




Redogörelse
för

PoljteknislM ¡nstiliitets i Finlani värksamliei
under läseåret 1900—1901

afgifven vid det offentliga årsförhöret den 31 maj 1901 
af institutets direktor.

Undervisningen.

Värksamheten vid polytekniska institutet för 
läseåret 1900—1901 tog sin början den 1 september 
och liar författningsenligt fortgått ända till denna 
dag då densamma afslutas medels offentlig uppvis
ning af elevernas under året utförda arbeten. Af- 
brott i studiernas och öfningarnas jemna fortgång 
har, förutom under jul- och påskferierna, inträffat 
under vissa dagar, hvilka enligt gammal hätd be
traktats såsom gifna lo fd agar.

Sjukdomsfall ibland institutets lärare hafva blott 
sällan vållat lektioners inställande så att institutets 
för året gällande läroprogram till sina väsentligaste 
delar kunnat vid undervisningen efterlefvas.

Föreskriften i § 10 mom. d af institutets stad
gar, innefattande anvisning om beredande af tillfälle 
åt eleverna att besöka värkstäder, byggnadsföretag
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och inrättningar der insigt om det tekniska arbetets 
art och beskaffenhet kan inhemtas, har vinder detta 
år lika litet som under föregående år förbisetts. Ex
kursioner för beseende af dylika inrättningar inom 
denna stad eller dess närhet hafva företagits under 
ledning af vederbörande lärare. Äfven tre längre 
utflykter komma med Kejserliga Senatens dertill den 
9 maj gifna bifall att efter några dagar företagas. 
En ai' dessa exkursioner har till mål besök af sär
skilda fabriker i Tammerfors, och deltagare i den
samma blifva 40 elever från de två högsta årskurserna 
af fackskolorna för maskinbyggnad och kemisk 
teknologi, företrädda af yngre lärarene i mekanisk 
teknologi ingeniören A. U. Albrecht och i kemi D:r 
Gr. Komppa. Den andra exkursionen gäller besök af 
sevärda ställen af den under byggnad varande Hel
singfors—Karis jernväg. Ledare af denna utflykt 
blir ingeniören C. E. Holmberg, som åtföljes af 30 
elever från de två högsta årskurserna af fackskolan 
för ingeniörväsende. Den tredje utflykten gäller 
besök af mossodlingar i Österbotten för beseende af 
derstädes utförda mätningar och kartläggningar, och 
ledes af yngre läraren mag. A. Gr. Petrelius och bi
trädande läraren E. A. Piponius, hvilka åtföljas af 
17 elever från fackskolan för landtmäteri.

Kedan tidigare eller i november 1900 hade mag. 
A. G. Petrelius företagit en exkursion till Riihimäki 
för anställande af hydrometriska mätningar i Vanda 
å med eleverna i 3:dje och 4:de ingeuiörkursen och 
i samma månad hade ingeniören E. A. Piponius an
ställt jordborrningsförsök i närheten af Kervo järn
vägsstation med 2:dra landtmäterikursens elever. I 
december anställde ingeniören A. E. Blomqvist en 
utfärd till den under byggnad varande Karis banans



begynnelsepunkt ej långt från Fredriksberg, med 
3:dje ingeniörkarsens elever.

Lärarene.
Jemlikt institutets den 20 oktober 188G fast

ställda och ännu gällande stat skall lärarepersonalen 
vid institutet utgöras af nio äldre och fyra yngre 
ordinarie lärare samt adertoli extra lärare. Detta 
antal liar sedermera befunnits otillräkligt och ytter
ligare ökats med tretton nya lärarekrafter, hvilka till
kommit genom följande beslut fi högre och högsta ort.

