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KONINKRIJK BELGIE 

WER,ELDTENTOONSTELLING 
.... 9 .... 3 GENT .... 9 .... 3 

BELGISCHE AFDEELING 

Klasse 36 

Materieel en Werkmanieren in de Landbouwbedrijven. 

ALGEMEENE VERORDENING. 

1. - Onder het toeziclJt van l1et Algemeen Commissarillat van het Staatsbestuur 
en op voorstel van het Comiteit van den Groep VII, zullen nation ale of internationale 
bestendige of tijdelijke prijskampen of betoogingen plaats hebben in een daartoe 
geschikt lokaal, gelegen in de omheining del' Wereldtentoonstelling. De onderhavige 
verordening regelt de algemeene inrichtingsvoorwaarden van deze prijskampen en 
betoogingen. De bijzondere voor"waarden voor de inrichting van iederen prijskamp en 
van iedere betooging zijn vastgesteld door bijzondere verordeningen. 

2. - De inrichting del' prij~kampen en betoogingen is toevertrouwd aan bijzondere 
comiteiten waarvan de leden aangeduid worden, op voorstel der bevoegde klassen, 
door het Algemeen Commissariaat van het Staatsbestuur en het uitvoerend Comiteit 
del' Maatschappij del' Tentoonstelling van Gent. 

De samenstelling dezer comiteiten wordt onderworpen aan de goedkeuring van den 
Minister van nijverheid en arbeid en van den Minister van landbouw en openbare 
werken. 

8. - De aanvragen tot inschrijving, opgemaakt op de formuul gevoegd bij dit 
programma, hoeven gestuurd te worden aan M. den Algemeenen Commissaris van het 
Staatsbestuur (Landbouwprijskampen), 14, Berlaimontstraat, Brussel. Er wordt uitzon
dering gemaakt voor de prijskampen in hoenderteelt. (Zie de bijzondere verordening 
van dezen prijskamp.) Alsook de oppervlakte noodig voor de uitstalling. 

4. - De aanvragen tot inschrijving zullen de prijskampen vermelden waartoe de 
verzendingen bestemd zijn. 

5. - De afzendingen zullen gestuurd worden aan den Algemeenen Commiss:Jris 
- van het Staatsbestuur (Landbouwprijskampen), Wederlandsche Tentoonstelling van 

Gent 1913, op de tijdstippen vastgesteld door de hijzondere verordening van iederen 
prijskamp. 

6. - Het kosteloos vervoer per ijzerenweg zal toegestaan worden op het net vau 
den Staat en van de Maatschappijen van Chimay, Noord-Belgie en Gent-Terneuzen, 
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~oowell)een als weer, aan de vOOl'lbl'engsels van belgisehen oorspl'ollg , besLemd Voor de 
pl'ijsknmpen die zullen gezoll.den worden naar de W edorlandsche Telltoons telling vall 
Gent i913. De Maatsehappij vau den ijzel'e nweg MecheJe n-Tol'nouzen iuL de volle tal,s 
hij de heenl'eis en verleeut den kosteloozen Lerugkeet' (hijzondel'e Larief nf 10), 

De vreemde vool'lbl'eugseis zullon vervoel'd worden, zoowel op het lIet 'va n den 
Stna:t als op dat del' maalsch.appijeu d le eelle vergu~llin.g hebbeu in Belgi~, hetzij met 
prijsvel'm indel'jng vnu 50 t. h. zoowel bi j de heen a ls bij de teru.greis, betzij legen de 
vone pr ijzen del' international e tal'ieven bij de heem'eis en kosLeloos bij den t el'ug keel' 
uitgezoltde l'd de i nning del' aallvullende oukosten. 

El' zullen ook taksverminderingen toegestaan worden aan deze voortbrellg'sels op 
de ijzerenwegeil del' vreemde besturen. 

Het Algemeen Commissariaat zal aan de tentoonstellers drukwerken voor de verzen
dingen bestellen. 

De inschrijving del' vreemde mededingers geschiedt door de tusschenkomst vall 
den Commissaris del' natie waartoe ze behooren. 

