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Sporadisch komt het nog voor, dat men 
niet op de hoogte is van de werkwijze van 
ons bureau. . 

Gaarne maak ik bet publiek er nogmaals 
op attent, dat de inlichtingen door ons 
bureau verstrekt zonder onderscheid van 
gezindte gegeven worden. En dat deze in
lichting~n niet alleen het Katho1iek Onder
wijs (kunnen) betreffen, maar dat we ons 
bewegen op elk terrein van onderwijs en 
opvoeding. 

EXAMEN TER VERKRIJGING VAN DE 
AKTE: ,,WIS-, NATUUR- EN 

WERKTUIGKUNDE" 
'1938. 

Op verzoek zullen in achtereenvolgende 
nummers de examenopgaven voor de nijver
heidsakten v'an het jaar 1938 opgenomen 
Worden. De opgaven, waar cliche's voor 
nodig zijn, blijven op het bureau ter be
schikking. 

Vak: b. 
Onderdeel: 1. 

Vlakke meetkunde. 

(Tijd 2Yi uur). 

Opgave 1. 
Bereken de oppervlakte van de ingeschre
ven cirkel van de gelijkbenige driehoek 
ABC. waarvan de tophoek C 165° en een 
been a cm is. 

Opgave 2. 
Men verbindt de zwaartepunten der 
driehoeken waarin de diagonalen een 
gegeven willekeurige vierhoek verdelen. 
Wordt gevraagd de oppervlakte van de 
ald us ontstane vierhoek Lilt te drukken m 
de oppervlakte van de gegeven vierhoek. 

Opgave 
1
3. . 

Gegeven twee geheel buiten elkaar hg
gende cirkels M 1 en M2. Wordt gevraa~d 
een punt X te construeren, zo, dat e 

I 

OPLAGE 
Abonnementsprijs f 2.- p. jaar bij vooruitbetaling. I 

5000 I WI. 5267 Donateurs van h~t Studievoorlichtingbureau gratis. 
EXEMPLAREN 

raaklijn XA aan cirk~l M 1 gelijk is aan 
de raaklijn XB aan cirkel M2 en dat 
verder de hoek AXB een gegeven grootte 
heeft. 

Opgave 4. 
In ..l ABC snijdt de bissectrice van hoek 
A de overstaande zijde in D. Bewijs, dat 
de cirkel. die door A gaat en BC in D 
raakt, de omgeschreven cirkel van drie
hoek ABC raakt. 
Als verder gegeven is, dat 2 AD2 = 
AB x BC. bewijs clan, dat de stralen dier 
twee cirkels zich verhouden als 1 : 2. 

Vlakke driehoeksmeting. 

6:~~r~eel: 2. (Tijd 2Yi uur). 

Opgave 1. 
Herleid: 

{ 
sin (270° - a + B) tg (90° + a - B) 

cos (a - B 180°) cotg (369° - a+ B) 
tg (B - a) I - x 

cotg ( 180° - a + B) 

jtg (225 - a+ B). sin (a - B + 180°)l 

lcotg (225 +a - B) T sec (90° - a+ B)[ 

Opgave 2. 
Bewijs dat C1 ABC rechth. is, als: 
sin 1 /2 (A + B ) 

sec A sec B cos 1/2 (A-B) -
1 

tg 1/2 C (sec A + sec B) 
Opgave 3. 

Van een gelijkb. driehoek ABC (top C) 
is de zwaartelijn AE = 16 en de hoogte~ 
lijn AD = 12. Bereken de zijden van 
de driehoek. 

Opgave 4. 
Maak een grafiek van: 

'.Y =- cos2 2 a + 1 
cosec2 a waarbij -

Opgave 5. 
Geg: 

_7f < < -~ ~ 
2 = a = 2 "· 

sin a + sin B + sin ~ = U 
cos a + cos B + cos I = 0 

Te bew: cos 2 a + cos 2B + cos '.2r = 0. 

Stereometrie. 

Vak: b. (Tijd: 3 uur). 
Onderdeel 3. 
Opgave 1. 

D 
Bewijs dat in viervlak ABC 

LABC+LBCD+LCDA+ LDAB < 360°. 

Opgave 2. 
Gegeven twee elkaar kruisende lijnen 
p en q en een vlak V; p en q snijden V. 
Construeer op p een punt P en op q een 
punt Q, zo, dat PQ evenwijdig V en 
gelijk aan een gegeven lijn a is. 

Druk. Sm1h, Ba.t.-C. 

Opgave 3. 
T 

Construeer het netwerk van viervlak ABC 

als geg. zijn: 
1 ° . het grondvlak, 
2 °. de proj ectie van een punt P van TA 

op het grondvlak, 
3°. de projectie van een punt Q van TB 

op het gro!'dvlak, 
4 °. de afstand van het zwaartepunt van 

het viervlak t.o.v. het grondvlak. 

Opgave 4. 
T 

Van de regelm. vierz. pyramide ---
ABCD 

staat het bissectricevlak ABPQ van de 
standhoek bij de ribbe AB loodrecht p 
het vlak TDC. P ligt op TC en Q op TD. 

· Bereken het totale oppervl. van het lichaam 
QP 

ABCD als AB geg. is. 

Vak: c. 

Opgave 1. 

Algebra. 
(Tijd: 3 uur). 

lemand legt een afstand van 34.5 km. 
als volgt af. Eerst loopt hij met een snelh. 
van 5 km. per uur, daarna fietst hij met 
een snelh. van 12 km p.u.; tenslotte Iegt 
hij het laatste stuk van de weg weer te 
voet af en we] in 30 min. met een snelh. 
van 4 km per uur. 

Over de gehele weg doet hij 3 u en 
30 min. 

Hoe Jang heeft hij gefietst? 
Deze opgave moet grafisch worden 

Opgave 2. 
opgelost. 

Los X en 'Y op uit: 
.\'.

2 + r 2 + 3X + 5~, = 4 
x 2

;;-
1 +- .1xr·! + 5X'r + 16 Xr = ,......, 60. 

Opgave 3. 

":an een rekenkundige reeks is gegeven: 
1 . het aantal termen is Jim 

10x3 ,......, 30x2 + 30x - 20 
X -+ '1. x 3 ,......, 2x2 + x ,....., 2 + 2· 

2°. het verschil is: Jim 2x2 + 5x + 3 

X --+- "-' 4x2 + 3 
3°. d cl e som er termen is: 20 

Bepaal de eerste term. 

