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AMBTELIJI(E, BESUHEIDEN 

ST}\TISTIEK EN MIJNCIJNS 

AMBTEIJJKE ONDERIDCHTINGEN 
VERSTREKT GEDURENDE HET JAAR 1942 

Aanwezigheidspremien. 

Nr 15/ 3172. 
Brussel, den 28 Janua.ri 1942 

Heer Hoofdingenieur, 

Er werd mij gevraagd of in de shatistiek, de aanwezigheids
premiën diene~ begrepen in het bedrag der loonen. 

Zonder twijfel kunnen de aanwezigheidspremiën , onder ver
schillende oogpunten gelijkgesteld worden met de loonen . Dit 
is namelijk het geval wat betreft de afhoudingen voor het pen
sioen der mijnwerkers. 

Maar voor de duidelijkheid der statistiek client men een onder
scheid te maken tusschen de loonen en deze premiën die aan al 
de arbeiders niet uitbetaald worden . De vergelijking met de 
voorgaande jaren zal alzoo gemakkelijker zijn, wat betreft de, 
voor den verrichten arbeid, uitbetaalde loonen. 

Bijgevolg, heb ik besloten, dat op het bulletin der statis
tiek , de aanwezigheidspremiën dienen ingeschreven onder de 
uitgaven ten voordeele van de arbeiders van de mijn (toelage 
in geldspeciën1). 

In de beknopte statistiek zullen dus deze premiën niet begre
pen worden onder het globaa.l bedrag der loonen . 
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Gelieve desaangaande de noodige ouderrichtingen te geven. 

N' 15/3182. 

De Directeur Generaal van het Mijnwezen , 
(g) Gustave RAVEN. 

Getrouwheidspremïen. 

Dén 19 Maart 1942. 

Heer Hoofdingenieur-Directeur 
' 

In antwoord op uwe vraag van 5 dezer, ur 13.907/ 120 heb ik 
de e~r U ~ laten weten dat het bedra:g, der in 1942 ' ~an de 
ar~tders uttbetaalde getrouwheidspremiën, zelfs niet gedeel
~ehJk mag begrepen worden onder de uitgaven van het dienst
Jaar 1941 voor wat betreft den cijns. 

Voor den Directeur Generaal van het Mijnwezen 
De Hoofdingenieur-Directeur 

(g) H. ANCIAUX. ' -

Speciale bereiding van de steenkolen bestertld 
voor qe verplaatsbare gasgeneratbren. 

Nr 15/3199. 

Heer Hoofdingenieur 
' 

Den 26 Mei 1942. 

Bij uw schijven van 21 de 
toe bestaat de beh d 

1
. zer, vraagt U mij of er aanleiding 

d an e mg (wassch . l 
ensiteit) der ste k 

1 
en m v oeistoffen van hooge 

en . o en bestemd h 
neratoren voor m ta ' voor et voeden der gasge-

o rwagens te b .. 
en ontvangsten de. . . ' egnJpen onder de uitgaven 
t 

r IDIJn of dit te . 
ot de exploitatie b h aanzten als verrichtingen niet 

e oorende. 
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l[k heb de eer U mede te deelen dat de eerste dezer twee 
oplossingen dient aangenomen te worden. 

Namens den Directeur Generaal van het Mijuwezen : 

De Hoofdingenieur-Directeur, 
H. ANCIAUX. 

Waarde der steenkolen g~leverd aan ee.n van kolenmijnen 
afhangende centrale cokesfabriek. 

N' 15/3201. 
nen 5 Juni 1942. 

Heer Inspecteur Generaal, 

Ik heb de eer uw schrijven van 7 April j . 1. nr 9.B-2368 te 
beantwoorden aangaande de steenkoleri door de Kolenmijn ... 
aan de centrale cokesfabriek van ... geleverd tijaens het dienst
jaar 1940. 

v;ogens de rekeningen , door deze cokesfabriek aan de kolen
mijn overhandigd, komt er aan ·deze laatste een bedrag toe van 
ongeveer 209 fr . per ton. 