7. - Geen enkele vel1..ending wOl'dt toegelaten zoo ze niet vool'afgaandelijl( inge
schreven is ell 7.0 0 ze niet nnngeboden wordt gedurende de tijdrllimte vastgesleld door 
de bijzondere verol'deuingen vall ue prijskampen, 

8. - leder mededinger voorziet in het heen en terugzenden van zijue eoUi's. 
Hij of zijn afgevaal'digde is, daal'enboven, gelast met het uitpakken, het uitstallen, 

het onderhoud en het terugzenden van zijne voortbrengsels. 
De personen afgevaardigd door den mededinger zullen voorzien zijn eener schrifte

Jijke toelating van den belanghebbende, 

9. - De inrichtende comiteiten zijn gelast, in gemeen overleg met het uitvoel'end 
Comiteit del' pl'ijskampen en betoogingen, met het aanduiden van de plaats voorbe
houden voor de verzendingen. 

De deelnemers zijn gehoudell hunne onderriehtingen na te leven. De inrichtende 
comiteiten mogen de aallneming weigeren del' colli's die hun schijnen niet te mogen 
tentoongesteld t e worden. 

10, - De plaatsen zijn kosteloos vergund aan de mededingers . Deze zijn gehouden 
de verordelling van de Wederlandsche Tentoonstelling na te leven, alsook de orde- en 
politiemaatregelen die nnderhand zouden genomen worden. 

11. - leder mededinger die toegelaten is deel te nemen aan eenen prijskamp of 
aan eene betooging' zal gehoudell zijn zijne voorwerpen uitg'estald te laten zoolang de 
prijska~p duurt, uitgenomen de uitzollderingen voorzien door de bijzondere verorde
ningen. 

12. - Ai de maatregelen zijn genomen om de bewaring del' voortbrengsels te 
verzekeren, maar het inriehtend Comiteit is verantwoordelijk noeh voor de sehade 
noch voor de verlie~en voortvloe iende uiL bran(LongevaJ of welkrlnllige oOl'zOllk, noch 
voor de diefstaUell Waal'genomen, helzij tijdc ns den gallschen dUUI' van den pl'ijskamp' 
hetzij tijdens het n!stul'eo, de aankoms t of het lerugsLul'en de l' vel'zcndinge n, O-een 
verantwoordelijlcheid wOl'dt evelleens ull dieu boofde gedl'agel.l, noch door de Naam
looze Maatchappij del' TentoonsteUing van Gent, noeh door de Samenwerkende Maat· 
schappij van het Modeme Dorp, noch door het Algemeen Commissariaat van het 
Staatsbestuur. 

13. - De Jury del' belooningen van iederen prijskamp wordt aangeduid door het 
Goevernement op voorstel del' bevoegde comiteiten. Voor de internationale prijskampen 
kunnen vl'eemlle leden van de Jury benoemd worden op voorstel del' commissarissen 
del' betrokken landen. 

14. - De Jury kan in afdeelingen verdeeld worden. 
Hare beslissingen worden genomen door geheime stemming en met de volstrekte 

meerderheid del' stemmen. 
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tri. - Noeh het getal noeh de waarde der belooningen mogen gewijzigd worden 
zonder de toestemming van het inriehtend ComHeit van den prijskamp of van de betoo-
gingen. . 

De belooningen door de Jury voorgesteld zuHen slechts definitief worden na de 
goedkeuring van het inrichtend Comiteit. 

16. - ZuBen uit den prijskamp gesloten worden. de tontoonsteHers die het ambt van 
jurylid zullen aanvaard hebben. hetzij als titularis. hetzij als bijgevoegde. en de tentoon
stellers aan de Jury toegevoegd in hoedanigheid van deskundige indien ze de Jury 
bijgestaan hebben. 

17. - De verzendingen voorgesteJd buiten prijskamp zijn maar aangenomen met de 
uitdrukkelijke toelating van het inrichtend Comiteit. 

18. - Er zullen beJooning'en uitgereikt worden bestaande in diploma's en in geld
premien. 

19. - Ieder geprimeerde tentoonsleller zal bovendien eene gedenkmedaille ont
vangen. 

20. - Het inrichtend Comiteit van den prijskamp beslist over al de gevallen die 
niet voorzien zijn in de onderhavige verordening en in de bijzondere verordeningen. De 
Algemeene Commissaris van het Staatsbestuur statueert. in 't lanlste ressort. over de 
kJachten. 

