ntcb fyvilfet Sfolcaaret begriber; men ba ber 
i Sobet af famme mutigen ftttber faavel Slfgang fom O* 
gang Steb, vil ben paa biéfe Snbberetnfnger gritnbebe 
Slngivelfe af ^rcqvcntfen t be acabemifte Sibcnber iffe als 
tib tunne gjalbe for Sfolcaaret i bet Jøde* 3 £ilfcclbe 
af Uoverecnöflemmelfe maa foranførte Sata give bet iw 
agtigpe SRefultat.

Se i bet tyer om^anblcbc 'ZibSrum bimitterebe Sifcip* 
le ere folgcnbc, font veb Examen artium Ijave opnaact be 
vebtegnebe .^ovebctjaracterer.

>§33.
£.ubvig ^[^eobor ^anfen, en Søn. af Siftrictédjintrg 

Raufen i Kibe. Laudabilis.
^ans SLybct Koeb IHuller, en Søn af Sogncpræftcn 

tnüller i (5vam. Haud illaudabilis.
folget 5vebeviP dJtilbberg, en Søn af Kammer Stilbs 

berg i Kibe. Haml illaudabilis.

1833.
Samuel □clpanneø Carpens, en Søn af Sanbfogcb States 

1* 
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raab Sargene i “JEr^esFj^bing. dimitteret til Unb 
»erfitetet i Äiel.

TUibolpb Sranbs Xbeobor Qdjvum, en gøn af ben 
afbøbe Ärigöaöfeöfor Scbritm, æøfogeb i XingEtøbing. 
Laudabilis.

d^riftian Peter Uspng, en gøn af ^ofpitalßforfianber 
Ueftng i 'Kibe. Laudabilis.

©»e 3abviduø, en gøn af ben afbøbe Äirfeütfpecfcur 
5abri<iuøz Sier af Spbygaatb paaQEr#. Laudabilis.

(Cbriflian patihis Øeibeltft, en gøn af Slpotljc# 
fer Geibelin i gFanberborg. Laudabilis.

(Cbriflian (Carl Hlberti, en gøn af ben afbøbe ^roprie* 
tair 2Hberti, Sier af (Srauballegaarb i 2larbitnö gtift. 
Haud illaudabilis.

3enø Xeilmann, en gøn af ben afbøbe ^Jrøprietair de 
deilman til »Enbrupbobn. Haud illaudabilis.

1834.

»Emil (Conrab Valbetnar Haafcn, en gøn af bava'renbe 
Äainmerraab og dolbinfpecteur fi.asfen i ^ingfj^bing. 
Laudabilis.

SreberiF peter ©bm, en gøn af Solbinfpcctenr d>bm i 
SEobborg. Laudabilis.

^ans Zbomaø (Dbm, ligclcbeö en gøn af £olbinfpccteur 
U?bin. Haud illaudabilis.

1836

(Carl lEbvarb (Eborup, en gøn af 9?cctør Zbotnp i 
T^ibe. Laudabilis.

^ans (Cbriffopljer sDibricb Äe»egor>z en gøn af Äam# 
merjunfer og £olbfa$ferer v. Hevegov i TUngVjøbing. 
Laudabilis.
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Xarl Haas, en (Sen af ben afbøbc Sogncpraft 'ßacte « 
Tintrup, Jjabcr&CV 2lnit. Laudabilis.

Julius trio fes <£oi)nf en Sen af Äjebmanb Co&n ‘ 
KingFjpbing. Haud illaudabilis.

<£bri(Han SreberiF muller, en Sen af Sognepra'ften 
muller i (Bram, ^aberökö Slint. Laudabilis.

3ob«n peter 23ud;, en Søn af ben fiben afbøbc Äjet>* 
manb 25itd} i 2iibet Laudabilis.

1837.
Poul kannibal Kragf?, en Søn af ben fibciv afbøbc 

Sogncpraft Kragl; i øtarup pcb Colbing. Lauda
bilis.

StebetiE ©unborpf?, en Søn af ben afbøbc Scgncprccfi 
(Sunborpl? til £?lbp, 2lfp og ^euftng »eb ^olfiebroe. 
Laudabilis.

1838.
Slnbreas Peter martin letb, cn Søn af Søgnepræfteit 

Hetl) i mibbelfart. Laudabilis.
£.l)vi(tian XVarming ©rbed)/ en Søn af $lini|Tucfulb# 

nurgtig Ørbed; i Kibc. Laudabilis.
ü-uboig Palbemar maximilian ødjtum, cn Sen af 

ben afbøbc Ärigöaöfcöfor 6d;rum, SBpføgeb i KingFj^ 
ting. Laudabilis.

©abinuø ^pjrbroe, en Søn af ben afbøbc Slintbprobft 
Dr. ^^‘broe i Kpbbing, JpabcrölcV Slint. Laudabilis, 

peber ^^eg Warming, cn Sen af Sta'nberbcputcret 
ßaöfercr Warming i 2\ibe. Laudabilis.

iPitlev 3oban 2lrcut Sabtkius müller, cn Sen af ben 
afbobe fOietlcr øg æraiibcapitain muller i JUbe. Ilaud 
illaudabilis.
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1839.
øopbns vncgbdus ^ybvoe, en Søn af ben afbøbe 

Slmtéprovft Dr. ^fbvoe i Jobbing. Laudabilis.
Svøbe 2(ugufl 25øgl?, en Søn af Solbinfpecteur gi; 

i Hibe. Haud illaudabilis.
Se fpecielle Cljarafterer (amt ^ø»ebd)aractcrer, føm 

»eb Examen artium ere falbne for biéfe 28 til Univerft# 
tetet i Äj^benlja»» bimitterebe Sanbibater, forljolbe fig faa* 
lebeß:

1. p. c. laud. h. ill. II. c. 0

Sanft . . . 17 10 1
fatin . . . 3 20 5
fat. Stiil . . 1 10 15 2
@rcrff . . . 3 19 6
Jpcbraiff . . 10 12 5 1
fHcligion . . 2 14 10 2
©eograpbie 8 16 3 1
^qtørie . . 6 13 8 1
Slritbmctit . . 3 7 12 6
©comctrie . . 4 16 7 1
SpbfF . . . 6 16 5 1
gran ff . . . 20 8
§ovebrf)ar<ict. 20 8

gor beit @rab af PJobcnbcb, font S. 3- Cavflens
ntebbragte til Univcrßtctct i .Kiel, l,ar jeg ingen ©rameitös 
djaractcrcr at beraabe mig paa. @fter fine fcrrercé Søm 
»ar ban een af be baabefiilbcre (Sanbibater, føm famme 
2lar forløbe Stolen. $vab bor om l)am og be Svrige 
mcb jjcnfpn til bcrcö Stuberinger øg fevnctélob enten als 
lerebe er, eller mcb Siben bliver at bemerrte, førbcljolbcr 
jeg mig »eb fciligljcb at mebbele i et Supplement til be 
(Jfterrctniitgcr, fem i »øre Programmer fortjen ere ncblags 
te om Sfolené forbumé Stlumncr.

