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MEDEDELINGEN. 

I. Alie correspondentie te richten tot den 
Leidt:r van het Studievoorlichtingbureau. 
Oud-Gondangdia 30, Batavia-C. 

A.bonnementsgeld. 

Vriendelijk verzoeken we onze abonne's 
ans het abonnementsbedrag a f 2. __., voor 
de nieuwe jaargang { 1938/ 39) te willen 
doen toekomen. 

) LEZERS WIE VOORTDUREND 
ONS ORGAAN GRATIS IS TOE
GEZONDEN. VRAGEN WE VRIEN
DELIJK ONS BUREAU MET EEN 
ABONNEMENT OF BIJDRAGE TE 

STE UN EN. 

Alleen' aan K.O.B.-leden en Abonne's 
kunnen we de regehnatige toezen
ding van dit Orgaan garanderen. 

OPLEIDING ADJUNCT-CONTROLEUR 
le KLAS. 

l. Bij de Post-, Telegraaf- en Telefoon
dienst bestaat gelegenheid een aantal 
mannelijke candidaten in opleiding te 
nemen voor de betrekking van (a djunct-) 
contro1eur 1 ste klasse. 

2. Voor aanwijzing kunnen alleen in aan
merking komen zij, die in het bezit zijn 
van het einddiploma ener H .B.S. met 
5-jarige cursus of van een daarmede 
gelijkwaardig getuigschrift, mits onder
wijs is genoten in de Franse taal. 

3. De sollicitanten, wier plaatsing in over
weging wordt genomen, zullen voor een 
commissie van onderzoek moeten ver
schijnen, welke op nader te bepalen 
plaatsen en tijdstippen zitting zal hot.Iden. 
Eventuele reis- en verblijfkosten warden 
niet vergoed . 

4. Degenen, die op grond van de uitslag 
van dit onderzoek voor toelating voor de 
opleiding geschikt worden geacht, zullen 
vervolgens aan een geneeskundig onder
zoek worden onderworpen. 

5. Na goedgekeurd te zijn, worden de b~
trokkenen ongeveer negen maanden op 
een post- en telegraafkantoor geplaatst 
op een toelage van f 30.- per maand. 

6. De daarna aanvangende vakopleiding aan 
de te Bandoeng gevestigde P.T.T.-school 
zal ongeveer 2.Yz jaar in beslag nemen, 
gedurende welke periode door de leer.
lingen een maandgeld wordt genoten van 
f 50.- . 

7. Boeken en verdere leermiddelen warden 
kosteloos verstrekt ( schrij fbehoef ten niet). 

8. Zij, die tot de leergang worden toege
]aten, zullen de kosten van de opleiding 
op de voet van Staatsblad 1925 No. 210 
moeten terugbetalen , indien zij de leer
gang uit eigen beweging verlaten, door 
eigen schuld of toedoen daarvan worden 
verwijderd, clan we] binnen 5 jaar na het 
slagen voor het eindexamen van de cursus 
uit 's Lands dienst warden ontslagen om 
andere redenen clan welbewezen ziels- of 
lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen 
ontstaan. 

9. De leerlingen, die tijdens de leergang 
blijk geven het onderwijs niet te kunnen 
volgen, alsmede zij, die voor het eind
examen word en af gewezen, zullen wor
den ontheven. 

IO. De voor bet eindexamen van de dienst
cursus geslaagden zullen warden aange
steld als adjunct-controleur I e klasse en 
later na gebleken geschiktheid en bij 
vacature warden bevorderd tot controleur 
1 ste klasse. · 
De bekleders van laatstgenoemde betrek-

Druk. Smits, Bat.·C. 

king zijn zonder verder examen benoem
baar tot de aansluitende hogere rangen 
hij de P .T .T.-dienst. 

11. Voor bezoldiging en vooruitzichten wor.
de verwezen naar bijgaande staat. 

12. Ten behoeve vqn deg.enen, die voor de 
opleidmg zijn aang~wezerr, za1 eventueel 
uitstel van militaire dienst kunnen war.
den verkregen. 

13. Candidaten voor deze opleiding behoren 
zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
ultimo ]uni a .s., per ongezegeld schrijven 
op te geven aan het Hoof cl van de 
Afdeling ,,Personele Zaken" bij de 
P.T.T.-dienst te Bandoeng, onder over
legging van een af schrift van het behaal
de schooldiploma en van de daarbij 
behorende cijferlijst. 
Indien daarop geen cijfer voor Frans is 
vermeld doch wel onderwijs in die taal 
is genoten, zijn, onder opgave van 
rapportcijfers, gegevens omtrent dat 
onderwijs te verstrekken. 

Staal No. 64. 

( Staatsblad 1938 No. 106 jo. Stbl. 1938 
No. 517). 
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1 225 
2 -
3 270 290 
4 - -
5 31&1) 346 
6 - - -
7 360 400 
8 - -
9 450 455 5GO 

JO - -
I 11 - -

12 510 ; 555 
13 - -
14 -- -
15 565 630 
16 - -
17 - -
18 620 675 695 695 785 
19 - - - - -
20 - - - - -
21 675 725 760 760 870 
22 - - -
23 - - -
24 825 825 950 

Benoeming tot hogere betrekkingen clan 
die van Controleur 1 ste klasse geschiedt bij 
keuze. 

