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Gedurende de maand Juli zal het bureau 
gesloten zijn. Beleefd verzoek hi,ermede 

rekening te willen houden. 

Van ollri'e f inancien. 

Uit de publicaties omtrent ueurzen en 
studie-toelagen meent een onzer lezers op te 
maken, dat door ons bureau ook financiele 
hulp verleend wordt aan min- of onvermo
gen~e stu~~nten. . Zover zijn we nog niet! 

Dit scbnJVen kwam juist op bet moment, 
dat we zelf met de financien vast zaten en 
het deed clan ook enigszins komisch aan. 
Door de drukte der laatste maanden kon het 
financiele gedeelte niet zo verzorgd warden, 
als •nodig was. Totdat ontdekt werd, dat we 
vast zouden raken en er moest dus met be
kwame spoed aan gewerkt worden. 

Het resultaat ziet U in de in dit nummer 
geplaatste mooie lijst van verantwoorde gel
den. Het zar onze lezers nu wel duidelijk zijn, 
dat ze zich door deze prachtige lijst niet 
moeten laten misleiden omtrent de financiele 
toestand van onze ins telling. Dringende 
noodzaak was de aanleiding tot dit mooie 
resultaat en gaarne brengen we de milde 
schenkers nogmaals onze hartelijke dank. 
Graag zouden we meermalen zo'n mooie 
verantwoording ten toon willen stellen. 

PROGRAMMA VOOR DE AKTE ,,DE 
PRAKTIJK DER AUTOMOBIEL 

TECHNIEK". 

Deze akte geef t bevoegdheid voor het 
geven van onderwijs in de practijk der auto
mobieltecbniek aan scholen voor technisch
en amha htsonderwijs. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
mo~~ten de candidaten in het jaar, waarin zij 
tot het examen warden toegelaten, de leeftijd 

van 23 jaar bebben bereikt, en ten minste 
6 jaren praktisch werkzaam zijn geweest, 
waarvan ten minste 3 jaren als bulp-monteur 
in een auto-reparatie-atelier en 3 jaren als 
monteur en chef d'atelier. Bovendien moeten 
de candidaten in het bezit zijn van een geldig 
Nederlandsch-Indisch rijbewijs voor het 
besturen van alle motorvoertu igen, als be-
doeld in de eg ·e-rkeersordonnantie. 

Toelichtingen: De voorpraktijk zal moeten 
word~n gestaaf d door verklaringen van te 
goeder naam en faam bekend staande werk
gevers, terwijl nadere contr6le bierop moge
lijk moet zijn, een en ander ten genoege van 
den Directeur van Onderwijs en Eredienst. 

a. 

b. 

c. 

De \fereisten zijn: 

I. Ke11nis van de Nederlandse taal, te 
beoordelen naar de te maken opstellen. 

2. Enige kennis van de Maleise taal. 

Algebra. Kennis van de hoof dbe
werkingen met algebraische vormen; 
merkwaardige producten en quotien
ten; ontbinding in factoren; vergelij
kingen van de eerste graad met een 
en meer onbekenden; herleiding van 
wortelvormen; vier kan tsvergelij king en. 
V raagstukken. 
Rekenen met behulp van logarithmen. 
Gebruik van de rekenliniaal. 

Meetlcunde. 

I. Planimetrie. Kennis van de voornaam
ste eigenschappen van de vlakke 
figuren tot en met de cirkel; om-, in
en aangeschreven cirkel; om-, in- en 
aangeschreven cirkels van driehoeken; 
vierhoeken om en in de cirkel; regel~ 
matige veelhoeken; omtrek en opper~ 
vlak van de cirkel ; Constructies en 
meetkundige plaatsen. V raagstukken. 

2. S.tereometrie. Kennis hiervan voor 
zover betreft het projecteren van meet
kundige lichamen. V raagstukken. 

3. Beschrijvende meetkunde. Kennis hier
van voor zover betref t het proj ecteren 
van meetkundige lichamen en van hun 
doorsnijdingen; de ontwikkeling van 
oppervlakken. Kennis van scheve pro
jectie. 

d. N atuurlcunde. Kennis van de algemene 
eigenschappen van lichamen; wet van 
Pascal; vloeistofdruk; wet van Archi-
medes; soortelijk gew1cht; evenw1cht 
van vloeistoffen en gassen; wet van 
Boyle; barometers en manometers; 
pompen; wet van Berthollet; meten 
van temperaturen; uitzetting van vaste 
stoffen en vloeistoff en. V raagstukken. 
T oepassingen op het ambacht. 

e. Mechanica. Kennis van de leer der 
bewegingen. Samenstelling en ontbin-
ding van krachten; kracbt; massa; 
versnelling; zwaartekracht; arbeid en 
vermogen. 

f. 

g. 

h . 

l. 

j. 

k. 

l . 

Druk. Smits Ba t.-C.: 

Beginselen van de sterkteleer : trek, 
druk, afschuiving, buiging en wrin~ 
ging. Vraagstukken. Toepassingen op 
het ambacht. 

Materialen. Grondige kennis van de 
door de motorrijtuighersteller gebruik
te materialen , hun afmetingen, be-
reidin g, eigenschapp~ geh-eke 
keuring en toepassingen. Voorkoming 
van corrosie. Kennis van de in de 
automobieltechniek belangrijke brand
stoffen eh van verbrandingsverschijn
selen, alsmede van af dichtings-, iso
latie- en smeermaterialen. 

Gereedschappen en gereedschaps
werktuigen. 
Grondige kennis van de hand- en 
meetgereedschappen, gehezigd door 
de motorrijtuigbersteller. 
Kennis van de samenstelling en wer
king van de bij den motorrijtuig
hersteller het meest voorkomende ge
reedscbapswerktuigen: draai-. boor-, 
schaaf-, steek-, frais- en slijpbanken, 
van haar toebehoren en van de aan
drijving . 
Kennis van de meest gebruikelijke 
toestellen en gereedschappen, gebezigd 
bij het autogeen en electrisch lassen en 
van de daardoor geldende veiligheids 
voorschriften. 

Onderwijs teer. Kennis van de eisen 
van doeltreffend onderwijs in de 
vakken en aan de scholen, waarvoor 
deze akte bevoegdheid geeft; geschikt 
heid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te delen. 

V eiligheid en hygiene. Enige kenni~ 
omtrent veiligheids- en gezondheids 
maatregelen , alsmed e van de eerste 
hulp bij ongevallen. 

