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PEDAGOGIEN i ULRICEHAMN 8

UNDER LÅSÅRET 1888—1889.

(Vonersborg 1889. Baggn oeh Patterson.)



ogre Allmånna låroverket i Venersborg.
A. Undervisningen.

1. Hostterminen borjade, den 25 augusti och slutade den 20 december. Den egentliga undervisningen borjade den 31 augusti och slutade den 17 december.Vårterminen borjade den 23 januar! och kommer att afslutas den 5 juni. Den egentliga undervisningen bbrjade den 26 januar! och slutar den 29 maj.Under hostterminen hafva med Efori tillstånd 2:ne fridagar, den 20 och 22 oktober, gifvits, motsvarande det gamla marknadslofvet. I enlighet mod § 19 i skolstadgan har 6:te klassen haft 2, 7:de klassen 4 dagars ledighet i månaden, af hvilka dock hålften an- våndts for skriftliga arbeten på lårorummet. Fyra gånger hvardera terminen har enligt gammalt bruk de 5 lagre klasserna haft lof de båda morgontimmarne.
2- Till morgenbonen hafva lårjungarne samlats 20 minuter fore l/28. Undervisningstim- marne hafva varit forlagda till ‘/,8- ‘/210, x/212—x/a3 alla dagar for alla klasser utom for l:sta, som onsdagar, torsdagar och fredagar borjat låsningen ’/29, samt till 5-6 måndagar och torsdagar for 6:te klassen. Gymnastikofningarne hafva egt rum uteslutande på formiddagen, sån g och musik endast på eftermiddagen, teckning dels på for- dels på eftermiddagen.3. Antalet lårotimmar i veckan for låsåmnena under hostterminen 1888:
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*) Engelska.
*) Latin.
*) 7 t. Engelska, 1 t. Svenska.
*) 8 t. Latin, 1 t. Svenska.
*) 2 t. Kristendom, 2 t. Svenska, 4 t. Eranska, 1 t. Historia, 

1 t. Naturhistoria med L. 6:1. 1 t. Matem. med L. 6:1B.
*) Engelska. **) Se anm. vid R. 6:1.
*) Grekiska. ”) 2 t. Kristendom, 2 t. Svenska, 4 t. Eranska, 

1 t. Historia, 1 t. Naturhistoria med R. 6: 1.
*) 2 t. Kristendom, 2 t. Svenska, 4 t. Franska, 1 t. Historia, 

1 t. Naturhistoria med L. 6:2; 1 t. Matem. med L. 6:2 B.
* ) Engelska. **) Se anm. vid R. 6: 2.
* ) Grekiska. **) 2 t. Kristendom, 2 t. Svenska, 4 t. Franska, 

1. t. Naturhistoria, 1 t. Historia med R. 6: 2.
* ) 1 t. Svenska, 1 t. Matematik med R. 7:2. **) 2 t. Kristen

dom, 1 t. Svenska, 3 t. Franska, 3 t. Historia, 1 t. Fi
losofi med L. 7: 1; 1 t. Franska med L. 7:1 B, 2 t. En- 
golska med L. 7: 2 B.

* ) 2 t. -Engelske, 1. t. Matematik. '*) Se anm. vid R. 7: 1.
* ) 6 t. Grekiska, 1 t. Engelska (valfritt). **) Se anm. vid 

R. 7: 1.
* ) Se anm. vid R. 7:1. **) 2 t. Kristendom, 1 t. Svenska, 

1 t. Franska, 3 t. Historia, 1 t. Filosofi med L. 7: 2; 
1 t. Franska med L. 7: 2 B.

* ) 1 t. Matem. **) Se anm. vid R. 7: 2; dessutoin 2 t. En
gelska med R. 7:1.

* ) 6 t. Grekiska, 1 t. Engelska (valfritt). **) Se amn. vid R. 7:2.Summa 180 220 62 87 369
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4. Låro- och låsebScker.

Kristendom: Bibeln 1—7; Katekesen 1 — 5; Bibi, historia af Bohm 1—3; Bibelns kånnedom af Welander 4-5; Norbecks larobok i dogmatiken 6—7; Larobok i kyrko- historien af Cornelius 5-7.
Modersmålet: Sundéns larobok 1 — 5; Låsebok for folkskolan 1 — 3; Låsebok af Melin och Hernlund 4-5; Claesons literaturhistoria 6: i —7; Skrifter af Tegner, Rune- herg, Båttiger, Besko w, Holberg ni. fl. forfattare 4-7.
Latin: Grammatik af Tornebladh och Lindroth 4—7; Elementarbok af Boéthius 4; Cornelius Nepos ed. Tornebladh 4-5; Ovidius 6: i; Virgilius, Æneis ed. Tornebladh 6-7: i; Cicero 6—7; Livius ed. Broman och Frigell 6—7; Horatius ed. Fahlcrantz 7. Dess- utorn vid undervisningen anvånda: Mythologi af Brodén 6: i; Bojesen Romerska an- tiqviteter; Schlyter Monumenta antiquitatis 6-7.
Grekiska: Grammatik af Lofstedt 6 —7; Låsebok af Petersson 6; Xenophons Anabasis 6: 2—7; Homeros Odysseia 7.
Tyska: Grammatik af Finch 4—6; D:o af LO fgren 2—8; Mathesius elementarbok 1—3; Ofningar i Tyskt talspråk af Calwagen 4; Deutsches Echo 5-6; Måhrchen af Hauff 3—5; Geschichte des 30 jahr. Kriegs 5; Wilhelm Tell och Die Jungfrau von Orleans af Schiller, Hermann und Dorothea, Gotz von Berlichingen af Gothe, Minna, von Barnhelm af Lessing 6.
Engelska: Grammatik af Mathesius 4-7, af Calwagen R. 7:2; Elementarbok af Mathesius 4 — 5, L. 6:1, L. 7: i; Låsebbeker af Sturzen-Becker 4—7; A Christmas Carol af Dickens R. 7: 2; Peter Simple af Marryat 7; Money af Bulwer R. 7:2; Engelsk språklåra for menige man af Sturzen-Becker 7; Calwagens skrif- och ofversått- ningsofningar 7. Calwagens Engelskt talspråk 7.
Frunska: Elementarbok och grammatik af Dubb 5 — 6; Grammatik af Lidfors 7; Grammatik af Widholm 6: 2; Histoire de Charles XII par Voltaire, utg. af Lundberg, 7:1; Recueil de Lectures fran^aises af Enblom 6—7; La Belle Nivernaise af Daudet R. 7: 2. Bataille de dames af Scribe och Legouvé 7:2. Lowenhjelms skrifOfningar 7. Feilitzens Franskt talspråk 7. Enbloms Ordforråd 7.
Matematik: Nordlund, Råkneofningsexempel 2-3; Råknelåra af Nystrbm 1 — 5; Geometrisk åskådningslåra af Bergius 2 — 3; Euklides efter Lindman 3—7; Algebra och ex- empelsamlingar af Lindman, Cederblom, Morf & Tzaut, Bardey 4—7; Todhunters, Jochnichs och Hellgrens geom. Ofningssatser 4—7; Problemsamling af Hultman 7; Stereometri af Lindman 7; Proportionslåra. efter Hultman; Proportionslårans tillåmpning på geometrien efter Hellgren 6—7:1. Trigonometri af Lindman 7; Analytisk geometri af Westin 7.
Maturvetenskap: Lyttkens, Låran om djuren 1-3; Holmstrom, Låran om jorden 5; Wij- kander, Låran om naturforeteelserna och verldskropparne 4; Areschoug, Låran om våxterna 2—3; Botanik af Arrhenius 6; Zoologi af Torin 6—7; Lårobocker i fysik af Christie och Wijkander; Lårobocker i kemi af Cleve och Berwald 6-7; Problemsamling af Hultman och Lindeberg.
Historia: Odhners mindre svenska historia 1 — 3, storre 6—7; Pallin, Larobok i allmånna historien 4—5; Pallin, Medeltidens historia 6:2; D:o, Nyare historien6 — 7; Schotte, Larobok i gamla tidens historia 6: 1.
Geografi: Dahms for skolans 3 lågsta klasser 1—3; Dahms storre larobok 4—7.
Filosofisk propedeutik: Sjobergs och Klingbergs lårobocker i Antropologi och Logik 7.



Lårokurser.
Forstå klassen.

Kristendom 3 t. Katekes: forstå hufvudstycket.Biblisk historia: gamla testamentet.Bibellasning samt valda psalmversar. . • V
Modersmålet 5 t. Af formlåran det-vigtigaste om ordklasserna; låran om den enkla satsen och dess delar i sammanhång med satsbildningsofningar. Råttskrifning 1 å 2 t. i veckan. Upplåsning och forklaring af valda stycken.
Tyska 6 t. Explikation och analys af st. 1 — 33 i Mathésii elementarbok jemte skriftlig bf- versattning af dithorande svenska stycken; af formlåran så mycket, som dessa stycken forutsåtta. ■
Matematik 4 t. Aritmetik: de fyra råknesatten i hela tal jemte ofning i anvåndandet :åf decimaler; tillåmpning på sorter; hufvudråkning.
Naturlara 2 t. Det allmånnaste af låran om menniskans kroppsbyggnad samt undersOk- ning af några lefvande våxter. ■
Historia 2 t. Från och med forntidens till nyare tidens borjan. •••(•.
Geografi 2 t. Det allmannaste om verldsdelarne; de skandinaviska lånderna samt Ryss- lands fysiska och politiska geografi (Piscator, -alla amnen).

Andra klassen.
Kristendom 3 t. Katekes 2 t., 2:dra hufvudstycket låst och repeteradt.Biblisk historia 1 t., det vigtigaste af nya testamentet.Bibellåsning: forrå dejen af Lukas evangelium genomlåst och forklaradt; valda psal mer (Sandalil). ,
Modersmålet 6 t. Det vigtigaste af formlåran; af satslåran den enkla satsen och låttare former af den sammansatta, allt under sammanstålhiing med tyskan. Båttskrifnings- och interpunktionsofningar. Vållåsning samt ofningar uti att med egna ord återgifva låsta beråttelser. De skriftliga ofnin- garne hafva i allmånhet upptagit 2 å 3 timmar i veckan (Lindblad).
Tyska 7 t. Grammatik: det allmannaste af fonnlåran.Explikation jemte analys af st. 33 — 64 i forstå afdelningen af elementarboken; muntlig och skriftlig ofversåttning af alla de låsta så val svenska som tyska styckena, allt under jemforelse med modersmålet. De skriftliga ofningarne ha upptagit 2 tim. i veckan (Lindblad).
Matematik 5 t. Aritmetik 4 t., hela tal och sorter, hufvudsakligen efter Nordlunds råkne- ofningsexempel l:sta håftet och Nystroms sifferråknelåra; decimalbråk.Geometri 1 t., åskådningslåra (o. Sydoto).
Naturlara 2 t. Andra afdelningen af Lyttkens lårobok. Forstå afdelningen af Areschougs lårobok, undersokning af frovåxternas yttre organ på. lefvande våxter 

(v. Hackwitz).
Historia 3 t. Från nyare tidens borjan till Karl XII:s dod (Sandahl).
Geografi 2 t. De europeiska låndernas fysiska och politiska geografi■ fortsatt och afslutad 

(Sandahl),
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Tredje klassen.

Kristendom 3 t. Katekes 2 t., 3 — 5 hufvudstyckena lasta och repeterade.Biblisk historia 1 t., repetition af hela låroboken.Bibellåsning: Lukas evangelium genomlast och fbrklaradt, valda psalmer 
(Sandahl).

Modersmålet 6 t. Hela form- och satslåran. Råttskrifnings- och interpuhktionsbfningar 2 å 3 tim. i veckan. Vållåsning och foredrag (Hogbom).
Tyska 7 t. Grammatik, formlåran repeterad jemte anmårkningar samt några af de vigtigaste reglerna i syntaxen.Explikation från st. 61 till lårobokens slut med analys samt utanlåsning af alla ' styckena. Hauffs Marchen, Die Geschichte von dem Gespensterschiff.Skrifofningar på lårorummet 1 timme i veckan (Hogbom).
Matematik 5 t. Aritmetik 4 t., låran om allmånna bråk, hufvudsakligen efter Nordlunds råkneofningsexempel, 2:dra håftet, och Nystroms sifferråknelåra; blandade exempel på bråk; tillåmpning af det genomgångna på regula de tri, in- tresseråkning.Geometri 1 t., valda satser ur storhetslåran samt satserna 1 — 15 af Euklides •l:sta bok (v. Sydow).
Naturlåra 2 t. Djur- och våxtriket (v. Hackwitz). .
Historia 3 t. Fåderneslandets från Karl XII:s dbd till lårobokens slut jemte repetition af nyare tiden (Hogbom).
Geografi, 2 t. Repetition af Europa samt bfversigt af de fråinmande verldsdelarne (Hogbom).

Fjerde klassen.
Kristendom 2 t. Gamla testamentets bocker i låroboken om Bibelns bocker; utforligare katekisation bfver l:sta hufvudstycket och l:sta. artikeln af det 2:dra; bibellåsning; forrå delen af Johannes evangelium med forklaring (Sandahl).
Modersmålet 4 t. Låsning af valda prosaiska och poetiska stycken af Runeberg; utanlåsning af smårre poem; satslåra samt 18 råttstafningsofningar och satsupplbs- ning; uppsatser på lårorummet bfver fbljande. åmnen:

1. Sulen och regnbågen, efter liir. bor. 2. Bestraffadt gyckel, efter Lir. bcr. 3. Bon
den, eken och kurbitsen, bfvers. 4. Korstågen till Finland. 5. Fenieierna. (i. Rhen. 7. Slaf- 
ven och lejonet, bfvers. 8. Pappcret. 9. Aporna. 10. Sommaraftonen, bfvers. 11. Påskhog- 
tiden. 12. En klockas oden (SundtM).

Latin 8 t. Grammatik, formlåran.Explikation, 52 stycken i Boéthii elementarbok (Ericsson).
Tyska 4 t. Grammatik, formlåran med anmårkningar repeterad samt hela syntaxen; sats- upplosning.Explikation, 24 blad ur Marchen von Hauff. Styckena 1—35 i Tyskt talspråk 

(Lindblad).Ett hemtema hvarannan vecka (Piscator).
Engelska 7 t. Elementarboken 36 sidor samt motsvarande delar af grammatiken; 6 sidor af låseboken; skrifofningar och vokabellåsning (A. G. Bergman och Hallstedt).
Matematik 5 t. Aritmetik 1 t., regula de tri, blandade exempel på bråk.Geometri 2 t., Euklides l:sta bok.Algebra 2 t., de fyra råknesatten i hela tal (v. Sydow).
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Naturlara 2 t. Det allmannaste af fysik och kemi i Wijkanders lårobok (v. Hackwitz).
Historia 3 t. Allmån, gamla och medeltidens (Hogbom).
Geografi 2 t. Europa efter Dahms storre lårobok (Hogbom).

Femte klassen.
Kristendom 2 t. Nya testamentets bocker i låroboken om Bibelns bbcker; utfbrligare kate- kisation bfver 2—5 hufvudstyckena; bibellåsning: Johannes evangelium med forklaring afslutadt; synoptisk bfversigt af Jesu lif (Sandahl).
Modersmålet 3 t. Låsning af Tegners Frithiofs saga och' Runebergs fånrik Ståls Sågner.Sundéns språklåra afslutad och fullståndig repeterad (Rodhe). Genom- gående af de råttade uppsatserna 1 t. En uppsats i hemmet hvarannan vecka. Åmnena for dessa hafva vafit fbljande:

Beallinien. 1. Vettern. 2. Columbus. 3. Elefanten. 4. Filip den andres krig med Eng
land. 5. Hosten. 6. Ofversiittning. 7. Julen. 8. Orsakerna till den stora franska revolutionen. 
9. Gbta elf. 10. Solen. 11. Myroma. 12. Jarnet. 13. Ofversiittning (v. Hackwitz).

Klass. lin. 1. Munkviisendet. 2. Donau. 3. De israelitiska offren. 4. Hosten. 5. En 
familjefest, ofvers. 6. Kopparn. 7. Karl den store. 8. Pyreneiska. halfdns nåringsgrenar. 

' 9. Håsten och åsnan. 10. Eken. 11. Vid backen, ofvers. 12. Lapplands inbyggare. 13. Fiskarnes 
blodomlopp. 14. Nordamerikanska frihetskriget (Sandahl).

Latin 8 t. Grammatik, formlåran repeterad; det vigtigaste af syntaxen.Explikation, Themistokles, Aristides, Conon, Lysander, Thrasybulus, Datames i * Cornelius Nepos; st. 52—70 i Boéthii elementarbok; skrifning på lårorummettvå timmar i veckan efter Tornebladh (Ericsson).
Tyska 3 t. Grammatik, hela formlåran och syntaxen med anmårkningar repeterade.Explikation, 17 blad ur Hauffs Marchen samt 12- blad ur Schillers Geschichte des 30 jåhrigen Kriegs. St. 21-41 i Deutsches Echo (Lindblad). Ett hemtema hvarannan vecka (J. G. Bergman och Hallstedt).
Engelska l t. Grammatik, formlåran och af syntaxen till låran om shall och will.Explikation, afslutning af elementarboken samt 30 sidor af Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen; muntlig bfversattning från svenskan. Skrifning på lårorummet, vokabellåsning (A. G. Bergman och Hallstedt).
Franska 3 t. De 4 forstå kapitlen af Dubbs elementarbok; skrifofningar, vokabellåsning 

(A. G.. Bergman och Hallstedt).
Matematik 5 t. Aritmetik 1 t., blandade exempel på brak, regula de tri, intresse- och rabatt- råkning jemte planimetriska och stereometriska råkneexempel.Geometri 2 t., Euklides 2:dra och 3:dje bbcker jemte bfningssatser.Algebra 2 t., låran om brak; låttare eqvationer af l:sta graden med en obekant jemte problem (v. Sydow).
Naturlara 2 t. Repetition, Låran om jorden efter Holmstrbm (v. Hackwitz).
Historia, 2 t. Allmånna historien från reformationen efter Pallin (v. Hackwitz).
Geografi 2 t. Asien, Afrika, Amerika och Australien (o. Hackwitz).

Sjette klassens nedra afdelning,
Kristendom 2 t. Dogmatik, de 3 forstå kap.Kyrkohistoria, l:sta perioden; Låsning i nya testamentet (Rodhe).
Modersmålet 2 t. Låsning af valda stycken af svenska och danska fdrfattare; litteratur, historia (Rodhe).En uppsats hvarannan vecka. Af dessa hafva 3 fbrfattats på lårorummet.