1
) De bezoldigingen van f 360.- en hoger 

kunnen slechts worden toegekend aan de kra.chten 
die ten voile geschikt zijn voor de naasthoger~ 
rang en wier bevordering uitsluitend door ver
traagde promotiegang is uitgebleven. 

. 



12.4 

STEW ARD ESSEN BIJ DE K.L.M. 

Sedert Augustus 1935 telt de K.L.M. onder 
haar employe's ook een aantal stewardessen. 

Verscheidene buitenlandse luchtvaartmaat
schappijen, zowel in Amerika als in Europa, 
waren in deze de K.L.M. reeds voorgegaan. 
Op alle belangrijke Jijnen van het Ameri
kaanse luchtnet behoort steeds een ,,Air 
hostess" tot de bemanning. 

Zoals de titel van haar Amerikaanse 
collega reeds aanduidt, moet de stewardess 
alJe eigenschappen van een goede gastvrouw 
hebben: beschaving, goede omgangsvormen 
en tact om met haar gasten i.e. de passagiers 
om te gaan. 

Uiteraard verkeert zij steeds in een cosmo
politisch gezelschap; zij rhoet dus vlot Frans, 
Duits en Engels kunnen spreken en voldoen
de aanleg hebben om zich, indien nodig, 
spoedig te kunnen redden met andere vreem
de talen. 

Kennis va n Italiaans of Spaans strekt clan 
ook tot adnbeveling. 

Zij meet antwoord kunnen geven op alle 
gebruikelijke vragen van een passagier en 
ook de bijzonderheden van de route van het 
vliegtuig kunnen toelichten; zij meet het 
luchtnet en zijn aansluitingen kennen en raad 
kunnen geven omtrent reizen. bezienswaar
digheden en hotels. 

Bereisde jongedames hebben dus de voor
keur. 

V oorts moeten zij zorg dragen voor ver
versingen, lectuur en comfort der reizigers, 
letten op verwarming en ventilatie en be
hoorlijk begrip hebben van lichte verpleging 
en eerste hulp. 

Haar functie eist toewijding en geduld, 
want zij moet dag aan dag onbekenden van 
de meest uiteenloopende aard de luchtreis 
aangenaam maken. 
, Als candidaten voor de betrekking van 
stewardess komen slechts in aanmerking 
jongedames van 21 tot 28 jaar, die bij de 
medische en psychotechnische keuringen, 
waaraan de candidaten warden onderworpen, 
blijk geven een uitstekende gezondheid en 
normale gezichtsscherpte te bezitten, alsmede 
de eigenschappen, welke het aannemelijk 
maken, dat zij aan de hierboven omschreven 
eisen zulJen voldoen. 

Als vooropleiding wordt geeist: 
Gymnasium, H.B.S. 5 jr. cursus of daarmede 
ten minste gelijkstaande algemeen ontwikke
Jende op lei ding, zulks ter beoordeling van 
de K.L.M., en een diploma of getuigschrift 
van een cursus in ziekenverpleging en/of 
ener huishoudschool. 

De candidaten worden na meciische en 
psychotechnische keuring in dienst der 
Maatschappij aangesteld; gedurende de 
eerste periode der opleiding ontvangen zij 
gratis kost en inwoning met een kleine 
toelage, terwijl na 1 Yz a 2 maanden een 
salaris wordt toegekend waarvan de meisjes, 
zij het bescheiden, zich zelf kunnen bedrui
pen. Het salaris wordt naar gelang van de 
gepresteerde vlieguren verhoogd tot een 
beboorlijk inkomen. 

GOUVERNEMENTS OPLEIDINGS 
SCHOOL VOOR ONDERWIJZE

RESSEN IN DE HUISHOUDE
LIJKE V AKKEN TE BA T.-C. 

Toelating: Tot de school kunnen warden 
toegelaten meisjes in bet bezit van bet 
diploma H.B.S. met 3 j. cursus, overgangs
rapport 3de naar 4de klasse H.B.S. 5 j.c. 
en Mule-diploma. Leerlingen met een cijfer 
voor Nederlandse Taal lager clan 6 (zes) 
komen niet voor toelating in aanmerking. 

Duur der opleiding is vier jaar. Het eerste 
jaar ontvangen alJe leerlingen betzelfde 
onderwijs. Na afloop van het eerste cursus
jaar heeft splitsing plaats in een A- en B
afdeJing. (A = de richting voor buishoude
lijke vakken en B = de richting der naald
vakken). 

Aan bet einde van het derde cursusjaar 
wordt examen afgelegd voor de practijk- en 
theorievakken. Dit getuigschrift voor prac
tische bekwaamheid geeft echter neg geen 
lesbevoegdheid. 

Het programma van het 4de leerjaar om
vat o.m. 1eerschoolwerk gedurende drie uren 
per dag. Verder worden hier de vakken: 
methodiek, paedagogiek, administratie, ge
zondheidsleer en Nederlandse Taal herhaald 
en uitgebreid. Aan het eind van de vierde 
klas volgt weer een examen voor het ver
krij gen der akte van bekwaamheid voor 
N ijverheidsonderwijs. 