Op basis der prijzen van de " Comptoir Belge des Char
bons , stelt de kolenmijn daarentegen voor , de waarde van 
deze stéenkolen te . berekefien op ongeveer 172 fr. , wat voor 
gevolg heeft haar winst te verminderen. 

U acht dat de waarde van 209 . fr. dieut aangenomen te 
worden, daar zij de verwezenlijkte ontvangst vertegenwoordigt. 

De beschouwingen , uiteengezet in het rondschrijven d .d. 
20 November 1939, ur 15/2941, behouden al bun waarde en 
moeten als leidraad dienen bij de beoordeeling van onderhavig 
geval. De voorgekomen veranderingen bestaan in het feit dat 
het verschil tusschen den prijs van de cokes en den pr ijs van 
de steenkolen in het voordeel van de cokesfabrieken verhoogd 
werd en dat in den loop van het jaar 1940 de prijzen van de 
fijne cokeskolen vastgesteld werden " Vertrek mijn , en niet 
meer " afgeleverd n. 

U doet opmerken dat dit schrijven heeft willen beletten clat 
de aangenomen waa.rde voor de cokeskolen uiet lager weze dan 
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de handelswaarde en dat de bovengrondsche eigenaars niet zou
den benadeeld worden . 

Maar zooals de kolenmijn het doet opmerken vergt de een 
voudige billijkheid dat, wanneer de waarde toegekend aa.n 
d~ cokeskolen herzien wordt indien zij lager is dan de hall;dels
waarde, zij het ook weze indien zij deze handelswaarde te 
boven gaat. De bovengrondsche eigenaars dienen inëlerdaad 
noch benadeeld, noch bevoordeeld te worden. 

Bovendien , zelfs wanneer er geen enkel recht aan de boven
grondsche eigenaars client te worden uitbetaald, zooals dit het 
ge val is voor de concessie van .. . , dienen dezelfde regels gevolgd 
uit hoefde van redenen in verband met de statistiek , opgegeven 
door het rondschrijven van 20 November 1939. 

Artikel 6 van het K. B . dd . 20 M.aart 1914, bepaalt wei, 
zooals U er op wijst, dat de netto opbrengst , basis van d en 
cijns, gevor.md wordt door het overschot der verwezenlijkte 
ontvangsten op de totale uitgaven . Maar deze ontvangst en mo
geu, luidens ar t. 7, slechts bestaan uit de waarde der ontgon
nen steenkolen en het rondschrijven dd . 3{) Maar t 1914 onder
lijnt dat deze dienen geschat volgens de handelsprijzen. 

In onderhavig geval vloeit de verwezeulijkte ontvangst voort 
uit eeu dubbele werkzaamheid vau de Vennootschap der Kolen· 
mijn .. . , deze van ontginner van een kolenmijn en deze van 
medevennoot in de vennootschap ... De laatste heeft in 1940 
geen winstaandeel uitbetaald en de winst voortkomende uit de 
verwerking tot cokes is begrepen in de ontvangst van 209 fr . 
per ton , door de kolenmijn verwezenlijkt . · 

Dit winstaandeel, dat de winst van de mijn niet mag beïn
vloeden, ka~. sle~hts geschat worden door rekening te houden 
met den PriJS die de cokesfabriek van ... zou bet aald hebben 
voor de steenkolen indien zi j een zelfstandige cokesfabriek was, 
en wei door te steun d · . 
d Ch bo en op en PnJs, door den " Comptoir Belge 

es ar ns " voor de binneulandsche mar kt vastgesteld. 

Ik verzoek U dus, Heer Inspecteur Generaa.l , de staten der 
kolenmijnen die de cokesfabriek van 
willen verbeteren . · . voeden , in dezen zm te 

Hierbij zult 1J een afsch "ft . d 
n VIn en van het antwoord clat ik 

1 

"' INTENSifi~ZwtœEXTRACTIOn 
La locomotive é lectrique à prise de courant exté rieure est la s;:u~on 
rati~nnelle de la traction souterraine dans les grandes g enes. 
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votre disposition , consultez-nous. 



