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herre Karl Langenskiöld som medlemmar samt som suppleanter: filosofie ma-

gistern, friherre H. af Sehultén, assessor V. Westzynthius och filosofie dok-

tor P. Nordmann." 

X . Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af Direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen innehåller 

följande: 
Sedmigradskys „Sedmigradskys småbarnsskola började sin verksamhet för året den 15 

smabarnsskoia. j a n u a r j m e ( j elever, af hvilka 36 (21 gossar och 15 flickor) tillhörde skol-

afdelningen och 30 (15 gossar och 15 flickor) barnträdgården. Barnens ål-

der var i skolafdelningen mellan 7 och 10 år, i barnträdgården mellan 5 

och 7 år. 

Å skolafdelningen undervisades eleverna i biblisk historie, läsning, räk-

ning, skrifning, ritning, handarbete, sång och gymnastik; uti barnträdgården 

sysselsattes de små med skrifning, ritning, handarbete, sång, gymnastik och 

rörelselekar. — Undervisningen omfattade å skolafdelningen 26 och i barn-

trädgården 18 timmar i veckan. 

Skolförsummelserna utgjorde för vårterminen å skolafdelningen ungefär 

2 % och i barnträdgården 9 % af lästimmarna. 

Skolaf gift, en mark i månaden, erlades för sagda termin af 16 gossar 

och 11 flickor tillsammans å båda afdelningarna. 

Den 8 juni afslutades vårterminen. Från skolafdelningen dimitterades 

14 elever (9 gossar och 5 flickor), af hvilka 8 gossar afgingo till folkskola, 

1 gosse till reallycei förberedande afdelning, 3 flickor till folkskola, 1 flicka 

till fruntimmersskola och 1 flicka till läroverket för gossar och flickor. 

För höstterminen öppnades dessa anstalter den 2 september, då 15 ele-

ver (8 gossar och 7 flickor) intogos i barnträdgården, derifrån lika många 

barn vid vårterminens slut uppflyttats till skolafdelningen. Skolafgift erlades 

nu för 29 barn (18 gossar och 11 flickor). — Skolförsummelserna för höst-

terminen uppgingo å skolafdelningen till 2 % i barnträdgården till 3 % 

af skoltimmarna. 

Undervisningen för året slutade den 19 december med vanlig luciefest, 

hvarvid kommerserådinnan A. Sinebrychoff lät till barnen utdela rikliga jul-

gåfvor och skolan försåg de fattigaste eleverna med skoplagg. 
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Undervisningen handhades under året af föreståndarinnan fru E. Skog-

man med biträde af lärarinnorna N. Lagerblad och A. Helenius. 

Marias asyl, en barnträdgård med samma verksamhet som barnträd- Marias 

gårdsafdelningen i Sedmigradskys småbarnskola, öppnades och tillslöts på samma 

tider som sistnämnda läroanstalt och räknade såväl för vårterminen som för 

höstterminen 70 elever (gossar och flickor). Af dem erlade under vårtermi-

nen 30 och under höstterminen 28 skolafgift, en mark i månaden. Förestån-

darinna för anstalten var fröken M. Hertz och biträdande lärarinna fröken 

H. Lagerman. 

Såväl i Sedmigradskys småbarnsskola som i Marias asyl erhöllo hvar 

läsdag 25 de fattigaste elever ett mål varm mat, och vid vårterminens slut 

insattes för 6 de bästa elever i hvardera af dessa skolor trettio mark i sta-

dens Kapital- och lifränteförsäkringsanstalt att förräntas och till de belönade 

utbetalas, när dessa uppnått 25 års ålder, 

Af eleverna i Sedmigradskys småbarnsskola voro: Elevernas för-

35 barn till handtverkare, trädgårdsmästare, verkmästare, postiljoner, polis-
konstaplar, stationskarl, 

formän, timmermän, arbetskarlar, drängar, sjömän, 

konstförvandter, skrifvare, maskinister, byggmästare, qvarters-

män och 

icke uppgifven fader. 

28 elever 

i Marias asyl voro: 

ever barn till formän, timmermän, arbetskarlar, soldater, sjömän, fiskare, 

„ handtverkare, trädgårdsmästare, vaktmästare, postiljoner, 

i? 

jernvägseldare, vapenmästare, underofficerare, 

enkor och ouppgifna fäder, 

konstförvandt, maskinister, bryggare, destillator, jernvägs-

kontrollör och 

handlande, gårdsegare, sjökapten." 


