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EXEMPLAREN 

PROGRAMMA VOOR DE ~KTE ,,DE 
PRAKTIJK DER ELECTROTECHNIEK 

EN HET INSTRUMENTMAKEN". 

Deze 9akt~ geeft bevoegdheid v9or het 
geven van ooderwijs in de praktijk der elec
tr"tec:hniek en in het instrumentmaken aan 
sd1ole.n veer - t-eehn4-s€h- e.n .ambai:.htsonder-

• wijs. • 
Om aan het examen te kunnen deelnemen, 

moetE!ln de -candidaten in het jaar, waarin zij 
tot het e'kamen worden toegelaten , de leeftijd 
van 23 jaar hebben bereikt, en ten minste 
6 jaren praktisch werkzaam zijn geweest, te 
onderscheiden in ten minste 2 jaren instal
latietechniek, en voorts electrische centrale 
en leidingnetten (hoog- en laagspanning), 
laboratorium (meterijen, enz.). instrument
maken en in een smederij en bankwerkerij. 

T oelichting: De voorpraktijk zal moeten 
wor1:len gestaafd door verklaringen 
van te goeder naam en faam bekend 
staande werkgevers, terwijl controle 
hierop mogelijk moet zijn, een en ander 
ten genoege vap den Directeur van 
Onderwijs en Eredienst. 

De vereisten zijn: 

a. I. Kennis van de Nederlandse taal, te 
beoordelen naar de te 1 aken op
stellen. 

2. Enige kennis van de Maleise taal. 

b. Algebra. Kennis van de hoofdbewer
kingen 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; vierkantsvergelijkingen. 
V raagstukken. · 
Rekenen met behulp van logarithmen. 
Gebruik van de rekenliniaal. 

c. Meetkunde. 

1. Planimetrie. Kennis van de voornaam
ste eigenschappen van de vlakke fi
guren tot en met de cirkel; om-, in- en 
aangeschreven cirkeJs van driehoeken· 
vierhoeken om en in de cirkel; regel~ 
matige veelhoeken; omtrek en opper
vlak van de cirkel. 
Constructies en meetkundige plaatsen. 
Vraagstukken. 

2. Stereometrie. Kennis hiervan voor zo
ver nodig bij de berekening van op
pervlakken ~n inhouden van meetkun· 
dige lichamen. Vraagstukken. 

3. Beschrijuende meetkunde. K@nnis 
hiervan voor zover betreft het projec
teren van meetkundige lichamen en 

. van hun doorsnijdingen; de ontwikke-
1L g van oppervlakken. Kennis van 
scheve projectie. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

l. 

]· 

Natuurkunde. Kennis van de algeme
ne eigenschappen van lichamen; wet 
van Pascal; vloeistof druk; wet van 
Archimedes; soortelijk gewicht; even
wicht van vloeistoffen en gassen; wet 
van Boyle; barometers en manometers; 
pompen; wet van Berthollet; meten 
van temperaturen; uitzetting van vaste 
sr·offen en vloeistoffen. V raagsh1kken . 
Toepassingen op het ambacht. 

Mechanica. Kennis van de leer der 
beweging. Samenstelling en ontbin
ding van krachten; kracht, massa, 
versneJling; zwaartekracht. arbeid en 
vermogen. 
Beginselen van de sterkteleer: trek, 
druk, afschuiving, buiging en wrin
ging. Vraagstukken. Toepassing op 
het ambacht. 

M aterialen. Grondige kennis van de 
,in de electrotechnische en fijne metaal
bewerking gebruikte materialen en 
van de door den electricien en den 
electromonteur gebruikte materiaJen 
en hulpstukken, hun afmetingen, be
reiding, vervaardiging, eigenschappen, 
gebreken, keuring en toepassing. 
Voorkoming van corrosie. 

Gereedschappen en gereedschaps
werktuigen. 
Grondige kennis van: de hand-, en 
meetgereedschappen van den electro
technisch-bankwerker en instrument
maker en van den electricien en den 
electromonteur; de samenstelling en 
werking der gereedschapswerktuigen, 
gebruikt in de electrotechnische en 
fijne metaalbewerking; van de samen
stelling en werking der van de voor
naamste in het electrotechnisch instal
TatievaR gebezigde gereedschap werk
tuigen en h ulptoestellen. 

Onderwijsleer. Kennis van de eisen 
van doeltreff end 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. 

Veiligheid en hygiene. Enige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheids
maatregelen, alsmede van de eerste 
hulp bij ongevallen. 

Electrotechniek. Kennis van de be
ginselen der electriciteitsleer en van 
eenvoudige electrotechnische bereke
ningen en metingen voor sterk- en 
zwakstroom; de samenstelling en de 
werking der voornaamste in electro
technische werkplaatsen voorkomende 
machines en hulptoestellen; kennis bij 
het opsporen van de oorzaken van 
storingen in electrotechnische instal
laties; bekendheid met het bedrij f van 
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electromachines (accumulatoren. mo
toren, dynamo's, transformatoren) en 
haar toebehoren; gelijkrichters en 
andere omvormers. Enige kennis van 
de beginselen van de electrische ver
lichtings- en verwanningstechniek, 
van telegraaf-, telefoon- en radio
techniek. Begrip van kostprijsbereke
ning. Kennis van veiligheids\·oor
schriften en beveiligingsinrich tmgen 
voor electrotechnische werkplaatsen 
en installaties; bliksembeveiliging. 

Werkteker.:ingen. Vaardigheid in het 
.-.hetsen met gebruikmaking van 
echthoekige projectie; in het tekenen 

van een eenvoudige electrische instal
latie en een schakel~chema en in het 
lezen van tekeningen. 

l. Vaardigheid in het schetsen op het 
schoolbord. 

m. Praktijk. 

1. Metaalbewecken. Vaardigheid in het 
maken van werkstukken, zoals een 
toestel of een onderdeel van een 
toestel. voorkomende bij electrische 
sterk- of zwakstroominstallaties. Hier
bij wordt in het bijzonder gelet op 
oordeelkundig en nauwkeurig ·werken; 
het gebruiken van materialen en van 
hand- en !Ileetgereedschap en het 
werken met gereedschapswerktuigen, 
het opspannen van het werkstuk en 
de volgorde der bewerking. 

