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llnderdänig ßeräffelse öfver abnormsko- 
lornas i landet verksamhef för fiden frän den 1 
September 1892 till den 1 September 1895, afgifven 
af öfverstyreisen för skolväsendet.

I. Allmän öfversigt.

Jemte handhafvandet af de vanliga löpande ärendena har öfverstyrelsens 
verksamhet i fräga om de offentliga abnormskolorna tagits i anspräk för ge- 
nomförandet af den organisation af landets döfstum- och blindanstalter, som 
Eders Kejserliga Majestät genoni nädiga kungörelsen af den 30 Juni 1892 
päbjudit. I enlighet med denna knngörelse skall den pä grund af nadiga 
kungörelsen den 15 Maj 1862 i Kuopio inrättade läroanstalt för döfstumma, 
hvarest undervisningen under senaste tid meddelats enligt talmetoden, om- 
bildas tili skola för 85 ä 90 elever, fördelade pä ätta klasser, enhvar med 
ettärig kurs, sälunda att barnen under första äret och i första klassen, som 
är endast en förberedelse-, försöks- och prof-klass, öfvas i tal, hvarefter de 
barn, lwilka pröfvats icke kunna lära sig tala eller med fördel enligt tal
metoden undervisas, öfverföras tili särskild skola, der undervisning meddelas 
enligt skrifmetoden.

Angäende öfriga abnormskolor har i förenämnda nädiga kungörelse 
föreskrifvits:

att i Äbo skall inrättas en finsk talskola för döfstumma barn, ordnad 
pä satt om skolan i Kuopio stadgas;

att den enligt nädiga brefvet den 3 Februari 1863 i Borgä inrättade 
läroanstalt för döfstumma ombildas tili en skola för döfstumma barn, ordnad 
för undervisning enligt talmetod pä svenska spräket samt med utrymme för 
45 ä 50 elever, fördelade pä fyra uppstigande klasser, enhvar med tväärig 
kurs, samt med elevintagning hvart annat är, sälunda att barnen under första
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âret öfvas i tai, hvarefter de barn, hvilka pröfvats icke kunna lava sig tala 
eller med fördel enligt talmetoden undervisas, öfverföras till särskild skola, 
der undervisning meddelas enligt skrifmetoden ;

att i S:t Michel skall inrättas en skola för döfstinnma barn, ordnad efter 
undervisning enligt skrifmetoden pâ finska spräket samt med sju klasser och 
sjuârig kurs, sâlunda att i skolan mottagas endast sâdana barn, som Iran 
första klassen i finsk talskola till densamma öfverföras;

att den enligt regiementet den 16 December 1858 i Äbo inrättade tvâ- 
sprâkiga läroanstalt för säväl döfstumma barn som öfveräriga skall successivt 
indragas, hvarefter, och sedan intagning af öfveräriga elever derstädes upp- 
hört, en särskild skola för öfveräriga döfstumma frän finska talande hem skall 
inrättas i Jyväskylä och anordnas för undervisning enligt skrif- och ätbörds- 
metoderna samt med treärig kurs;

att den enligt nädiga brefven den 17 Januari 1863 och 13 September 
1865 i Pedersöre socken inrättade och enligt den 17 December 1886 med- 
deladt förordnande tili Jakobstad förflyttade döfstumskolan skall ordnas för 
undervisning enligt skrifmetoden pä svenska spräket och med sjuârig kurs, 
sâlunda att i skolan mottagas sâdana barn, som frân svensk talskola till deri- 
samma öfverföras. Vid denna skola skall jemväl anordnas en treärig kurs 
för öfveräriga döfstumma frän svenska talande hem;

att den enligt nädiga brefvet den 15 Juni 1865 och regiementet af den 
16 Juli 1875 i Helsingfors inrättade provisoriska blindanstalt skall ombildas 
tili en fullständig blindskola, ordnad efter internatsystemet för 45 à 50 elever 
och bestâende af en förberedande afdelning med tvâârig kurs samt en skol- 
afdelning och en arbetsafdelning, hvardera med fyraäriga kurser. Vid denna 
skola emottagas säväl- finska soin svenska talande elever, och äro internatet 
och arbetsundervisningen för dessa gemensam, hvaremot den förberedande 
och skolundervisningen rättar sig efter elevernas talspräk;

att den pä grund af nädiga kungörelsen och regiementet den 17 No
vember 1870 för finska talande barn inrättade blindanstalten i Kuopio skall 
med bibehällande af finskan sâsom undervisningssprâk reorganiseras pâ sätt 
ofvan om blindskolan i Helsingfors stadgas.

I fräga om elevintagning i de sâlunda omorganiserade skolorna stadgar 
äberopade nädiga kungörelse: att i döfstumskolor, ordnade för tillämpning af 
talmetoden, intagas barn i en aider af fyllda âtta, men i allmänhet icke öfver 
tio är samt endast undantagsvis intill tolfte lefnadsâret. I skolor för öfver- 
äriga döfstumma mottagas elever utöfver fyllda fjorton âr. I blindskolor för 
harn intagas i förberedande afdelningen barn i en âlder af fyllda âtta, men
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icke öfver elfya är samt i skolafdelningen barn i en älder af fyllda tio, men 
icke öfver fjorton är.

Angäende den inre Organisationen föreskrifves att med döfstumskolorna, 
ordnade för undervisning enligt talmetoden, och med skrifskolorna för barn 
skola förenas internat, i livilka eleverna efter deras intagning tili ett antal 
vid talskola med ätta klasser af högst 30 samt vid talskola med fyra klasser 
och skrifskola med sju klasser af högst 15 äfvensom vid skrifskolan i Jakob
stad, sä längt utrymmet medgifver, erhälla bostad, kost och värd, sälänge 
skolornas föreständare och lärarekollegier nödigt finna. Öfriga elever skola 
genom föreständarens försorg inackorderas i välkända, enkla och sedliga hem.

Rörande elevafgifterna stadgas att undervisningen i samtliga skolor skall 
vara kostnadsfri, men att för bostad, kost och värd, vare sig elev är intern 
eller genom skolans försorg inackorderad, skall erläggas för livarje elev en 
ärsafgift vid döfstum skola af 200 mark och vid blindslcola af 250 mark samt, 
derest elev icke är försedd med nödig beklädnad, derutöfver 50 mark, dock 
sälunda att skälig nedsättning i eher befrielse frän dessa afgifter kan pä lärare- 
kollegiets framställning enligt pröfning af abnormskoleinspektorn medgifvas.

För kompetens tili föreständarebefattning vid döfstum- och blindskola 
fastställer den nädiga kungörelsen vid universitetet aflagd filosofiekandidat- 
eller teologisk dimissionsexamen och pedagogieexamen eller genom utgifna 
arbeten ädagalagda vetenskapliga och pedagogiska insigter samt tili förestän- 
darinnebefattning de i mom. X af nädiga förordningen den 27 November 1885, 
angäende vissa förändringar i Organisationen af läroverken för qvmnobildning, 
för kompetens tili föreständarinnetjenst vid fruntimmersskola faststälda kun- 
skapsprof; dock kan i undantagsfall äfven med synnerlig framgäng utöfvad 
lärareverksamhet berättiga tili erhällande af föreständare- eller föreständarinne- 
befattning. För vinnande af erfarenhet och nödiga fackinsigter skall sökande 
tili ifrägavarande befattningar hafva under tvä ärs tid vid döfstumskola eller 
ett är vid blindskola gjort sig förtrogen med undervisning och uppfostran vid 
dylik skola och efter auskulteringstidens utgäng inför abnormskoleinspektorn 
och föreständare eller föreständarinna för den skola, öfverstyrelsen för skol- 
väsendet i sädant afseende bestämmer, undergätt teoretiskt förhör tili utrö- 
nandet af hans insigter i de tili facket hörande discipliner samt inför en 
kommission, bestäende af abnormskolinspektorn, skolans föreständare eller 
föreständarinna och tvä dertill af Öfverstyrelsen för skolväsendet utsedde 
medlemmar af skolans lärarekollegium, aflagt praktiskt prof. — Föreständare 
och föreständarinna utnämnas af Kejserliga Senatens Ekonomie Departement 
efter af Öfverstyrelsen uppgjordt förslag.
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För kompetens tili ordinarie lärare- eller läiarinnebefattning vid döf- 
stum- och blindskola samt föreständarinnetjenst vid internat stadgas behö- 
righet tili lärare- eller lärarinnetjenst vid liögre folkskola, hvartill komrna 
erforderlig fackkunskap, erfarenhet och skicklighet samt vana vid undervis- 
ning, ädagalagda pä sätt om föreständare och föreständarinna stadgas. — 
Lärare och lärarinna samt föreständarinna för internat tillsättas af Öfver- 
styrelsen pä sätt om besättandet af tjenster vid folkskollärare- och lärarinne- 
seminarier är stadgadt.