LES TRANSPORTEURS BREVETES 

R E D L E R 
HORIZONTAUX INCLINES VERTICAUX 

pour 

toutes distances, 
toutes capacités (5-500 t./h.), 

tous les 

CHARBONS 
ET MATIERES 
ANALOGUES 

« REDLER » i11stalle 
à la Soctété A llollyme 
Jolt11 Co.:kerili,Du·ision 
du rltarbonlla"e des 
Ltégeois à Zwgrtberg, 
pow· le t•·a11spo•·t de 
clta•·bous et mixtes oiJO 
et ofJ,, melanorés de 
s.:lt/amms . " 

Principaux avantages : 
Enco~brement très réduit d' ' 

Sion de passerelles e~ de hu montage plus simple suppres-
, . , c arpentes coûteuses. ' 

Secur1te de marche d 
:.uppression des engorgeme ; ~00 %. 

E • n s, u gra1ssage 
conom•e considérable d f 

Suppression du dégag e oree. 
ement d e poussières. 

DEMANDEZ REFERENCES 
ET VISITE D ' ING~ CATALOGUES 

Bu H NIEUR à 
, LER FRER 

Tel.: 12.97.37 - BR U X E L E S 
L ES 2 

Usines à UZWIL ( ~ a, rue Ant. Dansaert 

•--------·------~S-UISse) 

AMBTELIJJŒ BESOHEIDEN 325 

op den brief d .d . 14 Ma.a.rt j . 1. der Kolenmijn vau ... gegeven 
he b. 

N.amens den Directeur Generaal van - het Mijnwezen : 
De Hoofdingenieur-Directeur, 

H . ANCIAUX. 

Verkoop van schiefersteen der kolenwasscherijen 
en van de steenstorten teruggewonnen schiefersteen . 

w 15/ 3213. 
Den 18 Augus~s 1942. 

l\1ijnheer de Hoofdingenieur, 

In den loop van het jaa.r 1941 hebben de kolenmijnen profijt 
getrokken van producten die men vroeger a.ls onverkoopbaa.r en 
onbruikba.ar aa.nschouwde. 

E en gedeelte dier t ijdens dit j.aar voortgebrachte producten, 
bestaande uit schiefersteenen van kolenwasscherijen die nog ecn 
zeker gehalte aan brandba.re stoffen hebben , heeft men in den 

handei kuunen afzetten. 
Bij het berekenen van het mijnrecht. moeten deze producten 

bij de voortbrengst, geteld worden, met de hoeveelheid en de 
waarde die bij den verkoop bepaald werden. 

Anderzijds heeft men producten terug gewonnen, die men 
naar den steenstort gevoerd bad. 

Men vra.agt mij of deze producten eveneens bij de vovrt
brengst moeten geteld worden, met dien verstande dat de 'terug
winningskosten terzclfdertijd bij de uitga.ven in aanmerking 
zou den komen. 

rre dier gelegenheid wordt mij herinnerd dat luidens omzend . 
brief van 25n April 1938 het behoort bij de voortbrengst te 
tellen het kolenslijk, voortkomende van de voorbrengst van 
een vroeger dienstjaar, dat t ijdens het verloopen dienstjaar ver
kooht werd , dan wanneer het voorheen a.ls onverkoopbaar werd 
aanschouwd, ·en derhalve niet bij de voortbrengst noch bij den 

voorraad geteld werd . 
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Het ~eva! d~~- uit den, steenst-ort gehaalde schiefersteeu en mag 
meu met gehjkstelleu , met dit van kolenslijk clat uit een 
opslagplaats gehaald wordt. 

