Zaterdag 15 juli 1916 – ochtendeditie
Behoeftige kinderen uit België.
Er heeft zich in België een Belgisch-Nederlands comité met subcomité
in Nederland gevormd, met als doel om behoeftige Belgische en
Nederlandse kinderen beneden de 14 jaar gedurende de
oorlogsmaanden in Nederland te huisvesten op kosten van het
comité.
De gouverneur-generaal in België, generaal von Bissing, heeft vrij
vervoer in het gebied toegestaan. Waarschijnlijk midden juli zal een
extra trein met de eerste zending kinderen te Essen aankomen.
Havre, 14 juli. De Belgische militaire overheid heeft de 14e juli
herdacht met eerbewijzen aan de Franse en Belgische vlaggen door
de Belgische gendarmerie. De ministers, het diplomatieke korps, de
prefect, de burgemeester en militaire afvaardigingen der
bondgenoten waren tegenwoordig. De plechtigheid was zeer
indrukwekkend. Er zijn hartelijke telegrammen tussen koning Albert
en president Poincaré gewisseld.

Zaterdag 15 juli 1916 – avondeditie
Scheepvaart in België.
Onze correspondent schrijft uit Brussel:
Het jongst verschenen nummer van het Wet- en Verordeningsblad
bevat een verordening betreffende overtredingen bij het benuttigen
der waterwegen, luidend als volgt:

Art. 1. De bestaande Belgische bepalingen betreffende bescherming
der waterwegen en regeling van het verkeer op de waterwegen zijn
ongeldig en worden vervangen door de bepalingen, die, in aansluiting
daaraan, door de Baudirektion (Bestuur van bruggen en wegen) bij
het generaal-gouvernement reeds uitgevaardigd zijn of nog zullen
uitgevaardigd worden.
Art. 2. Wie de voorschriften der Duitse krijgsoverheden betreffende
bescherming der waterwegen, regeling van het verkeer op de
waterwegen en bewaking van schippers en vaartuigen, of de bevelen
ter uitvoering van die voorschriften overtreedt, wordt gestraft met
ten hoogste een jaar hechtenis of opsluiting of gevangenis of met ten
hoogste 4000 mark boete, voor zover volgens andere
wetsbepalingen geen hogere straffen voorzien zijn.
Art. 3. Bevoegd tot oordeel vellen zijn de Duitse krijgsrechtbanken en
krijgsbevelhebbers.
De gouverneur-generaal in België, Freiherr von Bissing,
Generaloberst,
Brussel, 5 juli 1916.
In aansluiting op bovenstaande een kleine opmerking mijnerzijds.
Omdat alle bepalingen, welke de scheepvaart in het bezette gebied
en in het etappegebied raken, van groot belang zijn voor onze
binnenschippers, heb ik er hier ter plaatse, en ook elders, de
aandacht op gevestigd, voornamelijk omdat iemand, die niet ter
plaatse is en alle bronnen, geschrevene, zowel als ongeschrevene, ter
beschikking heeft, uit dit samenstel moeilijk wijs zal geraken, hetgeen
hij dan tot zijn schade en veelal aan den lijve moet ondervinden.
Het is dan ook te wensen dat bovengenoemde Baudirektion
onverwijld een volledig overzicht bekend mag maken van alle

verordeningen en bepalingen, welke op het ogenblik de scheepvaart
in geheel België regelen.

