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33 e r e t«i n ß

fra
ben ^ilfijnsljauenbc veb 3koUnæ(fntt 

for klaret 1887s2.

S3 ør net a Ile t i kommunens ©foler var ben Ifte 3uni 1881: 
1865, beraf i gorberebelfesffolen 385, forbelte i 12 Slfbelinger, og 
Stejlen 1480 forbelte i 48 51 la 3) er eller i Sjennemfnit 30,8 pr. ^laSfe. 
3 Äalenberaaret 1881 er SørnetaUet fteget fra 1774 til 1930, me= 
bens kommunens Ijele SIntal af Søm i ffolepligtig Sliber i famme 
Slib efter llbbrag af be ©folelifter, font lebfage SKanbtalslifterne, er 
fteget fra 3,494 til 3,531, af Ijvilfe 804 fif UnberoiSning i fjøben= 
Ijavnffe ©foler, 818 i private ©foler paa ^reberifsberg og Steften i 
©ogneffolen eller i hjemmet.

@fter ben fibfte ^nbffrivning i 9)laj 1882 tælle ©folerne 2052 
Sørn i 66 SlaSfer, altfaa i ©ammenligning nieb famine SlibSpunft 
1881 en ælvæpt af 187 Søm og 6 Älaåfer, mebenS Stigningen i 
bet foregaaenbe gemaar gjennemfnitlig fnn ubgjorbe 150 Sørn eller 
5 Stlaéfer aarlig. ®et vopenbe Sømetal Ijar frembeleS nøbvenbig= 
gjort Slnvenbelfen af flere ©foleftner, faalebes at ber af be 51 
ÆlaSfeværelfer og 2 Steferveftuer, fom finbe§ i kommunens forffjeHige 
©folebtjgninger, for Sliben ere 46 i Svug, og fra ifte Stovember ville 
fanbfijnligvis enbnn 2 å 3 blive benyttebe til llnoervisning. ®e le= 
bige ©foleftner finbe§ for Sliben fun i be ælbre ©folebpgninger og i 
©folen paa SobtljaabSvej; t^i i ©folen paa SlielS ©bbefenS Sej bane 
alle Sofaler været tagne i Srug fiben afvigte Sfteraar, og i Søbet 
af inbeværenbe ©foleaar ville fanbfynligvté alle ©foleftner i ©folen 
paa ©oötljaabSvej blive benyttebe. 3 faa §alb ville famtlige Sofaler 
i ^elbag^ffolerne være optagne meb Unbtagelfe af Steferveftuerne i 
Slaåfenffe Soliger.
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2If be 2052 Søvn, fom bett ifte 3uni 1882 fanbteS i Æommu= 
nen§©foler, føgtefølgenbellnbemittingi^elbagåffolerne, nemlig;

i ©folen paa Siiels @bbefen§ æej ... 876 ®ørn,
i — „ ®obt^aab§vej . . . . . . . 508 —

i alt ... 1384 Sørn (67 p®t.), 
meben§ $alvbag§ffolerne føgteS af i alt . 668 .— (33p®t.). 

^elbaggunbervisningen i ©folen paa Kiel's @bbefen§ SSej Ijar 
vebblivenbe Ijolbt fig i famme Spor fom i be foregaaenbe Slår. S 
ben npc ©fole paa ®obtl;aab§oej, Ijvor ber fra SSegpnbelfen af bet 
forløbne ©foleaar inbførte? ^elbagSnnberviéning, er benne ligelebeS 
Ipffebe® fortrinlig, ©folebeføget er færbele§ gobt, tun 7 ®ørn ere i 
2Iaret§ Søb overførte til ßalvbagSffolerne, og faa gobt font alle ISørn 
fra bet omliggenbe kvarter føge benne ^elbaggffole, for faa vibt ber 
finbe§ paSfenbe Sllbergflagfer.

©foleforfømmelferne, forbelte paa bele Sørnetallet og be= 
regncbe i procent af be ffolepligtige ©age, ^ave været:

i alt efter grabrag af ©pøbom
^alvbagSff olerne: 

§orberebelfe§flagfacne ... 7,4 p6t. 0,7 p@t. 
2.-6. ÆlaSferne.......  4,5 „ 0,9 „

§elbag§ffolen paa SlieU ©bbefenå æej: 
gorberebelfe§fla§ferne .... 7,0 pSt. 0,7 „
^clbag^fl. (2.-4. Magerne) 5,0 „ 0,9 „
^alvbagsfl. (5.-6. — ) 3,6 „ 0,6 „

$elbag§ffolen paa ®obtl) aabåvej: 
gorberebelfesfla^ferne.... 7,5 „ 0,5 „
^elbag^fl. (2.—3. Ælaåferne) 5,3 „ 0,4 „ 

©om bet fieraf fremgaar, ere ©foleforfømmelferne (efter §rabrag af 
Spgbom) nu veb famtlige ©foler bragte neb til unber 1 p6t.