In grondbeginse! is inderdaad het kolensl"J . t 
b f b 

·.kb 1J { me onverkoop-
aar o on ru! aar . Iutegendeel waren de . d 

d 
. n aa1 en steenstort 

gevoer e sch1efersteenen waardeloos ofsch 
be . ' 0011 ze nog brandbare 

standde. elen mhouden . Thans zouden ze . h " l " 
d d 

waa1sc IJn IJk nog 
zon er waar e zijn buiten de h 'd · h . 
Om t d 

· h d ' Ul rge, ge eel urtzonderliJ'ke 
s an Ig e en en men zou . t k . ' me unnen beweren dat ze bi . 

de voor tbrengst en den voorraad van e J 
d d ' t . h en vroeger , vaak zeer 

ou . . ren SJaar adden moeten geteld worden . 
BIJ?evolg zu1len de schiefersteenen der steensto -t d k 

!en d1e door · . . 1 en en e o
den no h . n~euwe wa~schmg er vau zouden afgezonderd wor-

' c m oeveelheid noch in waarde b" d 
aangeaeven word D 1J e voortbrengst 

b h eu. e onkosten welke voortspruiten nit het 
opnemeu, et .sorteeren eu in vo rk 
wasschiug zullen . : . . 0 omend geval, uit de nieuwe 

' evenmm brJ de uitgaven der mi. n eteld 
worden ; zoo deze oukosten niet afzonderli 'k , J .. g 
men van hel; l:.ol:.aa! d . 't . J geboekt ZlJn, zou 

er ur ga ven waann ze b . . 
som kunnen afhouden l" k egrepen ZIJn , een 

• ge 1J aan de waar·de d ten . van eze produc-

W at het kolenslijk betreft d. 
opstellen van voornoemd ' rene ~pgemerkt clat het bij het 

. eu omzendbnef de bed l ' 
nmg te hou den met het opgest 1 k 

1 
. . oe mg was reke-

van de voortbrengst v ape 0 enshJk dat deel uitmaakte 
. an een vroeger l:.och . 
Jaar , maar niet met het k 1 l" k ' met zeer oud diensf... 
d . o ens rJ dat b 't . 
e_~ koleumijn afgevoerd werd o -~~ eu de mrichtingen 

bhJkt_ dat het als gehee! waardel p een WlJze waaruit duidelijk 
Geheve, Mijnheer de = f . oo~ wa.s aanschouwd. 

k · ..uoo dmgenreur d 
enms te geven aan de H .H I n .' van eze onderricht ing 

aJsmede aan de kolenm. . . ge meurs onder uw bevel en 
h IJnen opd t . . ' 

et berekenen van het . . ' a ZIJ ais r ichtsnoer dieue biJ' 
zij r U be mrJnrecht. lu d t . " f . 

. voegd om de be l' . e WIJ elachtlge geva llen 
bovenstaande rich t l'. s rssmg te treffeu die h t b 

lJnen strookt. ' e est met 

De Directeur Generaal 
van het Mijnwezen, 

(~) Gustave RA VEN 

--

CORDERIES ET CABLERIES BELGES 
Société Anonyme 

GILL Y (Charleroi) 
Adr. télégr. : CABLEBEL-G ILL Y 

Téléphone : 1 2 2 . 5 5 C ha rle roi 

Regist re d u Commerce : 

C horle roi 2 5 8 • 6 9 

CABLES PLATS ET RONDS 

METALLIQUES POUR CHARBONNAGES 

Spécialité de câbles pour a scenseurs. - Câbles complètement anti
giratoires. - Câbles pour la marine e t la batellerie, forte galvanisa
tion. - Câbles pour hauba ns, pour toutes industries. - Spécialité de fils 
hélicoïdaux. « Système breveté » pour sciage des ma rbres et pierres. 

Visite. - Surveillance. - Expertises. - Réparations et transformations. 