Sen Silva'xt af farlingc, fom Ijar funbet Stcb fiben 
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Dctobermaattcbö Söcgpnbclfe 1839, er paa Tabellen alles 
rebe anført ineb 10. 2>iöfe crc navnligen:

1, Xljomae tlüolai Flensburg, 2, Cljtiflen Stub 
getberg, 3, Cb^ifteu SteberiE Kod;, 1, (tbviftian 
i^enbrid; Xl;utalj, 5, ILbovnalö Uöfing, 6, O^rgen 
5©ban Kjær, 7, ß.ubolf <!)ve Kjær, 8, 5anus 25ab 
tl;afar Krarup Sinttlj, 9/ £l;rtfUan 2luguft Slenss 
bürg, 10, ^aus Sørgen Oørgenfen.

"Derintøb blew Poul SreberiE Vilhelm 3uncEer af 
Ifte Cilaöfe nbmelbt i december f. 21., øg 3ene 3aeobfen 
af 2ben Slaéfe i 5ulü b. 21.

greqvcntfen nbgjør faalebeé for £ibcn 38, alle ßus 
berenbe, font ere forbccltc i 4 ßlaßfer, nemlig:

IV ©laöfe-

A, be, font taar agteö bimiitcrebe til Univers 
fitetet i JfjøbcHljavn:

1, CVrifHan SreberiE Pluller, en Son af^iffop tnüb 
ler i Jlibe,

2, tlielø "Viborg tnuller, og
3, ^auo tlicolai ^erl^v VHuller, Sønner af gognepræs 

ften tnuller i @ram, .vabcrölcv 2lmt.
B, bc øvrige, fom blive tilbage i @Ia£fcn:

1, l^itub Peter <£allfeii, en Søn af ©fipper iallfeu
i Flensburg,

2, ^atalb Ueftng, en Sen af £os5pitalßforftanber Ue> 
fing t Jxibe,

3, «SemiE ffieovg iHartue Raufen, en Søn af Sognes 
prajten Raufen til £iinbunt og J^anfteb Veb ^orfeus, 

4, llltcfjael 25eitbip ^olft Kod;, en Son af ^Jrovft 
Kod; i sD^frrup, 9iibc 3lmt,
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5, ^entity TlbolpT? Äv^yer, en Seit af bett afbobe 
Sogncpræjt Krøyer i 5of>l, jpabcrbleö 2lmt>

6, mattstes Tlieobor iHagen, en Son af probft iHats 
3en i ^ygont, ^aberöteö Stint,

7, Äautibs Tfjural?, eit Sen af Sognepræflen Tl?u# 
raf> til ßiattiriiicfirfc t Kibe,

8, StebetiE Tljeobov tforup, on «f Rector 
Thorup t Ribe.

Ill ©lasfe.

1/ ^aralb £unb, en Sou af procurator £.unb i 
färbe,

2, fEbvarb Peter f Hlielm Wolf, en Son af Sogne# 
prüften Wolf i SRangftrup beb ^aberolev,

3, ^ans førgen 3ørgenfen, en Son af belt afbobe 
Sognepræft O^rgenfen i Jpjaritp beb Kolbing,

4, □ofjanneo ^einricf? ^olm, en Son af S5irfebontnter 
^aitcellieraaab ^olm i tTIøgelt^nber,

5, Thomas Vlicolai ^lenoburg, en Son af Sanbmanb 
Slensbuvg i Jravnljolt, »cb ßolbütg,

6, Vliels 25vafen, en Son af ^errebéfogeb t ?oe iper# 
reb, ©ancellieraab Grafen,

7, Pilljclni Tl;ornp, en Son af Sector Thorup i 
2?ibe.

II ©letöfe.

1, 2lugtt(l (Carl (Ereibe, cn Son af ©iftrictSdumfl 
©reibe paa $an$e,

2, Viicls Hasfen £)ytiefett, cn Son af ben afbobe 9icb# 
ßagcrincftcr og Sorgcrcapitain ©ynefen i Tribe,

3, (Cbrifiian Tl;cobov €bvarb 33vtiiin, cn Son af 
®ltlbfmcb liruiin i Tribe,
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4, Pttels (Cljrifttan Earl Itoftng, cn Sen af (Sognes 
prapen Usfing i Ulbuni t>cb X>eile,

5, Cbviften ©tub getberg, cn Søn af ben afbøbe 
Slpotljcfer ^eiberg i Kingt'j^bing og Stcbføn af 
Slpotljcfcr Knubfen famntcftcbé,

ß, VZieEe Hvebe, cn Søn af procurator Tvebe i 'Xtbe,
7, 3anus Saltljafar Krarup Smith, cn Søn af S5irfcs 

bontiner Smith paa Sanpe,
8, ^ans Peter tZicolai 'Erebe, cn Søn af Procurator 

ELoebe i Kibe,
9, Ehvtfitan SteberiF Kod)/ en ©en af prooft Kod) 

i ip^ßrup,
40, Thcobor ^erbjnanb deafen, cn <Sen af pcrrcbés 

fogcb Sauccllieraab 25rafen i Harris,
11, ^ans iDiechmann Krarup, cn Son af Pjol’iuanb 

Krarup i Varbe,
12, SreberiF (Erwarbt fHtcbael Xanbrup, cn Son af 

Stiftöpljpficuö 3»ftitöraab Kanbrup i (Kibe,
13, Oens Peter 25pi|Tou, cn Søn af ben afbobe æertés 

ptitöljolbcr 23øifBou i in^geltønber,
14, Earl lEmil Raufen, cn Søn af Sogncprapen ^an: 

fen til Sunbunt cg i>anfteb.

I

1, ^ans O^vgen Pontopptban, cit Søn af ben afbøbe 
Søgncprcrft pontopptban i ^nibbing, ^aberblco ?(uit,

2, Ebriftian ^enbricf) Tbural), cn Son af Sognes 
prapen ILbural) til (5atl)rincfirfe i Kibe,

3, €l)ri(lian 2lugii(l Slensburg, cn Son af ganbmanb 
Flensburg i Kavnl)olt,

4, Jlubolf (Dve Kjcrr, cn Son af Xiftrictiicprurg Kjær 
i Ribe,
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5Z Tfcomlb Uoflng, en Søn af Jpoöpitalßforflanbcr 
Usfing i Kibe,

6, Sargen Oofjan Isjær, en Søn af foranførtc 
ftrictéifnmrg Kjær i JUbe.

fDicb £ærevperfonalet er i be ftbfie 8 2lar, fønt bi& 
fe Efterretninger omfatte, foregaaet ben goranbring, at 
2lbjnnct 23ilbf^e ben 4be Sept. 1833 bleb beforbret til 
Sognepræft for Outov ®?enigl)eb i 9iibe Stift, og t Ijané 
Steb ben 12. Dctbr. f. 21. conftitnerct Cand. Theol, 3o# 
pannes S^ten 23lod> Sufjv, fiben beffiffct til 2(b# 
junct b. läbe 2lpril 1834. Sfolelærer tøyet, font Ijab# 
be beførgct Unberbiiéningen i Ealltgrapfyie, bobe b. 24be 
Snni 1836, ^borpaa ben kongelige direction beb Stribet# 
fe af 23bc 3uli f. 21. oberbrog benne UnberbiiPning, mob 
farftilt timebetaling, til bcmelbte 2lbjmtct Sui;r.