2. Montage. Vaardigheid in: het aan
Jeggen en herstellen van electrische 
leidingen voor sterk- en zwakstroom 
het monteren van electrische machine~ 
en toestellen, het vervaardigen van 
schakelborden; het uitvoeren van 
metingen aan electrische installaties. 
Hierbij wordt in het bijzond"'. gelet 
op oordeelkundig werken; het gebruik 

. van materialen en gereedschappen, de 
volgorde vpn de bewerkingen en de 
toepassing van de voorschriften. De 
metingen kunnen zijn: stroom-. span
nings-, weerstands- en vermogens
metingen. 

T oelichtingen. 

a. 1. Uit de te maken opstellen moet blij
ken. dat de candidaat in staat is zijn 
gedachten duidelijk en in beschaafde 
vorm uit te drukken. 

a. 2. 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 monde
ling wordt afgenomen. Den exami
nandus, wien voor het schriftelijk 
examen in een van deze onderdelen 



... 

het cijfer 7 ( zeven) of hog er toege
kend wordt, kan vrijstelling van het 
mondeling examen in dat onderdeel 
worden verleend. 
Het examen in de onderdelen f t/m k 
wordt schriftelijk en mohdeling afge
nomen. 

i. De examinandus moet in staat zijn biJ 
ongeva11en eerste hulp te verlenen. 

k. Het examen omvat o.a . het vervaar
digen van een of meer werktekeningen 
op ware grootte in potlood, met in
geschreven maten. De mondelinge 
ex amens kunnen warden af genomen 
met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

OPLEIDINGEN BIJ DE P.T.T. DIENST. 

Adjunct-controlew 1 e klas. 

Evenals in 193 7 zullt:n ook dit jaar na de 
schoolexamens weer leerlingen worden aan
genomen voor de cursus van adjunct-contro
leur 1 e klas. 

Voor toelating tot deze cursus, die alleen 
voor mannelijke candidaten wordt openge
steld. komen in aanmerking jongelieden, die 
in het bezit zijn van het einddiploma ener 
Hogere Burgerschool met 5-jarige cursus of 
een daaraan gelijkwaardig getuigschrift. Als 
zodanig wordt o.m. aangemerkt het A.M.S.
diploma; wat de af deling B van die onder
wijs-inrichtingen betreft, echter alleen voor
zover de leerlingen ook de lessen in Frans 
hebben gevolgd. 

De sollicitanten, wier plaatsing in over
weging wordt genomen, zullen voor een 
commissie van onderzoek moeten verschijnen. 
welke op nader te bepalen plaatsen en tijd
stippen zitting zal houden. 

Degenen, die op grond van de uitslag van 
dit vooronderzoek voor toelating tot de op· 
leiding geschikt worden geacht, zullen ver
volgens aan een geneeskundig onderzoek 
word~n onderworpen. 

Boeken en verdere Jeermiddelen worden 
kosteloos verstrekt. Zij, die tot de leerg.:.ng 
warden toegelaten, zullen de kosten van de 
opleiding op den voet van Staatsblad 1925 
No. 210 moeten terugbetalen, in di en zij de 
Ieergang uit eigen beweging verlaten, door 
eigen schuld of toedoen daarvan warden 
verwijderd, clan we] binnen vijf jaar na het 
slagen voor het eind-examen van de cursus 
uit 's Lands dienst worden ontslagen om 
andere redenen clan welbewezen lichaams- of 
zielsgebreken, buiten eigen toedoen ontstaan 

De Ieerlingen, die tijdens de Ieergang blijk 
geven het onderwijs niet te kunnen volgen, 
alsmede zij, die voor het eindexamen warden 
af gewezen, zullen word en on th even. 

Ten behoeve van degenen, die voor de 
opleiding zijn aangewezen, zal eventueel 
uitstel van militaire dienst kunnen worden 
verkregen. 

Aan de openstelling van deze cursus zal 
binnenkort onder vermelding van de voor
waarden voor toelating en verdere bijzonder
heden ~ in de dagbladen bekendheid war
den gegeven, teneinde gegadigden in de 
gelegenheid te stellen te solliciteren. 

Adjunct-bedrijf sambtenaa1. 
Na afloop van de aanstaande school

examens zal bij de P.T.T. dienst een op
leidingscursus geopend worden voor adjunct
bedrijfsambtenaar voor een aantal mannelijke 
candidaten. 

Vcor aanwijzing kunnen alleen in aan
merking komen zij, die in het bezit zijn van 
het eind-diploma van een M.U.L.0.-school 
en het onderwijs in de Franse en Engelse 
taal hebben gevolgd. 

De sollicitanten, wier plaatsing in overwe
ging wordt genomen, zullen voor een com
missie van onderzoek moeten verschijnen, 
welke op nader te bepalen plaatsen en tijd
stippen z:tting zal houden. 

Degenen, die op grond van de uitslag van 
dit vooronderzoek voor toelating tot de op
leiding geschikt worden geacht, zullen ver
volgens aan een geneeskundig onderzoek 
worden onderworpen. 

Na goedgekeurd te zijn, worden de be
trokkenen gedurende drie maanden op een 
post- en teiegraafkantoor geplaatst op een 
toelage van f 30.~ per maand. 

Het daarna aanvangend onderricht op de 
te Bandoeng gevestigde P .T.T.-schooI zal 
ongeveer twee jaar in beslag nemen, gedu
rende welke periode door de Ieerlingen een 
toelage wordt genoten van f 50.~ per 
ma and. 

Boeken en verdere Ieermiddelen worden 
kosteloos verstrekt. 

Zij. die tot de leergang worden toegelaten. 
zullen de kosten van de opleiding op den 
voet van Staatsblad 1925 No. 210, moeten 
terugbetalen, indien zij de Ieergang uit eigen 
beweging verlaten, door eigen schuld of toe
doen daarvan worden verwijderd, clan we! 
binnen vijf jaar na het slagen voor het eind
examen van de cursus uit 's Lands dienst 
worden ontslagen om andere redenen clan 
welbewezen lichaams- of zielsgebreken, bui-
ten eigen toedoen ontstaan. .. 

De leerlingen, die tijdens de leergang bhik 
geven het onderwijs niet te kunnen volgen. 
alsmede zij, die door het eindexamen worden 
afgewezen, zullen worden ontheven. 

De voor bet eindexamen geslaagden zul
len worden aangesteld als adjunct-bedrijfs
ambtenaar en na gebleken praktische ge
schiktheid. bijaldien de formatie daartoe 
ruimte biedt, als bedrijfsambtenaar. 