Société Anonyme 

Ateliers ~e Construction et Chau~ronnerie ~e l'EST 
MARCHIENNE-AU-PONT (Belgique} 

Té léphone : C harleroi 12244 - Télég ra mmes : ESTRH EO 

Firm e spécialisée dans la préparation 
méca nique des c harbons e t mine rais 
Exploitatio n des procéd és de lavage 
pa r R H E 0 LA V E U R A. FRANCE 

Divisions spécia les : Eng ins de levage - Ma nute ntion 
gé né rale - Charpentes - Pylônes - Réservoirs 

Les plus récentes innovotions b reve tées d~~ns le do moine d 'o ppl icotio ns d e RHEOLAVEUR 

co nsisterit do ns : 
1o] Le lovoge d es fins schlomms à parti r d ' un d ixiè me de millimètre. 
2o} L'au tomot icité d u régloge des bot!eries de lavog e (opporeilloge électro-méc~~nique ), 
J o} L'é purotion poussée des cotégories de chorbon d estinées à l'usoge dans les g ozogènes 

des véhicules motorisés. 

De ma ndez-nous d es renseig ne ments et la visite d e nos 
spécialistes pour l'application à vos insta llations existantes 
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mobiles de tous systèmes - Char
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Pylônes- Chevalements de mines
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Levering ten huize van huisbrandkolen. 

Nr 15/3217. 
Den 10 September 1942. 

Heer Hoofdingenieur, 

Sommige kolenmijnen leveren huisbrandkolen ten huize der 
consummenten en ontvangen daarvoor een hoogeren prijs welke 
bun vervoerkosten dekt en hen een winst toeken.t. 

Vele van de _betrokken kolenmijnen vTagen dat deze winst 
niet zou onderworpen worden aan het cijnsrecht ten voordeele 
van de eigenaars van den boveng1·ond. Zij doen gelden dat de 
levering t-en huize een bedrijvigheid uitmaakt afhangende van 
het vervoer en den handel, verschillend van de exploitatie der 

mijn. 
Ik heb besloten deze aanvraag in te willigen om de volgende 

redenen. 
De aan het cijnsrecht onderworpen winst, wordt bepaald 

door het verschi1 der waarde van de uitgedolven en voorberei
de steenkolen en de uitgaven van de exploitatie der mijn. Het 
is dus de waarde der steenkolen << bij vertrek '' en niet de 
waarde der steenkolen geleverd ter plaatse waar ze verbruikt 

worden waarmede men client rekening te houaen . 

Anderzijds zou de statistiek van de waarde der voortgebrachte 
steenkolen ophouden cijfers te geven welke onder ben te 
vergelijken zijn indien men, voor een deel der steenkolen, den 
prijs mededeelde van deze, op verscheiden plaatsen geleverde 

brandstoffen . 
Het dient dus slechts bij de onvangsten wat betreft de steen

kolen " ten buize » afgeleverd , den prijs te boeken welke zou 
gerekend worden aan een kleinbandelaar, welke de steenkolen 
op de mijn aankoopt. Het is daarom dat de uitgaven in zake 
vervoer en andere verscheidene a.anvullende verrichtingen, ver
oorzaakt door de bestelling ten huize niet dienen begrepen te 

worden bij de uitgaven . 
Nocbtans, indien bij gemis, aan afzonderlijks boekhouding 

voor dezen bijzonderen handel, de hierboven bedoelde afreke
ning onmogelijk wordt, mag · de van de ontvangsten af te reke-
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nen som overeenstemmen met het verschil van den prijs der 
steenkolen afgetrokken van de ontvangsten . 

De Directeur Generaal van het Mijnwezen, 
(g) Gustave RAVEN. 

Speciale bereiding van de steenkolen 
bestemd voor de verplaatsbare gasgeneratoren. 

Nr 15/ 3221. 
Den 20 Augustus 1942. 