2c ntcb gcctionötabcllen fiben 1832 foretagne goran# 
bringer ere beelß en galge af, at ben Unbcrbiiéning i bet 
Ijebraifte Sprog, font 2lbjitnct 23iIbf^e fortjen Ijabbe gibet, 
blev fra 25cgpnbclfen af 9?oobr. 1833 oberbraget til Sfo# 
Icnö Sicctor1)/ beefé af ©pimiaftifö Snbforclfe i Eftcraa# 
ret 18342), i ^bilfet gag 2lbjiuift Subv bleb anfat font 
garer, og enbelig af ben forrige Ealligrapljiclarcrö oben# 
mrbnte 2obéfalb, ba 21bjunct Subt ligdebev paatog fig 
benneö timer, æcb bivfe ©mftanbigljeber er gcctionö# 
tabellen, uben iøbrigt at Ijabc unbergaaet nogen $obeb#

1) 2lf te forben anførte (Jbnractercr for bet tjebra iiTe Sprog 
VCb Examen artium falbe part dai'CHC 1831—39 10 1. p. c., 8 

laud., 1 h.iii. Q'barartereriie i famine $iö ere for 31 el igi on: 
2 i. p. c., 10 laud., 7 ii. in.; for $r an |T; 13 laud., 6 h. tn.

2) S. Selnieré 2(e. ^ibenbe 3 S. S, 315.
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T. ^ebraifl . . 4
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A. @eograpl)ic . 1
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TIL San)? ... 3
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S. §raii)T . . 2

in. 11. ’ll. af 3
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forankring, btcvcn faalebcé ntobificerct, forn ben tyer for 
(Soinmerfemeftret 1840 mebbeleö.

færefageneb Corbeling, ber forreften er ben famine 
font 1832, vit feeö af gabelten, ^vor Dlcctor Zt>orups 
gimer ere betegnebc mcb T., Overlærer ^anfens mcb II., 
Stbjnnct P. T. ^ansfens mcb TIL, ogSlbjnnct Dr. Su^rs 
“Eimer meb S. ©cn fibfieö ©ecltagelfe i be latinftc Sii# 
mer beftaacr i at ^ave Snfpcction meb ©ifctplcne unber 
(Stilenö Ubarbeibelfe og benpttcö tun unbertiben, ba Dice# 
tor fom ofteft felv forer bette gilfpn.
gabelten for bet meftforegaacnbe Pinterfemefler afveeg 
fra Sonimevfeinefirets tnn i gimerne 11—12 og 5—6 
faatebeö:

©e fi.ære# og lUrfeb^ger, fom brngcö Vcb Unber# 
viiöniitgcn, ville fiben blive mrvnebe. ©c ere for cit 
©eel be famine, font allercbe 1832 benyttebeß, beete an#

iTIanbag. ©irebag. Onsbag.

11—12

5—6

©pmnaftit .
©anft .... 3
pebraift . . 4

(Saltigrapljic . 3
®ra-ft .... 4

9?atnrl)iftorie 2 
©pmnaftif .

u
(Sang ... <2

*3

©pmnaftif .
?atin .... 3
©anft .... 4

(Satligrapljie . 1
©raff .... 3
®ra-|T .... 4

©orsbag. ^rebag. Overbag.

11—12

5 — 6

ßalligrapljic . 2
®ra’|T .... 4

&iltigrapl)ic . 3
^icbraifb ... 4

®pmnaftit .
©W .... 3
®W)T .... 4

S1

Sang ... <3

©ait|T . . .

®pmnaftit .

@atltgrapl)ic . 1
gybfT .... 2

m. n. af 3
®eograpl)ie . 4

m. b. <j>. af 3
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bre og itpere. 1834 er faalcbcö iDcicFjmanns fraiifFc 
©raniinatif, 1837 triolberfjs banfFe Sorfcbog, 1838 Subto 
SJibel^iftorie (bet 91. £eft.), 1839 Sorgens tat. ©tiilobel? 
fer, bet gl. £eftaiHCiite3 ^iflorie af Sii^r, Sngerslevs 
fa’rebog i ©eograpfyie, 3ulin Sabtitius’s tpbfFe ©rannna# 
tif, ^rof. Slbral^ams franfFe ©tiilobelfer, fom og bcn 
bebubcbe Carrebog i 9tatnrl)ifiorie af sDrejer og Steenflrnp 
i ©tebct for Slumenbadjs approbcrebe til Snbforclfe. 
Seéubeit ere be feuere nbFomnc [Kateriatier af ^enriEfen 
og 3ngerslev anbcnbte til at forfpne ©ifcipfcne incb 
paßfenbe Spgaber i be latinff'c ©tilctimcr.

Slf bebfontmenbe tocreö Snbberetningcr ont Unberviis« 
ningen og bens Stemgang i bet fibfie ©foleaar er 2lib? 
poltet i Äortljcb folgenbe.

© «it ff.
(Secret: 2lbjiiitct Q). £. Ji a né feil i «Ke Slnéfcv.)

Ill og IV cClasfe: ©friftlige Ubarbeibclfcr af tjiftorijFc 
©inner faint Socrfættelfe af forfFjelltgc, ifa’r ljiftorifFe, 
tpbfFe ©frifter. £?bcffe i ©eclamation efter ben i ©an» 
bets Dbcuiit gibne Slittmöning.

I og II (Clasfe; Srt^ograpl;i|Te (Sfriveoöelfcr efter 
©ictata i begge Slaéfcr, i ben ftbftc tillige IjiftortfFc Ubar? 
bcibclfcr og .Dbcrfa'ttelfe fra bet £ybjTe. Serfcovclfcr, 
ntcb boilFc ^eiiffgtcn Ijar barret beelö at anføre ©ifciplcitc 
til reen og tåbelig DplarSning, beelö at forllarc ^bab ber 
af 5nbl)olbet maatte bære ifevr SJcgpnbcrc iibcfjcnbt, beelö 
beb Slnalpfe at anbenbe bet, ber bar gjcnneingaact af 
©rannnatifen. SPcb Unberbiiéningen benpitebeö tlisfens 
ftorre og ntinbre ©pioglærc, irolbecfis Sarfcbog og ©tore 
og gobc^anblinger af SanfFc, 9iorfFe og \ olitcnerc, vcb • 
IHalling.
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£ a t i n-
($mre: æecfot Skorup i be 2be everfte, Qfbjuncf ud fen 

i be øvrige gladfer.)
IV Clasfes Cicero de finibus bonorum etmalorum, 

2 ®og, ben 2ben Sale ntob (Satilina, S a Hu fr o Bellum 
Catilinarium, 1 53og af €æfavs ©allcrfrig, ^oratfes 
©ber, 2ben ®og, (gpiftlcr, 2ben (Bog, “Virgils 56neibez 5te 
æog. 1 Stine om Ugen nforberebt munbtlig ©berfættel# 
fe fra Satin. Stylter til benne ©belfe balgtcö af p^ilip^ 
pi Satinität ber 9icuercitz fom ©ifciplene i bette ©iemeb 
^abe anfTaffet fig. Stiil 3 (Sange om Ugen, ben ene 
@ang ertcmporal. Seéuben 1 Sime ugentlig munbtlig 
©berfa'ttelfe paa Satin, t)bortil, ligefoin ogfaa tilbecln til 
ftriftlig ©oerfaittclfe, □ngevelevs SUaterialier benytteben. 
(St spar (Sange om Søtaaneben ubarbeibcbcn ftriftlige 
©berfaittelfcr fra Satin paa Sanft af Stylter, fom Si# 
fciplcite iffe fortjen Ijabbe gjennemgaact. 25abens latin# 
ftc ©rammatit, fom ljibtil brugten i alle ßladfer, bleb 
gjentaget i en fa-rftilt ugentlig Sime, og paa filte Slebet 
berigtiget og ubmbet efter Siamn^orn, SSillrotlj o. 21. — 
Scfjaafø jpaanbbog i be gnrfte og romerfte Slntiqbitcter 
og 25rof>tns Slfribn af ben claöfifTe ©Ibtibö SWytlplogic 
anöenbteö neb be latiufte (ligcfom ogfaa Deb be grerfte) 
forfatteren Sa^ming.