Ten behoeve van degenen, die voor de 
opleiding zijn aangewezen, zal eventueel 
uitstel van militaire dienst kunnen worden 
verkregen . 

Hun. die deze opleiding wensen te volgen. 
wordt verzocht, daarvan dadelijk na het 
behalen van hun M .U.L.0.-diploma, doch 
uiterlijk ultimo Mei a.s. per ong~zegeld 
schrijven kennis te_ geven aan den D~recteur 
van het Onderwijs bij den P.T.T.-d1enst te 
Bandoeng, onder overlegging van een af.· 
schrif t van het behaalde schooldiploma met 
de daarbij behorende cij f erlijsten en onder 
opgave van plaats en datum van geboorte 

Bezoldigingsschaal No. 45. 
(Staatsblad 1938 No. 106}. 

. I Adjunct- j .. j Bedrijfs- I Hoo.~d-
D!enot. bedrijfs- Bedn1fs- I ambtenaar bedri1fs-

1aar j ambtenaar I ambtenaar le klas j ambtenaar 

I 
2 
3 
.+ 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 
l3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

80,- I 
102,50 

125,-

147,50 

170,-
- 1) 

-192,50 

215,-

182,50 

210, -

237,50 

265, 310, 

292,50 345,-

320,- 380,- 450,-

415, 490, 

530. 

- ---

Bevordering tot bedrijfsambtenaar, be
drijfsambtenaar le klas en hoofdbedrijfs
ambtenaar kan geschieden bij vacature en 
gebleken geschiktheid tot ,zelfstandig optre
den en leiding geven aan ondergeschikt 
person eel. " 

I) De bezoldiging van f 192,50 en hoger 
kunnen slechts worden toegekend aan die 
krachten, die volledig geschikt zijn voor den 
naast hogere rang en wier bevordering uit
sluitend door vertraagde promotiegang is 
uitgebleven. 

Radio-monteur. 
Binnenkort zal een cursus worden begon

nen voor opleiding tot radio-'monteur 'uij de 
P .T.T.-dienst. De gelegenheid tot solliciteren 
voor deze opleiding is reeds gesloten. 

Verzoeksthriften om toelating tot een der 
Ieergangen kunnen eerst na het verschijnen 
van de oproep worden ingediend. 

NORMAALSCHOOLOPLEIDING. 
1. Met een Augustus 1938 zullen aim 'cie 

R.K. Meisjesnormaalschool tpt opleding van 
lnlandse hulponderwijzeressen. te Ambarawa 
voor de eerste klas leerlingen aangeT'omen 
worden, die geslaagd zijn voor het tcelatings
cxamen. 

2. De candidaten moeten 12, 13, of 14 
jaar oud zijn ( niet ouder clan 14 jaar). 

3 Zij, die wensen dee! te nemen a~n ~~t 
toelatingsexamen moeten in het bez1t z11n 
van een eindverklaring 1937 of 1938 v.e. 
Meisjesvervolgschool. een tweede lnlandse 
school, een H .I.S. of schakelschool, ot 
respectievelijk de zesde of vierde klas van 
de twee laatstgenoemde scholen' doorlopen 
hebben. 

4. Aangiften tot deelneming aan. het 
toelatingsexamen moeten v66r 10 J um a.s. 
alhier ontvangen zijn. Vermeld moet worden: 
de naam. leeftijd en woonplaats van de 
candidaten; ook de naam van de school. die 
bet laatst is bezocht. 

Ook de rapportcijfers van de twee laatste 
kwartalen moeten ingestuurd worden. 

5. Het toelatingsexamen zal plaats heb
ben op 23, 24, 25 Juni a.s. Zij, die geduren~e 
die dagen in bet internaat wensen te verbhJ~ 
ven moeten dit van te voren aanvragen; voor 
verblijfkosten moeten zij f 0,50 betalen. Zij 
worden in dit geval in den namiddag van 
22 J uni verwacht. .. 

6. Candidaten, die geslaagd z11n en toe- · 
gelaten worden, moeten een bewijs van de~ 
dokter hebben, waarin vermeld staat, dat ZI) 

gezond zijn en zonder gebreken. 
' 7. Zij moeten het vereiste aantal klee
dingstukken hebben (vol gens een lijstje) · 

OPLEIDING. VOOR VROEDVROUW. 

Aan de ziekeninrichting van de vereniging 
Boedi Kemoeliaan. Scottweg 25. Batavia-C. . 
bestacit de mogelijkheid Qm opgeleid te war
den voor vroedvrouw. Toegelaten kunnen 
worden candidaten. die in het bezit zijn van 
een diploma mantri-verpleegster. De nieu..,,·i:: 
opleiding stelt ook bezitters van een Mulo
diploma in staat om vroedvrouw te worden. 
Voor deze categorie van candidaten wordt 
dan als voorwaarde gesteld, dat ze afkomstig 
zijn uit Sumatra of Borneo. Wanneer echter 
de voor deze landaarden beschikbare plaat
sen niet alle bezet worden, kunnen ook 
andere landaarden aangenomen worden. De 
bezitsters van een mantri-verpleegsters di
ploma kunnen in 2 jaar klaar gemaakt war
den voor het vroedvrouw-examen'. Voor 
Mulo-abiturienten is dit 3 jaar, omdat die 
naast verloskundige vakken ook nog verple
ging rnoeten studeren. 



Het schoolgeld bedraagt bier f 15 . .......- per 
naand en schoolgeldvermindering of vrij
;telling is· misschien mogelijk. 

Leerlingen kunnen in het internaat wonen. 
De cursus voor ·bezitsters van het mantri
verpleegsters-diploi:}a begint in Mei en No
vember en · hiervoor heeft men zich aan te 
:neld,en bij het hoof cl van de ziekeninrichting 
Boedi Kemoeliaan, Mevr. A. Wijers, gouver:.
nenftntsarts. 

Voor opleiding van Mulo-diploma bezit
:;ters is nog geen aanvangsdatum. vastgesteld, 
omdat deze '1lieuwe opleiding pas is ingesteld. 

Hiervoor client men zich aan te melden bij 
den secretpris der vereniging: Dr. Arifin, p/ a 
Medisch-Hygi~nische propagandadienst van 
den 6ienst van Volksgezondheid, Konings
plein, Batavia-C. 

