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I. Afgangseksaminerne 1947
Studentereksamen bestodes af 19 elever, 
realeksamen bestodes af 34 elever og 
mellemskoleeksamen af 39 elever.

Beskikkede censorer var rektorerne: E. Andersen, 
Sv. Brunn, Palu dan-Müller, E. Torsting, Willumsen, 
lektorerne, frk. Baruel, Borup, Hainau, E. Frederik
sen, Helwe g-Møller, Kiørbye, V. R. Møller, Nydahl, 
H. A. Poulsen, H. C. Sørensen, adjunkterne J. Ander
sen, Willum Hansen, Oscar Nielsen, Skjødt, over
lærerne, frk. Fogh-Andersen, Hjelme og skolein
spektør Mathorne.

Udfaldet af eksaminerne er anført omstående:
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Studentereksamen 1947

Nysproglig studentereksamen:
Ingeborg Dagnæs-Hansen (bestyrer, Priorskov) 
Poul Henning Fugl (plantageejer, Sørup pr.

iMaribo) ...........................................................
Lis Hansen (forvalter)..........................................
Gerd Krogsbæk (afd. læge) ............................... 
Jørgen Olsen (førstelærer, Flintinge)................  
Inge Poulsen (modehandler) ...............................  
Asta Elsass Rasmussen (forpagter Sdr. Kirkeby) 
Carl Johan Schaeffer (kontorchef, Grænge)....

Matematisk studentereksamen:
Arne Bøgh (læge, Toreby)..................................
Jørgen Fasmer (fnu F., København).................... 
Mogens Fog (sognepræst, Væggerløse)............. 
Uffe Geertsen (ungdamsskoleforstander, Nr.

lØrslev) ...............................................................
Karen Hansen (lagerforvalter)...........................
Erik Klint Jensen (kommunelærer).................... 
Erik Jensen (stedf.: arbmd. Brandt)................  
Inger Margrethe Jørgensen (ekspedient).........  
Agnar Bang Moltke (cand, pharm., Hvidovre).. 
John Schmidt (vognmand, Bogø).......................  
Birthe Synnestvedt (fru S.)...............................

Eksamens
resultat

14,23 mg+

12,41 g+
13,44 mgH-
14,18 mgj-
13,45 mgH-
13,51 mg-r 
13,05 mg-j-
13,36 mg-r

13,33 mg-4-
12,53 g+
14,31 mg-J-

13,98 mg
13,00 mg-j-
13,54 mg-—
14,01 mg
13,70 mg
13,79 mg
14,00 mg
13,73 mg

(Hvor intet andet er anført er hjemstedet Nykøbing F.)
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Realeksamen 1947

Real a:
Kirsten Aarslew-J ensen (direktør).................... 
Anna Marie Dresler (bankdirektør, Sundby L.) 
jørgen Enoch (ekspedient)..................................
Vagn Grønnov (arbmd., Eskildstrup)................  
Fritzie Henriksen (mæl'kehdl.)...........................  
Christian Holm (fru H., Gl. Kirstineberg)......... 
Esther Klint Jensen (kommunelærer)................  
Gorm Rørsø Jørgensen (viceskoleinspektør).... 
Lis Keinke (gdr., Brøndagergd., Gedesby)......... 
Kirsten Krog (gdr., Sdr. Vedby).......................  
Grethe Lindegaard (vognmnd., Eskildstrup).... 
Inge Nielsen (lagerforvalter, Eskildstrup).........  
Grethe Smith Pedersen (fhv. gdr., Sdr. Ørslev) 
Henning Pedersen (toldkontrollør).................... 
Aase Rasmussen (provst, Ønslev) .................... 
Gudrun Møller Simonsen (direktør).................... 
Birthe Thomsen (bagermester)...........................  
Jørgen Vemming (læge)......................................

Real b:
Tove Andersen (snedkersvend, Eskildstrup).... 
Karen-Lise Christensen (smedemester)............  
Edith Eliasen (afd. gdr., Bjørup).......................  
Annelise Hansen (smedemester, Tunnerup).... 
Inge Hansen (farvehandler) ............................... 
Knud Almegaard Hansen (kbmd.).......................  
Alice Jensen (grosserer)......................................  
Ellen Margrethe Jensen (kbmd.).......................  
Ernst Kristensen (gartner, Østre Toreby)......... 
Erik Nielsen (arbmd., Gedser)...........................  
Jørn Schütt Nielsen (murermester, Bøtø)......... 
Ulla Nielsen (maskinfabrikant)...........................  
Inger Merete Petersen (radiotelegrafist, Gedser) 
Bodil Pitter (gdr., Tåderup)............................... 
Margit Skaifte (frugtavler, Eskildstrup)............  
Karen Udsen (ingeniør) .....................................

Eksamens- 
resultat

14,19 mg-|-
11,80 g
13,56 mg-F
12,94 g+
13,22 
13,64 
14,13 
12,81
13,52 
13,45 
12,28 
13,70
14,48 
13,70 
14,28 
14,48
13,58 
12,96

13,54

mg-F 
mg-F 
mg 
g+ 
mg-F 
mg-F 
g 
mg 
mg+ 
mg 
mg + 
mg+ 
mg-F 
g+

mg-F
12,68 g+
13,84 mg
14,22 mg+
12,87 g+
13,22
14,19
13,40
14,10

mg-F 
mg-J- 
mg-F 
mg

14,17 mg+
13,05 mg-F
13,72
13,66
13,29
13,97
13,86

mg 
mg-F 
mg-F 
mg 
mg

(Hvor intet andet er anført er hjemstedet Nykøbing F.)
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Mellemskoleeksamen 1947

4. ml. a:
Birgit Albrechtsen (skovfoged, Hamborgskoven) 
Erik Andersen (fhv. gdr., Idestrup).................... 
Inga Andersen (fru A., København)....................
Søren Bang (revisor).........................................
Henning Boyhus (amtsrådssekretær)................
Inge Clausen (fabrikant)......................................
Kirsten Due (cykelsmed, Kraghave) ................  
Thomas Elmqvist (fhv. kaptajn).......................
Ruth Grønnegaard (godsforpagter, Korselitze).. 
Grete Jensen (afd. konsulent) ...........................
Ole Melchior Jensen (forstander, Sønderskov- 

hjemmet) ........................................................
Jon Kehler (fru Mark, Hesnæs).......................
Hanne Kragh (fhv. automobilforhdl., Marielyst) 
Ellen Larsen (husejer, Sdr. Vedby)....................
Ole Marcussen (landsretssagfører)....................  
Jørgen Neergaard (boghdl.) ............................... 
Karen Margrethe Olsen (snedkermester, Eskild- 

strup) ............................................................
Knud Rasmussen (malermester, Gedser).........
Eva Sidenius (konsul)..........................................
Helge Simonsen (politiassistent).......................

