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BESLUIT van dan 3Osten Juntj 1864,
bepalende de plaat8ing in het Staat8blad van
deopdenl2denMeil864 tusacken Nederland
en Pruissen gealotn overeenkomst, betrekkelijk
de aansluiting van den spoorweg Enached
Rheine-Munster.
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Gezien de overeenkom,g tasschen Nederland en Prui.aen, den
l2den Mei 1864 door de wederzijdsche gevolwagtigden te Mnn8ter

gesloten, betrekkelijk de aansluiting van den spoorweg Enackedé
RAeine-Muneter, van we’ke overeenkomst de inhoud en de ver

taling Luiden als volgt:
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Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Majesteit
de Koning van Pruissen, wen8cbende aan den handel en aan
het verkeer tusechen hunne wederzijdsche Staten de voordeelen
te verschail, die kunnen voortvloejjen uit den aanleg van
eenen spoorweg van Enscbedd over Gronsu en Ochtrup naar
den Pruissischen Staatespoorweg van Eheine nr Munster,
hebben gevo!gtigden benoemd, om eene overeenkomst tot dat
einde te sluiten, te weten:
Zjjne Majeeteit de Koning der Nederlanden, den beer Cornelis
Becker, Hoogstdeszelfs commissaris in de provincie Overijssel,
en den beer jhr. Willem Jan Gerard Klerek, adviseur;
Zjjoo Majesteit de Koning van Pruissen, den heer Karel
Willem Ëverbard Wolf, Boogstdeszelfs opper-gebeimen rege
ringsraad, den beer Johan Gustaaf Rudolf Meineeke, Hoogst
demel gebeimraad an Pinancien, en den heer Paul Lodewijk
Willem JEde, HagstdeexeI raad van legstie in werkelijke

die, na hunne volmagten uitgewisseld en in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden te hebben, omtrent de volgende arti
keien zijn overeengekomen:
Art.1.

.0

De beide Regeringen verklaren wedarkeerig bereid le 4fl,
cm ieder op baar grondgebied eenen spoorweg te doen aanleggen,
ten einde den Nederlandseben Staatsepoorweg aan het station
te Enacbedd over Gronau en Oehtrup regtstreeks te verbinden
met den Pruisalseben Stastaspoorweg van RIeine naar Munster.
H.t punt van verbinding op de grens zal 4e op drie honderd
achttien Nederlandiicbe ei, in regte lijn gemeten, ten noorden
van den straatweg van Enscbedd naar Gronau, uitgaande van
het midden der brug van Glaaer.
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Sa Majestd le Rol des Pays-Bas ei Sa Majestd le Rol de
Pruase, animde du ddsir de proirer an commerce ei sux reis
tion8 entre lenra Etats respectifs les avantages, qui peavent
rdsulter de Is conatruction d’un cheinin de for d’Ensched per
Gronau ei Ochtrop an cheinin de for de 1’ELai Pruasien de Rheine
a Munster, out nomm4 des piduipotentisires pour conciure uu6
convention eet effet, savoir:
Sa ajesté le Rol des Psys-Bas, le sleur Corneille Back&.
Son commissaire dans is province d’Overij.eeI, ei Ie deur
jhr. Guillanme Jean Gerard Klerck, conseiller;
Sa Majest le Roi de Pruaee, le sieur Charles Guiflanme
Everbard Wo’f, Bon conseiller- intime supdrieur de rgence,
Ie sleur Johanu Gustav Rudolph Meiui*e, Bon coeseiuler
Haume Jordan,
intimo des Finances, ei le sleur Paul Louis
Bon conILer actuel de Idgalion;
leequels, après svow ebangé ban *1w’ pozvoirs troavde
en bonne ei doe Ibrme, soni conveesa des articles suivanta:

Artb

Le. desix Goevernemeete dclsreut étre mutuaUemeet dis
“b.&” de
pesdi ire diablir, cbaeun sur eae terrileire,
for, ets de relier dir.ea’it le chemia da for de l’Etat N
hadais le station d’Ensehedd per Grosas ei Ohkp svc
Muuter.
Ie dReaiin de for de I’Etat Pruesien da Rbeii
Im poist de joection 1. frontière a 1 trois eent dix halt
znètree meeurde en ligne dreite au nord de Is aee.de d’eebedd
a Gronau ei pertini da milieu do pont de Glener.