Opgave 4. 

1/ Bereken: ,..,..., -V 56,222 

+(1 0,432 )l 0,432 
Opgave 5. 

De waarde van y die voldoet aan: 

?' 10 log 25 
log 5 = -

1
0 log (2y2 + 34 y + 24) - 10 log 5 

is het viervoud van een wortel van: 
f (x) = x3 - ax2 + bx ,......, c = o. 
verder is geg: f ( 1) = 0, en f (2) = o. 
Bepaal a, b en c. 
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Vak: d. Scheikunde. 
(Tijd: 1 uur). 

I. Verte1 in het kart iets over het kalk
ovenbedrij f en geef reactievergelij
kingen voor hetgeen daar p1aats vindt. 
Eveneens voor het blussen van kalk. 
En wat gebeurt er bij et verharden 
aan de lucht van een kalkmortel? 

2. a. Verklaar de oxyderende werking van 
een oplossing van chloor in water. 

b. Geef de scheikundige formules van de 
volgende stoffen: 
1. rattenkruit 
2. cupribromide 
3. kaliumpermanganaat 
4. natriumsulfide 
5. ammoniumsulfaat. 

c. Wat verstaat ge onder een normaal 
zout, wat onder een zuur zout en wat 
onder een basisch zout? 

d. Wat gebeurt er· bij de neutralisatie 
van verdLnd zoutzuur met verdunde 
kaliloog, gezien uit het gezichtpunt 
van de ionentheorie? 

3. Men mengt 1 gram bloem van zwavel 
zorgvuldig met 2 gram ijzerpoeder en 
verhit daarna de 3 gram mengsel. 
Geef de reactie-vergelijking en ver
meld van elk der na de reactie in de 
smeltbuis aanwezige stoffen de ge
wichtshoeveelheid. 
De inhoud van de smeltbuis wordt 
vervolgens volledig in een ·kolf over
gebrach t en daar met verdund zwavel
zuur behandeld. Geef de reactie
vergelijkingen hiervoor. De ontstane 
gassen warden volledig geleid door 
een oplossing van 11 gram loodnitraat 
in water, geef de vergelijking. 
Men filtreert het gevormde neerslag 
af en wast het met water uit. 
Hoeveel onaangetast loodnitraat be
vindt zich nog in het filtraat ( = de 
door het filter gelopen heldere op
lossing + het uitwaswater)? Einde
lijk vraagt men nag bet volume te 
berekenen, dat bet bij de behandeling 
met zwavelzuur gevormde niet door 
het loodnitraat geabsorbeerde gas zou 
innemen bij een temperatuur van 
0°C en 76 cm spanning. · 
H = l; N = 14; 0 = 16; S = 32; 
Fe = 56; Pb = 207. 
1 grammolecule heeft in dampvorm 
een normaalvolume van 22,22 lite.r. 

Vak: e. 
Onderdeel: I. 

N atuurkunde. 
(Tijd: 3 uur). 

1. Vat A, waarvan 't volume is 1 liter, bevat 
droge lucht van 100°C en 74 cm. Vat B. 
waarvap 't volume is 2 liter, bevat lucht 
van 100°C. 173 cm en vochtigheids-

9 
graad 10· 
De twee vaten warden met elkaar in 
verbinding gebracht. 
Na een tijdje wordt de verbinding ver
broken, waarbij verondersteld wordt, dat 
de menging van de twee soorten lucht 
volledig heeft plaats gevonden. Vat A 
wordt daarna afgekoeld tot I 0°C. 
Hoeveel water wordt er in A gevormd 
en wat is het gewicht en de spanning van 
de resterende vochtige lucht? 
(Nauwkeurig tot in m.gr.) 
M 100 = 76 cm 
M 10 = 0,92 cm 
dichtheid van waterdamp t.o.v. lucht = 
0,625 
1 cm=~ lucht van 0° en 76 spanning weegt 
0,0013 gr. 

2. In een gesloten ijzeren bak van 50 gr. 
heef t men stukjes ijs van .....-5°C. In de bak 
brengt men 30 ):Jr water van 20°C, IO 
gram gesmolten lood van 400°C en 1 gr 
verzadigde stoom van 200°C. Aan het 
eind van de proef heeft men nag 15 gram 
ijs overgehouden. 
Hoeveel gram ijs bevond zich oorspron
kelijk in de ijzeren bak, als geen warmte 
van de omgeving wordt opgenomen en 
ook geen warmte wordt afgestaan? 
S.W. ijzer 0,11 
SW. ijs 0.5 

· Smeltingswarmte ijs 80 
Smeltpunt ijs 0°C 
S.W. water 1 
S.W. vloeibaar load 0,04 
S.W. vast lood 0,03 
Smeltingswarmte lood 5,37 
Smeltpunt load 325°C 

3. Twee auto's rijden elkaar tegemoet. De 
eerste auto rijdt met een snelheid van 
90 km/uur. De claxon van de eerste auto 
geeft 800 trillingen per seconde. Als de 
bestuurd~r van de tweede auto een toon 
van 920 trillingen per seconde hoort, 
berekene men de snelheid van de tweede 
auto. 
Voortplantingssnelheid van het geluid is 
325 m/sec. 

4. Een gelijkstroom-dynamo wordt gebruikt 
om stroom van 120 volt te leveren voor 
de bediening van vier lampen, genummerd 
1, 2, 3 en 4 en een electrisch apparaat A. 
Lampen 1 en 2 zijn 60 Wattslampen. 
Lampen 3 en 4 zijn 120 Wattslampen. 
Het electrische apparaat client voor het 
verkoperen van voorwerpen en verbruikt 
1 ampere. Lampen en apparaat zijn 
parallel geschakeld. Bereken de sterkte 
van de stro.om, die geleverd moet worden 
door de dynamo. · 
Hoeveel moet men uitgeven aan electri
sche energie als een K.W.U. 20 cent kost, 
wanneer de stroom gedurende 20 uren 
wordt gebruikt? 
Hoeveel gram koper wordt door de 
stroom afgezet, wanneer zij gedurende 
2 uren door 't apparaat gaat? 
atoomgewicht koper = 63 
koper is 2 .....- waardig 
electrochemisch equivalent van zilver 

= 1,12 
atoomgewicht zilver 108 
zilver is 1 .....- waardig. 

Vak: e. Werktuigkunde. 
Onderdeel 2. ( Tijd: 3 uur). 