Slutligen äro i den nädiga kungörelsen stater fastställda för de särskilda 
anstalterna m. m.

Angäende verkställandet af den sälunda päbjndna reorganisationen har 
Kejserliga Senaten i bref tili Öfverstyrelsen af den 30 Juni 1892 föreskrifvit: 
att den anbefallda ombildningen och utvidgningen af döfstumskolorna i Kuopio 
och Borgä skall vidtaga vid början af närmast instundande läseär eller hösten 
1892, att den nya döfstumskolan i Äbo inrättas efterhand frän samma tid, 
sälunda att första klassen dä träder i vei'ksamhet och skolan derefter ärligen 
utvidgas med en klass intill dess densainma varder fullständigt organiserad, 
att döfstxxmskolan i S:t Michel upprättas efteihand frän höstterminens böi'jan 
1893 i den ordning om skolan i Äbo föieskrifvits, att den nuvarande döfstum
skolan i Äbo indrages successivt, sälunda att frän höstterminen 1892 nya elever 
i barnafdelningen icke intagas, hvaremot de härförinnan intagna elevenxa fä 
slutföra sin päbegynta sjuäi’iga kurs, sä att anstalten upphör med värterminen 
1898, att vid samma tid jemväl den med sistnämnda anstalt förenade treäriga 
kurs för öfveräriga döfstumma skall upphöra, hvarför nya elever i densamma 
för sista gängen emottagas hösten 1895, att skolan för öfveräriga döfstumma 
i Jyväskylä inrättas frän och med hösten 1896 samt att ombildningen och 
utvidgningen af blindanstalten i Helsingfors vidtager i inskränkt män, intill 
dess lämplig lokal hinner för den büfvande fullständiga skolan uppföras.

Det i följd af skolväseixdets utveckling är för är ökade arbetet inom 
Öfverstyrelsen, hvilket icke blott gjort en tillökning af öfverstyrelsens ai’bets- 
krafter utan äfven tillförandet af ökade fackinsigter nödvändigt, har föranledt 
Eders Kejserliga Majestät att genom nädig kungörelse af den 30 Juni 1892 
päbjuda anställande af en abnormskoleinspektor vid öfverstyrelsen för skol- 
väsendet. Abnormskoleinspektor äligger att tili löredragning bereda alla vid 
Öfverstyrelsen förekommande abnormskolan rörande fiägor samt vid deras 
handläggning i Öfverstyi'elsen främst sig yttra, att öfva tillsyji öfver säväl 
offentliga som privata abnormskolor samt dem för sädant ändamäl med 
Öfverstyrelsens begifvande eller enligt dess förordnande tidt och ofta inspektera;
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att hvarje gäng tili öfverstyrelsen ingifva berättelse öfver verkställd inspektion 
samt framlägga förslag tili sädana förbättringsätgärder, som i följd af gjorda 
iakttagelser kunna finnas nödiga; att auordna och leda de teoretiska och 
praktiska profven vid abnormskolor; att i samräd med föreständare eller 
föreständarinna för privat abnormskola bestämma den tid, trän hvilken elev 
icke vidare bör med statsbidrag vid anstalten qvarstä; att ordna och bearbeta 
de uppgifter rörande alla döfstumma, blinda och andesvaga i landet, som 
hvarje är enligt särskilda föreskrifter skola tili styrelsen insändas samt pä 
grund af desamma ärligen offentliggöra en fullständig och noggrann Statistik 
öfver dylika vanlottade med noggrann redogörelse för deras lefnadsförhäl- 
landen, att vaka deröfver att döfstumma, blinda och andesvaga i landet ät- 
njuta lagstadgad eller eljest erforderlig nndervisning, uppfostran och värd; 
samt att upprätta den statistiska öfversigt öfver och berättelse om abnorm- 
skoleväsendet, som för hvarje är skall tili Eders Kejserliga Majestät afgifvas. 
Till t. f. abnormskoleinspektor förordnade Kejserliga Senaten den 14 Juli 1892 
t. f. föreständaren för döfstumskolan i Borgä, fdosofie magistern Valter Forsius, 
som äfven den 18 Augusti samma är utnämndes och befullmäktigades att 
vara abnormskoleinspektor vid Öfverstyrelsen.

I och för utbildandet af lämpliga lärare och lärarinnor vid landets döf- 
stum- och blindskolor har Eders Kejserliga Majestät i nädigt bref af den 30 
Juni 1892 tillätit att ett ärligt belopp af 6000 mark finge tili en början under 
fern ärs tid af allmänna medel användas för att säsom stipendier efter skedd 
ansökning, och sedan Öfverstyrelsen sitt yttrande deröfver afgifvit, af Kej
serliga Senaten tilldelas lämpliga personer, som önska vid anstalter för döf- 
stummas och blindas undervisning och uppfostran inom eller utom landet 
inhemta insigter och erfarenhet rörande sä beskaffad undervisning och upp- 
fostran. Ifrägavarande anslag hafva i stadgad ordning af Öfverstyrelsen an- 
slagits tili ansökan och af Kejserliga Senaten tilldelats efterföljande personer: 
under är 1892, jemlikt Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 7 Sep
tember, ät privatlärarinnan Linda Emilia Aschan Smf 800, privatlärarinnan 
Ingeborg Emilia Lyytikäinen 9mf 800, privatlärarinnan Aina Lovisa Petander 
9mf. 800, privatlärarinnan Johanna Mathilda Hermanson 3m f 800, privatlära
rinnan Elli Fanny Cecilia Kepplerus 9mf 500, privatlärarinnau Aina Maria 
Wialen 3mf. 500. Härförinnan hade Kejserliga Senaten, jemlikt Ecklesiastik- 
Expeditionens bref af den 23 Mars 1892 samt 6 April 1892, tilldelat t. f. lä- 
rarinnan Naema Helena Hermanson ett anslag af 9mf. 1000 samt privatlära
rinnan Nanny Amalia Westersträhle ett anslag af Smf 800 att, i enlighet med 
Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 30 Juni 1892, afgä frän för 1892
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anslagna stipendiebelopp af 3mf 6000, soin sälunda blifvit tili fullo dispo- 
neradt; under är 1893, jemlikt Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 
27 Mars, at t. f. föreständaren Kosti Lyytikäinen &mf 1500, t. f. läraren Aron 
Ivar Johan Savolainen Smf 1500, lärarinnan Lovisa Clementina Sahlberg 
9mf 450, handarbetsläraren Paavo Lyytikäinen 3mf 400, lärarinnekandidateii 
Lydia Adele Norring 3m f 500, lärarinnekandidaten Anna Maria Nyström 
3ihf. 500, lärarinnekandidaten Sofia Alexandra Boström Smf 500, sarat, jemlikt 
Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 7 Juni, äterstäende 3mf. 650 at 
filosofie kandidaten Karl Ossian Wichmann; under är 1894, jemlikt Ecklesiastik- 
Expeditionens skiifvelse af den 24 Maj, ät filosofiekandidaten Karl Emil Kahva 
9mf. 800, handtverksläraren Antti Lemminkäinen Smf 800, handtverkaren 
Väinö Illman 9mfi 500, lärarinnan Naemi Helsingius Smf. 900, folkskolläraren 
Konstantin Reponen 9mf 800, t. f. läraren Petter Stade 9mf. 700, lärarinne- 
kandidaten Maria Wilhelmina Andersson 3mf. 500, lärarinnekandidaten Au
gusta Emilia von Schalien 9mf 500, lärarinnekandidaten Alina Kansanen Smf 
500; under är 1895,, jemlikt Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 24 
April ät föreständaren Ernesti Juho Konstantin Luoma 3mf 800, t. f. läraren, 
filosofie kandidaten Karl Ossian Wichmann 9mf. 800, folkskolläraren, filosofie 
magistern Henrik Stähl 800, folkskolläraren Juhan Kustaa Grönroos Sinf. 
600, slöjdläraren, Oiva Villehad Corander 9mf 600, läraren Albert Alexander 
Pekuri 5?mf .400, handtverksläraren Pekka Mykkänen 3mf 400, lärarinnekan
didaten Ida Lovisa Dahlström 9mf 400, lärarinnekandidaten Maria Emilia 
Serenius Smf 400, lärarinnekandidaten Hanna Halii 3mf 400, lärarinnekan
didaten Ellen Esther Sofia Knäpe Sfaf 400.