S2
De rigting en hoogte van den spoorweg op het Nederlandsche
grondgebied aan de grens zjjn getoekend op het bjj dit traktaat
gevoegde kaartje. De rigting en de hoogte van den weg op het
Pruissische grondgebied aan de grens zuilen in overeenstemming
met dat plan geregeld worden.
Art.2.
De Nederlandsohe Regering verklaart dat de spoorweg van
Ensched tot aan de Pruissische grens, in de rigting van
Grouau, in aanleg is op kosten van den Staat, en dat volgens
het contract van aanbesteding hij voor het einde van het jaar
1866 zal moeten voltooid zijn.
Zjj zal zoo veel mogelijk zorg dragen dat die termijn niet ver
echover worde.
De Pruissisehe Regering behoudt zich voor om te beslissen,
of zij het gedeelte van dien spoorweg op haar grondgebied op
St.aatskosten zal doen aanleggen, of dat zij er cocessien voor
zal verleenen aan cciie maatschappij van aandeelhouders, zonder
zich ten opzige van den aanleg op Staatskosten te verbinden.
Zij verklaurt al het mogelijke te zullen doen, ten einde de aanleg
van den weg op haar grondgebied vroeg genoeg verzekerd zij,
om den weg v&Sr de maand Julij 1867 in exploitatie te kunnen
stellen, en verklaart geneigd te zijn om de concessie op de
voorwaarden, die algenieen aan concesalonarissen V&ø Spoor
wegen in Prnisaen opgelegd worJen, te verleenen aan elke
maatschappij, die zich verbinde om den aanleg in minder tijd
te voltooijen, dan het op Staatakosten zou kunnen gedaan worden.

C

Art. 3.
Elke der beide Regeringen zal 1e ontwerpen voor. den aanleg
va den spoorweg op haar grondgebied goedkeuren en vastste
llen.
Zij zullen evenwel zorg dragen dat de aanleg op zoodanige
wijze plaats hebbe, dat de locomotieven, rijtuigen en waggons
der beide landen zich zonder een ige moeijelijkheid op de gan
echo leügte van den weg kunnen bewegen.
De spoorbreedte, gemeten tusachen de spoorstaven, zal vier
voet acht en een halven duim engeisch bedragen.
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La direction et la hanteur du chemin de for sur le terrioire
Neerlandais
La frontière sont tracdes stir La carte jointo an
prdsent traité. La direction ei. La hanteur du chemin sur le
territ.oiro Prussien la frontière seront r€gles en conformit
avec ce plan.
Art. 2.

,Q

C

Le Gouvernement Neerlandais ddclare que le chemin de for
dEnsched jnsqu’ la froptière Prussienne dans bi directiOn
de Gronan est en construction aux frais de 1’Eat et que d’après
Ie contrat d’adjudicatioo ii devra étre achevd avant la fin de
l’annde 1866.
fl prendra som autant que possible que ce terme ne sok pas
reculd.
Le Gouvernement Prussien se rserve de se dSci er, s’il fera
construire La partie de ce chemin de fbr sur son territoire aux
frais de l’Etat, on s’il en donnera La conce3sion
une cnmpagnie
d’actiorrnaires, sans ‘prendre un engagement relat f La con
struction aux trai de I’Etat. Ii dcIare qu’il fera tout san
posib1e, pour qne Is constru’tion du chemin sur son territoire
soit assure assez tôt, pour qne le chemin puisse ôtre mis en
exploitatinn avant le mois de Juillet 1867, ei. ee d&are dia
poé a douner l;i eoacesion aux conditions, qui s’t gSnrale-.
mont imposdes aux concessionnaires de chemins de for en Prusse,
t.out.e compagnie, qui s’engagerait d’achever La contruction
en moins de temps, que cola pourrait ee faire aux frais do rEi.st.
Art 3.
Chacun des d’ux Gouvernernents approuvera et derminera
les projets pour la construction da climin d fer SUF 80fl territoire.
IJs auront som nanmoins que La construction au. tien de
manière â ce que les locomotives. les voit;res et les Waggons
des deux pays puissent circuler sans aucune difflcuIt sur toute
La longueur du chemin.
La largeur de la voie mtsure entre les railssera dè quatre
piods huit pouces et. demi anglais.
-
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Art. 4.