8Åmnen for uppsatserna:
1. Soniniarferierna. 2. Tekinessas beriittelse i »Kungarne på Salamis®. 3. Skrifning på 

larorummet: a) Solons lagstiftning, b) Gustaf Vasa talar till dalkarlarne vid Mora kyrka. 
c) Venersborgs kyrka. d) Teekning af någon bland de af Cornelius Nepos skildrade person- 
ligheterna. e) En skogsvandring om hosten, f) Rofdjuren. 4. Lappland. 5. Den spartanska 
ungdomens upplbstran. 6. Ofversåttn. fråh tyskan (Die Schlacht bei Lutzen). 7. Skrifning på 
larorummet (latinlinien), a) Gustaf Vasa infor rådet i Lubeck (tal), b) Skildring af Peri- 
kleiska tidehvarfvet. c) Karakteristik af Alcibiades. d) Manniskokroppens benbyggnad. e) Skåne, 
f) Luciadagen i Venersborgs skola. 8. Jarnvågarnes betydelse. 9. Stockholm. 10. Skrifning 
på larorummet: a) Upptåckten af Amerika, b) Hannibals tåg bfver Alperna. c) Gustaf Vasas 
afsked till stånderna (tal), d) Skildring af en eldsvåda. e) Redogbrelse for hufvudinnehållet 
i »Kungarne på Salamis®, f) Halleberg och Hunneberg. 11. Ofversåttn. från tyskan (latinlin.) 
oeh engelskan (reallin.). 12. Skildring af en eldsvåda. 13. Jåmforelse mellan våren och 
hosten. 14. Skrifning på larorummet (Hbybom).

Latin 8 t. Grammatik, syntaxen.Explikation, l:sta boken af Cæsar; Ætates; Lycaon, Philemon etBaucis, Orpheus et Eurydice i Ovidius. Prosodik.Skritbfning på larorummet efter Tbrnebladbs stilofningar 2 timmar i veckan.. Eet tema hvarje vecka (4 på larorummet) (Ericsson).
Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran, till verba på pi.Explikation, 58 st. i Peterssons låsebok; skrifning. på larorummet (Sandahl). 
Tyska, klass. lin. 1 t., reallin. 2 t. Grammatik, ofversigt af grammatiken. .Explikation, 4 akter af Schillers Wilhelm Tell. Reallinien, 4 akter afDie Jungfrau von Orleans; ett hemtemahvarannan vecka (2 på larorummet), afDeutsch. Echo st. 41^51 (Lindblad)... .
Engelska, icke-greker 4 t. Mathesii elementarbok samt motsvarande delar af grammatiken. Explikation, 22 sidor af Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen; skrifofningar 

(v. Hackwitz).Reallin. 3 t. ■ Grammatik, repetition.Explikation ur Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen, muntlig dfversåttning från svenskan. Skrifofniogar på larorummet. Ett tema i månaden (2 på larorummet) (Bergin).
Franska 4 t. Grammatik, Dubbs lårobok till 9:de kap. SkrifOfningar och vokabellåsning. Explikation, valda stycken ur Enbloms Lectures Franqaises (Å. G. Bergman och Hallstedt).'
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri 1 t., Euklides 4:de bok efter Lindman, Proportionslaran efter Hultman afdeln. I och III. Algebra 2 t., eqvationer af forstå graden med en och flere obekanta; det allmannaste af låran om qvadratrotter. Icke- greker dessutom låttare algebraiska problem 1 t. tillsammans med reallinien. ' Reallinien 7 t. Geometri 3 t., Euklides 4:de bok efter Lindman; Proportionslåran af Hultman, afdelning I och III; satserna 1 — 102 ur Todhunters geometr. Ofnings- satser. Algebra 4 t., laran om qvadratrotter och radikalqvantiteter af 2:dra graden; eqvationer af l:sta graden med en och flere obekanta; eqvationer af 2:dra graden med en obekant; talrika problem. Ett skriftligt matematiskt arbete i månaden, hvarje arbete behandlande ett geometriskt och ett algebraiskt problem (2 på larorummet) (Kjellberg).
Natur vetenskap, klass. lin. 2 t. Naturhistoria 1 t., vaxternas bygguad, tieras organs fbr- råttningar; borjan af naturliga familjerna (v. Hackwitz). Fysik 1 t., 32 §§ af Christies lårobok jemte problem (v. Sydmo).



9Reallinien 6 t. Naturalhistoria 1 t., lika med klass. lin. (o. Hackwitz). Fysik 3 t., l:sta delen af Wijkanders lårobok jemte problem (Bergin).Kemi 2 t., Låran om metalloiderna efter Cleve (Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t., Fåderneslandets, från borjan af nyare tiden till Gustaf II Adolf 

(G. Th. Bergman). Allmån, gamla historien (Hogbom).Reallinien 3 t., Fåderneslandets, lika med klass. lin. Allmån, nyare till Tyska riket under Leopold I efter Pallins større lårobok (G. Th. Bergman).
Geografi, reallinien, Australiens och en del af Europas Geografi (G. Th. Bergman'}.

Sjette klassens ofra afdelning.
Kristendom, 2 t. Dogmatik, kap. 3-6. Repetition från kap. 1. Kyrkohistoria, §§ 19-34. Repetition från kap. 11. Låsning i nya testamentet (Rodhe).
Modersmålet 2 t. Låsning af valda stycken ur den nyare svenska och danska literaturen. Literaturhistorien, diskussionsofningar (Rodhe). En uppsats hvarannan vecka, 3 på lårorummet.Åmnen for uppsatserna:

1. Mimi sysselsattningar under sommarlofvct. 2. Leonidas flire slaget vid Thermopylæ 
(Tal). 3. Skrifning på lårorummet: a) Xerxes’ forsok att underkufva Grekland. b) Beriittelse 
om den s. k. Bartolomeinatten. c) Gnosticismen. (1) Jemforelso mellan Nord- och Sydamerika. 
4. De svenska korstågon till Finland och deras fdljder. 5. Fånrikcns marknadsminne (efter 
Runeberg). G. Reallin.: Om kommunicerende riir. Klass. lim: Skrifning på lårorummet.
a) Karl XI:s danska krig, b) Hvilka fordelar och oliigenheter har Sverige haft utaf besitt- 
ningen af Finland? c)Araberna. d) Påfvemaktens nppkomst. 7. Venern. 8. Julen. 9. Skrif
ning på lårorummet. a) Riksdagen i Stockholm 1680. b) Medeltidens riddarvåsende och for- 
nåmsta riddarordnar. c) Teekning af Georg Washington, d) Om lutande planet, e) Mikro
skopet. 10. Karl den store och hans bctydclse. 11. Roms fornåmsta embetsmån och deras 
åliggande. 12. Framståll din dagliga sysselsåttning! (Brcfform). 13. Skrifning på lårorummet, 
val mellan Hera åmnen (v. Sydow).

Latin 8 t. Grammatik, repetition af syntaxen samt prosodik.Explikation, Cicero, Cato Major; Livius l:sta boken kap. 1—30; Virgilius, Æneiden l:sta boken.Extemporalier omvexlande med skrifofningar 1 å 2 timmar i veckan (Johansson och Ljung). Ett tema livarje vecka (5 på lårorummet) (Ljung).
Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran afslutad och repeterad, hånvisningar till syntaxen. Explikation, styckena 59—83 af laseboken jemte repetition af dennas vigtigare delar; Anabasis l:sta boken (Ljung).
Tyska, klass. lin. 1 t. Explikation, Hermann und Dorothea; scener ur Gotz von Berlichingen. Reallinien 2 t. Ofversigt af grammatiken. Explikation, Hermann und Dorothea samt - 2 akter ur Minna von Barnhelm. Deutsches Echo 10 st. Ett tema hvarannan vecka (2 på lårorummet) (Lindblad).
Engelska, Icke-greker 4 t. Grammatik, repetition af formlåran; syntaxen; skrifofningar på lårorummet och fraslåsning for tillåmpning af syntaxen.Explikation, Sturzen-Beckers låsebok, 2:dra afdelningen och 20 sidor af den tredje (v. Hackwitz).Reallinien 3 t. Grammatik, repetition af syntaxen; muntlig ofvcrsåttning af Cal- wagens skrifofningar.Explikation, valda stycken ur Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen. Forrå delen af Calwagens Engelskt talspråk. Ett tema i månaden (2 på lårorummet) 

(Bergin).2
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Franska 4 t. Grammatik, Dubbs elementarbok ochWidholms språklåra; repetition af formlåran samt delar af syntaxen; skriftliga och muntliga bfversåttningsofningar från svenska till franska.Explikation, valda stycken ur Enbloms Lectures franpaises (A. G. Bergman och Hallstedt).
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri 1 t., de 20 forstå satserna ur Euklides 6:te bok afHellgren. Algebra 2 t., låran om qvadratrotter och radikalqvantiteter samt 2:dra gradens eqvationer med en obekant jemte några låttare problem; eqvationer med den obeKanta under rotmårke. Icke-greker dessutom algebraiska problem samt de vigtigaste formlerna inom planimetrin 1 tim. gemensamt med reallinien.Reallinien 7 t. Geometri 3 t.. proportionslåran efter Hultman afdelning I-III, repeterad. Euklides 6:te bok af Hellgren; satserna 162—252 ur Todhunters geometriska bfningssatser. Algebra 4 t., det allmannaste af potenslåran, logaritmer och aritmetiska samt geometriska progressioner, exponentialeqva- tioner jemte talrika problem af blandadt innehåll, mest sådane, der de genoni- gångna kurserna kunnat tillåmpas; repetition af det foregående.Ett skriftligt matematiskt arbete i månaden, hvarje arbete behandlande ett geometriskt och ett algebraiskt problem (2 på lårorummet) (Kjellberg).
Naturvetenskap, klass. lin. 2 t. Botanik 11., de naturliga familjerna. Zoologi, menniskokroppensbyggnad, djurrikets indelning (v. Hackwitz). Fysik 11., till låran om Ijudet efter Christie jemte problem (v. Sydow).Reallinien 6 t. Botanik och Zoologi 1 t., lika med klass. lin. (v. Hackwitz'). Fysik 3 t., låran om Ijudet, varmet, Ijuset, elektricitet och magnetism efter Wijkander jemte talrika problem (Bergin). Kemi 2 t., låran om metallerna efter Berwald (Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Gustaf II Adolf till Frihetstiden. Allmån,medeltiden.Reallinien 3 t. Fåderneslandets, lika med klass. lin. Allmån, från 2:dra tide- hvarfvet till och med kongressen i Wien (G. Th. Bergman).
Geografi, lika med R. 6: i {G. Th. Bergman).

Sjunde klassens nedra afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik, låroboken afslutad; repetition.Kyrkohistoria, låroboken afslutad; repetition.Låsning i nya testamentet (Rodhe).
Modersmålet 2 t. Låsning af svensk och dansk literatur; literaturhistoria; diskussions-ofningar {Rodhe). Klass. lin. en uppsats i månaden (3 på lårorummet), reallin. en hvarannan vecka (3 på lårorummet).

Xmnen: Reallin. 1. Skrifning på lårorummet (= latinlin.) 2. a) Slaget vid Breiten- 
feld 1631. b) Den som illa gbr han illa far. c) De vigtigaste upptackterna inom elektri
citetens område. 3. a) Pietismens Ijusa och morka sidor. b) Ser dig intet menskligt bga, 
Odins bga ser dig visst. c) Bartolomeinatten. 4. a) Om fdrhållandet mellan påfvedbmet och 
statsmakten under medeltiden. b) De vigtigaste orsakerna till den romerska biskopens primat 
inom kyrkan. c) Hvilket ar det båst lottade af Europas riken? 5. a) Redogbrelse for inne- 
hållet i Tegners »Frithiofs saga». b) Diktkonstens hufvudformer. c) Julianus Apostata (karak- 
tåristik). 6. a) Augustinus (biografi), b) Gustaf Vasa infor rådet i Lubeck (tal), c) Den 
liturgiska striden (1572—1593). 7. Skrifning på lårorummet (= latinlin.) 8. a) Maria Stuart 
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(biografi), b) Socinianismen. c) De vigtigaste oliklwterna mellan monokotyledoner och diko- 
tyledoner. 9. a) Olaus Petri såsom skriftstållare. b) Lårostriderna om Kristi person, c) De 
vigtigaste konstanta staplarne. 10. a) Spanska tronfoljdskriget (1701—1713). b) En vinter
dag i Norden, c) Det lutande planet. 11. a) Karaktåristik af nyarø tidens 3:dje tidehvarf.
b) Luther på riksdagen i Worms (tal), c) De vigtigaste dåggdjuren af gnagarnes ordning. 
12. Skrifning på larorummet: val mellan flera åmnen. 13. Val mellan flera åmnen (Rodhe).

Klass. Un. 1. Skrifning på larorummet: a) De kyrkliga fbrhållandena i Sverige under 
regenterne af Vasaåtten till 1611. b) Hvad kan sågas for eller omot Gustaf 2:dre Adolfs 
deltagande i 30-åriga kriget. c) Tåget ofver Bålt. d) Striderna mellan England och Frank- 
rike under medeltidcn. e) Alexander den store och hans betydelse i historien, f) Hvilket år 
det båst lottade af Sveriges landskap? g) Hvad år skolans andamål? h) Colberts fortjen- 
ster om Frankrike. i) Genom hvilka fel hafva Stuartarne framkallat sitt fali? 2. Hvem har 
mest gagnat Sverige Gustaf Wasa eller Gustaf 2:dre Adolf. 3. Huru Ingeborg blef Frithiofs 
maka (efter Tegner). 4. Skrifning på larorummet: a) Ofversigt af den tyska reformationens 
historia till religionsfreden i Augsburg 1555. b) Orsakorna. till Frankrikes tillbakagång un
der 1700-talet. c) I hvilket afséende bildar Karl 12:tes dbd en grans mellan 2:ne tidehvarf 
i vår historia? d) Hvilka voro de forhållanden, som foranledde Gustaf 3:djes statshvålfning? 
e) Gota elf. f) Hvilket gagn har menniskan af djuren? g) Nyttan och skadan af tidningar. 
5. Hvilka brister vidlåda våra låroverks organisation och huru bora dessa afhjelpas. 6. Of
versigt af Polens historia. 7. Skrifning på larorummet (G. Th. Bergman).

Latin 8 t. Cicero Oratio I in Catilinam: Livius, lista boken kap. 31 — 60 samt 2:dra boken • kap. 1 — 50; Virgilius, 2:dra boken; Horatius, Od. lista boken Od. 1 — 15. Ex- temporalier omvexlande med skrifofningar 1 å 2 timmar i veckan. Delvis repetition af tempus- och moduslåran. Antiqviteter (Johansson). Ett tema hvarje vecka (6 på larorummet) {Johansson och Ljung).
Grekiska 6 t. Grammatik, formlåran repeterad, syntax §§ 67—79; skrifning på larorummet. Explikation, Anabasis, 2;dra och 3:dje boken. Odysséen, l:sta och 2:dra boken (Ljung).
Engelska, klass. lin. valfritt 1 t. Hela Mathesii elementarbok. Grammatik. Några stycken i Sturzen-Becker {Bergin).Icke-greker 2 t. Explikation, 60 sidor i Sturzen-Beckers låsebbeker. Grammatik, syntaxen till låran om shall och will; repetition af formlåran. Sturzen-Beckers språklåra sid. 72—86. Skrifofningar på larorummet (Ortenblacl).Reallinien 3 t. (2 t. gemensamt med icke-grekerna i 7: 2). Grammatik, repetition af formlåran och syntaxen till infinitiven. Explikation, 150 sidor ur Peter Simple, tilis, med icke-grekerna i 7: 2. Extemporerad bfversåttning af st. 1—60 i tredje afdeln. af Calwagens skrifofningar. Sturzen-Beckers språklåra sid. 72—86. Styckena 40—80 ur Calwagens Talspråk, delvis utantill. Ett hemtema i månaden {Ortenblad).
Franska, båda lin gemensamt 3 t. Grammatik, syntaxen till Infinitiven. Explikation, Charles XII, l:sta boken; Enbloms Lectures franpaises, 20 sidor. Extemporerad bfversåttning till franska af valda, låttare stycken. De 30 forstå styckena ur Feilitzens Talspråk, delvis utantill.Icke-greker och reallinien 1 t. Enbloms Lectures franqaises, 25 sidor; extemporerad bfversåttning till svenskan af valda, låttare stycken.Reallinien 1 t. Charles XII, 2:dra boken, 30 sidor.Hela klassen ett tema hvar 14:de dag (5 på larorummet) {Ortenblad).
Matematik, klass. lin. 3 t. Repetition af proportionslåran och proportionslårans tillåmpning på geometrien. Algebra, laran om lista gradens eqvationer med flera obekanta; repetition af 2:dra gradens eqvationer jemte talrika bfningsexempel och problem. Planimetri och konstruktion af enkla analytiska expressioner.



12Icke-greker 1 t. ha dessutom inhemtat låran om logaritmer och Ofning i logaritni- tabellernas bruk.Reallinien 7 kt. Geometri, Rymdgeoinetri, losning af geometriska ofningssatser; i analytisk geometri låran om rata linier, cirkeln och parabeln. Algebra, plani- metri och analytiska expressioners konstruktion jemte repetition af 2:dra gradens eqvationer. Det allmannaste af plana trigonometrien, åtskilliga ofnings- exempel och problem inom de genomgångna kurserna.Reallinien hvar 14:de dag en skriftlig uppgift af omvexlande geometriskt och algebraiskt innehåll (5 på lårorummet) {Rådberg och Kjellberg).
Naturvetenskap, klass. lin. Fysik 2 t. Hela låroboken af Christie {Bergin).■ Reallinien. Zoologi 1 t. Ryggradsdjuren {v. Hackwitz).Fysik 3 t. Mekaniken, elektriciteten och vårmelåran jemte losning af talrika problem {Rådberg).Kemi 2 t. Alkalimetallerna samt jern- ocli zinkgruppens metaller. La- borationer (Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Frihetstiden till Karl XIV Johan; allmån, från lårobokens borjan till Franska revolutionen.Reallinien 3 t. Lika med klass. lin. {G. Th. Bergman).
Geografi, repetition i sammanhang med undervisningen i historia (G. Th. Bergman). 
Filosofisk propedeutik 1 t. Logiken genomgången ocli repeterad {Rodhe).