I, fräga om för abnormskolorna erforderliga lokaler har Kejserliga Se
ilaten funnit ändamälsenligt att de abnonnskolor, med hvilka internat aro 
förenade, varda försedda med egna hus och förty ? Ecklesiastik-Expeditionens 
skrifvelse af den 30 Juni 1892 anbefallt Öfverstyrelsen att tili Kejserliga Se
ilaten inkomma med fullständiga program öfver för blindskolorna i Helsingfors 
och Kuopio, äfvensom för döfstumsskolorna i Aho och S:t Michel erforderliga 
lokaler. Som emellertid de för döfstumskolorna i Borgä och Kuopio härför- 
innan upplätna, statsverket tillhöriga fastigheter hefunnits för ändamälet otill- 
räckliga, hafva fullständiga program öfver för samtliga ofvannämnda skolor 
behöfliga lokaler blifvit af öfverstyrelsen uppgjorda och tili Kejserliga Seilaten 
inlemnade.

Teoretiska prof för kompetens tili ordinarie lärarebefattning vid abnorm- 
skola hafva under den period, berättelsen omfattar, aflagts af fröknarna Aina 
Petander, Ingeborg Lyytikäinen, L. Federley och N. Westersträhle (för koni-
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petens tili lärarinnebefattning vid blindskola); af fröken T. Holmström, folk- 
skoleläraren O. Koponen, fröknarna L. Asehan och S. Boström samt fil. kand, 
O. Wichmann (för kompetens tili lärarebefattning vid döfstumskola).

Praktiska prof för kompetens tili ordinarie lärarebefattning hafva under 
samma tid aflagts af fröknarna Aina Petander, Ingeborg Lyytikäinen, L. Fe- 
derley och N. Westersträhle (för lärarinnetjenst vid blindskola); af fröken T. 
Holmström, hr O. Koponen, fröknarna L. Asehan och S. Boström samt fil. 
kand. O. Wichmann (för läraretjenst vid döfstumskola).

Enär ombildningen af döfstumskolorna i Borgä och Jakobstad, tili hvilka 
äfven öfveräriga döfstumma med finskt modersmäl härförinnan intagits, för- 
anledde en sä stor ökning af inträdessökande tili den för öfveräriga finsk- 
spräkiga döfstumma afsedda teckenafdelningen vid läroanstalten för döfstumma 
i Äbo, att en stor del af dessa i följd af bristande utrymme mäste afvisas, 
hemställde öfverstyrelsen i underdänig skrifvelse af den 21 November 1893 
hos Eders Kejserliga Majestät om godkännande af kapellanen i Hauho Ernst 
Johan Konstantin Luomas och hans hustru Helena Luomas anbud att ut- 
vidga deras i Hauho socken upprätthällna döfstumanstalt »Hefata» derhän, 
att densamma, som härförinnan besökts af 16 elever, kunde inrymma ända 
tili 30 företrädesvis qvinliga elever, och att statsbidraget för anstalten i en- 
ligliet med makarna Luomas förbehäll finge ökas frän 4000 mark tili 6500 
mark att utgä tili en början under tvä är, räknadt frän den 1 Juli 1894. 
Med anledning häraf har Kejserliga Senaten, som ansett det vara lyckligast 
och ändamälsenligast, om döfstumskolan i Jyväskylä, hvilken jemlikt bestäm- 
melserna i Eders Kejserliga Majestäts nädiga kungörelse af den 30 Juni 1892, 
bort vidtaga med sin verksamhet frän den 1 September 1896, redan frän 
läseärets början 1894 kunde inrättas, hos Eders Kejserliga Majestät utverkat 
nädigt tillständ för berörda skolas öppnande med högst 2 parallelklasser frän 
läseärets början hösten 1894. Tillika förordnade Eders Kejserliga Majestät, 
jemlikt nädigt bref af den 4 Maj 1894, att kapellanen Luoma och hans hustru 
Helena Luoma utan föregäende anslag omedelhart finge utnämnas att frän 
sagda tid vara kapellanen Luoma föreständare och fru Luoma lärarinna vid 
skolan.

Pä framställning af Öfverstyrelsen har Ecklesiastik-Expeditionen i skrif
velse af den 29 December 1894 tillätit att det öfverskott af Smf 617: 53, som 
uppstätt i det genom nädigt bref af den 20 Februari 1890 beviljade anslag 
för tryekning af blindskrifter, finge användas för inköp af finskspräkiga psahn- 
böeker. Den 21 Maj 1895 har Kejserliga Senaten beviljat föreständaren för 
döfstumskolan i Kuopio, Kust. Killinen ett anslag at Sm#. 200 säsom bidrag

2
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till tryckningen af en af honom utarbetad »Äidinkielen Oppikirja Kuuromy
kille» med vilkor att arbetets försäljningspris ej ställes högre än till 1 mark 
för exemplaret.

Ecklesiastik-Expeditionen i Kejserliga Senaten har, jemlikt bref af den 
19 Februari 1895, fastställt formulär tili de statistisina uppgifter, som lvvaije 
är skola af vederbörande abnormskoleföreständare och -föreständarinnor tili 
Öfverstyrelsen inlemnas för att ligga till grand för den statistisina öfversigt 
och berättelse rörande landets döfstum- och blindslnolor, som ärligen skall 
af Öfverstyrelsen tili Eders Kejserliga Majestät inlemnas.

II. De enskilda skolorna.

Döfstumskolan i Borgä.

Ombildningen af den sedän är 1846 i staden inrättade tväspräkiga slnrif- 
skolan tili en talskola för svenskspräkiga barn har fortgätt derhän, att af 
skrifteckenafdelningens klasser endast tvenne, den ena finsk, den andra svensk, 
äterstä vid ingängen af läseäret 1895—96. 1 September 1892 öppnades den
första talklassen, 1 September 1894 den andra talklassen.

Elevantalet har under treärsperioden utgjort 45, 38 och 39.
Lärarepersonalen. Anstaltens ledning har i enlighet med Öfverstyrelsen s 

förordnande af den 27 Augusti 1892, 9 Augusti och 10 Oktober 1893 värit 
anförtrodd at abnormskoleinspektorn, fllosofie magistern Valter Forsius (intill 
utgängen af läseäret 1892—93) samt lärarekandidaten I. Savolainen. Säsom 
ordinarie lärarinna samt internatsföreständarinna hafva under treärsperioden 
vunnit anställning frölnen Emma Lundell (förordnad pä prof den 19 December 
1893) och fröken A. E. Stenström (förordnad pä prof den 5 September 1894).

Sedan Kejserliga Senaten, jemlikt trän Ecklesiastik-Expeditionen hit an- 
länd skrifvelse af den 21 November 1894, tillätit föreständarinnan för inter- 
natet, fru A. E. Savolainen (född Stenström) och lärarinnan E. Lundell att 
ingä tjenstebyte, har Öfver sty rel sen den 19 Februari 1895 förordnat fru Sa
volainen och fröken Lundell att intill utgängen af tidigare förelagd pröfvotid 
handhafva den förra en lärarinnetjenst och den senare internatsförestända- 
rinnebefattningen vid skolan. Vid utgängen af läseäret 1892— 93 afgick bi- 
trädande läraren I. Eneberg för att, jemlikt Eders Kejserliga Majestäts nädiga 
bref af den 5 Oktober 1893, öfvertaga tjenstgöring vid döfstumskolan i Ja
kobstad. Samtidigt upphörde biträdande lärarinnan E. Garlstedt med sin 
verksamhet, och har Eders Kejserliga Majestät den 24 Maj 1894 i näder tili-
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erkänt henne en ärlig pension af 8mf 400 att frän den 1 September 1893 
utgä ä extra pensionsstaten, intill dess tillfälle möjligen kan yppa sig att ät 
henne anvisa lämplig befattning vid abnonnskola.