4. ml. b:
Gerd Gjødesen (lektor)......................................
Ole Hansen (afd. maskinmester, Hasselø plan

tage) ............................................................
Erik ,Høg (malermester, Frejlev))........................ 
Ruth Kolding Jensen (afdelingschef)................
Christian Jørgensen (malermester)....................
Nels-Otto Nørgaard Jørgensen (repr.. Sund

by L.) ...........................................................
Gerda Kou (postkontrollør)...............................
Ruth Hass Madsen (skræddermester. Gedser).. 
Mogens Mathiesen (overassistent).......................  
Birthe Mogensen (maskinmontør) .................. ,.

Eksamens
resultat

13,76 mg
13,56 mg-j-
12.44 g+
13,24 mg-r-
13,55 mg4-
13.69 mg
13,29 mg-r-
12,53 g+
14,40 mg-j-
14,56 ug-:-

13,08 mg-j-
14,12 mg
14,16 mg
14,09 mg
13,42 mg-^
13,86 mg

13,06 mg“ 
13,21 mg— 
14,12 mg
12,64 g-f-

13,20 mg—

14,07 mg
14,51 ug-r-
13,40 mg-r
13,26 mg-=-
13,97 mg

13,80 mg
13,25 mg-i-
13,93 mg
13,48 mg-j-
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Mellemskoleeksamen 1947 fortsat

Eksamens
resultat

Frede Møller (gdr., Ravnstrup)...........................  
Aksel Overgaard (sognepræst, Skelby)............. 
Karen Margrethe Petersen (assistent) ............  
Hans Henrik Rasmussen (kbmd.).......................  
John Rosenkvist (anbrud., Stavreby)................  
Gerd Sidenius (fhv. gdr., Klodskov)................  
Mette Sonnichsen (assurandør)...........................  
Per Sørensen (stationsforst., Stubbekøbing).... 
Jørgen Steen Thomsen (bankbest., Nr. Alslev)..

13,03 mg-r*
12,70
12,65
14,22

g+ 
g+ 
mg+

13,72 mg
13,41 mg-r-
13,57 mg-r
13,29 mg-r
13,79 mg

Hvor stedsangivelse ikke er anført, er hjemstedet Nykøbing F.

Latin som tillægsprøve til real- eller 
mellemskoleeksamen:

Erik Thorbøll (mg+), Birgit Albrechtsen (mg-H, Inger 
Margrethe Jørgensen (mg).

II. Skolen i almindelighed

Meddelelser til hjemmene vil i henhold til cirku
lære af 19/s blive givet således: 7 gange om året for 
mellemskolens og realklassens vedkommende og 4 
gange om året for gymnasiets vedkommende gives 
der hjemmene meddelelse om elevernes standpunkt 
i hvert af de fag, hvori der gives årskarakterer. 
Standpunktet udtrykkes ved en af karaktererne ug, 
ugH- osv. Ved siden af standpunktskarakteren skal 
der mindst 3 Gange om året, og altid, når stand
punktskarakteren viser væsentlige svingninger, 
gives et i ord affattet vidnesbyrd, der udtrykker 
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skolens opfattelse af elevernes anlæg og flid med 
hensyn til de forskellige fag.

Foruden de periodiske karakterer og vidnesbyrd 
skal der, når forholdene gør det ønskeligt, gives 
hjemmene meddelelse om elevernes arbejde, opfør
sel og øvrige forhold.

For de elever, der skal indstilles til en af de af
sluttende eksaminer, indbetales til regnskabsføreren 
inden 1. april et indmeldelsesgebyr, der er fastsat 
således:

Mellemskoleeksamen......................... 5 kr.
Realeksamen ..................................... 10 —
Studentereksamen ............................. 15 —

Fordringerne ved optagelse i 1. mellemskoleklasse 
er følgende:

1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, 
flydende og forstandig oplæsning af et stykke læst 
prosa; desuden skal han (hun) prøves i oplæsning af 
et stykke ulæst fortællende prosa, som efter indhold 
og sprogform må antages at ligge indenfor hans al
derstrins sædvanlige fatteevne, og vise nogenlunde 
sikkerhed deri. Efter oplæsningen må han, vejledet 
ved eksaminators spørgsmål, kunne genfortælle, 
hvad han har læst, og vise, at han forstår det. Han 
må kunne udenad nogle enkelte, væsentlig fortæl
lende digte og være i stand til at gøre rede for deres 
indhold samt i det hele vise, at han har forstået 
dem. Ved samtale på grundlag af det læste skal 
eksaminator tillige forvisse sig om, at han har øvelse 
i at finde hovedleddene i en sætning og i at kende 
de vigtigste ordklasser og deres bøjning.

2. Dansk, skriftlig. Han må uden væsentlige fejl 
i retskrivningen kunne skrive et i omfang passende 
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stykke, som dikteres langsomt for ham med an
givelse af skilletegnene, og som ikke indeholder 
sjældne ord eller ordforbindelser. Fremdeles må han 
være nogenlunde indøvet i at kunne- gengive i 
skrift et for ham fortalt eller langsomt forelæst for
tællende stykke, som ikke er synderlig langt, og 
hvis sætningsbygning og indhold er let fatteligt.

3. Regning. Prøven skal være både skriftlig og 
mundtlig. Eleven må kunne den lille tabel med sik
kerhed og have færdighed i at løse opgaver i de fire 
regningsarter med benævnte og ubenævnte hele tal 
samt kunne anvende disse regningsarter på simple 
opgaver i reguladetri. Han må endvidere have 
kendskab til brøkbegrebet i almindelighed og kunne 
addere og subtrahere ensbenævnte brøker. Han må 
ogsaa kende decimalbetegnelsen og kunne foretage 
addition og subtraktion af decimalbrøker samt mul
tiplicere sådanne med en hel multiplikator og divi
dere dem med en hel divisor. Hovedregning må han 
kunne udføre sikkert og hurtigt med mindre tal.

4. Skrivning. Han må kunne skrive latinsk skrift 
tydeligt og nogenlunde pænt i bog med pen og blæk, 
såvel enkelte bogstaver og ord som hele sætninger, 
der fylder en linie eller derover. Ligeledes skal han 
prøves i afskrift af et kort stykke efter en bog.

5. Religion. Eleven må have lært de vigtigste for
tællinger af hele den bibelske historie at kende gen
nem mundtlig fortælling eller efter en let og kortfat
tet bibelhistorie samt kunne nogle få letfattelige 
salmer. Der må kun prøves i det sidste forberedel
sesårs pensum.

6. Historie. Han må have læst eller mundtligt fået 
meddelt et efter tidsfølgen ordnet udvalg af fortæl- 
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linger om hovedpersoner og hovedbegivenheder fra 
hele fædrelandshistorien og frit kunne genfortælle 
deres væsentlige indhold. Der må kun prøves i det 
sidste forberedelsesårs pensum.

7. Geografi. Han skal på grundlag af landkortet, 
med eller uden hjælp af en lille lærebog, have vun
det et ret fyldigt kendskab til Danmarks geografi og 
ligeledes, om end i mindre omfang, til Norges og 
Sveriges. Fremdeles må han have lært at orientere 
sig paa en globus og et europakort, så han kender 
verdensdelene og de store verdenshave samt har en 
oversigt over Europas vigtigste lande og disses 
hovedstæder.