Sjunde klassens ofra afdelning.
Kristendom 2 t. Lårobockerna repeterade. Låsning i nya testamentet {Rodhe)
Modersmålet 2 t. Låsning af svensk och dansk literatur; literaturhistorien, diskussions- ofningar. Klass. lin. en uppsats i månaden (2 på lårorummet), reallin. en hvarannan vecka (3 på lårorummet) {Rodhe).

Xmnen: Rcallin.: 1. Skrifning på lårorummet (= latinlin 1). 2. (_ latinlin. 2). 
3. a) Pietismens Ijusa och morka sidor. b) Enighet ger styrka. c) Brytningspunkterna i 
svenska statsskickets historia. 4. Skrifning på lårorummet: a) Riksdagen 16S0 och dess 
foljder. b) Striderna mellan Karl V oeh Frans I. c) Karaktåristik af Napoleon I. d) Do 
vigtigaste olikheterna mellan den lutherska oeh reformerta kyrkans lårobegrepp. e) Gnosti
cismen. f) Den medeltida bildningens karaktår. g) Hafva krigen håmmat eller befordrat 
mensklighetens utveckling? 11) Hvilket statsskick år det basta? i) Redegørelse for inne- 
hållet i Holbergs »Jeppe på berget«. k) Newtons fårgteori. 5. Nagot af de nio senare åm- 
nena. 6. (= latinlin. 3). 7. Skrifning på lårorummet (= latinlin. 4). 8. (= latinlin. 5). 
9. a) Henrik den åttonde (karaktåristik). b) Olof Dalin såsom skriftstållare. c) En synåls 
historia. 10. a) År protektionism eller frihandel att foredraga? b) Larostriderna om Kristi 
person, c) De vigtigaste olikheterna mellan monokotyledoner och dikotyledoner.

Klass. lin.: 1. Skrifning på lårorummet: a) Hvilka fordelar och olågenheter har Sverige 
haft af Finlands bosittning? b) Karaktåristik af Gustaf IV Adolf, c) Svonska presterskapets 
stållning fore och efter riksdagen i Vesterås 1527. d) Rosornas strid och dess betydelse i 
Englands historia. e) Richeliens fortjenster om Frankrike. f) U pplysningsfilosofernas bety
delse i den menskliga odlingens historia. g) Kan nødløgnen i något fali moraliskt fdrsvaras? 
h) Ingen bør prisas lyeklig fore sin død. i) Gustaf den tredjes betydelse for svenska vitter- 
heten. k) Angmaskinen. 2. a) Ingen bør prisas lyeklig fore sin dod. b) Førtjenar Ludvig 
den fjortende namnet »den store». c) Kalmarunionens betydelse i Sveriges historia. d) Ka
raktåristik af Gustaf IV Adolf, e) Angmaskinen. 3. a) Om fdrhållandet mellan påfvedomet 
och statsmakten under medeltiden. b) Hvilket år det båst lottade af Europas riken? c) Tele
fonen. 4 Skrifning på lårorummet: a) Hvem har gjort sig mest fortjent af svenska folkets 
tacksamhet, Gustaf Wasa eller Gustaf II Adolf, b) Spanska tronfoljdskriget (1701—1713). 
c) ITpsala møte 1593. d) Kristian II (karaktåristik). e) Olof Rndbeck såsom skriftstållare. 
f) Socinianismen. g) Lagarne for kroppars fail. h) Vattncts olika aggregationsformer, i) En 
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vinterdag i Norden. 5. a) De ledandc grundsatserna i hattparticts politik, b) Hvilka for- 
delar och oliigenheter har Sverige .haft af sitt dcltagande i trettioåriga kriget? c) Do vig
tigaste olikheterna mellan den katholska och lutherska kyrkans liirobegrcpp.

Latin 8 t. Cicero Oratio pro Milone afslutadt; Livius, .':dra boken kap. 51—65 jemte repetition af l:sta och 2:dra boken; Horatius, Od. l:sta boken Od. 16—38; hela 2:dra boken jemte repetition af båda bockerna.Under hostterminen extemporalier omvexlande med skrifofningar 1 å 2 timmar i veckan. Romerska antiqviteter. Under vårterminen skrifofningar 2 timmar i veckan. Ett tema hvarje vecka (5 på lårorummet) (Johansson).
Grekiska 6 t. Grammatik, repetition af formlåra och syntax. Skrifning på lårorummet. Explikation, Anabasis, 4:de boken, repetition af bockerna 1—3; Odysséen, 3:dje och 6:te bockerna med fullståndig repetition (Ljung).
Engelska, klass. lin. valfritt 1 t. Grammatiken till slut. Explikation, Sturzen-Beckers låsebok I, 50 sidor.Icke-greker 2 t. (gemensamt med R. 7: i). Grammatik, formlåran och syntaxen repeterade. Explikation, Peter Simple 150 sidor. Sturzen-Beckers språklåra §§ 61—86. Skrifofningar på lårorummet samt utanlåsning.Reallinien 3 t. Grammatik, formlåran och syntaxen (delvis efter Calwagen) repeterade. Explikation, A Christmas Carol. Stbrre delen af Money. Calwagens talspråk st. 60—90 delvis utantill. Extemporerad ofversåttning af styckena 1—50 i 3:dje afdeln. af Calwagens ofversåttningsbfningar. Ett hemtema i må- naden (Ortenblad).
Franska, klass. lin. 3 t. Grammatik, syntaxen till slut; formlåran och syntaxen repeterade. Explikation, Enbloms Lectures franpaises, 30 sidor; Bataille de dames. Extemporerad ofversåttning till franska af valda stycken. Feilitzens Talspråk, styckena 25—55, delvis utantill. Enbloms ordforråd, det vigtigaste af kap. I—VII.Icke-greker och reallin. 1 t. Enbloms ordforråd, det vigtigaste af kap. VIII—XIII. Skrifofningar på lårorummet; muntlig ofversåttning af valda stycken ur Lowen- hjelms skrifofningar.Reallin. 5 t. (deraf 1 geniens, med lat.-lin., 1 med icke-greker). Grammatik, extemporerad ofversåttning och utanlåsning = latinlinien. Explikation, Enbloms Lectures franqaises, 40 sidor; Bataille de dames; La belle Nivernaise, 40 sid.Hela klassen ett tema hvar 14:de dag (5 på lårorummet) (Ortenblad).
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri, lika med nedra afdelningen jemte repetition af Euklides 4 forstå bocker. Algebra, repetition af hela den genomgångna kursen, foretrådesvis genom exempel och problem. Icke-greker 1 t. Losning af ex- ponentialeqvationer, låran om logaritmer och ofning i logaritmtabellernas bruk.Reallinien 7 t. Repetition af hela den genomgångna kursen, åfven omfattande rymdgeometri och analytisk geometri. Talrika ofningsexempel och problem inom alla de genomgångna kurserna.En och annan gång ha. lårjungarne fått fbrsoka att på egen band å lårorummet losa matematiska uppgifter. Reallinien hvar 14:de dag en skriftlig uppgift af omvexlande geometriskt och algebraiskt innehåll (4 på lårorummet) (Rådberg). 
Ratur oetenskap, klass. lin. Fysik 2 t. Repetition af akustik, optik, magnetism, elektricitet och vårmelåra (Bergin).Reallinien: Zoologi 1 t. Ryggradsdjuren (v. Hackwitz).Fysik 3 t. Repetition af den genomgångna kursen foretrådesvis medelst problem (Rddberg). ’Kemi 2 t. Repetition af hela låroboken. Laborationsofningar (Bergin),



14
Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, repetition från Gustaf I till lårobokens slut; altman från Franska revolutionen till lårobokens slut samt repetition.Reallinien 3 t. Lika med klass. lin. (G. Th. Bergman).
Geografi. Repetition i sammanhang med undervisningen i historia (G. Th. Bergman).
Filosofisk propedeutik, 1 t. Logik, hela laroboken med repetition., Antropologi, det vigtigaste genomgånget (Rodhe).

5. I Franska har i kl. 6:2 inforts Fransk grammatik af Vidholm for att sedan successivt begagnas; i R. 7: 2 har begagnats La belle Nivernaise af Daudet. I Engelska ha Peter Simple af Marryat, Money af Bulwer, Engelsk språklåra for menige man af Sturzen-Becker anvandts i kl. 7.
(i. Valskrifning har på larorummet ofvats 1 timme i veckan med hvardera af de 3 lagsta klasserna. Undervisningen har meddelats efter Påhlmanska metoden af adj. v. Sydow.

Undervisningen i teckning.LårobOcker och undervisningsmateriel.Pasch, geometrisk konstruktions- och projektionslåra. Pasch, handbok i linearritning, Stuhlmann, lårobok i frihandsteckning haft. 1—3. Stuhhnann, vaggtabeller. Wohlien, Sjb- strbm, dito. Klotsar enligt Heimerdings och Stuhlmanns modeller. Stuhlmanns gipser for konturteckning och skuggning. Andra serien af Dresdnergipserna.Undervisningen.Klass. 1. Onsdag kl. ’/212—'/21, lordag kl. ’/2l —YaS, Stuhlmanns ofningar på rutadt papper, plansch. 1 — 14, l:sta håftet, samt borjan af Stuhlmanns våggplanscher.Klass 2. Lordag kl. '/212—'/21 Stuhlmanns vågg- och borjan af Sjostroms planscher.Klass 3. Måndag kl. V22— */23 frihandsteckning efter Stuhlmanns och Sjostroms våggplanscher.Klass R. 4. Tisdag, onsdag kl. 5—6 frihandsteckning; fredag kl. ’/22— y23 linearritning. Frihandsteckning efter gipsornament och klotsar. Linearteckning: ytmbnster och konstruktioner efter Pasch,Klass R, 5. Onsdag, lordag kl. 5—6 frihandsteckning, tisdag kl. V212-- '/21 linearteckning. Frihandsteckning efter klotsar. Linearteckning, ytmbnster samt borjan af projektionslåran.Klass L. 5. (Frivilligt) Fredag kl. 4-5, frihandsteckning i likhet med realafdelningen.Klass R. 6:1. Mandag kl. */212—V21 linearteckning; torsdag kl. '/212-'/2l och 5 — 6 frihands-
Klass L; 6: 1.
Klass R. 6: 2.Klass L. 6: 2.

teckning efter klotsar samt skuggning efter Stuhlmanns gipsmodeller. Linearteckning ungefår lika med R. 5.Icke-greker, tisdag kl. ‘/21 —'/22, torsdag kl. ’/212—’/2l frihandsteckning efter Stuhlmanns och Sjostroms vaggtaflor samt konturteckning efter gipsornament och klotsar.Torsdag kl. 7212—l/2l och 5—6 frihandsteckning ungefår detsamma som R. 6:i. Måndag kl. */212 — '/21 linearteckning efter Pasch’s projektionslåra.Icke-greker, måndag kl. */29 — ’/210, tisdag kl. '/21 —'/22 klotsteckning, skuggning efter Stuhlmanns gipsmodeller samt 2:dra serien af Dresdnergipserna.



15Klass R. 7: i. Måndag kl. 5—6, tisdag kl. 6—7 frihandsteckning; torsdag kl. y2l —l/22 linearteckning. Frihandsteckning efter klotsar och 2:dra serien af Dresdnergipserna. Linearteckning efter Henriques’ perspektivlåra.Klass L. 7: i. Icke-greker, måndag kl. 5—6 och torsdag kl. h^l —y,2 frihandsteckning efter 2:dra serien af Dresdnergipserna och klotsgrupper.Klass R. 7:2. Måndag kl. 5-6, tisdag kl. 6—7 frihandsteckning; torsdag kl. linearteckning. Frihandsteckning: 2:dra serien af Dresdnergipserna och klotsgrupper. Linearteckning efter Henriques’ perspektivlåra.Klass L. 7:2. Icke-greker, tisdag kl. '/22 —y23, fredag kl. ’/212—V21. Frihandsteckning och landskapsstudier efter planscher af Calame och figurdelar efter plansch af Julien.
8. Undervisningen i sång och instrumentalmusik.Musikens teori och sång.Klass 1. Onsdag 5—6, de musikaliska tecknen, deras betydelse och anvåndning. Ofning i tontråffning samt enståmmig sång. Fredag 5—6, koralsång.Klass 2. Måndag 5-6, lika med klass 1, kånnedom om tonarter m. m. Fredag 5—6, koralsång.Klass 3. Torsdag 5—6, lika med klass 2 samt tvåståmmig sång. Fredag 5—6, koralsång.Klass 4—5. Fredag 5—6, koralsång. Måndag 6 — 7, korsång.Klass 6 — 7. Torsdag 6 — 7, kor- och qvartettsång samt ofning af stammor for blandade koren. Måndag 6—7, korsång. I koren for blandade roster hafva åfven del- tagit larjungar ur klasserna 2 — 3.Vid undervisningen hafva anvandts: Lårobok i sång for skolan, l:sta kursen, af L. Aug. Lundh, 4-stammiga sånger for elementarlåroverk, arr. af R. R.. Roselli, 4-ståmmiga sånger, utgifna af Ivar Hedenblad, m. m.Instrumentalmusik.Klass 1—4. Lbrdag 4—6.Klass 5—7. Tisdag 4—6.Violin har spelats af 11 larjungar, orgel af 6 samt piano af 3.Vid undervisningen hafva anvandts: Hennings violskola, Kaysers etuder, Mendels- sohns "Lieder ohne Worte”, Lagergrens orgelskola, låttare orgelstycken af Lundh, Loesch- horns etuder for piano, Hennes pianoskola, sonater af Kuhlåu, Clementi m. m.
9. Undervisningen i gymnastik och militårbfningar.a) Gymnastik och vapenofningar enligt kongl. cirkulåret den 19 juni 1866.Gymnastikofningame hafva omfattat en half timme dagligen for hvarje afdelning, och har halfva tiden anvandts till fristående roreiser och marscher samt den återstående tiden till appareljgymnastik. I vapenbfningarne har klass 5 genomgått rekrytskolan af exercis- reglementet, klass 6—7: 1 ofvats i florett- och bajonettfaktning på led, med och utan mot- ståndare, 7:2 i florettfåktning på led, med och utan motståndare.



16Tabellarisk uppgift å antalet lårjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit i gymnastikofningarne:
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Hostterminen 1888:Under 15 år .... 15 år eller derofver — 1 13 - — 2 — 33 1 77 14*) 721 9585Summa — 1 4 — — — 2 — 6 1 — 14 14 28 180
Vårterminen 1889 :Under 15 år...............15 år eller derofver 24 — 21 - 23 1 79 14*) 723 71108Summa 1 6 — — __ 3 - 5 1 — 16 14 30 179

’) Lårjungar i 7: 2.

Foljande antal lårjungar har deltagit endast i fristående gymnastik;Hostterminen:Lårjungar under 15 år_____________________________________ 5D:o 15 år eller derofver 2Summa. 7Vårterminen:Lårjungar under 15 år_____________________________________  —D:o 15 år eller derofver 2Summa 2Vid gymnastikofningarne hafva lårjungarne varit fordelade på tre afdelningar med foljande antal i hvarje:Hostterminen 1888:l:sta hufvudafdelningen klass 1—3 --------------- 55 lårjungar2:dra „ „ 3—5 ---------------- 46 ,,Balje „ „ 6-7: i 51Summa 152 lårjungar.Vårterminen 1889:l:sta hufvudafdelningen _______________  _________  54 lårjungar.2:dra „   48 „Balje „    48Summa 150 lårjungar.
Lårjungarne i 7:de klassens ofra afdelning hafva varit befriade från gymnastikofnin- garne, men bfvats i faktning 2:ne timmar i veckan.



17Ofningstiderna hafva varit foljande:Gymnastik:lista hufvudafdelningen, alla lasdagar 2,.30 — 3,10.2:dra „ d:o 10,50—11,,30.3:dje „ d:o 9,30—10,10.VapenOfningar:Klass 5 måndag 5-6.Klass 6 onsdag, lordag 5-6.Klass 7 tisdag, torsdag 5—6,
b) Militarofningar enligt kongl. cirkularet den 23 mårs 1870.

Vårterminen 1888:Ofningarne hafva pågått under 27 dagar eller från och med den 30 april till och med den 26 maj. De hafva ledts af undertecknad, som blifvit kommenderad att bestrida den militåra undervisningen vid låroverket. Till exercis hafva anvandts inalles 19 timmar. Någon skjutning vare sig med salongs- eller reniingtongevår har ej ifrågakommit, enar redan under forrå terminen tillråckligt antal skott skjutits.I ofningarne hafva deltagit 44 larjungar, alla i kl. 6:1—7:1. Af exercisreglementet har lista delen genomgåtts såvål i sluten som spridd ordning.Venersborg den 26 maj 1888 H. R. Habj,
Underlojtnant vid kongl. Vestgiitadals regomente.

Hostterminen 1888:Ofningarne hafva pågått under 6 veckor eller från och med den 3 september till och med den 13 oktober. De hafva ledts af undertecknad, kommenderad att i egenskap af t. f. gymnastiklarare bestrida militårofningarne.Till exercis hafva anvandts 6 timmar i veckan och till målskjutning 19 timmar for 6: 1, 16 timmar for 6: 2, 10 timmar for 7:1 samt for 7: 2 14 timmar.Under terminen har dessutom en 4 timmars fåltmarsch foretagits.I ofningarne deltogo från borjan 50 larjungar ur nedre 7:de samt 6:te klasserna. Åf dessa 50 afgingo redan under l:sta veckan en och senare ytterligare två på grund af låkarebetyg.De i exerciseu deltagande hafva under målskjutningen med salongsgevår skjutit hvardera 100 skott. Dessutom hafva 10 larjungar ur ofre 7:de klassen haft, under den tid militårofningarne pågått, 2 timmars bajonettfaktning i veckan samt skjutit hvardera 50 skott med infanterigevåret.Under den tid militårofningarne pågått har tjenstgøringen for v. gymnastiklåraren såsom sådan minskats med 5 timmar i veckan.Af exercisreglementet har lista delen genomgåtts såvål i sluten som spridd ordning. Till foljd af det ringa antal larjungar, hvilka deltagit i ofningarne, har 2:dra delen af exercisreglementet endast i sluten ordning kunnat genomgås, odi hafva de olilm afdclningarne me- delst streck varit markerade.Militårofningarne inspekterades den 6 oktober af bfverstelbjtnanten m. m. C. Hiittling, då uppvisning egde rum.Venersborg den 14 oktober 1888. Hans Wåstberij.
Underlojtnant vid kongl. Vestgiitadals regomente.3
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E. Lårarne.