Bij aanmelding heeft men over te leggen 
een bewijs van goed gedrag, het einddiploma · 
Mulo en een verklaring van medische keuring. 

OPLEH>ING BIJ DE BRANDWEER. 
.Voor de opleiding van en de benoeming 

tot brandmeester wordt in N~derland en 
Nederla dsch-indie geen vaste gedragslijn 
gevolgd. In pla~tsen waar de brandblussing 
in hamden is van vrijwilligers, bestaat prak
tisch gesproken geen opJeiding voor genoem
de hmctie. Bij de Amsterdamse beroeps
brandweer heeft men Hoofd en Adjunct 
liootdbrandmeester, die een diploma bezitten 
van Civiel-Werktuigkundig ot t:lectrotech
nisch lngenieur. 1:3randmeesters en Adjunct 
brandmeesters zijn meestal middelbaar tech
nische ambtenaren, terwijl de manschappen 
een of ander vak geleerd moeten hebben, 
zoals loodgieter, timmerman, enz. enz. 

In Den Haag wordt de brandblussing 
verzorgd door de politie, die dus een politio
nele opleiding achter de rug hebben. 

In tlatavia warden de brandmeesters ge
kozen uit de beste ambtenaren van het 
brandweercorps, die op een jarenlange er
varing kunnen bogen. Het korps wordt 
ingeval van vacatures of uitbreiding, met 
flinke jongelui, die physiek geheel door de 
medische dienst geschikt zijn bevonden en in 
bezit zijn van een diploma Lagere school. 
aangevuld. Gewezen militairen of matrozen 
genieten de voorkeur. 

• 

Soerabaia heeft eveneens een beroeps
brandweer. 

DE ,,VERENIGING VAN LERAREN 
IN HET BOEKHOUDEN 

TE AMSTERDAM". 
De .,Vereniging van Leraren in het Boek

houden te Amsterdam" stelt ieder jaar de 
gelegenheid open tot het afleggen van exa
men in Boekhouden in den loop van de 
maanden J uni en December te Batavia, Ban
doeng, Semarang, Soerabaia, Medan en 
Malang. 

De examens warden uitsluitend schriftelijl< 
en in het openbaar gehouden. De beoordeling 
van het ingeleverde werk geschiedt te 
Amsterdam door commissies van daartoe 
bevoegde en in de handel werkzame personen. 

De vereisten voor het examen zijn: 
Voor Boekhouden, de kennis van het 

enkel- en dubbel boekhouden in uitgebreid~ 
"Zin. 

Voor Handelsrekenen, de berekeningen, 
die in de goederen-, geld-, wissel-, en effec
tenhandel voorkomen of daarmede verband 
houden. 

Voor Handelskennis en -Recht, bekend
heid et de voornaamste bepalingen van het 
wetboek an koophandel, van de wet op het 
faiUissement en de surceance van betaling, 
van het Burgerlijk wetboek voor zover dit 
be trekking heef t op de handel, van de be-

lastingwetten, kennis van de in den handel 
gebn1ikelijke formulieren, usantien, handels
termen, etc. 

Voor Statistiek, kennis van de beginselen 
der administratieve statistiek. 

De deelneming aan het examen staat open 
voor iedereen. De candidaten moeten zich 
schriftelijk aanmelden. Bij de aanvraag moet 
door elke candidaat f 17.50 warden gestort. 
Herexamen is mogelijk; in dit geval is f 12.50 
verschuldigd. 

Restitutie van examengelden heeft niet 
plaats, slechts wordt in geval van ziekte na 
overlegging van een doktersattest de gelegen
heid geboden om een half jaar later g·ratis 
examen te doen. De oproeping geschiedt 
minstens 8 dagen voor het examen. 

In den regel wordt, binnen zes y.reken na 
aflegging van het examen, _den candidaten 
schrif telijk de uitslag medegedeeld. met ver
melding voor het voor elk onderdeel verkre
gen cijfer. De beoordeling van elk aan de 
voorzijde vermeld onderdeel heeft plaats in 
de cijfers 0-10. Het diploma wordt uitge
reikt, indien voor elk der vakken boekhouden, 
handelsrekenen en statistiek minstens 6 en 
voor handelskennis en -recht minstens 5 is 
toegekend. 

Herexamen. 
Candidaten, voor een der gedeelten Boek

houden, Handelsrekenen en Statistiek of 
Handelskennis en -Recht afgewezen, wordt 
eenmaal d.i. uitsluitend bij het eerstvolgend 
examen, de gelegenheid gegeven her-examen 
te doe.n yoor het gedeelte, waarvoor zij wer
den af gewezen, met inachtneming van de 
volgende regelen: 

Voor Boekhouden kan herexamen warden 
gedaan, wanneer voor dat vak ten minste 5 
is verkregen, waar tegenover voor Handels
rekenen en Statistiek tenminste 7 en voor 
Handelskennis en -Recht tenminste 6 moet 
staan. 

Voor Handelsrekenen en Statistiek, indien 
voor dat vak ten minste 5 is verkregen en 
daar tegenover staat voor Boekhouden ten 
minste 7 e voor Handelskennis en -Recht 
tenminste 6. 

Voor Handelskennis en -Recht, indien 
voor dat vak ten minste 4 en voor Handels
rekenen en Statistiek ten minste 7 is behaald. 

Het diploma wordt den candidaat . uitge
reikt, indien voor het gedeelte waarvoor her
examen is gedaan, het voor slagen vereiste 
cij_fer kan warden toegekend.-

De Ver. V. L. kent slechts een examen. 
het praktijkexamen, dat officieel gelijkgesteld 
is met het z.g .n. lndische .. B" examen ( als 
van de .. Bond"). -

De examens van de Ver. v. L. worden .ieder 
halfjaar ( J uni en Dftcember) afgenomen voor 
boekhouden en handelscorrespondentie (Ned . 
Frans, Duits. Engels, en Spaans) en we! 
te Batavia, Bandoeng, Semarang, Malang 
en Soerabaia en eventueel te Djokja). 

In kleinere plaatsen kan, bij tijdige aan
vraag, examen warden afgelegd ten over
staan van een der Ambtenaren B.B. 
Verzoeken tot het afleggen van dergelijke 
examens dienen 4 maanden van te voren te 
worden gericht tot het Secretariaat der Ned. 
Ind. Ver. v. L. in het Boekhouden, D~rmo
boulevard 11, Soerabaia (J. F. Staverman). 