3. Een waterstraal. die gespoten wordt uit 
een onder een helling van 30° staande 
straalpijp, waarvan de mond zich 10 m 
boven de grand bevindt, bereikt een 
hoogte van 15 m, vanaf de grand 
gerekend. 
Gevraagd: 
1 °. de snelheid, waarmee 't water de 

straalpijp verlaat 
2°. de afstand van de mond van de 

straalpijp tot 't punt, waar de straal 
de grand bereikt. 
(nauwkeurig tot in meter). 
g = IO m/sec2. 

4. Aan een kabel hangt een lift van 500 kg. 
Men vraagt de spanning in deze kabel 
voor de volgende gevallen: 
a. bet geheel beweegt zich in een 

eenparige beweging omhoog. 
b. het geheel beweegt zich in een 

eenparige beweging omlaag. 
c. het geheel beweegt zich met een 

versnelling van 3m/sec2 omhoog. 
d. het geheel beweegt zich met een 

versnelling van 3m/ sec2 omlaag. 

De kabel bestaat uit draden, elk met een 
dikte van 2 mm. 
Men neemt als veiligheidscoefficient IO 
en veronderstelt, dat alle draderi alleen 
op trek belast warden, terwijl iedere draad 
een even groat deel v6n de totale trek
kracht op neemt. 
Uit hoeveel draden moet deze kabel be
staan, wil ze in staat zijn de spanni.11g, 
die in de vier bovengenoemde gevallen 
optreden kan, op te nemen? 
Het gewicht van de kabel wordt ver-
waarloosd. ' 
g = 10 m/sec2. De trekvastheid bedraagt 
6500 kg/ cm2. ' 

N.B. Nodig logarithment~fel. '" 

Vak: f. Natuurkunde 
toestellen en proeven. 

(Tijd: 1 uur). 

I. Hoe bepaalt ·men het mechanisch aegui
valent der warmte-eenhei~ 1".net de 
vleugel-calorimeter van Joule? Beschrijf 
het te gebruiken toestel, gee£ aan welRie 
waarnemingen moeten warden r:erricht, 
ook om het energie-verlie~ ter overwin
ning van de wrijving in koorderi en 
katrollen te elimineren. Stel een formule 
op, waaruit zich het mechanisch warmte 
aeg uivalen t laa t berekenen. 

2. Hoe bepaalt men een onbekende Ohm
sche weerstand met behulp van de brug 
van Wheatstone? Schets de schakeling en 
vermeld welke instrumenten daartoe 
behoren. Hoe stelt men in en wat leest 
men af? 

Vak: g. Onderwijsleer. 

(Tijd: 1 uur). 

Behandel. naar. keuze, een der beide 
volgende onderwerpen (A of B). 

A. De leerling behoort in die zin te warden 
onderwezen, dat hij actief aan het onder
wijs deelneemt, zodanig, dat zijn g@·~stelijk 
bezit werkelijk wordt verrijkt. 
1 ) Door welke eenvoudige middelen moet 

de leraar of de onderwijzer zorgen, 
dat bij een theorie-les, in het vak 
natuurkunde bijv., de leerling actief 
aan bet onderwijs deelneemt? 

2) Welke fouten kunnen in dit opzicht 
heel licht door den onderwijzer of den 
leraar gemaakt word en? 
(Denk hierbij aan een leerkracht, die 
voor het eerst Jes geef t, en die e'en 
onderwerp uit de natu!lrkunde be~ 
handelt. U kunt desgewenst zelf een 
bepaald onderwerp kiezen) . 

B. Een goed onderwijzer of leraar zal in de 
klas niet uitsluitend zelf aan bet woord 
zijn en aan een stuk verhalen, wat hij te 
vertellen heef t. 
1 ) Wat is de onderwijskundige waarde 

van deze stelregel? ( denk aan het 
contact met de klasse; aan de aan~ 
dachtsconcentratie der leerlingen; aan 
de aansluiting van het nieuwe aan het 
bekende). 

2) Geef in het kort aan, hoe de leraar 
of de onderwijzer het moet aanleg'gen, 
om tegen deze stelregel bij het les~ 
geven geen fouten te maken. 
( Bij de beoordeling van dit gedeelte 
van Uw exarnenwerk wordt tevens op 
taal en stijl gelet) . 

Vak: j. 
Onderdeel I . 

·schetsen in potlood. 
Schetsen 

(Tijd: 1 uur). 

Het verstrekte machineonderdeel te schet~ 
sen in rechthoekige projectie. 



GOUVERNEMENTS MOTORISTEN
CURSUS. 

Te Tandjong Priok, Java kanaal, is 
een gouvernements-opleiding voor Inlandse 
motoristen, waar G>pgeleid wordt voor hulp
motorist voor haven en loodsdienst voor 
Nederlandsch-lndie. 

De cursus, die ongeveer 9 maanden duurt, 
sta1t oncter leiding van den Heer G. J. W. 
van Dam, hoofdwerktuigkundige bij de 
Gouvernementsmotordienst. 

Om tot c:?eze cursus toegelaten te warden, 
moeten de candidaten in het bezit zijn van 
goede rc:pporten van een ambachtsschool. 
Van deze t0elatingseis wordt gewoonlijk 
geen ~ dispensatie verleend. 

Leerlingen van een ambachtsleergang kun
nen op deze cursus ook toegelaten warden, 
mits ze een einddiploma met goede cijfers 
kunnen overleggen. 

De curs us is hoof dzakelijk bedoeld voor 
Inheemsen. De ]eider van de cursus adviseert, 
welke le~)rli:lgen tot de cursus warden toe
g'1laten. De gang van zaken is zo, dat de 
candidaten zich melden bij de Gouvernements 

:) Motord&nst te0 Tandjong Priok en dan reeds 
van te voren op proeftijd in de fabriek tewerk 
geste1d warden. 

Aan ) de cursus wordt Jes gegeven in 
motoren en verder theorie en praktijk. 

Zij, die de cursus doorlopen hebben, treden 
bij gebleken geschikthe!d automatisch in 
die.nst als hulpmotorist bij de Gouvernements 
Motordienst. . • 

Het beginsalaris van deze hulpmotoristen 
is + f 12.- en f 17.-, alnaar het gewest 
van plaatsing. 

Ze kun'}en later bevorderd word~n tot 
tweede motorist en tot mandoer-motorist. 