©er er tun ibømt ©folebøber for i alt 10 Sørn§ §orføm= 
melfer, tjvilfet er 0,5 p6t. af Sørnetallet eller omtrent 0,2 ®arn pr. 
Älasfe. ®e ibømte 33øber beløb fig til 2 Ær. 88 Øre og ere aHe 
inbbetalte meb Unbtagelfe af en enfelt IBøbe, ber maatte flettet paa 
®runb af §orførgeren§ S3ortrejfe.

3 ©folepenge er inbfommet 960 Ær. 6 Øre og i ©folebøber 
2 Ær. 48 øre, Ijvilfe ©ummer i f^orbinbelfe meb Stenterne af Sfo- 
lenå færlige §onb Ijave været anvenbte til glibåbelønninger 
for ffoleføgenbe Sørn. ©eåuben Ijar Æommunalbeftpreffen bifatbet 
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ÄommiSftonenS om, at ber ligefom afvigte Star af bet paa 
Stolen^ Subget „til forfømte Søm" opførte Seløb anvenbteg en 
Sum i famme Øjemeb, for at man iffe af Slangel paa be nøbven= 
bige Slibler ffulbe fe fig nøbfaget til at gjøre Stub paa be i flere 
Star fulgte Siegler for Ubbelingen af glibgbelønninger, Ijvilte ^ave 
baaret færbeleS gob grugt. 3 afvigte SlegnffabSaar er ber ubbelt 
Selønninger til Seløb af 1824 Är., Ipvilte ere tilbelte 80 af 172 
Äonfirmanber og beguben 42 af 74 trettenaarige Søm, fom iffe ^ave 
bemittet bereS Stet tit at blive ubffrevne i gølge Sov af 2ben Slaj 
1855. Selønningerne bibrage vebvarenbe til gob Stolegang i be 
øverfte Älagfer, faa at gorfømmelfeme i bigfe efter grabrag af Sxjg= 
bom i ©jennemfnit tun Ijave ubgjort 0,6 p®t., og ligelebeg til at inb= 
ffrcenfe llbffrivningen i 13 Stars Sliberen, Ijvilten i SlaretS Søb tun 
^ar funbet Steb meb 7 Søm.

Sigefom be foregaaenbe Slat Ijar Stolen veb ^envenbelfe til be 
forftjellige gernbanerg og tampffibeg Seftyrelfer ffaffet Sørn fra 
Sogneffolerne fri Sejfe paa Ubflugter i Sommerferien, ljvil= 
ten goranftaltning blev benpttet af 572 Sørn.

gra be tre Sogfamlinger for Sørnene, ber tilfammen tælle 
979 Sinb, er ber ffet 9,620 llblaan til 753 Sørn. Äommuneng SU 
brag ^at ubgjort 450 Är., Sømeneg Sibrag 52 Är. 6 Øre.

ten Slftenffole for tegneunbervUning famt llnbervig= 
ning i Stegning, Sletftrivning og Sogljolberi, ber lebeg af en af Sto= 
leng tegnelærere meb Siftanb af to anbre Særere, og fom foruben 
at mobtage tilffub af gnbenriggminifteriet ftøtteg veb Sibrag fra 
Äommunen og bet ©lagfenffe gibeifommig, ^ar været beføgt af 54 
©lever, fornemmelig tonfirmerebe trenge fra Sogneffolerne.

Sigefom i ftere af be foregaaenbe Slat ere ogfaa i afvigte Sinter fattige 
Sfolebørn bievne befpifte meb Wlibbaggmab paa Stolen for fri 
villig tilvejebragte Slibler. Sørnene erljolbt SHbbaggmab 2 ®ange 
ugentlig i ganuar, gebruar og ^alvbelen af Wlartg Slaaneb, og 
benne goranftaltning bibrager frembeleg meget til at ftøtte ftabig 
Stolegang.

ten for Stolens pigebørn inbrettebe Sabeanftalt er 
i afvigte Sommer bleven benyttet af 481 Siger, trengeneg 
Svømmeunbervisning og Sabning føgteg af 577 trenge. 
Saa @runb af bet uftabige Sejr beløb Sabeneg Slntal fig tun til 
3150 for Stgerneg og 3898 for trengeneg Sebfommenbe.
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Særerperfonalet beftob ben 1. guli 1882 af følgenbe:

Ifte £ønntngSfla§fe:
Dberlcerer 3- Sarfen. . . .

— X. 3eøfen. . . .
— 3- æorpb....
— ®. 9lønne. . . .