' 
Schoolgeld is verschuldigd volgens de 

regeling der Gouv. A.M.S. Aan leermidde
lenvergoeding wordt f 6 .~ per jaar betaald. 

H uisvesting. Aan de school is geen 
internaat verbonden. W el wordt den leer
lingen in hun eigen belang dringend aan
bevolen in een Hollands sprekend milieu 
huisvesting te zoeken, aangezien tot het 4de 
leerjaar alleen kunnen worden toegelaten 
leerlingen die een voldoende hebben behaald 
voor Ned. Taal. 

Benodigdheden. Een lijst van benodigd
heden kan bij ons Bureau worden aange
vraagd door belanghebbenden. 

Toekomstmogelijkheden. Deze school leidt 
de meisjes zodanig op, dat ze in verschillende 
richtingen zelfstandig in hun levensonder
houd kunnen voorzien. Ze hebben vrij goede 
plaatsingskansen aan de verschillende Lagere 
Nijverheidsscholen en particuliere vak
scholen. 

Voor meisjes, die later in het huwelijk 
treden, is. de opleiding als ideaal te beschou
wen door haar veelzijdigheid en door de 
uitzonderlijk op de practijk van het ]even 
gerichte lessen. 

Aanmelding kan alsnog geschieden bij de 
Directrice der school. Men zij echter ge
waarschuwd dat het aantal beschikbare 
plaatsen voor het eerste studiejaar slechts 
omstreeks 100 is en dat · daarom spoedige 
aangifte is gewenst. Zij, die hun examen
uitslag nog niet weten, kunnen zich altijd 
voorlopig aanmelden in afwachting van de 
examenuitslag. 

Opmerkingen. Waar de school een uit
gesproken Nederlands milieu heeft, moet er 
op gewezen warden, · dat leerlingen met 
slechte cijfers voor spreken en Nederlandse 
Taal het zeer moeilijk hebben en slechts 
weinig kans maken het einddoel te bereiken. 

Lichamelijk zwakke leerlingen moet deze 
school eveneens warden afgeraden. Een ver
klaring van een geneesheer betreffende 
lichamelijke geschiktheid is vereist. 

CURSUSSEN BIJ DE ST AATSSPOOR· 
WEGEN. 

De Hoof dinspecteur, Hoof cl der Staats
spoorwegen was zo welwillend op ens ver
zoek de volgende inlichtingen omtrent boven
genoemde cursussen te geven: 

De cursussen bij de Staatsspoorwegen, 
welke al naar gelang daaraan behoef te be
staat warden geopend, zijn bestemd ter 

voorbereiding van het reeds in dienst zijndE 
personeel voor diverse dienstexamens, waar· 
aan moet worden voldaan om tot bepaaldE 
c.q. hogere rangen te kunnen warden aan
gesteld. 

Dergelijke S .S.-cursu'l>sen zijn op 1 Fe, 
bruari 1939 aangevangen ten behoeve vall 
maandgelders in opleiding voor stationscheJ 
le klasse c.q. stationschef 2e klass~. stadons
klerken en stationsbeambten, ter voorberei
ding voor de dienstexamens voor de rangen 
van stations-chef 1 e klasse, stationschef 
2e klasse, stationsklerk 1 e klasse en halte
chef 3e klasse. Deze cursussen warden in 
bet S.S.-cursusgebouw, Spoprst~~at Oest te 
Bandoeng gehouden. , 

Tot het volgen van bedoelde cursussen 
kunnen derhalve geen buitenstaanders wor ... 
den toegelaten. 

.. 
OPLEIDINGSSCHOOL VOOR LEER· 

LING-MANTRl-OPNEMER BIJ HElr 
KADASTER TE BANDOl::NG. 

Tot deze opleiding worden toegelaten 
jongelieden van 16 tot. 20 jaar, die in het 
bezit zijn van een diploma H.I.S. Ne een 
2-jarige opleiding kunnen zij examen doen 
voor Mantri bij de Dienst van het Kadaster. 
Bij gunstige uitslag van dit examen bestaat 
de mogelijkheid om onmiddellijk bij even-
bedoelde Dienst benoemd te worden op een 
aanvangssalaris van f 25.-. 

Deze opleiding geschiedt kosteloos met 
verstrekking van al het berl'odigde leer-
materiaal, terwijl de cursisten thans geen 
toelage genieten en zelf voor huisvesting 
moeten zorgen., Genoemde cursus zal in 
Augustus 1939 beginnen. Indien jongelieden 
prijsstellen op toelating, mqeten zij eigen-
handig solliciteren ender overlegging van de 
volgende stukken: 

a. originele schoolverklaring + bijbeh .... 
cijferlijst. 

b. geneeskundige verklaring, waaruit blijkt 
dat belangbebbende geschikt is v/d Dienst 
v/h Kadaster. 

c. Bewijs van goed en zedelijk gedrag af,. 
gegeven door het betrokken Hoof d van 
Plaatselijk Bestuur. · 

d. Staa t asal-oesoel ( voor het geval belang,... 
hebbende het predicaat ,,Mas" o 
,,Raden" voert, moet deze staat voorzie 
zijn van een verklaring v/d betrokke 
Regent), 

welke stukken spoedig in het bezit moete 
zijn van het Hoof d v/d Opleidingscursus. 