Ill (Ciasfe: S.rfars (Sallcrfrig, 6te 23og, (Ctretos 
Sale pro Ligario et Deiotaro, "Virgils SSncibe 3bie og 5te 
23og. Stiil 3 (Sange om Ugen, beriblanbt en let ©pga# 
be til ftrar at ucbffribeS uiiber munbtlig SSeilebning. 1 
Sime om Ugen aubenbteö til ©rammatitenö fortfatte og 
gjentagne Savning.

II Claøfe: 2lf Cornelius tZepos (Spamittouban, 
^elopibaé, Slgefilann, ©umeneé, §amilcar, kannibal, (5a# 
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to, Sltticnß; 9(f Stobers Lectiones, Cap, 3, fra (Section 
141—215. £il fFriftltge ©tiilovelfer meb bet overSe
sparti er tilbeelö anvenbt □ngetolevs SDlaterialier, meb 
bet nebcrSe WeinfcfjenÆe (Stiilovelfcr, ^vilfe Ijcle 
fen tillige tjar betjent fig af til mnnbtlig ©verfættelfe paa 
Satin.

I ilaefes overSe Slfbeling: Slf Slocfjs ©lemcntarbog, 
2bct Surfnß, 6 Søger af Historia romana og i forening 
nteb bet neberSe sparti Fabulæ poeticæ. Set neberSe 
sparti: fornben be gectioner af Slementarbogcnß Iffe @ur* 
fits, font ere betegnebe nteb Litr. a, overeenßftemmenbe 
meb ben af ^rof. 23locf> opgivne SKet^obe, ovennævnte 
Fabulæ poeticæ og 2 Søger af Historia romana. Sil 
mnnbtlig ClVerfættelfe fra SanfF paa Satin, ^vori begge 
partier IjaVc becltaget, anvenbteS Wetnfcf)encfs ©tiilo# 
velfer.

® r æf f.
(Særere: Hierfür Sljoritp i ørerne, tMbjunct 91 b te v i be uebcrfTe 

(Ha^fer).
IV <£lasfe: ^evobot, 9 S., (Ijvoraf en Sect 

førgen var tæft), faint bc 30 fbSc Sap. af 3 S., 
£,uciane ©ubefamtaler, Romers Sliabc 3 og 5 Hlljap* 
fobie. Unber Savningen er bet (atinfTe og græS« 
gprogß gyntariß jevnligen fantmenlignet og ^orfTjellett 
bemærfet meb ^enviißning til £.angeø ®ram.

III <£lasfc: «oerobots 4 S. fra Sap. 83 til 173 og 
Ifte S. af Sliaben til æ. 413; ben etymologise Seel af 
ß.angeo ©rammatif.

II <£laofe, øverne ^arti: Htnefeiw Sæfebog ®ibe 
13—44 og be 18 forfte Sap. af ^erobots 3bie S., lige* 
tebeß ben etymologise £cel flf ©vammatiten; neberS« 
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spart.: ©rant, til Serba paa |U/; 2(tnefenø Seefebog be 
13 forfte giber.

ip eb r aiff.
(Varer: Elector £1)0 tup i begge Slaéfer.)

IV <£taøfe: £.inbbergø Styrejlomatljie p. 65—106. 
©enefié fra Sap. 21 til Snben. fijnbbergø ©rammatit 
folgeö i Slnalyfcn.

Ill €Iaøfez oberfte spart: ©enefiß Sap. 8 til 24. 
Slf ©rammatifen: be uregclntaéfige Serber og Medina« 
tionerne. Steberftc spart: bet Sigtigfte af ©rantmatifcit. 
©enefté Sap. 1—8. Vlf be i begge Slaßfcr læfte ^cn# 
fa vil en £cel iffe blive repeteret i bette ©foleaar.

c I i g i o it.
(Væver: Vlbjuiict S u f) r i ølte Stapfet.)

IV Claofe: fide Iltog tHeyerø Sarcbog; bet 3e.£e# 
(lamented Sibdlgftorie og bet gl. Stcftaincnteß inbtil Saüibß 
og 5öbofetl)ö gljronbeftigclfe efter be af Dr. gitljr ubgibne 
Varebeger. Vitca Sbangelium paa ©ra’ff. giere Sicligi# 
onß^Ubarbcibdfcr ere ffrebne af benne Slaéfcé ©i# 
fciplc.

III <£(asfe: llrog tHeyevø Varebog fra § 1—89; i 
Sibell)iftoricn fra ©aloinoö 3?ob til ben cfyriftne JlirfcS 
©tiftelfe beb Slpoftlcrne.

II £(aøfe; fiele 23alleø Varcbog; bet gl. Xefbantctv 
teß fiiftorie og bet npc SicfTamcnteö inbtil Sljrifti anben 
Steife til Scrnfalcnt.

I (Claøfe: 25alleø Soercbog til 6 Sap. Sit. C. fiele 
^evølebo ntinbre æibellgftorie og Dr. 6nl;rø til ©alontoß 
2>ob. Snbcel spfalntcr leerte nbenab.
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©cvgrttp^ie.
(Sæter: Dlbjunct b I e t.)

IV <£laøfe og oberfte ^art af III: efter Reifes Vare* 
bog fra Ungarn til ©nben, mcb gorbigaaelfe af cn Seel 
©taber og ^)robinbö*5nbbclingcrz men berimob mcbnbfør* 
ligere gorflaring af ben pljpfifEe ®eograpljie. Sen garn* 
le @eograpl)ic efter ©ftvupø ©rnnblinier.

II ilaofe og neberfte ^art af III: paa famme SUtaa# 
be og efter famme Sarebog, ®nropa fra ©nglanb og Ijele 
SIftcn. ^ngerølevg ©eograbfie er bcgpnbt at inbføreg.

I (Claofe: Kofobs ©cograpfyie for æegpnbcrc ^cel 
gjennemgaaet, l)borl)oö ben pljpftge ©cograpljic er bcljanb* 
let meb ftørre Ubferligljcb.

(Sater: 9lbjunct 91 blet.)
IV £laøfe og øberfte $)art af III: ^elc ben npere 

£iftorie til 1789 ubforligen; fra bette Sibépnnft en fort 
Cbcrftgt. 2\all er bel (agt til ®rnnbz men i bet ^ele 
folget meefl Kofobs flørre ^iftoric, lebfaget af mnnbtligt 
gørebrag. IV ßlaöfc alene: Sanmarfé og ©berrigé £i* 
ftorie. ®?cb Simittenbcrne er ben gamle og SQtibbclalbe* 
renö ^iftorie repeteret.

II <£Iaöfc og neberfte ^arti af III: ^ele ben gamle 
^iftorie efter Sangbcrgö Ubgabc af Kofobo Sarcbøg; 
ben gamle ®cograpl)ie efter ben æcilcbning, fom bert 
gived.

I (Claofe: .^tfloricnö marfuarbigftc æegibenfeber af 
2<ofob fra bet beftromerffe 9tiged Unbcrgang til bore Sage.