beide Regeriagen zullen middelen beramen om te ver
krijgen, dat het .ed van Enaehed naar Gronma, hetwelk
ten deel. op Pruissiach en ten deels op Nederlandach grondgebied
gelegen ii, door een. enkele maatschappij geëxploiteerd ‘orde.
Zij zullen toestaan dat d. met de exploitatie der ljjnen op
beider grondgebied belaate msatscbappçen of administratien
zich deswege met elkander verstaan. In geval ‘an zoodanige
eehkkhiig, welke onderworpen blijft aan de goedkeuring der
flooge contractereede Partijen, behouden zich de beide Rege
ringen voor, om zich nader ten aanzien van die exploitatie te
verstaan door middel van briefwiseling.
Het beding eau de eerste alinea van dit artikel zal ook na
geleofd worden, wanneer na het verstrijken der concessie voor
de exploitatie der Staataspoorwegen de Nederlandsche Regering
weder de vrije beschikking over die wegen zal hebben, en voor
het geval dat de exploitatie aladan aan bijzondere maatschap
pen worde gegund, verbindt zich de Nederlandsche Regering
om voor de exploitatie van den weg van Enechedd naar de
grens geen. bezwarender of moeijeljker voorwaarden to eischen.
dan voor de overige gedeelten van het net der Staataspoorwegen.
Art. 5.
Iedere administratie, aan welke de gezamenlijke exploitatie
van Nederlandsehe en Pruissiacbe gedeelten van dien spoorweg
zal worden toevertrouwd, zal gehouden zijn, om zoowel in
Nederland als in Pruissen, een’ bijzonderen agent aan te wijzen
en zich een domicilie te kiezen, alwaar aan die administratie de
bevelen, mededeelingen en aanmaningen gerigt zullen moeten
worden, welke de respectieve Regeringen en de bevoegd. over
heden hiar zullen hebben te doen toekomen.

Art. €.
De beide Ragedzigen zullen sorg dragen om de poheie..
reglementen voor den spoorweg van Enecb.d over Gronan naar
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Art.4.
Les dez Gen v.rnementa avleerent a ees d’ebtecir q
le tracd d’Enschcd Gronau, satud en pertie mle terrhoire
Prussien ei en pa?’ ie stir le territoire Neerlandaia, soit exploit
per une seule compagnie.
Il permeitrout que les oomp.4uies en administratlons chargdes
de l’exploitatlon des lignes sur les deux territoires, s’ent.ndent
ee sajet. En cas de prdl scoort! qui reste snumis l’appro
bation des Hauges Parties coetractautes, les deux Gouvernemeuts
ee rser’enL de .i’entendre ultrieurement per rapport een.
expioitation per vele de oorrespondance.
La stipulatlon de premier a1ina de eet article sera anes! obser
re qt*and après rbd. de La eoncee.ion pour rexploitation des
chemins de (er de rEtat, le Gouvernement des Pays-Bas aura
de nouveau la libre diposition de cern chemins, ei pour le cas
oi l’expluitsLion serait storm oonc4d6e des compmiguies prirdee,
ie Gouvernement des Psys-Bas s’engage
ne pas eziger p’ ur
l’exploitation dii chemin dEnacedé la frozitère ds cendi
tions plus ondreusee on plus difficiles, que pour les autres
portie. da rdeeau des ehemina de (er de l’Etat.
Art.b.
le qn&le 8er. onnfide l’exploiiatiea
Toute administration,
commune de peru.. Pru*sienn ei de parties Neerlandaii’ee de
es chemin de (er, eera tenue de diigner tent dans les Paye.
Bas qu’en Pnune un aeni sp6cial ei un ‘lomicila d’lection,
oü detrong étre adresse
ceite admioisgration le. ordree, les
communicatione ei les rquisitioo., qts les Gouvernement.. ree
pectife ei les autoritde ooEupLentes anroni
lui fair. pervenir.