Genom Nådigt bref af den 9 oktober 1893 be
viljades erforderliga medel för aflönande af tre nya 
biträdande lärare, hvilkas tillsättande afsåg befräm
jande af undervisningen på finska språket. Genom 
Kejserliga Senatens beslut af" den 7 november 1895 
tillkom en extra lärare i frihandsteckning och linear- 
ritning; den lñ oktober 189G tillsattes en assistent 
vid institutets fysikaliska laboratorium såsom biträde 
åt ordinarie läraren i fysik; den 18 november 1897 
antogs genom Kejs. Senatens beslut af samma dag 
en assistent i deskriptiv geometri på l:sta årskursen; 
den 20 juli 1899 beviljade Kejserliga Senaten ett 
anslag af 1,500 mark för aflönande af en extra lärare 
i analytisk geometri; den 30 april 1900 beviljades 
ett arvode af 4,000 mark åt en biträdande lärare i 
fackskolan för landtmäteri; samma dag gafs ett 
anslag af 1,200 mark åt en andra extra lärare i fri
handsteckning och linearritning; den 19 september 
1900 anslogs ett arvode af 900 mark åt en andra 
extra lärare i deskriptiv geometri och 2,400 mark åt 
ytterligare två nya extra lärare i frihandsteckning
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och linearritning på l:sta årskursen ; och slutligen 
beviljades den 8 november 1900, ett arvode af 700 
mark åt en andra assistent i fysikaliska laborationer. 
Hela antalet läraretjenster uppgår sålunda för det 
närvarande till 44, och äro af dessa:

ordinarie läraretj enster . . . . 13
biträdande „ .... 4
extra „ .... 22
assistent befattningar .... 5

Af förenämda tretton ordinarie läraretj enster 
har under det nyss förlidna året en varit ledig och 
föreståtts af vikarie.

Beträffande de i 1886 års stat uppförda ansla
gen för läraretjensterna i sång och gymnastik må 
äfven antecknas att desamma numera användas för 
andra än de ursprungligen afsedda ändamålen. Jem- 
likt Kejs. Senatens beslut af den 15 maj 1896 utgår 
nemligen det förstnämnda anslaget till aflönande af 
en lärare i aqvarellmålning, och det senare, jemlikt 
Kejs. Senatens beslut af den 18 november 1897 så
som bidrag till aflönande af ett biträde åt läraren i 
deskriptiv och projekti visk geometri.

För öfrigt äro för det förlidna året följande 
vexlingar inom lärarepersonalen att anteckna:

Ordinarie läraretj ensten i deskriptiv och projek- 
tivisk geometri, som varit ledig alt sedan ingången 
af höstterminen 1896, och föreståtts af in geniören 
A. L. Hjelmman, har, jemlikt förordnande af Kejser
liga Senaten af den 14 dec. 1899, blifvit anslagen 
ledig den 27 december 1900. Ende sökanden inge- 
niören A. L. Hjelmman blef till densamma utnämnd 
den 2 maj 1901.
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Ordinarie läraren i teoretisk maskinlära pro
fessor End. Kolster har för sjuklighet haft tjenst- 
ledighet under april och maj månader af innevarande 
vårtermin och har ingeniören Glustaf Emil Saxbäck 
den 25 april förordnats att under tiden bestrida 
berörda undervisning.

Ordinarie läraren i kemisk teknologi direktor
E. Qvist har den 12 september af industristyrelsen 
undfått tjenstledighet under högst tre veckor för 
företagande af en utrikes resa i enskilda angelägen
heter.

Till biträdande lärare i fackskolan för landt- 
mäteri förordnade industristyrelsen den 23 oktober 
1900 vice landtmätaren Elias August Piponius.

Extra läraren i nationalekonomi C. F. P. Neo
vius har under höstterminen 1000 för enskilda ange
lägenheter åtnjutit tjenstledighet. Såsom vikarie för 
honom har magister Hugo Wilhelm Lagus handhaft 
berörda undervisning, på grund af förordnanden af 
industristyrelsen af den 25 september och 4 decem
ber 1900.

Extra lärare i mineralogi och geognosi fil. licen
tiaten Benjamin Frosterus har varit tjenstledig under 
14 dagar i september månad.

