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Oprettet 1887.

Kjøbenhavn.
Ludvig Jørgensens Bogtrykkeri. Amagertorv 10.

1893.



Undervisningsanstalten

Äthene
forbereder til følgende Prøver:

A. Afgangseksamen for Studerende af den sproglig- 
historiske og matematisk-naturvidenskabe- 
lige Retning (Examen artium).

B. Tillægspraver;
i) Tillægsprøve i Latin og Græsk (eller Latin 

alene) for dem, der efterat have bestaaet almindelig 
I?orberedelseseksamen agte at erhverve sig Ret 
til senere at indstille sig til sproglig-historisk 
(eller matematisk-naturvidenskabelig) Exa
men artium,

2) Tillægsprøve i Latin for Studenter af den mate- 
matisk-naturvidenskabelige Retning, der har bestemt 
sig for det juridiske Studium,

3) Tillægsprøve i Latin og Græsk for Studenter 
af samme Retning, der har besluttet at tage 
teologisk Embedseksamen,

4) Tillægsprøve for dem, der efterat have bestaaet 
Adgangseksamen til den polytekniske Anstalt 
ønske at erhverve akademisk Borgerret,
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5) Tillægsprøve i Latin og Engelsk samt Fransk 
for dem, der efterat have taget Skolelærereksamen 
med Hovedkarakteren »meget duelig« ønske at 
erhverve sig de Rettigheder, som almindelig For
beredelseseksamen eller fjerde Klasses Hoved- 
eksamen giver.

C. Adgangseksamen til den polytekniske Anstalt 
for dem, der har taget almindelig Forberedelses
eksamen med kun to fremmede Sprog og derfor 
samtidig maa forberedes til en Tillægsprøve i 
Fransk.

For Deltagelse i Undervisningen paa det med A 
betegnede Kursus er Betalingen 30 Kr. maanedlig.

For Deltagelse i Undervisningen paa de med B 
betegnede Kursus betales der 15—20 Kr. maanedlig.

For Deltagelse i Undervisningen paa det med 0 
betegnede Kursus betales der 20 Kr. maanedlig.

Disse Beløb erlægges hver Maaned forud, men 
kun for 10 Maaneder af Aaret.

D. Desuden modtages mod en Betaling af 10 Kr. 
maanedlig Elever til et Kursus for Begyndere i 
Fransk. _____

Indmeldelser er bindende for mindst 3 Maaneder.
Udmeldelser sendes skriftlig med Maaneds og 

Dags Varsel, saa at der betales Honorar baade for 
den Maaned, da Udmeldelsen modtages, og for den 
nærmest følgende.
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Athene har sit Lokale Amagertorv 10,2, Mellem- 
bygn. B; fra August 1893 Stormgade 8 (Mariboes Skole).

Undervisningstiden er om Eftermiddagen fra 
Kl. 3-8.

Skoleaaret begynder efter Midten af Avgust og 
ender i Begyndelsen af Juli Maaned. Ferier og Fri
dage er de samme som ved de lærde Skoler.

Anstalten paatager sig ikke ved at optage en Elev 
nogen Forpligtelse til at indstille ham til den Prøve, 
hvortil han forberedes, med mindre han efter Lærernes 
Skøn findes moden til at underkaste sig Eksamen. 
Der meddeles to Gange om Aaret, i December og 
April, skriftlige Vidnesbyrd om hans Standpunkt.

Undervisningen ledes af følgende Lærere:

Hr. A. Arneberg, Cand.phil. (Matematik og Naturlære) 
» M. J. Goldschmidt, Cand.philol. (Latin og Græsk) *)  
» K. F. Kinch, Dr. phil. (Latin).

*) Under Hr. Goldschmidts Fraværelse paa en Studierejse i 
Italien og Grækenland har nogle af hans Timer fra Januar til 
Juli 1893 været besørgede af Hr. Cand. mag. Flagstad.

» Alfr. Lehmann, Dr. phil. (Naturlære).
» Joh. Magnussen, Cand. mag. (Engelsk).
» Carl Michelsen, Sproglærer. (Fransk).
» C. N. Starcke, Dr. phil. (Flistorie).
» F. Torup, Cand, philol. (Latin og Græsk).
» Chr. Velschow, Cand. philol. (Latin og Græsk).
» F. Winkel Horn, Dr.phil. (Dansk og Oldnordisk).
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Athene har i de forløbne Aar været besøgt af i 
alt 119 Elever. Af disse har indtil 1892 været ind
stillet til Afgangseksamen i alt 34, med følgende 
Udfald:

i bestod med Udmærkelse.
15 » » første Karakter
9 » » anden »
6 » » tredje »

Tre forlod Eksamen.
De forskellige Tillægsprøver er bievne tagne af 

i alt 42. I 1893 indstilles til Afgangseksamen i alt 8, 
til forskellige Tillægsprøver i alt 19.

Dette Program udleveres og nærmere Oplysninger 
meddeles, naar man mundtlig eller skriftlig henvender 
sig til en af undertegnede

M. J. Goldschmidt,
Amagertorv 10,3, Mellembygning B.

K.

Carl Michelsen, 
Evaldsgade 10,3. 

N.