Slrtf^utef tf.
(Unbet Cvertæret a n f en)

IV ilaefe: SIKe tre Snrfnö af Sjø'nø Sarebog.
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III Chofe: be to førfte ßnrfuß af famine.
I 03 II Clasfe: praftiff fRegnfng.

(Geometric.
(Unbet Overlærer J? a n f e 11.)

IV €Iasfe: ( efter Sjørns Særebog) Stereometric og 
Trigonometrie, plangeometrien to ®angé gjentagen.

Ill dasfe: (famme Vccrebog), øverfte Slfbcling § 99 
—145, Ijele plangeometrien repeteret; neberfte Slfbcling 
§ 1—119, og be førfte 99 §§ flere @ange gjentagne.

9tafut^tffvrte.
(Unber Overlærer Raufen.)

II dasfe: Tyrcrigct og PZtncralriget,
I €Iaofe: Tyreriget, i begge Slaöfcr efter Sunt’es 

Saircbog. Slf be 2be ^verfte Clasfer IjaVe i bette Sto* 
Icaar ingen melbt fig til at nybe Unbermiöning i statur* 
Ijiftorie, Ijbortil be ifølge ben kongelige Tirectionö Stri? 
Velfe af 24. Slpril 1818 iffe ere forpligtebe.

(unber Overlærer & ait fe n.)
IV Claefe og overfte Part af III: Sefjtmaims 

^aanbbog fra S. 45 til Snben.
II €laefe og neberfte Part af III: (tampes Stobin? 

fon fra ”Jiienbe 2lftcn” omtrent til @nbcn.

(Særer: ?lbjuuct S tt fyr.)
IV (tla&fe mcb overfte Part af III: Sortings eta

des litt, fra Pag. 99—110, 352—409 og 1—50. S 
iOeidpmanns ©rammatif ben ftorftc Tecl af Spntarcn. 
g-lerc Stile ere ubarbeibebe efter prof. ?lbtalpams Stiil^ 
øv elfer.

2
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II iClaefeö overfie part meb ttcbcrfte part af III; 
be 3 forfte SBoger afTelemaquc; ffiebit’es Sa’febog fra ben 
35 til 61be ^orbrlling. 3 ©rammatifcn Ijcle ben etymos 
logiffe Seel. 9iaar Sib er hertil, ßbcö Sifciplene i 
mnnbtligen at oberfa-tte entelte lette (Sætninger fra Sanft 
paa ^ranft. Dieberfte part: be 30 forfte fortællinger i 
(BebiFes Virfcbog, faint i fortere Ubtog ben etymologifFc 
Seel af ©rammatifen.

5 Programmet for 1832 er til ©rempel anfort Si* 
niittenbernes 2lngivelfe i be gamle Sprog for Ijbert 5te 
Siar efter ^Reformen 180-5. 3 klaret 1835 afgif 3ngen 
t>er fra Stolen. Se, fom iaar biinittcrcö, (jabc la'ft i 
tintin: i, 2, 3, 4 23og af (Cæfars Sallerfrig, Sallufts 

©atilinarijfe og SugurtljinfFe Ärig, (Ciceros dre 
Saler mob ©atilina, Salen for SRtlo, Sigariné 
og Seiotarué> ben 2bcn plylippiffe, 1, 2 og 3 
23og <le linibus bonorum et malorum; potato’s 
Sbcr, 1, 2 og d IB., 1 og 2 23. af SBrebene 
faint ars poetica; Virgils SUncibc, 2, 3, 4 og 
5 23og.

ÆrcvfT: ^erobots 3, 5 og 9 S3og; fi.ucians ©nbefam# 
taler; platos Apologia Socratis og Crito; be 
forfte 10 æoger af Romers Slinbe»

•Jcbraiff: fornbcit (Senefis, bc 16 forfte Sapitlcr af »Bpo? 
bus og 11 kapitler af Humeri.

fornben ©Volebibliotlpefets egne Stibtivgter (f. 
Progr. 1825, S. 20—23) l)ar ben kongelige Sirection 
Iiibtil bevilget et Silffnb af 25 Dlbb. Scbler aarlig, fra 



1834 at rcßitc, tit 23ogcrß SlniTaffclfe, cnbvibcre i ctlivert 
af be ftbfie 3 Star 5 9lbb. til Sogcrö StibbinbirKj. Søg# 
famlingcn, font i Staret 1832 beftob af noget over 2500 
Jftnmmere, faint en ©ccl Smaaffrifter, font bengang cnbiut 
iffe vare optagne i Satalogen, er imiblcrtib beelö vcb 
Stectorö Snbfjob, beelé vcb ben kongelige Sircctionö gik 
fcnbelfe af nyere ©frifter, Oiöpntatfer og programmer, 
bcclö ogfaa veb ®aver, forøget til ^enveb 3200 23inb, 
naar bertil tælleé blotte hefter af et nbetybeligt Omfang, 
©iben min fibfte officielle ^Beretning til bat kongelige Si* 
rection om SBibliotljcfetö Silftanb, af Sato 29. San. bX, 
Ijar bet mobtaget en Silvært af folgenbe Sfriftcr.

2lb(er, 21. p. Sen ifolerebe Subjectivitet i benö vigtig* 
ftc ©tiffclfer. Ifte S. Äfjvn. 1830. 8.

25ang, Ö. £.. SKinbctale over Äong greberif ben ©jet* 
te. ÄljVn. 1840.

23ctfob, S. SBrage og Sbnn, 2 33. Äljvn. 1839. 8.
Bech, F. de capite quinquagésimo tertio libri Jesiajani. 

Ilauniæ 1840. 8.
23ecEerø æcrbenéljiftorie, overf. af 5- 9tüfe. 1 Jp. Ul)Vn. 

1810. 8.
23eÆer, S. Orion. 2 S3. 3 $. Ä()Vit. 1839. 8.
Bjerregaard, J. B. F. de libertinorum hominum con- 

ditione libera republica romana. Ilauniæ 1810. 8.
Bornemann, J. A. Anselmus et Abælardus sive initia 

scholasticism!. Ilauniæ 1810. 8.
Buntzen, A- de apparatu permanente amylaceo in ossium 

fracturis adhibito. Ilauniæ 1810. 8.
Casse, A. L. de damno ab animulibus dato. Ilauniæ 

1810. 8.
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Æieero’o anöcrwdljlte Nebelt, ^eraitßgegcbcit 9. H. lUotj. 
£etp$ig 1838. 8.

Ciceronis oratio pro T. Annio Milonc lithographico ope- 
re cd. a Guil. Freund. Vratislaviæ 1838. 4.

Ciceronis de officiis Jibri tres. Editio Ilensingeriana a 
C. T. Zumptio repetita. Brunsvigæ. 1838. 8.

Vahlernp, H. A. de ulcere ventriculi perforante. RI. 
Ilauniæ 184p. 8.

Damljer, I. C. de pericopis ad usum ccclesiasticum 
fixis. Ilauniæ 1840. 8.

iÖecEen, 2t. 8- von ber, bie ©bett bcö ^oratinö in bett 
Seröinaaßcn ber Urfdjriflft bcutfd). 1 £1). SSraunfdjeig 
4838. 8.

Dircltinck de Holmfeldt C. P. M. V. Prolegomena 
de notione proprii rerumque domini. Ilauniæ 1810 
8.

jDoebertctn, ß.. tat. ©pnonpniif, 6 £1). Seidig 1838. 
SScpIage. Seipjig 1839.