Till vikarie för biträdande läraren i fackskolan 
för ingeniörväseude A. L. Hjelmman, som förestått 
yngre läraretj ensten i deskriptiv och projektivisk 
geometri, har ingeniören filos, licentiaten A. E. 
Blomqvist varit af industristyrelsen förordnad genom 
beslut af den 25 september 1900.

Extra läraren i metallurgi, bergsingeniören Axel
F. Tigerstedt har den 26 februari tör sjuklighet 
undfått tjenstledighet under återstoden at vårtermi
nen 1901. Till vikarie för honom förordnade in
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dustristyrelsen samma dag iugeniören Johan Emil 
Sarlin.

På begäran entledigade från sina befattningar 
såsom extra lärare vid institutet hafva af industri
styrelsen den 18 september 1900 blifvit:

Läraren i aquarellmålning, artisten och stabs
kaptenen Waldemar Toppelius; läraren i tyska språ
ket, språkläraren Gf. E. W. Zilliacus; och läraren i 
ryska språket, kammarjunkaren och expeditions
chefen vid generalgnvernörskansliet, t. f. ordföranden 
i öfverstyrelsen fór pressärendeua, grefve Alexander 
Cronhjelm.

Samma dag förordnades arkitekten Walter 
Thomé att vara andre lärare i frihandsteckning och 
linearritning på l:sta årskursen.

Den 28 oktober 1900 har industristyrelsen till 
extra lärare för läseåret 1900 — 1901 förordnat följande 
personer :

i aquarellmålning, arkitekten Walde Andersin,
i tyska språket, Doktorn Gustaf Schmidt,
i ryska språket, lektorn Andrej Igelström.
Samma dag antog industristyrelsen till 2:dra 

assistent i deskriptiv geometri ingeniören Gustaf Emil 
Saxbäck och till extra lärare i frihandsteckning och 
linearritning på l:sta årskursen, — utom redan törut 
förefintliga två sådana lärare — arkitekterne Georg 
Sadenius och Axel Bertel Jung. Till sistnämnde tre 
extra läraretjenster, som inrättats på grund aj' stark 
tillströmning af nya elever, hade Kejserliga Senaten 
den 19 september beviljat erforderliga arvoden.

Den 30 oktober förordnade industristyrelsen 
ingeniören Herman Johannes Kolster att under 
läseåret 1900—1901 handhafva extra lärarens i elektro- 
teknik undervisningsskyldighet; och
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den 4 december 1900 förordnades mag. Paul 
Rurik Malmström att vara 2:dra assistent i fysika
liska laboratorium för handledande af en del elever 
i öfningarna derstädes.

Den 18 september 1900 förordnade industri
styrelsen ingeniören, mag. T. Hirn att handhafva 
undervisningen i analytisk kemi och handleda öfnin
garna i kemiska laboratorium, från hvilken under
visningssky Id ighet äldre läraren statsrådet E. Qvist 
i sin egenskap af direktor varit befriad.

Eleverna.
För vinnande af inträde vid polytekniska insti

tutet såsom ordinarie elever, hade inom föreskrifven 
och genom annonser i hufvudstadens mest spridda 
tidningar tillkännagifven tid, anmält sig 167 sökande. 
Af dessa 167 sökande hade 125 aflagt studentexamen, 
13 hade genomgått fullständig lyceikurs men icke 
absolverat studentexamen och 29 hade afslntat kurs 
i nästhögsta klass af lyceum samt genomgått full
ständig lyceikurs i matematik och fysik. Efter an- 
stäldt inträdesförhör med dessa sistnämda blefvo samt
liga godkända till intagning.