Særer i. ®iefe.....................
— S. Sanfen................
— g. Sergmann ....
— SBogel=3ørgenfen. .
— ft. 9Jlabfen=®ten»gaarb 
— fy. gacobfen .... 
— ft. Mriftenfen .... 
— 21. étbinbler ....

2ben gønninggflaSfe.
Varerinbe fyrt. &■ Stein . . 

— — Ét. tRoufinq .
— — ß. Ulrich . .
— ftru 9Jt. Siefe. . .
- fyrt. fU- Öanfen . .
— — S- Steenftrup .

3bie Sanningéflaé 
Særer 21. sJt. 2lnberfen .

— S. ^Jeterfen. . . 
— S. §»ibberg . . 
— 2JL s3eterfen . . 
— ^eterfen. . .
— 3ernborff=3esfen
- $. ftøbl .... 
— @br. ®al;I . . .
— 3- Sørgenfen . .

Særerinbe fyrt. 21. Jlprop
— — Ö- ®e»er§
— — Ö- Sligfen
— —S). Sfrunnit
— — S. ®pbbab
— — 91. Élønfter
— — ®. ©øllner
— — 21. Sngbolo
— — 6. Sørenfei
— — ®. Soenbfe
— — 6. SSBeft.
— — 8. 3enfen
— gru Sanbberg
— §rt. 9iii§ager.
— — Setter. .
— — Srenbftrup
— — öolftebroe
— — SBigelfen.
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Unberbift »eb 
Stolen fiben

Saft anfat 
»eb Stolen 

fiben:

fBceret i benne 
£ønningø< 

tlaSfe fiben :
154 65 '4 70 V9 70
'% 68 >4 70 '4 70
’4 77 '4 77 V477
*4 77 % 77 Vs 78
% 70 V9 70 Vs 74
Vs 70 Vs 72 '00 74
Vs 73 Vs 75 V<77
Vs 73 Vs 75 Vi 2 77

12/1074 Vs 76 Vs 78
Vs 77 '4 78 '4 80
‘4 77 Vs 78 ’4 80

VI0 77 '4 80 Vs 82

710 63 %o 63 Vs 70
Vs 68 Vs 70 V? 74
V5 70 Vs 70 ’4 76

Vh 70 Vs 72 '4 77
Vs 71 Vt 73 Vh 78
% 74 '4 74 '4 82

Vs 79 Vs 80 Vs 80
V5 77 Vs 80 Vs 80

Vio 77 Vs 80 Vs 80
Vh 79 V3 82 Vs 82
Vh 80 ’4 82 '4 82
Vs 78 Vs 82 ’482

Vh 81 Vs 82 Vs 82
Vh 79 Vs 82 ’4 82
Vn 79 Vs 82 Vs 82
Vs 75 Vs 76 Vs 76
Vh 73 Vs 76 Vs 76
Vs 76 Vs 77 % 77
Vs 77 Vs 78 Vs 78
Vs 76 Vs 78 Vs 78
V6 76 Vs 78 Vs 78
Vh 76 Vs 79 '479
'4 77 Vs 79 Vs 79
Vs 77 Vs 79 Vs 79
Vs 77 Vn 79 Vn 79
Vs 77 7h 80 '/u80
Vh 74 V„ 80 V,, 80
Vio 77 Vs 82 ’4 82
Vn 77 ’4 82 Vs 82
Vs 78 Vs 82 Vs 82
Vs 78 Vs 82 Vs 82
Vh 78 Vs 82 ’4 82
Vn 81 Vs 82 Vs 82



V

Unbervift oeb
timelærere og timelærerinber: Stolen fiben:

Sæter S. Qobanfen.................... Vn80
— (S. Sroberfen.................... 1G/S 81
— Si. 'Betetfen........................ ’% 81
— 8. Raufen......................... Vi, 81
— S. Svibberg..................... Vh 81

®Vmnaftiflærer öoppe................. Vs 78
— Sunb..................... ,5/681

Særerinbe fyru æorregaatb. . . . 7, ,78
— fyrt. ®. ^obanfen . . . Vn 78
— — St. jyteberiffen. . . Vi. 78
— — 21. Sunb................. V5 82
— — S. öolm................. Vs 82
— — 8. |SSogek3ørgenfen . % 82

Stolebetjentene ere:
3- ^anfen reb Stelerne i galtonerallee og paa Sampeuej (fiben 

ifte Slpril 1877),
8. 9Helfen oeb Stolen paa 3liel§ 6bbefen§ æej (fiben Ifte Slpril 

1878) og
sDi. ^anfen oeb Stolen paa ®obtljaab§oej (fiben 1. 3Raj 1881).