Æigiiofbn, 6- 17,18,19,20be SBot af Homeri Odyssea 
å tölcHjfit ntlagbar. æibepar Mauftri. 1840. 8.

Siebter, $. Sie 33créfitnfl ber lateiiiifdjen ©pradje. 
SBcfeL 1838. 8.

Gad, O. C. L. de argumentis pro existentia dei. Ilau
niæ 1840. 8. •

Gad, C. P. Stenersen de Lutliero principiornm rci 
lithnrgicæ æstimatore et arbitro. Ilauniæ 1840.

Hall, C. C. de indiciis eorunique vi ad probationem in 
causis poenalibus efficiendam. Ilauniæ 1840. 8.

foras’ Cbeé)®rtcf an bie Sifonen (Urfdjrifft, Ucberfcftnng, 
(M(äriutg) von 2t. 2lttiolb. Berlin ic. 1836. 4.

3nge>nann, 23. S. ©fyljinticn eller ben Sule^iMvarbfFc 
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©fyfonnatioitölirrc betragtet forn SSiltebforin fer IRatiir* 
poefien. Ätjün. 1840. 4.

Kayser, C. de versione in caput in situ foetus obliquo. 
Ilauniæ 1840. 8.

ZUaiifen, (5. OL Oefantmclte @ebid)te unb Sßorträge in 
ßcbintbencr unb nngebunbener Diebe. 1—2 53. Slltona 
1835. 8.

Roibevup Xofenwige, 3. S.. 21. Samling af ^ororb^ 
ntiigcr og DlcfFripter ic., fom vebtomme Seiftligljcben. 
3 ®. 4 4p. Äljöit. 1840. 8.

Zxr^yer, 9iaturl)iftoriff JtibßfFrift. 2 23. 6 Jp. Mplt. 
3 23. 1 $. 1840. 8.

Hectionseatalogev for Uniocrfftctct og ben polpted)ni|Te 
Særcanflalt i Äjobcnlwn.

Lind, P. E. de coelibatu Christianorum per tria priora 
secula. Ilauniæ 1839. 8.

VHcbvig, 3. VI. 23ltf paa Dlbtibenß Statsforfatninger 
meb Ipcnfpn til Ubniflütgen af SRonard)iet og cn onv 
fattenbe Statßorganißme. Jtljvn. 1840. ^ol.

IHagajin (9lp banffc) 6 S3. Äljvn. 1836. 4.
tTIolbed?, (£. ^iftoriff Xiböffrift. 1 23. 2 Äf)ött. 

1840. 8.
Nielsen, JI. de speculativa historiæ sacræ tractandæ me- 

thodo. Iluuniæ 1840. 8.
Vliofeii, g. <5. Satüifl ®rammatif 1—2 Ä'^vn.

1839. 8.
Olufsen, C. F. R. Disquisitio de Paralaxi Lunæ. Ilau- 

niæ 1840. 4.
l’aludan Müller, C. P. observationes criticæ de foede- 

re inter Daniain, Sveciam et Norvegiam auspiciis 
Margarethæ Regiiiæ icto. Ilauniæ 1810. 8.

Petursson, P. Sytnbolæ ail fideni et studia Tyrannii
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Kufini Presbyteri Aquileiensis illustranda e scriptis ip- 
sius petitæ. Ilauniæ 1810. 8.

"Kaff, SIRorffaböla'öiiinß for ben bmtfFc Slfntne. 
1 S. 3 $. (SR. 26—42). Äl)Vn. 1839. SRp 9?æKc 
(SR. 1—13.)

Rothe, P. C. de vita et gestis Anselmi Archiepiscopi 
Cantuariensis. Hauniæ 1840. 8.

Saxtorph, I. C. de funiculi umbiliaci prolapsu. P. 1. 
Hauniæ 1840.

Qdyvettin^v, tH. ^anbbud) ber 83ibliøtl)eb*SI0iffcnfcf)afft. 
asien 1834. 8.

Selmer, p? ÄjebcnljavnS Umvcrfltctö Slarboß for 
1839.

Stephani Thesaurus græcæ lingvæ. vol. 4 fase. 4. Pa
rishs.

Sterin, S. ©latiftifFÆopograpljifF ^eftrivclfe ober f?o# 
vcb* oß Dicfibcntßftabcn Ä'jobcnljavit. 2 $. Äljvn. 
1840. 8.

Stenn, S. ®tatifti|T*Xopoßrapl)ifT æcjFrivclfe over Äjo* 
ben^avnä Slmt. 1 ©. Äljvn. 1839. 8.

Zl?cßvup, (L. fa’brelanbff SRctrofog. 2 J). Äbvn. 
1834.

Ibotfen, p. S. 23c)Trivclfc oß forflarinß cif ben fonber* 
vibfhtßiTe SWmicftecn. Ä^vn. 1839. 8. gorcrrct cif 
forfatteren.

"C^orfen, p. (5- Oß (Biolafon, K. Saßan af J^rafufcli 
frep^ßobe. Jtljvn. 1839. 8. forceret af SSljorfen.

Wegener, ’K. 5. SJnbbpbclfcßiTrift til gerßcfcftcn for 
Jtoitß freberif ben ©jette paa Sorec Slcabenti. itljvn. 
1810. 1.

Wesenberg, J. S. Emcndatioues M. Tullii Ciceronis 
epistolarum. Hauniæ 1810. 8.



23

Wilh, G. C. de came mammalium domcslicorum ægro- 
tantium judicanda. Ilaaniæ 1810. 8.

Wirker, €. ©urtptbcö overfut. Äfyvn. 1840. 8.
Oeblenfcblåger, 21. SJlinbebigt over Äcng greberif ben 

©jette. jflfVn. 1840. Fol.

Sifciplencö fHorffabsbibliotbeV er eprinbeftgen ftif* 
tet af bem fclv, üben nogen nbvorteö SeilfFpnbrlfc, og blev 
bcflprct efter SoVc, font cn (Committee af bcrcS egen Wtib> 
te Ijavbc forfattet, og fom bleve antagne ben 29 £D?ai 1815. 
Slt ©elffabctö Srganjfation Var fonftig nof, vil man 
(Fjonne beraf, at bet Ijavbe 1 iDirecteur, 1 Tribun, cn 
€ommisfton af 4 fOccbfemmer, 1 Tabellarius Præfecli, 
1 Adjutor Tribuni, 2 Electi Præfecli, 2 Electi Tri- 
buni: altfaa 12 ©mbebbmamb t et ©amfunb, font ben# 
gang bejlob i bet boiefte af 30 ®icblemmer. SO?a'rfcligt 
nof, art man fclv i faa lille cn ©tat fanbt bet fornobent 
at faftfrtte ©träffe for ibicane og 21mbituø. 3 Tibenö 
fob flnbcS benne Sonilitntion uben rcvolittionaire .Optrin 
at veere afløft af cn flmplcre. Te 2bc øverfte Oifciple i 
©folen foreftobe SBogfamlingen og fammcnfalbtc, faavibt 
jeg Vccb, en alminbclig ^orfamling i vigtige Ofrelbc. 
Søgernes Salg Var ftcbfe, efter ben ^«nbflfab, jeg berøm 
Ijar føgt at crljolbe, nffabeligt og paSfcnbc. 3 Jlarct 1839 
fpneé forfatningens bema'tfcbc Sltaugler at l)ave foranle# 
biget Xifciplenc til at overbragc 91bjimct Subv Scftyrcl# 
fen, i bvilfcn bog ©folen® ©up er paa cn Wlaabc beelagtig.