10. Lårarnes tjensteåligganden under hostterminen hafva for hvarje vecka varit foljande: Rektor G. Tit,. Bergman: Svenska 1 t. L. 7: i; Historia 1 t. R. 6: i, 1 t. R. 6: i och R. 6: 2tilis., 1 t. 6: 1, 1 t. R. 6: 2, 2 t. L. 6: 2, 1 t. 6: 2, 3 t. 7: 1, 3 t. 7: 2.= 14 tim. Svenska skripta i L. 7:1.Lektor K. F. Rådberg: Matematik 2 t. R. 7: 1, 1 t. R. 7:1 och R. 7:2 tilis., 3 t. L. 7: 1, 6 t.R. 7: 2, 4 t. L. 7:2; Fysik 3 t. R. 7:1, 3 t. R. 7: 2. = 22 tim. Matematiska skripta i 7. Klassforeståndare i 7: 1.Lektor 0. Ortenblad: Franska 3 t. 7: 1, 2 t. R. 7: 1, 1 t. 7: 2, 4 t. R. 7: 2, 2 t. L. 7: 2;Engelska 3 t. R. 7: 1, 2 t. L. 7: 1 (icke gr.), 3 t. R. 7: 2, 1 t. L. 7: 2(valfritt). — 21 tim. Franska skripta i 7. Klassforeståndare i 7: 2.v. Lektor A. Johansson: Latin 5 t. 6: 2, 7 t. 7: 1, 8 t. 7: 2 = 20 t. Latinska skripta i 7: 1och 7: 2.v. Lektor J Rodhe: Kristendom 2 t. 6: 1, 2 t. 6: 2, 2 t. 7: 1, 2 t. 7: 2; Svenska 2 t. 5, 1 t.6: 1, 1 t. 6: 2, 1 t. R. 7: 1 och R. 7: 2 tilis., 1 t. 7: 1, 1 t. 7: 2, 1 t. L. 7: 2;Filosofi 1 t. 7: 1, 1 t. 7: 2. — 18 tim. Svenska skripta i R. -7: 1, 7: 2.v. Lektor J. F. Ljung: Latin 3 t. 6: 2, 1 t. 7: 1; Grekiska 7 t. 6: 2, 5 t. 7: 1, 5 t. 7: 2, 1 t.7: 1 och 7: 2 tilis. = 22 tim. Latinska skripta i 6: 2, 7: 1. Klassforeståndare i L. 6: 2.Adjunkt A. J. C. Piseator: Alla undervisningsamnen i forstå klassen; Tyska 1 t. 4. = 25 tim. Tyska skripta i 4. Klassforeståndare i 1.Adjunkt A. J. C. Lindblad: Svenska 6 t. 2; Tyska 7 t. 2, 3 t. 4, 2 t. 5, 2 t. R. 6: 1, 1 t. L. 6:1, 2 t. R. 6:2, 1 t. L. 6:2. = 24 tim. Tyska skripta i R. 6:1 och R. 6: 2. Klassforeståndare i 2.Adjunkt A. Ericsson: Latin 8 t. 4, 8 t. 5, 8 t. 6: 1. = 24 tim. Latinska skripta i 6: j.Adjunkt K. F. Kjellberg: Matematik 7 t. R. 6: 1, 3 t. L. 6: 1, 7 t. R. 6: 2, 3 t. L. 6: 2, 4 t.R. 7: 1, icke-greker 1 t. 7: n = 25 tim. Matematiska skripta i R. 6: 1 och R. 6: 2. Klassforeståndare i R. 6: 2.Adjunkt G. 0. D. von Hackwitz: Svenska 1 t. R. 5; Engelska 4 t. L. 6: 1 (icke-gr.), 4 t.L. 6: 2 (d:o); Naturalhistoria 2 t. 2, 2 t. 3, 2 t. 4, 2 t. 5, 1 t. 6: 1, 1 t. 6: 2, 1 t. R. 7: 1, 1 t. R. 7: 2; Historia och geografi 4 t. 5. = 25 tim. Svenska skripta i R. 5. Klassforeståndare i 5.Adjunkt P. G. Bergin: Engelska 3 t. R. 6: 1, 3 t. R. 6: 2, 1 t. L. 7: 1 (valfr.); Fysik 3 t. R. 6: 1, 3 t. R. 6: 2, 2 t. L. 7: 1, 2 t. L. 7: 2; Kemi 2 t. R. 6: 1, 2 t. R. 6: 2, 2 t. R. 7: 1, 2 t. R. 7: 2. = 25 tim. Engelska skripta i R. 6: 1 och R. 6: 2. Klassforeståndare i R. 6: 1.Adjunkt A. G. Bergman: Tyska 1 t. 5; Engelska 7 t. R. 4, 7 t. R. 5; Franska 3 t. 5, 4 t. 6: 1, 4 t. 6: 2. = 26 tim. Tyska skripta i 5. Klassforeståndare i L. 6: 1.Adjunkt K. A. von Sydow: Svenska 1 t. 6: 2; Matematik 5 t. 2, 5 t. 3, 5 t. 4, 5 t. 5; Fysik 1 t. L. 6: 1, 1 t. L. 6: 2; Valskrifning 1 t. 1, 1 t. 2, 1 t. 3. = 26 tim. Svenska skripta i 6: 2. Klassforeståndare i 4.v. Adjunkt D. Hogbom: Svenska 6 t. 3, 1 t. R. 6: 1; Tyska 7 t. 3; Historia och geografi 5 t. 2, 5 t. 4, 2 t. L. 6: 1. = 26 tim. Svenska skripta i 6: 1. Klassforeståndare i 3.



19v. Adjunkt G. Sandahl: Kristendom 3 t. 2, 3 t. 3, 2 t. 4, 2 t. 5; Svenska 4 t. 4., 1 t. L. 5; Grekiska 7 t. 6: i; Historia och geografi 5 t. 3. = 27 tim. Svenska skripta i L. -5.Lårarinnan i teckning fru H. Henning 20 timmar.Låraren i sang ocli musik E. Hjort: 6 tim. musikens teori och sång, 4 tim. instrumentalmusik. = 10 tim.v. Lararne i gymnastik och vapenofningar l&jtnanterna H. Vastberg och C. E. Lindencrona: 9 tim. i gymnastik, 5 tim. i vapenofningar. = 14 tim.
11. Tjenstledige:Adjunkten S. Tengblad under låsåret for sjukdom.Adjunkten A. Sahlén „ d:o „ d:o.Adjunkten A. G. Bergman från den 11 februari till vårterminens slut for sjukdom.Låraren i gymnastik løjtnant T. Varodell under hostterminen for sjukdom.
12. Forordnade:Fil. lic. J. F. Ljung till v. lektor under lasåret.Fil. lic. G. A. Johansson till vikarierande lektor under låsåret i ledigheten efter lektor Swedborg. Fil. doktor J. Rodhe till vikarierande lektor under låsåret i ledigheten efter lektor Nordwall. Fil. kand. D. Hogbom till vikarie for adjunkten Tengblad under låsåret.Fil. kand. G. Sandahl till vikarie for adjunkten Sahlén under låsåret.Fil. lic. A. Hallstedt till vikarie for adjunkten' Bergman från den 11 februari till vårterminens slut.Løjtnant H. Våstberg från hostterminens borjan till den 23 oktober, løjtnant C. E. Lindencrona från och med sistnåmde dag till terminens slut till vikarier for løjtnant Varodell.Stora forluster ha sedan sista låsårets slut drabbat låroverket i det att under forrå årets sommar tvånne af dess aldre lårare, lektorerna Swedborg och Nordwall afledo. I inycket hvarandra olika voro de dock lika i ovanlig begåfning, i grundliga och mångsidiga kunskaper, i lyeklig fbrmåga att gora dessa fruktbårande åfven for ungdomen, i samvets- grannt och nitiskt uppfyllande af de piikter deras kali fordrade. Framgångsrikt var också deras arbete, och lange skall deras minne lefva qvar vid det låroverk, åt hvilket de egnade sitt lifs basta krafter, tacksamt skola de ihågkommas af de lårjungar, som af dem under- visades, uppriktigt saknas af den vånkrets, som beklagar deras, menskligt att se, allt for tidiga bortgang.Till lårare i sång och musik ntnamdes under forrå sommaren t. f. organisten i Halmstad C. O. E. Hjort; under innevarande vårtermin ha utnamts: till lektor i Latin och Grekiska adjunkten vid h. allm. latinlåroverket i Goteborg P. J. Lindvall, till lektor i Kristendom och Modersmålet e. o. lektorn vid nya elementarskolan i Stockholm E. Vermcrantz.Dessa lårare ha om sig lemnat foljande uppgifter:

Carl Oscar Emil Hjort, fodd 31 december 1862, aflade musikexamina vid musikaliska akademien for 
kyrkan och rikets låroverk 1886 och 1887. Tillforordnad organist i Halmstad 1888. Utnamd till musiklårere 
vid h. allmånna låroverket i Venersborg den 22 augusti 1888.

Per Ivar Lindvall foddes i Morups socken af Hollands lån den 15 februari 1854. Foraldrar: stadsfiskalen 
Peter Lindvall och Josefina Amalia Vigert. Intogs vid Halmstads h. allm. låroverk hostterminen 1866. Af
lade mogenhetsexamen derstådes den 20 maj 1873. Inskrefs som student vid Lunds universitet den 22 sept- 
1873. Aflade examen stili latini pro gradu philosophico den 15 dec. s. å. Aflade filosofle kandidatexamen den 
31 maj 1876. Genomgick låsåren 1876—1877, 1877—1878 filologiska seminariet for klassisk filologi. Aflade 
lilosofle licentiatexamen den 30 maj 1884. Disputerede for filosofie doktorsgraden den 26 maj 1888. Utnåm- 
des till filosofie doktor vid Lunds universitet den 31 maj s. å. Genomgick profårskurs vid Lunds h. allm. 
låroverk låsåret 1882—1883. Tjenstgjorde som vikarie vid Lunds h. allm. låroverk låsåren 1880—1881,
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1881—1882. Tjenstgjorde som extra lårare vid Goteborgs h. latinlaroverk lasåren 1884-1885, 1885—1886. Ut- 
nåmdes till adjunkt vid Goteborgs li. latinlaroverk den 5 maj 1886 och tilltrådde denna hefattning den 1 juli 
s. å. Utnåmdes till lektor i latin och grekiska vid Venersborgs h. allm. laroverk den 27 mårs 1889. Har af 
trycket utgifvit: De vi et usu conjiuictivi futuri periphrastici apud Ciceronem. Gothob. 1888. (Gr.-disp.)

Edvard Vermcrantz år fOdd i Långseruds forsamling i Vermland den 6 februari 1854: aflade student- 
examen vid h. allmanna låroverket i Upsala den 25 maj 1880; inskrefs som student vid Upsala universitet 
den 9 sept. samma år; aflade teologisk-fllosofisk examen den 14 sept. 1881, teologie kandidatexamen den 20 
april 1886; genomgick profar vid Upsala h. allmanna laroverk låseåret 1886--1887; aflade prestexamen infor 
domkapitlet i Karlstad den 14 jan. 1888; prestvigdes derstiides den 15 jan. s. å.; har under låseåret 1887—1888 
samt 1888—1889 tjenstgjort som e. o. lektor och hufvudlårare i kristendom samt bitrådande lårare i moders
målet och matematik vid nya elementarskolan i Stockholm; utnåmdes till lektor i kristendom och moders
målet vid Venersborgs h. allm. laroverk den 17 april 1889. Har af trycket utgifvit: "Grunddragen af den 
kristliga friheten”, Stockholm 1888, samt tidskriftsuppsatser.

14. Den 1 maj 1889 var endast den sedan flera år otillsatta lektorsbefattningen ledig.
C. Larjungarne.

IS. De nårvarande larjungarnes antal.Hostterminen 1888:
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Frånvarande: 1 lårjunge i R. 4, 1 i L. 4, 1 i R. 5, 1 i L. 6: i, 1 i L. 7: i.Vårterminen 1889:
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18. Under hostterminen har af sjunde latinklassens larjungar, hvilka låst grekiska; f61- jande antal begagnat sig af undervisningen i.aj.håde engelska och hebreiska . . . . ■...................................................... . —b) engelska, men icke hebreiska 7: i: 7, 7: 2: B...........................................10.
19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militårofningar undervisade larjungar hostterminen 1888:.
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20. Forhållandet med hemlexor samt den tid ofverlåsningen af dessa upptagit ar fol- jande: I klass 1 hemlexor dagligen ofverhufvud 2, ofverlasningstid 17s tim.2 11 3, 17. 11

n 3 „ 11 3, „ 1% 11

11 R. 4 11 3, 2'/4 11L. 4 „ 11 3, 2s/4
11 R. 5 11 4) „ 3'/2 11

ii L. 5 11 4, 372 11n R. 6: i „ 11 4, 3% ,,

,, L. 6:1 11 4 a 5 ,, 47, 0
ii R. 6:2 11 4 „ 374 11n L. 6:2 11 4 a 5 ., 472 11

n R. 7:1 „ 11 4, 43A 11

ii L. 7:i 11 4, „ 4%
i? R. 7:2 11 4, 4 11

?i L. 7:2 11 4, 4 11I ofvanstående arbetstimmar år den tid, som। åtgår till utarbetande af hemskripta,icke upptagen. Hårtill torde i hvarje vecka åtgå 1 tim. for klass 4, 2 tim. for klass 5samt 4 tim. for klass. 6, 7.
21. Angående lårjungarnes helsotillstånd m. m. har skolans lakare afgifvit foljande uppgifter:Tabellarisk uppgift 8fver lårjungarnes kroppsbyggnad och allmånna helsotillstånd samt ofver antalet nårsynta vårterminen 1888.
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Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland lårjungarne vid Venersborgs låroverk vårterminen 1888.
Sjuka personel-
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Insjukn.

D
odep" cT

Under 15 år ____________________ 1 — 14 — 5 — 4 — 3 — 27 —15 år eller derutofver__________ — — 6 — 10 — 9 8 — 33 —Summa 1 — 20 — 15 — 13 — 11 — 60 —

Sjukclomar:Påssjuka _______________________ __ ___ ._ _ __ .__ . -
- 4 __ 4 __Bleksot ___________________________ — — 2 — — — — — 2 —Nervsmårta_______________________ — — — — 2 — — — — — 2 —Ogonsjukdom ____________________ — — 1 — — — 2 — — — 3 —Luftstrupskatarrh _____________ — — 1 — — — 1 — 2 •— 4 —Luftrorskatarrh ________________ — — 5 — 1 — 1 — 1 — 8 —Lunginflammation __ ----------- — — — — — — 1 — — — 1 —Halsfluss _______________________ — — 4 — 5 — 1 .— — — 10 —Febril gastricism....:-------------- — — 1 — — — — — 1 — 2 —Kron, magkatarrh _____________ — — — — — — 1 — 1 - ' 2 —Tarmkatarrh ____________________ — — — — — — 1 — — — 1 —.Diarrbé ___________________________ 1 — 3 — 2 — 5 — 1 — 12 —Kolik ______________________________ — — — — 1 — — — — — 1 —Ledvrickning ____________________ — — — — — — — — 1 - 1 —Spikbold __________________________ — — — 1 — — — — — 1 —Brånnskada ______________________ — — 1 — — — — — — 1 —Kylskada _________________________ — — 2 — 2 — — — — — 4 —Invåxt nagel _____________________ — — — 1 — — — — 1 —Summa 1 — 20 — 15 13 — 11 — 60



24Tabellarisk uppgift ofver larjungarnes kroppsbyggnad och allmanna helsotillstånd samt ofver antalet narsynta hbstterminen 1888.

Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland larj ungarne vid Venersborgs laroverk hbstterminen 1888.
Sjuke personer

1 
=

[ 
-C 

! Insjukn.

A r s t i 

rusti September Oktober

|_। I S1 I d"1 HO O 1 c« ! Og I g: 1 ■ O:
ST o" 5“ ep
? *

<1

Novemberviv Decc

OT

mber

O
O

g 
D

ode

co 
Insjukn.

Anmårkning

Under 15 år .....................................  ' 1 — 6 — 1 9 : —15 år eller derutbfver.................. — 1 — ; 4 — 3 — 14|-| 216 — 1 — 3224 —Summa 1 i — 10 — , 12 — 30 — i 3 ' — 1 56 —
Sjukdomar: Vattenkoppor.....................................  Skarlakansfeber................................  Kikhosta ...............................................  Nervsmårta .....................................  Ogonsjukdom.....................................  Luftst'rupskatarrh...........................  Luftrbrskatarrh................................  Andthppa ..........................................  Halsfluss...............................................  Kron, magkatarrh............................ Tarmkatarrh ...................................... Diarrhé ...............................................  Febril gastricism ............................ Rheumatisk feber............................ Kar bun kel ..........................................
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22. a) Antal inom låroverket flyttade lårjungar kalenderåret 1888:
1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lo

N
arv 
vin Vårterminen 1888: Hostterminen 1 888:

arande
•term

in 
flytt

Lårjungar, som vid vårterminens 
slut ilyttats till afdelningen

Lårjungar, som vid hostterminens 
borjan ilyttats till afdelningen

Afdelningar ocli linier larjnngs 
ens slut 
m

ingen

efter att hafva tillhort nannast 
lagre afdelning af samma lime 

foljande antal terminer

från ann

efter att hafva tillhort nårmast 
lagre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

från anm

ir vid 
fore

0 1 2 3 4
5 

eller 
flere

an linie 0 1 2 3 4
5 

eller 
flere

in
 linie12 1622 — — 10 — 2 — — — _ _ 2 — —— — —3 25 — 1 13 — — — — 1 — 7 — 1 — —R. 4 16 — — 11 — 2 — — — — 4 — '—• — 1

L. 4 17 — — 5 — — — — — — 2 — — — —R. 5 7 — — 6 — 2 — — — — 1 — — — —L. 5 15 — 1 8 — 1 — — — — 4 — 1 — —R. 6: i 11 — — 3 — — — — — — 1 — — — ■—L. „ B 7 — — 7 — 1 — — — — 1 — — — —,, „ A 2 — — 3 1 — — — — — — — — — —R. 6: 2 6 — 1 6 — — — — 1 1 2 —. — — —L. B 10 5 — — -—v „ A 6 — — 1 — — — — — 1 — — — —R. 7: i — — 1 3 — — — — — — 1 — — — —L. „ B 7 — — 8 — — — — — — 1 — — — —•1 „ A 6 — 1 5 — — — — — — 1 — — — —R. 7: 2 2 — — — — — — — 1 — — — — — —L. „ B 7 — — 3 — — — — — — 3 — — — —

11 „ A 4 — —- 4 — — — — — 1 1 — — — —
Gemensamma linien . . . 63 — 1 23 — 2 — — 1 — 9 — 1 .— ■—
Reallinien .................... 42 — 2 29 — 4 — — 2 1 9 — — — 1
Latinlinien ..................... 81 — 2 49 1 2 — — — 1 14 — 1 — —Summa 186 — 5 101 1 8 — — 3 2 32 — 2 ■— 1
Frånvarande: klass R. 4 1 lårjunge, som vid hostterminens borjan flyttades från L. 4.