Â.rt.6.
Lee deux Gouvernement. auront sein de fair. rllger les
rdglemeuts de polloe pour le chemin de (er d’Ensched per
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den spoorweg van Rbeine naar Mnnster zooveel mogelijk naar
dezelfde beginselen te doen vervaardigen, en om de exploitatie
sooveel mogelijk op eenvormige wjjze te doen inrigten.
Art.7.
De beide Regeringen zullen in gemeen overleg te rade gaan
om in de verschillende rigtingen, soowel aan het station te
Enacbed, als aan die, waar die spoorweg verbonden zal worden
met den spoorweg van Rbdne naar Munster, zooveel mogelijk
ome regtatreekeche correspondentie te verkrijgen met het ver
trek en de aankomst der meest regtatreekache treinen der beide
lande
Zij behouden zich voor om het minimum te bepalen der voor
reizigers gs8chikte treinen, en zijn overeengekomen. dat dit
minimum in geen geval minder zal kunnen zijn, dan van drie
treinen daags in elke rigtiog.
Art8.
De Hooge con tracterende Partijen snilen bare zorgen aan
wenden, opdat op dezen spoorweg voor elk vervoer, ‘1 welk de
grenzen overschrijdt een tarief worde aangenomen zoo matig
en zoo een vormig mogelijk.
Op dezen ganschen spoorweg zal • ten aanzien van do wijze
en den prUs van het vervoer en den tijd der verzending geen
onderscheid gemaakt mogen worden tuaschen de onderdanen der
beide Staten. Zoowel ton aanzien der koeten van vervoer als
van den tijd van verzending zullen de reizigers en de goederen. die
van den eenen der beide Staten in den anderen overgaan, niet
minder gunstig behandeld mogen worden, dan zij die de res
pectieve Staten verlagen, of zich in het binnenland aldaar bewegen.

G

Art. 9.
De beide Regeringen verzekeren elkander wederzjds, dat de
formaliteiten • te vervullen voor het nazien der paspoorten en
voor het poLitie-Loezigt op de reizigers, zullen geregeld worden
op de meest gunstige wijze, in beide Staten toegestn.

0
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Gronan nu ebemin de fer de Rheine Munster nu tent que poesible
d’après les mémes principes, et de fair. organiser rxJitation
autant qe faire es pourra d’une mnère uniforme.

Art. 7.
Les deox Gouvernement. aviseront de oom mus aoeord, afia
d’obtenir nut rnt qne poesible une correspondanoe directe dan. les
In station d’Enscbedd, qu% celle
diffdrentes directions, tant
oû.cecbeminde fereerarelidauchemin deferdoRhdne
Munster, avec les d4.rts et les an4ves des convois les plus
directe des deux pap.
Iie ee rdeerent de dterminer le minimum de train. conveaatIes
pour voyagmlrs, et sont tombde d’accord que ce minimum ne
pourra, en aucun CM, &re de moins de trois convois par joar.
dans chique direction.
Art. 8.

C

Les Hantes Partjes contrictantes emploleront leurs soms, pour
que sur ce chemin de fèr pour toul transport, ddpasaant In fron
tière, ii oit adopté un tarif aussi znodique et anasi unifbrme
que possible.
Sur tout ce cbemn de fer ii ne pourra tre fit de diffdreooe
entre les sujets des deux Etats, quant au mode et aux prix de
transport et nu Lempe de l’expddition. Les voysgeurs et les
marchandisee, passant de l’un des deux Etate dans 1autre, no
pourront ètre traii6s moii’ favorablement qne ceux qui sortent
des Etats respoctif. ou y circulent
l’intérienr, tint en es qui
regarde les prix de transport que lu teW8 de l’expdidon.
Art. 9.
Les deux Gonvernemente s’assui int r6ciproquement qiie les
formalitds,
rempLir pour La rvision des passeports et pour In
polies ooncernant les voyageurs, $ernt rég1es de In manière In
plus favorable, admise dans les deux Etats.
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Art. i•.

O de .zpleltatie van de spoorweg ieov..l ogelk t.
begenetigen. zeilen de beide Regeringen aan de reiziger., aan
hino. oö.deren qn aan de koopwaren die langs dezen spoorweg
vervoerd worden, alle gemak met betrekking tot de formaliteiten
der douane-expeditie toestaan, i welk mei de d.an.-weUee en
algemeen. ve ordeniagen der beide Staten vereenighaar is, daar
onder in ‘t bijzonder begrepen all, gemak, ‘t welk tea aanzien
der funnaliteitea van de dunane-expeditie reeds toegestaan is.
ofIn hei vervolg toegestn zal worden aan elk ande,.n spoor
weg die de grenzen van een der beide SLaten overseh4dt.
De koopwaren en goederen. die van het ene der beide landen
in hei andere vervoerd worden, en bestemd zijn voor andere
dan grensatations. zullen mogen doorgaan tot aan hunne be
semmingêptaats, zonder onderworpen te zijn aan de vialtatie
der douane aan de ri’nkantoren. mits zich op de bestemming..
plaats een douane-kantoor bevind., en aan de wetten en alge
meen. verordeningen voldaan word..