Under läseären 1892— 93 och 1893— 94 hafva talafdelningens säväl in- 
ternat som skola varit inrymda i statsverket tillhöriga garden i hörnet af 
Nikolai- och Fredsgatorna. För skrifskolan har för sämma tid upphyrts 
hufvudbyggnaden i prosten C. P. Mobergs gärd N:o 6 i 2:dra qvarteret af 
stadens nya plan. Hyresbeloppet har utgjort för förra äret 9mf. 800, för se- 
nare äret 9mf 1000. Under läseäret 1894—95 har talskolan disponerat icke 
blott statsverket tillhöriga gärd utan äfven lokalen i Möbergska gärden mot 
ett hyresbelopp af 9mfi 1000, skrifafdelningen äter en lokal i postiljon Karells 
gärd mot ett hyresbelopp af 450.

Ärsstaten har under treärsperioden uppgätt tili 17,750, 16,890 och 
23,550.

För inköp af inventarier har under treärsperioden, jemlikt Ecklesiastik- 
Expeditionens skrifvelse af den 24 Augusti 1892, 30 December 1893, 12 April 
1894 och 1 Maj 1895 beviljats &mf. 1000, Smfi 800, 3mfi 713: 30, 9mf 877.

Säsom tomtplats för skolans nya byggnader har Kejserliga Senaten, 
jemlikt skrifvelse frän Ecklesiastik-Expeditionen af 1 Maj 1895, godkänt tom- 
terna N:o 1, 2, 4 och 5 i 46 qvarteret af stadens nya plan och i sädant af- 
seende af staden mottagit denna tillhörande tomterna 1 och 4 samt af gärds- 
egarinnan A. Lund för en köpeskilling af 1000 tillhandlat sig tomterna 
N:o 2 och 3 i ofvannämnda qvai'ter.

Medlemmar i skolrädet hafva varit: biskop H. Räbergh, ordf., justitie- 
rädmannen Th. Lindh och konsulinnan H. Söderström.

Läroanstalten för döfstumma i Äbo.

Den af Eders Kejserliga Majestät päbjudna successiva indragningen af 
läroanstalten har under treärsperioden fortgätt sälunda att sedan ingängen af 
läseäret 1892— 93 inga nya elever intagits tili skrifafdelningen och tecken- 
afdelningen för svenskspräkiga döfstumma. Deremot har teckenafdelningen 
för öfveräriga fmskspräkiga döfstumma arbetat oförändradt intill utgängen af 
läseäret 1894—95, frän hvilken tid indragningen af denna vidtagit parallelt 
med äterstäende klasser af skrifafdelningen, i följd hvaraf heia anstalten 
kommer att upphöra med utgängen af läseäret 1897— 98. Antalet klasser 
eller afdelningar har under de särskilda läseären utgjort 8. Elevantalet under 
samma tid uppgick tili respektive 96, 96, 92.
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Lärarepersonalen. Anstaltens ledning har under treärsperioden Tavit 
anförtrodd ät t. f. föreständaren, vice pastorn A. E. Nordman. Lediga lärare- 
befattningar hafva handhafts af särskilda vikarier.

Anstalten har under treärsperioden fortfarande värit inrymd i sanima 
privata lokal soin härförinnan och har hyresbeloppet per hyresär utgätt med 
Sinfi 5000. Ärsstaten har under treärsperioden uppgätt tili Smf 31,020, 34,020, 
33,020.

Jemlikt Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 25 Januari 1893 har 
anstalten erhällit ett helopp af Smf. 3000 säsom tillskott tili anslaget för in- 
ackordering af medellösa elever. Samina belopp har äfven för följande är 
ingätt i den för anstalten faststälda ärsstaten.

Den 16 Mars 1893 har Kejserliga Senaten tilldelat enkan efter aflidne 
skomakaren Johan Fredrik Appelgren, som sedän den 29 September 1866 
värit anstäld vid anstalten säsom lärare i skomakareyrket, en gratifikation 
af 9mf. 200.

Säsom medlemmar i skolrädet intill den 1 September 1894 hafva fun- 
gerat: stadsläkaren B. G. Halii (ordförande), politierädmannen J. A. Wikeström 
och vice pastorn Alb. Mikander; efter den 1 September 1894: stadsläkaren 
B. G. Halii (ordf.), pastor Th. Grönstrand samt fru I. Borg.

Döfstumskolan i Äbo.

I enlighet med bestäniningarna i Eders Kejserliga Majestäts nädiga kun- 
görelse af den 30 Juni 1892 vidtog skolans verksamhet den 1 September 
samma är med en första klass. Sedermera har ärligen en ny klass tillkommit, 
livarigenom vid ingängen af läseäret 1895— 96 antalet klasser ökats tili 4. 
Elevantalet under treärsperioden har uppgätt tili respektive 14, 25 och 37.

Pä grund af för anstalten faststäld Organisation har med skolan värit 
förenadt ett internat, som inrymt 30 elever.

Lärarepersonalen. Anstaltens ledning har under treärsperioden mot sär- 
skildt arvode handhafts af t. f. föreständaren för läroanstalten för döfstumma 
i Abo, vice pastorn A. E. Nordman. Säsom ordinarie lärarinnor hafva blif\'it 
anställda: fröken A. E. Stenström, förordnad pä prof den 19 December 1893, 
fröken C. H. Arrhenius, förordnad pä prof den 28 Mars 1894, fröken Th. 
Holmström, förordnad pä prof den 22 Februari 1895 samt fröken S. A. Bo
ström, förordnad pä prof den 12 Juni 1895.

Säsom lokal för skolan har genom särskilda kontrakt upphyrts behöfliga 
rum i trädgärdsmästaren J. F. Lyck tillhöriga gärd. Hyresbeloppet har upp-
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gätt till 3mf 1500, 2400, 2790. Till plats för anstaltens egna skolbyggnader 
har Kejserliga Senaten godkänt och af staden mottagit en tomt ä den s. k. 
Ryssbacken. Program öfver de för anstalten erforderliga lokalerna liar af 
Öfverstyrelsen blifvit uppgjordt och till Kejserliga Senaten inlemnadt.

Skolans ärsstat liar under treärsperioden uppgätt till 9m f 9860, 17070 
och 22640.

För inköp af för skolan behöfliga inventarier liar jemlikt Ecklesiastik- 
Expeditionens skrifvelser af den 24 Angusti 1892, 2 Maj 1893, 12 April 1894 
och 24 April 1895 anslagits 9mf. 1000, 3000, 1300, 600.

Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat intill den 1 September 
1894 stadsläkaren B. G. Halil (ordf.), politierädmannen J. A. Wikeström och 
vice pastor Alb. Mikander, efter den 1 September 1894: stadsläkaren B. G. 
Halil (ordf.). pastor Th. Grönstrand och fru I. Borg.

Döfstumskolan i S:t Michel.

Skolan öppnades den 1 September 1893 med en klass, till hvilken, jem- 
likt bestämmel serna i nädiga kungörelsen af den 30 Juni 1892, frän talsko- 
lornas i Abo och Kuopio försöksklasser utskrifna elever intogos. Da antalet 
af dessa icke var stort nog att fylla klassen, inskrefvos i stöd af Kejserliga 
Senatens föreskrift i Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 13 Juli samma 
ar ytterligare ett antal till talskolorna anmälda, men härifrän pä grand af 
öfverskriden intagningsälder afvisade barn, sä att heia elevantalet för äret 
uppgick till 11. Vid ingängen af läseäret 1894—95, dä anstalten utvidgats 
med en 2:dra klass, hade elevantalet stigit till 22. Bland de nyintagna ele- 
verna befann sig äfven detta är ett relativt stort antal, som icke genomgatt 
talskolornas försöksklasser.

