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Qvinliga besökare synas fortfarande sällan i allmänna läsesalen, hvar-

emot det nya läserummet, hvarest tidskrifter och illustrerade verk finnas 

till påseende, dagligen besökes af sådana. 

Under året har biblioteket få t t såsom gåfva mottaga ett antal böc- Gåfvor. 

ker f rån före detta medlemmar af Helsingfors Dagblads redaktion samt 

af doktor P . Nordmann. 

Bibliotekets styrelse har under året utgjorts af medicine doktornBib l io teke t s 

Richard Sievers, hvilken t jenstgjor t som ordförande, senats kammarför-

vandten L. von Pfaler och redaktören, friherre H. af Schultén. Som 

dessas suppleanter hafva fungera t : doktor Fr . Elfving, kollegiiassessor W . 

Westzynthius samt doktor P . Nordmann." 

X. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af Direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen inne-

håller följande: 

„Under vårterminen, som började den 15 januari, besöktes denna an- Sedmigradskys 
småbarnsskola. 

st alt af 67 barn, 33 gossar och 34 flickor, fördelade sålunda, att 36 elever 

(19 gossar och 17 flickor) tillhörde anstaltens skolafdelning och 31 elever 

(14 gossar och 17 flickor) dess barnträdgård. A skolafdelningen, der bar-

nens ålder var mellan 7 och 10 år, undervisades i biblisk historia, läsning, 

skrifning, räkning, ritning, handarbeten, sång och gymnastik; uti barn-

trädgården, hvarest eleverna voro 5—7 år gamla, lärdes skrifning, ritning, 

handarbeten och sång, omväxlande med lekar och gymnastiska rörelser. 

Barnen sysselsattes på skolafdelningen 26 och i barnträdgården 18 tim-

mar i veckan. 

Skolförsummelserna utgjorde under vårterminen å skolafdelningen 

ungefär 2 °/0 och i barnträdgården ungefär 5 °/0 af lästimmarna. 

F r ån skolafgift, en mark i månaden, som erlades af 16 gossar och 

11 flickor, voro således 40 af skolans elever befriade. 

Den 9 juni afslutades vårterminen, då f r ån skolafdelningen 11 gos-

sar och 9 flickor utdimitterades. Af gossarna afgingo 7 till folkskola, 2 

till reallycei förberedande klass, 1 till normallycei förberedande klass och 

1 till läroverket för gossar och flickor. De utdimitterade flickorna öfver-

gingo alla till högre folkskola. 
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Höstterminen vidtog den 1 september. I barnträdgården, livarifrån 

vid vårterminens slut 21 elever uppflyttats till skolafdelningen, intogos 

22 nya elever. Elevantalet utgjorde derefter 36 (16 gossar och. 20 flickor) 

å skolafdelningen och 30 (13 gossar och 17 flickor) i barnträdgården. 

Skolafgift erlades nu för 13 gossar och 12 flickor. 41 elever voro såle-

des befriade f rån afgift . Skolförsummelserna uppgingo under hösten på 

skolafdelningen till 4 % 0 0 h i barnträdgården till 5 °/o skoltimmarna. 

Höstterminen upphörde den 19 december och afslutades med lucie-

fest, dervid kommerserådinnan A. Sinebrychoff försåg fatt igare elever 

med en omgång kläder och mindre behöfvande med en bok. Afven sko-

lan hade anslagit 100 mark till skoplagg åt de mest behöfvande bland 

barnen. 

Föreståndarinna för anstalten var f ru Emmy Skogman, som i 20 år 

innehaft denna befattning. F r ån den 15 november till höstterminens slut 

var hon för sjuklighet tjenstledig, under hvilken tid hennes dotter f röken 

Elin Skogman skötte befattningen. Jemte föreståndarinnan handhade 

lärarinnan fröken Nanny Lagerblad och lärarinnebiträdet fröken Agnes 

Helenius undervisningen vid Sedmigradskys småbarnsskola under året. 

Marias asyi. Marias asyl, barnträdgård med enahanda verksamhet och undervis-

ningstid som barnträdgårdsafclelningen i Sedmigradskys småbarnsskola, 

öppnades och tillslöts på samma tider som sistnämnda läroanstalt och hade 

under året 70 elever (gossar och flickor), af hvilka 28 under vårterminen 

och 30 under höstterminen erlade skolafgift, en mark i månaden. Skol-

försummelserna voro här för vårterminen 3 °/0 och för höstterminen 4 °/0 

af lästiden. 

Föreståndarinna för denna anstalt var f röken Maria Hertz, biträdd 

vid undervisningen af f röken Hilja Lagerman. 

Både i Sedmigradskys småbarnsskola och i Marias asyl erhöllo hvar 

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

insattes för enhvar af de sex bästa elever i hvardera skolan trettio mark 

uti stadens kapital- och lifränteförsäkringsanstalt att förräntas och till de 

belönade utbetalas, när dessa fyll t t jugufem år. Till insättningarna för 

eleverna i Marias asyl anslogos medel af stadens utskänkningsaktiebolag; 

för eleverna i Sedmigradskys småbarnsskola erlade skolkassan afgift erna." 