De administratie dezer examens geschiedt 
in Indie, terwijl beoordeling van het examen
werk te Amsterdam plaats vindt. 

Het is dus voor deze examens niet nodig 
lid te zijn der Ver .. v. L. i.h. B. 

Tot lid van de Ned. Ind. Ver. v. L. in het 
Boekhouden kunnen, net als in Nederland. 
slechts warden toegelaten zij, die in het bezit 
zijn van de middelbare akte Boekhouden 
( K XII) met aan tekening Q ( paedagogiek} . 
Bovendien eist de ballotage in Indie een 

langdurige praktijk als zelfstandig boek
houder. 

Candidaten te Batavia kunnen zich aan
meldcn, het examengeld storten en zich voor 
inlichtingen wenden tot den vertegenwoordi 
ger, N. D. Grunberg, leraar M.O. Boekhou
den. Kebon Sirih 26, Batavia-C. (tel. WI. 
4264). l\an <lit adres zijn ook aanmeldings
formulieren verkrijgbaar. 

EENVOUDIG TOESTEL TER DEMON
STRATIE VAN DE WETTEN VAN 

OHM, KIRCHHOFF EN JOULE. 

Dit toestel, eeu Nederlands fabrikaat van 
de firma P.M. Tamson, Nieuwstraat 7.......-9, 
's G.Favenhage, is voorzien van een electro
magnetische volt- en amperemeter, waardoor 
goede uitkomsten bij de proeven mogelijk 
warden. Deze meters zijn zowel gelijk- als 
voor wisselstroom te gebruiken. Door de een
voudige opstelling is een ov·erzichtelijk ge
hee] bereikt, terwijl de vijf bijbehorende 
geijkte weeFstanden zeer eenvoudig serie- of 
parallel geschakeld kunnen warden. 

spanning 
De formule: Stroomsterkte = --· -- -

weer stand 
kan hiermede gemakkelijk gedemonstreerd 
warden .. 

De weerstandee zijn zo gemaakt, dat zij 
gehele getallen als Ohmwaarde . hebben en 
veelvouden van elkaar zijn, waardoor een
voudige uitkomsten verkregen warden en dus 
zelden in decimalen gerek"!nd behoeft te 
word en. 

De · parallelschakeling kan eenvoudig be
handeJd warden door gelijke weerstanden 
naast elkaar te plaatsen, doch ook de wet 

I I 1 
van Kirchoff: -- + -- = --

\VI \\'2 X 

kan door gebruik van verschillende weer
standen gedemonstreerd warden. 

Aan twee klemmen kan ook een toestel 
van Joule aangesloten warden, daar men dan 
de gegevens, stroom en spanning, direct kan 
aflezen. 

Voor eenvoudige proeven is hiervoor het 
Joule-toestel, dat de firma in de handel 
brengt, te gebruiken; voor het bewijs der 
forn1ule: 0.24 i2 r t 
de betere uitvoering van dit toestel. 

Tevens kan aan deze klemmen iedere 
willekeurige electriteitsproef aangesloten 
warden (tot 10 V, 8 A) waarbij men clan 
steeds de stroom en spanning kan contro
leeren. 

Tussen de twee klemmen kunnen ook 
stroken met 4 lampjes geplaatst warden, 
waarbij de ene strook serie-geschakeld is en 
de andere parallel. 
. Deze schakelingen zijn echter duidelijker 
met de hiervoor genoemde weerstanden. 

De stroombron. 
Hiervoor kan een accu van 6V of 8 V 

gebruikt warden of een transformator, waar
mede de nets panning tot 2, 4, 6 en 8 V neer
getransformeerd wordt. 

Deze transformator wordt veel gebruikt, 
daar het proefnemen er door vergemakkelijkt 
wordt en los bij het toestel wordt opgesteld . 

Dit is met opzet gedaan, omdat de trans
formator, als proef, meestal na de wet van 
Ohm behandeld wordt en de nu bereikte een~ 
voudige opstelling verloren zou zijn gegaan. 

Tevens blijft m~n vrij in de keuze van 
stroombron. 

Het maken van gelijkstroom. 
Men kan de door de tra·nsformator gele

verde wisselstroom gelijkrichten door tussen 
de transformator en het toestel een cuproxcel 
te plaatsen. Hierdoor wordt in de meeste 
gevallen een accu overbodig en men kan aan 
de twee klemmen de volgende proefnemingen 
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doen: electromagnetisme, inductie, wateront
leding, galvanoplastiek, enz. 

Het toestel kan door een handige beugel. 
rechtopstaand gebruikt worden . 

De aanschaffingskosten zijn: 
toestel ter demonstratie van de wet van 
Ohm, Kirchhoff enz . met 5 geijkte weer
standen en beugel . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 4 7.50 
als aanvullende proeven kan verder ge
bruikt worden: 
strook met 4 lampjes, l 

serieschakeling 

1 

f 4 .50 
strook met 4 lampjes, 

par allelschakelin g 
zo geen 6 V accu aanwezig is: 
transformator primair 120 V of 
220 V secundair 2, 4, 6 en 8 V f 14.-
cuproxcel voor gelijkrichting . ... . . f 8.75 
Bij bestelling client men de netspanning 

aan te geven . 
De prijzen ziin vrijblijvend, af den H aag, 

excl. emballage. 

INGEKOMEN. 
Uit lndie : 

H et nieuwe prospectus mochten we ont
vangen van de R.K. 5-jarige Handelsschool. 
Koningin Emmalaan 4, Semarang. De school 
heeft een 3-jarige voorstudie ( onderbouw), 
gevolgd door een tweejarige cursus voor 
verder studeren . Aan de school is een inter
naat verbonden . 

Prospectus werd ontvangen van de R.K. 
Land- en Tuinbouwschool ,,Helderweirdt", 
Rawaseneng-Temanggoeng. De school werd 
opgericht 1 Augustus 1936 met bet · doe! 
Katholieke Indo-Europese jongens op · te 
voeden en op te leiden t.ot bet landbouw
beroep . De inrichting omvat de drie hoogste 
klassen der Europese Lagere School, gevolgd 
door 3 landbouwklassen. Schoolgeld overeen
komstig Gouvernementstarief, kostgeld hoog
stens f 120.-. De inrichting staat onder bet 
Bestuur der Broeders van 0. L. Vrouw van 
Lourdes. 