Q

Art. 11.
De ondernemers der exploitatie van denen spoorweg zullen gehoeden zijn, ten aanzien van de poatdienst tesechen en op de
gretustations, te voldoen aan de volgende bedingea:
1’. om met lederen personeatrein kosteloos te vervoeren de
ijjtnigen van het poetwezen der beide Regeringen mei hun dienstmaterieel, de brieven en de ambtenaren, die met de dienst
belast zijn;
2°. om, zoolang de beide Regeringen geen gebruik maken van
de onder hei voorgaand nummer van dit artikel voo’ behouden
bevoegdheid, ko.teloo. t. vervoeren de postpaketten en de
koeriers, welke die pakettea vergezellen, in een goed geeleten
gedeshe van een gewoon rijtuig van den spoorweg, t dat einde
irtgerigt volgens de bevelen der Regering, die het vervoer dseht;
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Art. 10.
Pr hvoriier autant qse poesibi. rekdtatio. d. ee
de t., les desi Gouv.ru.me.ts acenrderoet sax ve,aers,
leur. .ffess et aux mardandieee transporids r ee ehmin,
tontee les facilitde eeooirusnt les formalitde d’.xpddidon es
doamn, o.p..tiblu seec les ci. douanièra. et les rd,glemee
gdndraux des desi Ktats, y eompris spdcilleese.t eeflee qui eelt
os qui seront aoeorddee pr la suite por rapport sax for
tout astre ehemin de r
wafltde de I’expddhion os douane
travorsant la frontière de run de. desi Etats.
L marebandisee et eets, transporidi de r dans rantre da.
desi Pays et deêtinds pusz dautres stations qn. cellee la
pasaer otre jusqn’au lies de leer
frontière, seront admis
la visite de la dae sax
deetisiition, san’ str. soumis
breaux de la frontière, pourvu qu’ as ties de deetination es
trosee tahli nu bureau de d’nane ei q&il eelt aatisfait sax
icie ei sax rdglemects gdndraux.

Âr 11.

chemin de c eeront
Les entreprenenra de lexp1oiLation de
tosus, ruiativement an service des poet.. entre ei eer le. etadens
frontière., de iatis(’ire aux stipalations suivantes;
1. de transporter gratuitement, per cheque ooevoi pour
vcyageur.. le. voituree de Is post. de. desi Goovernecents
avec leur matdriel de .erviee, le. leuze. aL les empkyds chargd.
da .w’viee

Y. de tr.nsporter gratuitemeot, tast qo. lee desi Gouverne.
meeta De kat pas usage do la fscsltd rdservde in pr&ddent
numdro de eet artiele, les stille. de Ii pest. ei le. enurriers
qui enevolent les mallei, dans nu comp.rtiment en fermd d’une
voiture ordinaire dii chemin de for. arrangd eet eet daprès
les ordres du Gouvernement, qui requiert le transport
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om aan de mbtenazee van het poetwezen vrijen toegang
te ver1eenen tot de voor de po.tdienst bestemde rijtuigen, en de
bevoegdheid te laten om de brieven en pikettec af te halen en
te benorgec;
4•. om tegen een. nader oveen te komen huur, een geschikt
lokaal voor de poetdienst ter beschikking te stellen van het post..
wezen der beide Staten;

5. om, ooveel mogelijk,overeenstemming tuMchen d exploi
tatie van den spoorweg en de dienst van het brievenvervoer
tot stand te brengen, op zoodanige wijze als door de beide
Regeringen noodg zal geoordeeld worden, om een zoo geregeld
en zoo snel mogelijk vervoer te verkrijgen.
Overigens gullen de verpligtingen, welke 6 der Prui.ssiscbe
wet van S November 1838 aan de spoorwegmaalschappijen op
legt, in stand gebonden worden voor dêt gedeelte van den
spoorweg, ‘t welk zich op Pruissiiich grondgebied bevindt.
De
tadmintratien der beide Staten zullen zich met elkander
verstaan ten &anzien van het gebruik van dezen spoorweg vor
de poetdienst tusscben de grenstations.

Q

Art. 12.