De leerlingen warden ondergebracht in het 
internaat te Tandjon~ .Priok, waar ze behalve 
vrij wonen, vrij licht en water, f 0.44 toelage 
per werkdag ontvangen. 

Schoolgeld is dus niet verschuldig.d; we] 
zijn de leerlingen verplicht de gratis ver
strekte boeken te laten inbinden (kosten 
± f 1.-). . 

Voor de cursus, die zonder vacant1es wordt 
afgewerkt, kan geen bepaalde aanvangs
datum genoemd warden. Hij begint omstreeks 
Juli-Augustus. 

Hierv66r is reeds gezegd, hoe men tot de 
cursus toegelaten kan warden. Men kan zich 
onder overlegging van de vereiste diploma's 
ook dagelijks aaµmelden bij het Hoof d
kantoor van Scheepvaart van het Dep. van 
Marine: Sous-chef Personele Zaken A.V.H. 
Meelhuysen. n 

SCHOOLGELDREGELING H.B.S.'EN 
IN NEDERLAND. 

De schoolgeldregeling, z.oals die in Hol
land voor de Rijks-H.B.S. en bestond, was 
gebaseerd op het inkomen. 

Het schoolgeld werd bepaald . naar de 
aanslag in de Rijksinkomstenbelastmg · 

Hierdoor ontstonden grate onbillijkh.ede~. 
Immers, het kwam voor, dat zakenlu1, die 
door de crisis grate verliezen geleden had
den, vrijgesteld waren van het betalen van 

.i inkomstenbelasting. Ze behoef den dus ook 
ge·en schoolgeld te betalen, niettegenstaande 
ze toch over meer clan voldoende bedragen 

beschikten. . . 
Deze wijze van schoolgeldheffmg is 

1 
vef cl 

vangen door berekening van het schoo ge 
naar de gemengde hoofdsom". Deze ge
mengde 'h~of dsom bestaat uit het to ta al va; 
de hoofdsommen over een vol jaar verschu -
digd wegens gemeentefondsbelasting en 
vermogensbelasting samen. 

Op elk aanslagbiljet van de Rijksinkom
stenbelasting is de hoofdsom apart aange
geven. Bezit men geen vermogen, clan is er 

· geen .. gemengde" hoof dsom en heeft men 
alleen rekening te houden met de hoofdsom 
van de gemeentefondsbelasting. 

Is men in de vermogensbelasting aange
slagen, clan bepaalt men op de volgende 
wijze zijn gemengde hoofdsom: 

de hoof dsom van de vermogens-belasting 
wordt voor elk kind met f 5.- verminderd; 
de beide hoofdsommen warden opgeteld en 
hierna wcrrdt afgerond naar beneden tot op 
een veelvoud van twee. 

De nieuwe schoolgeldregeling ziet er nu 
als volgt uit: · 

Schoolgeld per leerling 
~s per jaar 
.. 0 Overeeokomende Q.,, m.,t een iokomen bij eeo getal ~choolgaaode Q) :0 
i:lo van ongeveer ktndereo van : 
"0 
o~ 

een I twee I drir. I vier of 
meer 

4.- 900.- 7.- 6.40 5.80 5.-
10.- 1200.- 12.60 12.- 11.20 10.40 
14.- 1400.- 16.20 15.40 14.60 13.80 
18.- 1500.- 19.40 18.60 17 80 17.-
22.- 1650.- 22.60 21.80 21.- 20.20 
24. - 1700- 24.- 23.20 22.40 21.60 
26.- 1800.- 25.40 24.60 23.80 23.-
30.- 1900.- 28.20 27.40 26 60 25.80 
34.- 2000.-- 31.- 30 20 29.40 28 60 
38.- 2150.- 33 80 33.- 32.20 31.40 
42.- 2300.- 36.60 35.8(} 35.- 34 20 
46.- 2450.- 39 40 38.60 37.80 37.-
48.- 2500.- 40.80 40.- 39 20 38.40 
54.- 2700.- 45.- 44.- 43.- 42.-
60.- 2900.- 48.60 47.60 46 60 45.-
64.- 3000.- 51.- 50.- 49.- 47.-
70.- 3200.- 54 60 53.60 52- 50.-
76.- 3400.- 58.20 57.- 55- 53.-
80.- 3550.- 60.60 59.- 57.- 55.-
82.- 3600 - 61.80 60.- 58.- 56.-
84.- 3700.- 63.- 61.--· 59.- 57.-
86.- 3800.-- 64- 62.- 60.- 58.-

Voor elke twee gulden boven de f 86.,....., 
aan gemengde hoofdsom wordt f 1.- meer 
schoolgeld betaald. Het maximum te betalen 
schoolgeld voor een kind is f 400.-, dat 
betaald moet warden bij een gemengde 
hoofdsom van f 760.-. Deze laatste ge
mengde hoof dsom staat gelijk met een in
komen van f 16.000.-. Een inkomen van 
f 7000.- geeft een gemengde hoofdsom 
van 212. 

Heeft men geen belastbaar vermogen en 
een belastbaar inkomen van: 
f 5000.,.....,, clan bedraagt het schoolgeld 

f 87.-
f 8000.-, " f 152.-
f 10000.-, " f 202.-

Voor alle Rijks H.B.S.'en, alsook voor de 
Bijzondere en Gemeentelijke gesubsidieerde 
H.B.S. 'en is deze nieuwe regeling met ingang 
van September 1938 ingegaan. De school~ 
geldhetfing houdt alleen rekening met kin
deren, die in Holland op school gaan en niet 
met die in Indie. In deze schoolgeldregeling 
is rekening gehouden met het aantal school
gaande kinderen, en met het aantal kinderen, 
dat hetzelfde soort onderwijs geniet; hiervoor 
behoeven deze kinderen echter niet op de
zelf de school te gaan. 

Het belastingjaar in Holland loopt over 
het tijdvak van I Mei tot 30 April daarop-
volgend. · · 

Als men bij de aanvang van het onmiddel
lij k aan het schooljaar voorafgaande belas
tingjaar in Holland woonde of zich van Mei 
tot en met Maart ( daaropvolgend) van het 
belastingjaar in Nederland vestigde, wordt 
het schoolgeld geheven naar de maatstaf 
van de gemengde hoofdsom over dat be
lastingjaar. 

Wanneer men zich na Maart in Nederland 
gevestigd heef t, clan wordt het schoolgeld 
geheven naar de maatstaf van de gemengde 
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• 
hoofdsom over-l;.et belastingjaar, waarin het 
tijdstip van vestiging in Nederland valt. 
Wanneer men zich in April in Nederland 
vestigt, wordt het volgende belastingjaar in 
aanmerking genomen. 