8. Naturhistorie. Han skal gennem iagttagelses
undervisning have vundet kendskab til en del, dog 
ikke ret mange, hovedtyper af dyre- og plantever
denen særlig til vore egne husdyr og vore vigtigste 
nytteplanter.

Indmeldelser sker inden udgangen af maj måned, 
og optagelsesprøven afholdes kort før sommer
feriens begyndelse.

Med hensyn til elevers optagelse i mellemskolens 
højere klasser kræves ikke alene, at de i almindelig 
modenhed står på højde med eleverne i den klasse, 
hvori vedkommende ønskes optaget, men også, at 
det tidligere gennemgåede kundskabsstof svarer til, 
hvad klassens elever har gennemgået.

Hvis nogen uden at have taget mellemskoleeksa
men ønskes optaget i gymnasiet, må vedkommende 
underkaste sig en prøve i alle mellemskolens fag. 
Indmeldelse til denne prøve må ske inden 1. maj.

Skolen kræver optagelsesprøve af elever, der 
efter bestået eksamen ved andre skoler ønskes op- 
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taget i gymnasiet. Omfanget af denne prøve be
stemmes i hvert enkelt tilfælde for sig.

Syns- og høreprøver.
Hvert år afholdes syns- og høreprøver på alle 

nye elever, og i de tilfælde, hvor prøven viser ned
sat synsevne, høreevne eller farveblindhed, gives 
der hjemmene meddelelse herom. — Har barnet 
nedsat syns- eller høreevne, bør det undersøges af 
lægen. — Farveblindhed er en medfødt mangel, der 
ikke kan helbredes; men der bør tages hensyn til 
denne skavank, når der skal vælges livsstilling til 
barnet. Ved mange erhverv er det i bedste fald et 
stort handicap at være farveblind, fordi den farve
blinde er usikker eller uegnet til en del af det ar
bejde, stillingen kræver. Den farveblinde kan ikke 
blive søofficer, skibskaptajn eller få ansættelse ved 
statsbanerne. Hvis han ønsker at blive f. eks. maler, 
farvehandler, manufakturhandler, gartner, botani
ker, kemiker, farmaceut eller læge, bør det kun ske 
efter samråd med en øjenlæge, da man ellers kan 
risikere at spilde flere år paa en uddannelse, der 
måske ikke kan gennemføres p. g. af en særlig ud
præget farveblindhed.

Rektor træffes i regelen hver skoledag kl. 13—14 
på skolens kontor. Telefon 451 (kl. 13—14).

Efter en fraværelse må eleven ved sin tilbage
komst medbringe skriftlig meddelelse om fraværel
sens varighed og årsag. Af anden grund end syg
dom må en elev ikke forsømme skolen uden forud 
indhentet tilladelse. Det henstilles til forældrene ikke 
uden nødvendighed at anmode om fritagelse for 
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eleverne. En sådan vil i reglen kun blive givet i 
anledning af større fester o. 1. indenfor den nærmeste 
familiekreds.

Fritagelse for gymnastik og sang for længere tid 
kan ikke tillades uden lægeattest, der skal angive 
den omtrentlige varighed. Blanket faas hos rektor. 
For kortere tid (ikke over en uge) kræves attest fra 
hjemmet.

Forældre advares mod køb af brugte bøger med 
ulovlige tilføjelser, da brugen af sådanne ikke vil 
blive tilladt.

Skolenævn og forældremøder.
Skolenævnet består af landsretssagfører Marcus- 

sen, læge Vemming, forpagter Grønnegaard og 
Mejeribestyrer Siig, valgte af forældrene, lektorerne 
Møller og Gjødesen, valgt af skolerådet, og rektor, 
der er formand.

Onsdag den 17. marts kl. 19,30 afholdtes det årlige 
forældremøde i skolens sangsal med følgende dags
orden:

1. Overlæge A. Gullach Petersen: Om intelligens
undersøgelser.

2. Forslag af kandidater til det nye skolenævn.

Skolens Dagbog.
1 Sommerferien ledede adjunkt Himosøe en elev

rejse til Slough High School og adjunkt Frk. Møl- 
gaard en lignende til Guildford.

19. august. Skoleskovtur med båd til Guldborg.
5. september. 3b på historisk udflugt til Tingsted 

Kirke.
29. september. Skolen deltog i idrætsstævne på 

Herlufsholm.
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2. oktober fortalte hr. Fiedel om kulgruber og viste 
en model.

8. oktober. Pokalkamp i Nykøbing mellem gym
nasierne i Nakskov og Maribo og Katedralskolen. 
Maribo vandt.

11. oktober. Inspektør Gunnar Raabe talte om 
„Fjell og Fjellfolk“ med lysbilleder.

22. november. Norsk Skuespiller Peter Sigurth 
læste op.

7. december. Skolekomedie med bal paa Industri
hotellet. Elever fra de mindre klasser spillede Hei
bergs „Alferne“. Instruktionen besørgedes af lektor 
Gjødesen. Dekorationerne var udført af Jørgen 
Qvistgaard fra Ills. Frk. Winther ledede som sæd
vanlig systuen. Orkestret var indøvet af adjunkt, 
frk. Mølgaard. Hr. Lind Hansen dirigerede orkestret 
og havde skrevet musik til stykket.

9. januar. Skolen havde besøg af svensk rejse
lektor Gösta Sjöstedt.

5. februar. Skuespillerinde Louise Jørgensen læste 
op for gymnasiet og realklassen af I. P. Jacobsens 
værker.

3. marts. Fru Seidelin talte om Hamleth.
6. marts. Ved en lille Festlighed afsløredes malede 

portrætter af dronningerne Sofie og Sofie Amalie, 
overlærer Johannes Hage og civilingeniør Knud Høj- 
gaard. Ingeniør Højgaard fortalte lidt om sin virk
somhed. Rektor gav en kort skildring af de øvrige 
afbildede. Rektor sluttede med at takke ingeniør 
Højgaard for hans store legat og for Hans Henning
sens fortræffelige billede af ingeniøren.

10 . marts og 14. april var skolen af byen indbudt 
til at høre en koncert i teatersalen.

19. april afholdt skolen en sangprøve.
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Fra „Red Barnet“ har skolen fået en tak for 2932 
måltider i Europas nødvinter 1946/47. — Juleind
samlingen af grøntsager indbragte 385 kg. Indsam
lingen til sønderjyske børn gav 119,56 kr. Indsam
lingen til en mindetavle for faldne elever gav 
243,77 kr.

Fra civilingeniør Kirschner har skolen som gave 
modtaget et meget smukt taffelur, som i julen 1846 
af taknemmelige disciple var skænket den meget 
dygtige og afholdte overlærer Blicher. Skolen brin
ger civilingeniøren sin varmeste tak både for gaven 
og den smukke tanke.

Nedenfor bringes ordlyden af givernes skrivelse 
til overlæreren og hans tak.

Hr. Overlærer.
Vi, Deres fordums Disciple fremtræde her for Dem 

paa en Tid, da gjennemgribende Forandringer fore- 
staae Skolen, for at henvende til Dem et taknemme
ligt Anerkiendelsens Ord, som vi haabe ret maa 
finde Indgang i Sindet under den nærværende Stem
ning, og som skal vidne om, at hvor meget end For
holdene omskiftes, hvormeget der end bliver nyt, 
bliver Deres Disciples Kjerlighed og Agtelse stedse 
den samme, stedse den gamle.