Electrotechniek. Kennis van de begin 
selen der electriciteitsleer ; van de 
electrische uitrusting van motorrijtui 
gen. Kennis van- en vaardigheid in 
het opsporen van de oorzaken van 
s toringen. Enige practische kennis van 
de draaistroomelectromotoren en toe 
beboren; veiligheidsvoorschriften . 

Motorrijtuigen. Kennis van de samen 
stelling en werking, het afstellen, bet 
herstellei:i en het onderhoud van 
motorrijtuigen en toebehoren, in het 
bijzonder van de motoren en het 
bewegingsmechanisme. Kennis van en 
vaardigheid in het opsporen van de 
oorzaken van afwijkingen en gebre
ken. Kennis van de constructie en de 
vervaardiging van onderdelen van 
motor_rijtuigen. 

Kennis van de regels van de weg en 
van de betekenis der internationale 
waarschuwingsborden, zomede vol
doende begrip van wegetiquette; ken~ 
nis van de voornaamste bepalingen op 
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m. 

n. 

o. 

P· 

a. l. 

a. 2. 

i. 

m. 

het gebied van de algemene Neder~ 
landsch-Indische verkeerswetgeving. 

Werktekeningen. Vaardigheid in het 
schetsen met gebruikmaking van 
rechthoekige projectie; in het tekenen 
van motoronderdelen en in het lezen 
van tekeningen. 

Bordschetsen. Vaardigheid in het 
schetsen op het schoolbord. 

Herstellen en metaalbewerken. Vaar
digheid in het uitvoeren van herstel
lingen, welke in het motorrijtuigvak 
voorkomen; het afstellen en bedrijfs
vaardig maken. Enige vaardigheid in 
het maken van hand- en snijgereed
schap, smeden, harden, solderen, be
werken van plaat.- en profielijzer. 
autogeen en electrisch !assen; in licht 
vulcaniset'rwerk. 
Hierbij wordt in het bijzonder gelet 
op oordeelkundig werken: het ge
bruii, e-fl van hand- en meetgereedschap 
en !>et werken met gereedschaps
werktuigeP, bet opspannen van het 
werkstuk en de volgorde van de be
werkingen. 
Vaardigheid in het rijden in vlak en 
bergterrein, het nemen van bochten, 
het keren, achteruitrij den en stop pen, 
het beladen van de automobiel. 

Toelichtingen: 

Uit de te maken opstellen moet blij
ken, dat de candidaat in staat is zijn 
gedachten duidelijk en in beschaafde 
vorm uit te drukken. 

De candidaat moet in staat zijn om 
een eenvoudige constructie uit zijn vak 
in het Maleis te verklaren. 
Het examen in de onderdelen a t/m e 
wordt schriftelijk en mondeling afge
nomen met uitzondering van dat in 
de Maleise taal, dat uitsluitend mon
deling wordt af genomen. Den exa
minandus, wien voor het schrif telijk 
examen in een van deze onderdelen 
het cijfer 7 (zeven) of hoger toege
kend wordt, kan vrijstelling van het 
mondeling examen in dat onderdeel 
worden verleend. . 
Het examen in .de onderdelen f t/m 
m wordt schriftelijk en mondeling 
afgenomen. 
De examinandus moet in staat zijn bij 
ongevallen eerste hulp te verlenen. 

Het examen omvat o .a. het vervaar
digen van een of meer werktekeningen 
op ware grootte in potlood, met inge
schreven maten. 
De mondelinge examens kunnen wor
den afgenomen met behulp van 
schetsen op het schoolbord. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN VOOR 
BEZITTERS VAN EEN DIPLOMA 

ENER M.T.S. 

Dit artikel wil een antwoord geven op 
de vraag, die herhaaldelijk gesteld wordt: 
.. W aar blijven de af gestudeerden van een 
Middelbaar Technische School?" 

Het Middelbaar Technisch Onderwijs be
oogt de opleiding van diegenen, die de 
schakel moeten vormen tussen de hoof dlei
ding en den werkman, in de industrie, in 
bedriJven en bij de uitvoering van werken. 
Zij moeten dus voldoende prakfisch inzicht 
hebben om leiding en voorlichting te kunnen 
geven aan de onder hen werkenden; zij moe
ten algemeen en teohnisch voldoende ont
wikkeld zijn om eenvoudige opdrachten 

zelfstandig en opdrachten van moeilijker aard 
ender hogere leiding te kunnen ontwerpen, 
voorbereiden en uitvoeren. Verder moeten 
zij in staat zijn daarvoor geschikte bedrijven 
zelfstandig te leiden. 

Volgens de ervaring vinden vele af gestu
deerden der Middelbare Technische Scholen 
in Nederland een werkkring in het buiten
land of worden geplaatst bij ondernemingen. 
werkzaam in Nederlandse overzeese gebieden 
of bij buitenlandse ondernemingen, waarbij 
ook Nederlandse belangen zijn betrokken. 

Zorg wordt gedragen dat de leerplannen 
zodanig zijn samengesteld, dat de Nederland
se afgestudeerden, ook wat algemene ontwik
keling, talenkennis, enz. betreft, niet bij hun 
buitenlandse concurrenten ten achter staan. 
Er wordt naar gestreefd de Nederlandse 
middelbare technici theoretisch, technisch en 
wat karakter-vorming betreft, zo goed mo
gelijk uit te rusten, opdat zij de vergelijking 
met hun buitenlandse collega's zullen kunnen 
doorstaan. 

Talrijk zijn de grote lichamen, die de 
waarde erkennen van het diploma, alsmede 
de openbare lichamen, welke 'j de beno ~ 
ming van personeel aan de oud-leerlingen 
ener M.T.S. de voorkeur geven. 

In het algemeen kan gezegd worden, dat 
de plaatsing van afgestudeerden ener M.T.S. 
op het ogenblik geen bijzondere moeilijkheden 
biedt. 

Gedurende de periode van malaise zijn 
er uit den aard der zaak in deze categorie 
ook we! werklozen geweest (b.v. in de 
Suikerindustrie) doch het aantal van deze 
werklozen is toch betrekkelijk beperkt 
gebleven en het percentage was zeker 
belangrijk lager clan in vele andere takken 
van bedrijf. 

In enkele studierichtingen, b.v. op het ge
bied van de Scheepsbouw en van de Che
mische Techniek, schijnt op het ogenblik de 
vraag naar middelbare technici belangrijk 
groter te zijn clan het aanbod van krachten. 

Volgens opgave, die we van den Directeur 
van de Middelbare Technische School te 
Haarlem mochten ontvangen, is het werk
lozenpercentage daar slechts 2 % . 