4
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a) Lårjungames omsåttning vårterminen 1888:

1 2 3 1 i 5 6 7 8 9 10

Afdelningar 
och 

linier'

Nårvarande larjungar i afdelningen 
den 1 februari

Larjungar, afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdel

ningen från fore
gående term

in

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro- 
verket under 

term
inen

Sum
m

a
 

i från term
inens 

borjan till oeh 
m

ed 31 januari

från oeh m
ed 

1 
februari till ter

m
inens slut

under uåstfol- 
jande m

ellan- 
term

in

S u m m a

vid fore
gående 
term

ins 
slut

vid vår- 
term

i
nens 

borjan

12 3R. 4L. 4 R. 5L. 5R. 6:iR. „ B >> » AR. 6: 2L. „ B>5 >5 AR. 7: iL. „ B „ „ AR. 7: 2L. „ B >> „ A

162125161791511725105
75281 l 1 i 

i 1 1 
! 1 i 

i | | 
| 1 | 

II 1 
i 1

1

1
2

2
1

11

162227161891512726106
76283 1 1 ! 

' 1 1 
1 1 1 

। 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1

212
1

283

114821
1
11

116814111
11

283 :
Gemensamma linien . . 624377 —

113
212

654582 —

2512
6 -113

81615Summa 182 — 5 5 192 — 19 20 39
Frånvarande: Klass 3 1 lårjunge, hvilken år upptagen bland de under sommar- ferierna afgångne.I kol. 2 år en lårj. i kl. 1, en i kl. L. 5, hvilka hostterminen 1887 voro frånvarande.Den i kol. 4 kl. L. 7: i A upptagne lårjungen var hostterminen 1887 frånvarande.
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b) Larjungarnes omsåttning hostterminen 1888:

1 2 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10

Nårvarande larjungar i afdelningen 
den 15 september

Larjungar, afgångne från låroverket 
i afdelningen

Afdclningaroch Q
var 

ningen 
gå

 endt

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut ET
o É
8 »

02

från tc 
borjan 
m

ed 
1

i från 
oc! 

i 
sept.
m

inei
i

under 
jandetei

o:

linier

i afdel- 
från fore- 
; term

in

vid fore
gående 
term

ins 
slut

vid host- 
term

i
nens 

borjan

H 
5' 2

re i låro- 
t under

ni ni a

irm
inens 

till och 
l4 sept.

h m
ed 15 

till ter
ns slut

nåstfol- 
m

ellan- 
•m

in

n m a

1 1 — 17 18 1 — — 12 — 10 2 6 18 — — — —3 — 13 9 3 25 1 — — 1R. 4 2 11 3 1 17 — 1 1L. 4 — 5 2 — 7 — — —R. 5 1 5 1 — 7 — — — —L. 5 2 10 5 1 18 — — — —R. 6: i 1 2 — 1 4 — — — —L. „ B — 7 1 3 11 — — 1 1„ „ A — 4 — — 4 — — — —R. 6:2 — 7 4 — 11 — — 1 1L. „ B — 5 — — 5 - — — —„ „ A — 1 1 — 2 — — — —R. 7: i — 3 1 — 4 — — — —L. „ B — 7 1 — 8 -- - • 1 1„ „ A — 6 1 7 — - — —R. 7:2 — - 1 1 2 — — — —L. „ B — 3 3 — 6 — — — —

„ „ & — 4 2 — 6 — — — —

Gomensamma linien . . 1 23 11 26 61 ' 2 — — 24 28 10 45 _ __ 2 22 52 16 4 74 __ __ 2 2Summa 7 103 37 33 180 2 — 4 6
Frånvarande: Klass R. 4L. 4R. 5L. 6: iL. 7:i

......................................................................... 1 lårjunge.................................................................... 1................................................................... 1................................................................... 1 „................................................................... 1Summa 5 larjungar.
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23. Af de under låsåret inskrifne hafva forut bevistat låroverk, nåmligen senastallmånt låroverk......................................................................................................................... 6folkskola............................................................................................................................................5endast undervisats i liemmen.......................................................................................23Summti 34
24. Under vårterminen 1888 aflade foljande lårjungar, tillhorando låroverkets ofre 7:de klass, afgångsexamen:

Realister-. S. E. Schmidt.L. V. Lindedal.
Icke-greker: J. A. Koch.J. A. von Matérn.P. E. Nordwall.A. J. Strom.F. H. Luttropp.G. M. Tholson.A. H. Hellberg.
Greker: K. F. Mellén.B. J. Kaldén.E. G. J. Olbers.J. A. Bohn.

23. I ofrigt hafva under år 1888 foljande lårjungar afgått från låroverket:
Vårterminen: Kl. 3: E. T. Peterson. K. M. Blomqvist. Kl. L. 4: K. U. T. Norder. Kl. R. 5: J. Friberg, K. G. Jorgensson. Kl. R. 6: i: E. Nyblom.
Sommarferierna: Kl. 1: S. Presto, annat låroverk. Kl. 2: B. E. J. PI. Andersson, annat låroverk. Kl. 3; A. G. V. Hall, A. R. E. Nilsson, K. T. de Verdier, O. Presto annat låroverk. Kl. R. 4: H. E. Svensson, G. V. Olbers, C. V. Hasselgren handel, K. Friberg, K. M. Hansson, K. B. Forshell, B. Vessel annat låroverk, T. Vessel d:o. Kl. R. 5: G. B. Åndersson, C. Vallstrom. Kl. L. 5: A. IL Vahlin. Kl. L. 6: i: A. P. Hasselstrøm annat låroverk. Kl. R. 6: 2: E. I), af Sandeberg teknisk skola. Kl. L. 6:2: J. E. Andsberg.
Hostterminen och påfoljande ferier: Kl. 1: H. G. Luttropp (1—1-5 sept.) Kl. 3: J. V. Luttropp (1—15 sept.) Kl. R. 4: K. A. Bodén. Kl. L. 6:1: A. B. Nordstrom. Kl. R. 6:2: K. V. Ander. Kl. L. 7: 1: J. E. Fjellman enskilda studier.

26. Under sist fOrflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom:Stipendier Premier. . . . kronor 513,02. . . „ 243,ooSumma kronor 756,02
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2T. Uppgift angående antalen under låsåret befriade från terminsafgifterna:

Befriade från afgift till: endast biblioteks- och materielkassan........................„ byggnadsfonden.......................................................båda ofvannåmda kassor...............................ej befriade från någondera afgiften...............................
Hostterm. Vårterm.

2644110 2745107Summa nårvarande larjungar 180 179Till Ijus- och vedkassan har hvarje lårjunge under låsårets båda terminer betalt 7,50 kronor.
D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

28. Gåfvor sedan forrå redogbrelsens utgifvande:Af Vetenskapsakademien: Handlingar Bd 21: 1-2 med atlas. Ofversigt årg. 44.Af Ecklesiastik-Departementet: Svenskt diplomatarium III 2—3. Svenska riksdagsakter af Hildebrand I 2. Meddelanden från svenska riksarkivet XII af Odhuer. Samlingar utg. af Sv. fornskriftsållskapet 91 — 93. Latinska sånger från medeltiden utg. af Klemming. Krigskontraband af Kleen. Svenska konstminnen från medeltiden h. 4- 5. Hallristningai från Bohuslån af Balzer h. XII. Tekniska skolans program 1888—1889.Af Svenska akademien: Minnespenning bfver G. af Vetterstedt.Af Vetenskapsakademien: Minnespenning bfver O. I. Fåhræus.Af sterbhuset efter apotekaren .1. S. Pyhlson: den aflidnes boksamling.Af herr boktryckare Bagge: en egendomligt formad furugren.
E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.

29. Tvånne sidor af låroverkshuset samt alla fbnster hafva utvåndigt oljemålats. 
30.

F. Ekonomiska forhållanden.
31. Uppgifter om nedan uåmda till låroverket hbrande kassers stållning kalenderåret 1888:

Kassans rubrik
I

Debet Kredit
Bqhållning Summa 

vid arets ! . . .
biirjan । midter

Skuld
vid årets Summa 

slnt

Skuld Summa 1 Behåll-
vid arets . ... 1 ning vid
biirjan utgifter ' §rcts glut

Summa

Byggnadsfonden...............
Ljus- och vedkassan .... 
Bibliot.- och materielkassan 
Premie- och fattigkassan .

1 — 1163,75

1 6,88 2657,55
4400,03 1787,41

25,24 235,oo

5460,28 6624,03 
— i 2664,43

— ' 6187,44
— ' 260,24

5460,28 1142,20 i 21,55
2663,701 0,64
1738,43. 4449,oi
243,60 j 16,64’ i ’

6624,03
2664,43
6187,44

260,24' Summa 4432,15 5843.71 5460,281 15736,14 j 5460,28 5788,02 4487,84 15736,14

32. Under sistfbrflutna kalenderår har åtgått for underhåll och tillbkning af boksamlingen 151,30, af den ofriga undervisningsmaterielen 139,38 samt af inredningsmaterielen 323,11 kronor.Af Salmeniska donationens medel har under året intet inkbpts.



30
G. Inspektion.Låroverket inspekterades den 5—8 mårs af kanslirådet E. F. Gustrin.

H. Examina ooh terminsafslutning’.
33. Den 28 och 29 maj forlidet år forråttades med 13 låroverkets larjungar samt 1 privatist muntlig afgångsexamen i narvaro af herrar professoren och riddaren fil. dokt. A. Moller och adjunkten fil. doktorn 1J. A. Geijer såsom censorer. Alla de examinerade for- klarades mogne.Till den skriftliga afgångsexamen under innevarande termin hafva 14 låroverkets lår- jungar eller hela klassen 7:2 anmålt sig, af hvilka alla blifvit godkånda.
34. Den 20 sistlidne december holls terminsexamen med låroverkets 5 lagre klasser. Offentlig uppvisning under vårterminen i gymnastik och vapenofningar egde rum den 6 maj. Arsexamen kommer att hållas den 4 och 5 juni och hafva foljande herrar inbjudits att såsom vittnen ofvervara densamma: landshofdingen och kommendbren L. W. Lothigius, kam- marherren och riddaren C. E. C. Kuylenstjerna, landskam reraren och riddaren J. M. Ryding, borgmastaren och riddaren G. Sandberg, kyrkoherden C. T. Hellgren, kyrkoherden J. Blom- qvist, stadslåkaren och riddaren doktor K. Bylund, bankdirektøren ech riddaren fil. doktor L. J. Versander. Forstå dagen examineras i undervisningsåmnena kl. 9 -12, 5—6. Kl. 12 hålles examen i sång och musik, kl. 5 6 fbrevisas larjungarnes arbeten i teckning. Andra dagen examineras kl. '/29—11. Kl. ll'/4 kommer flyttning att afkunnas och ungdomen att hemfbrlofvas, hvarefter premier och stipendier utdelas.
33. Till ofvervarande af forestående examen och terminsafslutning inbjuder jag vord- samt larjungarnes foraldrar och målsmån samt alla den allmanna undervisningens vånner.
36. Nasta termin bbrjar den 26 nåstkommande augusti kl. 12 på dagen, då allmånt upprop hålles.Venersborg i maj 1889.

G. TH. BERGMAN.
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Allmånna femklassiga låroverket i Borås.

A. Undervisningen.
1. Hostterminen borjade den 24 augusti och afslbts den 20 december. Egentliga undervisningen tog sin borjan den 27 augusti och afslbts den 18 december. Under terminen hafva lårjungarne 2:ne gånger haft frihet från undervisningen, nåmligen den 29 september hela dagen och den 30 november från kl. 11 — 2.Vårterminen bbijade den 21 januari och afslutas den 1 juni. Egentliga undervisningen tog sin borjan den 23 januari och kommer att sluta den 29 maj. Frihet från undervisningen har meddelats lårjungarne 2:ne gånger, nåmligen den 23 mårs hela dagen och den 1 maj kl. 11-2.
2. Gemensam bon med bibellåsning och psalmsång har fbrrattats hvarje dag kl. 6,45—7 f. m.; sista larotimmen har i hvarje klass afslutats med en kort bon.Undervisningen har med afseende på tiden varit på foljande sått fordelad:a) i låsåmnena och teckning: kl. 7—9, 11—2, samt mandag och torsdag 4—5.b) i sång ocn musik: kl. 4—5 alla dagar, fredagar 4—5,30.c) i gymnastik och vapenofningar: kl. 9—9,so och 10,so—11 hvarje dag samt onsdagar kl. 5—6 e. m.
3. Antal låroummar i veckan for låsåmnena under hostterminen 1888:

1 2 3 4 5 6

Nårvarande 
lårjungar

T i m m a r
Afdelningar Gemensamma for

och 
linier

under 
hostterminen Skikla lårjungar från 

afdelningar å
lårjungar från 
afdelningar å

Summa

samma linie olika linier1 29 — 24 — 242 28 — 28 — 283 15 — 28 — 28R. 4 10 5 2') 22 29L. 4 6 6 22) (22) 8R. 5 2 5 (2) 22 27L. 5 4 6 (2) (22) 6Summa 94 22 84 44 150
’) Gemensamt med R. 5.
“) Gemensamt med L. 5.

4. a) Låro- och låsehbcker.
Kristendom: Katekes (1-5); Hubner, biblisk historia (1 - 3); Welander, Bibelkånnedom (4—5); Cornelius, Lårobok i kyrkohistoria (5).
Modersmålet: Sundén, Svensk språklara (1—5); Låsebok for folkskolan (1—3); Låsebok af Ekmark (4—5); Runeberg, Fånrik Ståls sågner (3); Tegner, Frithiofs saga (4); Runeberg, Elgskyttarne m. m. (5).



32
Latin: Grammatik af Tornebladh och Lindroth; Boethius, Elementarbok (4); Cornelius ed. Tornebladh (5).
Tyska: Mathesius, Elementarbok (1—3); Calwagen, Grammatik (1—5) och bfningar i tyskt talspråk (3—5); Hauffs Marchen (3—5); Schillers Wilhelm Tell ed. Hellstén (5).
Engelska: Mathesius, Grammatik och elementarbok; Olde, Uttalslåra (4); W. Irvings Columbus (5).
Franska: Ploetz, Elementarbok ed. Elmqvist (5).
Matematik: Zweigbergk, Råknebok (1—5); Bergius, Geometri (2); Euklides (3—5); Wiemer, Algebra (4—5).
Naturlåra: Lyttkens Naturlåra (1—5); Areschoug, Naturlåra (1—5); Wijkander, Om natur- fOreteelserna (4—5); Holmstrom, Geologi (5).
Historia och Geografi: Odhner, Fåderneslandets historia (1—3, 5); Pallin, Allmån historia (4—5); Roth, Geografi (1—5).

b) Lårokurser.
Forstå klassen.

Kristendom, 3 timmar: Katekes, forstå hufvudstycket; Biblisk Historia, Gamla Testamentet;Bibellåsning samt valda psalmverser (Segerstedt).
Modersmålet, 5 timmar: Det vigtigaste af formlåran; Ofning att med egna ord återgifva upplåsta stycken; ofning i vållåsning, satsbildning och råttstafning (Segerstedt). 
Tyska, 6 timmar: Styckena 1—36 i Mathesii elementarbok samt skriftlig ofversåttning af motsvarande svenska stycken jemte dithorande formlåra (Segerstedt).
Matematik, 4 timmar: Aritmetik, de fyra råknesåtten i hela tal jemte decimalråkning; till- låmpning på sorter; hufvudråkning (Segerstedt).
Naturlåra, 2 timmar: Zoologi, forstå afdelningen af Lyttkens lårobok; Botanik, forstå afdelningen af Areschougs lårobok; undersbkning af lefvande våxter (Segerstedt).
Historia. och Geografi, 4 timmar: Historia, 2 timmar: Fåderneslandets historia till nyaretiden; Geografi, 2 timmar: Det allmånnaste om verldsdelarne; de skandinaviska låndernas samt Finlands fysiska och politiska geografi (Nyberg).

Åndra klassen.
Kristendom, 3 timmar: Katekes, andra hufvudstycket; Biblisk historia, Nya Testamentet;bibel- och psalmlåsning (Lindvall h. t., Bjorkegren v. t.)
Modersmålet, 6 timmar: Det vigtigaste af formlåran; ofning att med egna ord återgifvainnehållet af låsta stycken samt sarskilja satsdelarne; råttskrifnings- och interpunktionsofningar (Thorin).
Tyska, 7 timmar: Styckena 34—66 af l:sta och 1-7 af 2:dra afdelningen af Mathesii elementarbok jemte motsvarande formlåra; skriftlig ofversåttning af de svenska styckena 34 - 66 (Neuman, Lindvall h, t., Bjorkegren v. t.)
Matematik, 5 timmar: Aritmetik, 3 timmar: De fyra råknesåtten i bråk med tillåmpning påsorter; hufvudråkning. Geometri, 2 timmar: åskådningslåra (Thor in).
Naturlåra, 2 timmar: Zoologi, Andra afdelningen samt dåggdjuren efter Lyttkens lårobok;Botanik, forstå och andra afdelningen af Areschougs lårobok; exkursioner samt examinering af våxter (Lindvall h. t., Bjorkegren n. t.)
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Historia och Geografi, 5 timmar: Historia, 2 timmar: Fåderneslandets historia från och med Gustaf Vasa till och med Karl XII; Geografi, 3 timmar: Europas fysiska och politiska geografi fortsatt och afslutad (Nyberg).