Idet vi nemlig søgte at gjøre os Betydningen af en 
forbedret Organisation af Nykiøbing Skole klar, fat
tede vi først tilfulde, hvad vi have Deres utrætte
lige Iver at takke for, hvorledes De ved Deres al
vorsfulde Stræben havde vakt en lignende Alvor 
hos os, og ved Deres grundige Kundskaber og sam
vittighedsfulde Behandling af det givne Stof meer 
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end almindeligt havde sikkret os mod Tilfældets Vil- 
kaarlighed ved Examensbordet; og vi følte en 
dyb Trang til at udtale dette paa en Tid, da Iveren 
for nye Forbedringer let bringer til at glemme, 
hvormeget der skyldes de Gamle, hvis Haar ere 
bievne graae i Skolens Tieneste, og som aldrig burde 
savne den Anerkiendelse, deres ufortrødne Flid i 
deres Kald berettiger dem til.

Vi ere tilmed overbeviste om, at en saadan Aner
kendelse af, hvad der skyldes Deres Virksomhed 
ved Nykiøbing Skole, vil have tifold værd for Dem, 
naar den lyder fra deres Læber, der dog fremfor 
alle ere istand til at bedømme, hvad Værd og hvad 
Ikke-Værd der bør tillægges en Lærers Stræben, — 
naar den lyder fra Deres ved Erfaring og fortsat 
Studium modnede Disciples Læber.

Modtag vor Tak for den faderlige Venlighed, hvor
med De vidste at drage Drengen til Dem, vor Tak 
for den Alvor og indtrængende Kraft, hvormed Dc 
forstod at bibringe Ynglingen frugtbar Kundskab, 
men fremfor Alt vor inderlige Tak for den Kierlig
hed, hvormed De omafttede os Alle fra de Første til 
de Sidste, den Kierlighed, der i dette Øjeblik besieler 
os til med Ord, der ikke ere et Mundsveir, men ere 
grebne af vore Sieles Inderste, at udtale de Følelser, 
der bevæge os, — Følelser, der uagtet de hidtil kun 
have talet i tause Hierter, eller givet sig Luft i for
trolig Vennekreds, dog ikke have tabt med Aarene 
i Friskhed og Fylde.

Vi ønske, at Gud vil bevare Dem, vor Ungdoms 
ædle Veileder, i usvækket Kraft til fremtidig Virken; 
hos os vil Mindet om Dem stedse være knyttet til 
Mindet om den Skole, der fostrede os, ligesom vi 
bevare det Haab i vore Hierter, at vor Tid, naar 
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De engang opruller Deres Livs Erindringstavle, ikke 
maa staae betegnet med mange sorte Streger.

C. Fogh V. Rousing I. Hoick J. E. Hansen 
L. P. S. Theil Skouboe, cand. phil. Boghandler 

Jens Skouboe, prakt. Læge Th. Taaffe
C. G. H. Brammer Hans Rosendahl

Mathiessen F. F. Dahlström
B. L. A. Lunddahl E. Lorenz

F. C. D. Olesen
A. Rostrup

I. C. C. Rosen
A. W. Ibsen

Frants Klausen
Georg Müller 

Oluf Rosendahl
P. Gjessing

H. F. Rostrup
A. F. Wraae
L. V. Lorenz

A. S. G. Petersen
J. Johansen 

Søren S. Gjersing 
L. S. Boberg

E. Koch C. Klein

Henvendelsen til overlærer Blicher er hverken 
forsynet med sted eller dato. Den må være fra de
cember 1846.

Nykjøbing, den 1. Januar 1847.

Mine kjære Venner!
Idet jeg paa det nye Aars første Morgen kaster 

Blikket tilbage over det Aar, som nys har tabt sig 
i Tidens Strøm, hvor skulde Mindet da hellere ville 
dvæle end ved dets sidste Dage, i hvilke I beredede 
mig den skjønneste Juleglæde, som nogensinde blev 
mig til Deel? Og hvad har jeg da nu at byde Eder 
til Tak for denne Glæde? Intet andet end det Ønske: 
Held og Lykke i det Aar, som er begyndt, og i alle 
dem, som komme! Det er et almindeligt Ønske paa 
denne Dag, det lyder fra alle Læber; dog saasandt 
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I nærer den Overbeviisning, som I saa skjønt have 
udtalt i de Linier, jeg modtog fra Eder, og som 
skulle opbevares af mig som min kosteligste Skat, 
den Overbeviisning, at der i mit Hjerte boer inder
lig, trofast Kjærlighed til Eder alle, saasandt vil dette 
Ønske ikke være ganske uden Værd for Eder: thi 
— jeg troer det fast, og troer det med mig — et 
Ønske, som udrinder fra Kjærlighedens dybeste 
Væld, er en Bøn, som ingensinde vender aldeles 
ubønhørt tilbage fra den Høiestes Throne. — De 
Følelser, I have tolket mig, have været en lindrende 
Lægedom for et bekymret Sind; værer derfor vel
signede! Men den Roes, I have tildeelt mig, den har 
jeg ingenlunde i alt fortjent; thi jeg indrømmer vil
lig, at mine Evner staae langt tilbage for mit Ønske, 
min Dygtighed for de Fordringer, jeg gjør til mig 
selv; kun i eet tilegner jeg mig den ganske, i eet vil 
jeg ikke staae tilbage for nogen: i Kjærlighed til 
alle de Unge, med hvem jeg som Lærer traadte i 
Forbindelse, til Eder, mine kjære Venner! som alle 
have gjort mig saamegen Glæde, at der ved Eder 
ikke kan være Plads for sorte Streger paa min 
Erindringstavle.

Held og Velsignelse følge Eder alle paa de for
skjellige Veie, I efter Guds Villie skulle vandre. 
Hvorhen disse Veie end fører, da bevarer mig Eders 
Kjærlighed, at Bevidstheden om den maa, naar 
Uhrets sidste Slag lyder for mit Øre, være mig som 
en lysende Stjerne gjennem Dødens Nat!

Eders 
oprigtige og trofaste Ven 

Blicher.
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Den 19. marts modtog skolen fra overretssagfører 
Frithjof Kemp en kopi af en portrætbuste af stifts
provst Kemp, som Kaj Nielsen havde fuldført dagen 
før den gamle stiftsprovsts død. Skolen er meget 
taknemmelig for busten, som giver et fint og aand-

Portrætbuste af stiftsprovst Kemp.

fuldt billede af stiftsprovsten, og den bringer over
retssagføreren sin varmeste tak.

Elevernes fritidsbeskæftigelse under skolens tilsyn.
Fri idræt har været øvet 3 gange ugentlig under 

ledelse af mellemskolelærer Sejer.
Langbold, svømning og træning til idrætsmærket 

er øvet med pigerne under lærerinde frk. Winthers 
ledelse.