Het schijnt, dat de meeste werkgevers voor 
vele betrekkingen zelfs de voorkeur geven 
aan een M.T.S.'er boven een ingenieur van 
Delft, terwijl M.T.s'ers in de particuliere 
industrie in staat zijn tot hoge rangen op te 
klimmen. 

Het M.T.S. diploma geeft natuurlijk nook 
enig recht op bepaalde betrekkingen. Ook 
leidt de M.T.S. niet op voor speciale beroe-· 
pen. Dit laatste is bijvoorbeeld we! het geval 
bij de kweek.school voor machinisten of voor 
de Zeevaart en ook bij de Middelbare Kolo
niale Landbouw School en de Textielschool. 

Hierboven gaven we het doel van de 
M.T.S. opleiding reeds aan. 

De M.T.S. geeft de leerlingen een behoor
lijke theoretische ondergrond. waarop zij met 
succes kunnen voortbouwen. De moderne 
techniek is namelijk zo veelzijdig, dat vele 
jongelui zich in de praktijk weer opnieuw 
theoretisch moeten inwerken op het speciale 
vakgebied. 

Het blijkt. dat de normale M.T.S.-oud
leerling dit vlot kan doen. Zo kan hij zich 
ook de benodigde fabrieks- of werkplaats
praktijk snel eigen maken, dank zij zijn 
vooropleiding. 

Een M.T.S.-'er met enige jaren praktijk 
is daarom een zeer bruikbare kracht, die in 
sommige gevallen zelf s een ingenieur kan 
vervangen. 
. De tegenhanger hiervan is natuurlijk, dat 
M.T.S'ers soms geplaatst worden in func
ties, waar leerlingen van een Ambachtsschool 
beter op hun plaats waren. 

Aangezien dus niet is aan te geven waar
voor de M.T.S. precies opleidt, behoudens de 
algemene opmerking, dat in het algemeen 
wordt opgeleid voor elke lagere of hogere 
leidende functie in de technische bedrijven, 
zal hieronder worden opg,egeven welke be
trekkingen oud-leerlingen hebben verkregen. 

Het is slecbts een greep uit de talrijke 
functies. 

1. Assistent-bedrij fs-ingenieur 
2. Assistent.-bedrijfsleider 
3. Assistent-foreman bij Engdse firma's 
4. Bedrijfsleider 
5. Boormeester 
6. Calculateur 
7. Chef bedrijfsbureau 
8. Chef-laboratorium 
9. Chef-machinist 

10. Chief-engineer bij Engelse firma's 
11 . Constructeur 
12. Constructeur-fitter bij Engelse firma's 
I 3. Controleur bij speciale departementen 
H. Employe bij een der vele InUisd1e onder

nemingen in het bijzonder bij de B.P.M. 
15. Fabricatiechef 
16. Inspecteur diverse gemeentebo:drijven, 

zeals: waterleidfng. electrische bedrij
ven, telefoon, enz. 

17. Machinist ( 1 e e-n 2e) 
18. Machinist-monteur 
19. Montagechef 
20. Operateur (filmbedrijf) 
21. Opzichter in Rijks-diensten 
22. Scheikundige 
23. Tekenaar 
24. Technische vertegenwoordiger 
25. ,.Techniker" bij Duitse firma's 
26. Technische laborant 
27. Technische ambtenaar 
28. Tijdcontroleur 
29. Werkplaatschef 
30. Werktuigkundige. 

Deze lijst kan nog sterk uit gebreid wor
den, aangezien betrekkingen zoals ,.tekenaar
constructeur" e.d. zo veelzijdig zijn. 

Hie11bij zouden tientallen diverse in}ustrien 
genoemd kunnen worden. 

HULP-ANAL YSTEN-CURSUS. 

Deze cursus van de Indische Maatschappij 
voor Werkverschaffing (I.M.I.W.) leidt 
jongelui met Mulo-diploma-B, H.B.S.-3j., 
K.W.S. en daarmede gelijkgestelde en hoger 
diploma's, in een jaar op voor. hulp-analyst. 
Deze cursussen werden in Januari 1937 inge
.steld onder de naam Laboranten-cursus. De 
lessen worden gegeven onder leidmg van 
A. A. Knotnerus, scheikundig ingenieur van 
Delft in een lokaliteit gelegen op het empla
cement van de T.H.S. te Bandoeng. Les 
wordt gegeven in de volgende vakken: van 
de theorie Natuurkunde: de grondbeginselen 
van de hydrostatica, warmte, licht, electrici
teit en eenvoudige meetinstrumenten. Van 
theorie Scheikunde: analystische scheikunde 
(ion en- theorie) ·en de grondbeginselen der 
anorganische en organische scheikunde. Voor 
praktijk: quantitatieve- en qualitatieve eirna
lyse, titratie en toepassingen op technische 
prod ucten. 

Aan het eind van het cursusjaar wordt een 
eindexamen afgenomen door een examen
commissie, waarin o.a. zitten prof. ir. Amons 
en ir. Akkersdijk. 

Uit het feit, dat binnen korte tijd na het 
behalen van het diploma, bijna alien geplaatst 
waren, blijkt wel, dat er behoef te bestaat aan 
dergelijke krachten. H ulp-analysten kunnen 
geplaatst worden op gouvernemo:r..~s- en 
particuliere laboratoria. Ze blijken hier goed 
te voldoen, omdat ze in staat zijn zelfstandig 
te werken. De salarisregeling voor gouver-



ementsbetrekkingen is nog niet geregeld ; bij 
le N.K.P.M. is het beginsalaris f 60.- en 
oger. 
Aan schoolgeld wordt f 2.50 per maand 

etaald, terwijl men verplicht is een waar
orgsom van f 1 o . ....., te storten, te betalen 

vier ·termijnen van f 2.50. Zulks ter even
uele vergoeding voor brekage. 

Aan het eind van het cursusjaar wordt dit 
1 edrag vetrekend. 

I,eermiddelenonkosten zijn er verder niet. 
Schoolgeldvermindering is niet · mogtdijk en 
·oor huisve~ing client men zelf te zorgen. 
De cursus begint ieder jaar op 1 Augustus. 

anmeldiJ:l9 hiervoor client schr!f telijk te 
eschi~den, ontler overlegging van een af
chrift van het diploma en cij ferlijst bij de 

"ssistent Werkloosheidscommissaris Gr. 
Lengkong 76 (geb. Weeskamer) te Ban
fioeng. Gegadigden moeten van goede aanleg 
ijn en een behoorlijke educatie genoten 
ebben. 

• A NALYSTENCURSUS . 

