
onwetendheid voorwende, zal 
ederlandsch-IndM worden ge-

)rg, den 3den Januari 1937: 

å. VAN STARKENBORGH. 

;meene Secretaris, 
I. KIVERON. 

STAATSBLAD 
VAN 

NEDERLANDSCH-INDI 

1937 No, 2 LANDSDIENAREN. BEZOLDIGINGEN. Nadere 

wijziging en aanvulling der „II. B. B. L. 1934 " 

(Staatsblad No. 135). 

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndM 
i 1937. van 4 Januari 1937 No. 10. - 

ouverneur-Generaal 
1937 No. 17). 

Gelet, 

Gelezen, f 

Overwegende: 

dat het dringend noodzakelijk is uitvoering te geven aan 
het besluit van 11 September 1936 No. 6 (Javasche Courant 
van genoemden datum No. 73), houdende vaststelling van 
Aideeling VI der begrooting van Nederlandsch-Indi voor het 
dienstjaar 1937, voor zoover daarbij is gerekend op verdere 
reorganisatie van het Kantoor voor den Handel van het 
Departement van Economische Zaken; 

dat mitsdien niet kan worden gewacht op g..oedkeurin...cr bij 
de Wet van bovengenoemd besluit; 

Nog gelet op artikel 105 der IndLzehe 

Is goedQevonden en vers-taa-n: 

enz.; 

Eerbtelijki Pn7 ; 

Ten tweede: De „H_ B. B_ L. 
besluit van_ 14 Maart 1934 - 
die regeling sedert is 
het besluit van 19 Decero_ber 

vastgesteld bij het 
ad N" o. 135), zooals 

laatstelijk bij 
Staatsblad No. 681), 

nader te wijzigen en ann te 

In bijlage A worden in sehaL=.1 L op bladzijde 321, onder 
de nadere aanwijz.ing .„Kantoor vaor den ITIandel" de be-
trekkin_g van '„Hoofd van het Bureaa Handelsvoorlichting en 
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contrOle" en hetgeen daarachter voorkomt, alsmede de be-
trekking van „Hoofdambtenaar voor de Handelspolitiek" ge-
schrapt, en in de plaats daarvan opgenomen : 

„Hoofd van het Bureau 
voor Handelspolitiek en 
Algemeene Zaken. 

„Hoofd van het Bureau 
voor Invoerzaken. 

„Hoofd van het Bureau 
voor Uitvoerzaken. 

Ten derde : Het „Alphabetisch Register " van de 
„H. B. B. L. 1934" nader te wijzigen en aan te vullen als volgt : 

I. Op bladzijde 476 wordt : 

„ (Hoofd :) van het bureau Handelsvoorlichting en 
-contrOle bij het Kantoor voor den Handel ") " en hetgeen 
daarachter voorkomt geschrapt, en in de plaats daarvan 
opgenomen : 

„ (Hoofd) van het Bureau voor 700 — 900 301 
Handelspolitiek en Algemeene 
Zaken bij het Kantoor voor, den 
Handel *) ) 

(Hoofd-) van het Bureau voor 700 — 900 301 
Invoerzaken bij het Kantoor voor 
den Handel ) 

(Hoofd) van het Bureau VOOT 700 — 900 301" 
Uitvoerzaken bij het Kantoor voor 
den Handel *) ) 

11. Op- bladzijde 479 worden onder „Hoofdambtenaar :" de 
woorden „voor de Handelspolitiek bij het Kantoor voor 
den Handel '")," en hetgeen daarachter voorkomt, geschi'apt. 

v'Lerde, 

Ter_ 
enz. ; 

Afschrift, enz. - 

Ter ordor 

Ui.bzegeren den zesden. J 

De Algerneene Seere-ft
J. M. ETVERON. 
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Af-schrift, enz. - 

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indi : . 

De Algemeene Secretaris, 
J. M. KIVERON. 

Ditgegeven den zesden Jenuari 1937. 

De Algemeene 
J. M. kIN 