Fodbold. Skolens fodboldhold har trænet 2 gange 
ugentlig med lærer Sejer som leder.
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Civilingeniør Højgaard, stiftsprovst Kemp, dronning Sofie.

Skoleorkestret, der ledes af adjunkt frk. Mølgaard, 
har i år været på 11 medlemmer.

Badmintonklubben. 21 elever har i vinter dyrket 
badminton i gymnastiksalen. Lærer Sejer er for
mand for og leder af klubben.

Glenterne foretog i slutningen af sommerferien 
under adjunkt Rasmussens ledelse en 3-ugers bustur 
gennem Sønderjylland til Holland, hvor de 34 del
tagere i en uge var privat indkvarteret hos holland
ske spejdervenner fra „Baron van Pallandts Groep“ 
i Den Haag. Gennem daglige udflugter blev alle de 
større byer besøgt. Senere var deltagerne sammen 
med de hollandske kammerater i spejderlejr i Om
men og besøgte bl. a. Arnhem og Nijmegen. Efter 
hjemkomsten aflagde adjunkt Rasmussen beretning 
om turen for forældrene og trak sig efter eget ønske 
tilbage som tropsfører, men fortsatte som medlem 
af tropsrådet. Som ny tropsfører valgtes den hid- 
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tidige tropsassistent, Cyrill Jensen, medens lands
retssagfører Marcussen fortsat er formand for trops
rådet. Troppen har nu 37 aktive og et lignende antal 
passive medlemmer.

Skolesparekassen har fra de 160 elever, som har 
deltaget i opsparingen, i tiden fra 1. april 1947 til 31. 
marts 1948 modtaget 6577,45 kr., som i oktober 1947 
og april 1948 er tilskrevet elevernes sparekasse
bøger sammen med renter.

Elever, der er fyldt 14 år, kan få udbetalt penge 
på deres sparekassebøger ved direkte henvendelse 
til Sparekassen i Nykøbing F. Elever, der ikke er 
fyldt 14 år, kan i tilfælde af konfirmation eller ved 
overflyttelse til anden skole henvende sig til skolens 
hovedkasserer, adjunkt Rasmussen.

Skolens ulykkesforsikring, hvortil hver elev be
taler 50 øre, som erlægges i begyndelsen af januar, 
har i årets løb dækket udgifterne ved et større og 
en del mindre uheld. — Umiddelbart efter et ulyk
kestilfælde må det meddeles rektor, om man ønsker, 
at selskabet dækker de ved ulykkestilfælde forår
sagede udgifter.

HI. Lærerne
Under 5. Maj meddeltes lektor, dr. phil. Lolles- 

gaard afsked fra 31. juli.
Dr. Lollesgaard har været knyttet til skolen gen

nem 31 år, idet han blev ansat i 1916. Skolen takker 
ham for hans trofaste arbejde og varme interesse, 
og den takker ham særlig for hans uegennyttige og 
dygtige arbejde med udgivelsen af skolens historie 
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samt hans arbejde med skolens bibliotek. Med dr. 
Lollesgaard forlader en venlig, fin og nobel person
lighed skolen. Vi håber, at han endnu i mange år 
må få lov til at dyrke sine videnskabelige interesser.

Adjunkt Lauersen er nu skotens bibliotekar.
Undr 28. maj ansattes adjunkt på prøve Exsteen 

som adjunkt fra 1. juni at regne.
Under 28. december udnævntes adjunkt frk. Jen

sen til lektor fra 1. januar at regne.
Fra 1. januar ansattes adjunkt Harmer som adjunkt 

ved Øregaard Gymnasium.
Adjunkt Harmer har været knyttet til skolen siden 

1. august 1935. Han har gennem de forløbne år gjort 
et særdeles dygtigt arbejde, og han har forstået 
at vinde både sine elevers og sine kollegers hen
givenhed. Skolen siger ham tak for årene, der gik, 
og ønsker ham alt godt for fremtiden.

Mag. art. Leif Nedergaard har været vikar i ad
junkt Hanners embede, idet dog hans stenografi
timer er overtaget af fru handelsskoleforstander 
Andersen, og adjunkt Kappelgaard har inspektion i 
sammensangtimen.

Under adjunkt Hunosøes sygdom fra juleferien har 
stud. mag. frk. Munk vikarieret fra 12. januar til 22. 
februar, stud. mag. A. Jensen fra 22. februar til 23. 
marts, og nu besørges hans timer af cand. mag. P. 
Casmose. Adjunkt Lauersen har overtaget adjunkt 
Hunosøes latintimer.

Under 16. april ansattes adjunkt på prøve Berg
stedt som adjunkt fra 1. april at regne.
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IV. Eleverne
Ved slutningen af forrige års indbydelsesskrift 

havde skolen 319 elever. Efter programmets afslut
ning og efter eksamen inden skoleårets begyndelse 
udgik 19 af III g, 31 af r, 3 af 4. mellem og 7 af 
de øvrige klasser.

Ved skoleårets slutning optoges 62 nye elever af 
87 anmeldte, så elevantallet var 317.

I skoleårets løb udgik 14 og optoges 1, så elev
antallet nu er 304 (158 dr., 146 p.), heraf er 174 
udenbys (86 dr., 88 p.).

Ved begyndelsen af hvert skoleår bliver eleverne 
undersøgt for tuberkulose. De negativt reagerende 
elever i afgangsklasserne bliver tilbudt gratis cal
mettevaccination.

V. Skoleafgift og Skoleunderstøttelser
Skoleafgiften retter sig efter forældrenes skatte

indtægt. Ved forsørgerens skatteindtægt forstås den 
indtægt, hvoraf den pågældendes personlige ind
komstskat til staten beregnes, efter at der deri el
sket de lovbestemte fradrag.

Ved beregning af skoleafgiften sker følgende fra
drag på grund af børneantal: Har en forsørger flere 
end 1 barn, der enten er under 15 år eller over 
denne alder og nyder undervisning i en af de offent
lige højere almenskoler, nedsættes skatteindtægten 
med 1000 kr. for hvert barn udover det første, dog 
kan ingen skatteindtægt over 4000 kr. bringes ned 
under 3050.

Er den afgiftspligtige indtægt:
3050—4000 kr., 4050—5000 kr., 5050—6000, 6050 
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—7000, 7050—8000 kr. o.s.v., hver sats stigende med 
1000 kr., svares månedlig for hver elev i gymnasiet 
og realklassen henholdsvis 3,75 kr., 5,00 kr., 6,25 kr., 
7,50 kr., 8,75 kr. o.s.v., hver sats stigende med 1,25 
kr. indtil 20 kr. og i mellemskolen 2,50 kr., 3,75 kr., 
5,00 kr. o.s.v. indtil 17,50 kr.

Afgiften falder kvartalsvis således: 30. september 
for månederne aug.—okt., 30. nov. for nov.—jan., 
28. (29.) febr, for febr.—april og 31. maj for maj-- 
juli og opkræves gennem skolens regnskabsfører 
saa nær forfaldsdagen som muligt.

Går en elev ud af skolen i løbet af et kvartal, 
forfalder den skyldige afgift straks til betaling.