De analysten&irsus aan het Geneeskundig 
Laborgtorium, Oranjeboulevard 79, Bat.-C., 
leidt op .. voor bacteriologisch- en chemisch 

nalyst. 
Voor deze 3 jarige cursus wordt vereist, 

Hat men in het bezit is van een diploma 
ulo-B, H.B.S.-3j. of gelijke ontwik

eling bezit. Al is de ontwikkeling van den 
candidaat hoger, hij moet toch vooraan 
beginnen. Een A.M.S. abutirient dus even
eens in het 1 e j aar. 

Jongelui van elke landaard, zowel jongens 
als meisjes, kunnen toegelaten worden. 

Gedurende het eerste jaar wordt voor de 
opleiding voor bacteriologisch analyst les 
gegeven in: Theoretische chemie, Analytische 
chemie, Bacteriologie, .Parasitologie en Na
tuurkunde. Het tweede jaar Bacteriologie, 
Parasitologie, Serologie, Physiologische che
mie en Natuurkunde. De vakken, die tijdens· 
het der8e jaar worden onderwezen, zijn: 
Bacteriologie, Serologie, Parasitologie, Phy
siologische chemie en Natuurkunde. 

De lesvakken aan de cursus voor chemisch 
analyst zijn gedurende het 

le jaar: Theoretische chemie, analytische 
chemie, Beginselen bacteriologie en 
parasitologie, N atuurkunde. 

2e jaar: Theoretische chemie, Analytische 
chemie, Physiologische chemie, Na
tuurkunde. 

3e jaar: Theoretische chemie, Analytische 
chemie, Klinische chemie, Physiolo
gische chemie, Natuurkunde e;o. 
W arenkennis. 

Het le jaar is voornamelijk theorie, het 
tweede en derde jaar praktisch werken. Het 
praktisch werken geschiedt in de morgenuren 
van 7.30.- 1.30 uur en sluit aan op de theore
tische lessen. De theoretische lessen worden 
buiten diensttijd gegeven tussen 5 en 7 uur 
namiddag in het Eijkman Instituut. Gedu
n~nde het, tweede jaar beginnen de co-assis
tentschappen op de diverse afdelingen. 

De cursus beg int 1 Augustus; dit · jaar 
wordt een nieuwe cursus geopend. Ge

,., durende de loop van de cursus worden geen 
leerlingen aangenomen. Per jaar heeft men 
er 14 dagen vacantie. 

Het schoolgeld bedraagt f 15. - per 
maand. Zeer begaafde, doch min- of onver
mogende leerlingen, kunnen van lesgeld 
Vrijge.5t~ld Worden, tegen overlegging van 
een bew1js van min- of onvermogen. Dit 
moet afgegeven zijn door het Hoofd van 
plaatselijk bestuur van de plaats van her
komst. Leermiddelenonkosten heeft men niet; 

boeken of instrumenten behoeven niet aan
geschaf t te worden. Toelagen worden niet 
verstrekt. De leerlingen zijn extern en ze 
moeten dus zelf voor huisvesting . zorgen. 
Na het eindexamen kan men een betrekking 
vinden in Gouvernernentsdienst bij den 
D.V.G .. bij Economische Zak.en of bij de 
Mijnbouw, indien er vacatures zijn. Het sa
laris van analysten varieert tussen f 80 . .
en f 260.-----. De plaatsingskansen voor 
diplomabezitters kan men zeer goed noemen, 
want bij verschillende diensten schijnt een 
merkbaar te kort te zijn aan deze krachten. 

Voor de aanmelding client men zich te 
wenden tot den Directeur van het Eijkman 
Instituut, Centraal Laboratorium van den 
Dienst van de Volksgezondheid te Bata
via-C. 

Men client over te leggen diploma's, cijfer
lijsten en gezondheidsattest. 

BEKEND MAKING. 

Met ingang van 1 Augus.tus a.s. zullen 
tot de Partic. Muloschool der Zusters 
Franciscanessen te Pontianak ook jo·ngen!> 
worden toegelaten. Deze school werd in 1934 
opgericht en was tot heden alleen toegan
kelijk voor meisjes. Zij werd door den Dir. 
van 0. en E. bij Besluit van 2 Mei 1938 No. 
11444/ B gelijkwaardig verklaard. 

HANDELSKENNIS L.O. 

De examens voor deze akte, die gelijk
waardig is aan de Hollandse, worden schrif
telijk en mondeling afgenomen. Schriftelijk 
gewoonlijk in de woonplaats van den candi
daat, als er een Mule-school is. Mondeling 
te Batavia-C., in de lokalen van de Prins 
Hendrikschool. De schrif telijke exam ens 
vallen in het begin van de Paasvacantie, 
dit jaar op 7, 8 en 9 April. Ze duren drie 
dagen en omvatten de volgende vakken: 
Boekhouden, 4 uur ,.......,, Handelsrekenen, 3 Yz 
uur ,.......,, Handelskennis en Recht, 2Yz uur en 
Handelscorrespondentie, 1 X uur. Het vak 
Handelscorrespondentie wordt in Holland 
niet gevraagd. 

De mondelinge examens. die een dag duren 
en beginnen ongeveer 10/ 11 weken na het 
schrif telijk. omvatten de vakken: Boekhou
den, Yz uur -- Handelsrekenen, Yz uur en 
Handelskennis, ook Yz uur. 

Om aan de examens te mogen deelni:-men . 
moet men 18 jaar zijn. De aanmelding moet 
gewoonlijk plaats hebben v66r 1 Februari bij 
den Directeur van 0. en E. per aangetekend 
gezegeld verzoekschrif t, onder overlegging 
van een bewijs van goed zedelijk gedrag, dat 
hoogstens 6 maanden oud mag zijn en een 
gezegelde geboorteakte of gezegelde akte van 
bekendheid. Aanmeldingen op of na 1 Fe~ 
bruari of zonder voldoening van het examen~ 
geld, warden buiten beschouwing gelaten. 
Het exatnengeld, zijmfo f lQ,_.., client per 
postwiss~l overgemaakt te worden aan de 
Afd. Kas van het Dep, van 0. en E.; Op dit 
formulier vermelde men zijn naam, adres en 
waarvoor men examen wenst te doen. 

De voorzitter van de examencommissie is 
de Inspecteur in Algemene dienst bij het 
W.L.0. Als !eden fungeren accountants en 
leraren M.O. Voor 1937 waren dit de heren 
J. Risseeuw, accountant te Batavia-C., D. de 
Zwaan, accountant te Batavia-C., G . J. H. 
Matthijssen, leraar aan de P.H.S. en W. E. 
Heijning, leraar aan de Chr. A.M.S. 