Tredje klassen.
Kristendom, 3 timmar: Katekes, tredje, fjerde och femte hufvudstyckena; Bihliska historien repeterad; bibel- och psalmlasning (Vennergren).
Modersmålet, 6 timmar: Det vigtigaste af satslåran jemte repetition af formlåran; låsning och forklaring af valda stycken i bunden och obunden form jemte ofning att munthgen återgifva innehållet; interpunktions- och råttskrifningsofningar jemte smårre uppsatser på lårorummet (Vennerg ren).
Tyska, 7 timmar: Andra afdelningen af Mathesii elementarbok från ll:te stycket, 45 stycken af Calwagens ofningar i tyskt talspråk samt Hauffs Kalif Storch och die Geschichte von dem Gespensterschiff. Det vigtigaste af syntaxen jemte repetition af formlåran. Skrifofningar på lårorummet 1 timme i veckan (Neuman).
Matematik, 5 timmar: Aritmetik, 3 timmar: Enkel och sammansatt regula de tri, intresse- och bolagsråkning; Geometri, 2 timmar: Forstå boken af Euklides (Thor in).
Naturlara, 2 timmar: Zoologi, Lyttkens mindre lårobok; Botanik, repetition af Areschougs lårobok; exkursioner samt examinering af våxter (Lindvall b. t., Bjorkegren v. t.) 
Historia och Geografi, 5 timmar: Historia 3 timmar; Fåderneslandets historia afslutad och repeterad; de allmannaste grunddragen af de frammande verlds- delarnes fysiska och politiska geografi (Nyberg).

Fjerde klassen.
Kristendom, 2 timmar: Ofversigt af bockernas i gamla Testamentet innehåll och historia; Katekisation bfver de 3 forstå hufvudstyckena; bibellåsning (Vennergren).
Modersmålet, 4 timmar: Repetition af form- och satslåran; låsning af valda stycken i låse- boken samt af Tegners Frithiofs saga; råttskrifningsofningar; en uppsats hvarannan vecka (Segerstedt).
Latin, 8 timmar: 58 st. af Boethii elementarbok; det vigtigaste af formlåran; vokabellåsning, skrifofningar på lårorummet (Lindvall h. t., Bjorkegren v. t.)
Tyska, 4 timmar: Hauff, Die Errettung Fatmes, der kleine Muck, der falsche Prinz, die Geschichte Almansors samt styckena 35-66 af Calwagens ofningar i tyskt talspråk; Syntax och formlåra fullståndigare genomgångna; ett hemtema hvarannan vecka (4 på •lårorummet) (Neuman).
Engelska, 7 timmar: elementarboken; formlåran; skrifofningar på lårorummet (Vennergren).
Matematik, 5 timmar: Algebra, 2 timmar: Låran om hela tal och brak samt forstå gradens eqvationer med en obekant; Geometri, 2 timmar: andra och tredje boken i Euklides jemte repetition af forstå; Aritmetik, 1 timme: Aritmetiska ofningar 

(Thorin).
Naturlara, 2 timmar: Zoologi, Lyttkens mindre lårobok repeterad; Botanik, Areschougs lårobok; exkursioner och examinering af våxter; Kemien påborjad samt Fysiken efter Wijkanders lårobok (Lindvall b. t., Bjorkegren v. t.)
Historia och Geografi, 5 timmar: Historia, 3 timmar: Gamla och medeltidens allmånna historia; Geografi, 2 timmar: Repetition af Europas fysiska och politiska geografi (Nyberg).

5
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Femte klassen.

Kristendom, 2 timmar: Ofversigt af bOckernas i Nya Testamentet innehåll och historia; katekisation ofver fjerde och femte hufvudstyckena; bibellåsning; l:sta perioden af kyrkohistorien (Vennergren).
Modersmålet, 3 timmar: Repetition af form- och satslåran; låsning af valda prosaiska och poetiska stycken; råttskrifningsofningar; ofningar i disposition af låttare åmnen; en uppsats hvarannan vecka (Segerstedt).
Latin, 8 timmar: Cornelius: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Thrasybulus, Epaminondas och Hannibal, extemporalier och skrifofningar; Grammatik: repetition af formlåran samt det vigtigaste af syntaxen (LindvaU h. t., Bjorkegren v. t.) 
Tyska, 3 timmar: Repetition af formlåra och syntax; 2 akter af Wilhelm Tell; ofningar i tyskt talspråk styckena 64—100; extemporalier; Hauff, 60 sidor, storre delen kursivt, ett hemtema hvarannan vecka (4 på larorummet) (Neuman).
Engelska, 7 timmar: Repetition af formlåran; det vigtigaste af syntaxen; 18 kapitel af Irvings Columbus; extemporalier och skrifofningar på larorummet (Venner gr en).
Franska, 3 timmar: Uttalslara och det vigtigaste af formlåran; 75 lektioner i Ploetz’ elementarbok; vokabellåsning (Kyberg).
Matematik, 5 timmar: Algebra, 2 timmar: Repetition af forrå årets kurs; forstå gradens eqvationer med flera obekanta; problemer; Geometri, 2 timmar: tredje och fjerde boken af Euklides; Aritmetik, 1 timme; Aritmetiska ofningar (Thorin).
Naturlura, 2 timmar: Lyttkens Zoologi; Areschougs botanik; exkursioner och examinering af våxter; Fysik, kemi och astronomi efter Wijkander; Geologi, efter Holmstrbm 

(LindvaU h. t., Bjorkegren v. t.)
Historia och Geografi, 4 t.: Historia 3 t.: Nyare tidens jemte repet. af gamla och medel- tidens allmanna historia; repet. af fåderneslandets samt grunddragen af Norges och Danmarks historia; Geografi 1 t.: repet. af geografien 

(Nyberg).

5. Under låsåret hafva inforts: Ekmark, Svensk låsebok (4 — 5); Graof, Vorbildersamm- hmg flir das Elementar Freihand-Zeichnen.6* . I valskrifning har undervisning meddelats 2 timmar i forstå, 1 timme i andra och 1 timme i tredje klassen.7. 1 teckning, hvarvid den s. k. Stuhlmannska metoden blifvit foljd, hafva foljande kurser blifvit genomgångna:Fbrste klassen: Fredag kl. 11: Med undantag af några få elever, hvilka borjat på rutadt papper hafva samtliga ritat på fritt papper dels efter Stulil- manns dels efter Graefs planscher på råtliniga figurer.Andre klassen: Torsdag kl. 1: På fritt papper efter Stuhlmanns, Wohliens och Graefs planscher.Tredje klassen: Torsdag kl. 12: På fritt papper efter samma planscher samt konturgipser.Fjerde realklassen: Måndag och Torsdag kl. 4—5, Torsdag kl. 12: Fortsåttning af de Woh- lienska och Graefska planscherna for krokliniga figurer; konturgipser och några af Heimerdings klotsar.Femte realklassen: Måndag och Torsdag kl. 4—5, Fredag kl. 11: Konturgipser och storre delen af Heimerdings råtliniga klotsar samt fristående foremål. Linearritning: Pasch, géometriska konstruktioner och projoktionslåran.
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8. Undervisning i sång och instrumentalmusik.Forste klassen: Musiklårans allmånna grunder: ofningar i tontråffning samt enståmmig sång af koraler och lattare melodier.Andre klassen: Låran om tonarter, tontråffning och låttare melodier.Tredje klassen: Lika med andre.Fjerde och femte klasserna: Ofningar dels stamvis, dels gemensamt i trestammig sang.Dessutom har undervisning i koralspelning meddelats '/2 timme i veckan.Ofningstider hafva varit:Måndag kl. 4 — 5 med l:sta kl.: Tisdag 4—4,30 med 2:dra kl., 4,30 —5 l:sta ståmman.Onsdag 4—5 med 2:dra och Balje ståmman; Torsdag 4—5 med l:sta kl.Fredag 4-^5 med 8:dje kl. 5—5,30 2:dra klassen samt Lordag 4 - 4,30 koralsång; 4,30—5 orgelspelning..9. Undervisning i gymnastik och vapenofningar enligt Kongl. cirkulåret den 19 Juni 1866:

Tabellarisk uppgift å antals larjungar, som på grund af nedan stående orsaker 
icke deltagit i gymiiastikofningarne:

Termin oeh åklersgrupp
S j u k d 0 m a r

Summa
Hela antalet 
nåraiande 
larjungar

i matsmålt- 
ningsorga- 

nerna
bråck rorelse- 

organerna.
urinorga- 

nerna

Hostterminen 1888:Under 15 år...............15 år eller derutofver 1 1 1 21 913Summa 1 — 1 1 3 94
Vårterminen 1889:Under 15 år...............15 år eller derutofver 1 — 1 1 21 913Summa 1 — 1 1 3 94Gymnastikofningarne hafva egt rum hvarje dag mellan kl. 9 och 9,30 samt 10,30—IL Så langt tiden modgifvit har ett pedagogiskt program for hvarje vecka genomgåtts. Lår- jungarne hafva varit indelade i 8 afdelningar med hvar sin afdelningschef och 11 å 12 elever i hvarje afdelning. Dock har gymnastik på afdelningar forsiggått endast under håfhvarfven.Tiinman mellan 5—6 hvarje Onsdag har anvandts till gymnastik dels for hela skolan dels som instruktionstimma for afdelningscheferna. Under hostterminen forsiggingo en del ofningar under bar himmel.RbrBlscprogram har hemtats hufvudsakligen ur C. U. Liedbecks Dagofningar for Stockholms stads folkskolor.Undervisning i sløjd, 2 timmar i veckan, har under hostterminen lemnats åt 25 lår- jungar, under vårterminen åt 21. Till denna undervisnings befråmjande har sodra Elfsborgs låns slojdforening bidragit med 30 kronor under år 1888, och med samma belopp under innevarande år.

E. Lararne.
10. Lårarnes tjensteåligganden under låsåret hafva for hvarje vecka varit foljande: Rektor C. J. Neuman i tyska: 3 t. i L. 5 och R. 5 gemensamt; 4 t. i R. 4 och L. 4 gemen- saint; 7 t. i 3; 6 t. i 2. Råttat tyska skripta i 5:te och 4:de kl. = 20 t.



36Kollega 5. P. Vennergren i kristendom: 2 t. i 5; 2 t. i R. 4 ocli L. 4 gemensamt; 3 t. i 3; i modersmålet: 6 t. i 3; i engelska: 12 t. i R. 5 och R. 4. = 25 t.Kollega A. Thorin i matematik: 5 t. i 5; 5 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt; 5 t. i 3; 5 t. i 2i i modersmålet: 6 t. i 2. = 26 t.Kollega J. A. Nyberg i historia och geografi: 4 t. i 5; 5 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt; 5 t. i 3; 5 t. i 2; 4 t. i 1; i franska: 3 t. i 5. = 26 t.v. Kollega C. Lindvallh. t., Kollega E. Bjorkegren v. t. i kristendom: 3 t. i 2; i latin: 12 t. iL. 5 och L. 4; i tyska: 1 t. i 2; i naturlara: 2 t. i 5; 2 t. i 4; 2 t. i 3; 2 t. i 2;i vålskrifning: 1 t. i 2. = 27 t.v, Kollega V. Segerstedt, i modersmålet: 3 t. i 5, 4 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt; 5 t. i 1;i kristendom: 3 t. i 1; i tyska: 6 t. i 1; i matematik: 4 t. i 1; i naturlara: 2 t.i 1; råttat svenska skripta i 5 och 4. = 27 t.v. Gymnastiklåraren løjtnant C. Ehrengranat har undervisat i gymnastik 6 t., i vapenofningar 1 t. = 7 t.Ritlåraren C. A. Lecerin har undervisat i vålskrifning 3 t., i teckning 5 t. = 8 t.Musiklåraren J. F. Sh’åm har undervisat i musikens teori och sång 6'/2 t., i instrumentalmusik */2 t. = 7 t.
11. Tjenstledig^.Gymnastiklåraren kapten F. Zachrisson under hela låsåret.
12. Forordnade.Fil. kand. V. Segerstedt till v. kollega i ledighet efter kollega Schoug under hela låsåret. Fil. kand. C. Lindvall till v. kollega i ledighet efter d:r Olsen under hostterminen.Løjtnant C. Ehrengranat till v. gymnastiklårare under hela låsåret.
13. Befordrad: Den 28 November 1888 utnåmdes v. kollegan E. Bjorkegren till kollega vid Borås allm. låroverk.Meddelade biografiska notiser:

Ernst BjOrkegren, son af tool. lektorn Johannes Bjorkegren och hans hustru Augusta Bjursten, foddes 
i Skara den 25 september 1847, genomgick Skara hogre elementarlaroverk och inskrefs såsom student vid 
Upsala akademi hostterminen 1868; tjenstgjorde såsom vikarierande kollega vid Lidkopings låroverk från den 
1 Mars 1870 till vårterminens slut s. å.; såsom vik. kollega vid pedagogien i Hjo från borjan af hostterminen 
1871 till don 1 April 1872; såsom dels extra larare dels vik. kollega vid låroverket i Ealkoping från och med 
vårterminen 1875 till och med hostterminen 1888 samt utnåmdes, efter att den 5 Maj 1882 hafva erhållit 
ansokningsrått inom Skara stift, till kollega vid allm. låroverket i Borås den 28 November 1888.

14. Den l:ste Maj 1889 var en kollegabefattning ledig.
15.

C. Lårjungarne.
Lårjungarnes antal hostterminen 1888:

Klass
Gemen- 

samma linien 
nårvarande

Reallinien 
nårvarande

Latinlinien 
nårvarande

Summa1 29 — — 292 28 — — 283 15 — — 154 — 10 6 165 — 2 4 6Summa 72 12 10 94
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Larjungarnes antal vårterminen 1889 :

Klass
Gemen- 

samma linien 
narvaran de

Reallinien 
nårvarande

Latinlinien 
niirvarande

Summa

12345
302816 91

1 
I 

1

302816155Summa 74 10 10 94
19. Tabellarisk ofversigt for hostterminen ofver larjungarnes deltagande i teckning, 

musik samt gymnastik och militdrofningar:

Teckning Musik Gymnastik och militiir- 
bfningar

Afdelningar 
och 

linier

Niirvarande
Larjungar, som del

tagit i
Larjungar, som under- 

visats i
Larjungar 

tag
som del- 

it i

larjungar

obligatorisk 
teckning

frivillig 
teckning och 

derjem
te 

obligatorisk

endast i fri
villig 

teckning

m
usikens 

teori och 
sang

instru
m

ental
m

usik

gym
nastik 

och 
vapen- 

bfningar

utstrack
 ta 

m
ilitar- 

ofningar1 29 29 — .. 27 — 29 —2 28 28 — — 26 1 25 —3 15 15 — — 14 — 15 —R. 4 10 10 — — 8 1 10 —L. 4 6 — — 1 6 — 6 —R. 5 2 2 — — 1 — 2 —L. 5 4 — - — 4 — 4 —

Gemensamma linien . . 72 72 — 67 1 69 —12 12 9 1 12 _10 1 10 10Summa 94 84 1 86 2 91 -

20. Betråffande hemlexor samt den tid ofverlasningen af dessa upptagit år forhållandet foljande: I klass 1 dagligen ofverhufvud 2 hemlexor, ofverlåsningstid 1 '/2 timmar.2 3 77 77 2„3 „ 3 å 4 „ 77 2*/2 „„ R. 4 „ 4 77 2 72 å3 „„ L. 4 „ 4 77 1? 77 77 17„ R. 5 „ 4 7? 77 3 „„ L. 5 „ 4 71 7? 3 å 3l/2 ,,For utarbetande af hemskripta åtgå hvarje vecka for 4x1e klassen 2 t.. for 5:te2*/2 å 3.
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21. Betraffande lårjungarnes helsotillstånd och kroppskonstitution har laroverkets låkare Doktor C. Andréen lemnat foljande uppgifter:

Tabellarisk uppgift « antalet sjulte och sjukdomar bland lårjungarne:a) Vårterminen 1888:
Januari Februari Mars ' April Maj Summa

Sjukc personer l—l 1—( g HH l-H HH Anmårkning„OT S ,OT t) „OT „OT o g „OT o
s, 
o s" & s- o" O* ET

Under 15 år . ... _______ 1 - 1 __ 1 __ _ .— __ — 3 —15 år eller derutofver__________ 2 — 10 — 8 4 - 4 — 28 ■Summa 3 — 11 9 — 4 — 4 — 31 -

Sjrtkdomar:Lungkatarr........................................... 1 — 2 — 4 — 1 — 1 — 9Magkatarr .......................................... — — 2 — — — 1 — 1 — i -Halsfluss............................................... — — — —_ — — — — — — - -Diarrhé _ __ — 2 __ 1 — 1 __ 7 -Hufvudvårk ..................................... 1 __ 2 __ 2 ___ 1 __ 1 __ 7 __Tandvårk............................................... 1 — 2 — 1 — — —. 4 —

Summa 3 — 11 9 4 — 4 — ■ 31b) Hostterminen 1888:
4 1

Sjuke personer

-< 
Insjukn.

msti September Oktober November December Summa

Anmiirkning
S
o

Insjukn.

D
iide

Insjukn. 1

Insjukn.

D
bde

Insjukn.

D
bde

Insjukn.

D
bdeUnder 15 år .................................... _ 2 __ 1 1 __ __ 432 __ _15 år eller derutofver.................. 9 — 5 12 — 6 — -Summa --- — 11 — 6 — 13 — 6 ! — 36 —

S/uMomar:Lungkatarr.......................................... — •—• 2 — 2 ■— 4 — — — 8 __Magkatarr .......................................... — — — — — — 1 —• — 1 —Halsfluss............................................... — — 1 — __ — —. — 1 —Diarrhé.................................................... ■— — 3 — 2 - 3 — 1 — 9 —Hufvudvårk ..................................... __ — 2 — 1 3 — 2 — 8 —Tandvårk .......................................... __ 3 __ __ 1 __ __ __ 4 __Nåsselfeber.......................................... — — — — — 2 — 2 —Vrickning .......................................... __ __ __ __ __ __ 1 __ 1 __ 2 __Bold...... "............................................... — — __ — 1 — — — 1 —Summa __ — 11 — 6 —- 13 — 6 36
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Tabellariska uppgifter ofver lårjungarnes kroppsbyggnad’ och allmånna helsotillstånd:

1.

/

Klass

Kropps- Allmånt 
helsotillstånd

1
O

fta besvarade af 
nåsblod

A
ndra åkom

m
or, som

 
kunna anses bero af 

skolans infiytelse

M
edelålder 

A
ntal larjungar

b

o*

■a 
1

1 so 
; 

M
edelm

åttig 
____

d

idande af bleksot oeh 
blodbrist

O
fta besvårade af 

hufvudvårk

indre godt 
G

odt 

■ Svag

a) vårterminen 1888: 5 3 i 14,6 3 —. — 3 — — __ — —.4 9 14,2 6 3 — 9 — — — — —O O 13 13,5 11 2 13 — — — — —2 18 ! 13,8 12 6 — 18 1 — — — — —,1 ■ 26 ;1 11,6 16 10 — 25 : 1 1 — —Summa 69 ‘ 48 21 — 68 1 1 — —1>) hostterminen 1888: 5 6 14,6 4 2 — 6 — — — — —-4 16 14,3 10 3 — 16 — — — —3 15 13,5 9 6 — 15 * — ;-- — — -2 28 ( 12,3 17 11 — 27 1 ' 1 — —1 29 ; 10,6 20 8 1 28 ( 1 i 1 — — —Summa 94 ! 60 30 1 92 , 2 2 __ - -
22. a) Tabellarisk ofversigt for hvardera terminen under nåstforflutna kalenderår

ofrer antalet inom låroverket flyttade larjungar:

*) Afgick efter vårtenninens slut 1887, men återvånde vid biirjan af hostterminen 1888.