Skolens stipendiefonds indtægter anvendes til 
støtte for elever og dimittender og til flidspræmier.

Ministeriet har bifaldet, at der som flidspræmier 
for skoleaaret 1946—47 uddeltes bøger til et beløb 
af 268,50 kr. efter skolerådets bestemmelse. Disse 
præmier blev tillagt følgende elever ved skoleårets 
slutning:

Jørgen Olsen, Inge Poulsen, Inge Nielsen (Ilsa), 
Adolf Schwærter, Ina Hochreuter, Daniel Andersen, 
Kjeld Jørgensen, Kirsten Aarslew-Jensen, Ester 
Klint Jensen, Aase Rasmussen, Inge Nielsen (Ra), 
Annelise Hansen, Erik Nielsen, Grete Jensen, Ruth 
Grønnegaard, Ole Hansen, Gerda Kon, Axel Pyndt, 
Hjørdis Volsing, Karen Palle, Bente Suhr, Jens Ul
rich Pedersen, Svend Aage Nielsen, Annalise Lar
sen, Inge Møller-Simonsen.

De to flidspræmier, Rehlings Legat for skolens 
duks og Høyelses Legat uddeltes ved afslutnings
mødet i 1947 til henholdsvis Mogens Fog og Gerd 
Krogsbæk.
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Det Blicherske Legat (35 kr.) blev af skolerådet 
tildelt John Schmidt.

Elev samfundet  s boggave: K. Fabricius: „Dan
marks Konger“ tilfaldt Gerd Krogsbæk.

En boggave fra Mackeprangs Boghandel: „Alex
andra David-Neal: „Over alle Bjerge til Skatten“, 
tilfaldt Ernst Kristensen.

Foreningen „Norden“s bogpræmie: „Svenske Stor- 
mænd“ tildeltes Ellen Larsen.

Dr. Lollesgaards boggave: H. Ellekildes „Vor dan
ske Jul gennem Tiderne“ tildeltes Uffe Geertsen.

The British Council’s boggave: Vere Temple, But
terflies and Moths in Britain, tildeltes Erik Nielsen.

Grethe Smith Pedersen, som havde faaet ug både 
i skriftlig og mundtlig engelsk ved realeksamen, fik 
Stephenson: „Romantic Britain“.

Alliance Francaise har ved Juletid tildelt Erik 
Thorbøll en bog om Bretagne.

Ved skolerådsmødet i september fordeltes elev
stipendierne således: 250 kr.: Inge Skovdal. 200 kr.: 
Grethe Smith Pedersen. 150 kr.: Birte Gedsted, 
Adolf Schwærter, Harald Juul, Inge Merete Leh
mann, Grete Jensen. 100 kr.: Kirsten Hansen, Erik 
Christoffersen. 50 kr.: Grethe Lisa Olsen, Jørgen 
Pyndt.

De understøttelser af skolens stipendiefonds over
skud, der årlig uddeles til studenter, som er dimitte
ret fra skolen i de nærmest foregående år, er i år 
tildelt efternævnte studenter:

stud, polyt. Finn Marquard Pedersen, stud. jur. 
Knud Børge Nielsen, stud. mag. Børge Nielsen, 
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Seminarist Solveig Høgsbro Rasmussen, stud. mag. 
Kirsten Hoick, stud. mag. Inge Fasmer.

Ansøgning om disse understøttelser i den ved uni
versitetet brugte form, ledsaget af eksamensbevis 
og flidsattester i bekræftet afskrift samt af oplysnin
ger om formuesomstændigheder (testimonium pau- 
pertatis), stiles til undervisningsministeriet og indgi
ves til rektor inden midten af september måned.

De to portioner af det Moltke’ske Legat for sønner 
af kgl. embedsmænd oppebares af Poul Chr. Hansen 
og Ole Kappelgaard, en ekstraordinær portion af 
Finn Hunosøe.

Ingeniør K. Højgaards Legat for studenter fra 
Nykøbing Katedralskole — halvdelen fortrinsvis fra 
sådanne, der studerer ved Danmarks tekniske Høj
skole — tildeltes for året 1947—48 skovbrugsstude
rende Helge Holstener-Jørgensen og stud, polyt. 
Bror Skytte Jensen, hver med 1200 kr., og stud, 
polyt. Hartvig Hochreuter med 2000 kr.

Ansøgninger om dette legat bilagt med oplysnin
ger som ovenfor nævnt under understøttelser fra 
skolens stipendiefond, stiles til civilingeniør Knud 
Højgaard og indsendes til rektor inden hvert års 15. 
maj. Uddelingen finder sted ved dimissionen.

Til stiftsprovst Axel Kemps Rejselegat for den 
bedste Kammerat havde III g indstillet Erik Klint 
Jensen og Jørgen Fasmer. Rektor valgte Erik Klint 
Jensen. — Rejselegatet for lærere ved skolen tilfaldt 
lektor Arentoft.

Boghandler Neergaards bogpræmie: Broby-Jo- 
hansen „Hverdagskunst - Verdenskunst“ for den af 
de to bedste kammerater, der ikke fik Kemps legat, 
tilfaldt Jørgen Fasmer.
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Til Nykøbing Katedralskoles Kammeratskabs- 
Legat for Realklassen var af de to realklasser indstil
let: Lis Keinke, Gudrun Møller Simonsen, Inger Me
rete Petersen og Erik Nielsen. Rektor valgte Lis 
Keinke.

25-aars studenterjubilarerne havde skænket et le
gat paa 200 kr. Det tildeltes Hans Erik Gunnar 
Jensen.

Rektor S. A. Christensens Mindelegat (100 kr.) til
deltes Ingeborg Dagnæs-Hansen.

Et anonymt legat paa 70 kr tildeltes Mogens Fog.
Et tilskud til legaterne fra Sparekassen i Nykøbing 

paa Falster paa 250 kr. tildeltes Hartvig Hochreuter. 
Skolen bringer sparekassen sin varmeste tak.

VI. Bibliotek og Samlinger
1 . Bøger, anskaffede for skolens regning eller skænkede af 

ministeriet (+) eller andre (*) fra 1. maj 1947 til medio 
april 1948.

00—09. Skrifter af blandet indhold.
* Askov Lærlinge 1947.
Danmark, 6. årgang, 17—24.
t Københavns Universitet, festskrifter 1947 og 1948.
Nordisk Tidsskrift, 23. årgang.
Studier fra Sprog og Oldtidsforskning.
* Videnskabernes Selskab, oversigt over selskabets virksom

hed 1946—47.
* Videnskabernes Selskab, mat.-fys, meddelelser XXIV 2—10.
* Videnskabernes Selskab, biologiske meddelelser XX 8—11.
* Videnskabernes selskab, hist.-filolog. meddelelser XXXI 1.

10—19. Filosofi.
t Jørgensen, J.: Den logiske lEmpirismes Udvikling (Køben

havns Universitet, festskrift 1948).
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20—29. Religion og kirkehistorie.
Blenker & Linderstrøm-Lang: Vejledning til Religionstimen. 