In geval er zich geen deelnemers zouden aanbieden in eenen prijskamp en in geval 
er eene Jury niet al de sommen zou benuttigen die tot hare beschikking zijn, mag de 
Algemeene Commissaris van het Staatsbestuur beslissen, op voorstel van het bureel 
van Groep VII, in gemeen overleg met het uitvoerend Comiteit der Naamlooze Maat
schappij der Tentoonstelling van Gent. de beschikbare sommen te gebruiken voor bij
gevoegde premien toe te kennen aan andere prijskampen. 

Gent, den 4 Maart i9i3. 

Opgemaakt en voorgelegd door het Comiteit van de Groep VII : 

De Secretaris, 
LEO VERSTRAETE. 

De Voor.iitter, 
Bon HERMAN DELLA FAILLE D'HUYSSE. 

Goedgekeurt door het uitvoerend Comiteit der Naamlooze Maatschapllij 
del' Tentoonstelling van Gent: 

De Algemeene Bestuurders. 

JOZEF CASIER. 
EMIEL COPPIETERS, 

MAURITS DR SMET DE NAEYER. 

Gezien en aangenomen door het Algemeen Commissariaat van het Staatsbestuur : 

De AZgemeene Secretaris. 

JOHN B. STORMS. 

Goedgekeurd : 

Brussel. den 4 Maart 19i3. 

De Minister van nijve~'heid 
en arbeid, 

ARMAND HUBERT. 

De Algemeene Commissaris van het Staatsbestuttr. 
JAN DE HEMPTINNE. 

De MinistlN' van landbouw 
en open bare werken, 

G. HELLEPUTTE. 



-6-

GROEP VII. LANDBOUW. 

GROEPSCOMITEIT. 

Voorzitte1' : De heer della Faille d'Huysse (baron Herman), senator, voorzitter van de 
nationale maatschappij tot verbetering van het vee in BelgH!, ondervoorzitter 
van het uitvoerend comiteit van de tcntoonstelling, lid van de hoogere 
heschermingscommissie, te Gent. 

Toegevoegd voo~'zitte~' : De heer Goossens, F., voorzitter van de provinciale commissie 
van landbouw van Brabant, toegevoegd voorzitter van groep VII aan de 
alg'emeene wereldtentoonstelling van Brussel in 19iO, lid van de hoogere 
heschermingscommissie, te Assche. 

Commissaris : De heer Legrand, Renaat, advocaat aan het beroepshof van Gent, 
commissaris aan de provinciale landbouwtentoonstelling van 1910, te Gent. 

Onde~'vool'zitters : 
De heeren Cartuyvels, Julius, eere-algemeen opziener van landbouw aan het 

Ministerie van Landhouw en Openbare Werken, eere-leeraar aan de katho
lieke hoogeschool te Leuven, voorzitter van het comUeit van klasse 39, 
te Brussel. 

Maenhaut, Julius, lid van de Kamer der volksvertegenwoordigers, voorzitter 
van den Landbouwersbond van het arrondissement Gent, voorzitter van de 
middenmaatschappij van lalldbouw van Belgie, lid van de hoogere bescher
mingscommissie, voorzitter van llet comiteit van klasse 40, te Lemberge. 

Melotte, Julius, nijveraar, lid van de hoogere beschermingscommissie, voor
zitter van het comiteit del' klasse 31, te Remicourt. 

Proost, H., eere-algemeen bestuurder vall landbouw aan het Ministerie vall 
Landbouw en Openhare Werken, voorzittel' van het comiteit van klasse 42, 
te Ceroux-Mousty. 

Secretaris : 

De heel' Verstraete, Leo, advocaat aan het beroepshof van Gent, ondervoorzitter 
van het comiteit van klasse 38, te Gent. 

Penningmeestel' : De heer Declercq, Renaat, nijveraar, handelaar in hop, lid van de 
hoogere beschermingscommissie, voorzitter van het comiteit van klasse 41, 
Ie Aalst. 

Secretaris van den gl'oepscommissw'is: De heer della Faille d'Huysse (haron Emma
nuel), ingenieur, te Deurle. 

Leden: 
De heeren Bauwens, Lodewijk, algemeen opziener aan het Ministerie van Landbouw 

en Openbare Werken, ondervoorzitter van het comiteit der klasse 39, 
te Brussel. 

