Maandag 14 augustus 1916 – ochtendeditie
Uitstel van militaire dienst voor Belgen.
Havre, 12 augustus. Een besluit tot regeling van de rechtbanken, die
zullen hebben te beslissen over uitstel van dienst voor de Belgen, die
onder de wapens zijn geroepen, is de koning ter tekening voorgelegd.
Deze rechtbanken zullen zitting houden te Londen, te Parijs en te De
Panne.
Die in Londen zal de verzoeken om uitstel behandelen van de
opgeroepen Belgen, die in Nederland wonen.
Voor uitstel komen in aanmerking lieden, die een ambt of beroep
uitoefenen, dat onontbeerlijk is voor de oorlog, voor het openbare
leven in de oorlog, of het openbare leven in het algemeen. Deze
lieden moeten echter, indien zij gehuwd zijn, voor 1895 geboren zijn,
of, als zij ongehuwd zijn, voor 1 juli 1896 en sedert een tijdstip,
voorafgaande aan de 21e juni 1916, aan een inrichting van algemeen
belang verbonden zijn.
Londen, 12 augustus. Officieel bericht van vanavond: Ten zuidoosten
van Ieper heeft de vijand getracht uit zijn loopgraven te komen, ten
einde een aanval te doen. Wij hebben die poging verijdeld.

Maandag 14 augustus 1916 – avondeditie
De Achelse Kluis.
De Meierijsche Courant deelt mede, dat de draadversperring midden
door het terrein van de Achelse Kluis thans geheel gereed gekomen
is. Drie rijen palen met stevig draadwerk zijn op afstanden van twee

meter parallel aangebracht. De middelste draad moet dienen voor de
elektrische stroom.
De kluis is vanwege de abdij geheel verlaten. Het voorste gedeelte
blijft bezet door de Duitsers. Dezen hebben er een 12-tal huzaren uit
Hannover in gelegerd. Het torentje, dat in 1914 bij de beschieting
door de Duitsers door een granaat werd getroffen, is door de paters
uit voorzorg gesloopt, daar het reeds overhelde.
De paters en broeders zijn schier allen vertrokken naar soortgelijke
inrichtingen te Diepenheim en Tegelen. Overgebleven zijn 2 paters
en 5 broeders, die zich hebben gevestigd op de boerderij en
bijgebouwen die geheel op Hollands grondgebied staan.
Bergplaatsen en kippenhokken zijn verbouwd tot gastenkamers,
slaapvertrekken, huislokaliteiten, terwijl men is aangevangen met de
bouw van een tijdelijke huiskapel.
De “nieuwe” abdij trok reeds veel belangstelling uit de omgeving.
Verordeningen in België.
Onze correspondent schrijft uit Brussel:
Onder de in de laatste dagen afgekondigde verordeningen zijn de
volgende de meest belangrijke.
Het gebruik van suikerbieten en de daaruit gewonnen
voortbrengselen wordt ter regeling overgelaten aan het in november
1915
opgerichte
kantoor
voor
de
suikerverdeling
(Zuckerverteilungsstelle); dit kantoor krijgt een raad naast zich tot
advies, welke bestaat uit een vertegenwoordiger van het Belgische
ministerie van financiën, vier vertegenwoordigers van de
voortbrengers (landbouwers, suiker- en stroopfabrikanten), zes
vertegenwoordigers van de verbruikers (daaronder vier van

suikerverwerkende nijverheden en van de gemeentebesturen), een
vertegenwoordiger van de groothandel en een van de kleinhandel in
suiker.
Een andere verordening legt beslag op de haveroogst van dit jaar.
Een derde besluit bepaalt, dat vanaf 1 september alleen de bond van
boterverkopers en de erbij aangesloten beroepsverenigingen van
handelaars en de leden van deze verenigingen handel mogen drijven
in boter.
Met ingang van 15 augustus worden nieuwe hoogste prijzen voor
koren, meel, zemelen en brood van kracht; dit laatste blijft op 45
centiemen gehandhaafd.
Een verordening, van 30 juli gedagtekend, zegt: Elke politieke
betoging in het openbaar is verboden. Zijn o.a. als zodanig te
beschouwen: samenscholingen in de straten, toejuichingskreten en
smaadgeroep, het sluiten van winkels, magazijnen, koffiehuizen,
spijshuizen, enz. het dragen van bij afspraak bepaalde kleren en dies
meer. Overtredingen worden, voor zover geen zwaardere straf is
voorzien, met ten hoogste zes maanden opsluiting of gevangenis of
met ten hoogste 20.000 mark boete gestraft.