OPLEIDING INSPECTEUR VAN 
POLITIE AAN DE POLITIESCHOO~ 

TE SOEKABOEMI. 

Naar wij van bevoegde zijde vernemen, 
zal waarschijnlijk in de maand September a.s. 
wederom een cursus worden geopend voo.r 
ca. 50 leerling-Inspecteurs van Politie. De 
desbetreff ende oproep van gegadigden zal 
vermoedelijk ongeveer Juli a.s. in de grote, 
op Java verschijnende dagbladen gepublk 
ceerd warden. 

Verder verwijzen wij de lezers naar de 
mededeling in ons Orgaan van Mei 1939 
bldz. 118, eerste kolom. · 



OPLEIDING TOT AMBTENAAR 
3de KLAS BIJ DE DOUANE. 

Dit jaar bestaat wederom de gelegenheid 
tot plaatsing van een aantal jongelieden voor 
de opleiding tot Ambtenaar 3de klas bij de 
dienst der In- en Uitvoerrechten en 
Accijnzen. 

l)aarvoor komen in aanmerking zij, die 
niet ouder zijn clan 24 jaar en in het bezit 
zijn van het einddiploma H.B.S. V, clan wel 
van een ander daaraan gelijkwaardig getuig
schrift, zoals einddiploma A.M.S., Middel
bare Handelsschool e.a. 

De aa:&melding, onder overlegging van 
behaalde diplbma's, cijferlijsten en even
tuele getuigschriften van vroegere werk
zaamheid, moet uiterlijk de l 5e Juli e.k. 
uitsluitend schriftelijk geschieden ten hoofd
kantore van de Dienst .der In- en Uitvoer
rechten en Accijnzen, Dep. van Financien, 
W aterlooplein te Batavia-C. 

Na sortering van de binnengekom~n solli
citatiebrievefi worden de daarvoor m aan
.m~rking komende jongelui ter persoonlijke 
kennismaking opgeroepen. Uit deze groep 
)worden de besil!n, na met gunstig gevolg te 
zijn 9,ekeurd, gedurende 3 maanden "".erkz~am 
gesteld ..op een Tolkantoor (Batav1a-Pnok; 
Semarang; Soerabaja en Medan); daarna 
vol.st plaatsing op een cursus te Batavia-C. 
gedurende lYi jaar. 

Aan het einde van de cursus wordt een 
dienstexamen af genomen; bij niet slag en 
Worden opleiding en werkzaamstelling be
eindigd. Zij, van wie verwacht wordt, dat 
ze na enige tijd een gunstig herexamen zullen 
afleggen, worden daartoe nog eenmaal op 
eigen kosten in de gelegenheid gesteld. Na 
het slagen voor het dienstexamen worden de 
jongelui wederom voor 3 maanden op een 
Tolkantoor geplaatst. _ Gedurende deze 2-
jarige (3 mnd. + IYi jaar + 3 mnd.) op
leiding wordt een maandgeld van f 70 . .
genoten. 

Verv9lgens worden de betrokkenen aan
gesteld tot ambtenaar 3de klas op een aan
vangsbezoldiging van f 150 . .- 's maands 
( kolom II - ·schaal 60 - B.B.L. '38). 

Het eindsalaris in deze rang bedraagt 
f 360.- te bereiken middels 4 tweejaarlijkse 
en 4 driejaarlijkse verhogingen van f 30 . .-. 
Plaatsing op de ranglijst der Ambtenaren 
3de klas geschiedt naar volgorde van de op 
het examen behaalde cijfers. 

Bevordering tot • ambtenaar 2de klas ge
schiedt bij vacature en geschiktheid en 
volgens ancienniteit. Aan de betrekking van 
Ambtenaar 2de klas is verbonden een aan
vangssalaris van f 360.--- en e~n eincl?ezol
diging van f 430 . .- te bere1ken m1ddels 
driejaarlijkse verhogingen van f 35 .......... A:an 
Ambtenaren 2de klas, die de volled1ge 

geschiktheid voor Ambtenaar lste klas be
zitteri en wier bevordering tot deze betrek
king uitsluitend door vertraagde promotie
gang is uitgebleven, kan na het bereiken van 
de wedde van f 430 . ....- nog een extra 
driejaarlijkse verhoging van f 35 . ....- 's maands 
worden toegekend, zodat voor hen het ein~
salaris f 465 . .- bedraagt. 

Bevordering tot Ambtenaar lste klas 
geschiedt bij keuze. Het aanvangssalaris voor 
deze rang bedraagt f 420.- gevolgd door 
3 driejaarlijkse verhogingen van f 40 . ....
( eindsalaris f 540 . ....-). 

De bevorderingsvoorschriften zijn, in het 
kort weergegeven zodanig, dat bij bevor
dering tot een hogere rang de bevorderde 
steeds in salaris vooruitgaat. 