Braconier, Ivan, voorzitter van "Union avicole de Liege ", ondervoorzitter van 
het comiteit der onderklasse 37, te Modave. 

Chainaye, Lodewijk, ingenieur, lid van de hoogere beschermingscommissie, 
voorzitter van het comiteit van klasse 36, burgemeester, te Hoei. 

Clement, Karel, gemachtigcl beheerder, hesluurder van Nutricia, naamlooze 
venllootschap, ondervoorzitter van het comiteit van klasse 40, te BrusseL 

Collumbien, Alfons, leeraar aan de Staatslandbouwschool, olldervoorzitter van 
het comiteit van klasse 36, te Gent. 
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De heeren Damseallx, Adolf, rustend hoogleeraal' aan de Staatslandbouwschool, 
ondervoorzitter van het comileil van Iclasse 39, te Gembloers. 

De Baets, Karel, wijnhouwer, voorzitter van de landbouwcomice van Hoeilaart, 
ondervoorzitter van klasse 36, te La Hulpe. 

de Bethune (baron Lodewijk), lid van de Kamer del' volksvertegenwoordigel's, 
Vool'zitter der Belgische syndikale kamer voor bieenteelt, lid van de hoogere 
beschermingscommissie, voorzitter van het comileit der onderklasse 41, 
ondervoorzitter van het comiteit del' klasse 41, te Aalst. 

De Bruyn, F., nijveraar, ondervoorzitter van het comiteit van klasse 37, 
te Dendermonde. 

De Jaegher (E. H. Alfons), secretaris van het Hopverbond, ondervoorzitter van 
het comiteit van klasse 41, te Poperinge. 

De Vuyst, P., algemeen bestuurder aan het Ministerie van LandlJouw en Open
bare Werken, lid van de hoogere beschermingscommissie, voorzitter vall 
het comiteit van klasse 38, te BrusseL 

Everard (jonker Florens), advocaat, voorzitter der arbeidsbeurs van Sillt-Gillis 
en van den onderlingen bijstand der werlcmanstuillen van Belgie, onder
voorzitter van het comiteit der klasse 38, te BrusseL 

Everard (jonlcer Joris), secretaris van den hoog-eren landbouwraad, bestendig 
afgevaardigde, ondervoorzitter van het comiteit van klasse 41, kasteel van 
Beauregard over Rochefort. 

Fraters, Leonce, ondervoorzitter "an de middenmaatschappij vour landbouw 
van Belgie, voorzitter van het comiteit del' klasse 37, te Remaux par Wideu
mont en te BrusseL 

Gedoelst. Lodewijk, leeraar aan de Staatsveeartsenijschool, ondervoorzitter van 
het comiteit van klasse 40, te DickeL 

Gillain, Paul, metaalbouwer, ondervoorzitter van het comileit van klasse 35, te 
Antwerpen. 

Graftiau, Firmijn, landbouwingenieur, bestuurder der naamlooze vennootschap 
" La Corbeille " ondervoorziUer van het comiteit van klasse 57, te 
Wespelaer. 

Halleux, Desideer, Vool'zitter van het "Verbond yan bieenhouders van Conliroz, 
Haspegouw en uitbreidingen ", ondel'vool'zittel' van het comiteH van klasse 42, 
te Spa. 

Hubert, Camiel, bestuurdet' van het Staatslandbouwgesticht, lid van de hoogere 
bescilermingscommissie, ondervoorzitter van het comiLeit van klasse 5, te 
Gembloers. 

Lonay, Alexander, opziener, bestuurder van het llrovinciaallandbouwonderwijs 
van Henegouw, voorzitter van het wereldverbond voor motorlandbouwtuigeu 
te Parijs, ondervoorzitter van den Bond voor de verbetering van koloniaal 
gerei, voorzitter vall de afcleeling vuor landbouw-, tuinhouw- en boschbouw
gerei, gemachtigde van de Belgische maatschappij tot bevordering van 
mechanische landbouw, lid van den raad tot verbetering van het vakunder
wijs, ondervoorzitter van het comiteit van Iclasse 37, te Nimy lez-Molls. 

Monseu P., pluimveehouder, ondervoorzitter van het comiteit van de onder
klasse 37, te Haine-Saint-Pierre. 