Woo'nt de vader in Indie, clan wordt uit 
<liens inkomen en vermogen een gemengde 
hoof dsom berekend. 

Het Indische inkomen geldt dus als 
maatstaf ;' dit geldt ook voor verlofgangers, 
als ze voor niet !anger clan een jaar uit Indie 
weg blijven. 

Ouders uit Indie moeten hun belasting
biljet of een getekend af sch rift van de 
Inkomsten- en/ of Vermogensbelasting over
leggen. 

Van personen, die in Indie woonden in 
het tijdvak van een jaar, onmiddellijk voor
afgaande aan het tijdvak, waarover het 
schoolgeld wordt geheven, wordt het school
geld geheven naar de maatstaf van de 
gemengde hoof dsom, die vermoedelijk in 
aanmerking zou zijn genomen, indien de 
gemeentefondsbelasting en de vermogens
belasting ook aldaar werden geheven, met 
dien verstande, dat uitsluitend wordt gelet 
op het inkomen ~n eventueel het vermogen, 
naar de daar geldende regelen vastgesteld 
voor het laatstelijk aangevangen belasting
jaar en dat ook overigens de gemengde 
hoofdsom wordt bepaald met inachtneming 
van de toestand bij de aanvang van het 
laatstelijk aangevangen belastingtijdvak. 

Onder schoolgaande kinderen warden 
verstaan de leerlingen, waarvoor schoolgeld 
verschuldigd is en de andere minderjarige 
kinderen van den schoolgeldschuldigde, van 
welke drie maanden voor het begin van het 
schooljaar mocht warden verondersteld, dat 
ze bij de aanvang van dat schooljaar leerling 
zouden zijn van enige inrichting in Neder
land voor lager-, nijverheids-, middelbaar-, 
voorbereidend hoger- of hoger onderwijs. 

A vondonderwijs is hierbij niet bedoeld. 
Bezoeken twee kinderen de H.B.S., clan 

wordt het schoolgeld met 1/8 verminderd en, 
als er meer clan twee gelijktijdig op de H.B.S. 
zijn, clan met 1/4. 

Het schoolgeld wordt in Holland per drie 
maanden betaald. 

Universiteit van Besan~on. 
Faculteit der Letteren. 

lnstituur voor Franse Taal 
en ontwikkeling voor stu
denten uit de Vreemde. 

PROVINCIALISME. 

Het is een banale, hatelijke opmerking 
geworden om het Franse streven tot centra
liseren te onderlijnen. In alle takken der 
nationale activiteit schijnt en is Parijs nog 
altijd de leidende eel. Dit wordt a.h.w. syste~ · 
matisch voorgeschreven, maar dat gaat toch 
niet zonder bij velen teleurstellingen op te 
wekken. Het regionalisme van ons land, dat 
zo verscheiden, zo rijk en zo aantrekkelijk is, 
verdient naar onze mening een plaats toe~ 
gewezen te krijgen, die meer in overeenstem
ming is met zijn volgzame mogelijkheden . 

Er zijn echter enige domeinen, waar de 
provincie haar vitaliteit manifesteert en 
levenskrachtig naar buiten treedt. Onze grote 
pers bijvoorbeeld blijft helemaal niet beperkt 
tot de Parijse dagbladen. De vertegenwoor
digende organen van de streekmeningen 
bereiken, de tegenstander client dit te weten, 
vaak een aardige oplage. La depeche de 
Toulouse, La France de Bordeaux, L'Echo 
du Nord, Le petit Marseillais, le Phare de 
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Nantes, om geen andere clan deze te noemen, 
tellen mee onder de dagbladen, die men, 
zonder overdrijving, wat de invloed, de op
lage en de inhoud betref t, kan vergelijken 
met de meest vooraanstaande bladen der 
hoofdstad. Maar het is wellicht op 't gebied 
van het critisch denken en het wetenschap
pelijk onderzoek, dat de Fr nse provincie 
het meest naar buiten blijkt te treden met 
haar eigen krachten. 

De wereldvermaardheid van de Sorbonne 
zal niet kunnen verhinderen, dat o a. de 
Universiteiten van Lyon, Marseille of Rijssel 
een menigte trouwe hoorders blijven trekken 
en een hel eigen licht rondom zich blijven 
werpen. 

Maar de universiteiten, die het sterkst 
sprekend de streekgeest vertegenwoordigen 
zijn wellicht degene, die minder bekend zijn 
bij het publiek en die zeer af gunstig haar 
oorspronkelij kheic en haar tr a di ties bewaren. 
Onder deze L er een, die men in dit opzicht 
als de mecst .ypische zou kunnen aanmerken: 
de Universiteit van Besarn;;on. 

Gelegen in een betoverende omgeving en 
met een enige sch,ilderachtigheid ,....._, Cesar 
had het reeds gem~rkt in zijn beschrijving 
van Vesentio ,......., verheft Besanc;on zijn 
eeuwenoude stenen monumenten ten heme] 
in de pas, die als een reu~achtig hoefijzer 
door een boog van de onstuimige Doubs is 
afgetekend. De bergen der Jura domineren 
en de stad ligt geleund tegen een rotsmassief, 
dat bekroond wordt door een citadel, die 
gebouwd werd door de beroernde Vauban. 
Toch laat de stad zich in 't geheel niet over
weldigen door deze grootse natuur. Als zij 
met recht trots kan zijn op haar verleden ,....._, 
was zij vroeger niet de hoqf dstad van Sequa
nie ~ zij is het niet minder op haar leven
digheid van thans. Haar oude straten, die 
nog de charme der Middeleeuwen bezitten, 
kunnen met rnoeite de bewegelijke en nijvere 
bevolking bevatten, waartussen zich touris
ten en vrolijke scholieren mengen. Besanc;on, 
niet tevreden met het bezit der gewone 
Faculteiten, waaronder de oudste van Frank
rijk, heeft een krachtige poging aangewend 
tot modernisering. Haar Cite Universitaire, 
die herhaaldelijk aangeduid is als het model 
voor behuizing van studenten in de provincie, 
richt aan de boorden der Doubs in het 
midden van riant groen en uitziend op het 
schoonste landschap van de hertogelijke 
streek, gloednieuwe gebouwen op, waar het 
meest moderne comfort verbonden zal wor
den met een merkwaardige schoonheid van 
lijnen. 