Såsom extra elever intogos vid samma tillfälle 
4 ynglingar. Sedan under läseårets fortgång ytter
ligare inskrifvits 5 extra elever till deltagande i sär
skilda lärokurser, uppgick sålunda hela antalet af 
under året intagna nya elever till 176. Qvarstående 
i läroanstalten från föregående läseår voro 196 ele
ver, i följd hvaraf institutet under det nu tillända- 
gångna året besökts af 372 elever. Af dessa voro 
356 inskrifna såsom ordinarie- och 16 såsom extra
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elever. 6 af eleverna voro af qvinligt kon, hvilka 
samtliga hade ailagt studentexamen, och på sådan 
grund voro inskrifna såsom ordinarie elever.

341 af samtliga såväl ordinarie- som extraele- 
ver hafva deltagit i lektionerna poh öfningarna un
der hela läseåret, 23 voro närvarande endast under 
höstterminen eller en del deraf, och 8 besökte insti
tutet blott under nu tilländagångna vårtermin.

Vid utgången af detta läseår hafva följande 29 
ordinarie elever efter fullständigt afslutade lärokurser 
pröfvats kunna från institutet dimitieras:

Från fackskolan för ingeniörväsende :
Martin Hjalmar Eerikäinen,
Bernhard Gagneur,
Gabriel Oskar Hemström,
Karl Gustaf Ferdinand Kallén,
Väinö Krank,
Hugo Alexander Nyberg,
Toivo Hjalmar Pulkkinen,
Walter Jonatan Eopponen,
Artur Fredrik Wickström,
Hjalmar Arvid Aberg.

Från fackskolan för maskinbyggnad:
Hno Isak Alanco,
Bengt Kasten Anteil,
Bagnar Leopold Boije,
Gustaf Edgar Fahler,
John Einar Hedman,
Erik Gottfrid von Schantz,
Maximilian Sergeeff,
Edvard Robert Adolf Vogt.
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Från fackskolan för arkitektur:

Emil Werner von Essen,
Blenda Augusta Nyberg,
Arvid Gustaf Eundberg,
Gunnar Stenius.

Från fackskolan för landtmäteri :
Ivar Albert Heikel,
Axel Edvard Kullberg,
Johan Nestor Lauri,
Paul Herman Laurikainen,
Johan Alexander Tanner,
Onni Viktor Tuurata,
Onni Wallenius.

Institutets af gångs diplom har i år tilldelats:

Bernhard Gagneur,
Erik Gottfrid von Schantz.

Eleverna:
Hornillo Karl Fredrik Albrecht,
Erik Bagnar Alcenius,
Onni Alexander Autonen,
Ax Albert Färdig,
Gustaf Haataja,
Gunnar Gideon af Hällström,
Uno Henrik Makkonen,
Karl Fredrik Nordqvist,
Karl Axel Porthin,
Karl Thorvald Saelan,
Viktor Rafael Schauman,
Karl Axel Walfrid Solitander.
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h vilka under detta läséår varit inskrifna i institutets 
högsta årskurs ooh således haft utsigt att vid detta 
tillfälle varda från läroverket dimitterade, halva ej 
fullständigt afslutat den i årets program föreskrifna 
lärokursen, och derför icke ännu kunnat erhålla di- 
missionsbetyg. I enlighet med föreskriften i insti
tutets stadgar har lärarekollegium me.dgifvit dem 
rätt att i början af nästkommande hösttermin 
efter undergången godkännande pröfning undfå af- 
gångsbetyg från institutet.

Enligt uppgifter hemtade ur elevernas vid in
trädet atiemnade prestbetyg voro af dem födda:
i Nylands län .... 110 ... . 29,57 0/o
„ Abo och B:borgs „ .... 55 ... . 14,78 „
„ Tavastehus „ .... 49 ... . 13,70 „
„ Wiborgs „ .... 45 ... . 12,09 „
» Wasa „ .... 29 ... . 7,80 „
„ Kuopio   29 ... . 7,80 „
„ Uleåborgs „ .... 29 ... . 7,80 „
„ S:t Michels „ .... 15 ... ‘. 4,оз „
„ Eyssland................................ 8 . . . . 2,15 „
„ Bulgarien................................ 1 . . . . 0,27 „
„ Schweiz................................... 1 . . . . 0,2 7 „
„ Sverige............................... . . 1 . . . 0,2 7 „