Voor 1938 de heren Matthijssen, de 
Zwaan, Jansma te Batavia-C. en Moree 
van de Chr. Mulo te Batavia-C. 
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Het officiele examenprogramma luidt als 
volgt: 

Programma voor het examen ter verhijging 
van een akte van bekwaamheid voor huis- en 
schoolonderwijs in de beginselen der h .::: ndels
kennis, bedoeld in art. 77 onder c der wet 
van 17 Aug. 1878 (Staatsblad No. 127) . 

De vereisten zijn: a. Kennis van het enkel
boekhouden en van het dubbelboekh'1uden. 
zowel naar de dagelijkse, als naar de maan
delijkse methode, vaardigheid in het !Ilaken 
van eenvoudige toepassingen bij onderne
mingen; b. kennis van eenvoudige bereke
ningen in de goederenhandel. de fondsen
handel voor zover betreft de Amsterr:lamse 
Beurs, en de wisselhandel; kennis van de 
berekening bij credietverlening op korte 
termijn; vaardigheid in het uitwerken van 
eenvoudige daarop betrekking hebbende 
vraagstukken; c. enige kennis van de alge
mene organisatie van de handel , van de 
betaalmiddelen en betalingsmethoden, van 
het transport- en assurantiewezen, van de 
organisatie en de techniek der credietverle
ning en van het bankwezen hier te lande: 
enige kennis van de belangrijkste gedeelten 
uit het eerste bo-ek van het wetboek van 
Koophandel en van daarmede samenhangen
de bepalingen uit-het Burgerlijk Wetboek en 
andere wetten. 

Behoort bij K.B. van 28 April 1924 ( Stbl. 
212). 

Voor deze akte kan meo zich schriftelij k 
of door mondelinge lessen voorbereiden . 
Zander enige voorstudie mag men de studie
duur wel op +- 2 jaar stellen. DE' enige 
schriftelijk opleiding hier in Indie is cursus 
Bos te Djokja, lesgeld f 10.----- per m<1and . 

Een bekende mondelinge cursus is die van 
G. J. H. Matthijssen, lesgeld f 12.50 per 
ma and. 

Voor privaatles mag men wel op f 25 .
per maand per wekelijks lesuur rekenen. 

Van het examen kan men zeggen, dat het 
schriftelijk gedeelte het belangrijkst is en dat 
Boekhouden het zwaarst is. 

Bij deze studie zijn de ondervolgende 
boeken te gebruiken: 

BOEKENLIJST HANDELSKENNIS L.O. 

Boekhouden: Joh. Bouman, Leerboek van het 
Dubbel boekh., Uitg. J. W. Dikho0ff . 
Hilversum. 
dee! I f 2.50 
dee! IIA f 1.75 
dee! IIB f I . 75 het moeilijkst; 

deel IIIA f 
dee! IIIB f 

deel IVA f 

het examenboek 
1.75 
1.75 hoofdstuk VI 

( Kameralistische boekh. 
niet bestuderen) . 

I. 75 ,.......,, hoof dstuk I\' (De 
Canto a Meta, De Canto 
a Trio niet bestuderen). 

Aan te raden voor mond. examens hier# 
naast te gebruiken: 

Boekh. voor Cand. Hand. L.O. door A.A .D. 
Bouwhof, J. C. Lagerwerff en J. H. A . 
Krediet; uitg. Noordhoff ,.......,, f 1.75. 

Handelsrekenen. Handelsrekenen door A A. 
D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff; uitg . 
Noordhoff. 

dee! I f 2.
deel II f 2. 75 
dee! III f 2.90 Weglaten: laatste stuk 

hdst. II - termijnenhandel in vrE'emde 
valuta. 
laatste stuk hdst. V ,.......,, winstverd . 
naaml. Venn.sch. dit te bestuderen 
uit Muloboekje. 
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hoofdstuk VI aff aires in kopers en 
verkoper~ keuze Buitenl. ef frcten
beurzen. 

dee] IV f 4.25 Weglaten: Hst. II onder 
D en E, Contracten op basis van een 
vaste hoeveelheid en Contracten op 
basis van vast gehalte of rendement. 
Hst. III onder B. l en 2. Samengestel
de kostprijsberekening voor den koop
man en voor den fabrikant. 
H st. IV, termijnaffaires in goederen. 
Hst. V I, Conto a M eta. 
H st. VII onder C , assurantie tegen 
verlies bij uitloting van fondsen. 
H st. IX geheel, winstverd. bij Naaml. 
V enn. sch. 
Hst. X onder D, Rekeningcourant in 
vreemd geld. 

Hiernaast bestuderen : Handelsr. ten dien
ste vh . voortgezet ond. in N.I . door F. A . 

· vd. Bilt, J. K. M. D usseldorp en G. J. H . 
M atthijssen, ui•g. W olters, deel I en II, elk 
f 1.90. 

Handelslcen:iis: I Hand. k . vh. Voorh . ex. 
Boekh., door vd. Bilt en Matthijssen 
uitg. Wolters j 3_ ,........ . 
2 W . Speerstra, Hoofdzaken uit de 
O rgan. en Techn. v.d. H . uitg . Wolters 
f 5.50. 

R echt: Mr. H . Polak, Ned. Ind. Privaatrecht, 
uitg . Wolters f 2.25. 

Handelscorrespondentie: H . Scharringa, Ele
mentair Leer- en Oefenboek der Ned. 
Hand. Corresp.; uitg. Wolters f 1.50. 

Repetitieboek: F. L. Hansel, Het praktijkex. 
Boekh. in N .0.1. Wolters f 2.25. 

Aanbevolen: Maandblad vh. Hand. Ond .. 
f 7.50 per jaar, Lembangweg 41, Bata
via-C. 

Deze opgave is echter steeds voor wijziging 
'vatbaar en dus niet als uniform te beschou
wen. 

CANDIDAAT-NOT ARIS. 

Opleidingen . 
De opleiding voor candidaat-notaris ge

schiedt hier in Indie uitsluitend door parti
culieren en is zeer goed schriftelijk mogelijk. 
Met schriftelijke opleiding kan men natuur
lijk elk moment beginnen. 
1. Algemene Notariele Cursus van Mr. 

A .t' . G. Hens, cand.-IJot., Kebon Sirih 
115 .13, Batavia-C. 
Deze cursus is opgericht in 1915 en door 
middel van mondelinge of schriftelijke 
lessen wordt opgeleid voor de drie ge
deelten van het examen voor Candidaat
notaris. Deze cursus sluit aa.n bij de 
cursus van den heer B. Hulshof te 
· s-Gravenhage. 