Sogfamlingcn beflob famme Xib af 61 Sa-rfer i 99 
Stub. Sen 30 ?lpri( 1839 bcliagcbe bet ben kongelige 
direction paa æcftyrcrcnS berøm inbgivnc ?(nfegning at 
bevilge bette Sibliotljcf en Unbcrfiottelfe af 40 9ibb., I)vor# 
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of $alobclcn ^ccvcbcö 1839, og ben anben ^alvbecl i ?lar. 
©fter Dr. Suljts Seretning of 23 Sntii b. 21. vor fiben 
ben Ifte ©et. 1839 i ©ontingeuter fra ©ifciplene inbfom* 
met en Eum af 18 3tbb. 4 SJlf. 3 ^., og Sogfamlingen 
Vor imiblertib foroget til 96 æærfer i 192 SBtjtb« ©n ffor* 
tcgnelfe over be fiben ben 30 Slprtf 1839 ouffaffebe Søger, 
tilligemeb en Extract af StcgnjTabet, vilbe maafFee i grem# 
tiben paéfenbe funne optageö i btéfe ©fterrctniitgcr.

Siil ufortnuenbe ©ifripleø Uiibetft^ttelfe her i ©fos 
len tyave fiben 1832 aabnet fig npe og betpbelige Jpjcvlpess 
filter. ©etycimcftatöminiftcr ®rev ^oadjhn Gobfle Ü7olt? 
Fes Heget for ©mbcbßma’nbß .Sørit, fom gaae i ©fole, 
tyar ubbrebt fin velgjorenbe æirffomtycb ogfaa til vor ftit* 
berenbe Ungbom. 8 ©tfctplc ere fitcccßfive blcviie itbna’Vn* 
te til at npbe gebt af bette ?cgat3 Sicnter, ^viö Selob 
er for tyver ©tipenbiar 40 9ibb. ©. aarlig. 3?c, føm for 
mvrVærenbc £ib oppebære bemte Unbcrftottelfe, ere ^enriF 
(Beorg iHariws ^onfen, ubnævnt ben 22 gebr. 1837, 
og Sotyannes ^einviety) ^olni, ubnæVnt ben 24 §cbr. 
1840.

Seb ben Äongelige Tircctionß ©frivelfe af 13 Sulii 
1825 (^rogr. 1832, ©. 37) Vare be «nt>ve ©tipenbiev 
inbfFramfcbe til bet Selob, font af ©fotené egne Svibler, 
nbcii gilfTitb fra ben almiitbclige ©folefoitb, finibc itbrcbcö. 
3 program 1825 ©. 18 giveß ©plpßniug cm be til ©ti* 
penbiefonben tycnlagte Subta-gtcr, fom til ©rempel i 2(a* 
ret 1823 ubgjorbe 192 9ibb. — 2 rebe ©ølv og 15 
9ibbr. 5 W 10 fj. 9lcpr. ©fter SiegnfTabet for 1839 vor 
berimob 3nbt<rgt6fnmmen, en Sctyolbning fra forrige 2lar 
af 89 Dibb. 2 W. inbbefattet, 577 Slbb. 4 9)lf. 1 |. @n 
omftambelig gorflaring over ©priiibelfcn of beinte Stilvart 
vilbe mebforc en for mine Sa-fcrc treettenbe æibtløftigtycb.
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Änn til be vigtigfie Momenter vil jeg Ijcr inbffiwnfc min 
æcretning. den kongelige directions ©frivclfc til Stifte 
ovrtgbcbcn af 25 Slpril 1835 foranlcbigebe cn noiagtig 
Unberfogclfc af be Snbtægter, ber maattc anfceS at tillære 
©folcnS ©tipcnbicfonb. ©et bcfanbteS ba, efter bc af 
©folcforftanbcrnc givne Splitninger,

1, at ©tipcnbicfonben vcb cn Sotvepling af nogle ben 
tilfyorcnbe Obligationer tncb anbre, ©folen tilljorcnbc, 
IjaVbe i fin dib libt et bctpbeligt Zab, i bet 1638 9lb. 88 
ff af bat kapitaler vare omffrcvnc til 600 Dlbb. 48 ff 
i ©tcbct for at æclobct efter SmffriVningen vilbe ^aVe 
Været 1303 9ibb. 23 ff r. ©., naar gonbcn var blcvcn 
i æcfibbclfe af fine oprinbeltgc Sbligationcr.

2, Sit nogle ælbre donationer, ^ViS inbviflcbe og til 
gorglemmelfc forlamgft overgivne ©tjabnc var blcvcn op* 
Ipft i ^Jrogr. 1826 ©. 29—54, nemlig 5ens Tiborgo, 
(Die (Cleincnfen Synboeo, Slnbers ©prenfens »EnFes, 
fanit Thomas 23onums Scgatcr, ialt 763 Dibb. r. ©. 
bnrbc tillceggcS ©tipcnbicfonben. dccifioncn af bcnne 
©ag inbeljolbcS i ben kongelige directions ©frivclfc til 
(gpljoratct af 15 Slug. 1835. )1

3, Sit cn aarlig Snbtagt af 209 9ibb. 11 f., Ijibrorcn* 
bc fra SSiffop CbrifHano Jlegat, (IjVorom ^rogr. 1826 
ligclcbcé giver Splitning), efter bet kongelige ©anffe 
ganccllicé inbljcntebc æctamfuing og mob ben jfoiigcligc 
directions ©amtpffe i ©frivelfe af 16 gebr. 1836, over* 
brogcS fra famine SlarS æegpnbelfe til ©tipenbiefonben. )2

I) £>m tiefe 2be poftet f. ©clinevä Sic. Sibcube 3 Slatg. ®. 
291—92.

2) ©. betont Selmeré Sk. Sibeube 3 Slat- 560—52.
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Saalcbcö blev bet ^aab, fom jeg itnbcr Ubarbeibeb 
feit af mit program 1826 ihr rebe og i gorerinbringcit 
pttrebe: at be ber omtyaitblcbc Segater ttnbcr gunftigere 
Xiböomftaubig^cber multgen fuitbe vhtbeß tilbage for bereß 
oprinbclige æeftemmelfe, fffe alene opfptbt, mett enbog et 
anbet Xab, fom Stipcnbiefonben veb Dmffrivniitgen Ijavbe 
libt, oprettet. £vor meget ©folen i bemte Tcitfcenbe 
ffplbcr ben itocrmrrenbe Stiftöotmgljcbö ©mforg og 90? 
fja'rljeb, bpber pligten mig tyer offentlige« at benfbnez lige* 
fom jeg ogfaa mcb .poiagtclfc og, paa Sfolcité æegite, 
mcb Tafitemmcligfcb erfjenber be billige ®ritnbf<rtningcr, 
fom lebebe ben Jfoitgeligc Tircctioit unber Afgjørclfen af 
bißfe for vore nformucttbc Tifciplc faa vigtige ©porgö# 
maal.

