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OM

ÅRHUS KATEDRALSKOLE
1 SKOLEÅRET 1948—49

ÅRHUS
DE FORENEDE BOGTRYKKERIER

1949



Ole Bessing Christensen,
elev i I gmna., f. 7« 1932, d. "/s 1949.

Meddelelsen om Ole Christensens pludselige død ved et 
ulykkestilfælde gjorde et dybt indtryk på alle ved skolen. 
De, der kendte ham, vidste, at Oles fine, stilfærdige, lidt 
indesluttede væsen dækkede over en usædvanlig indre rig
dom. Samtidig med, at han med lethed passede sit arbejde 
til skolens tilfredshed her, dyrkede han sine mangeartede 
interesser med forbavsende modenhed og alvor. Han elskede 
naturen og poesien og i sit forhold til musik og kunst var 
han talentfuldt udøvende.

Han var overordentlig afholdt både af sine kammerater 
og lærere.

Skolen vil ære hans minde.



Eksaminer.
Ved de i maj—juni 1948 afholdte afgangsprøver bestod 71 

elever studentereksamen, 6 af den klassisk-sproglige, 26 af den 
nysproglige og 39 af den matematisk-naturvidenskabelige 
linie. Realeksamen blev bestået af 18 elever, mellemskole
eksamen af 56 elever.

I bedømmelsen ved den mundtlige eksamen deltog som 
beskikkede censorer:

Adjunkt Bechmann Jensen (Naturhistorie III ns, III mn, 
II ns), lektor Steen (Græsk III ks), lektor Kjeldsen (Mate
matik II ks og r), adjunkt Harmer (Dansk III ks og III ns), 
lektor J. Hendriksen (Tysk II ks og II mn), lektor A. Røn- 
nau (Fysik III mn), lektor J. C. Jakobsen (Engelsk III ns og 
II mn), adjunkt Atke (Fransk III ks, III ns og III mn), ad
junkt Lomholt-Thomsen (Historie III mn), lektor fru Greve 
(Latin III ks og III ns), adjunkt Orla Rasmussen (Kemi III mn), 
viceskoleinspektør Arndal (Matematik 4 m).



Studentereksamen 1948.

Navn Eksamens
resultat Navn Eksamens

resultat

Den klassisk-sproglige Den matematisk-natur-
linie. videnskabelige linie.

1. Inger Andersen....... 11,87 a.
2. Eigil Hjørnholm.... 12,73 33. Birte Christensen. . . 13,56
3. Troels Hoeck........... 12,78 34. Kaj Christoffersen . . 13 67
4. Marianne Holten ... 13,07 35. Hans Beck Danielsen 13,85
5. Ove Knudsen........... 13,77
6. Niels Sejr Risbjerg . 13> 37. Willy Hegaard......... 12.09

38. Christen Hviid......... 13 82
Den nysproglige linie. 39. Palle Juni Jensen.. . 13,97
7. Nanna Anker-Møller 12,09 40. Ole Kril ger............... 13,33
8. Aase Bak.................. 13,80 41. Sigrid Lassen........... 13,35
9. Finn Hofman Frisch 13,19 42. Arne Laursen........... 13,84

10. Inge Hellov.............. 13,60 43. Jørgen Madsen....... 13,77
11. Birte Helmer Henrik- 44. Jørn Mathiassen .... 13,99

sen............................. 14,26 45. Jens Kragh Møller. . 14,09
12. Henny Balling Jensen 14,65 46. Arne Brink Nielsen. 13,88
13. Gertrud Jeritslev- 47. Bent Overgaard....... 13,96

Hansen...................... 13,65 48. Jens Paludan........... 13,76
14. Inger Kark-Nielsen . 14,33 49. Carsten Pedersen... 14,34
15. Kirsten Larsen....... 12,55 50. Knud Prange........... 14,28
16. Anna Lise Nielsen.. 13,63 51. Lissie Schmidt ....... 13,95
17. Inger Yde Nielsen .. 13,03 52. Helmer Søgaard .... 13,30
18. KirstenFlensted Niel- 53. Georg Vallentin....... 13,34