2. Nederlandsch-lndische Cursus voor Han
del en Notariaat, Mangkoenegaran 17, 
Semarang. De ]eider van deze mondelinge 
en schrihelijke opleiding is J. W. RoeloUs 
Valk. lJe mondelinge curs us beg int 1 J a
nuari en 1 Juli. 
ln .Holland worden privaatcursussen vaak 
gegeven door een candida~t notaris. 
hen opleidingsinrichting is de Rotterdam
se Notariaatsschool, Scheepmakershaven 
60, onder leiding voor Notaris W. C. 
Treurniet. 

Opleiding heef t ook plaats aan de R. K. 
Leergangen te Tilburg en voor het le ge
deelte bij een cursus van de leergangen te 
Roermond. 

Opleiding van Rijkswege is niet mogelijk. 

Examen. 
Het examen is gesplist in drie gedeel~en. 

Het Indische examen wordt eens per Jaar 

in de maand Juli te Batavia-C. afgenomen. 
Het derde gedeelte kan ook wor.den af gelegd 
te Semarang, Soerabaia, P adang , M edan of 
Makassar. 

Het eerste en het tweede gedeelte warden 
mondeling, ·het derde uitsluitend schriftelijk 
af genomen. 

Het eerste gedeelte omvat hoofdzakelijk 
Burgerlijk-, Handels- en Procesrecht, het 
tweede F iscaalrecht en Agrarisch recht, als
mede de voorschrif ten omtrent het notaris
ambt. 

Het 1 e en 2e gedeelte duren elk een uur. 
H et derde gedeelte bestaat in het ont

werpen van acten, het beantwoorden van 
rechtsvragen en het oplossen van erfrecht
vraagstukken. Dit schriftelijk examen duurt 
2 dagen, elke dag 6 uur. 

Om tot het eerste gedeelte van het examen 
te worden toegelaten, moet men in Indie in 
het bezit zijn van een einddiploma Mulo of 
van een daaraan gelijkwa'ardig diploma. In 
Nederland moet men hebben een diploma 
H.B.S.-5j., Gymnasium of een daaraan 
gelijkwaardig diploma. Vermoedelijk zal dit 
over enige jaren voor Indie ook wel H .B.S . 
of A.M.S. worden. 

Voor Indie is bepaald, dat, wanneer men 
voor dee] I of II zakt en er naar het oordeel 
van de commissie kans bestaat, dat men gauw 
geheel klaar kan zijn, men in Januari her
examen kan doen, zodat men niet een vol 
jaar hoeft te wachten. 

Tot het tweede en derde gedeelte wordt 
men niet toegelaten, als men het (de) vorige 
gedeelte ( n) niet met goed gevolg heef t af
gelegd . 

In Holland worden de examens jaarlijks 
af genomen in de zomermaanden door een 
Staatscommissie, die elk jaar door den Mi
nister van J ustitie daartoe wordt aangewezen. 

In de commissie voor het afnemen van het 
groot-notaris-examen en het aanvullings
examen in 1938, zomede van het herexamen 
in Januari 1939 zijn door den directeur van 
Onderwijs en Eredienst benoemd tot lid 
tevens voorzitter mr. L. M. Schoore1, 
Raadsheer in het Hooggerechtshof van Ne
derlandsch-Indie; tot lid: mr. A. H . van Op
huijsen, Notaris te Batavia, mr. W . de Loos, 
lid van den Raad van J ustitie te Batavia, 
P. R. Veen, inspecteur, onderhoofd van de 
Dienst der Belastingen; tot lid tevens secre
taris mr. J. F . Cornelis, hoofd van de Af
deling Rechtswezen en van de Weeskamer
dienst bij het Departement van J ustitie; 

tot plaatsvervangend lid: mr. G . L. P. 
Bouman, candidaat-notaris te Batavia, mr. 
N . S . Blom, hoof dambtenaar ter beschikking 
van den directeur van J us ti tie . 

Bepaald is, dat de bedoelde notarisexamens 
zullen word en af gen omen in een der zalen 
van het Hooggerechtshof van Nederlandsch
Indie, clan wel in de aula van de Algemene 
Middelbare School te Batavia-Centrum, zo
mede in een der vertrekken in het gebouw 
van den Raad van ] ustite respectievelijk te 
Soerabaia, Makassar en Medan, en zullen 
aanvangen, voor zover betreft de in artikel 
13 van het Notaris-Reglement bedoelde 
exam ens op 4 Juli 1938 en voorzover het in 
artikel 15a van genoemd Reglement bedoeld 
herexamen op 2 Januari 1939. 

Lesvakken. 
De vakken, die bestudeerd moeten worden 

zijn : Burgerlijk Recht, Han~elsrecht, Proc:s
recht, Faillietenrecht, Notansambt, Success1e
belasting, Grootboeken der Nationale Schuld, 
Zegelbelasting, Overschrijving van On
roerende goederen en te boekstelling van 
schepen, Vendureglement, Agrarisch recht 
en Notariele praktijk. 

S tudieduur. 
De opleiding is bij vele cursussen indivi 

dueel en de studietijd kan men dus zel 
regelen . Hoe Jang men erover doet, -hangt a 
van aanleg, studieijver, beschikbare tijd e1 
van de algemene ontwfkkeling van de1 
candidaa t. De totale studieduur zal zeker OJ 
drie a vier jaar gesteJd kunnen Worden. 

On!wsten der s.tudie. 
Voor privaa tlessen beta alt men ongeve 

f 25.,......... Voor schriftelijke lessen betaalt me 
per curs us -+- f 25.,........ . , 

V aak wordt met dictaten gewerkt; hie 
naast heef t men clan in totaal nog -+- f 60. 
voor boeken nodig. · 
Men zou kunnen aanschaff en, voor deel 

Mr. Visser, Inleiding tot de studie va1 
het Ned. Ind. Recht. 

Voor deel II: 
Veen, Zegelrecht. 
Roeby, Overschrijving en overschrijving 
recht ( enigszins verouderd) . 
Voor Agrarisch Recht: '. 

voor Java en Madoera: Mrs.- Maassei 
en Hens. 

voor de buitengewesre.n: M r. -Letteri 
( verouderd) . · 

voor de zelfbesturende landscha;Jperi 
Agrarische regelingen voor zel ' 
besturende landschappen in d 
gewesten buiten Java en Ma doer 
(Visser & Co.) . Ook sterk ve 
ouderd. 

voor de Vorstenlanden: Toelichtin 
der nieuwe regeling omtrent d 
verkrijging van gronden voor Ian 
bouwdoeleinden in de residentie 
Soerakcirta en Jogjakarta (Land 
drukkerij 1925). 