Prospectus werd ontvangen van de Chr. 
School voor Voortgezet Meisjesonderwijs, 
Kebon Sirih 127, Batavia-C. De school is 
gesubsidieerd als Lagere Nijverheidsschool 
en leidt leerlingen van elke landaard op voor 
de Gouvernementsdiploma's voor Huishoud
kunde, Costuumnaaien en N uttige Hand
werken. Tevens vindt hier opleiding plaats 
voor het Frobelkweekschooldiploma, dat in 
2 jaar na het doorlopen van de L. N. School 
gehaald kan worden. 

Het prospectus werd ons toegezonden van 
de Lagere Nijverheidsschool en van de op
leidingsschool voor Vakonderwijzeressen, de 
Soerabaiase H uishoud- en Industrieschool, 
Kambodjastraat 18, Soerabaia. 

Tot de 3 jarige opleiding aan de L. N. 
school worden leerlingen toegelaten met la
gere school ontwikkeling; voor de opleiding 
tot onderwijzeres in de huishoudelijke vakken 
is 3 jaa~ Mulo of gelijke ontwikkeling nodig. 

NIEUW INTERN AA T. 
Om aan het verlangen van vele ouders te 

voldoen hebben de Religieuzen Ursulinen, 
Donkerstraat 5, Soerabaia besloten, met het 
nieuwe schooljaar, naast hun ,,Tehuis" een 
klein pensionaat te openen. Het kostgeld 
bedraagt f 35.- per maand. Daar aanvan
kelijk een beperkt aantal plaatsen ter beschik
king zal zijn, worden de Ouders aangeraden 
met de inschrijving niet te lang te wachten . 

Van hier uit kunnen de kinderen de 3- en 
5-jarige H.B.S. bezoeken van dezelfde zusters 
te Darmo of de Lagere Nijverheidsschool en 
Handelscursus verbonden aan deze inrichting. 

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 ma ken beleef cl te 
verzoeken: 

1. J uist 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. Beknopt en duidelijk Uw aanvrage in ~iet 
Hollands weer te geven. 

I. te B. 
vraagt of het mogelijk is dit jaar toege

laten te worden tot de bovenbouw van de 
R.K. Handelsschool te Semarang. 

De bovenbouw van deze Handelsschool 
bestaat nog niet en ook met bet nieuwe leer
jaar wordt die nog niet geopend. 

In 1936 is men daar begonnen met de 
1 e klas van de 3-jarige onderbouw. In 1937 
werd de 2e klas geopend. Met 1 Augustus 
1938 zal d us de 3e klas van de onderbouw 
gevormd worden. In 1939 zal pas de 4e klas, 
de 1 e klas van de bovenbouw, aan de beurt 
komen . Die is bestemd voor leerlingen, die 
de 3-jarige cursus van deze school met vrucht 
doorlopen hebben. 

Of er daarnaast ook 'n soort parallelklas 
geopend zal worden voor leerlingen met 
Mulo-diploma-B, is nog in overweging bij 
bet bestuur der school. 

In een der lagere klassen kan een Mulo
abutirient B totaal niet mee. Candidaten met 
Mulo-diploma A zal men hq_ogstens in de 
2e klas kunnen plaatsen, mits ze niet ouder 
zijn clan 18 jaar. 

Het ligt clan ook niet in de bedoeling om 
leerlingen met Mulo-diploma-A in de straks 
te vormen bovenbouw te plaatsen. 

T.L.T. te B. 
vraagt inlichtingen omtrent studiekosten 

aan de Technische Hogeschool te Bandoeng 
ei: over eventuele overgang naar Delft. 

Voor elk nieuw stu_diejaar moet f 25.
worden betaald voor de verstrekking van 
onderwijsbenodigdheden, w .o. de zg. ,,college
aantekeningen", die bedoeld zijn ter voor
lopige vervanging van studieboeken. In de 
latere jaren kunnen clan de gewenste studie
boeken word en aangeschaft ( niet verplicht) 
waarvoor een bedrag van ca. f 100.- (over 
de gehele studie) kan worden uitgetrokken. 

Ten aanzien van Uw vraag omtrent stu
dieovergang vap Bandoeng naar Delft kan 
ik U mededelen, dat daarbij alleen voor de 
studie van civiel-ingenieur bepaalde "facili
teiten worden verleend . Voor overgang naar 
andere afdelingen te Delft echter niet, zodat 
niet gerekend kan worden op bepaalde tijd
winst, indien in Bandoeng de studie voor 
civiel ingenieur wordt aangevangen en na 
verloop van tijd overgegaan wordt naar Delft 
naar een andere afdeling. 

M.P. te B., 
vraagt of een scheikundig ingenieur 

bevoegd is om les te geven in Wiskunde 
aan een 5-jarige H.B.S. 

Een antwoord op deze vraag geeft onder
volgend uittreksel uit de beschikking van den 

Mini11ter van Onderwijs, Kunsten en We.ten
schappen van 16 Juli 1928, No. 396, Afd. 
H.O. gewijzigd bij de beschikkingen van 28 
Januari 1929, No. 425, Afd. H .0 . en 9 Juli 
1930, No. 2896, Afd . H .O . 

Zij , die na 31 Januari 1924 aan de T ech
nische Hogeschool te Delft bet diploma van 
ingenieur hebben behaald of behalen, worden 
geacht onderwijsbevoegdheid te bezitten op 
de navolgende voet: 

1. aan alle ingenieurs wordt de bevoegdheid 
toegekend om onderwijs te geven in de 
wiskunde aan de hogere burgerscholen 
met drie-jarige cursus. 

2. de bevoegdheid om onder_wijs te geven 
aan de hogere burgerscholen met· vijf
jarige cursus wordt toegekend: 
a. voor de wiskunde, aan · de civiel

ingenieurs, de werktuigkundig-inge
nieurs, de scheepsbouwkundig . inge
nieurs, de electrotechnisch ingenieurs 
en de natuurkundig ingenieurs; 

b. voor de mechanica, aar. de ci'viel
ingenieurs, de werktuigkundig inge
nieurs, de scheepsbouwkundig ing~
nieurs, de electrotechnisch in.yenieur.s 
en de natuurkundig ingenieurs; 

c. voor het lijntekerien, aan de dviel
ingenieurs, de bouwkundig ingenieurs, 
de werktuig kundig ingenieurs, de 
scheepsbouwkundig ingenieurs en de 
electrotechnisch ingenieurs; 

d. voor de natuurkunde, aan de electro
technisch ingenieurs, de scheikundig 
ingenieurs en de natuurkundig inge
nieurs ; 

e. voor de scheikunde, aan de scheikun- . 
dig ingenieurs; 

f. voor het handtekenen, aan de bouw
kundig ingenieurs. 