S:ma 372 100,o o %

Och voro af dessa söner till:
Civila tjenstemän...................................................110
Handlande och fabrikanter...................................... 85
Handtverkare......................................................... 70
Godsägare och Landthushållare............................. 55



Präster . 
Sjöfarande 
Militärer .
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23
15
14

S:ma 372

Under senast förlidna sommar hafva elever till 
ett antal af 126 sökt o ek funnit sysselsättning vid 
särskilda slag" af företag ock yrken, nemligen:
Såsom ingeniörbiträden.......................................

„ praktikanter vid mekaniska verkstäder 37
,, „ andra fabriker ock bruk 18

„ landtmäteribiträden................................ 21
„ eldare på ångfartyg................................. ö
„ biträden vid geologiska undersökningar . 3
„ ritare vid arkitekturbyrå....................... 4

Я„ murare............................................
S:ma 126

Stipendier och understöd uppgående till ett sam
manlagd t belopp af 5,728 mark, hafva under året 
tilldelats följande elever:

Scmmarkska stipendiet:
1901. Mars 13
Eleven Karl Fredrik Nordqvist. . . . 600 mk.

Palmenska stipendiet:
1901. Mars 13
Eleven Evert Wilhelm Salvén . . 222

„ Hjalmar Karl Pettersson . 222 
„ Johan Lennart AV ald. Lill ja 222 666 mk.

Transport 1,266 mk.
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Transport 1,266 mk. 

Cygnaeusko, stipendiet:
1901. Mars 13
Eleven Martin Eerikäiren...........107:5 o

» Toivo Pulkkinen..............107: so 215 mk.
Summa 1,481 mk.

O f verstyrelsens för landtmäteriet understöd åt medel
lösa landtmäterielever :

1900. Dec. 5.
Eleven Gustaf Haataja......................200

„ Kivi Michael Kostian............200
„ Karl Axel Porthin.................200
,, Johan ‘Alexander Tanner. . . 200
„ Onni Viktor Tuurala............  200 j Д)0 шк.

1901. Maj 4.
Enahanda stipendium åt samma elever . 1,000 mk.

Summa 2,000 mk.

Universitetets stipendier:
Eleverna Karl Orvar Therman, Gustaf Ma

thias Kulvik, Emil Werner von Essen,
Uno Werner Ullberg, sammanlagdt 1,372 mk.

Från elementarläroverken :
Eleverna Karl Hjalmar Lindfors, Gustaf 

Lennart Wahlström, Hugo Johannes 
Malm, sammanlagdt....................... 875 mk.

Summa 2,247 mk.
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Hälsoförhållanden.

Hälsotillståndet ibland institutets elever har un
der det förflutna året varit tillfredsställande i det att 
endast ett fall af en svårare sjukdomsform, skarla- 
kansfeber, kommit till min kännedom. Försummelser 
från föreläsningar och öfningar till följd af lindri
gare sjukdomsformer hafva endast undantagsvis kom
mit till anmälan.

Samlingarna.

Institutets bibliotek har med undantag af som
mar- och julferierna varit för allmänheten tillgäng
ligt alla helgfria dagar kl. 12—2: läsrummet har hål
lits öppet under hvardagarna kl. 9 f. m. till 8 e. m. 
och under sön- och helgdagar från kl. 9—3. Under 
ferierna har endast biblioteket varit för allmänheten 
tillgängligt lördagar kl. 12—2.

Biblioteket och de andra samlingarna hafva un
der året erhållit värdefulla tillägg, förnämligast ge
nom inköp, men äfven genom gåfvor. Bland de för
ärade föremålen må särskildt nämnas:

Modell till en Achilles-turbin af ingeniören 
Georg Holm.