De Cite, bezongen door Victor Hugo, zal 
zich kunnen ontwikkelen tot welzijn van haar 
studenten en onze vreernde vrienden. Want 
het is niet een der rninst karakteristieke 
eigenschappen van het Franse regionalisme, 
dat het buiten onze grenzen een· gelukkige, 
eigenaardige aantrekkingskracht uitoefent. Is 
het niet heel curieus te constateren, dat de 
ontwikkelingscursus, die van Juli tot Sep
tember gehouden wordt door de Universiteit 
van Besanr;on, er in geslaagd is, zo rond de 
250 studenten van 25 verschillende nationali
teiten om zich te groeperen? Oat is door een 
complex van aantrekkingskrachten, waarin 
zeker niet alleen spreken: de bultengewone 
faciliteiten op 't gebied van sport, die aan 
vreemdelingen door het Franse comite ver ... 
leend worden, rnaar waar tegelijkertijd de 
broederlijke oproep van het universitaire 
provincialisrne een goed dee] toe bij draagt. 

R. Las V eronas 
Hoogleraar aan de Faculteit 

der Letteren. 

COMMUNIQUE. 
Het Departement van Onderwijs en Ere

dienst deelt mede, dat bij voldoende deelname 
de aan de Gouvernements Lagere Nijver
heidsschool voor Meisjes te Batavia (Come
diebuurt No. 1) verbonden eenjarige na
middagleergang voor de opleiding voor de 
acte Nuttige Handwerken zal warden 
bestendigd. 

Deze leergang, welke 1 Maart a.s. zal 
worden geopend, is niet alleen toegankelijk 
voor onderwijzeressen, maar ook voor dames, 
die niet in het bezit zijn van een onderwijs
akte. Aan deze leergang zal een keer per 
week van 4 tot 6 uur des namiddags Jes 
worden gegeven. Genoemde leergang zal 
zodanig worden ingericht, dat de cursisten 
na afloop daarvan in staat zullen zijn dee! 
te nernen aan het examen voor de akte 
nuttige handwerken. 

Het cursusgeld, hetwelk bij vooruitbetaling 
verschuldigd is, bedraagt f' 5.,......., per maand 
of gedeelte daarvan, dat aan het onderwijs 
is deelgenomen. In dit cursusgeld zijn be
grepen de kosten voor aanschaffing van 
materialen. 

Aanmeldingen voor bedoele namiddag
leergang kunnen geschieden v66r 25 Februari 
a.s. bij het Hoof d der Gouvernernents Lag ere 
Nijverheidsschool voor Meisjes te Batavia 
( Comediebuurt 1), bij wie nadere inlichtingen 
kunnen warden ingewomien. 

q.JRSUS TER OPLEIDING TOT 
APOTHEKERS-ASSISTENT 
TE BATAVIA-CENTRUM. 

Onder leiding van het Hoof d der Gouver
nements Salemba-Apotheek en Pharmaceu
tische Fabriek D.V.G. te Batavia-C. bestaat 
gelegenheid om- opgeleid te warden tot 
Apothekers-assistent. 

De duur van deze opleiding is 2 jaar, 
gedurende welke tijd de leerling naast zijn 
theoretische lessen gedurende 20 tnaanden 
praktisch werk rnoet hebben verricht onder 
leiding van een be,voegd Apotheker. 

De leerlingen van de in hoofde dezes 
bedoelde cursus doen hun praktische er
varingen op in de Gouvernements Salemba
Apotheek. welke tevens is verbonden aan de 
C.B.Z. te Batavia-Centrum, alsmede in de 
Pharmaceutische Fabriek van de Dienst der 
Volksgezondheid te Manggarai. 

De lessen omvatten: Pharmacie ~ Phar
macognosie - Botanie - Chemie ~ Physica 
- Latijn en Galenica. 

Aangezien het examen voor Apothekers
assistent niet eenvoudig is, rnoeten de 
candidaten wat voelen voor Schei-, Natuur
kunde en Botanie, waarbij zij tevens enige 
aanleg moeten hebben voor uit het hoof d 
leren. 

Orn toegelaten te worden tot de cursus 
moet de candidaat in het bezit zijn van 
rninstens Mulo-B diploma; met het Mulo-A 
diploma kan niet worden volstaan. 

Bij het verzoek om toelating tot voormelde 
cursus client overgelegd te worden een af
schrif t van de cijferlijst behorende bij boven
bedoeld schooldiploma. 

Het lesgeld bedraagt f 25.- (Vijf en 
twintig gulden) per maand en client telkens 
VOOr een maand vooruit te Worden voldaan; 
het boekengeld gedurende de gehele 2-jarige 
opleiding kan op ± f 60.- ( Zestig gulden) 
wordert gesteld. 

Verzoeken om toelating tot bovengenoem
de cursus moeten uiterlijk 15 Juli ln het bezit 
zijn van het Hoofd der Gouvernements · 
Salemba-Apotheek te Batavia-Centrum, ter
wijl de lessen medic Augustus aanvangen. 

Verdere gegevens zullen gaarne worden 
verstrekt door Het Hoof cl voornoemd, 

w.g. J. A. R. Behnke. 

OPLEIDING TOT VERPLEEGSTER 
BIJ DE MI LIT AIRE GENEES

KUNDIGE DIENST. 

Voor enige meisjes bestaat gelegeH.heid tot 
opleiding voor verpleegster bij het Militair 
Hospitaal te Tjimahi. " 

Candidaten gelieven zich uiterlijk 5 Maart 
l 939 onder vermelding van leeftijd en ge
noten onderwijs schriftelijk aan te melden bij 
den Inspecteur van de Militair Geneeskun
dige Dienst te Bandoeng. 

De aan de opleiding voorafga;inde proef
tijd van drie maanden vangt de lste April 
1939 aan. Duur der opleiding: vier jaren. 
Eisen: Het bezit van h~t einddiploma -

M. U.L.O. of H.B.S: 3-jarige. ctirsus 
of een hoger diploma, clan wel bet 
met vrucht doorlopen hebben van 
het derde leerjaar van een H.B.S. 
5-j arige curs us of Lyceum. 
Leeftijd: 18~25 jaren. 

STENOGRAFIE-OPLEIDING. 