De beide Regeringen staan toe dat er een electro-magnetische
telegraaf word. opgerigt voor de dienst van dozen spoorweg.
Even zoo zal door de zorg der beide Regeringen, ieder op haar
grondgebied, een electro-niagneiiscbe telegraaf langs dezen spoor
weg kunnen worden opgerigt voor de internationale en publieke
dienst.
A.rt. 1$.
Peze ‘vereenkounst zal bekrachtigd en de akw van bekrachti
giu da rvai zullen te 1erljjn uitgewisseld worden binnen den
tijd van zes ,reken, te rekenen van den dag der onderteekeni
ng,
of wo mogelijk vroeger.
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d’accoider
ikd. de rade.inistradon postale is
libre eiitr4 de. voitures dine. an service de Is post., st de
leir Lisser Is facultd de prendre st de rsmettre Ie. leitreset les
piqnets;

de mettre
Ja diiposition des admistradons postale.
des deux Etags,
raison d’un Icyer
convenir, un local con
venable pour le service de La post.;
4•.

(

6. d’dtablir. sutant que fair. ee ponria, Is conkrmit entre
l’exploitation dii ehemin de fer ei Ie service da transport de.
letires, tdle qu’elIe eera jugde ndceesaire par les deax Goaver
nemente pour obtenir en transport aussi régulier et aussi prOmpt
que pouible.
Da reste les obligations qne le 5 86 de is bi Prnsiiienne da
S Novenibre 18384mpoee aux socidids de chetnins de ter want
maintenues pour Is pertie da chmin de ter qui est sur le territoire
Les administations des paste. des denx Etats ‘entendront
relativement k I’emploi de ce chemin de ter paar le service poatal
entre lie stations frontière..
Art. 12.

(

Les deux Gourerneineuts consentent
ce qu’il ooit établi nu
t6Ldgraple dlectro-magndtique pour le service de ce chemin de ter.
Un tdldgriiphe diec -magndtique pour le service international
et pnblic pourra dgalement étre dtabli le long de as chemin de
fer per les soms des deux Gouvernemeuts,
sur sos

Art. 13.

La prdsente con vention sers ratifide et le. ratifleatione en
want dchsngde. Berlin dans I’espsce de six eemaee, î oompter
dujoerdelasignature,oupausgôt.ifaiyeeepe.t.
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.I.agtigd
I ..ikoede waam de
hina. .egdm aan habbea geh..
h.bb .eds.e&.ed .
Gedaan t. Kuet’, den 12 K 1864.
C. Baxz.
(L.8.)

(,.) Wou.
(L8.)

W. T. G. Kz.xacz.
(L&)

fL&)
‘

(L.a)

(
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pIipØêeStiIiFN oet .ip Ie est.

y t appd hirs e.

Feit

Kunste,, le 12 Kai 1864

.igd)

C. Bicxzz.
(L.S.)

(ed)

G.J.G.KLØK.
(t.S.)

Wot,.
)
1
(L.8
Mznrzzz.
(L.8)

•

JOIDIS.

(L.8.)

16
Geien het slotprotkol, geiijktijdI door de wederzijde ge
vohnagtigden geteekend hondende dat door de bepaling van
art. 10, alinea 2, der gezegde overeenkom8t geen inbreuk wordt
gemaakt op het wettelijk regt der tolbe.mbtea in de beide landen
om, des noodig, in bijzondere gevallen, de koopwaren en goederen
dder8, dan op de plaats hunner bestemming, te visiteren;
Gdet dat de akten van bekrachtiging op bovenstaande over
eenkomst, door Ons de..i 298ten Mei en door Zijne Majeeteit den
Koning van Pruissen den iSden Junij 1864 geteekend, op dan
l7den Junij daaraanvolgende zijn uitgewisseld;
Op de vordragt van Onzen Minister van Buitanlandsche Zaken,
van den 28aten Junij 1864, n°. 5883;
Hebben goodgevonden en verstaan: de bovenvermelde overeen
komst, benevens de vertaling daarvan, door plaatsing van dit
besluit in bot Staatsbk&d, bekend te maken.
Het Loo, den 3Osten Junij 1864.
WIL LEM.
De Mi4er van BviteniaId4c1ze Zakr*,
t.

CREIS.

Uitgegeven den veerhenslen Julij 1864.
Do Miaia.r va* Jiititie,

C

OLTVLZR.

c