Profver af tillvärkningarna vid Jockis stär
kelsesocker fabrik.

Profver af konstgjordt silke af ingeniören Ju
lius Forsman j:or.

Prof på golfmaterial af ingeniören Sourander.
Prof på kalksandsten af arkitekten Dippel i 

Wiborg.
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Institutets reseunderstöd för Herrar lärare.

Den 17 maj 1900 bestämde Kejserliga Senaten 
angående fördelningen under år 1900 af det å insti
tutets stat uppförda reseanslaget att professor K. G. 
Nyström skulle undfå 1,200 mark, ingeniören A. L. 
Hjelmman 1,000 mark, ingeniören U. Albrecht 600 
mark, magistern G. Geitlin 600 mark och magister 
T. Hirn 600 mark. Dertill kom genom Kejserliga 
Senatens beslut af den 28 påföljande oktober ett 
reseanslag af 600 mark åt prof. M. Strukel för besök 
af verldsutställningen i Paris.

Den 17 maj 1901 har Kejserliga Senaten af årets 
på institutets stat uppförda reseanslag beviljat åt 

D:r G. Komppa 2,400 mk för bedrifvande af 
vetenskapliga studier i Paris vårterminen 1902,

Ingeniören G. E. Saxbäck 1,000 mark för besök 
af materialprofningsanstalter i utlandet, och

Arkitekten Usko Nyström 600 mark för stude
rande af metoderna af ritundervisningen i utlandet.

Ekonomien.

Den 19 september 1900 har Handels- och In
dustri-Expeditionen tillåtit att 600 mark odisponerade 
medel af det för en lärare i elektroteknik och tillfäl
liga biträdande lärare i andra ämnen upptagna anslag- 
må användas till inköp af elektroteknisk undervis
ningsmateriel.

Samma dag har Kejserliga Senaten för läseåret 
1900—1901 beviljat följande tillfälliga anslag, dels 
såsom godtgörelse åt en del af hrr lärare för ökadt 
arbete, dels också såsom arvoden åt några nya extra



lärare, alt till följd af inträffad stark tillströmning
af nya elever, nämligen:
Tillskotts arvode åt ordinarie läraren i fysik 2,000 mk. 

D:o d:o ät ordin, läraren i matematik 1,000 „
D:o d:o åt ordin, läraren i kemi . . 500 „
D:o d:o åt ordin, läraren i mekanik . 1,000 „
D:o d:o åt extra läraren i analytisk

geometri...............................................1,000 „
Arvode åt ett andra biträde i deskriptiv

geometri.......................................... 900 „
Arvoden åt två nya biträden i frihandsteck-

ning och linearritning.......................  2,400 „
och den 8 november 1900 

Arvode åt en andra assistent i fysikaliska
laboratorium.....................................  700 „
För betäckande af uppkommen brist i anslagen

för ved och ljus samt för diverse ändamål beviljade 
Kejserliga Senaten den G december 1900 ett tillskott 
af 3,800 mark till det förra och 3,000 mark till det 
senare anslaget.

I anseende dertill att utrymmet i institutets 
ritsalar under det gångna läseåret varit så otillräkligt 
för det stora antal elever på första årskursen, att 
ej allenast festsalen utan äfven en del korridorer 
måst tagas i anspråk för ändamålet, har Kejserliga 
Senaten, enär en än större tillströmming af inträde 
sökande är att emotse vid ingången af nästkommande 
hösttermin, den 20 december 1900 beviljat 13,500 
mark för upphyrande i privat hus af ett annex till 
institutet samt för bestridande af dermed i samman
hang stående utgifter.
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Den 28 februari 1901 beviljade Kejserliga Se
naten i ett för alt för inköp af
nya geodetiska instrument................... 3,000 mk.