De Ambtenaren, die zich met gunstig 
gevo1g hebben onderworpen aan het z.g. 
hogererangsexamen zijn bevorderbaar tot 
Controleur. Toelating tot het hogere rangs
examen vindt eerst plaats na 9 jaren dienst, 
gerekend vanaf het tijdstip van aanna~e als 
maandgelder in opleiding voor Ambtenaar 
3de klas. 

Aanvangssalaris voor Controleur is 
f 450 . ....- gevo1gd door 4 driejaarlijkse ver
hogingen van f 50 . ....-; het eindsalaris be
draagt dus f 650 . ....-. 

Bevordering van Controleur tot adjunct
hoofdcontroleur geschiedt bij keuze, terwijl 
voorts alle verdere bevorderingen eveneens 
bij keuze geschieden. 

De salarisregelingen voor deze hogere 
rangen ·zijn als volgt: 

Adjunct-hoofdcontroleur f 675 . ....- tot 
f 725.--- ( een driejaarlijkse verhoging van 
f 50.-). Hoofdcontroleur f 695 . ....- tot 
f 825 . ....- (2 driejaarlijkse verhogingen van 
f 65.---. Hoofdcontroleur lste klas f 785.
tot f 950 ......... ( een driejaarlijkse verhoging van 
f 85 . ....- en een idem van f 80 . .-) . 

ANALISTEN -CURS US. 

Van het Hoofd van de Dienst der Volks
gezondheid te Batavia-C. ~ntvingen we 
bericht, dat dit jaar geen leerlmgen voor de 
analisten-cursus zullen worden aangenomen. 

MIDDELBARE HANDELSSCHOOL 
TE SOERABAIA. 

Het Oepartement van Onderwijs en Ere
dienst deelt mede, dat met ingang van 
1 Augustus a.s .. te Soerabaia een Gouver
nements Middelbare Handelsschool zal wor
den geopend . 

Tot deze onderwijsinrichting kunnen voor 
. het cursusjaar 1939 / 1940 worden toegelaten: 

115 

1 °. als leerling. zij, die in het bezit van bet 
Mulo-diploma A of B, mits dit getuig
schrift is verkregen in de jaren 1938 en 
1939; bezitters van het diploma A moeten 
bovendien overleggen een door den 
Directeur der laatst bez.ochte Muloschool 
afgegeven verklaring, waaruit blijkt, dat 
zij geschikt worden geacht het onderwijs 
op de Middelbare Handelsschoo1 te 
volgen. 

2°. als toehoorder in alle vakken, zij. die in 
het bezit zijn van een einddiploma eener 
gesubsidieerde of gelijkwaardig verklaar
de ongesubsidieerde hogere burgerschoo1 
met driejarige cursus, waarbij de Direc
teur van de Middelbare Handelsschool 
aan de hand van de cijfers van het eind
diploma beoordeelt, of de toelating als 
toehoorder kan worden toegestaan. 

Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 15 Juli 
a.s. bij den Rector van het Gouvernements 
Lyceum te Soerabaia geschieden, bij wie 
nadere inlichtingen kunnen worden inge
wonnen. 

, 

INGEKOMEN. 
lndie. 
a. Cursus voor opleiding van Middelbare

Bouwkundigen en Weg- en Waterbouw 
kundigen te Bandoeng. 

b. Het programma voor de cursus 1939-
1940 van het Canisiuscollege ( A.M .S. B 
en H.B.S. V) met Internaat te Bat.-C. 

c. Het Lustrumnummer .. Onze Mercurius
bode" orgaan voor de scholieren van de 
H.V.S. te Soerabaja, M.H.S. te Malang. 
B.H.S. te Bandoeng en D.H.S. te Djocja. 

d. Van de N.V. Wetenschappelijk Nieuws 
te Amsterdam: 
Prospectus van de leergangen ter op
leiding voor Extraneus-eindexamen 
H.B.S. V B en de eindexamens der 
A.M.S. afd. A II en B in Nederl.-lndie. 

e. Enige prospecti van de Electro-Techni
sche school ( gesubsidieerd door de 
gemeente Batavia) Djaga Monjet 2 
Batavia-C. 

f. Het jaarverslag van de Directie van het 
Parapattan Wezengesticht te Batavia-C. 

Nederland. 
a. Het Maandblad voor de leerlingen der 

Middelbare technische, Kunstnijverheids
en Zeevaartschool te Groningen. 

b. Het Leerplan der Openbare scholen voor 
gewoon lager Onderwijs te 's Graven-
hage. · 

c. Van het Onderwijsadviesbureau .. In
forma" te Gouda de brochure over hel 
gemeentelijk voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs te 's Gravenhage . 

R. K. Land· en Tuinbouwschool 
HELDERWEIRDT" Z U IT f ft I f I A N ~ 11 ~ A N f 11 f N. l 

" RAW A SENENG - TEMANGGOENG. 

Opleiding van Europese jongens tot landbouwer. en kolonist, 

0 d · ht · I d en tuinbouw veeteelt en en1ge cultures. n erric in an - ' E L 
De school om vat de 5e, 6e en 7 e klas der u rop. age re 
school waarboven drie landbouwklassen. . 
Over 'het algemeen worden slechts leerlingen voor de 5e 

en 6e klas aangenomen. 
Kostgeld f 10 - per maand. . 
S h I Id I 5 Gouvernementstarief. 