sen............................. 14,07
19. AnnaBrandtPedersen 13,79 b.
20. Jacob Rasmussen... 13,00 54. Esther Agerbirk .... 13,75
21. Karen Ring.............. 13,38 55. Per Bach.................. 14,05
22. Niels OveRosmann. 13,76 56. Erik Berg................ 12,91
23. Arne Rugholm......... 13'18 57. Kirsten Frederiksen. 13,08
24. Poul Rørbæk-Jensen 12,70 58. Viggo Hedegaard .. . 14,62
25. Eva Skriver............. 14,11 59. Lis Jørgensen......... 13,66
26. Andreas Staunstrup. 12'31 60. Arne K i el berg......... 12,52
27. Ella Sørensen......... 13,07 61. Preben Sparre Mik-
28. Randi Teilmann .... 13,46 kelsen........................ 12,52
29. Elisabeth Thomsen . 14,09 62. Gunnar Mortensen.. 14,36
30. Inger Thomsen....... 13,06 63. Kirsten Pagh Nielsen 12,51
31. Ella Volstedlund.... 14,38 64. Petrea Overgaard. . . 13,79
32. Tove Ørntoft........... 13,94 65. Egon Pedersen....... 14,35

66. Gerda Brandt Peder-
sen............................. 12,83

67. Mogens Maltha Ras-
mussen...................... 13,92

68. Niels Jørgen Ryø . .. 13,14
69. Ulla Steffensen....... 14,30
70. Poul Ryd Svensson. 12,69
71. Jørgen Willumsen . . 14,27
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Tækkemand J. Frederiksen og hustrus legat: 
Gertrud Jeritslev Hansen 45 kr.

Sveinbjørnssons mindelegat: Else Mols, Per Lind- 
hardt og Kette Andersen.

Gårdejer Mikkel Jacobsen og hustrus legat: 
Henning Alleslev og Carl Jørgensen 90 kr. til hver.

Aar husi anersam fundets præmie: Birte Helmer 
Henriksen 100 kr.

De tidligere elever Ole Hauberg Jensen og Hedvig 
Jensens gave til minde om frihedskampen: Niels Jørgen 
Ryø 100 kr.

Lorentzens mindelegat: Christen Hviid 80 kr.
Anonym gave fra 25-års studenterjubilarer: Ånders 

Jørgen Jeppesen 250 kr., Jacob Rasmussen og Kaj Christof
fersen 75 kr. til hver.

Anonym gave fra en tidligere eiev: Hans Jørgen 
Andersen og Jens Bach 600 kr. til hver, at udbetale i to por
tioner å 300 kr.

Anonym gave: Ella Voldstedlund 100 kr.
Franz Lunds legat: Kaj Frandsen 90 kr.
Ole Rømers mindelegat: Egon Petersen 135 kr.
Lærer Bvrjalsens mindelegat: Peder S. Møller 

100 kr.

Bogpræmier:
Birgit Kruse, Karen Merete Nielsen, Carl .1. Hedeskov, Bent 

Rasmussen, Kirsten Hansen, Inga Clausen, Hanne Saunte 
Jensen, Birgit Blatt, Poul Dahl, Kette Andersen, Claes Flach, 
Preben Møller, Georg Christensen, Else Mols, Mogens Byberg, 
Henrik Hagerup, Kirsten Flensted Nielsen, Kirstine Leerberg.
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Af skolens dagbog.
Den 18. august var det 40 år siden, lektor V.R. Møller 

blev ansat ved Århus Katedralskole. Dagen markeredes ved 
en lille højtidelighed ved morgensangen, hvor også fru Møller 
var til stede. Lektor Møller hyldedes af rektor for sin lange 
og i hele skolens liv overordentlig betydningsfulde gerning. 
En af drengene fra III g takkede på elevernes vegne, og 
borgmester Unmack Larsen understregede som gammel elev 
lektor Møllers store betydning som lærer; borgmesteren 
bragte derefter på byens vegne en varin tak for lektor Møllers 
afgørende indsats ved skabelsen af Århus berømte natur
historiske musæum.

Den 31. august 1947 havde skolen sin årlige skovtur. Man 
tog med ekstratog til Sejs og vandrede til Hattenæs ved Silke
borgsøerne.

Den 3. september havde skolen besøg af italienske gæster.
Den 20. september forevistes farvefilm af en flyverejse til 

Østen og Vestindien.
Den 15. november: Professor A u g. K r o g h holdt foredrag 

på skolen med film om: Erindringer fra mit arbejde med 
kapillærkredsløbet.

I dagene før jul foretoges indsamlinger på skolen af de tre 
første mellemskoleklasser gennem tombola m. m. og frem
førelse af et »Krybbespil«.