Afdelningar och linier

N
årvarande larjungar vid 

1 
vårterm

inens slut fore 
i 

fly
 ttn

 ingen
Vårterminen 1888: Hostterminen 1888:

Larjungar, som vid vårterminens 
slut flyttats till afdelningen

Liirjungar. som vid hostterminens 
borjan flyttats till afdelningen

efter att hafva tillhbrt nårmast 
lagre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

från annan
 linie

efter att hafva tillhbrt nårmast 
lagre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

från annan
 linie0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5123R. 4L. 4R. 5L. 5

2(518135421

1 
1 

. 
1 

1 
1

11 992514
—

31 ■—
— 1

1 1 1 1 1 co 1 33311 —

51*) —

—

Gemensamma linien . . .
Reallinien........................
Latinlinien.....................

5775 — 2 1839 —

31 ’— — 1 3 641 —
51

— —■Summa 69 — 2 30 — 4 — — 1 3 11 — 6 ■— —



40a) Tabellarisk ofversigt ofver larjungarnes omsåttning vårterminen 1888:

Afdelningar 
och 

linier

Niirvarande larjungar i afdelningen 
den 1 februari

Larjungar, afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdel

ningen från fore
gående term

in

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro
verket under 

term
inen

S u m m a

från term
inens 

borjan till och 
m

ed 31 januari

från och m
ed 

1 
februari till ter

m
inens slut

under uåstfbl- 
jande m

ellan- 
terinin

Sum
m

a

vid fiire- 
gående 
term

ins 
slut

vid vår- 
term

i
nens 

borjan123R. 4L. 4R. 5L. 5
2217135421 —

—

41 2618135421
—

1 i 1 1 1 1 1121
1 112 1

Gemensamma linien . .

Reallinien.....................

Latinlinien.....................

5275 —
—

,o 
1 

1

50125
— 1 131

231Summa 64 — — 5 69 — 1 5 6b) Tabellarisk ofversigt ofver larjungarnes omsåttning hostterminen 1888:

Afdelningar 
och 

linier

Niirvarande larjungar i afdelningen 
den 15 september

Larjungar, afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdel

ningen från fore
gående term

in
Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro
verket under 

term
inen

S u m m
 a

från term
inens 

borjan till och 
m

ed 14 sept.

från och m
ed 15 

sept. till ter
m

inens slut

under nåstfol- 
jande m

ellan- 
term

in

S u m
 m a 

।

vid fore
gående 
term

ins 
slut

vid hbst- 
term

i- 
nens 

borjan123R. 4L. 4R. 5L. 5
2412 1293514

114411
27111

29281510624 1 1 । 
1 1 1 

1

— 11 11
Gemensamma linien . . 72 214 . 9 1551 291 721210 —

—
2 2

Latinlinien........Summa 9 34 21 30 94 — — 2 2
23. Af de under låsåret inskrifne hafva forut bevistat laroverk, nåmligen senastfolkskola................................................................................................................................... ' . 19allmånt laroverk...............................................................................  1enskildt laroverk......................................................................................................................... 4endast undervisats i hemmen........................................................................   . . 8Summa 32
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2X. Från låroverkets sårskilda klasser hafva rinder kalenderåret 1888 foljande lårjungar afgått:

Vårterminen och derpå, foljande meUantermin:från kl. L. 5: N. Vingqvist till teknisk skola.kl. R. 5: K. Peters till handel.A. Larsson utan uppgifven afsigt.kl. R. 4: A. Carlsson utan uppgifven afsigt.kl. 3: G. Pettersson till landtbruk.kl. 2: F. Grefs till handtverk.
Hostterminen och derpå foljande meUantermin: från kl. R. 5: O. Gedda utan uppgifven afsigt.kl. R. 4: J. Andersson till handel.

26. Under sist fbrflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom: Stipendier...................kronor 60,ooPremier...................................................................„ 52,ooUnderstod................................................. . . „ 29,ooSumma kronor 141,oo27. Uppgift angående antalen befriade från terminsafgifterna m. m.:
Befriade från afgift till: Hostterni. Vårterm.endast biblioteks- och materielkassan........................ — 1„ byggnadsfonden....................................................... 16 18båda ofvannåmda kassor............................... 27 27ej befriade från någondera afgiften.............................. 51 48Summa nårvarande lårjungar 94 94Afgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort 2 kronor under hvardera terminen ‘och erlades af samtlige larjngarne.

D. Boksamling och undervisningsmateriel.
28. Sundén, ordbok; Lilljeborgs fauna, fiskarne; Thomsons Coleoptera; Brehm, De rygg- radslbsa djuren; Svenska biblioteket m. fl. hafva inkopts; hvarjemte såsom gåfvor erhållits: Bohuslånska hållristningar li. XIII; statistiska uppgifter om undervisningsvåsendet; Svenska konstminnen från medeltiden; Undersokning af Sveriges hogre flickskolor; Statistiska under- sokningar om studie- och examensfbrhållandena vid de svenska universiteten.For lårjungebiblioteket ha flera lårobocker inkopts jemte några ungdomsbocker.Den zoologiska samlingen har okats med flere arter mindre fåglar.

E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Laroverksbyggnaden har under året ej undergått någon forandring. Inrednings- materielen har okats med 2:ne større skåp.6
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F. Ekonomiska forhåHanden.
31. Tabellarisk Ofversigt for det sistforflutna kalenderåret ofver stållningen i låro- verkets kassor:

Kassans rubrik
Debet Kredit

Behållning 
vid årets 

borjan

Summa ; 
inkomster

Skuld 
vid årets 

slut
Summa

Skuld 
vid årets 
borjan

Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden............... 1 6380,34 766,32 — 7146,66 — 200,00 6946,66 7146,66
Ljus- oeh vedkassan .... 178,87 495,44 — 674,31 — 325,55 348.76 674,31
Bibliot.- och materielkassan i 51,oi 708,61 — 759,62 .— D rå,31 186,31 759,62
Premie- och fattigkassan . I 275,41 192,841 — 468,25 — 151,oo 317,25 468,25

32. Under kalenderåret 1888 hafva foljande belopp utgått for underhåll och tillukning af: a) allmanna låroverksbiblioteket................................................................... 136,sob) lårjungebiblioteket......................................................................................................... 60,12c) den ofriga undervisningsmaterielen...............................................................60,85d) inredningsmaterielen................................................................................................. 213,15
G. Examina och terminsafslutning'.

34. Examen vid hostterminens slut anstaldes den 20 december i nårvaro af låroverkets inspektor samt foljande herrar, hvilka H. H. Eforus inbjudit såsom vittnen: Kontraktsprosten och ordensledamoten A. J. Enander, borgmåstaren och riddaren J. A. Wendt, Ofversten ocb kommendbren A. Thorén, rektorn och riddaren A. G. Sollander, majoren och riddaren grefve C. Cronhjelm samt håradsh&fdingen och riddaren F. W. Aberg.Årsexamen kommer att hållas i sång och gymnastik den 31 maj kl. 4-6 e. m. samt i låroåmnena den 1 juni kl. 9—12 f. m. och hafva utom inspektor ofvannamnda herrar in- bjudits af IT. H. Eforus att såsom vittnen ofvervara densamma.Efter slutad examen kommer flyttning att afkunnas, stipendier, premier och under- stbdsmedel att utdelas och ungdomen hemfbrlofvas.
35. Till ofvervarande af årsexamen inbjudas vordsamt lårjungarnes foråldrar och målsman samt alla den allmanna undervisningens gynnare och vanner.
36. Nåsta termin bbrjar lordagen den 24 augusti, då intrådes- och flyttningssbkande skola anmåla sig hos rektor kl. 10 f. m. Tisdagen den 27 augusti kl. 12 anstalles upprop med låroverkets samtlige larjungar.Borås i maj 1889.

G. J. NEUMAN.
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Allmanna treklassiga låroverket i Alingsås.
A. Undervisningen.

1- Hbstterminen borjade den 25 augusti och afslutades den 18 december. Den egentliga undervisningen tog sin borjan den 28 augusti och slutade den 15 december.Vårterminen borjade den 17 januari; dess afslutning år af H. H. Eforus utsatt till den 1 juni. Den egentliga undervisningen bbrjade den 18 januari och kommer att sluta den 29 maj.Under låsåret hafva tre fridagar gifvits, namligen marknadsdagarne den 9 oktober och den 17 april samt den 8 oktober for fbnsterinsattning m. m.; dessutom erhbllo lårjun- garne den 18 mårs for skridskoåkning två timmars ledighet från undervisningen.
2. Efter gemensam morgonbon med bibellåsning och psalmsång kl. 73/4 har undervisningen fortgått dagligen kl. 8—11 f. m. och 2—4 e. m., hvarefter arbetet afslutats med gemensam bon och psalmsång.Ofningarne hafva egt rum på foljande tider: vålskrifning och teckning alla dagar kl. 3—4 och dessutom torsdag kl. 2—3; sang och musik måndag, torsdag och fredag kl. 4 — 5 samt onsdag kl. 3-4; gymnastik hvarje dag kl. 11—12, 2/3 timme.

3. Under låsåret har undervisningen for hvarje klass varit fordelad mellan lårarne på foljande sått:Første klassen: t. f. rektor 3 t., kollega Hogman 2 t., v. kollega Nattsén 19 t.; andre klassen: t. f. rektor 8 t., kollega Hogman 11 t., v. kollega Nattsén 9 t.; tredje klassen: t. f. rektor 13 t., kollega Hogman 15 t.
4. a) Låro- och låsebScker.

Kristendom: Bibeln (klass 1-3), Psalmboken (kl. 1 — 3), Katekesen (kl. 1—3). Norlén och Lundgren, Biblisk historia (kl. 1 - 3),
Modersmålet: Sundén, Språklåra (kl. 1-3), Vessman, Råttstafningslara (kl. 1—3); Landt- manson, Ofningsbok (kl. 1), Ekmark, Svensk låsebok (kl. 1—3).
Tyslca språket: Mathesius, Elementarbok (kl. 1 — 3), Lbfgren, Språklåra (kl. 2, 3), Lbfgren, Låsebok (kl. 3).
Matematik: Siljestrbm—Berlin, Lårobok i aritmetik (kl. 1—3), Nordlund, Råkneofningsexempel kl. 2, 3), Lindman, Euklides’ fyra forstå bocker (kl. 3).
Naturlåra: Almqvist och Lagerstedt, Lårobok i naturkunnighet (kl. 1 — 3).
Historia och geografi: Odhner, Fåderneslandets historia for skolans lagre klasser (kl. 1—3), Knos, Beråttelser ur fåderneslandets historia (kl. 1—3), Karlson, Geografi (kl. 1—2), Dahm, Geografi (kl. 3).
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Forstå klassen.

Kristendom 3 t. Katekes: forstå hufvudstycket. Biblisk historia: gamla testamentet. Bibellåsning och valda psalmverser (L. Vetterberg).
Modersmålet 5 t. Upplåsning och forklaring af forstå, kursen i Ekmarks låsebok; ofningar i muntlig framstållning; råttstafningsofningar; det enklaste af form- och satslåran i sammanhang med ofningar i tyska språket (T. Nattsén).
Tyska språket 6 t. 37 stycken i elernentarboken med mbfning af satsdelar jåmte motsva- raude formlåra. Skriftliga ofningar å lårorummet (T. Nattsén).
Matematik 4 t. Aritmetik: de fyra råknesåtten i hela tal och sorter jåmte ofning i anvån- dandet af decimaler. Hufvndrakning. Hemtal (T. Nattsén).
Naturlara 2 t. Menniskokroppen. Genomgång af dåggdjurstyperna i Almqvist-Lagerstedts lårobok. Dåggdjur till idislare. De vigtigaste af vaxtens organ efter samma låroboks 10 forstå vaxttyper. Undersokning af lefvande våxter fS. Hogman).
Historia och geografi 4 t. Historia 2 t. Fåderneslandets historia till nyare tiden. Geografi 2 t. Skandinaviska halfon, Danmark och Finland (T. Nattsén).

Åndra klassen.
Kristendom 3 t. Katekes: andra hufvudstycket. Biblisk historia: nya testamentet. Bibellåsning och valda psalmverser (L. Vetterberg).
Modersmålet 6 t. Låsning af andra kursen i Ekmarks låsebok samt redogbrelse for det låsta. Hufvuddragen af form- och satslåran. Råttskrifningsofningar 2 t. 

(S. Hogman).
Tyska språket 7 t. Styckena 41-66 i elernentarboken jåmte motsvarande grammatisk kurs.Skriftliga ofningar å lårorummet 2 t. (T. Nattsén).
Matematik 5 t. Aritmetik 4 t: de fyra råknesåtten i brak med tillampning på sorter. Huf- vudråkning. Geometri 1 t.: åskådningslåra (L. Vetterberg).
Naturlara 2 t. Ofversigt af djurrikets hufvudafdelningar samt dåggdjuren utforligare. De 16 våxttyperna i borjan af låroboken samt de 12 forstå klasserna. Undersokning och beståmning af lefvande våxter. (S. Hogman).
Historia och geografi 5 t. Historia 3 t.: från Gustaf I t. o. m. Fredrik I (S. Hogman).Geografi 2 t.: de europeiska staternas geografi (T. Nattsén).

Tredje klassen.
Kristendom 3 t. Katekes: tredje, fjerde och femte hufvudstyckena. Biblisk historia: repetition af gamla och nya testamentet. Bibellasning och valda psalmverser 

(L. Vetterberg).
Modersmålet 6 t. Låsning och forklaring af tredje kursen i Ekmarks låsebok samt b firing att muntligen återgifva innehållet; det hufvudsakligaste af form- och satslåran; smårre skriftliga uppsatser på lårorummet och råttskrifningsofningar (S. Hogman).
Tyska språket 7 t. Styckena 69—71 af forstå afdelningen samt andra afdelningen af elemen- tarboken. Styckena 1 — 14 af Lofgrens låsebok. Grammatik: formlåran repeterad samt några af de vigtigaste reglerna i syntaxen (L. Vetterberg). Skrifning på lårorummet 2 t. (S. Hogman).
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Matematik 5 t. Aritmetik 4 t. Bråk, regula de tri, intresse. Hufvudråkning. Geometri 1 t.Definitioner, postulat och axiom samt de 12 forstå satserna af Euklides forstå bok.
Naturlåra 2 t. Foglarne utforligare genomgångna samt kråldjur och groddjur. Ofversigtofver markligare våxter inom de 24 klasserna. Undersokning af lefvande våxter 

(S. Hogman).
Historia och geografi. 5 t. Historia 3 t. Svenska historien afslutad och repeterad. Geografi 2 t.: de fråmmande verldsdelarnes fysiska och politiska geografi samt en kort repetition af de europeiska staterna (S. Hogman).

5. Ombyte af lårobocker.I modersmålet har Landtmanson, Ofningsbok, blifvit inford i kl. 1.
6. Undervisningen i vålskrifning.Klass 1, 2 t.: forstå håftet af L. Malmgren, Ny skrifkurs.Klass 2, 1 t.: andra håftet af ofvannåmde skrifkurs.Klass 3, 1 t.: tredje håftet af namde skrifkurs.Denna undervisning har ledts af v. lårarinnan i teckning, froken V. Sjostedt.
7. Undervisningen i teckning.Klass 1, 1 t., lordag kl. 3-4: Stuhlmanns forstå håfte sid. 1—15.Klass 2, 1 t., onsdag kl. 3-4: ofvergångskursen till teckning å fritt papper samt Stuhlmanns våggtaflor.Klass 3,. 1 t., fredag kl. 2-3: Stuhlmanns och Sjostroms våggtaflor.
8. Undervisningen i sång och musik.I sång har forste klassen undervisats 1 t. onsdag kl. 3 — 4,. andre och tredje klassen 1 t. gemensamt måndag kl. 4-5; hvarje klass har undervisats i låran om de musikaliska tecknen och bfvats i tontråffning, omvexlande med en- och tvåståmmiga sånger. Dessutom hafva alla klasserna ofvats i koralsång gemensamt 1 t. torsdag kl. 4—5.I orgelspelning hafva tre larjungar undervisats 1 t. fredag kl. 4-5.
9. Undervisningen i gymnastik.I gymnastik hafva lårjungarne i likhet med foregående år varit fordelade i 2:ne afdelningar. Ofningarna hafva fortgått kl. 11-12 en tredjedels timino dagligen med hvarje afdelning och utgjorts dels af fristående gymnastik, dels af marscher, exercis med trågevår och begagnande af de redskap, som forefinnas. Under den blidare årstiden hafva ofningarna stundom foretagits i det fria.
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Tabellarisk uppgift å antalet larjungar, som på grund af nedan stående orsaker 

icke deltagit i gymnastikofningarne:

Termin och åldersgrnpp
S j u k d o m a r Summa

icke del- 
tagande lar

jungar

Hela antalet 
nåraiande 
larjungari cirkulations- 

organerna bråck rorelse- 
organerna

all man 
svaghet

Hostterminen 1888:Under 15 år...............15 år eller derofver — —
.__

541Summa — — — — — 55
Vårterminen 1889 :Under 15 år...............15 år eller derofver —■ — — — 504Summa — — — — — 54

B. Lårarne.
10. Lårarnes tjensteåligganden hafva under hela, låsåret for hvarje vecka varit foljande: T. f. rektor A. L. Tetterberg: kristendom 3 t. i klass 1, 3 t. i klass 2, 3 t. i klass 3; tyska51. i klass 3; matematik 5 t. i klass 2, 5t. i klass 3. Summa 24 timmar.Kollega S. E. B. Hogman: modersmålet 6 t. i klass 2, 6 t. i klass 3; tyska 2 t. i klass 3;naturlåra 2 t. i klass 1, 2 t. i klass 2, 2 t. i klass 3; historiaoch geografi 3 t. i klass 2, 5 t. i klass 3. Summa 28 timmar.v. Kollega A. L. T. Nattsén: modersmålet 5 t. i klass 1; tyska 6 t. i klass 1, 7 t. i klass 2;matematik 4 t. i klass 1; historia och geografi 4 t. i klass 1, 2 t. i klass 2. Summa, 28 timmar.v. Lårarinnan i teckning froken V. Sjostedt: 3 t. teckning, 4 t. vålskrifning. Summa 7 timmar.Låraren i sang och musik, organisten E. Ericsson: 3 t. i musikens teori och sang, 1 t. i orgelspelning. Summa 4 timmar.Låraren i gymnastik, kollega S1. Hogman: 4 t. i gymnastik.Dessutom har kollega S. Hogman råttat svenska skrifningar i klass 2 och 3 samt tyska skrifningar i klass 3; v. kollega T. Nattsén svenska skrifningar i klass 1 och tyska skrifningar i klass 1 och 2; undertecknad har hållit bibelforklaring vid de dagliga morgon- bonerna.
11. Ingen lårare har under låsåret åtnjutit tjenstledighet.
12. Fbrordnade.Undertecknad har fortfarande varit forordnad att uppehålla den lediga rektors- befattningen.Stud. A. L. T. Nattsén har under hela låsåret varit forordnad att uppehålla en ledig kollegabefattning.Froken V. Sjostedt har under hela låsåret tjenstgjort som v. lårarinna i teckning.
14. Rektorsbefattningen, en kollegabefattning samt lararebefattningen i teckning uppe- hålles tillsvidare på forordnande.
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C. Lårjungarne.