1944.
Holmgaard & Nøjgaard: Kirken. 1940.
Hansen, Frigast & Norrild: Kirkesalmer i Skolestuen.
* Nørfelt m. fl.: Kristendomskundskab. 1947.

30—39. Samfundsvidenskab, pædagogik m. m.
+ Århus Universitet, årsskrift 1947.
+ Århus Universitet, indvielses- og promotionsfest. 1947.
t Århus Universitet, årsberetning og læseplan.
* Danske skoleprogrammer 1947.
* Dansk Skoleforening Flensborgs Skolevirksomhed i Sydsles

vig 1945—47.
Falk, K. m. fl.: Vårt arbetssätt. Stockholm 1947.
* Foreningen af Fysik- og Kemilærere 1921—46. 1947.
* Håndbog for Studenter 1946.
* Den høgre skolen 1947—48.
* Den jydske Handelshøjskole i Århus. 1948.
+ Københavns Universitet, årbog for 1941—42. 1948.
t Københavns Universitet, liste over immatrikulerede studen

ter 1947.
t Oplysninger om elevfrekvensen i statens højere almensko

ler 1947—48.
f Polyteknisk Læreanstalt, beretning 1945—46.
* Svenske skoleprogrammer 1946—47.
* Tidning för Sveriges läroverk 1947—48.
Vor Ungdom, 68. årgang.
Andersen, S. B.: F. N. (Forenede Nationer). (Faglig Læsning 

1948.
* Nielsen, L, m. fl.: Samfundslære for Realklassen. 1945.
t Statistisk Årbog 1947.
Grundtvig, Svend: Danske Folkesagn 1839—83. udg. af H.

Ellekilde. 1947.

40—49. Geografi og rejser,
* Finland 1948.
* Meddelelser om Grønland.
Petersen, He'lveg: Ungdom rejser ud. 1947. (Faglig Læsning).
Svenska turistföreningens årsskrift 1946.
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50—59. Naturfag og matematik.
Courant & Robbins: What is Mathematics?
+ The Danish Ingolf Expedition. V.
Dyr i Natur og Museum. 1945—46.
* Ebbesen, Hjelme og Klintø: Aritmetik for Mellemskolen. 1947.
* Frederiksen, S.: Geometri for Mellemskolen. 1947.
t Geodætisk Instituts Skrifter, 3. række XI.
* Juel Jensen, S.: Varmelære. Elektricitet. 1948.
Læsning til Naturfagstimen: 1. Bjerre: En Sommer ved Søen. 

1944.
Læsning til Naturfagstimen; 2. Slkougaard: Vilde Dyr i Afrika. 

1944.
Læsning til Naturfagstimen: 3. Skougaard: Slanger. 1947.
Naturhistorisk Tidende. 1947—48.
* Simon, J.: Elektricitetslære. 1948.

60—69. Praktiske fag, Lægevidenskaben.
* Bahnsen, P. og Kn. Secher: 'Kvinde og Mand. 1927.
* Dansk Ligbrændingsforening 1931—42. 1942.
* Ligbrændingens Historie i Danmark. 1931.
* Secher, Kn.: Idrættens Hygiejne. 1919.
* Secher, Kn.: Idrættens interne Medicin. 1923.
* Secher, Kn.: Attesthumor. 1941.
* Secher, Kn.: Livsforsikringsmedicinens Historie. 1942.
* Secher, 'Kn.: Vejledning i Livsforsikringsmedicin. 1944.
Thinesen, Johs.: Luften erobres. 1947. (Faglig Læsning).

70—79. Kunst. Musik. Sport.
Danmarks Kirker, Københavns Amt. 8.—9. hæfte. 1947.
* Kunstmuseets Årsskrift 1946—47. 1947.
Krogh, T.: Skuespilleren i 18. århundrede. 1948. (Studier f.

Sprog og Oldtidsforskning).
Noderne til „Alferne“ i fotografisk gengivelse.
* Dansk Studenterroning 1867—1924. 'Red, af Kn. Secher.
Jørgensen, P.: -Fri Idræt i Skolen. 1946.
Ottar, O. A.: Gymnastikundervisning, 1947.

80—89. Litteratur og sprog.
Danske Studier 1945.
Edda XLV-I 1—4, XL'VH, 1. 1947.
Føroya Kvædi IV, 1. 1947.
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* Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens Læsebog II. 1947. 
Larsen, Sv.: H. C. Andersen. (Faglig Læsning).
* Nedergaard, L.: Kaj Munk i Mellemkrigsaarene. (Særtryk).
* La Fontaine: Fables. 1946.
* Merimée: Carmen. A. Guillot. L’abbé Aubain. 1947.
* Rosseau: Les reveries du promehaire solitaire. 1947.
* Stendahl; Le rouge et le noir. 1—2. 1946.
* Vigny: Les destinees. 1946.
* Marianne. Det franske Samfunds Historie. 1947.
* Britain to-day. 1—12 hæfter. 1947.
* Ehlern-Møller m. fl.: A Contemporary Reader. 1948.
* Helweg-Møller og Kn. Herløv: The British Spirit. 1947.
* Jespersen: Engelsk. 4—5. Ved Sv. Brüel. 1948.
* Jespersen & Sarauw: Engelsk. Ill,
Burkhard, Werner: Schriftwerke deutscher Sprache. 1—2. 

1945—46.
Christensen, Alfr.: Vor Tid i Diktat og Genfortællingsform. 

1934.
Clausen, Sv.: Årbog for nordisk målstræv. 1947.
Skautrup: Det danske Sprogs Historie. II. 1947.
+ Karlgren, A.: Dnjeprfossernes nordisk-slaviske Navne. (Kø

benhavns Universitets festskrift 1947).

90—99. Historie.
+ Fonden ad usus publicos 1827—42. 1947.
* Fortid og Nutid XVII 1—2. 1947.
Historisk Tidsskrift, 11. række II, 1—2. 1947.
* Normann historiske Atlas ved Strehle og Hæstrup. 1947.
Scandia. 1947.
Sønderjydske Årbøger 1947.
Westrup, C. W.: Studier over det primitive romerske Konge

dømme. 1947. (Studier f. Sprog og Oldtidsforskning).
Bräuner, Jodi.: Mathilde Wrede. 1947. (Faglig Læsning).
* Meddelelser om Slægten Secher. Samlede af V. A. Secher. 

1939.
* Secher, Kn.: Nobelpristageren Johs. Fibiger. 1945, 
Spang-Hansen: Oscar Siesbye og hans Breve. 1948. (Studier 

f. Sprog og Oldtidsforskning).