C 00 ge VO gen . I° ort en getuigschrift 
Bij a~nvrage tot plaatsing ge ieve tapp 
van het Hoofd der school over te eggen. 

Nadere inlichtingen bij BR 0 EDER 0 VER STE. 

I 
Frobelschool. 

Lagere School. 

Europese K weekschool l 
Bovenbouw H. I. C. K. 

159 BODJONG. 
SEMARANG. 

Aan meldingcn 

v o or 25 J uni. 
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d. Het jaarverslag der Middelbare Techni
sche school te Haarlem. 

e . Het Orgaan der R.K. Vereniging van 
Leraressen bij het Landbouw-Huishoud
onderwijs. 

f . Een aantal prospecti van het chemische 
Instituut, Antwerpse straat 0, Scheve
ningen. ( Deze zijn op aanvraag van Ons 
Studievoorlichtingbureau, verkrijgbaar; 
porto voor toezending insluiten). 

g. Van het nieuwe Lyceum te Bilthoven met 
Internaat. Brieven aan Ouders en Belang
stellenden. 

h. Programma Hoofdacte cursus Holthuizen
Schelts van Kloosterhuis te Hilversum. 

ABONNEMENTEN GENOTEERD 
VOOR: 

F .W.H.S te M ; J W .W te B.; Anivos 
( afd Semarang); M.I. te M.; C.O.B. afd. 
te L.; Oudervereniging E.L.S.; te K.; Mevr. 
D-W. te B.; M ej . R.A.S. te B.; Don Bosco
stichting te S. ; J.v.W. te B.; Schoolvereniging 
.. Brastagi" te B.; Mevr. P.d.N. te M.; 
Rr. S .K. te B.; Mej. J.T. te M.; M.W . te B.; 
Mej . E .W. te B.; A.R.G.V. te M.; A .S. 
te S. 

BIJDRAGEN ONTVANGEN VAN: 

E.Z. U. te B. f 15.- (over Febr.-Mrt.
April 1939). LB. te B. f 5.- (over Mrt. 
en April 1939). E.Z. te K. over 1939 f 5.-; 
E.Z. te F.d.K. f 5 . ....- (over 1939); E.Z.F. 
te M. f 12.- (over 1939); R.K.P. te P. 
f 5.- (over 1939); E.F. te P. f 10 . ....- (over 
1939); K.O.B. afd. P. f 5 . ....- (over 1939); 
A. Coll. te M. f 5.- (over 1939); R.K.W. 
te B. f 5.- (over 1939); E.F. te M. f 10 . ....
(over 1939); E.F. te T. f 5.,..- (over 1939); 
Mgr. M. te P. f 5.- (over 1939); E.B. te P. 
f I 0.- (over 1939); E.Z. te T. f 5.- (over 
1939); R.K.P. te B. f 5.- (over 1939); 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van bet blad warden alleen 
die vragen opgenomen, die van algemeen 
belang kunnen zijn. 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het 
meermalen nodig is onze aanyragers 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: 

l. J uist te adresseren : Aan het Studievoor
lichting Bureau van de K.O.B., Oud
Gondangdia 30, Batavia-C. 

2. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
( Inlichtingen worden evenwel gratis 
verstrekt). 

3 . Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

4. Beknopt en duidelijk Uw aanvrage in bet 
Hollands weer te geven. 

J.H.W. te T . . 
vraagt of zijn zoon, die Mula B doet met 

Frans en Duits behalve naar de Middelb. 
Handelsschool ook naar de Prins Hendrik 
school kan. 

Tot de vierde klasse der P.H.S. kan men 
met Mula B-diploma warden toegelaten als 
toehoorder in alle vakken, mits: 

a. een verklaring wordt overg,elegd van den 
Mulo-Directeur omtrent geschikthe{d voor 
het volgen van het onderwijs aan een 
H.B.S. met 5 j.c. 

b. examen is afgelegd in Frans en Duits; 
c. voor de vakken Nederlands en Engels 

een 6 ( zes) indien voor de literair eco
nomische af deling wordt gesolliciteerd; 
wil betrokkene naar de 4de klas der 
B-af deling, clan mo et hij een 6 ( zes) 
hebben voor de vakken Ned. Taal, Al
gebra en Meetkunde; 

d. een schriftelijk en mondeling examen in 
de vakken goniometrie, graphische voor
stellingen en Natuurkunde met gunstig 
gevolg is af gelegd. 

De moeilijkheid zal dus liggen bij bet 
examen onder d. genoemd. Als daarmee geen 
regening is gehouden in de vorm van veel 
en goede extralessen lijkt ons de kans van 
slagen nfhil, 

A.S. te S. 
vraagt wat hij met zijn zoon van 17 jaar 

moet beginnen, die nu voor de tweede maal 
voor bet toelatingsexamen Mula ls afge
\.vezen en of de Dick de Hoag-school 
geschikt is. 

De Dick de Hoog-school te Bandoeng is 
een 3-jarige ambachtsschool.. 

Toegelaten kunnen worden leerlingen die 
een gunstige eindverklaring van bet school
boofd overleggen. Aan de school zijn twee 
vervolgcursussen verbonden, n.l. een machi
nisten-cursus en een Opnemer-cursus. (Land
meter). Mocht de ongen daar iets voor voelen 
clan geeft dit zeker enige toekomst. 