De ingenieurs,. die bun diploma voor 16 
Juli 1928 hebben behaald, blijven in het bezit 
van de onderwijsbevoegdheid, welke zij reeds 
bezaten. 

B.B. te B. 
vraagt nadere gegevens over de Eerste 

Bijzondere Europese Lagere School met 
Indisch Leerplan te Den Haag. 

De ,,Eerste Bijzondere Europese Lagere 
school met Indisch Leerplan", Amberboom
straat 24, Den Haag, is niet ge.subsidieerd. 
Het hoofd, de Heer P. de Koning, is oud
hoof d van een Chris.telijke school te Ban
doeng. Zij telde in 1935 + 60, nu + 95 
leerlingen, die. verdeeld zijn over 6 leerjaren, 
en praktisch genomen hoofde~ijk onderwijs 
ontvangen. Naast den Heer De Koning zijn 
er 5 jonge leerkrachten aan de school ver
bonden . Zij werd in 1935 zeer gunstig be
oordeeld door den onderwijsinspecteur der 
gemeente 's-Gravenhage, den Heer De Vries. 
In verband daarmede hebben B. en W. in
dertijd aan den Minister van Kolonien ge.:. 
adviseerd, deze school voor het toekennen 
van kindertoelagen aan wachtgelders en 
non-activiteitswedde-genietenden gelijk te 
ste11en met openbare en gesubsidieercle bij
zondere lagere scholen . Het vorig jaar hebbe11 
4 leedingen van deze· school examen gedaan 
voor gymnasium of hogere burgerscholen en 
zijn daar allen voor geslaagd. 

M.F. te S. 
vraagt inlichtingen over het ambachts- · 

onderwJjs. 
Te Batavia heeft men drie ambachtsscholen 

en we): 

1. de le Gouvernements ambachtr ~..:hool. 
Vrijmetselaarsweg 3, Batavia~C . Nog 
onlangs werd deze school genoemd de 
Europese Ambachtsschool. 



2. de 2e Gouvernements ambachtsschool. 
Matramanweg 115, Batavia (Mr. C.). 
Deze school werd genoemd 2e Openbare 
Ambachtsschpol. 

bachtsschool werken na het doorlopen 
der -school gewoonlijk enige jaren als 
.. toekang", 

C. te B. 
vraagt inlichtingen omtrent de studie aan 

de Geneeskundige Hogeschool te Batavia-C. 

Beide inrichtingen zijn precies gelijk. De 
leerlingen vat! Meester Cornelis gaan 
naar de 2e Gouv. Ambachtsschool. die 
van het andere gedeelte der stad naar 
de le. 
" 

J.H. te K. 
vraagt of een diploma M.T.S ., Amsterdam, 

afd. Werktuigbouw bevoegdheid geeft om 
zonder verdere akten Jes te geven aan een 
Ambachtsschool hier in Indie. 

• 3. De gemeentelijke Openbare Ambachts-
leergang. Kampong Djawa, .Batavia. Deze 
school rerd genoemd de Ambachtsschool 
voor Inlanders Aan deze leergang is 
th ans ook een Nederlandse af deling 
verbonden. Aan de ambachtsscholen 
'-"ordt meer theorie geeist van de leer
lingen en candidaten voor deze scholen 
moeten om voor plaatsing in aanmerking 
te komen, de Lagere School met vrucht 
hebben doorlopen. Men diene hiermede 
wel terdege rekening te houden, als men 
kinderen naar een ambachtsschool stuurt. 
Leet'ling~en, die op de L.S. niet be-

In de lijst van bevoegdheden van de Ne
derlandse Nijverheidsonderwijswet (Ned. 
Stbl. 1935 No. 162) komt o.m. voor: ,.Het 
getuigschrif t krachtens art. 29 eerste lid der 
Nijverheidsonderwijswet van door Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en W eten
schappen aan te wiJzen door het Rijk gesub
sidieerde middelbare technische dagscholen. 
of door dien Minister ten deze daarmede 
gelijk te stellen scholen, mits de bezitter ten 
genoege van dien Minister aantoont, dat hij 
na de datum , waarop hij het getuigschrift 
verwierf. indien het een school betreft met. 
een verplicht praktisch leerjaar v66r het 
eindexamen, ten minste 3 jaren en indien dit 
niet het geval is, ten minste 4 jaren praktisch 
werkzaam is qeweest in een technische func
tie in het bed"rij f sleven". 

I. Wat men het le jaar op de Genees
kundige Hogeschool aan boeken nodig heeft, 
hangt af van de betrokken docent. V erder 
of men tweedehands of nieuwe koopt of van 
een collega overneemt. Nauwkeurig aan te 
geven is dit dus niet: men mag wel rekenen 
op een bedrag van f 50 . .....- tot f 75 . .....- . 

2. Voor instrumenten heeft men nodig 
een microscoop, een snijdoos, scheermes, 
dekglaasjes. enz. Sommige studenten kopen 
tweedehands, weer anderen op afbetaling. 
enz. Voor een microscoop betaalt men + 
f 180 . .....- . In totaal mag men de onkosten 
voor instrumenten het eerste jaar wel op 
f 200 . ......- tot f 250.--- stellen. 

0 

.. 

• hoorlijk mee kunnen, zullen op 
de amba.chtsschool ook sukkelen. 
Op en ambachtsleergang neemt theorie 
een iets ~indere plaats in ten op
zW:hte van de praktijk. Een leeding , 
die drie maanden in de 7e klas van een 
H.C.S. geweest is , wordt niet aangeno
men op een ambachtsschool, ook al is hij 
goed in rekenen. Hij moet een LS. me.t 
urucht doorlopen hebben. In den loop van 
het schooljaar worden geen leerlingen 
aangenomen. Zulks is nog we! mogelijk 
in de eerste maand van het schooljaar; 
later kunnen nieuwe leerlingen niet meer 
inhalen. Afgestudeerden van een am-

In dit geval is de betrokkene bevoegd voor 
het geven van Onderwijs in vaktekenen en 
de theoretisch-technische vakken voor de 

· vakinrichting volgens het getuigschrift aan 
lagere nijverheidsscholen voor jongens. 