gpr Sfolcaarct 1839—40 ubgjorbc ben til biéfcb Un^ 
berftottclfe af gtipciibicfonben anvenbte Sum 585 9?bb. r. 
S., fom ffolge ben kongelige Tircctioitß Approbation af 
2 9loV. 1839 forbccltcß faalcbcé: bet Riefle Stipcubittm, 
50 9lbb. r. S. tillagbcß 4 Tifciple: 17. V. muller, & 
17. muller, K p. iallfen og Usfing af 4bc Slaß? 
fe; af æelobet ^alvbelcn at ubbetale, ^»alvbcfcn at oplægs 
gc. Tct nielleinße Stipendium, 35 Dibbr. r. S., 7 
fciple: 21. Är^yer, S. O?. ILtiorup og S.. lEbural;
af 4be Slaöfc, Hunt), V. ^borup af 3bie Slaofc, 17.

iPyuefeii og £. T. 23rtmu af 2bcn tülaßfc; til 
Ubbctaling var 15 9ibb., til £)plag 20 beftemte fer (jver 
ifa'r. £>et lavefte Stipcnbium, 20 9ibb. r. SolV, 7 Ti? 
fciple: (S. m. Raufen af 4bc Glaéfc (fom ogfaa
oppebarer bet SDioltfcffe Vegat) 3. ^olm (tigclcbcß 
beneficeret mcb bet 9Jioltfc;Tc Segat) af 3bic (Sfa^fc, p. 
17. Tvcbe, ip. Irratup, 3. ^acobfcn, 17. ILvebe og 
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Q(. £. (Sveibe af 2bcn (Haöfc. Slf biSfc ffiilbc Raufen 
«Jolrn og (Svetbe fave bet $alve ubbctalt, bet $afvc op* 
lagt. $or be øvrige blev bet $cle at oplægge.') Sti 
Unberviiøning tilffobcé vcb bemclbtc Slpprobation af 2 
9iøV. 9 difciplc: iH. Tf*. tHa^en og U7. 23. Lxccl; 
af 4be.£laSfc, »C. p. f. Wolf cg ti. 23 vafen af 3bie 
ßlaöfe, n. €. €. Ucfing, T. S- 23vafen og 5. p. 23^ is 
ffou, af 2bcn ßlabfe, af Ifte SlaSfe Pontoppiban 
og 3. S- V. 3un<fer (fiben nbmclbt.) ^oriibcu biéfe 
ere i ©folcaarcté Pøb vcb ben kongelige directions fpc* 
cielte bevillinger IL. ©. Äjcer, 3. 3. Äjcvr og S- ft. til. 
^anbvup, ben 8 februar, og dl> Usfing ben 22 f. 9)u 
forunbte fri UnberViiéning.

Sit ben kongelige direction intet beneficium, bet væ* 
re fig fri llnbcrviiSning eller Stipcnbiitm, approberer for 
mere enb bet mrrmefte Sfolcaar, og at følgelig paa @rnnb 
af foranbrebe ©mftambigfeber, meb Jpcnfpn til difciplcnS 
^lib, Dpforfcl eller formue, faavcl fri UnbervitSning font 
Unbcrftøttclfe af ©tipenbier enten fan opføre, eller ben fibs 
ftc førminbfTcS, er ifte faa alminbelig befjenbt, fom bet 
burbe Være, fvorfor bet fpneé paSfcnbc fer at gjore bebs 
fømmcnbe opmerrffomme paa bette princip.

det i Slarct 1828 ftiftebe 'dburaljsSalffevffe /Legat

1) da Oplaget er beweint til Unbergettelfc reb Univcrfitetcf, bliver 
bet en Selvfølge, at bet falber tilbage til Stipcnbicfoiibcn, naar 
Stipenbiaten fortaber Stolen uben at blive bimitteret, Ijvab 
itu $ilfa’lbet er meb j. 3 ae ob fen, ber forfeit er anført 
blanbt be i Slav Ubmetbte. — Sit ben Itongelige direction i 
Slaret 183G af egen drift fatte difcipleue g-, df. d f o r n p 
og æ. d for up paa Stipeubiarerne^ Pijle, tillaber jeg mig 
fer, fom gaber, at bemærfe meb dafitemmeligf eb for belte SSevii# 
raa divectioueiib velvillige dmforg.
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cicbc i Slarct 1832 cn rcntcbaircnbc Capital «f 375 Otbb. 
r. (5. faint en JBetyolbntng cif 2 3ibb. — S 5«nü 1839 
var SSclobet af be imiblcrtib i ©folccaßfen oppcbaartte 
Center tilligemcb ovcnmclbte iBcljolbntng 107 9tbb., fem 
efter gunbatfenß 3 § igjen blive at ubfa'ttc, naar ffee 
fan paa ben Wtaabc, font ^nnbatfcn i naftforcgaacnbc 
§ beftcmmcr.

S Slarct 1837 forctogeß efter ßp^oratctß gorflag cn 
^oveövepavötioii paa ßatfycbralfFolcnß bygninger faavel 
iitbvcnbig fom itbvcnbig. Se betpbelige Mangler, fom 
berveb blcve affyjnlpne, ere for mange til tyer at opregneß. 
Sil gprffjcwtelfe tjente, at faavel Scefcjhtcrne fom Sårer* 
neß æærelfcr blcve forfpncbe meb npc æinbitcr af et fmag# 
falbere Ubfcciibe, og loftet i bc førfte gipfet. Sen tyde 
paa bcnne Sftajibfn'ttclfe anvenbte ©um belob til 7489ibb. 
48 f). r. ®., Ijvoraf ^alvbclen «brebebeß af Somfirfcnß 
SDiiblcr, jpalvbelen ifølge kongelig gtefolution af 24 9tov. 
1837 af (Satljcbralffolcnß ßaßfe. Sgfaa vcb at foranlc# 
bige og fremme bette gPrctagenbe ^abc vcbfommcnbc Sin* 
ttyeriteter gjort fig fortjente af 9iibe Uatljebralffole.



Grantelt begpitbcr b. 12te September eg Ijolbeö i felgenbe ©rbcn:
Seücrbagcn ben 12te Septbr. alle ßlaöfer (Simittenberne inbbefattebe) t>anfE eg latinfl Stiil.
®lanbageit — Ube — germ. ©imittenberne

^fterm. ©imittenbenie
iYiatljematib' eg Sybil. 
Religion eg SeanlK

Siröbagen — 15be — germ. ©imittenberne eg 4be 6la6fe . 
(jfterm. alle Sla&fcr ....

flriftlig <D»erfættelfe fva fimtin. 
^ebtnirt.

Snebagen — Ißbe — germ. Simittenberne
(Sfterm. alle ßlaefer ....

é^iftorie eg (Beogtaplji.
Haturbtflorie eg ©yb|I.

Soröbagett — i7be — germ, ©imittenberne ...
^fterm. alle (Slaéfer ....

Zatin eg ®ra’|t.
(Bymnß|liF.

geüerbagen — 19be — alle (Staffer....................................... *T7atf>ematiE.
SRanbagett — 21be — ........
©irébagen — 22be — ........ «Atftorie eg (Seogvapljte.
©nöbagen — 23be — ........ 2veltgton.
Sorébagert — 24be — ........ Src.nl?.
grebagett — 25be — .................................................................... (5ræ|?.
Ecserbagen — 26be — ........ ©ßn|?.

©raminationötiben begpnber Ijöcr germibbag ÄI. 8, (Sftemibbag M 2.
©eit oö anbetreebe Ungbemé goralbre eg ^aarereitbe, faaeelfem anbre Sfolenö æelpnbere, tnbbpbeö 

føreeb til at oeerecere Sramen og ben ^eitibeligljeb, nteb Ijüilfeit ben flutteö Sirébagen b. 29be 
September, om gftermibbagen M 3.

Sbovup.