Den 22. december: Juleafslutningen foregik i år i to afdelin
ger. Ved morgensangen kl. 8 holdt rektor en kort juletale til 
eleverne i den med gran og lys pyntede sangsal, og efter de 
to skoletimer i de julepyntede klasser samledes alle med de 
fremmødte forældre og tidligere elever i domkirken. Stifts
provst Kaj Jensen var ved sygdom forhindret, hvorfor 
pastor Erlandsen talte; det lille mellemskolekor sang et 
par julesange flerstemmigt, og alle sang vi julesalmerne.

Den 26. januar: »Norden«s rejselektor Oscar Mendel
so h n talte for mellemskolen om »en dansk turist på en liten 
tripp i Norge« og for realklassen og gymnasiet om Nordahl 
Grieg.

Den 4.-6. februar: II og III g besøgte Wienerud stillingen 
og Nationalmuseet under ledelse af lektor Foss.

Den 25. februar: Det aarlige skolebal afholdtes i Århus
hallen i forbindelse med opførelse af Thornton Wilders: »Vor 
By«, instrueret af lektor Jensen. Forestillingen gentoges offent
ligt den 1. marts til fordel for »Fredsvennernes Hjælpearbejde«.
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Den 21. marts: Fru pastor Seidelin genfortalte »Hamlet« 
for hele skolen.

Den 26.—28. marts: III gns og mn besøgte under ledelse 
af adj. Gabrielsen, adj. frk. Wille og adj. A. Jørgensen Wiener - 
udstillingen og Nationalmuseet.

Den 31. marts: Skuespillerinde Louise Jørgensen reci
terede Leonora Ghristinas »Jammersminde« for gymnasiet 
og realklassen.

Den 3.—5. april: Besøg af engelske gymnasieelever fra 
Basingstoke, der fremførte Shakespeares »Merchand of Venice« 
på Århus teaters lille scene. Besøget var ordnet i forbindelse 
med »English Club«. Både elever og lærere indkvarteredes 
gennem skolen; den 4. april mødtes gæster og værter til en 
fornøjelig fælles-frokost i biblioteket, hvorefter gæsterne i 
rutebil tog på en rundtur i Århus, arrangeret af skolen.

Den 5. maj: Ved en højtidelighed ved mindepladen i skole
gården meddelte rektor oplysninger om de gamle elever fra 
skolen, der blev dræbt under besættelsen.

Årets idræt.
Drenge:

Skolens sportshold har i det forløbne år deltaget i 
følgende kampe og stævner:

(Drenge) 7s 1948: Håndbold mod Marselisborg (Gymnasie- 
holdet).

7io 1948: Fodboldkamp mod Marselisborg (Gymnasieholdet).
7io og *7io 1948: Fodboldkampe mod Åbyhøj og Rosenvang i 

den århusianske mellemskoleturnering. Vi tabte begge kampe.
Wio 1948: Fodboldkamp i Ålborg (1. kamp om den af Aal

borg Stiftstidende, Randers Amts Åvis og Aarhuus Stifts
tidende udsatte pokal). Ålborg vandt 3—1.

7ii 1948: Besøg af Randers Statsskole (2. pokalkamp). Ran
ders vandt 2—0. Vi måtte afgive pokalen til Ålborg, som også 
slog Randers (4—1).

’7n og Wis 1948: Håndboldkampe i Stadionhallen mod Mar
selisborg.

Wi/72 og‘7s 1949: »Farveturnering« i Stadionhallen. Vinder 
for 5. gang: Lilla. (Anfører: Henrik Hagerup).

1949: Mellemskoleturnering i håndbold om det af Aar
huus Stiftstidende udsatte bronzefad. Vi vandt over Forældre- 
skolen, men tabte til Vejlby-Risskov.

æ/a 1949: Håndboldstævne med deltagelse fra: Ålborgs 
Randers, Viborg, Horsens og Marselisborg. — Vi vandt vore 
kampe mod Viborg (15—7) og Randers (13—10), men tabte i 
finalen til Marselisborg (9—3).

71 1949: Forkamp til Universitetsmatchen i håndbold mel
lem København og Århus. Marselisborg slog os igen (16—8).

Vs 1949: Sportsbesøg i Birkerød. Fodbold: Birkerød vandt 
6—2.. Håndbold: Vi sejrede (13—7). Efter kampene var vi 



sammen med Birkerød-holdet på besøg på Frederiksborg- 
museet.