In Februari a. s. begint wederom een 
mondelinge cursus ter opleiuing voor het 
examen Leraar Stenogra£ie ,,Groote" van de 
Afdeling Nederlandsch-Indie der F:!deratie 
voor Stenografie ,,Groote", bij welk examen 
door den Directeur van Onderwijs en Ere
dienst de lnspecteurs van het W.L.0. als 
Gedelegeerden zijn aangewezen. Besluit No. 
32737 / B van 20 October 1936). 

De cursus duurt 9 inaanden en wordt ge
geven op een avond per week gedurende 
ongeveer 1 ~ uur in groepjes van 6-8 per
sonen; aan de studie client voorts + 1 uur 
per dag te worden besteed. 

Het lesgeld bedraagt f 5.- per maand, 
terwijl de kosten voor leerboeken e.d. op ± 
f 2.- per maan~ te stellen zijn. 

De aanmelding kan geschieden bij: 
J. A. SCHNAAR. 

. Stenograaf Volksraad 
Laan Canne 36 ,....._, Tel. Wl. 408. 

KOSTHUIS. 

Bij de familie P. Gelhard-Linthorst, Zand
poort 20, Deventer, bestaat gelegenheid tot 
plaatsing voor enige. kinderen, bij voorkeur 
uit Kath. families. De familie Gelhard be
woont een modern gebouwd, gezond en 
zonnig huis met riant ri':iergezicht in een 
bosrijke streek met goede leergelegenheid. 
De opgave van deze huisvestingsgelegenheid 
is vergezeld van een spontane aanbeveling 
van den Z. E. Pater Sterneberg S.J. 

INGEKOMEN. 
Uit Indie. 

Prospectus werd ontvangen van de Eerste 
Bataviase Muziekschool, Alataslaan 32 
Directeur James Zwart. Klassikaal onderrich~ 
wordt gegeven in Piano, Solfege en Koor
zang, Rhytmische Gymnastiek, Theone, 
Samenspel, Examenopleiding. 

Uitvoerige gegevens mochten we ont ... 
vangen van de R.K. Lagere Nijverheids
schooJ .. Mater Dei'' der Eerw. Zusters , 
Ursulinen, Noordwijk 29, Batavia-C. De 
school leidt op voor Staatsdiploma Huishou
delijke vakken en Staatspraktijkdiploma 
costuumnaaien. Aan de School is een inter
naat verbonden. 

Uit Nederland. 
Prospectus werd ontvangen van het R.K. 

Lyceum voor meisjes ,.Sancta Mari,", Dreef 
22, Haarlem. Het Lyceum omvat een .,aan-



gewezen" Gymnasium met 6-jarige cursus en 
een ,,erkende" Midd. School voor meisjes 
met 5-jarige cursus. De school staat onder 
leiding van de Zusters Frariciscanessen van 
Heythuysen. 

Van het Canisius College, Berg en Dalse 
weg 81. Nijmegen, ontvingen we de boeken
lijst voor de H.B.S. en voor het Gymnasium. 
Als de outlers in Nijmegen wonen, kunnen 
leerlingen hier ook als externen geplaatst 
Worden. 

') 

Prospectus werd ontvangen van het R.K. 
Lyceum vqor meisjes, ,,0. L. Vrouw Ter 
Eem", Daam Fockemalaan 68. Amersfoort. 
De sd10ol omvat een Gymnasium en een 
Middelbare meisjesschool. Aan de school is 
een internaat verbonden. 

Het programma van de Middelbare Han
delsschool voor Wageningen en omstreken 
werd ons welwillend toegezonde11. Deze 

· handelsdaf!fchool, Rijksstraatweg 107, o~:at 
een 4 jarige 1ursus, staande onder le1dmg 
vap1 Directeur A . G. L. W . van Kregten. 

Prospe<!tus werd ontvangen van het Radio 
Ihstituut Steeho~1wer Graaf Florisstraat 74a, 
Rotter'llam. Opleidi~g heeft plaats voor 
Radiotelegrafist bij de koopvaardij en bij de 
luchtvaart, voor Radiotechnicus, voor Radio
monteur ( mondeling en schriftelijk) en voor 
Amateur (mondeling en schriftelijk). Aan de 
school is een internaat verbonden. 

Programma werd ontvangen van de Mid
de!bare Handelsschool met 4-jarige cursus. 
Van Ostadestraat 101, Amsterdam. 

Uitvoerige gegevens mochten we ont
vangen van' de Gemeentelijke Middelbare 
Handelsschool met 4-jarige cursus te Zwolle, 
Bethlehem, Kerkplein 35 I. Directeur Ors. 
C. A. Willemse. 

BIJDRAGEN: 

U.S.A. t P., bijdrage over Nov 
en Dec. 1938 .......... · · · · · · · · 

l.B . te B., bijdrage over Dec. 1938 
E.Z. te P., bijdrage over het jaar 

1939 ........... · ······· . .......... .. . 
KO.B. afd. B .. bijdrage over 1939 
Mgr. B. te P., bijdrage over 1939 
B.O. te B., bijdrage over 1939 ... 
B.T.N. te B., bijdrage Jan., Fehr. 

1939 ............. ., ........... . .. ····· 
UN. te B .. bijdrage Januari 1939 

f 

ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

2.-
2.50 

12.-
10.-
5.-
5.-

4.-
5.-

J.R. te L.n.H.; J. W. te S.L.; W.R. te B.; 
R.W. te M.; M.J.K. te D.; 

STVDEER iri 

ARNHEM 

man r 11 I ~i.f 

in IN DIE 

VRAGENRUBR!EK. 

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, beleefd te 
verzoeken: 
1. Juist te adresseren: Aan het Studievoor

lichting-Bureau van de K.O.B., Tosari
weg 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 het adres van den afzender op 
te geven. 

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

B.E . te P ., vraagt: 
1 e. of er mogelijk een weg is om een 18 jarige 

]eerling aan een H.B.S. diploma te helpen 
en hem zodoende nog een kans te be
zorgen ingenieur te worden. 

2e. of een ,,heidense" jongen toegang heeft 
tot een R.K. H.B.S. met internaat hier in 
In die. 

I. O fficieel mo gen tot de I e klas van een 
H.B.S. slechts leerlingen worden toege
laten" die nog geen 16 jaar zijn. In bui
tengewone gevallen, zulks ter beoordeling 
van den Directeur van Onderwijs en 
Eredienst, kan hiervan worden afge-
weken. · 

Waar deze jongen echter reeds 18 jaar 
is, behoeft hij op een Openbare inrichting 
voor M.O . niet meer te proberen toege
laten te worden: dat gelukt hem toch niet! 

