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Hadsund Realskole,
der er bleven opført i indeværende Efteraar og har rumme
lige tidssvarende Lokaler, holder Optagelsesprøve
Onsdagen den 18de November, Eftermiddag Kl. 1.
De Børn og yngre Mennesker, der ønskes optagne som
Elever paa Skolen, bedes derfor saavidt muligt give Møde
til den nævnte Tid, medbringende de Lærebøger, de hidtil
have benyttet
Der optages Elever af begge Køn lige fra 6—7 Aars
Alderen, og det følger af sig selv, at Skolen helst modtager
sine Elever i denne Akler, for at den paa den naturligste
og bedste Maade kan lede deres Undervisning gennem de
fortløbende Klasser til det endelige Maal, den aim. For
beredelseseksamen, som det maa antages, de fleste af Skolens
fremtidige Elever ville underkaste sig, er naaet.
Der er sat saa meget ind paa at faa Skolen i Gang i
Aar, fordi der da er Haab om, at den kan opnaa Eksamensret
allerede om 2 eller senest om 3 Aar, medens den paa Grund
af de ny og skærpede Bestemmelser for Realskolerne vil
blive nødt til at vente paa Eksamensret i næsten 4 Aar,
dersom den først begynder sin Virksombed til næste Aar.
De, der have Børn, som de mene kunne blive færdige
til at underkaste sig Præliminæreksamen i Løbet af 2 eller
3 Aar, gøre altsaa rigtigst i at lade dem begynde straks;
derved spares baade Tid og Penge.
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Ved Skolen er foruden Bestyreren foreløbig ansat 2
faste Lærere og 1 à 2 faste Lærerinder.
Undervisningen vil blive ledet i kristelig Aand, og det
er Skolens Formaal at opdrage og uddanne sine Elever til
nyttige og brave Mennesker, der baade kunne og ville ud
fylde deres Plads i Livet paa bedste Maade.

Hvilke Bøger, der skal benyttes i de forskj ellige
Klasser, vil efter endt Optagelsesprøve blive meddelt Eleverne
af Skolens Bestyrer.
Naar Skolen har naaet sin fulde Størrelse, vil den være
inddelt i 8te Klasser.

Ordensregler m. m.
1) Ved Elevernes Indmeldelse medbringes Daabs- ogVakcinationsattest.
2) Ingen Elev kan fritages for nogen af Skolens Discipliner
uden Bestyrerens Tilladelse.
3) Eleverne staa under Skolens Kontrol fra det Øjeblik,
de om Morgenen møde paa Skolen, til de efter endt
Skoletid vende tilbage til Hjemmet, hvorfor Foi ældre
og Værger anmodes om, ikke at lade Børnene begive
sig hjemme fra før højst nødvendigt, og ligeledes kon
trollere, naar de vende hjem. Skulde en Elev af en
eller anden Grund blive holdt tilbage, vil der blive givet
ham (hende) en Seddel med hjem, og denne bedes til
bagesendt med Paategning om, at den er forevist.
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4) Ønsker en Elev Fritagelse fra Skolen, maa han (hun)
i Forvejen medbringe Anmodning derom fra Hjemmet.
5) Udeblivelse fra Skolen paa Grund af Sygdom eller af anden
lovlig Grund maa snarest muligt meddeles til Bestyreren.
6) Naar der i en Familie med skolesøgende Børn udbryder
smitsom Sygdom, maa Skolen straks underrettes derom.
7) De Bøger og andre Sager, som Eleverne skulle bruge
i Skoletiden, maa medbringes om Morgenen; i Skole
tiden maa intet hentes uden Bestyrerens Tilladelse.
Enhver Elev skal med sit Navn mærke alle sine Bøger
og Sager.
8) Skolens Materiel maa ikke uden Tilladelse benyttes af
Eleverne, og enhver Elev maa erstatte den Skade, han
tilføjer Skolens Ejendele.
9) Eleverne maa ikke besøge Værtshuse eller offentlige
Forlystelsessteder eller lignende uden Forældrenes og
Bestyrerens Tilladelse.
10) Tobaksrygning er kun tilladt voksne Elever, dog maa
ingen Elev vise sig med Pibe eller Cigar udenfor
sit Hjem, og det er strængt forbudt, særlig de
Elever, der ikke bo i Hjemmet, at nyde spirituøse Drikke.
11) Overtrædelse af disse og andre af Bestyreren givne
Bestemmelser kan medføre Elevens Bortvisning fra
Skolen.

Regulativ for Skolebetalingen.
a) Den maanedlige
1ste Klasse
2den
—
3die
—
4de
—

Skolebetaling er i :
3 Kr.
5te Klasse 10 Kr.
5 —
6te —
11 —
7 —
7de —
12 • —
9 —
8de —
12 —
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b) Desuden betaler hver Elev 4 Kr. om Aaret i Brændsels
penge, der erlægges i Oktober Maaned, undtagen i Aar,
da de erlægges ved Skolens Begyndelse.
c) Besøge flere Søskende Skolen samtidig, nedsættes Skole
pengene med 12 Kr. om Aaret for hver af de yngre
Søskende Har en af dem Friplads, faar han (hun)
ingen Indflydelse paa Moderationen i Betalingen.
d) Skolepengene betales forud ved Maanedens Begyndelse
i Tidsrummet ira den 1ste til den 15de. I Juli betales
Skolepengene samtidig for August Maaned.
e) Udmeldelse af Skolen maa ske med en fuld Maaneds
Varsel, saaledes at der altsaa betales for den Maaned,
i hvilken Udmeldelsen sker, og for den følgende.

Et mindre Antal hele eller halve F r i p 1 a d s e r
vil blive at uddele til ubemidlede og flinke Børn i Hadsund
og nærmeste Omegn. Ansøgninger om disse Fripladser
indgives snarest til Skolens Bestyrer.

9 a 10 Elever kunne optages i Bestyrerens Hjem, hvor
de mod en Betaling af 360 Kr om Aaret eller 30 Kr. om
Maaneden faa Værelse (for 2 Elever) med Lys og Varme,
Kost, Tilsyn og fornøden Hjælp med Lektierne.
Hver af Kostgængerne maa medbringe Dyner eller
Tæpper, 2 Hovedpuder, 2 Par Lagener og 4 Haandklæder,
mærkede med Navn.
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Gaver
til

Skolens Bogsamling
Og

naturvidenskabelige Samlinger
modtages med Tak af Hr. Boghandler Lütchen-Lehn
og Skolens Bestyrer.