Piger:
u/e tog 2. m. og II g. del i et langboldstævne på Randers 

statsskole. 2. m. spillede uafgjort mod Randers II g. vandt 
over Ålborg, som også var stævnets gæster.

9/io afvikledes den årlige langboldturnering mellem Århus
mellemskolerne med vor skole som vinder.

I Oktober spillede II g., I g., 4. m., 3. m. og 2. m. langbold
kampe mod Marselisborg Gymnasiums tilsvarende klasser 
med 3 vundne og 2 tabte kampe.

I oktober spilledes ligeledes den årlige række langbold
kampe mellem skolens klasser. 4. m. vandt mellemskoleræk-, 
ken og II g. gymnasierækken.

I ugen før jul arrangeredes den traditionelle »Mellem- 
dobbelt-ild«-turnering mellem skolens mellemskoleklasser; 
4. m. vandt turneringen.

Akkinålen er givet til Bodil Alleslev, Bente Petersen, Lykke 
Overvad og Vibeke Mortensen i 2. m., og til Karen Løgstrup, 
Lilly Rasmussen, Inger Nyboe Andersen, Inger Jacobsen, 
Karen Margrethe Bech Nielsen og Lis Jacoby Petersen i 1. m.

Ekskursioner og institutionsbesøg 1948—49.
(Mat.-nat.)

G y m n a s i e t.
III g.: Besøg på sundhedskommissionens laboratorium. III 

ma.: Besøg på A/S Frichs, Jydsk Neon. II ma.: Geologisk eks
kursion til Mariager og Kaløvigegnen. II ma. + ns.: Geologisk 
ekskursion til Djursland og egnen vest for Århus. Ima—b.: 
Geologisk ekskursion til Skade.

Mellemskolen:
4. m. a -j-b: Besøg hos A/S Frichs. Naturhistoriske ekskur

sioner og besøg på Naturhistorisk Musæum. Gentagne besøg 
på Arhus Musæum og i Domkirken.

Skolenævn og Forældremøder.
Følgende forældre er medlemmer af skolenævnet:

Professor, dr. phil. A. Blinkenbe r g, 
Læge L. Holm, Brabrand, 
Dr. med. fru M. L o m h o 11, 
Sognepræst H. H. S i e g u m f e 1 d t.

Valgt af skolerådet:
Lektor .1. Glansen.
Lektor O. K i ø r b y e.
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Det årlige forældremøde afholdtes den 21. marts på skolen. 
Magister Johs. Nørgård holdt foredrag om »Sangunder
visning i mellemskole og gymnasium«. Rektor gav meddelel
ser til forældrene, bl. a. om den nye lov om lægeordning for 
gymnasieskolerne, der træder i kraft, så snart det er praktisk 
muligt efter 1. april 1949, og om den påtænkte lejrskole i 
Egå. Ved det efterfølgende fælles kaffebord var der forhand
ling om foredraget.

Ligesom i fjor er der gennem Amts-arbejdsanvisningskon- 
toret givet erhvervsvejledning — i år i realklassen — og 
holdt erhvervsoplysende foredrag, til hvilke også forældrene 
har været indbudt. Foredragene, der har været godt besøgt 
også fra andre skoler, har for største delen været holdt i 
Katedralskolens sangsal. Der har været lejlighed til at stille 
spørgsmål efter foredragene.

Følgende emner og foredragsholdere:
Den 2. november 1948: Professor Th. Geiger: Akademi

keren og samfundet.
Den 19. november 1948: Minister, fru Fan ny Jensen: 

Den huslige uddannelse og dens betydning for den unge pige 
og for samfundet.

Den 3. december 1948: Lederen af forsøgsskolen i Emdrup, 
skoleinspektør og skolepsykolog fru Anne Marie Nør vig: 
Hjemmet bag de unges valg af livsstilling.

Den 23. februar 1949: Lektor F o s s, lektor Kiørbye, 
adjunkt Larsen, adjunkt Ahm: Hvad en elev bør vide, før 
han eller hun søger optagelse i gymnasiet.

Den 1. marts 1949: Skoledirektør H. Sejerholt: Semi
narieuddannelsen og lærergerningen.

Den 19. marts 1949: Forretningsfører for gymnasieskoler
nes lærerforening, lektor P. R u b i n s t e i n: Skoleembeds
eksamen og kandidaternes fremtidsudsigter.

Den 22. april 1949: Tandlæge Otto Hulgaard: Tand- 
lægeuddannelsen og tandlægegerningen.