2. Bøger, anskaffede for J. D. Hages legat.
Encyclopedia Britannica, Book of the Year, 1946, 1947,
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Videnskaben i Dag. 1944.
Kirkehistoriske Samlinger. 6. række, VI, 1. 1948,
Mikhailov, N. N.; De store Liniers Land. 1946.
Fysisk Tidsskrift, 45. årgang. 1947.
Matematisk Tidsskrift. 1946—47.
Nordisk astronomisk Tidsskrift. 1947—48.
Davies: Mennesket og Universet.
Einstein & Infeld: Det moderne Verdensbillede. 1939.
Handbook of Chemistry and Physics. 1947.
The Harvard Books on Astronomy: Dimitroff & Baker: Tele

scopes and Accessories.
The Harvard Books on Astronomy: Campbell & Jacchia: The 

Story of Variable Stars.
The Harvard Books on Astronomy: Watson: Between the 

Planets.
The Harvard Books on Astronomy: Whipple: Earth, Moon and 

Planets.
Jeans: Gennem Tid og Rum. 1935.
Jeans: Det gaadefulde Univers. 1934.
Jeans: Musik og Fysik.
Karlsson: Naturens Undere. 1947.
Smyth; Atomic Energy.. 1945.
Blegvad: Fiskeriet i Danmark. I.
Dansk ornithologisk Forenings Tidsskrift. 41.—42. årgang.
Lysgaard: Lufthav, Vejr og Klima. 1943.
Naturens Verden. 1947.
Rostrup: Den danske Flora. 1947.
Jacobsen og Kappel: Musikkens Mestre. 1—2. 1944—47.
Kristensen, Sv. Møller: Musiken. 1943.
Törnblom: Mozart. 1943.
Törnblom: Schubert. 1944.
Törnblom: Beethoven. 1945.
Bogen om 1001 Nat. 1—5. 1947—48.
Broholm, H. C.: Danmarks Bronzealder. III. 1947.
Norsk historisk Tidsskrift. 1947.
Svensk historisk Tidsskrift. 1947.
Bachmann, Ida: Amerika, Amerika. 1947.
Blom, Fr.: Mayalandets Erobring. 1945.
Dansk biografisk Leksikon. Ved P. Engelstoft og Sv. Dahl.

1—27. 1933—34.
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3. Det særlige bibliotek for gymnasieelever.
Fransk.

Dumas, Alex.: Le chevalier de Maison-Rouge. (Easy Readers).
Verne, Jules: Voyage au centre de la terre. (Easy Readers).

4. Discipelbiblioteket.
Christensen & Petersen: Hverdagens Naturlære.
Dalsgaard, Mar.; Tyven.
Diokens, Oh.: Oliver Twist.
Duurloo, Ellen: Bodil og Ungerne.
Ernst, Poul: Danske Ingeniører bygger.
Foltmanns Flyvebog.
Hass, H.: Mellem Hajer og Koraller.
Hemmel, Sv.: P. Karlsson, Opdagelsesrejsende.
Hvass, H.: Dyrene i vore Skove.
Lagerlöf, Selma: Niels Holgersens Rejse.
Lønborg, L.: Rikke.
Min Hobby Bog. II.
Njals Saga. Branden paa Bergtorshvol.
Ott, Estrid: Karen Kurér,
Rønne, Fl.: )Min Frimærkesamling.
1001 Nats Eventyr. Ved Tom Kristensen.
Ungdommens Idrætsbog.
Vor Tids tekniske Vidundere.

Regnskab for J. D. Hages Legat 1947—48.

Legatet ejede 1. april 1947:
a. Gaarden matr. nr. 23a og 43d af Toreby.
b. Indskrivningsbevis ......................... Kr. 200,00
c. Kreditf. oblig..................................... — 4800,00
d. I sparekassen I................................. — 10900,00
e. I sparekassen II................................. — 18004,00
f. Kontant beh...................................... — 314,73

Kr. 34218,73
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Indtægt: 
Kassebeholdning ................................... Kr. 314,73
Rente af kapitaler.................................... — 814,14
Forpagtningsafgift ................................ — 328'0,59
Udtaget af sparekassen ........................ — 1200,00

Kr. 5609,46
Udgift:
Til biblioteket ....................................... Kr. 1341,90
Til samlingerne.......................................... — 1263,38
Til landejendom....................................... —- 24,12
Indsat i sparekassen................................ — 2915,14
Kassebeh. 31. marts 1948........................ — 64,92

Kr. 5609,46
Legatet ejer d. 31. marts 1948:
a. Gården i Toreby.
b. Indskrivningsbevis .......................... Kr. 200,00
c. Kreditf. oblig...................................... — 4800,00
d. I sparekassen I.................................. — 12615,14
e. I sparekassen II.................................. — 18004,00
f. Kontant beh........................................ — 64,92

Kr. 35684,06

Regnskab for civilingeniør Knud Højgaards 
studielegat 1947—48.

Status d. 1. april 1947.
Aktiver:
4Va °/o kreditf. obl. t. paalydende.... Kr. 30000,00
4 °/o kreditf. obl. t. paalydende.......... — 2000,00
I sparekassen (heri H. Hochreuters 

tilgodeh.) ..................................... — 28010,25
Tilgodeh. renter 1/1—31/3 1947.... — 357,50

Kr, 60367,75
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Passiver:
H. Hochreuters tilgodeh. 5X200 .... Kr. 1000,00 
Legatets formue ................................. — 59367.75

Kr. 60367,75

April 1947 forøgede civilingeniør Knud Højgaard 
legatkapitalen med kr. 50000 i anledning af sit stu
denterjubilæum. Fundatsen ændredes som følge heraf 
(se programmet 1947). Beløbet indsattes foreløbig 
paa ny sparekassebog (6 mdr.s opsigelse).

Indtægt:
Rente af kreditf. oblig........................... Kr. 1340,00
Rente af sparekasseindskud.............. — 2924,78
Udtrukne oblig....................................... — 4000,00
Udtaget af sparekassen ..................... — 301,84

Kr. 8566,62

Udgift:
3X12 legatportioner ......................... Kr. 4566,62
Indsat i sparekassen............................. — 4000,00

Kr. 8566,62

Legatet ejer d. 31. marts 194 8:
4V2 % kreditf. oblig. t. paalydende.. Kr. 26000,00 
4 % kreditf. oblig. t. paalydende.... — 2000,00
I sparekassen (3 bøger)..................... — 81708,41
Tilgodeh. renter 1/1—31/3 1948.... — 312,50

Kr. 110020,91
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Regnskab for Stiftsprovst Axel Kemps 
Rejselegat 1946—47.

Indtægt:
Overført fra forrige år......................... Kr. 1386,75
Ekstra tilskud fra ors. Kemp............. — 500,00
Renter ................................................ — 70,08
Udbytte fra Bikuben ......................... — 1321,74

Kr. 3278,57

Udgift:
Lektor Aren toft..................................... Kr. 1000,00
Erik Klint Jensen................................. — 500,00

Kr. 1500,00
Beholdning 30.6.47 ............................. Kr. 1778,57

De skriftlige prøver til studenter-, real- og mel
lemskoleeksamen afholdes 3.—13. maj.

Skema for de mundtlige afgangsprøver og skolens 
årsprøver vil senere blive meddelt.

Slutningsmødet, hvorved udfaldet af prøverne og 
elevernes omflytning bekendtgøres, holdes torsdag 
d. 24. juni kl. 11 i teatersalen i industribygningen.

Det nye skoleår begynder mandag den 16. august 
kl. 12.

Til at overvære de mundtlige prøver og slutnings
mødet indbydes elevernes forældre og værger samt 
enhver, der har interesse for skolen.

Den 7. maj 1948.
L. Willesen.
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