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VI. Helsovårdsnämnden. 

Då såväl den af Helsovårdsnämnden afgifna årsberättelsen för 1896 

som ock en af öfverläkaren vid Maria sjukhuset, D:r Sievers utarbetad 

berättelse för sagda sjukhus under samma tid blifvit särskildt till tryck 

befordrade, intagas här från desamma bland efterföljande tabellbilagor 

endast en del statistiska och ekonomiska uppgifter. 

VII. Folkskoledirekt ionen 

Den af Folkskoledirektionen afgifna berättelsen för läseåret 1895-

1896 angående folkskoleväsendet i Helsingfors är med undantag af ta-

bellbilagorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse: 
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„1 den egentliga folk-
skolan Sept. 1 Dcc. 18 Jan. 8 Maj 30 36 194 24—32 

I skolan för försummade 
Sept. 1 Dcc. 18 Jan. Maj 30 36 194 24—32 

barn Sept. 1 Dee. 18 Jan. 8 Maj 30 36 194 24 
I fortsättningsskolan . . 36 194 14—16 

skolornas antal Staden hade under läseåret 1895 — 96 folkskolor till följande antal: 
och art samt f ö r - J l ö 5 lägre 57, förberedande 2 och fortsättningsskolor 4. De högre andrmgar den. ~ 0 ° 0 

skolorna, 2 finska (1 för gossar och 1 för flickor) och 2 svenska (1 för 

gossar och 1 för flickor) samt 1 med finskt och svenskt undervisnings 

språk (för gossar och flickor gemensam) räknade tillsammans 88 skilda 

afdelningar, af hvilka 15 tillhörde fjärde eller högsta klassen, 21 tredje, 

25 andra och 27 första klassen. Af dessa afdelningar voro 44 finska, 41 

svenska och 3 svensk-finska. En afdelning, finsk, var ny för året. Af 

de lägre skolorna voro 32 finska, 25 svenska och 1 svensk-finsk. Under 