Med anstalten har jemlikt för densamma föreskrifven organisation ett 
internat för högst 15 elever varit förenadt.

Lärarepersonalen. Föreständareskapet vid anstalten har handhafts af 
t. f. lärarinnan N. H. Hermanson. Säsom ordinarie lärarinnor vid skolan 
hafva anstälts fröken J. M. Hermanson, förordnad pä prof den 5 September 
1894 samt fröken N. H. Hermanson, förordnad pä prof den 4 December 1894.

Säsom lokal för anstalten har nödigt antal rum upphyrts i gärden N:o 
17 vid Alexandersgatan, tillhörig handlanden Kiurus arfvingar. Hyresbeloppet 
utgjorde för 1893— 94 $mf 1600, för äret 1894— 95 Shf. 2000.

Till plats för anstaltens tillernade nya byggnader har Kejserliga Senaten 
godkänt och af staden mottagit tomterna N:o 213, 214, 216 och 217 emellan
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Ristimäki-, Rädhus- och Likolampigatorna, men sedermera, jemlikt Ecklesiastik- 
Expeditionens skrifvelse af den 17 Oktober 1894, pä af staden gjord anhällan 
utbytt desamma mot nybildade tomterna N:o 213— 216 belägna i omedelbar 
närhet tili förenämnda tomter. Fullständigt program till byggnader ä tomt- 
platsen har af öfverstyrelsen blifvit nppgjordt ocli tili Kejserliga Senaten in- 
lemnadt.

Slcolans ärsstat har uppgätt tili 9mf 9350 under läseäret 1893—94 samt 
tili Smf 15515 under läseäret 1894—95.

För inköp af för anstalten behöfliga inventarier har, jemlikt Ecklesiastik- 
Expeditionens skrifvelser af den 2 Maj 1893, 12 April 1894, 24 April 1895, 
beviljats Smf 4200, 9mf 500, Smf. 400.

Medlemmar i skolrädet hafva värit: rektor M. G. Hackzell (ordf.), fru 
A. Äkeson och häradshöfding M. Lagerstam. Efter rektor M. G. Hackzells 
död inkallades kollegan H. F. Alopaeus till skolrädsmedlem, och har han 
äfven fungerat säsom ordförande i rädet.

Döfstumskolan i Kuopio.

Skolans utvidgning tili 8-klassig har med Kejserliga Senatens begifvande 
ansetts böra anstä icke blott med hänsyn tili den relativt höga medeläldern 
hos de öfre klassernas elever än ock med fästadt afseende ä att samrna 
klassers elever intagits under förutsättning af en sjuärig undervisningskurs. 
Vid det pägäende läseärets utgäng blefvo dock nyssnämnda hinder undan- 
röjda, hvarföre skolans fullständiga reorganisation kan anses genomförd vid 
ingängen af läseäret 1896— 97. I enlighet med för skolan faststäld arbets- 
ordning har ett internat, afsedt att inrymma ända tili 30 af anstaltens yngsta 
elever, sedan ingängen af är 1892 varit i verksamhet.

Elevantalet inom skolan har under treärsperioden utgjoit respektive 81, 
88 och 90.

Lärarepersonalen. Anstaltens ledning har jemlikt öfverstyrelsens för- 
ordnande af den 9 September 1892 varit anförtrodd ät t. f. föreständaren 
Kust. Killinen, som sedermera den 21 Januari 1893 af Kejserliga Senaten ut- 
nämnts och förordnats att vara ordinarie föreständare för skolan. Säsom or- 
dinarie föreständarinna för internatet har anstälts fröken A. Hellström, för- 
ordnad pä prof den 24 Januari 1893. Samma dag förordnades fru T. Killinen, 
fröknarna E. A. Strunck och N. M. Helsingius att under tvä profär handhafva 
hvar sin lärarinnebefattning vid skolan. Den 17 April 1895 förordnades fröken 
L. Aschan att under tvä profär handhafva en nyinrättad lärarinnetjenst vid
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anstalten. Fast anställning säsom lärare hafva vunnit filosofiekandidaten O. 
Wichmann och O. Koponen, förordnade pä prof den 12 Juni 1895.

Anstalten har varit inrymd i samma statsverket tillhöriga gärd som 
härförinnan. Genom upprättandet af internatet behöflig tillskottslokal har 
erhällits i enkefru Ida Herckmans närliggande gärd N:o 35 i första stads- 
delen, hvarest hufvudbyggnaden för ändamälet upphyrts. Hyresbeloppet har 
utgjort Srng: 1000. Säsom lokal för gymnastiköfningarna har sedan ingängen 
af värterminen 1895 upphyrts en sal i frivilliga brandkärens hus ä tomten 
N:o 78 i l:sta stadsdelen. Program öfver de lokaler, hvilka slcola inrymmas 
i tili uppförande beslutna nya anstaltshus ä skoltomten, har af öfversty- 
relsen blifvit uppgjordt och tili Kejserliga Senaten insändt.

Skolans ärsstat har för treärsperioden uppgätt tili 9mf 38,640, 47,260 
och 48,610.

För inköp af inventarier har, jemlikt Ecklesiastik-Expeditionens skrif- 
velser af den 24 Augusti 1892, 31 Oktober 1892, 2 Maj 1893, beviljats 9mf 
4900, 3mf 868 och 9mf 1850.

Medlemmar i skolrädet hafva varit intill den 1 September 1894 slotts- 
och lasarettsläkaren dr Z. Walmari (ordf.), lektör E. Winter, handlanden R. 
Lindqvist, fru J. Therman och fröken B. Stenius samt sedan den 1 September 
1894 slotts- och lasarettsläkaren Z. Walmari (ordf.), lektor E. Winter, hand
landen I. Löf, fru J. Therman och fröken B. Stenius.

Döfstumskolan i Jyväskylä.

Jemlikt Eders Kejserliga Majestäts nädiga bref af den 4 Maj 1894 vidtog 
skolans verksamhet den 1 September samma är med tvenne parallelklasser. 
Det stora antalet inträdessökande, som äfven tili läseäret 1895— 96 anmälde 
sig, föranledde Öfverstyrelsen att tili Eders Kejserliga Majestät ingä med un- 
derdänig framställning om rätt att äfven för framtiden genom upprättandet 
af parallelklasser bereda utrymme ät ett större antal elever än den för skolan 
fastställda normalstaten förutsätter. Enär bifall härtill i nädigt bref af den 
18 Juli 1895 lemnats, hafva för läseäret 1895— 96 ytterligare tvä klasser 
tillkommit.

Elevantalet under läseäret 1894— 95 utgjorde 30.
Lärarepersonalen. Anstaltens ledning har handhafts af förre kapellanen 

i Hauho, pastor E. J. K. Luoma, som af Kejserliga Senaten den 21 Juni 1894 
utnämnts och förordnats att frän den 1 September 1894 vara föreständare 
för skolan. I stöd af Eders Kejserliga Majestäts nädiga bref af den 4 Maj
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1894 har Öfverstyrelsen den 29 Maj 1894 ntnämnt fru H. Luoma tili lära- 
rinna vid anstalten och den 8 Augusti samma är förordnat henne att under 
tvä profär handhafva lärarinnetjensten vid skolan.

Lokal lör anstalten har upphyrts i gärdsegaren F. H. öhmans gärd 
N:o 100 i hörnet af Satama- och Valtakatu mot ett ärligt hyresbelopp af 
Smfi 1600.

Skolans stat för läseäret 1894—95 har uppgätt tili 3mfi 17,010.
För inköp af inventarier har jemlikt Ecklesiastik-Expeditionens skrif- 

velse af den 19 Juli 1894 och 24 April 1895 beviljats extra anslag af 8mf 2000 
och 3mf. 2300.

Säsom medlemmar i skolrädet hafva under läseäret fungerat lektor J. 
Hedberg (ordf.), seminariiföreständarinnan A. Lilius, dr E. Nilsson, rädman 
Joh. Castren och kyrkoherden F. E. Cleve.

Döfstumskolan i Jakobstad.