Den 27. april 1949: Undervisningsleder, frk. Ellen Broe: 
Hvad kan sygeplejerskeuddannelsen føre til?

Ved Alle-Helgen afholdtes kirkemusikaften i Domkirken 
med Katedralskolens børnekor (Alle-Helgen-musik).

I december afholdtes koncert i Domkirken med opførelse 
af værker af Bach samt ny dansk musik.

Ved juleafslutningen i domkirken medvirkede børnekoret 
med een- og flerst. julemusik.

I marts afholdtes koncert i Domkirken med opførelse af 
værker af Buxtehude.
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I april afholdtes koncert i universitetets aula med op
førelse af bl. a. Gades »Elverskud«.

1 maj medvirkede børnekoret ved »Sangens dag« med fler
stemmige sange af Weyse (Domkirken).

Ved koncerterne har medvirket forskellige, såvel instru
mentale som vokale solister. De tre store koncerter er af
holdt i samarbejde med Århus Orkesterforenings symfoni
orkester.

»Århus Katedralskoles venner«.
Foreningens formål er at virke for sammenhold mellem 

skolen og dens venner, dens forældrekreds og tidligere elever 
og at skabe et kulturfond, der administreres af skolens rek
tor i forståelse med styrelsen, og for hvis midler der kan 
ydes støtte til skolens økonomi på områder, navnlig kultu
relle, hvor statens bidrag er utilstrækkelige; i videst muligt 
omfang ydes derudover hjælp til trængende elever.

Den stiftende generalforsamling fandt sted på Katedral
skolen den 24. juni 1948.

Foreningens styrelse består af læge Laurentius Holm, 
formand, rektor Aage Bertelsen, næstformand, civil
ingeniør H. Wied, kasserer, expeditionssekretær Kjeld 
Jarde, sekretær, fru Jytte Barnow og lektor Ole 
Olesen.

Det samlede medlemstal er pr. 21. maj 1949 215.

B egnsk ab for året 19 4 8 — 49:
Indtægt: 

Livsvarige, medlemmer...................... Kr. 600.00
Kontingent .......................................... » 1.938.00

Kr. 2.5384)0
Ud gi ft: 

Indbetalt til skolen............................. Kr. 1.500.00
Indkøbt til skolen................................ » 116.00
Tryksager, duplikering m. m........... » 389.88
Porto ..................................................... » 162.62
Lejrhytte................................................ » 4.51
Balance .................................................. » 364.99

Kr. 2.538.00
H. Wied.

Ovenstående regnskab er revideret, og der findes bilag for 
alle bogførte udgifter. Kassebeholdningen er konstateret at 
være til stede.

Århus, den 9. maj 1949. Peter Dyrberg.
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Det af kassereren til skolen indbetalte beløb, kr. 1500.00, er 
af rektor anvendt i overensstemmelse med foreningens formål 
til indkøb af billeder og anden udsmykning, til exkursioner 
og klassevise studierejser, blomster til mindetavlen m. m. 
Restbeløbet er pr. 21. maj kr. 619.19.

Foreningen har haft den glæde ved et par af skolens for
ældre, forpagter H. Eberhard og frue, som gave at mod
tage en grund ved Egaa Fed, ca. 10 km nord for Århus i 
umiddelbar nærhed af stranden ved Århusbugten. Givernes 
primære ønske er, at der på grunden skal opføres et hus 
til ferieophold for to lærerfamilier ved Katedralskolen; men 
dette formål er blevet kombineret med tanken om at ind
rette bygningen som lejrskole, beregnet til dagophold for en 
klasse ad gangen, således at der kan blive lejlighed til uden 
overnatning at drive lejrskoleundervisning i den både natur
historisk og fædrelandshistorisk meget interessante egn. Des
uden har eleverne her adgang til at bade i Århusbugten, 
hvilket er umuligt fra selve byens badestrand og -anstalter 
på grund af vandets forurening.

Et byggeudvalg er af foreningen nedsat med ekspeditions
sekretær Jarde som formand, og tegningerne er udarbejdet 
af arkitekt Sahl. Der søges nu materialebevilling til opførelsen.

Foreningen bringer herved forpagter Eberhard og frue vor 
hjerteligste tak for den storstilede gave. Det er vort håb, at 
mange af skolens venner vil yde støtte også til denne tankes 
virkeliggørelse.