Polet, Leo, voorzitter van" Societe d'apicuitul'e du bassin de la Meuse", onder
voorzitter van het comiteit van de onderklasse 42, te Villers-Saint-Simeon, 
over Liers. 

Poskin, Julius, leeraar aan het Staatsiandbouwgesticht, olldervool'zitter van het 
comiteit van de onderklasse 42, te Gembloers. 

Raeymaekers, Abel, landbouwingenieur, leeraar aan het Staatslandbouw
gesticht, ondervoorzitter van het comiteit van klasse 38, te Gembloers. 

Schreiber, C., algemeen bestuurder van landbouw aan het Ministerie van 
Landbouw en Openbare Werken, voorzitter van het comiteit van kasse 5, te 
Brussel. 



-8-

De heeren Tollenaore, Fernand, advocaat aan het beroepshof, voorzitter van het 
comiteit van klasse 37, te Gent. 

Van del' Linden, Arthur, landbouwingenieur, bestendige afgevaardigde van 
Oost-Vlaanderen, ondervoorzitter van het comiteit van klasse 5, te Goeffer
dinge. 

Van del' Vaeren, J., landbouwingenieur, doctor in natuurlijke wetenschappen, 
landbouwopziener aan het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken, 
leeraar aan de katholieke hoogeschool te Leuven, ondervoorzitter van het 
comiteit van klasse 5, te Brussel. 

Van Loo (baron Albrecht), nijveraar, lid van de hoogere beschermingscom
missie, ondervoorzitter van het comiteit van klasse 34, burgemeester, te 
Oostakker. 

Van Ohlendorff (baron August), nijveraar, ondervoorzitter van het comiteit van 
klasse 35, te Antwerpen. 

Wauters, P., toegevoegd opziener aan het landbouwambt, ondervoorzitter van 
het comiteit van klasse 42, te Brussel. 
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COMITEIT DER KLASSE. 

Klasse 35. - MATERIEEL EN WI.TZEN VOOR DE PLATTELANDSCHE BEDRI.TVEN. 

Voor.zitter: De heel' Melotte, Julius, nijveraar, lid van de hoogere beschermingscom
missie, te Remicourt. 

Ondervoorzitters : 
De heeren Gillain, Paul, metaalbouwer, te Antwerpen. 

von Ohlendorff (baron August), nijveraar, te Antwerpen. 

Sect'etaris: De heel' Gaspart, Eugeen, landbouwingenieur, afdeelingshoofd aan het 
Ministerie van Landbouw en Openbare Werken, te Brussel. 

Penningmeester: De heer Graftiau, Firmin, landbouwingenieur, bestuurder del' Naam
looze Vennootschap " La Corbeille ", te Wespelaar. 

Leden: 
De heeren Aeby, Julius, doctor in de wetenschappen, gemachtigde van "Producteurs 

de nitrate de soude du Chili", te Antwerpen. 
Bataille, Octaaf, nijveraar, te Basecles. 
Berger, E.-H., Nestor, secretaris van" Federation agricole du Hainaut", te 

Edingen. 
Binard, Arthur, ingenieur, lid van den hoogeren nijverheids- en handelsraad, 

voorzitter van den beheerraad van" Comptoir general des engrais chimi
ques", voorzitter van den beheerraa"d van" L'Union commerciale des produits 
chimiques ", te Hansinelle. 

Bouckaert, Joris, ingenieur, leeraar aan het staatsJandbouwgesticht, te Gem
bloers. 

Bruneel, Huibrecht (jonkheer), ondervoorzitter van den hoogeren landbouw
raad, voorzitter van" Federation des syndicats d'elevage UP. la province de 
Namur ", te Bioul. 

Caron, Lodewijk, bestendig afgevaardigde, lid van den hoogeren landbouw
raad, t8 Turnhout. 