Ombildningen af. anstalten i enlighet med i nädiga kungörelsen af den 
30 Juni 1892 gifna föreskrifter har fortgätt sälunda att sedan ingängen af 
läseäret 1892—93 icke vidare mottagits fmskspräkiga döfstunnna äfvensom 
svenskspräkiga döfstumma barn under fyllda fjorton är. Anstaltens fullstän- 
diga omorganisation beräknas vara genomförd vid utgängen af läseäret 1895—96. 
Frän döfstumskolan i Borgä har i enlighet med bestämmelsema i nädiga kun
görelsen af den 30 Juni 1892 en elev blifvit öfverförd.

Elevantalet under treärsperioden har uppgätt tili respektive 31, 30 och 29.
Lärarepersonalen. Anstaltens ledning har handhafts af föreständarinnan, 

fröken A. Heikel. Sedan ingängen af läseäret 1893— 94 har förre biträdande 
läraren vid döfstumskolan i Borgä I. Eneberg i stöd af Eders Ivejserliga Ma- 
jestäts nädiga bref af den 5 Oktober 1893 och Ecklesiastik-Expeditionens 
skrifvelse af samma dag varit säsom biträdande lärare vid skolan anstäld. 
Den 16 Maj 1893 har Kejserliga Senaten tilldelat aflidne läraren L. F. Eklunds 
enka och omyndiga barn i stället för extra nädär en gratifikation af 1600.

Anstalten har under treärsperioden varit inrymd i för anstaltens räkning 
inköpt gärd, och har för nödig befunna omändringar inom anstaltshusen 
äfvensom reparationer af de samma anslagits, i enlighet med Ecklesiastik- 
Expeditionens skrifvelser af den 30 Mars och 7 Juni 1893, 9m f 3200 och

4000.
Anstaltens ärsstat har under treärsperioden.utgätt med Smf 15,400, 16,700 

och 18,200.
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Medlemmar i skolrädet hafva värit intill den 1 September 1894: borg- 
mästaren J. Forsen, tullförvaltaren Alb. Elfvengren öch vice pastoin V. Ing
man, samt efter tullförvaltaren Elfvengrens och pastor Ingmans afgäng rädman 
F. Petterson och pastor H. E. Wegelius. Efter rädman F. Pettersons död 
och pastor H. E. Wegelius’ afflyttning frän orien har ÖfverStyrelsen säsom 
medlemmar inkallat kollegan J. A. Bergman och pastor J. Arvonen.

Blindskolan i Helsingfors.

Pä grand af Kejserliga Senatens tidigare äberopade skrifvelse af den 30 
Juni 1892 har i nädiga kungörelsen af nyssnämnda dag päbjuden omorga- 
nisation af provisoriska blindanstalten i Helsingfors till en fullständig blind- 
skola icke kunnat tili fullo genomföras. Dock hafva genom anställandet af 
en ordinarie föreständarinna, tvenne ordinarie lärarinnor och en fast handt- 
verkslärare icke blott ökade lärarekrafter vuunits utan äfven skolans slutliga 
omorganisation blifvit i väsentlig mon förberedd.

Elevantalet under treärsperioden har uppgätt tili respektive 27, 26 
och 30.

Lärarepersonalen. Skolans ledning har under treärsperioden handhafts 
af fröken H. Ingman, som äfven den 12 Oktober 1893 af Kejserliga Senaten 
utnämnts och förordnats att vara ordinarie föreständarinna för anstalten. 
Säsom ordinarie lärarinnor vid apstalten hafva vunnit anställning: fröknarna 
L. Federley och N. Westersträhle, förordnade pä prof den 8 Augusti 1894. Den 
5 September samma är förordnades handtverkaren V. Illman att under tvä 
profär vara lärare i handtverk vid anstalten.

Skolan har under treärsperioden varit inrymd i gärden N:o 5 vid Ma- 
negegatan mot ett ärligt hyresbelopp af 3mf 4300, hvarförutom för en del af 
internatet lokal upphyrts i gärden N:o 6 vid Konstantinsgatan.

Program öfver de lokaler, som ansetts böra inrymmas i för anstalten 
tillernadt nytt anstaltshus, har af Öfverstyrelsen blifvit uppgjordt och tili 
Kejserliga Senaten inlemnadt. Säsom tomtplats för det blifvande anstalts- 
huset har Kejserliga Senaten godkänt och af staden mottagit tomten N:o 8 
vid Bergmansgatan. För uppförandet af erforderliga byggnader har Eders 
Kejserliga Majestät jemlikt nädigt bref af den 30 Juni 1892 anslagit ett belopp 
af ända tili 3mf. 300,000.

Skolans ärsstat har under treärsperioden utgätt med Smf 24,620, 26,540 
och 33.708.

3
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För inköp af för anstalten erforderliga inventarier hafva, jemlikt Eckle- 
siastik-Expeditionens skrifvelser af den 6 'Maj 1892 och den 12 April 1894, 
beviljats 3mf 1500 och $mf 2000.

För betäckandet af uppkomna brister i skolans stat för läseäret 1891— 92 
bar, jemlikt Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 14 April 1894, be
viljats &mfi 2284: 33.

Säsom ersättning för de ritningar, hvilka ätföljt skolrädets och förestän- 
darinnans program öfver för skolan erforderliga lokaler, har Kejserliga Se
naten, enligt Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 13 Juli 1893, anslagit 
Smf 162.

Medlemmar i skolrädet hafva under läseären 1892— 95 värit: byrädirek- 
tören C. B. Federley (ordf.), docenten dr A. E. Nordman, friherrinnan E. 
Palmen, fröken R. Heikel och fröken V. Lagus.

Blindskolän i Kuopio.

Ombildningen af anstalten har fortskridit derhän att densamma vid in- 
gängen af läseäret 1895—96 kan anses fullständigt ordnad i öfverensstäm- 
melse med nädiga kungörelsen af den 30 Juni 1892. De ä anstaltens normal
stat upptagna handtverkslärarebefattningarna skötas dock tillsvidare genom 
vikarier.

Elevantalet under treärsperioden har uppgätt tili 43, 45 och 50.
Lärarepersonalen. Anstaltens föreständare under treärsperioden har fort- 

sättningsvis värit direktor, filosofiemagistern K. M. Stenius. Enär emellertid 
direktor Stenius pä grund af svär sjukdom i enlighet med Öfverstyrelsens 
resolutioner af den 29 Juli och 23 December 1892, den 2 Juni och 29 De- 
cember 1893, den 5 Septemher 1894 samt den 22 Janaari 1895 ätnjutit tjenst- 
ledighet frän förstnämnda dag intill den 1 Juni 1895 har föreständareskapet 
under ledigheten pä grund af förordnanden af den 29 Juli och 23 December 
1892, den 2 Juli 1893 och 29 December 1893, den 5 September 1894 samt 
22 Januari och 31 Maj 1895 handhafts af t. f. läraren, pastor K. Lyytikäinen, 
förutom under tiden mellan den 1 Januari och 15 Mars 1894, dä filosofie- 
kandidaten J. F. Lyytikäinen i enlighet med förordnande af den 29 December 
1893 skötte föreständarebefattningen. Tili föreständarinna för internatet har 
antagits fröken Athalie Petander, förordnad pä prof den 3 November 1893. 
Säsom ordinarie lärarinnor vid anstalten hafva blifvit anstälda fröknarna Aina 
Petander och I. Lyytikäinen, förordnade pä prof den 20 April 1894. Den 
7 Maj 1895 bevdjades direktorn K. M. Stenius afsked frän föreständare-
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befattningen frän den 1 Juni samma är raed rätt att ätnjuta fulla pensions- 
förmoner.

Den 22 Mars 1892 har Kejserliga Senaten pä gjord framställning funnit 
godt tillägga kosthällerskan, enkeprostinnan M. E. Fabritius ett ärligt under- 
stöd af 200 mark att utgä frän den 1 November 1892, da fru Fabritius pä 
grund af hög älder och sjuklighet afgick frän hirshällerskebefattningen.

Anstalten har under treärsperioden värit inrymd i samma lokaler, som 
liärförinnan, dock med den förändring att sedän den 1 Oktober 1893 en lokal 
om sal, 3 rum och kök ytterligare upphyrts i samma, gärdsegaren Niskanen 
tillhöriga fastighet, hvarest skolan och flickinternatet redan tidigare värit in- 
rymdt. Hyresbeloppet har uppgätt tili respektive Smf 5080, 5580 och 5900.