Generalforsamling afholdes på Katedralskolen den 24. juni 
1949 umiddelbart efter translokationen, der begynder kl. 9.

Styrelsen.

Skoleforeningerne.
»Heimdall«s 84. sæson har været god. De fleste af de 20 

møder har været foredragsmøder, hvor bl. a. prof. S k a u - 
trup har talt om »Rigsdansk og dialekt«. Prof. Geiger 
om »Opdragelsen af tysk ungdom«, og docent Gustav Al
fa eck om Kaj Munk. Ved et fællesmøde med »Gefion« og 
»Marselis« talte rektor Aage Bertelsen om »Een verden«, 
og ved et andet fællesmøde dr. Alf Henriques om »Kun
sten at læse«. Der har været afholdt 2 diskussioner: »Hjem 
meværn« og »Danskundervisning«. Organerne har været 
jævne, dog med et fint »Gjalderhorn«.

Skolens kvindelige gymnasieforening »Gefion« har i sin 30. 
sæson regelmæssigt holdt møde hver 8. eller 14. dag. Af 
foredrag kan nævnes bibliotekar Jørgen Claudis fore
drag om biblioteksuddannelse og -arbejde. Som lærer fra 
skolen har adjunkt V. Jørgensen fortalt om sit indtryk 
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af Amerika. Endelig har redaktør Georg Andreasen ved 
det sidste fællesmøde vist lysbilleder og fortalt om sin sidste 
rejse til Sydamerikas indianere. Sæsonen sluttede med det 
store forårsbal på »Regina« d. 8. april.

Skoleafgift.
Era 1. august 1949 er skoleafgiften af ministeriet fastsat 

efter følgende skala:
Skoleafgift:

Afgiftspligtig indtægt:
i gymnasiet 

og realklassen 
månedlig 

for hver elev:

i mellemskole
klasserne 
månedlig 

for hver elev:
6.050— 7.000 kr. inci. svares.... 3 kr. 75 øre 2 kr. 50 øre
7.050— 8.000 » » » .... 5 » 00 » 3 )) 75 »
8.050- 9.000 » » » .... 6 » 25 » 5 )) 00 »
9.050—10.000 » » » .... 7 » 50 » 6 » 25 »

10.050—11.000 )) » » .... 8 » 75 » 7 » 50 »
11.050—12.000 » » » .... 10 » 00 » 8 » 75 ))
12.050—13.000 )) » » .... 11 » 25 » 10 )) 00 »
13.050—14.000 » » » .... 12 » 50 » 11 » 25 »
14.050—15.000 )) » .... 13 » 75 » 12 )) 50 »
15.050—16.000 )) » » .... 15 » 00 » 13 )) 75 ))
16.050-17.000 )) » » .... 16 » 25 » 15 » 00 ))
17.050—18 000 » )> » .... 17 » 50 )> 16 » 25 »
18.050—19.000 » » » .... 18 » 75 » 17 » 50
19.050-20.000 )) » » .... 20 » 00 » 18 » 75 ))
20.050—21.000 )) » » .... 21 » 25 » 20 )) 00 »
21.050—22.000 )) » .... 22 » 50 » 21 » 25 ))
22.050—23.000 » » » .... 23 » 75 » 22 )) 50 »
23.050 og derover » » » .... 25 » 00 » 24 » 00 »

. Ved forhandling med de kommunale skolemyndigheder i 
Århus er det ved stor velvilje fra kommunens side lykkedes 
at tilvejebringe sen ordning, hvorefter gymnasiets elever, hjem
mehørende i Århus, stilles på lige fod med eleverne i det 
kommunale Marselisborg gymnasium m. h. t. lån af skole
bøger. Skattepligtig indtægt under 7000 kr. giver ret til fuldt 
boglån, mellem 7000 og 10000 til halvdelen af skolebøgerne.

Rektor træffes som regel på skolen hver skoledag kl. 
13—14. (Telf. 6691).
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Elevernes tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder vil være 
fremlagt i gymnastiksalen og håndarbejdsklassen tirsdag d. 
14.—lørdag d. 18. juni.

Mundtlige prøver og årsafslutning.
Forældre, pårørende, gamle elever og enhver, der inter

esserer sig for skolen og dens arbejde, indbydes til at over
være de mundtlige prøver og til skolens afslutningshøjtide
lighed, der finder sted i skolegården fredag den 24. juni kl. 9.

Århus Katedralskole, i maj 1949.

Aage Bertelsen.
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