Aanmelden voor 15 J uni. 
Enige andere mogelijkbeden: I.M.I.W.

cursussen te Bandoeng. 

l. Metaalbewerkingscursus 1-jarig .-
lesgeld f 2.50. 

2. Hoefsmid-cursus; l-jarig; geen lesgeld; 
Plaatsingsmogelijkheden: bij het Leger, 
Provinciale- en Gemeentelijke diensten. 

3. Voorbereidende cursussen (A-klasse) tot 
de B.;klasse, welke laa~ste weer toegang 
geeft tot de volgende 'cursussen: 

a. Automonteurscursus; 1-jarig; school
geld f 3.-

b. Electricienscursus; 1-jarig; sd:1oolgdd · 
f 2.50 

c. TuinbouwcursUSi 1-jarig; geen cursus
geld; plaatsingskans bij g~meentelijke 
en provinciale diensten. 

Enkele particuliere opleidingen: 
(' 

I. Algemene Electro-monteursschool, Dago
weg 17, Bandoeng. 
Toelating op vertoon van de eindverkla
ring lag. school, met minstens voor Ned. 
Taal en Rekenen een 6 ( zes). Dit is een 
3-jarige leergang b.u. zes semesters. 
Schoolgeld f 100.- pe,r semester. Aan 
de school is een ,,Tehuis" .· vabonden. 
Kostgeld f 30.- per maand. 

2. Instituut voor Electrotechnisch vakonde~
wijs, Goenoeng Saharie 154, Batavia-C. . 
Opleiding voor Electro- of radio-techni
ker. Schoolgeld f 15.- per ,maand. 
Duur twee jaar. 

3. Electrotechnische school, Djaga Monjet 
2, Batavia-C. Opleiding voor electro- en 
radio-monteur. Schoolgeld f 60 . ....- per 
kwartaal. 

H.O. te S. 
vraagt inlichtingen omtrent opleidingen tot 

a po th ekers-assis tent. 
De opleiding voor apotheker:s-assistent 

heeft plaats aan de Gouv. C.B.Z. te Batavia, 
Semarang en Soerabaia. 

Het eindexamen is een staatsexamen dat 
tweemaal 's jaars wo~dt afgenomen, wa,aruit 
volgt, dat de opleidingen gelijkwaardig 
moeten zijn. 

De kosten zijn te Semarang: sch0olgeld 
f 30 . ....- per maand + f 60.- bqeken. 

Te Batavia: schoqlgelg f 25.- 's maands 
+ f 60.- boeken. · 

Voor kosthuizen zorgen de leerlingen zelf. 
Boeken warden niet in bruikleen gegeven. 

Toegelaten warden leerlingen die in bet 
bezit zijn van bet Mulo B of C-diploma; 
H.B.S. met 3 j.c.; Overgangsrapport van de 
3de naar de 4de klas van een H.B.S. met 
5 j.c. Hiervan wordt niet afgeweken, daar 
het aantal gegadigden over bet algemeen zeer 
groot is. . 

Aanmelding client te geschieden bij bet 
Hoofd der Gouv. C.B.Z.-apotheek te Bata-· 
via, Semarang of Soerabaia in de maanden 
Mei of Juni onder overlegging van diploma's 
en cij ferlijsten. 

HAN 0 ELSKEN NI S l. 0. Sch rift e I ij k e op I e id in g 
CURSUS-BOS OJOKJA 

R. K. 5-jarige · HANDELSSCHOOL 
met INTERNAAT W. H. Bos, leraar Boekh. M. 0. Uitv. inl. op aanvraag. 

Koning in Emma la an 4, Semarang 

Geleid door de Broeders der Onbevl. Ontvangenis 

Oriejarige voorstudie (onderbouw) gevolgd door 
2 jar-ige cursus voor verderstuderenden. 

Prospectus wordt op aanvraag gratis verstrekt 
door 

Broeder Overste. 

STENOGRAFIE
MACHINESCHRIJVEN 

II 

MULO-BEVOEGDHEID 

schriftelijke opleiding I • 
steno ( volledig) 

machineschrijven (alleen theorie) 

.J. A. SCHNAAR 
slenogr-aaf V-olksraad en leraar G. M H. S. 
Batavla~C. - laan Canne 36 - Te I. WI. 408 



I ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
I 0 pger i cht 1931. Djaga Monj e t 2 - Batavia-C. Tel. 732 WI. 

(lnrichting voor Eledrotechnisch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v.d. 1 Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 15473/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 NEDERLANDS (opleiding A). 
Voor H. B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Prospect~s bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. 

AANVAN<i NIEUWE CURS US: t AUGUSTUS 

P. M. T 1\MSON. 
'S-ORAVENHAOE. 

NIEUWSTRAAT 7-9 • 

Natuur- en Scheikunde 
Instrumenten, 

127 

VllN EIGEN FABRIKAAT. 

I G'ROOT KLOOST ER TECHNISC H I NSTIT UU T I 

I 

I 

,, . ,, Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

'IN,TERNAAT EXTERNAAT 

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

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia-school aan d~ 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 

Zeevaart- en Machinistcnschool 
,,WILLEM BARENTSZ". 