Program öfver för skolan erforderliga lokaler, afsedda att inrymmas i 
tillernade nya anstaltshus, har af Öfverstyrelsen blifvit uppgjordt och tili 
Kejserliga Senaten insändt.

Skolans ärsstat har under treärsperioden uppgätt tili Smf 38,910, 41,250 
och 42,070.

För inköp af för anstalten erforderliga inventarier har, jemlikt Eckle- 
siastik-Expeditionens skrifvelser af den 22 Juni 1892, 2 Maj 1893, 12 April 
1894, 24 April 1895, beviljats Smf 3980, Smf 500, Smf 650, Smf 2900.

För betäckandet af brister i skolans stat har, jemlikt Ecklesiastik-Expe- 
ditionens skrifvelser af den 24 Maj och 15 November 1892, anslagits Smf 
1932: 32 och Smf 1184: 76. För upputsning af gossafdelningens internatlokal, 
hvars remont enligt vilkoren i hyreskontraktet tillkommer statsverket, har 
anslagits Smf 250 (Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 2 Maj 1893) 
och Smf. 200 (Ecklesiastik-Expeditionens skrifvelse af den 12 April 1894).

Säsom ersättning för de ritningar, hvillca ätföljt skolrädets och förestän- 
darens program öfver anstaltsbyggnader har Kejserliga Senaten, jemlikt Eckle
siastik-Expeditionens skrifvelse af den 13 Juli 1893, beviljat Smf 162.

Medlemmar i skolrädet tili den 1 September 1894 hafva värit: slotts- 
och lasarettsläkaren Z. Walmari (ordf.), lektor E. Winter, handlanden R. Lind
qvist, fru J. Therman och fröken B. Stenius, samt efter den 1 September 
1894 slotts- och lasarettsläkaren Z. Walmari (ordf.), lektor E. Winter, hand
landen I. Löf, fru J. Therman och fröken B. Stenius.

Privata anstalter.

Döfstumskolan Hefatci i Hauho, hvars egare och ledare fru pastorskan 
H. Luoma har värit, upphörde med sin verksamhet vid utgängen af Jani
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mänad 1894, sedän pastor E. Luoma och fru H. Luoma öfvergätt säsom 
lärare tili den jemlikt Eders Kejserliga Majestäts nädiga bref af den 4 Maj 
1894 upprättade nya döfstumskolan i Jyväskylä. Genom Eders Kejserliga 
Majestäts nädiga bref af den 4 Maj 1894 hafva makarna Luoma berättigats 
att äfven efter anstaltens upphörande under ett kvartal med 1000 mark upp- 
bära det för anstaltens upprätthällande beviljade statsanslag, hvarefter det- 
samma, som jemlikt nädigt förordnande af den 11 Oktober 1892 bort utgä 
under 5 är räknadt frän den 1 Juli samma är, besparats kronan.

Elevantalet under senaste undervisningskurs har uppgätt tili 16.

Idiotanstalten i Jakobstad, som enligt nädig resolution af den 14 Oktober 
1891, tillagts ett ärligt statsunderstöd af 9mf 5000 att utgä under 5 ars tid 
räknadt frän den 1 September 1891, har med utgängen af höstterminen 1892 
upphört med sin verksamhet, iföljd hvaraf statsunderstödet frän ingängen af 
är 1893 inbesparats kronan.

Säsom anstaltens ledare har fungerat dess egare, direktor F. Lundberg.

Anstalten för andesvaga barn ä Perttula hemman i Wänä socken har under 
treärsperioden, jemlikt nädiga förordnanden af den 13 November 1889 och 
den 17 Oktober 1894, ätnjutit ett ärligt statsunderstöd af 3inf. 27,000.

Elevantalet under läseären 1892— 95 har vexlat mellan 34 (höstterminen 
1892) och 35 (höstterminen 1893).

Säsom reseunderstöd har Kejserliga Senaten, jemlikt Ecklesiastik-Expe- 
ditionens skrifvelser af den 19 Maj 1892 och 21 December 1893, tilldelat in- 
ternatsföreständarinnan fru E. Hedman, lärarinnorna A. Hynön, L. Erling och 
J. Strömberg anslag af 3inf 1000, 3mf. 1200, 3mf 700 och Smf. 1000.

Medlemmar i anstaltens direktion hafva värit fängelsepredikanten, pastor 
E. Lundell (ordf.), folkskolläraren Karl Viktor Saarinen och fru Amanda'Lind- 
gren. Efter pastor Lundells afgäng har Kejserliga Senaten säsom direktions- 
medlem och ordförande inkallat kyrkoherden, prosten J. Johansson.

Föreskrifna ärsberättelser hafva af anstaltens föreständare och egare, 
filosofie magistern E. L. Hedman uppgjorts och af Öfverstyrelsen tili Kej
serliga Senaten inlemnats.

*
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Ett antal statistiska tabeller för läseäret 1894— 95, sammanställda pä 
grundval af frän vederbörande anstalters föreständare i enlighet med före- 
skrifterna i Ecklesiastik-Expeditionens bref af den 19 Februari 1895 inlemnade 
uppgifter, bilägges underdänigst.

Ex officio: •

Valter Forsius.
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II. Uppgift pä antalet veckotlmmar, som belöpa slg pä särskilda lärare

Skolans beskaffenhet. Skoloi-t.
Antalet 

klasser o. 
afdeln.

A. Döfstumskolor.
Jskrifskolan ............................................... | f 2

Döfstumskolan < > Borgä <
Italskolan..................................................... 1 8 . 1 2

Läroanstalten för döfstumma . ..................................... Abo 8
D öfstum skolan.......................................................................... Abo 3
D öfstum skolan.......................................................................... S:t Michel 2
D öfstum skolan.......................................................................... Kuopio 7
D öfstum skolan.......................................................................... Jyväskylä 2
D öfstum skolan.......................................................................... Jakobstad 4

B. Blindskolor.
B lin d sk ola n ............................................................................... Helsingfors 5
B lin d sk olan ............................................................................... Kuopio 5
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och lárarinnor vid dôfstum- och blindskolorna under láseáret 1894— 95.

Antalet imdervisningstimmar i veckan, som belopa sig pá:

Fôrestândare Fdrestân- . Ordinarie, pá prof 
tillforordnade. bi- Sumiría

ellev fore- darinna f6r tradande el. tienst- Timl&rare. vecko- H
stándarinna. internatet. forrattande tarare 

o. lararinnor. timmar.
mLároílm

nen.

?3: O
5 B*tí tí-
S, CD

Laroam
nen.

O
fnings-

ám
nen.

A
ntal tarare.

Laroam
nen.

O
fnings-

iim
nen.

A
ntal 1 arare.

Laroam
nen.

O
fuings-

áranen.

Laroam
nen.

O
fnings-

ám
nen.

tí
B
$

S

13 2 48 3 26 61 26 87
4 — 22 — 1 28 — 5 — 34 54 34 88

17 — — — 8 210 22 6 6 ' 63 233 85 318
— ■ — — — 3 66 18 4 2 26 68 44 112
— — 21 — 1 30 — 4 6 27 55 27 82
12 — 18 — 7 151 43 1 — 28 181 71 252
18 — — — 2 32 32 1 2 4 52 36 88
25 — — — 2 45 7 7 25 47 95 54 149

17 2 _ 4 81 51 6 30 40’/2 128 937* 2217,
12 — — 21V, 5 60 107 6 8 22 101V, 129 2307,

4
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IV. Uppgift pä döfstum- och blindskolornas ärsanslag och inkomster, utgifter
öfriga inventarier under

Inkomstei under läseäret. Sum
m

a inkom
ster under 

läseäret. 
i) o. 4)

Skolans beskaffenket. Skolort.
Skolans anslag ur 

statsm
edel. ‘)

1

U
nder läseäret in

flutna räntem
edcl.

U
nder läseäret in

flutna gäfvor, testa- 
j 

m
enten, försälda 

elevarbeten etc.

U
ppdebiterade elev

afgifter för beklädnad.

