Dinsdag 11 juli 1916 – ochtendeditie
Vaart op België.
De minister van landbouw, nijverheid en handel brengt ter kennis van
belanghebbenden, dat – zulks in verband met door de betrokken
Duitse autoriteiten vastgestelde bepalingen, betrekking hebbend op
de vaart op België van Nederlandse binnenschepen, welke een
Belgische meetbrief hebben, of zijn ingeschreven in een Belgisch
hypotheekregister of in een Belgische haven zijn gedomicilieerd – ten
aanzien van Nederlandse binnenschepen, welke de vracht op België
uitoefenen, en welke in België de Nederlandse nationaliteit moeten
bewijzen, een verklaring kan worden aangevraagd aan de bewaarder
van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen, bij wiens
kantoor het betrokken schip is ingeschreven, of aan de bewaarder
van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te ’s
Gravenhage, dat bedoeld schip in de openbare registers der
scheepsbewijzen sedert een bepaald tijdstip bekend staat en nog
staat ten name van een Nederlandse eigenaar. Indien tot de afgifte
van een dergelijke verklaring wordt overgegaan, zal de minister van
financiën, wanneer belanghebbenden bij hun aanvraag aan de
hypotheekbewaarder tot afgifte van de verklaring hun wens daartoe
te kennen geven, de bewuste verklaring bekrachtigen.
Onze correspondent te Havre meldt, dat de Belgische regering
mededeling heeft ontvangen omtrent de uitslag van het gerechtelijk
onderzoek, waardoor Waxweiler om het leven is gekomen. De jury
heeft de bestuurder van de auto niet verantwoordelijk gesteld voor
het ongeval.
Levensmiddelenvoorziening in België.

Evenals in de provincies Brabant, Antwerpen, Luik en Henegouwen is
thans ook in de provincie Namen een subcomité van de commissie
tot regeling van de voorziening met noodzakelijke levensbehoeften
in Belgische gemeenten (commissie “Fleskens”) gevormd.
Tot dit comité behoren als voorzitter de heer J. de Bordes te Awans
en tot leden de heren L. van Prooyen, Keyzer, vice-consul der
Nederlanden te Namen, H. Wolters, te Seraing, Th. H. de Meester, te
Luik en G. Vogelaar, te Luik. Aanvragen van gemeentebesturen om
uitvoer van levensmiddelen uit Nederland waarvoor een bijzondere
ministeriële beschikking nodig is behoren in het vervolg over dit
comité te lopen. Het kantoor van dit subcomité is voorlopig gevestigd
te Luik, rue Forgeur 34.

Dinsdag 11 juli 1916 – avondeditie
De Belgische troepen.
Havre, 10 juli. De koning der Belgen heeft besloten, dat Belgische
troepen op 14 juli aan de militaire revue te Parijs zullen deelnemen.
Te Brussel zal onder erevoorzitterschap van de gouverneur-generaal,
de generaal von Bissing, van 15 juli tot 15 oktober een tentoonstelling
worden geopend op sociaal-hygiënisch gebied, waarvan de leiding is
opgedragen aan het Belgische Rode Kruis.
De tentoonstelling zal in de volgende groepen ingedeeld worden:
Organisatie van de rijksverzekering, zorg voor arbeiderswoningen,
volksziekten (tuberculose, syfilis, alcoholisme) en voorkoming van
ongevallen.
Het centraal bureau is gevestigd avenue Galilée 14.

Aan de tentoonstelling zal door verschillende Duitse verenigingen,
o.a. het Duitse centraal comité ter bestrijding der tuberculose en de
Duitse vereniging voor bestrijding van geslachtsziekten en de
Rijksverzekeringsbank worden deelgenomen.

