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bedrijfszetel van Tertre twee, te Tertre gelgen perceelen grond, 
ingebruik te nemen . 

Besluit i. d. 28 Juli 1943, wl!-arbij aan de " Société anonyme 
des Charbonnages de R essaix, Leval , Péronnes, Sainte-Alde
gonde et Genck ,, te Ressaix, machtiging verleend wordt, voor 
de noodwendigheden van haar bedrijf, een te Ressaix, gelegen 
percee! grond, 69 aren 49 centiaren, 25 dm2 , groot ingebruik 
te nemen. 

Besluit i. d. 6 October 1943, machtiging verleenende aan 
de " Société anonyme des Charbonnages de !"Arbre-Saint-Mi
chel , (în vereffening), te Mons-lez-Liége, om gehee! haar 
kolenmijnconcessie van " l'Arbre Saint-Michel, Bois d ' Otheit
Cowa et P ays de L iége , hebbende een oppervlakte van 2.867 
h ectaren 78 aren 31 ,5 cen t iaren af t e staan aan de " Société 
Coopérat ive Nouveaux Charbonnages de 1 'Arbre Saint -Michel , 
die er toe gemachtigd wordt voormelde concessie aan te koopen. 

Nota. - Dit beslui't vervangt dit op 23 September 1942, 
getroffen. 

Besluit i. d. 27 October 1943, waarbij onder sommige voor
waarden , de aanvraag van het « Syndicat de Recherches et de 
Travaux miniers ,, te Brussel , wordt ingewilligd, strekkende 
tot het bekomen van een vergunning voor het opsporen van 
Kolenmijnen te Bas-Oha. 

Besluit i. d . 31 Oetober 1943, waarbij de kolenmijnconcessie 
van " Malonne , verleend bij koninklijk besluit dd. 13 F ebruari 
1829, wordt ingetrokken . 
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