Ook bijzondere scholen accepteren een 
leerling op zo'n leeftijd niet meer. Moge
lijk dat een particuliere inrichting hem 
nog zou accepteren. 

De enige kans is voor deze jongeman 
nog, dat hij door privaatlessen opgeleid 
wordt. Hij moet clan een zeer flinke en 
ijverige leerling zijn en zijn vader moet 
rijk zijn. Als extraneus kan hij clan aan 
een H.B.S. diploma komen en zo mis
schien nog tot ingenieur. 

2. In lndie is slechts een R.K. jongens 
H.B.S. en we! die van het Canisius Col
lege der Eerw. Paters Jezuiten, Menteng 
40, Batavia-C. 

Op deze H.B.S. worden ook niet kath. 
toegelaten en zeer zeker deze jongen, 
waarvan de ouders wensen. dat hij onder 
leiding en toezicht van geestelijken zaI 
zijn. 
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Ook om deze laatste redenen is het 
internaat van het Canisius College zeer 
zeker niet voor hem gesloten. Ik infor
meerde hier nog naar bij den Z.E. Pater 
Directeur. Correspondentie hieromtrent 
zal wel tot het gewenste resultaat leiden. 

B. te S . vraagt inlichtingen omtrent het 
volgende: 

Een familie gaat met Europees verlof. 
Een der kinderen wordt gedurende het verlof 
geplaatst in de hoogste klas van een L.S. in 
Holland, waar speciaal aandacht besteed 
wordt aan de voorbereiding voor de ( Hol
landse) H.B.S. De familie komt van verlof 
terug en het kind zal voor het einde van de 
cursus nog ongeveer 6 weken op een Indische 
L.S. geplaatst moeten worden. Hoe wordt de 
toelating tot de Mulo nu geregeld? 

Het behoeft niet nodig te zijn , dat deze 
leerling een volledig toelatingsexamen voor 
de Mulo doet. 

Als het Hoofd der school in Indie meent, 
over voldoende gegevens te beschikken en 
als hij op grond van wat hij gedurende deze 
6 weken heeft waargenomen, ten rechte 
meent, dat deze leerling op een Muloschool 
thuis hoort, clan mag hij een gunstige ver
klaring afgeven voor de Mulo. Door ge
durende deze 6 weken de leerling nauw
keurig te observeren en door extrawerk kan 
het Hoofd der School zich in dit geval een 
mening vormen. Hij zou eventueel ook ge
gevens kunnen vragen bij het Hollandse 
hoofd der school, noodzakelijk is dit echter 
niet. 

C. N. te P. 
vraagt naar de opleiding voor mantri

kadaster en die voor landmeters-assistent. 
De cursus voor mantri-kadaster is al be

gonnen. Misschien wordt er in Juli '39 weer 
een geopend voor een 12-15 ta! H.I .S. 
abutirienten, doch dit staat nog niet vast. 

De opleiding voor landmeters-assistenten 
is nog steeds gesloten en waarschijnlijk zal 
eventuele aanwerving in de vroegere vorm 
ook niet meer plaats hebben. Hieromtrent is 
echt~r ook nog niets definitief vastgesteld. 
L. G. te B, 

vraagt enige gegevens omtrent de oplei
ding en de ex amens voor de Hoof dakte in 
Nederland. 

De Hoofdaktecursussen in Holland be
ginnen per I September, dus ook die in 
Amsterdam. De meeste H.A.-cursussen zijn 
als aparte afdelingen aan een Kweekschool 
verbonden. 

De Schriftelijke examens voor H.A. zijn 
gewoon}ijk in het begin van Juli (in 1938 -
7 Juli). De mondelinge examens vallen ge
woonlijk in de tweede helft van Juli en . in 
de maand Augustus (in 1938 - zijn ze be
gonnen 19 Juli). 

-ONIVERSllEll VAN BESANtON 
IH1111J1JT Yoor de FRlUl5E TAAL en 
BHCBllVIM6 woor VREUIDELIM61!N 

WINTERCURSUS (October-Ju ni) ------------
V ACANTIECURSUS (Juli-Sept.) 

CURSUS in ALGEMENE CULtUUR: Literatuur, Geschiedenis, 
Aardrijks kunde, Beschaving, Kunst, etc. 

PRAKTIS CHE CURSUS in de FRANSE TAAL: Phonetiek, 
Spraakleer, Uitleg van teksten, Vertalingen, Handel etc. 

EXAMENS (Diploma d'Etudes frani;;aises) -

EXCURSIES {Parijs - Jura - Zwitzerland)J 

Diverse takken van sport (tennis, zwemmen, canoen). 

In Ii ch tinge n: M. SEIGNIER, Secretaire General , (Universite), 
BESAN<;ON (France). 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FtLIALEN: SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 WELT. 

MATRAMANWEG 167, MR. CORNEUS 
B I N N E N WE G 2, B U I TE NZ 0 R G 
BODJONG:s 1, SEMARANG, TEL 1 996 

Stenografie ,,Grooteu, N ederlands en Moderne T alen. 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame-Tekenen, Boomzaken. 

0 nder dezelfde Leiding: 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schriftelijke lessen in : 

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

voudige Handels -opleiding, Kleinambtenaar8examen, Stenografie. 

INTERNAAT EXTERNAAT 

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

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia-school aan de 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. 

ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
Opgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. Tel . 732 WI. 

(lnrichting voor Electrotechnisch Ambachtsonde~wijs) 
Besluit v.d . Directeur van 0. & E. van 25 Mei · 1935 

No. 1&473/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 NE DER LANDS (opleiding A). 
V oor H. B. S. & M ulo abiturient~n, opleiding B. 

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

DE OVERSTE. 
AANVANG NIEUWE CURS US: t AUGUSTUS 1 

Steno 
MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

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

La an Canne 36 - Batavia-Centrum - Tel. WI. 408 

I H A N D E LS KEN N I S L. 0. Sch rift e I ij k e o p I e i d i n g 

I CURS US - BOS OJ Q K J AU1'tv. 1'nl. op aanvraag . 
W. H. Bos, Leraar Boekh. M. 0 . 

I 
I 

Adverteert 
dit Orgaan • 

Ln 
Abonneert U op 

Studievoorlichting 
K. 0. B. I VAN DE 

TOSARIWEO 51 
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