H eer Hoofdingenieur , 

Door mijn rondschrijven i. d. 26 Mei j . l. nr 15/3199 heb 
ik U medegedeeld dat de bereiding van steenkolen voor de 
gasgeneratoren der motor rij tuigen, voor wat betreft het opma
ken van den cijns op de mijnen ten voordeele van de grond
eigenaars en voor de jaarlijksche statistiek, niet diende be
schouwd te wordeu als een aan de ontginning der mijn 
vreemde werkzaamheid . 

Daar de vraag mij opnieuw gesteld . wordt schijnt het gepast 
de rechtvaardiging, van den aldus voorgeschreven regel te doen 
kennen. 

Volgens de huidige normen bestaat de speciale bereiding der 
steenkolen bestemd voor het voeden der gasgeneratoren in de 
verlaging van het aschgehalte tot hoogstens 5 1/ 2 t. h . en 
zelfs tot 3 1/ 2 t . h . en in de verwezenlijking van een voldoend 
gelijkmatige kalibreering met eventueel een droging van de 
>teeukolen om .de vochtigheid op ten hoogste 2 t. h . te herleiden . 

E en zwavelgehalte niet hooger dan 1,5 t . h . en een voldoende 
vastheid tegen verbrokkeling zijn daarenboven vereischt. 

Sommige kolenmijnen kunnen de gewenschte voorwaarden 
verkrijgen d09r de stukkolen van sommige lagen te breken en 
het product erv~n zorgvuldig te kalibreeren . 

I n andere mijnen wordt er tot een bijzondere wa.ssching over
gegaan om het aschgehalte te verlagen, hetzij in water , hetzij 
in lucht , hetzij in een dichte vloeistof zooals water met ma
gnetiet in suspensie, dit in de toestellen zelf van de wasscherij 
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<>f 1n gelijkaardige aanvull ing toestellen, desnoods 0 de 

h
'k .. p gesc 1 te WtJze geregeld of gewijzigd. De door deze toestellen 

verwor pen steenkolen worden \·eelal bij de gewone steenkolen 

g evoegd. 
Sommige bereiders die n i et afhangeu van de kolenmijnen . 

g.aan te werk door de flottatie van de steenkolen in zout -oplos-

smgen van hooge densiteit . 
De bereidingsverrichtinge op de mij n zelf , waarvan het ein

d elijk product steenkolen blij ft, zijn uiet beschouwd ais een 
bedrijvigheid vreemd aan de ontginning der mijnen . De Mijn
r aad heeft in dien zin uitspraak gedaan door een advies i . d . 
25 Maart 1831, ais volgt samengevat in de verzameling van de 

Rechtspraak van dit College : 
" Ret wasscben _der steenkolen door den ontginner zelf is 

>> geen afzonderlijk zelfstandig bedrijf dat de t ransformatie 
" van de stof behoogt. Deze bereiding mag derhalve aanzien 
,. worden ais een bijbedrijf van de ontginning en de uitgaven 
>• die daarmede in verband ziju dienen begrepen onder de 
» algemeeue uitga.ven a.augenomen tot het berekenen van het 
» evenredig cijnsrecht. De inkomsten dienen berekend volgens 

>> de waarde der gewasschen producten . » 

Ongetwijfeld, was er iu. 1881 slechts spraak van het wasschen 
door bebandelingen die tha.ns gewoon of zelfs verouder·d zijn. 
Maar deze verricbting was toen waarschijnlijk, zooals nu de 
bereiding der steenkolen voor gasgeneratoren , slechts toegepast 
op een deel van de opbrengst voorbehouden aan bijzondere 

gebruiken . De bovenstaande aanduidingen van techqischen aard geven 
geen aanleiding om af te wijken van de begrenzing bepaald 
voor bet gebied van de mijuontginning. R et olijft vastgesteld 
dat er slechts spraak kan zijn van een afzonderli jk bedrijf 
wanneer de behandeling der ontgonnen steenkolen een product 

voor tbrengt dat verschillend is van de steeuko~en , hetzij inge
volga een toevoeging, zooals voor bet . vervaard1gen van briket
ten, hetzij ingevolge een t ransformat te, zooals voor het fabri-