Colins, Leo, nijveraar, burgemeester, te Leuven. 
Coppens, A., burgerlijkingenieur, leeraar aan de katholieke hoogeschool, te 

Leuven. 
Degive, Alfons, rust end bestuurder aan het Ministerie van Landbouw en Open

baren Werken, lid van de hoogere beschermingscommissie, te Brussel. 
De Rijcke, Felix, veeartsopziener, te Sottegem. 
De Vuyst, Paul, algemeen bestuurder aan het Ministerie van Landbouw en 

Openbare Werken, lid van de hoogere beschermingscommissie, te Brussel. 
De Wilde, Hendrik, bestuurder del' beplantingen van de stad Gent, te Gent. 
Dutry, A., vrederechter, te Gent. 
Dutry-Bruneel, Ernst, nijveraar, te Gent. 
Fraigneux, Jan, ingenieur, bestuurder del' firma" Hubert Fraigneux et fils ", 

te Luik. 
Geenens, Leo, werktuigmaker, melkerijbouwer, te Gent. 
Hallet, Desideer, bestuurder van den Luxemburgschen Landbouwersbond, te 

Aarlen. 
Heynssens, Jozef, ingenieur, te Gent. 
Hubeau, Jozef, ingenieur, te Gent. 
Jansens, Cyr., conducteur van bruggen en wegen, te leperen. 
Kempeneers, Leo, staatslandbouwkundige, te Oudenaarde. 
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De heeren Koning, Alexander. ingenieur, bestuurder van" Comptoir beIge du sulfate 
d'ammoniaque ". te Brussel. 

Leirens, Julius, nijveraar, te Gent. 
Lejeune de Schierv.el, Gustaaf, te Mielen bij Sint-Truiden. 
Lekeu, Alfried, ingenieur, te Mornimont-sur-Sambre. 
Maigret, Felix, fokker, chateau de Saint-Symphorien bij Bergen_ 
Melotte, Alfried, nijveraar, te Gembloers. 
Moreels, Gustaaf, nijveraar, te Gent. 
Nihoul, Jozef,landbouwingenieur, te La Boskee, over Avernas. 
Peiffer, Alfons. staatslandbouwkundige, te Dendermonde. 
Persoons, JUlius, landbouwwerktuigmaker, te Thildonck. 
Raze, Alfons, nijveraar, lid van de hoogere beschermingscommissie, te Esneux, 
Standaert, Adol!. vervaardiger van scheikundige meststoffen, te Balgerhoeke. 
Steinckuller, Robrecht. landbouwingenieur, te Gent. 
Tixhon-Smal, P " landbouwwerktuigmaker, te Hersta!. 
Van Massenhove, H., bouwkundige, illgenieur, te Brussel. 
Van Sante-Baetens, Remigius, ingenieur, metaalbouwer, te Wetteren. 
Weber, Maurits, fokker, te Mont-Sai'llt-Gutbert. 
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KLASSE 35 

Materieel en Werkmanieren in de Landbouwbedrijven. 

BEWIJSPROEVEN EN PRIJSKAMPEN. 

INRlOH'rINGSCOMITEIT. 

Voonittel' : De beer Melolle, Julius, lIijvel'aal', lid van d hoog el'e J)eschel'mingscom
mis~ie, le R micourt, 

OlUlel'voor:rittel'S : 

D~ heel'en GiJlaill, Paul , metoolbollwer, leAntwerpen, 
VOIl Oh lendol'/f (bal'on August), llijvel'llal', Le .A.ntwerpeu, 

• 'eel'elm'is : De heel' Gllspal't, Eugeen, landbouwinge.oieur, ofdeelingshoofd aon beL 
Ministede van Landbouw en Openliul'e Werken, te .Br'usse!. 

Pelmin!/meestel': De Ileer Gl'altiau, Firmin. IUlldbouwingenieul', besluul'dcl' van de 
Nanmlooze VeJlllOotschap u La COl'beilJe ", te Wespelnal', 

Lel~en : 

De hecl'ell Collin , secretaris van ]leL ynJ.icaut dol' Tentoollstellel's van landbouw
machlenen . 

" ersh-naten, L" secretul'is vau gl'oep VII. 

RaactgelJende lellen. : 

De heel'Em Casier, Jozef, a igellleeue bestuurder vau beL ulLvoel'end Comileit del' 
TenloOlls~ell ing van Gent. 

C p'pielel's, EOlie), Illgcmeene besluul'der van hel uitvoerentl ComiLeit del' 
Teuloon.stelling van Gent , 

de Smet de Nae·yet', MaUl'lts, 1\ lgemeene bestuuI'del' vart heL niL\'oerend GollliteiL 
del' 'l'enloonstelliug van Gent_ 

Speeckael't, (1.I IH'ecllL, secl'etaris vall Ilet Aigemeene Commis. al'iat ,-an heL 
SLaallihesluUl'. 
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A. - Prijskampen van hoeve-inrichtingen. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. (Zie het Algemeen Reglement.) 