J ti. & Tnf. Id . S m f 7?i. fd . yd .

A. Döfstumskolor.
Döfstumskolan.......................... Borgä 21,050 — 1,267 26 969 21 — — 23,286 47
Läroanstalten för döfstumma Äbo 28,020 — 79 99 2,935 20 — — 31,035 19
Döfstumskolan.......................... Äbo 19,850 — 19,850 -
Döfstum skolan.......................... S:t Michel 13,483 — 5 31 — — — — 13,488 31
Döfstumskolan.......................... Kuopio 47,443 - 834 68 484 39 — - 48,782 07
Döfstumskolan.......................... Jyväskylä 15,410 - — — 106 75 — — 15,516 75
Döfstumskolan.......................... Jakobstad 17,550 — 71 33 827 40 8 — 18,456 83

B. Blindskolor.
Blindskolan............................... Helsingfors 27,167 72 1,075 96 1,002 10 596 07 29,841 75

Blindskolan................................ Kuopio 34,670 — 556 83 6,345 02 1,885 — 43,456 85

') Häri ingä icke kostnaderna för skollokal.
2) Häri ingä icke influtna elevafgifter, der sädana oafkortadt inlevereras tili stats-
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för undervisning, beklädnad, bibliotek, undervisnings- och arbetsmateriel samt 
läseäret 1894— 95.

Utgifter under läseäret: Sum
m

a utgifter under 
läseäret.

U
nder läseäret uppdebite- 

rade elevafgifter.
>

Skolans räntebärande ka- 
pital vid läseärets ingäng. 

j

Skolans
bibliotek.

Skolans under
visnings- och 
arbetsm

aterial.

Skolans öfriga 
inventarier.

j
för undervisning, 

1 
värd etc. 

1

för beklädnad.

1för ät elever utdelade 
prem

ier etc.

| 
A

ntalet böeker vid 
j 

läseärets början.

A
ntalet under läseäre 
tillkom

na böeker.

U
tgifter under läse

äret.

U
tgifter un

der läseäret.

U
tgifter un

der läseäret.

S m f. yii. 8 m f. 7>». 1U. 5 m f. 7>t t i . f fn i f 7»i. e+
S m f. r«- $ m f. 7«. ■fti-

27,039 29 302 60 35 27,376 89 3,949 20 27,811 48 497 25 1,041 27 757 92
40,713 11 128 — — — 40,841 11 7,384 78
15,159 — 78 45 — — 15,238 — 1,749 85 — — 58 5 3 50 264 30 1,300 —
14,936 56 124 41 4 85 15,065 82 1,950 — — — — — 87 75 355 29 610 77
40,948 12 914 74 — — 41,862 86 5,587 - - 14,733 68 96 19 81 45 111 10 91 35
15,355 20 154 60 6 75 15,516 55 2,345 - — — — 9 56 80 837 84 1,464 60
15,849 36 192 28

“

— 16,021 48 2,199 05 7,428 93 97 1 — — 386 52 — —

28,515 41 1,442 03 627 85 30,685 29 1,407 21,000 711 25 324 12 1,835 04 1,422
33,850 91 1,885 — 3,415 28 39,151 19 ■ 1,386 40 9,031 92 408 50 61 25 973 65 137 45

verket.



V. Uppgift rörande i döfstum- och blindskolorna intagna elever under läseäret 1894— 95.

Skolans beskaffenhet. Skolort.

Antalet 
frán señaste 
läseär kvar- 

stäende 
elever.

Vid läse- 
ärets början 
intagna nya 

elever. .

Summa 
elever under 

läseäret.

Under läseäret afgäugna 
elever

Summa
afgängna

elever.

Antalet 
tili följande 

läseär
kvarstäende

elever.

Antalet under 
läseäret Elevemas föräldrar aro : Antalet 

elever som 
erlägga

Afgifter 
erläggas af:

Tidpunkten 
för lytets 

inträdande :

Lytets grad. Eleverna s 
begäfning.

efter afslu- 
tad kurs.

tore afslu- 
tad kurs.

ingängna anm
älningar 

om
 elevinträde.

afslagna 
ansöknin- 
gar om 

elev
inträde

i stad. pä landet.

O
känd fader.

Döfstumskolor. Blind- 
skolor.

Il p?
50 rtD cre
f  5CD 9SP-• CD

M
edelm

ättigt begäf- 
vade (=

 b elever).

Svagt begäfvade 
(=

 c elever).

Ständspersoner
etc.

Fabrikanter ooh 
handtverkare.

Arbetare etc.

3. ¿3 
§°g0303 Sf■o 2CD B
s 1O f
2 § r p-

C- cz? > hei afgift.

nedsatt afgift.

ingen afgift.

. föräldrar.

kom
m

un, 
fattig- 

vârd etc.

enskild person.

frán födelsen.

före 4:de äret.

efter 4:de äret.

Eleverna hafva 
1 hör- och talrester.

ScT C < —
CD D03 P et-
2 trS3

3*p

Eleverna hafva 
hörrester.

E
leverna Iiro 

egentligt döfstum
m

a.

Eleverna hafva 
synrester.

Eleverna äro' 
helblindn.

ö &rt-
¿a ä.
B 5. 
5 o?  g,

cd

3 _ ST o’

M „  < » “• B 77 ÛJo o

jelfegande 
önder etc.

&cdet-S3
CD
CDrtO

!>SSBTT

K
vink.

Sum
m

a.

M
an k. 5‘

Sum
m

a.

fc*
pr

K
vinfe.

: Sum
m

a.

M
an k.

K
vink.

Sum
m

a.

M
ank.

1K
vink.

en
B59

M
ank. 5'pr

Sum
m

a.

•>»
fr

3.Bpr

Sum
m

a.

A. Döfstumskolop.

Döfstumskolan Borgä 16 n 27 7 5 12 23 16 39 2 2 4 — — — 2 2 4 21 14 35 2 — 2 — 2 6 i 5 22 3 12 23 4 7 30 _ 7 29 3 4 _ 2 33 _ _ 12 17 10
Läroanstalten för döfstumma Abo 37 40 77 8 7 15 45 47 92 1 i 2 7 7 14 8 8 16 37 39 76 26 n — — 4 12 — 12 57 7 9 62 21 15 61 — 18 48 17 33 41 18
Döfstumskolan........................ Abo 12 10 22 7 8 15 19 18 37 2 i 3 — - 2 1 3 17 17 34 20 6 — — — 5 — 8 23 1 5 21 11 8 18 — 9 21 5 4 4 11 18 _ _ 17 14 6
Döfstumskolan........................ S:t Michel 8 OO 11 7 4 11 15 7 22 2 — 2 — — — 2 — 2 14 7 21 22 5 G — — 2 i 5 12 1 1 20 — 2 15 4 6 9 6 — 1 1 19 — — 3 7 11
Döfstumskolan . . . . . . Kuopio 31 44 75 11 4 15 42 48 90 2 i oO 4 5 9 6 6 12 36 42 78 52 17 20 — — 6 i 22 61 — 1 77 — 20 54 4 34 51 5 7 5 11 67 — — 34 31 25
Döfstumskolan........................ Jyväskylä — — — 15 15 30 15 15 30 — — — — — — — — — 15 15 30 77 43 4 — — — — G 23 1 — 29 1 4 23 2 9 12 8 1 3 — 26 — — 12 14 4
Döfstumskolan........................ Jakobstad 10 12 22 5 2 7 17 12 29 — 2 2 2 5 7 2 7 9 15 5 20 16 — 12 — — 4 — 13 10 3 2 23 , 4 10 14 1 6 11 3 2 2 2 23 — 1 5 19 5

B. Blindskolop.

Blindskolan............................. Helsingfors 10 16 26 1 3 4 11 19 30 1 — 1 — 1 1 1 1 2 10 18 28 11 — 4 1 1 2 — G 11 9 1 8 21 1 6 2 7 15 7 __ _ _ _ 11 19 14 12 4
Blindskolan............................. Kuopio 19 24 43 OO 4 7 22 28 50 4 4 8 1 — 1 5 4 9 17 24 41 10 — 5 — — 2 — 6 42 — — 46 4 6 40 — 15 17 18 — -- — — 16 34 28 11 11