Toekomstmogelijkheden. 
Na met goed gevolg de examens afgeleg 

te hebben, krijgt men de titel van candidaa 
notaris . Men kan clan in het notariaat gaa 
als candidaat-notaris, men kan een ve 
vanging zoeken of solliteren voor notaris. 

Bij de benoeming in tal van La.1ds
Gemeente-betrekkingen en bij particuliere 
wordt aan het ,diploma van candidaat-notar· 

. veel waarde gehecht: 
Gezien de diverse mogelijkheden is he 

natuurlijk niet mogelijk aan te geven, hoe cl 
bezoldiging in de diverse betrekkingen is. 

In Nederland worden de notarissen doo 
de Koningin voor hun !even benoemd. D 
lijst van benoembaren wordt aan het Depa 
tement van Justitie aangehouden. Het duu 
hier soms jaren voor een candidaat-notari 
in aanmerking komt voor notaris. 

Om in N ederland voor benoeming t 
notaris in aanmerking te komen moet me 
le. Nederlander zijn en in het volle gena 

van burgerlijke en burgerschapsrechte 
(in Indie moet men onderdaan zijn); 

2e. de leeftijd van 25 jaar hebben bereik 
3e. van goed zedelijk gedrag zijn; hetgee 

moet blijken uit een of mee.r verkla 
ringen, op de getuigenis van vier beke · 
de en geloofswaardige mannen, af geg 
ven door den burgemeester der geme~nt 
of gemeenten, waar men gedurende cl 
laatste 6 jaren voortdurend verblij 
heef t gehad; 

4e. het examen voor candidaat-notari 
bestaande uit drie gedeelten, met goe · 
gevolg hebben afgelegd; 

Se. Na het met goed gevolg afgelegd exame 
op een of meer notaris~kantoren in tota 
minstens 3 jaren hebben gewerkt. (I 
In die niet vereist) . 

Volgens de wet op het notariaat .kanne 
geen vrouwen tot notaris benoemd worde 
Wel kunnen zij als candidaat. notaris o 
notaris-kantoren werken. 
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In Indie bestaat de Ned. Ind. Notariele 
Vereniging; secretariaat: mr. N. A. M. van 
Altena, Kramat 126, Batavia-C. Orgaan: 
Tijodschrift voor Notarisambt, Venduwezen 
en Fiskaal Recht. 

In Nederland v~gt benoeming tot notaris 
in een notariaat van enige betekenis pas, 
wanneer men 10 a 15 jaar candidaat geweest 
is. Buiten het notariaat staan betrekkingen 
oper7 bij" hypotheekbanken, levensverzeke
ringsmaatschappijen en andere financiele 
instellingen. 

Verenigingen. 
De candidaat-notarissen zijn verenigd in 

de Broed~rschap van cand.-not. in Neder
land ien zijn ~olonien. Secretaris R. Rem
melts, 's-Gravenhage. Orgaan: Weekblad 
voor Privaatrecht, Notarisarrrbt en Re
gistratie. 

De vereniging van N otarissen is de 
.. Broederschap der Notarissen in Neder
land", secretariaat Vondelstraat 14, Amster-
dam-W. o o 
Orgaan: Co?respondentieblad. .. 

BIJDRAGEN: 
~.T.N. te B .. bijdrage over Mei en 

Jun~ 1938 .......................... . 
U.N. ~e e .. bijdrage Mei 1938 ..... . 
A. v.d. K. te B .. bijdrage April, Mei 

en Juni 1938 ....................... . 
A.S. te D., bijdrage v/h jaar 1938 
J.G.S. te S., bijdrage .............. . 
U.K. te S., bijdrage ....... : ......... . 
B.G.C. te K., bijdrage ineens ..... . 
B. te P., bijdrage over het jaar 1938 
R.K.P. te M .. bijdrage 1938 .... .. 
M.O.F. te S., bijdrage 1938 ..... . 
E.Z. te P .. 'bijdrage 1938 ........... . 
l.B. te B., bijdrage Mei 1938 ..... . 
E.B. te S ., bijdrage 1938 ........ . 
E.Z. te P., hijdrage 1938 ........ . 
B.K. te C., bijdrage ineens ........ . 
V.C. te B., bijdrage .1938 . ....... . 
E.Z. te B., bijdrage 1938 ........ . 
Z.C. te Jv'I., bijdrage 1938 ..... ... . 
E.Z. te L., bijdrage 1938 ....... . . 

• 

f ·4.-
5.-

3.-
5.

.. 12.50 
7.50 
2.50 

,, 15.-
5.

,, 25.-
5.~ 

2.50 
,, 12.50 

5.-
2.50 

,, 10.,....... 
i.,....... 
5.~ 

2.50 

E.Z. te B., bijdrage 1938 ........ . f 5.-
Mgr. B. te P., bijdrage 1938 .... .... .. 5.-
Z. v. L. te P .. bijdrage 1938 ..... . ,, 10.-
St. A. C. te M. bijdrage ineens .. . ,, .. 5.--
E.F. te P., bijdrage 1938 ........ . .. 10.-

ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

H.N. te S.; B.K. te C.; G.v.A. te B.; 
E.Z. te L.; E.Z. te B.; Z.U. te C.; N.v.D. 
te R.; P.S.M. te P.; St. A.C. te M.; C.H.N. 
te S.; A.v.R. te T. 

s 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het blad worden alleen 
die vragen opgenomen, die van algemeen 
belang kunnen zijn. 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het 
meermalen nodig is onze aanvragers opmerk
zaam te maken op een of meer der volgende 
punten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, willen we 
er graag gebruik van maken beleef d te 
verzoeken: 
I . Juist te adresseren: Studievoorl. Bureau 

van de K.O.B., Tosariweg 51, Batavia-C. 
2. Het adres niet op naam (M. Hagenaars) 

te stellen. 
3. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 

( Inlichtingen worden evenwel gratis 
verstrekt) . 

4. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

5. Bekriopt en duidelijk Uw aanvrage in het 
Hollands weer te geven. 

Z. te S. 
vraagt, tot wie hij zich in Batavia moet 

wenden in verband met de keuring voor 
candidaat Indisch ambtenaar. 

Voor het vereiste geneeskundig onderzoek 
moeten belanghebbenden zich schriftelijk 
we.nden tot een der keuringsraden onder 
opgaaf van adres en met de mededeling, dat 
keuring voor het candidaat-Indisch ambte
naarschap wordt gevraagd. 
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Te Batavia-C. wende men zich tot den 
Directeur van de Gouv. C.B.Z., Oranje
boulevard, die voorzitter is van de keurings
commissie. 