BIJZONDER REGLEMENT. 

ART. 1. - Een bestendige internationale prijskamp 1'001' hoeve-inrichtingen of 
gedeelten van hoeven. melkerijen, enz., zal binnen de ruimte del' Algemeene Tentoon
stelling. in het Nieuwe dorp, plaats hebben, ten einde bij te dragen tot de Yerbetering 
del' hoeven. 

ART, 2. - Deze inrichtingen zullen beoordeeld worden volgens de volgende lijst 
del' punten. 

WOONHUIS. 

Gemakkelijke en genoeglijke schikking del' plaatsen 7 
Toestand in het opzicht del' gezondheid . 8 
'foestand in het opzicht van schoonheiuszin . 5 
Beperktheid del' kosten voor bouw en onderhoud . 5 
Veiligheid van het woonhuis en gemakkelijke bewaking der hoeve 5 

GezamenliJk. . 30 

GEBOUWEN DER HOEVE. 

Gemakkelijke schikking met het oog op het werk 20 
Toestand in het opzicht del' gezondheid. . . . 15 
Toestand in het opzicht van schoonheidszin. 5 
Beperktheid del' kosten yoor bouw en onderhoud 10 
Volmaaktheid van het geheel in het opzicht van de bewaking en de veilig-

heid . . . . ... . .. . . 20 

Gezamenlijk. . . 70 __ 

Algemene totaal. . . 100 

ART. 3. - Eene som van 4,000 franken wordt tel' beschikking del' jury gesteld om 
de me est verdienstelijke mededingers te beloonen. 

De som, die in dezen pdjskamp niet benuttigd wordt bij gebrek of ontoereikend
heid del' tentoongestelde voorwerpen, kan verplaatst worden op den pdjskamp voor 
mechanische inrichtingen en werktuigen. 
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B. - Prijskamp voor mechanische inrichtingen en werktuigen 
der hoeven. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. (Zie het Algemeen Reglement.) 

BIJZONDER REGLEMENT. 

ART. 1. - Een bestendige internationale prijskamp voor mechanische illrichtingen 
en werktuigen der hoeven zal binnen de ruimte der Wereldtentoonstelling. in het 
Nieuwe dorp, plaats hebben, ten einde bij te dragen tot het opzoelten der beste schik
kingen voor de mechanische inrichtingell op de hoeven, alsook om het beste landbollw
gereedschap te doen kenuen, met het oog op de verminderillg van handenarbeid. 

ART. 2. - De mechanische int'ichtingen en de groepeeringen van landbouwgereed
schap zullen beoordeeld worden naar de volgende puntenschaal : 
Plaatsing der toestellen en verscheidene schikkingen om den handenarbeid te 

besparen . 20 
Keus der toestellen geschikt voor den aard del' boerderij, in opzicht van getal en 

hoedanigheid en in economisch opzicht . 40 
Benuttiging der gebruikte mechanische kracht. 40 

ART. 3. - Eene som van 3,500 franken wordt ter beschikking (1) del' jury gesteld 
om de meest verdienstelijke mededingers te beloonen. De som, die in dezen prijskamp 
niet gebruikt wordt bij gebrek of ontoereikendheid der tentoongestelcle voorwerpen, 
kan teruggebracht worden op den prijskamp voor hoeve-inrichtingen. 

ART. 4. - De mededingers zijn gehouden ten miuste twee wekelijksche bewijs
proeven te geven gedurende de openingsurell del' tentoollstelling. De kostell dezer 
bewijsproeven kUllnell terugbetaald worden door de zorgen van het inrichtingscomiteit 
vol gens eene prijsbepaliug, vooraf in gemeen overleg vast te stellen. 

ART. 5. - De inschrijvingen moeten gezonden worden aan M . den algemeenen 
commissaris der Regeering, 14, Berlaimontstraat, v66r 1 April 1913. 

(1) De belaaning zal slechts gegeven warden vaar het geheel der inrlchtlng en kan nlet als aanbeveling 
<Henen vaar een taestel in het bijzander. 
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