15. De nårvarande lårjungarnes antal lasåret 1888—1889:
Klass

Hostterminen 1888 Vårterminen 1889
Gemensam linie

Nårvarande | Frånvarande
S u m m a

Gemensam linie I
---------------- ---------------- j Summa
Nårvarande i Frånvarande1 23 , - 23 22 — 222 18 18 IS — ' 183 14 14 14 — 14Summa 55 55 54 ! — ! 54

19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik undervisade larjungar hostterminen 1888:
Klass Nårvarande 

larjungar

Teckning

Larjungar, som 
tagit i

Mi sik

som under- 
ts i

Gymnastik och militår- 
ofningar

Larjungar, som del- 
tagit i

gs o 1! gi?
5 ~ 5 et-i; 2 “ J aq g; oSS I 1 SS 7

j Ps

del- Larjungar, 
visa

obligatorisk 
| 

teckning

1 
frivillig 

[teckning och 
| 

derjem
te 

obligatorisk

endast i fri
villig 

teckning

m
usikens 

teori och 
sång

instru
m

ental
m

usik

123
231814

231814

1 
1 

1

—

231814 3
231814 —Summa 55 55 ■ — 55 3 55 —

20. Hemlexor hafva for hvarje dag i medeltal gifvits i forste klassen 2, i andre och tiedje 3, och har det dertill fordrade dagliga hemarbetet ansetts upptaga for larjungar med medelmåttig begåfning i forste klassen 1 timme samt i andre och tredje klassen 1 '/2 timme.
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21. Angående lårjungarnes helsotillstånd m. m. har skolans låkare afgifvit foljande uppgifter:

Tabellarisk uppgift från Alingsås lagre allmånna låroverk ofver lårjungarnes kroppsbyggnad 
och allmånna helsotillstånd samt ofver antalet narsynta:

22. a) Antal inom låroverket flyttade lårjungar kalenderåret 1888:
Klass

N
årvarande lårjungar vid 

! 
vårterm

inens slut fore 
| 

flyttningen

Vårterminen 1888: : Hostterminen 1888:
Lårjungar, som vid vårterminens 

slut ilyttats till afdelningen
Lårjungar, som vid hostterminens 

borjan ilyttats till afdelningen

efter att hafva tillhort nårmast 
lagre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

efter att hafva tillhort nårmast 
lagre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 51 16 — — — — — — — — — — —2 19 — — 3 — — — — — 6 — 2 —3 11 — — 7 — 1 — — — 5 —“ — —Summa 46 — — 10 — 1 — — — 11 — 2 —
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b) Larjungarnes omsåttning vårterminen 1888:

Klass

Niirvarande larjungar i afdelningen 
den 1 februari

Larjungar, afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdel

ningen från fore
gående term

in

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro
verket under 

term
inen

Sum
m

a

från term
inens 

borjan till och 
m

ed 31 januari

från och m
ed 

1 
februari till ter

m
inens slut

under niistfol- 
jande m

ellan- 
term

in

Sum
m

a

vid fiire- 
gåen

 de 
term

ins 
slut

vid vår- 
term

i
nens 

borjan123
162012 — 1

— 162013 — 12 1
9 1111Summa 48 — 11 - 49 - 1 3 10 13

b) Larjungarnes omsåttning hbstterminen 1888:
Klass

Niirvarande liirjungar i afdelningen 
den 15 september

Larjungar, afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdel

ningen från fore
gående term

in

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro
verket under 

term
inen

1

S u in m
 a

från term
inens 

borjan till och 
m

ed 14 sept.

från och m
ed 15 

sept. till ter
m

inens slut

under nåstfol- 
jande niellan- 

term
in

S u m m a

vid fore
gående 
term

ins 
slut

vid host- 
term

i
nens 

borjan123
462 38 85 191 231815 1 1 — 11Summa 12 11 13 20 56 1 1 — 2

23. Af de under låsåret inskrifne hafva forut bevistat laroverk, nåmligen senastfolkskola............................................................................................................................................7enskildt laroverk.......................................................................................................................12endast undervisats i hemmet......................................................................................... 1Summa 20
7
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25. Under sist forflutna kalenderår hafva foljande larjungar afgått från låroverket:

Vårterminen 1888:Från tredje klassen:a) efter aflagd godkånd examen till 4:e klassen af allmånt låroverk:Emil Andersson till naringarna,John Ludvig Andersson „Klas Birger Below till allm. låroverk i Goteborg,Helge Bergmark „ „ „ „Oskar Reinhold Johansson,, „ „ „Karl Gustaf Jonsson till naringarna.b) utan dylik examen:Edvard Emanuel Brovall till naringarna,Albin Laurentius Hellqvist „ „Karl Johan Oskar Lonnerot „Sven Birger Svensson „ „Gustaf Magnus Vikstrom „ „Från andre klassen:Oskar Julius Blomqvist till naringarna,Otto Leopold Borjeson „ „Från forste klassen:Carl Sigfrid Carlsson i foljd af sjukdom.
Hostterminen 1888:Från forste klassen:Charles Daniel Gottfrid Karlsson till folkskola i Gåteborg.

2(i. Under sist forflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom:Stipendier af Hessleska fonden....................................................... kronor 75,ood:o af Lehndahlska fonden....................................................... „ 1,050,ooPremier.......................................................................................................  . „ 48,ooSumma kronor 1,173,oo
27. Uppgift angående antalen befriade från terminsafgifterna m. m.:

Afgiften till Ijus- och vedkassan, som erlagts af samtliga lårjungarne, utgjorde hostterminen 1 kr. 50 ore och vårterminen 2 kronor.

Befriade från afgift till: Hostterm. Vårte rni.endast biblioteks- och materielkassan........................ 6 6„ byggnadsfonden....................................................... 11 11båda ofvannåmda kassor............................... 27 26ej befriade från någondera afgiften............................... 11 11Summa nårvarande larjungar 55 54
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D. Boksamling och undervisningsmateriel.

28. Fortsåttning af Nordisk familjebok, Thomée, Flora von Deutschland m. bl hafva inkopts for bibliotekets råkning.Undervisningsmaterielen har okats genom inkop af Svenska regenter från och med Gustaf I, en plansch ofver våxter, Thee, Wandtafeln m. m.De antiqvariska och naturvetenskapliga samlingarna hafva okats genom smårre gåf- vor, hvaribland sårskildt mårkes en skallerorm, inlagd i sprit, skånkt af A. Nelson, Nebraska.
E. Laroverksbyggnader och inredningsmateriel.

29. Låroverkets lokal har under året ej undergått någon nåmnvard forandring.
F. Ekonomiska fbrhållanden.

31. Uppgift om nedannamda till låroverket horande kassors stallning kalenderåret 1888:
Kassans rubrik

D e b e t K r e d i t

Behållning 
vid årets 

borjan
Summa | 

inkomster
Skuld 

vid årets 
slut •

Summa
Skuld 

vid årets 
borjan

Summa
utgifter

Behåll
ning vid 

årets slut
Summa

Byggnadsfonden................ 4560,53 422,17 — 4982,70 — — 4982,70 4982,70
Ljus- oeh vedkassan .... 92,05 246,oo — 338,05 — 287,75 50,30 338.05
Bibliot.- och matcrielkassan 1340,46 331,50 — 1671,96 — 226,62 1445,34 1671,96
Premie- och fattigkassan . 630,82 13O;o5 — 760,87 — 93,oo 667,87 760,87Summa 6623,80 1129,72 . — 7753,58 — 607,37 7146,21 7753,58

Hcssleska stipendiifonden 2170,13 87,oo — 2257,13 — 75,oo 2182,13 2257,13

32. Under sist fbrflutna kalenderår hafva foljande belopp utgått for underhåll och tillok ning af a) boksamlingen................................................................................................kronor 55,oob) den ofriga undervisningsmaterielen................................................ „ 17,ooc) inredningsmaterielen............................................................  ,. 40,oo
G. Examina och terminsafslutning.

33. I nårvaro af låroverkets inspektor holls den 25 maj 1888 afgångsexamen med 6 lårjungar i tredje klassen, hvilka alla fbrklarades ega erforderliga insigter for intråde i fjerde klassen af allmånt låroverk.
34. Hostterminen afslutades med offentlig examen den 18 december. Vårterminens examen, som af H. H. Eforus blifvit utsatt till lordagen den 1 nåstinstundande juni, bbrjar kl. 10 f. m. och fortgår till kl. 1 e. m., hvarefter flyttning afkunnas, premier utdelas och ungdomen hemfbrlofvas. Slutbfningarna i sång och gymnastik ega rum foregående dag, fredagen den 31 maj kl. 6 e. m.
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35. Att jåmte låroverkets inspektor, majoren och riddaren L. L. Lowegren, såsom vitt- nen ofvervara nu forestående årsexamen hafva af H. H. Eforus inbjudits: borgmåstaren J. O. Bergmark, stadslåkaren och riddaren doktor P. M. V. Hbgselius, f. d. rektorn, fil. doktor M. C. Jungmarker, f. d. kollegan, fil. doktor C. O. N. Dahlgren, rådmannen C. A. Norinder och f. d. skolforeståndaren Bengt Anderssin. Derjåmte inbjudas till denna examen lårjun- garnes foråldrar och målsmån samt den offentliga undervisningens gynnare och vånner.
36. Nåsta låsår borjar tisdagen den 27 nåstkommande augusti.Alingsås i maj 1889.

A. L. WETTERBERG.
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inklassip pedagogien i Ulricehamn.
A. Undervisningen.

1. Hostterminen bbrjade den 24 augusti och slutade den 17 december. Den egentliga undervisningen tog sin borjan den 27 augusti och slutade den 15 december.Vårterminen borjade den 19 januari och år utsatt att sluta den 3 juni. Den egentliga undervisningen tog sin borjan den 21 januari och kommer att afslutas den 1 juni.Frihet från undervisningen har leninats lårjungarne 1-2 timmar i månaden; for bfrigt hafva ej några, fridagar forekommit utofver de i låroverksstadgan medgifna.
2. Dagliga lårotiden har varit kl. 7-9, 10 -12, 1—2 = 30 timmar i veckan. Morgenbonen har upptagit 10-15 minuter af den forste lårotimmen.<3. Låro- och låsebocker.

Kristendom: Katekesen: Hubner-Eklundhs bibi. historia, Sv. psalmboken.
Modersmålet: Sundéns språklåra, Alanders och Ekmarks historiska låsebocker.
Tyska språlcet: Mathesius’ elementarbok, Flachs språklåra.
Matematik: Zweigbergks råknebok, Nordlunds råkneofningsexempel, Bergius’ geometri (den sistnåmda blott i ofre afdelningen).
Naturlåra: Lyttkens och Areschougs lårobbcker (den senare endast i ofre afdelningen). 
Svensk historia: Odhners lårobok.
Geografi: Roths d:o.

4. Genomgångna lårokurser.Likasom foregående låsår, hafva lårjungarne .varit fordelade på tvånne afdelningar, som samtidigt varit tillstådes; och har dervid den ena afdelningen i allmånhet sysselsatts med ofverlåsning, medan låraren undervisat den andra.
Nedre afdelningen.

Kristendom. Katekes, 2/2 timmar i veckan: till andra artikeln; Biblisk historia, 2/2 timmar;40 beråttelser ur gamla testamentet; valda psalmverser.
Modersmålet, 5/2 timmar: låsning af beråttelser ur svenska historien; det vigtigaste af formlåran samt af satslåran den enkla satsen; råttskrifningslara och en råttskrif- ningsofning hvarje vecka.
Tyska språket, 72 tmr: styckena 1-43 i elementarboken jåmte dertill hbrande delar af språklåran, vokabellåsning och resolutioner.
Matematik, 5/2 tmr: de fyra råknesåtten i hela tal, decimalbråk och sorter (metriska systemet) samt ofning i hufvudråkning.
Naturlåra, 2/2 tmr: månniskokroppens byggnad och forråttningar samt typiska djurformer; undersokning af några allmanna vårvåxter.
Historia och Geografi. Sv. historia, 3/2 tmr: till Nyare tiden; Geografi, 2/2 tmr: gamla veridens fysiska samt de skandinaviska landernas och Rysslands politiska,
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Ofre afdelningen.

Kristendom. Katekes, 72 tmr: andra och tredje hufvudstyckena; Biblisk hiatoria, 72 tmr: gamla testamentet fullståndigt och 32 berattelser ur nya testamentet; valda psalm verser.
Modersmålet, % tmr: låsning af berattelser ur sv. historien; form- och satslåran utforligare; en råttskrifnings- och interpunktionsbfning hvarje vecka.
Tyskit språket, 72 tmr: forstå afdelningen fullståndigt och några sidor af den andra af ele- mentarboken jåmte dertill horande delar af språklåran, vokabellåsning och resolutioner samt några skrifofningar under vårterminen.
Matematik. Aritmetik, % tmr: bråk och enkel regula de tri samt ofning i hufvudråkning;

Geometri, V2 tme: åskådningslåra.
Naturlåra, 7, tmr: daggdjuren; typiska våxtformer, sexualsystemet, undersokning af omkring 30 allmanna våxtarter.
Historia och Geografi. Sr. historia, 72 tmr: till Gustaf III; Geografi, 72 tmr: verldsdelarnes fysiska och Europas politiska fullståndigt.

ti- Ingen ny lårobok har under låsåret blifvit antagen.
6. I vålskrifning hafva båda afdelningarna Qfvats samtidigt 2 timmar i veckan.

B. Lårare.7. Under låsåret tjånstgbr undertecknad som ordinarie lårare.
C. Lårjungarne.

8. Larjungarnes antal under innevarande låsårs båda terminer har varit 6, deraf 2 i ofre och 4 i nedre afdelningen, alla nårvarande..9 . Hemlexor hafva for hvarje dag blifvit lårjungarne i nedre-afdelningen foresatta i 2—3 låroåmnen, och torde deras ofverlasning upptagit 1—1’/2 timme, medan ofre afdelningens erhållit sådane i 3-4 åmnen, med en ungefarlig ofverlåsningstid af l'/2--2 timmar.
10. Larjungarnes kroppskonstitution synes vara god, och helsotillståndet har under lås- året varit tillfredsstållande.
11. Uppgift å lårjungarnes antal sistlidna kalenderår.

Vårterminen: Kvarståendo larjungar från foregående år ... 4Inskrifne ............................................................................. 2Afgångne ............................................................................. —
llostterminen: Kvarstående larjungar från foregående termin 3Inskrifne ............................................................................. 3Afgångne ............................................................................. 3

12. Af under låsåret inskrifne lårjnngar hafva 2 bevistat folkskola och 1 åtnjntit cn- skild undervisning.



551. 3. Vid hostterminens borjan afgingo foljande lårjungar: David Sandberg till Skara h. allm. låroverk, Hugo Hansson till enskild undervisning och Knut Kjellin utan kand afsigt.
14. Som premier utdelades vid sistlidne vårtermins slut bland lårjungarne 7 kronor.
15. Under låsåret har 1 lårjunge varit befriad från afgift till biblioteks- och materiel- kassan.Afgiften till ljus- och vedkassan har båda terminerna utgjort 2 kronor och erlagts af samtlige lårjungarne.

D. Boksamlingen och undervisningsmaterielen16*. hafva under låsåret okats genom inkbp af Pedagogisk tidskrift for 1888; Kronstrom, Undrens verid; Finlands fiskar, b. 9; Svensén, Jorden och månniskan; diverse lårobbcker samt några metriska mått, mål och vigter.
E. Skollokalen och inredningsmaterielen27. åro i oforåndradt skick.

F. Ekonomiska forhållanden.
18. Uppgifter om nedan nåmda till pedagogien horande kassers stållning kalenderåret 1888:

19. Under sist forflutna kalenderår hafva foljande belopp utgått for tillokning af

Kassans rubrik
D e b e t Kredit

Behålln. j 
vid årets ! 

borjan j
Summa 

inkomster
Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld 
vid årets 

borjan
Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 
årets slut

Summa

Ljus- och vedkassan .... 113,44 ; 46,50 — 159,04 - 34,21 125,73 159,04
Bibliot.- och materielkassan 77,52 43,50 — 121,02 - 63,74 57,28 121,02

Premie- och fattigkassan . 56,101 13,oo — 69,io - 7,00 62,10 69,w

a) boksamlingen..................................................................................................kr. 34.20,b) den ofriga ungervisningsmaterielen.................................................„ 6,85.
G. Examina.

20. Examen vid hostterminens slut holls den 17 december kl. 10—2. Årsexamen år utsatt att forråttas den 3 nasta juni kl. 10—2. Att bfvervara den samma såsom vittnen åro af H. H. Eforus inbjudne, utom pedagogiens Inspektor herr kyrkoherden E. N. Jorlander, herrar kyrkoherden O. Hedén, borgmåstaren C. Wallenqvist och kommissionslandtmåtaren G. W. Wångstrom.
21. Nåsta låsår år utsatt att borja den 23 instundande augusti kl. 10 f. m.Ulricehamn i maj 1889.

OSKAR LINDKVIST.