Bij deze schriftelijke aanvraag moet men 
tevens een verklaring overleggen, of men al 
clan niet tevoren reeds met ongunstige uitslag 
is gekeurd voor 's Lands dienst in het alge
meen en zo ja, waar en wanneer. 

M.P. te B.; 
vraagt of 't juist is, dat abutirienten 

H.B.S.-3j. niet meer zouden worden toege
. laten tot de analystencursus te Batavia-C. 

Volgens opgave van den leider van de 
cursus kunnen deze jongelui zeer zeker wor
den toegelaten tot de nieuwe cursus, die 1 
Augustus a.s. weer aanvangt. 

A.A. te B. 
vraagt nadere gegevens omtrent het exa

men Boekhouden M.O. 
De oproep voor deze examens zal dit jaa1 

in Juli verschijnen. Vroeger waren deze 
examens in October; het ligt in de bedoeling 
ze voortaan in September te houden. Voor 
het gehele examen wordt aan examengeld 
f 25.- betaald; voor elk deel f 15.-. Het 
verzoekschrif t moet gezegeld ingediend war
den bij de Inspectie M.O. Voor de aanteke
ning Q kan eerst examen gedaan worden, 
als men geslaagd is voor het 1 e en 2e ge
deelte. Een paar dagen na het examen voor 
het 2e gedeelte kan men voor Q examen doen. 
In Holland ongeveer 4 a 5 maanden na het 
behalen der akte. 

L. te B. 
vraagt naar de toelatingsexamens voor de 

H.B.S.'en in Nederland. 
Het schrifteliik toelatingsexamen voor de 

le klas van de H.B.S.-5j. in Nederland heeft 
niet voor alle scholen op dezelf de datum 
plaats. 

Voor de H.B.S.-5j., Berg en Dalseweg 153, 
Nijmegen, worden deze examens dit jaar 
gehouden op 21 en 22 J uni en ook nog in 
de maand Juli. 

Verblijf in Zwitserland I 
H A N D E L S K E N N I S L. 0. S c h r i f t e I ij k e o p I e i d i n g I 
w. H. Bos, Leraar B~e~h~ ~.~~ 
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s DJ ° K J eitv. inl. op aanvraag. I 
voor jonge meisjes, die de Franse taal wensen le leren . Prachlige 
Ligging, schiLLerend ·uifzicht, heilzaam kLimaal. ./!f odem comfort. 
Sport, huiselijk leven. Holl. ref. Voor inl. zich te wenden tot 

PE N .. S I 0 N N AT STE - MAR I E 
PESEUX Neuchatel (Zwitserland) Oirectrice: Dames Crelier 

- -
llJSIERS f RllN t: I §CllN ESSEN 

BODJONG SEMARANG 

Frobelschool I 
Eur. Gem. Lagere Shool I I 
Eur. K weekschool I 
Bovenbouw Holl. lnl. Chin. Kw. I 

I 

NOTARI AAT. 
Mondelinge en scbriftelijlte opleiding voor de drie examens. 
Speciale repetitie-cursus voor gezak{en voor het ::de gedeelte 
Aanvang nieuwe cursus Juli a.s. 

Pilederl. Indische cursus voor Handel en Notariaat 
Mangkoenegaran 17 Semarang. 

INSTITUUT ,,ST. LOUIS" 
AM BAR AWA Midden Java 

~, ........ M ........................ .._Z....... 

MULO-SCHOOL met 

EUROPEES INTERNAAT 
.J 

? 

Tot het lnternaat kunnen V\·orden toegelaten leer

lingen der Mulo en van de 7e klasse der E.L.S. 

I • 



• 

,,iJ~'& 
,, 

' 
HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 . WELT. 

MATRAMANWEG 167, MR. CORNELIS 
B I N N E NW E G 2, B U IT E N Z 0 R G 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL 1996 

Stenografie nGroote1:c:1 N ederlands en Moderne T alen. 

Machineschrijven:1 T alen, · H andelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame--Tekene·n:1 Boomzaken . 

. Onder Jezelfde Leiding: ., 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" I • 

V oor schrif telijke lessen in : 

Boekhouden:1 T alen, Handelscorrespondentie, Mulo 

voudige Handels - opleiding:1 Kleinambtenaarsexamen, 

A, Een

Stenografie. 

' . • • • I • I • · , • . ~ M -- • • • • • • • -~ • ... •••• -"~·:·.: ·_;, ' • • 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

T weejarige Vakschool voor Meisjes 
M. U. L. 0. voor Meisjes 

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia-school aan den Theresia

kerkweg (Gondangdia) 
H. C. S. Mariaschool 

I De Hoofden der scholen zijn elke Donderdag van half 

1-
vijf tot half zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

DE OVERSTE. 

II P. M. TAMSON 
NIEUWSTRAAT 7 -9 - 's-GRAVENHAGE 

TELEFOON 112533 

Demonstratietoestel voor de 
wetten van Ohm, Kirchhoff en Joule. 

compleet met 5 weerstanden f 47.50 

Brochure gratis op a an v rage. 

ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
Opgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. (tel. 732 WI.) 

(lnrichting voor Eledrotechnisch Ambachfsonde~ 1wijs) 
Besluit v.d. Directeur van 0 & E. van 25 Mei 1935 · 

No. 16473/B. 
Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BATAVIA. 

Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis toe la ting: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLAN DS (opleiding A). 
Voor H.B. S. & Mulo abiturienten, 9pleiding B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
V raagt inlichtingen bij den Dieecteur. 

J t AUGUST US II AANVANG NlEUWE CURSUS 1 t FEBRUARI 

REU61EIJZEN llRSILINEN, DARI10 Bid. 49, §OERABlUA. 
H.B.S. voor meisjes met 3 en 5 jar. cursus. e E. L. S. en Frobelschool. 

Per 1 Augustus 1938 zal aan de scholen een klein internaat worden toegevoegd. 
uitsluitend voor H.B.S. leerlingen. 
Het ligt in de bedoeling, de meisjes in huiselijke sfeer op te voeden en haar 
studie aan de H. B .S. te leiden. 
Inlichtingen omtrent kosten e.d. verstrekt gaarne 

I 
Spreekuur: door de week 5 - 6 uur n.m. 

Zondags 10 - tt uur v.m 

I Steno 

De Overste. 

MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

J. A. SCHNAAR 
STENOGRAAF VOLKSRAAD en LERAAR GEM. M. H. S. 

"' 
Laan Canne 36 - Batav~a·Centrum - Tel. WI. 408 
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