Een dergelijk iemand heeft dus in Holland 
bevoegdheid voor Ambachtsscholen. Volgens 
de B.B.L. 1938 schaal 58 is zulks hier alleen 
he-t gev-al als dit getuigschrift gelijkwaardig 
wordt geacht aan een Nijverheidsakte. Dit 
zou dus eerst aan den Directeur van Onder
wijs en Eredienst gevraagd moeten worden. 

3. Het maken van speciaal-studies is aan 
de G.H. niet mogelijk. Afgestudeerden 
werken we! als assistent bij een professor en 
wanneer ze zulks vier jaar gedaan hebben. 
clan mogen ze zich specialist noemen. 

BIJDRAGEN: 
C.W.B. te B. bijdrage ineens . .... . f 5.---
A.H. te P. bijdrage ineens . .. .. .. . . 2.50 
I.B. te B. bijdrage April '38 .. .. . . 2.50 
B.T.N. te B. bijdrage Maart en 

April '38 .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. ....... 4.---
U.N. te B. bijdrage April '38 . ..... 5 . ......-

ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

P.H.V. te B.; C.W.B. te B.; J.W. te B.; 
Th. M. te F .; R.A.S . te B.; A.H. te P.; 
I.N.O. te M. 

HAND El SK ENNIS L. 0. Sch rift e I ij k e op I e id in g I 
CURSUS-BOS DJOKJA RElHUEIJZEN llRSll!NIN, Dllllr10 IJid. 49, iOERJlBAIA. 

W. H. Bos, Leraar Boel.h. M. 0. Uitv. inl. op aanvraag. I 

I P. M. TAMSON Ill 
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 aanvrage. 

I 

H.B.S. voor meisfes met 3 en 5 jar. curs us. • E. L. S. en Frobelschool· 

Per 1 Augustus 1938 :z;al aan de scholen een klein internaat worden toegevoegd. 
uitsluitend voor H.B.S. leerlingen. · 
Het ligt in de bedoeling, de melsjes In hulselijke sfeer op te voeden en haar 
studie aan de H. B .S. te leiden. 
lnlichlingen omtrent !(Osten e.d. verstrekt gaarne 

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

Zondags 13-U uur v.m 

Steno 
MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

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

Laan Canne 36 Batavia·Centrum Tel. WI 408 

-=---------------------------
Zeevaart- en Machinistenschool ,,Willem Barentsz" 

l 

TERSCHELLING: 

Opleicting voor: INTERN A. AT 
a. Stuur~~nsleer.lingen - 2-jarige cursus vqor getuigschrift A. S. 
b:. Machmtst l ~erlmgen :-- 2·1arige cursus voor getuig5chrilt A. M . 

. bs van toelat1ng tot be1de aidelingen: ten minste J jaar ff. B. S. of 
2 1aar U. L. 0. 

Voorbereidende klasse aanwezig 
1\anvang van de nieuwe cursus~en: Oin~dag 6 September. 
Aan de school zij:i verder verbonden: 

cursussen voor de Examens voor: 
a. 3e, 2e en I e stuurman grate handelsvaart. 
b. voorlopig diploma en diploma A als scheepswerktuigkundige . 
. i;. de 1ad1ocertificaten le en 2e klas;e. 
l'rcDpe.ctus te verkrijgen bij de Redactie van di! blad. 
lnhchtmgen en aanmeldingen bij den Oirecteur 

J. de Groot. 

INSTITUUT ,,ST. LOUIS" 
AMBARAWA - Midden Java 

MULO-SCHOOL mat 
EUROPEES INTERNAAT 

Tot het lnternaat kunnen worden toegelaten leer

lingen der N\ulo e.n van de 7e klasse der E.L.S. 
A angifte van leerlingen voor het nieuwe 

Schooljaar zo mogelijk v66r 15 J .uni. 

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

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

Stenografie nGrootec\ N ederlands en Moderne Talen. 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame-Tekenen; Boomzaken. 

Onder dezelf Je Leiding: 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor scbriftelij.ke lessen in : 

Boekhouden, T alen, Handelscorrespondentie, Mulo A, £en

voudige ~andels-opleiding, Kleinambtenaarsexamen, Stenografie. 

GROOT KLOOSTER I' ELECTROTECHNISCHE scHoo-;JI 
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 

De Hoofden der scholen zijn elke Donderdag van half 
vijf tot half zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

DE OVERSTE. 

De Zwitserse School met individuele opleiding 
DEELNAME IEDERE DAG MOGELIJK 

EINDEX. GYMN., H.B. S. EN HANDELSD1PLOMA 

Diploma's in Holland erkend. 

Voorbereidingscursus voor Hollanders voor het 

toelatingsex. T echn ische H ogescl:lool Zurich. 

NIEUWE OPLEIDING VOOR JONGE VROUWEN 
Eenjarige cursus met als doe! vorming als vrouw en opleiding 

tot beroepsbezigheden als arts. ass., ex. ender staatstoez., opl. 

in anat., physic!., verbandleer, psycholog, administr. en talen. 

INST ITU UT MINER VA, ZURICH 
Vraagt prospectus en Hollandse referenties. 

O pgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. (tel. 73~ WI.} 

(lnrichting voor Eledrotechnisch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v.d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. !5473/B. 
Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BATAVIA. 

Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur) 
Eis toelating: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLAN DS (opleiding A). 

J V oor H. B. S. & M ulo abiturienten, opleiding B. 

I 
Prospectus bij aanvraag gratis. -
V raagt inlichtingen bij den Directeur. 

II 
ll 

AANVANG NlEUWE CURSUS j 
1

1 AUGUSTUS 
) FEBRUARI 

~---------------------------·---------------
R.Ke HANDELSSCHOOL 

MET INTERNAAT 
Koningin Emmalaan 4, Semarang. 

Geleid door de Broeders van de Onbevl. Ontv. 

3 jar i g e curs u SJ met 2 v er v o I g kl ass sen 

* Prospectus wordt op aanvraag gratis verstrekt 

door ,; 
~· 

Broeder Overste . 
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