TERSCHELLING. 

INTERNAAT. 

Opleiding voor stuurmans- en machinistleerlingen in 

2-jarige cursussen voor de getuigscbriHen A. S . en A. :vl. 

Prospectus te verkrijgeo bij de Administratie van dit blad. 

De nicuwe cursus begint 5 September a.s. 

Inlichtingen en aanmelden bij den Oirecteur, 

]. DE GROOT. 

I 

I 

THEORIE EN PRACTIJK 
opgericht 1923 gcvestigd te Bandoeng 

SCHRIFTELIJKE LESSEN 
IN TECHNISCHE VAKKEN 
Alie leervakken voor den bouwku ndige. 
Opleiding voor de architeet-examens. 
VRAAGT GRATIS PROSPECTUS EN INLICHT I NGEN 

RIOUWSTRAAT 124 BANDOENG. 

STVDEER in 

ARNHEM 

niaar blijf 

in INDI:i? 
Bekwaam U snel en grondig, in de techniek, volgens het speciale PBNA· 
sysleem - met Neerland's besle ingenieurs en experts. Honderden in Holland 
vonden z66 hun weg. Zend deze annonce nog heden in, of schrijf, voor 
gratis in lichtingen, aan PBNA. Arnhem 30. . - -·- -

PBNA AFD.: INDISCH TECHNICUM 
ARNHEM 30 , HOLLAND 

S T U D E E R T E C H N I E K T H U I S· ! 

·---- LAG:ERE NIJVERHEIDSSCHOOL 
VOOR MEISJES ----·· 

• 
TE BUITENZOR<i 

V 1 I. aen die de lagcrc school met vrucht doorlopen hebben. TWEE-JARIGE CURSUS MET GOUVERNE-
oor ecr 10<> ' I 'd' h t G t · d h · h d I" MENTSLEERPLAN en op e1 mg voor e ouvernemen sexamen m e ms ou e iJke vakken. 

COSTUUMCURSUS van twee jaar eveneens met Gouvernemenlsexamen. Ook leerlingen, die 
de MU LO hebben doorlopen, hebben toegang tot deze cursus, ...-

Schoolgeld volgens Gouvernementstarief. 
v er de re in Ii ch tinge n b ij de Direct rice, Museum we g 15 Te J. 119 

•i;;;m;miii~---iiiiiiiiiiii------------
1

--------------.-...------· 
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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 IT E NZ 0 R G 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL. 1996 ''· 

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

Machines~hrijven, T alen, H andelscorrespondentie, 

Reclame-Tekenen, Boomzaken. 

Boekhouden. 

0 nder dezelfde Leiding: ' \ 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

• V oor schriftelijke lessen in : 

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

voudige Handels-opleiding, Kleinambtenaar8examen, Stenografie. 

" 

o! _______ o I 
De Zwitserse School met individuele opleiding 

DEELNAME IEDEREN DAG MOGELIJK 

EINDEX. GYMN., H. B. S. ·EN HANDELSDIPLOMA 

RADIO OPlllDING55CBOOl ,.R. 0. I/' 
Aanvang nieuwe cursus voor Radio
Telegrafist, Radio-techniker en Radio
Monteur, 1 Augustus a. s. Prospectus 
op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

Diploma's in Holland erkend. 

Voorbereidingscursus voor Hollanders voor het 

toelatingsex. Technische Hogeschool Zurich. 

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

tot beroepsbezigheden als arts-ass., ex. onder staatstoez. opl. 

in anal., physiol., verbandleer, psycholog., administr. en talen. 

INSTITUUT MINERVA, ZURICH 
Vraagt prospectus en Hollandse referenties. 

URSULINENSCHOOL I 
Darmo Boulevard 49 I 
SOERABAIA 

a. frobelschool en Eur. Lagere School: ,,Sancta Maria". 
b. 3-jarige H. B. S.: "Koningin Wilhelminaschool". 
c. 5-jarige Meisjes-H. B. S.: "Angela Merici" le, 2e, 3e 

en 4e klas. (Middelbare Meisjesschool). 
d. Se kl as der l itt. Ee. Afd. v.d. H.B.S. (Conform Openb. H.B.S.) 
Pensionaat voor leerlingen der H.B.Ssen. 

Aangifte van nieuwe leerlingen voor 15 Juli. 
Schoolgelden volgens inkomen. 

Leider: S. A. H. G:OEDHART,, oud 
Controleur lste klasse P. T. T. Dienst. 

Spreekuur: elken werkdag van 8 tot 
12 uur v.m. 

GENIELAAN 29 - SEMARANG 

NOTARIAAT 
Mondelinge en schriftelijke opleiding voor 

candidaat-notaris (3 examens). 
Speciale Cursus ,voor dames. 
Repetitiecursus voor deel 3. 

Aanvang nieuwe cursus 1 / U l / a .S. 

lnlichtingen: Ned. Ind. Cursus voor 
Ha n d e I e n No ta r i a a f. 

Mangkoenegaran 17 Samarang 


	00124
	00125
	00126
	00127
	00128
	00129