„ fysikaliska „  2,100 „
„ elektrotekniska „   2,300 „

Den 8 mars 1901 anslog industristyrelsen 1,400 
mark af sina experimentmedel till igångsättande af 
undersökningar rörande särskilda naturliga och konst
gjorda stenars hållfasthet.

Den 2 maj 1901 beviljade Kejserliga Senaten på 
derom gjord framställning fortsättningsvis för läse- 
året 1901 —1902 följande anslag:

I. För undervisningen på första årskursen:
Tillskottsanslag åt

ordinarie läraren i fysik....................... 2,000 mk.
ordinarie läraren i matematik .... 1,000 „
extra läraren i analytisk geometri . . . 1,000 „
ordinarie läraren i kemi....................... 500 „
arvode åt ett andra biträde i deskr.

geometri.......................................... 900 „
arvoden åt två nya biträden i frihands-

teckning och linearritning .... 2,400 „

II. För undervisningen på andra 
årskursen:

Tillskottsanslag åt ordinarie läraren i
teknisk mekanik............................1,000 mk.

arvode åt en assistent i fysik .... 700 „
Summa 9,500 mk.
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För behöflig utvidgning af undervisningen i 
följande ämnen har Kejserliga Senaten samma dag 
för läseåret 1901—1902 beviljat sammanlagdt 18,000 
mark, eller såsom
arvode för en lärare i vattenbyggnad . 7,000 mk. 
arvode för en lärare i elektroteknik . . 7,000 „ 
arvode åt en biträdande lärare i facksko

lan för arkitektur............................ 4,000 „
Summa 18,000 mk.

hvarförutom Kejserliga Senaten medgifvit att det å 
institutets stat upptagna arvodet för en lärare i 
elektroteknik och tillfälliga lärare i andra ämnen, 
3,000 mk., finge för läseåret 1901—1902 användas 
uteslutande for afiönande af tillfälliga biträdande 
lärare i andra ämnen.

Helsingfors den 31 Maj 1901.

E. Qvist.

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktr. aktiebolag, 1901.
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Summarisk uppgift öfver lärare och elever vid Polytekniska institutet i Finland för läsearet 1900 1901.

Faekskolan

för Ingeniörväsende . 
„ Maskinbyggnad .
„ Arkitektur............

! „ Kemisk teknologi.
! „ Landtmäteri ....

Summa

L ä r a r c. E i C V e r.

Läroverk

<j « CO
P

Antal Modersmål. Hemort. från hvilken 
ankommit.

Ålder. Kön. Terminsafgifter. cj
p- Bibliotekets

O v?
p to eS 5 volymantal.

E"pH
ro"
pEp-ro

p:
P-
PP
P-

и
p ö

P

O
rdinarie.

Extra.

Sum
m

a.

Svenska.

Finska. f

H
elsingfors.

.ndra orter i
Finland.

U
tlandet.

¡i

K
lassiskt

lyceum
.

Realt
läroverk.

M
edeltal.

H
ögsta

åldersåret.

Lägsta
åldersåret.

M
anliga

elever.

2.Д
5 B

A
ntal

betalande.

A
ntal

frielever.

aflutna ter- 
linsafgifter.

Hp
P-. j ro

i 104 5 109 ce 43 37 72 90 9 10 22,20 34 19 108 1 73 36 10 Tidskrifter
i _ — 120 2 122 93 28 1 55 67 — 98 6 18 21,19 29 18 122 — 105 17 8 cirka 2,900.

•12 i — 27 44 31 5 36 28 8 — 15 21 — 30 2 4 22,7 3 28 19 32
63

4 30 6 23,140 4
Böcker

— — i — — 61 3 64 50 14 — 26 38 — 49 2 13 23,4 0 43 19 1 51 13 _ cirka 2,900.
i — 41 — 41 21 20 — 7 34 — 34 2 5 23,7 7 27 19 41 — 23 18 7

12 i 4 27 |44 357 15 372 258 113 1 140 232 — 301 21 50 - — — 366 6 282 90 23,140 29 —
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