ceeren van ookes. Uit bet voorgaande bli jkt dat door .. den ~ij ns d~ . bovengrond-

h 
· bun deel zullen verknJgen m de wmst voortge

sc e etgenaars 
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\racht door d b · e ereiding van de steenkolen 
gasgeneratoren zooals ziJ" vr voor verplaatabare 
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d 
oeger voordeel geh ld h b 

an ere technische verbete · aa e ben uit 

h d 
rmgen en gunstige h d l 

e en . In voorkomend 
1 

an e somstandig-
geva zou bun v d l 

gevolge van veranderingen . d ~or ee trouwens, ten 

k 

Ill e econom1sch t . 
unnen verminderd word d h e oms andigheden en oor et feit d ' r egel. van en aangenomen 

-~nderzijds zal de gemiddelde waarde .. 
IDlJn, van de ontgonn . ' biJ vertrek op de 
b". d en en voorbereJde steenkol 

lJ e jaarlijksche statistiek d d en , opgegeven 
steenkolen het beeld ' . oor e tusschenkomst der speciale 

weerspiegelen van d t "kk 
steenkolennijverheid l h " e on Wl eling der woa s Ierboven bepaald . 

De Directeur G 1 eneraa van het 'Mijnwezen, 

(g) Gustave RA VEN. 
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PIETOCO 
SIEGE SOCIAL 

TRAZEGNIES (Belgique) 
Soc i é té Anonyme 

DIVISION DE TRAZEGNIES : 

Wagons pour tous écartements. 

Appareils de voie (croisements, traversées, t ) e c .. 

Wagonnets pour toutes industries. 

DIVISION DE SCLESSIN : 

Tôles perforées en tous métaux. 

Puits filtrants pour rabattement de nappe aquifère. 

ELECTRODES 
pOUR SOUDURE A L'ARC 

OUTILLAGE 
p OU R SO UDEURS 

TRANSFORMATEURS 
DE TOUTES PUISSAN C ES 

METAUX D•APPORT 
POUR , SOUDURE AU . CHALUMEAU 

~ARCOS 
LA SOUDURE ELECTRIQUE AtrrOGENE, S. A. 
58-62, RUE DES DEUX-GARES - TEL. 21 .01 .65 - BRU XE L LE s 

-
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T r11nsform11teur llnti-défl11gr11nt pour mine 

gr:souteuse. 

TRANSFORMATEURS -- MOTEURS 
APPAREILLAGE -- MACHINES 

D'EXTRACTION -- ÇiROUPES TURBO
ALTERNATEURS -- PONTS PORTI
QUES DE STOCKAGE -- ETC., ETC. 

T O UT 
EQ UI PEMENT 
ELECT R IQUE 

DE 
CHARBONNAGE 

• 
SE: M. 
D é pa r temen t 

'E LECTRIC I TE 
I N DUS T R I ELL E 

50, DOCK - GAND 

ENTREPRISES DE TRAVAUX :MINIERS 

JULES VOT(i)UENNE 
Bureau : IL Rue de la Station, TRAZEGNIES - Tél. :Charleroi 80.091 

FONÇAGE ET GUIDONNAGE DE PUITS DE MINES 
Spécialité de guidonnages de tous systèmes 

BRIARD perfectionné: nouveau type 1924 
Guidonnages frontaux métalliques et en bois, perfectionnés, 

pour puits à grande section 

EXECUTION DE TOUS TRAVAUX DU FOND 
C reusement de galeries, bouveaux à blocs, bouveaux à cad res, 

recarrages, etc. 

ARMEMENTS COMPLETS DE PU ITS DE MINES 
BOIS SPECIAUX D'A USTRALIE 

ENTREPRISES EN TOUS PAYS - GRANDE PRATIQUE 
Nombreuses références : 1 17 puits à grand e section 

équipement de) 50 puits à guidonnage BRIARD 
Visites , Projets, Etudes et Devis sur demande 

. , 
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